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 يةأعضاء اللجنة العلم
 الف( جامعة كردستان: 

 الدكتور حمسن پيشوايي علوي )األستاذ املشارك( .1

 الدكتور حسن سرابز )األستاذ املشارك( .2

 الدكتور هادي رضوان )األستاذ املشارك( .3

 الدكتور أمحد هنريات )األستاذ املساعد( .4

 الدكتور حممد رضا عزيزي پور )األستاذ املساعد( .5

 ملساعدة(شرافت كرميي )األستاذة ا ةالدكتور  .6

 الدكتور يداهلل پشاابدي )األستاذ املساعد( .7

 الدكتور سيد نويد نقشبندي )األستاذ املساعد( .8

 ب( اجلامعات اإليرانية األخری:
 جامعة طهران    الدكتور حممد علي آذرشب )األستاذ( .1

 جامعة طهران   الدكتور غالمعباس رضايي هفتادر )األستاذ املشارك( .2

 جامعة طهران    ألستاذ املشارك(الدكتور شهراير نيازي )ا .3

 جامعة بوعلي مهدان   الدكتور صالح الدين عبدي )األستاذ املشارك( .4

 جامعة بوعلي مهدان     الدكتور مهدي مسبوق )األستاذ( .5

 جامعة بوعلي مهدان     الدكتور مرتضی قائمي )األستاذ( .6

 جامعة اصفهان      الدكتور حممد خاقاين )األستاذ( .7

 جامعة اصفهان   مريزايي نيا )األستاذ املشارك( الدكتور حسني .8

 جامعة رازي كرمانشاه    الدكتور وحيد سبزاين پور )األستاذ( .9

 جامعة رازي كرمانشاه     الدكتور علي سليمي )األستاذ( .11

 جامعة رازي كرمانشاه    الدكتور شهراير مهيت )األستاذ املشارك( .11

 عة تربيت مدرسجام     الدكتور فرامرز مريزايي )األستاذ( .12

 جامعة تربيت مدرس     الدكتور خليل پرويين )األستاذ( .13

 جامعة تربيت مدرس   الدكتور كربی روشنفكر )األستاذة املشاركة( .14

 جامعة تربيت مدرس   الدكتور هادي نظري منظّم )األستاذ املشارك( .15

 جامعة خليج فارس بوشهر    الدكتور رسول بالوي )األستاذ املشارك( .16

 جامعة خليج فارس بوشهر    جماهد غالمي )األستاذ املساعد(الدكتور  .17

 جامعة الشهيد ابهنر كرمان    الدكتور سعيد شيباين )األستاذ املساعد( .18

 جامعة الشهيد ابهنر كرمان    الدكتور علي أصغر ايري )األستاذ املساعد( .19



 

 

 

 جامعة پيام نور فرع سنندج    الدكتور فاروق نعميت )األستاذ املشارك( .21

 جامعة آزاد إسالمي فرع سنندج    (لدكتور مجال أمحدي )األستاذ املساعدا .21

 جامعة آزاد إسالمي فرع سنندج    الدکتور شريکو ايري )األستاذ املساعد( .22

 جامعة حمقق اردبيلي    الدكتور مهرداد آقايي )األستاذ املساعد( .23

 الصادقجامعة اإلمام    الدكتور سهيال حمسين نژاد )األستاذة املساعدة( .24

 جامعة الشهيد هبشيت   الدكتور حممد إبراهيم خليفه شوشرتي )األستاذ( .25

 جامعة الشهيد هبشيت   الدكتور حممد رضا خضري )األستاذ املساعد( .26

 جامعة گيالن   الدكتور أكرم روشنفكر )األستاذة املساعدة( .27

 رججامعة آزاد إسالمي فرع ك   الدكتور سيد إبراهيم آرمن )األستاذ املشارك( .28

 جامعة الشهيد مدين آذرابجيان  الدكتور حسن إمساعيل زاده ابواين )األستاذ املساعد( .29

  جامعة يزد  الدکتور حممد علي سلماين مروست )األستاذ املساعد( .31

 ج( جامعة ماالاي مباليزاي:
  الدكتور حاج حممد مسان )األستاذ املشارك( .1

 الدكتور حممد طيب فا )األستاذ املساعد( .2

 محد عارفني صفر )األستاذ املساعد(الدكتور أ .3

 الدكتور حممد حسني )األستاذ املساعد( .4

 الدكتورة لِيِلي حنيفاريزان بنت حسب اهلل )األستاذة املساعدة( .5

 الدكتور عبداحلليم أمحد )األستاذ املساعد( .6

 الدكتورة حنان بنت صاحل )األستاذة املساعدة( .7

     الدكتور سلمان جنيد )األستاذ املساعد( .8

 جامعة سوران إبقليم كردستان العراق: د(
 الدكتور فاضل محه سعيد أمني )املدرس( .1

 الدكتور أمري رفيق عوال )األستاذ( .2

 الدكتور مجال عزيز أمني )األستاذ املساعد( .3

 الدكتور حممد فتح اهلل عبداهلل )األستاذ املساعد( .4

 الدكتور انصح عثمان محد أمني )األستاذ املساعد( .5

  حامد )األستاذ املساعد(الدكتور هشام فاحل .6

 الدكتور عبداهلل بريم يونس )األستاذ املساعد( .7

 الدكتورة جوان عبدالقادر عبداهلل )األستاذة املساعدة( .8



 

 الدكتور ريبوار عبداهلل خطاب )املدرس( .9
 هـ( جامعة راپرين إبقليم كردستان العراق )كلية الرتبية(:

 الدكتور سامي انجي سوادي )األستاذ املساعد( .1

 لدكتورة شيماء رشيد حممد )األستاذة املساعدة(ا .2

 الدكتور عبدالرمحن عزيز مصطفی )األستاذ املساعد( .3
 و( جامعة يونيزا مباليزاي )كلية اللغة واالتصاالت(:

 الدكتور جمدان بن فخر الرازي )املدرس( .1

 الدكتور ذو األذهان بن عبداحلليم )األستاذ املشارك( .2

 املشارك(الدكتور السيد سامل )األستاذ  .3

 الدكتورة نور عاشقني بنت عثمان )املدرسة( .4

 الدكتور حممد عالءالدين بن عثمان )املدرس( .5

 الدكتور وان عبداحلي بن وان عمر )املدرس( .6

 الدكتورة سييت سلوی بنت حممد نور )املدرسة( .7

 الدكتورة سوزاان بنت سليمان )املدرسة( .8

 الدكتورة نور أذان بنت حممد رواين )املدرسة( .9
 امعة السلطان عبداحلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية مباليزاي:ز( ج

 الدكتور رجب إبراهيم أمحد )األستاذ املشارك(
 :)اململکة املغربية( ح( جامعة حممد اخلامس مبدينة الرابط

 الدكتور العريب احلضراوي )األستاذ احملاضر(
 اجلزائر ،0 سطيف دابغني ملني حممد ط( جامعة

 ة مرات )األستاذة احملاضرة(الدکتورة خدجي 
*************************************************** 

 أعضاء اللجنة التحضريية
 الف( جامعة كردستان

 )موظف(  السيد شعيب حممودي .1

   )موظف( السيد صاحل ويسي  .2

 )موظف( السيد علي روحي  .3

  )موظفة( السيدة سلماز مرادي  .4

 )موظف(  السيد مسعود پواييي .5

  )موظفة( يدة فاطمة نوري پورالس .6



 

 

 

 ب( جامعة راپرين

 )موظف(   السيد پيشرو محه محه .7

 )موظف(السيد حممد عزيز مصطفی  .8
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 ق ائمة المق االت حسب الترتيب األبجدي
 .............. الصفحة...................العنوان ..........................................................

 1 ..................................................  واللغة العربية )ريية إصصائية(املؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن الكرمي (1
 د. مجيل جعفري

 11 .......................................................................... آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي (2

 د.سريوان أنور جميد

 11 ..................................................... اإلجتاه القرآين واالسالمي يف "صكاايت طبيب" لنجيب الكيالين (3

 د. حممد رضا عزيزي پور

 علي مال

 11 ............................................ أثر القرآن الكرمي يف نسيج األدب العريب املعاصر )مفدي زكرايء أمنوذجا( (4

 د. سليم جلول محريط

 41 ....................................................................... أثر تعهد القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية (5

 كلثوم قوماين

 د. حيي بن حيي

 41 ............................................... قراءة يف أسس البناء وآلياته(أثر علم التجويد يف بناء الكفاءة اللغوية ) (6

 هشام زايدي

 87 .................. أثر قاعدة "القرآن اسم للنَّظم واملعىن" على املسائل الفقهية )دراسة أصولية تطبيقية يف القرآن الكرمي( (7

 البريخضري د. آرام جالل عبدهللا

 54 ................................................................ االصتجاج ابلقراءات عند النحاة )األمشوين أمنوذجاً( (8

 د. حممد اإلمام إبراهيم اإلمام

 د. سعيد حممود موسى

 107 .................................................................... االصتجاج ابلقرآن الكرمي يف علوم اللغة العربية (9

 د. أماين عطية السيد علي القطري

 118 ..................................................... هادعاء املستشرقني خطأ الصحابة يف كتابة املصحف والرد علي (11

 د. حممد إبراهيم الشربيين صقر

 118 .............................. األساليب الروصية واملادية للطغاة يف الريية القرآنية )اإلطار والتحدي وآليات املواجهة( (11

 زارع برمي ید. مرتض

 141 ........................................... َأساليب الطلب يف جممع البحرين للشيخ انصيف اليازجي )دراسة داللية( (12

 سارة هاشم عبد اليمة الركايب

 188 ................................................................ استبدال صروف املعاين يف القرآن ودالالهتا املعنائية (13

 هللا رسول نژادد. عبد

 فاروق راك
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 151 ......................................................... استخدام تطبيق زابر يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها (14

 د. سييت سلوى حممد نور

 د. نورعاشقني عثمان

 158 ...................................................... االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين )فوائده وضوابطه( (15

 د. حممد صالح الدين أمحد فتح الباب

 111 ........................................ (االسرتاتيجية التواصلية والتداولية يف القصص القرآين )سورة يوسف أمنوذجا (16

 د.خدجية مرات

 118 ................................... استشهاد ابن هشام ابلقراءات )كتابه أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أمنوذجاً( (17

 د. حممد اإلمام إبراهيم اإلمام

 141 ............................ «بديع القرآن»صري يف کتابه اإلعجاز القرآين من املنظور البالغي عند ابن أيب اإلصبع امل (18

 رضوان ابغباين

 انهيد نصيحت

 180 ........................................................... (ةي  ة بالغي  ليأغراض االستفهام يف سورة الرعد )دراسة حتل (19

 ينيحس نةيسک
 171 ................................................................... داللية(دراسة ) ألفاظ الصداقة يف القران الكرمي (21

 نور علي الرماحي

 د. ضياء غين العبودي

 154 .............. ة من مفردات القرآن الكرمي أمنوذجا(البحث الد اليل وأثره يف فهم معاين ألفاظ القرآن الكرمي )طائفة خمتار  (21

 عبدالّرؤوف بوكنتوشة

 101 ........................................................ التأويل اهلرمنيوطيقي للن ص القرآين عند نصر صامد أبو زيد (22

 يعقوب امليايل

 111 .................................. ويأتويالت فقهية وكالمية للشيخ حممد ابقر البالكي يف صاشيته على تفسري البيضا (23

 د. هادي رضوان

 114 ................................................................. يف أشعار إيليا أيب ماضي ني ةيالد نياملضام اتي  جتل (24

 ينيحس نةيسک
 141 ....................................................... التَّحبري الصَّويت وأثره يف الد اللة القرآنية )االستفهام أمنوذًجا( (25

 د. منصور حممد أمحد يوسف

 141 ................................................................... حتِليُل اخلطاِب الُقْرآين يف َضْوِء املَقارَبَِة التََّداُولِية (26

 زكية عزوز

 171 .......................................... ملعطيات الصوتية احلديثةختفيف اهلمز يف القرآن الكرمي بني قواعد النحاة وا (27

 سامية بوفرورةد. 

 154 ............................................................ الرتاكيب العدولية ومقاصدها الداللية يف القرآن الكرمي (28

 ربوكة اهلامشي علي البوعيشيد. م
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 111 .......... ترمجة احلجاج يف القرآن الكرمي )دراسة تداولية لرتمجة "حممد محيد هللا" ملعاين سورة األنعام إىل اللغة الفرنسية( (29

 د. سهيلة مريبعي

 111 .............................................................. ترمجة املصطلح القرآين: إشكاالت لغوية و غري لغوية (31

 ينعصام ابد
 د. خليل نصر الدين

 111 ...................... ترمجة معاين القرآن الكرمي بني األمانة و التحريف )سورة الفاحتة من العربية إىل االسبانية أمنوذجا( (31

 د. حساين سهام

 111 ................................................ يف تعليم اللغة العربية وتعلمها عرب اإلنرتنت Google)تطبيق جوجل ) (32

 د. نورعاشقني عثمان

 د. سييت سلوى حممد نور

 141 .......................................................... ميِ القرآِن الَکر  یفِ  ةُ يو َجوانُِبهما الَنفس ريُ و الَتنک فُ يالتعر  (33

 يسيسريوان ابابو 
 147 ......................................................................... التَّمثُّل السَّردي للتأريخ يف النَّص القرآين (34

 دعاء عادل عبد الكرمي آل عزوز

 187 ......................................................... التناص القرآين يف مسرصية "فجر وأفول" لـ نورجاي عالش (35

 وزيدسنية ب

 151 ............................................... الصقالوي ديالتناص القرآين ودوره الفاعل يف إثراء دالالت شعر سع (36

 کوثر مجري

 د.رسول بالوي

 د. حممد سامل املعشين

 405 .................................................... العذراء )ع(" أمنوذجاً( ميالت واصل يف اخلطاب القرآين  )قص ة "مر  (37

 د. سودابه مظّفري

 يميکاوه رح
 411 .............................................................. توجيه القراءات القرآنية وأثره يف إثراء الدرس اللغوي (38

 د عموريد. رشي

 414 ................................. توظيف القرآن الكرمي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بغريها )دراسة ميدانية( (39

 د. يطو ومهي

 415 ......................................... ومقرتصات( هبا )معرقالت الناطقني لغري العربية تعليم يف الكرمي القرآن توظيف (41

 ورپد. حممد رضا عزيزي 
 أمريي ماجد

 445 ................................................. هبا نيالناطق رية لغياللغة العرب مية تعلييف عمل ميالقرآن الکر  فيتوظ (41

 آرش خالقي مقدم

 441 ....................... هـ ( أمنوذجا(841)ابن هشام األنصاري )ت:   خدمة الدرس النحويتوظيف النص القرآين يف (42
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 سفيان بوشارب

 رايض بوجزة

 470 ..................... ائية لعتبة العنوان(مجاليات التناص القرآين يف رواية "اي صاصيب السجن" ألمين العتوم )مقاربة سيمي (43

 د. شهرية برابري

 د. سعاد طويل

 400 ..................................................................... جهود خطاطي الکرد يف خدمة القرآن الکرمي (44

 يداغەالقر علي حممد
 411 ...........................................دراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األنعام منوذجا (45

 د. سيد عدانن اشكوري

 آزاده فاضل

 410 ........................................ املشرکني )وفق نظري ة الت واصل الل ساني ة( یة الصتجاج إبراهيم علدراسة حتليلي   (46

 د. سودابه مظّفري

 448 ............................................................... داللة الفعل املاضي الزمانية اجملازية يف القرآن الكرمي (47

 علي حسن عبد الرضا الالمي

 485 ................................... (دور القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها )مهارة االستماع أمنوذجا (48

 د. يوسف تغزاوي

 451 ......... مصحف املثاين اإللكرتوين ملتشاهبات القرآن اللفظي(دور املعينات التقنية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآن ) (49

 مهدي آدم

 د. علي ساموه

 805 ......................................... دينامية االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي بني إلف االستعمال وعمق الداللة (51

 د. السيد حممد سامل العوضي

 د. رجب إبراهيم أمحد عوض

 814 ................................................................. صورة الرجل يف القران الكرمي )دراسة موضوعيـــة( (51

 د. شيماء جنم عبدهللا

 814 ......................................... علم الد اللة القرآين )قراءٌة يف منهج املستعرب الياابين: توشيهيكو إيزوتسو( (52

 د. إلياس بّليح

 841 ........................................ ةيعوامل اختالف صيغ اجلمع "مجعي السالمة والتكسري" يف املفردات القرآن (53

 أکرب فرايت ید. عل

 نايد. حممد حسن فؤاد
 844 ......................... فاعلية التناص القرآين يف التشكيل اجلمايل للنص الشعري اجلزائري املعاصر )قراءة يف مناذج( (54

 حممد عمارين

 881 ........................... فتح اتء لفظ الكلمة وإغالقها يف السياق القرآين )دراسة يف أثر رسم املصحف يف الداللة( (55

 د. أمري رفيق عوال املصيفي



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  ث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربيةالبحو 
 

 ه 

 

 874 .................................................................................. القرآن الكرمي والبالغة اجلديدة (56

 كرمي الطيـبـــي

 854 .................................... بية(حماورة رب العاملني ألهل الكتاب يف سوريت "البقرة وآل عمران" )دراسة أسلو  (57

 عيسى طاهر جودة عيسى

 حممد جالل شحادة عيسى

 701 ......................................................... منوذجاً( ةييف القرآن )الکلمات الرابع دياللفظ الفر  ليمدال (58

 د. عدانن طهماسيب

 نايمحز  یعل
 711 .............................. مراصل ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانية )من الرتمجة إىل الدراسات الرتمجية( (59

 مروة السيد

 711 ....................................................... املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي )جاك بريك أمنوذًجا( (61

 د. أبوبكر يونس علي اخليايل

 مصطفى إدريس أبوعريضة حممد

 717 ........................................................ املستشرقون والط عن يف القرآن الكرمي )دراسة نقدية حتليلي ة( (61

 صليحة فياليل

 714 .................................................................. دييالبوسع ونسيمظاهر التناص القرآين يف شعر  (62

 إهلام سامل زاده

 د. رسول بالوي

 د. جميب الرمحن

 745 ................................................................. املفردة القرآنية عند حممد "أبو القاسم" صاج محد (63

 لعزيززينب عبد ا

 747 ............................................................... يف الفقه تهيمفهوم الکفر يف القرآن ومشکلة مصداق (64

 د. سيد نويد نقشبندي

 770 ................................................................. صادق الرافعي یمفهوم النظم القرآين عند مصطف (65

 د. رضوان ابغباين

 د. انهيد نصيحت

 778 .............................................مناهج العلماء القدامى واملعاصرين يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي (66

 حممد املودن

 754 ................................................ املناهج اللغوية ودورها يف استنباط األصكام الشرعية عند األصوليني (67

 د. عابدة قرسيف

 د. الطيب جدي

 510 ........................................................................... املنهج اإلشاري يف أتويل النص القرآين (68

 حسن بنعباس
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 515 ............................................................. منهجية املستشرق األملاين: نولدكه، يف دراسته القرآنية (69

 مصطفى شرقي

 510 ................. وأبعادها على الشباب يف معرفة معاين القرآن الكرمي )الفيس بوك أمنوذجا( مواقع التواصل االجتماعي (71

 د. يوسف بکوش

 541 ......................................................... النحو القرآين من منظور احملدثني )دراسة يف بواعثه وآفاقه( (71

 د. مجال طاليب قره قشالقي

 541 ............................................................... النص الديين عند اهلرمنيوطقيني العرب )ريية نقدية( (72

 مزاري بودرابلة

 584 ............................................................ )قضااي وريى جديدة( نظرات يف منهج التفسري اللغوي (73

 د. حسن منديل حسن العكيلي

 1001 ....................................................................... اْلُقْرآِن الَكِرميِْ  ِهَداايُت آايِت السَِّكْينِة يف  (74

 د. رمضان خريي إمساعيل محوده

 1015 ..................................................................... اهلرمنيوطيقا احلديثة ودورها يف أتويل القرآن (75

 د. زهراء علي دخيل

 1047 .... ه((481القرآن" لصدر الدين القونوي ) اهلرمنيوطيقا وأتويل النص القرآين )دراسة يف "اعجاز البيان يف تفسري أم (76

 د. موفق جميد ليلو احلياوي

 1074 ............................................................................ اهلرمينوطيقا يف الدراسات اإلسالمية (77

 نديد. أشرف فتحي حممود اجل
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 املؤمتر الدويل االفرتاضي للقرآن الكرمي واللغة العربية
 )ريية إصصائية(

 1د. مجيل جعفري
 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية وآداهبا, كلية اللغة واآلداب,
 جامعة كردستان, سنندج, إيران

 املقدمة
يف منطقة جغرافية تسکنها الشعب الکردي وکما هو مشهور, إهنم مـن قـدمي ة العربية وآداهبا جبامعة کردستان يقع قسم اللغ

الزمـان ابدروا بـتعّلم لغــة القـرآن واشـتهروا يف هــوا ا ـال وأهنــم قـد ولقـوا وتفّوقــوا علـی غــريهم وألفـوا کثـريا مــن الکتـب وأبــدعوا 
ين والکسـل وابدر ققامـة مـؤمترات يف جمـال فيها طويال. فبسبب هوه املکانة, قد مشر القسم عن ساعد اجلـد ومل يعـرف التـوا

ا کــان الثالــ  مــن نوعــه ولکنــه  ــاوز والقــرآن ومــا تــ  کتــاب العزيــز املنّــان. ولقــد إقــيم مــؤمتران وطنيــان مــن قبــل ومــؤمتران هــ
 احلدود وأصبح مؤمترا دوليا. 

رين املنعقـدين قـبال وکـوليت آيت بـبع  أان يف هوا املقال رأيت من املفيد أن آيت بشـيء مـن هـوه النشـاطات وأنـوه إلـی املـؤمت
 مبياانت إحصائية کي حيصل القارئ علی شيء من املعلومات الدقيقة.

 
  سابقة املؤمتر
 1391قامة مؤمترين وطنيني من قبـل وأوهلمـا انعقـد يف سـنة قاضية, قسم اللغة العربية وآداهبا ابدر ملاسطور لاکما تقدم يف 

 )أي قبل عشر سنوات تقريبا(. وإليکم ملصق املؤمتر يف هوه الصورة:  ميالدية  2111هجرية أي ما يوافق سنة 

                                                           
0 j.jafari@uok.ac.ir 
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 کما يتني للقارئ, أقيم املؤمتر يف أربعة حماور رئيسة وهي کالتايل: 
 القرآن الکرمي واألدب العريب (1

 القرآن الکرمي والنقد األديب (2

 القرآن الکرمي والعلوم البالغية (3

 القرآن الکرمي والدراسات اللسانية (4
 . فرعية حبي  اشتمل کل حمور علی مواضيع جزئية ودقيقةوتفرّع کل حمور إلی عدة أقسام 

للمــيالد. وکمــا أشــري مــن  2115أو مــا يوافــق  1394املــؤمتر الثــاين انعقــد بعــد أربــع ســنوات مــن املــؤمتر األول أي يف ســنة 
 املؤمتر الثاين کان أيضا مؤمترا وطنيا ومل يتعد حدود البلد ودونکم امللصق لواک احلدث العلمي: قبل,
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 :تشمل ما يليحماور املؤمتر کما جاءت يف امللصق 
 يع نطاقهمادور القرآن الکرمي يف تدوين البالغة والنقد وتوس (1

 مکانة الشواهد القرآنية يف کتب البالغة والنقد (2

 القرآن الکرمي ونظرية النظم )للجرجاين( (3

 دراسة اجلوانب البالغية واألدبية للقرآن الکرمي (4

 التفاسري البالغية للقرآن الکرمي (5

 نقد وجهة نظر اهلرمنيوطيقيني  اه القرآن الکرمي (6

 حتليل اخلطاب يف القرآن الکرمي (7

 القرآن الکرمي علی أساس اآلراء النقدية والبالغيةمجالية  (8

فکما اتضح مـن حمـاور املـؤمتر, کـان املـؤمتر الثـاين أکثـر اختصاصـا يف البالغـة والنقـد األديب ابلقيـاس إلـی املـؤمتر األول حيـ   
الت قيمــة مــن شــتی کــان أکثــر عمومــا  ومشــوال للجوانــب املختلفــة الــيت تــرتبط ابلقــرآن الکــرمي. املتــدخلني بعثــوا ببحــوث ومقــا

أرجــاء الـــبالد ومهـــدوا الطريـــق أو ابألحـــری حفــزوا القـــائمني علـــی املـــؤمتر إلصـــدار بيــان هنـــائي يف املـــؤمتر الثـــاين حبيـــ    فيـــه 
املصــادقة مــن قبــل األعضــاء علــی وســيس أمانــة املــؤمتر القــرآين الدائمــة يف جامعــة کردســتان. نعــم, إن املشــارکني رأوا اجلامعــة 

 غة العربية وآداهبا ذا طاقة کبرية وشاهدوا األرضية خصبة هلوه املبادرة الکبرية.وخاصة  قسم الل
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 احلدث األخري
, أحــّس قســم اللغــة العربيــة بتــاخر إقامــة املــؤمترات القرآنيــة أو مــا يــرتبط هبــا وهلــوا حــاول تثبيــت 2121يف الســنة املاضــية أي 

 املصـادقة علـی املـؤمتر مـن قبـل اجلهـات املعنيـة ومـا إن أراد القسـم أرکان مؤمتر آخر )لکـن هـوه املـرة دوليـا ال وطنيـا(. لقـد  
ختطيط برانمج شامل له, حّتی أصيب ا تمع البشري يف أرجاء العامل بوابء کروان وبسبب تفشي اجلائحة, وقـع القسـم أمـام 

طّـي التحـّدي نحسـن مـا ميکـن. واخليـار خيارين: األول وجيل املؤمتر ملا بعد اجلائحة والثاين إقامة املؤمتر وانتهاز الفرصة وخت
 هنم مشروا عن ساعد اجلد ومل يعرفوا التواين والکسل يف سبيل القرآن.حصل علی دعم أکثر أعضاء القسم وإ األخري,

 
 (0100: ملصق املؤمتر الدويل االفرتاضي )1الصورة  

جامعــات دوليــة ليتيســر ومســه ابلــدويل والعــاملي فلهــوا جلــاان  ــن إلــی اجلامعــات املــؤمتر الــدويل ال بــد أن يقــام مــن قبــل عــدة 
( بينهــا وبــني جامعــة کردســتان و  التوافــق واحلمــد هلل مــع أربعــة منهــا مــن MOUاخلارجيــة الــيت   توقيــع معاهــدات التفــاهم )
 خالل إقامة جلسات افرتاضية عن بعد. 

 نسبة املشارکة يف املؤمتر:
حمــورا  شــامال لکــل منحــی يــرتبط ابلدراســات اللغويــة واألدبيــة  12الصــورة الثالثــة, املــؤمتر جــاء ليقــام يف  کمــا هــو واضــح مــن

للقرآن الکرمي. يف البدايـة بعـد إعـالن االسـتکتاب, مل نکـن متـوقعني أن متينـا ملخصـات وحبـوث کثـرية مـن جانـب البـاحثني 
وة وابحثــني مــن کثــري مــن الــدول وإلــيکم فيمــا يلــي إحصــاء خــارج احلــدود ولکننــا مــن حســن احلــت, فوجأنــا ابســتقبال أســات

 شامال  للدول املشارکة ببح  أو ملخ :
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 : كل األشخاص املشاركني مبلخص أو حبث كامل1جدول 

 غري معلن مدرس أو ماجستري طالب دکتور کل األشخاص
070 163 64 38 7 

 

 
ی مـــن حيـــ  املشـــارکة. و ـــدر اإلشـــارة هنـــا إلـــی تنويـــع يف وکمـــا هـــو واضـــح, املشـــارکون داخـــل إيـــران اکتســـبوا الرتبـــة األولـــ

اجلامعات اإليرانية کي نقف علی اجلامعات املشارکة ببح  أو ملخ  داخل إيران وعلی نسـبة مشـارکتها. فضيضـاح هـوه 
إلشـارة املعلومات إليکم ابملبيان التايل حي  جند جامعة کردستان يف مقدمة اجلـدول وتليهـا جامعـة طهـران. وکـوليت  ـدر ا

ري إلـی شـجامعـة وهـوا العـدد ي 23إلی أن کل اجلامعات املشـارکة داخـل إيـران والـيت جـاءت امسهـا علـی الورقـة البحثيـة تبلـ  
 جناح املؤمتر يف هوه الظروف الصعبة.   
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 نسبة امللخصات والبحوث
ة إلـــی أمانـــة املـــؤمتر )مل تکـــن کـــل اآلن بقـــي أن نشـــري إلـــی نســـبة البحـــوث املقبولـــة واملرفوضـــة وإلـــی البحـــوث الکاملـــة املرســـل

امللخصــات املرســلة واملقبولــة, منتهيــة إلــی البحــ  الکامــل فهنــاک الکثــري مــن امللخصــات بقــي ملخصــا ومل يتجــاوز حالتــه 
 . (األولية

 : نسبة امللخصات والبحوث الكاملة مقبولة منها ومرفوضة1جدول 

امللخصات اليت مل تنته  کل البحوث الکاملة کل امللخصات
 إلی حبث کامل

 البحوث املرفوضة هنائيا البحوث املقبولة هنائيا

193 145 48 128 17 
أما ابلنسبة إلی لغة البحوث وامللخصـات فيلـزم التنويـه إلـی أن غالبيـة البحـوث کانـت ابللغـة العربيـة وتقـع الفارسـية يف الرتبـة 

وظهـرت  2العربيـة والفارسـية حيـ  مل تتجـاوز البحـوث الکرديـة الثانية وأما الکردية واإلجنليزية هلمـا نسـبة قليلـة ابلنسـبة إلـی 
 اإلجنليزية يف أسفل اجلدول حي  مل تتجاوز حبثا کامال واحدا. واآلن أنيت هبوه التفاصيل يف املبيان التايل:

 امللخصات اإلجنليزية امللخصات الکردية امللخصات الفارسية امللخصات العربية کل امللخصات
193 131 59 2 2 

 

 
 البحوث اإلجنليزية البحوث الکردية البحوث الفارسية البحوث العربية کل البحوث املقبولة  

128 76 49 2 1 
 

 

 نسبة امللخصات

 الملخصات العربية

 الملخصات الفارسية

 الملخصات الکردية

 الملخصات اإلنجليزية

 نسبة البحوث املقبولة

 البحوث العربية

 البحوث الفارسية

 البحوث الکردية

 البحوث العربية
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 نسبة مشارکة اجلنسني
لقــد تبّقــی شــيء  جــدير ابلــوکر وهــو اإلشــارة إلــی النســبة اجلنســية يف املشــارکني. يف البدايــة نــود أن نعــرب عــن فرحنــا بســبب 

أغلبيــة البــاحثني يــة مــن اهتمــام الرجــال دون النســاء و ن قبــل النســاء ألن هنــاک مــن يتصــور أن اللغــة العرباملشــارکة الرائعــة مــ
تتکـــــون مـــــن الرجـــــال. لکـــــن هـــــوا املـــــؤمتر أثبـــــت أن للبنـــــات دورا إجيابيـــــا وابرزا يف تطـــــوير العربيـــــة وعلومهـــــا. علـــــی أســـــاس 

ملخصــا انفــردت بــه النســاء  39رجــال ومنهــا ملخصــا کتــب بواســطة النســاء مــن دون مشــارکة ال 51اإلحصــائيات, هنــاک 
 28ملخصــا آخــر, قامــت بکتابتــه ابحثتــان. واملفاجــاة هــي أنــه توجــد  12أي قامــت بکتابتــه ابحثــة فقــط وکــوليت هنــاک 

ملخصــا آخــر کتــب ابشــرتاک بــني البــاحثني والباحثــات. فعلــی هــوا إمجــايل امللخصــات املکتوبــة بواســطة النســاء منفــردة أو 
 ملخصا کامال: 79أو الرجال, يعادل مشرتکة مع النساء 

امللخصات اليت انفردت  کل امللخصات  
 بکتابتها ابصثة فقط

بني  املشرتکةامللخصات 
 الباصثتني

کة بني رت امللخصات املش
 رجال والنساءال

إمجايل امللخصات اليت 
 شارکت النساء يف کتابتها

193 39 12 28 79 
 

 

 واحلال هکوا يف البحوث املقبولة:
کل البحوث   

 املقبولة
البحوث اليت انفردت 

 بکتابتها ابصثة فقط
بني  املشرتکة بحوثال

 الباصثتني
کة بني رت املش بحوثال

 رجال والنساءال
إمجايل البحوث اليت شارکت 

 النساء يف کتابتها
128 22 12 21 55 

 

 

 امللخصات

الملخصات المکتوبة بواسطة 
 النساء

الملخصات المکتوبة باشتراک 
 الرجال والنساء

الملخصات المکتوبة بواسطة 
 الرجال

 البحوث املقبولة

البحوث التي کتبت بواسطة 
 النساء

البحوث التي اشترکت بين 
 النساء والرجال

البحوث التي کتبت بواسطة 
 الرجال
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 إصدار الشهادات
يء مـن املسـتندات واألشـياء الـيت ميکـن أن تضـيع مبضـي الـزمن مبا أن هوا املقال يبقی توکاراي, من املستحسن أن نزوده بشـ

وال يبقـــی منهـــا أثـــر يف الـــواکرات. هلـــوا أريـــد أن آيت بـــوکر عـــابر للشـــهادات املصـــدرة ل شـــخا  املشـــارکني واحملکمـــني مـــن 
 أعضاء اللجنة العلمية وغريهم.

ــــول امللخــــ , وشــــهادة  ــــيت   إصــــدارها يف املــــؤمتر تشــــمل شــــهادة قب ــــة, وشــــهادة الشــــهادات ال ــــة العلمي العضــــوية يف اللجن
التحکيم, وشهادة قبول البح  الکامل للنشر يف جمموعـة مقـاالت املـؤمتر, وشـهادة املشـارکة يف املـؤمتر وشـهادة احلضـور يف 
جلسـات املـؤمتر االفرتاضـية وعـن ب عـد. واآلن بعــد إتيـان إحصـاء عـن عـدد الشــهادات املصـدرة أنيت بصـورة لکـل منهـا لتبقــی 

 کرة املؤمتر. يف ذا 
 
لقــــد قامـــــت  ( شــــهادة قبــــول امللخـــــص:0

ـــــة املـــــؤمتر قصـــــدار  ـــــول  166أمان شـــــهادة قب
للملخـــــ  وإرســـــاهلا عـــــرب الربيـــــد اإللکـــــرتوين 

 للمشارکني األعزاء وها هي صورة منها:
 
 
 
 

 ( شــــهادة العضــــوية يف اللجنــــة العلميــــة:0
هـــوه هـــي الشـــهادة الـــيت أرســـلت عـــرب اإلمييـــل 

ة احملرتمــني والــوين کــان ألعضــاء اللجنــة العلميــ
هلــــم الــــدور األکــــرب يف إقامــــة املــــؤمتر. وکــــوليت 

شـــهادة مـــن  82قامـــت أمانـــة املـــؤمتر قصـــدار 
هـــوا النـــوع وإرســـاهلا عـــرب الربيـــد. وابملناســـبة ال 
يفوتنـــــا الــــــوکر أن کثــــــريا مـــــن أعضــــــاء اللجنــــــة 
العلمية کانوا من البلدان اخلارجيـة. وفيمـا يلـي 

 .     إليکم صورة  من هوه الشهادة
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أصـــدرت شـــهادات ( شـــهادة التحکـــيم: 3
التحکــيم لــبع  مــن أعضــاء اللجنــة العلميــة 
ــــة تقيــــيم املقــــاالت. و   ــــوين قــــاموا بعملي وال

شــهادة مــن هــوا النــوع  41إصــدار وإرســال 
 للمحّکمني األجالء.

 
 
 
 
 
( شـــــهادة قبـــــول البحـــــث الکامـــــل للنشـــــر يف 4

هــــــــوه الشــــــــهادة أرســــــــلت ألصــــــــحاب  اجملموعــــــــة:
املقبولــة ضــمن التقيــيم موثقــة هلــم أنــه ســيتم  البحــوث

نشــــــر البحــــــ  يف ا موعــــــة. و  إصــــــدار وإرســــــال 
شــــهادة مــــن هــــوا النــــوع. والصــــورة يف أيســــر  128

 الشاشة منوذج من هوه الشهادة
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أرســـــــلت هـــــــوه  ( شـــــــهادة املشـــــــارکة يف املـــــــؤمتر:2
الشـــهادة لکـــل البـــاحثني املشـــارکني ببحـــ  يف املـــؤمتر 

يتســن هلــم حضــور اجللســات االفرتاضــية. وکمــا ولــو مل 
شـــــهادات إضـــــافية 5شـــــهادة و  128يبـــــدو, أصـــــدر 

شــــهادة يف ا مــــوع.  133للمتحــــدثني الرئيســــني أي 
 وفيما ميت دونکم صورة من هوه الشهادة:

 
فبهوا اتضح أن الشهادات الصادرة عن أمانة املؤمتر 

عددا وهوا الکّم الفت لالنتباه ويدل  551تبل  
أن جامعة کردستان وخاصة قسم اللغة العربية  علی

جاد يف طريقه خلدمة القرآن ويواصل املسار الوي 
بدأه منو سنوات وميد يده  و کل من يريد التقدم 

 يف هوا الدرب املبارک.
 
 
 

الوين ساعدوان  عتوار لکل األخيار واألصدقاء الکرام والباحثني العظامية هوا املطاف ال بد من تقدمي االيف هنااخلامتة: 
مبشارکاهتم القيمة وحبوثهم الشّيقة وهکوا جيب تقدمي الشکر ألولأيت األجماد وأخ  ابلوکر قسم اللغة العربية جبامعة  
کردستان وهکوا أقسام اللغة العربية بکل من جامعات يونيزا, وماالاي, وسوران, وراپرين وکل أعضاء اللجنة العلمية الوين 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رّب العاملني. م للبحوث واملقاالت.أعانوان بتقييمهم القي
 والسالم عليکم ورمحة اهلل وبرکاته.

  
 
 



 د. سريوان أنور جميد لتضامن اخلطايب يف القرآن الكرميآليات ا
 

00 

 

(1) 
 آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي

 1د.سريوان أنور جميد         
 ,قسم تقنيات اإلعالم -جامعة أربيل التقنية/ كلية اإلدارة التقنية

 العراق
 امللّخص

ـــيت تعّضـــد البـــؤرة  هـــي مـــن االســـرتاتيجية التضـــامنيةآليـــات التضـــامن اخلطـــايب داخـــل حببوحـــة  ّن إ إحـــدى االســـرتاتيجيات ال
التواصــلية بــني البــاّث واملتلقــي. وال ريــب يف أّن القــرآن الكــرمي ملــؤه  ســيد أفضــل اســرتاتيجيات للخطــاب, والســيما ذلــ  

 ة االحرتام والتبجيل واستدرار املتلقي؛ قصد إقناعه ابحلكمة كما يعّلمنا اخلطاب الراّبين.اخلطاب الوي يتّكئ على أرضيّ 
ّتكـئ علـى التعامـل األخالقـي مـن قبـل املرسـل؛ بغيـة وصـيل الـنهج االحرتامـي بـني يهوا, وإّن جوهر االسرتاتيجية التضامنية 

 مكان املخاطب فتح مغاليق قلوب املرسل إليه. ق ,الباث واملتلقي, لتزيد اللحمة التواصلية بينهما. ومن هنا
ولعلَّ القرآن الكرمي قد  ّسد مضامني وماهّيات فلسفة االسرتاتيجية التضامنية؛ ملا آسـر القلـوب قبـل العقـول, وفـتح الكثـري 

ايم البعثــة النبويــة أّن أشــد املعانــدين للرســول الكــرمي )صــلى هللا عليــه وســّلم( أو  حــّ   ,مــن قلــوب املعانــدين؛ واعتنقــوا اإلســالم
األوىل )الوليــد بــن املغــرية( اعــرتف بــروح فلســفة هــوه االســرتاتيجية حينمــا تلــى عليــه النــيب الكــرمي, آايت مــن الــوكر احلكــيم, 
معرتفـا  اخلطـاب الــراّبين يف عبـارات جزلــة, حبيـ  أضــحت كلماتـه عنـوان االعرتافــات مـن قبــل املشـركني, حينمــا قـال:  إّن بــه 

, وإنّه ليعلو وال يعلى عليه حلالوة, وإّن عل , وان أسفله ملغدق   .يه لطالوة, وإّن أعاله ملثمر 
فراعنـة الزمـان,  ح  أّن خالق السموات السبع, حينما يرسل نبّيه موسى )عليه الصـالة والسـالم( مـع أخيـه هـارون إىل أشـدّ 

ب ــا ِإىل  ِفَرع ــَون  ِإنَّــه  ط غ ــى يعّلمــه ماهيــات االســرتاتيجية التضــامنية؛ قصــد اجتــواب قلبــه؛ مؤّكــدا  ذلــ  يف  تنزيلــه احلكــيم :) اَذه 
لَّع لَّه  يـ ت و كَّر  أ َو ت َش ى ( فـ ق وال  ل ه  قـ َوال  لَّيِّن ا

0. 
اخلطـايب يف القـرآن الكـرمي إذا مـا ترمجـت وفـق ماهّيايهتـا وحيثّياهتـا سـوف  آليات التضامن ووسيسا  على ما سبق ذكره, فإنّ 

هـــوا البحـــ  املوســوم بــــ)آليات التضـــامن اخلطـــايب يف  أّن عنــوانوراي  يف إجنـــاع الرســالة اللغويـّــة والدعويـّــة, كمـــا تــؤدي دورا  حمـــ
لتطــوير هــوا النــوع مــن  ّدا  كما وأنّــه جيــد ب ــ,البحــ  القــرآين يف التخصصــات اإلنســانية والتطبيقيــة يتقــاطع مــع القــرآن الكــرمي(

 العليا. الدراسات يف املؤسسات التعليمية األولية و 
هوا, وأن منهجّية البح  هو املنهج الوصفي التحليلي حال سـرد ومضـات مـن آليـات التضـامن اخلطـايب يف آايت الـرمّحن؛ 

 أمال  أن  د هوه  الدراسة مكانتها يف األوساط العلمية املعاصرة.
 

                                                           
0 sirwancawry@yahoo.com  /Serwan.majeed@epu.edu.iq 
 .40سورة طه: - 0

mailto:sirwancawry@yahoo.com
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 املقد مة:
ـــ مباحــ , إذ  ثالثــة ضــت طبيعــة حمتوايتــه إىلاقت)آليــات التضــامن اخلطــايب يف القــرأن الكــرمي(  إن هــوا البحــ  املوســوم ب

تنــاول املبحــ  األّول اإلطــار املنهجــي للبحــ , ذاكــرا  خاللــه: إشــكالية البحــ , وفرضــية البحــ , ومشــكلة البحــ  وأمهيــة 
وأســـألة البحـــ  وأهـــداف البحـــ , ومنهجيـــة البحـــ , وحـــدود البحـــ . أمـــا املبحـــ  الثـــاين فيتضـــّمن مطلبـــني,  البحـــ ,

أبــرز آليــات التضــامن هــو مبــدأ التــادب األقصــى علــى آليــات التضــامن اخلطــايب مــربزا  خالهلــا   ط الضــوءفاملطلــب األّول ســل
, أما املطلب الثاين فقد عاجل مواءمـة مبـدأ التـادب اإلجيـايب آلليـات التضـامن اخلطـايب, واملطلـب الثالـ  تنـاول جليفري ليتش

, بــني البــاّث و املتلقــياخلطــاب  جغرافيــةالتــفلف والــتالحم يف  آليــات التضــامن اخلطــايب؛ ذاكــرا  خالهلــا  اإلكثــار مــن فضــاء
معّضــدا  انتقــاء مجاليــة املفــردات واالحــرتاز مــن املفــردات البويأــةوأســلويب التلقيــب واملكاشــفة؛ فضــال  عــن املفــردات اإلجيابيّــة و 

وقائمـة للمصـادر واملراجـع ومـن ّّ خـتم البحـ  بنتـائج البحـ  وتوصـية الباحـ  ذلـ  بشـواهد تطبيقيّـة مـن الـوكر احلكـيم. 
 وخالصتني ابللغة الكوردية واإلجنليزية.

 املبحث األو ل/ اإلطار املنهجي للبحث 
 ؟التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمياليت ترتكح عليها ليات ما هي تل  اآل : إشكالية البحث:1-1
ثمر يف إجنـاع العمليّـة التواصـلّية بـني البـاث إن ترمجـة آليـات التضـامن اخلطـايب يف القـرآن الكـرمي سـت : فرضية البحث:1-1

 واملتلّقي.
إن أمهيـــة البحـــ  تكمـــن يف كيفيـــة اســـتثمار آليـــات التضـــامن اخلطـــايب بتلوانهتـــا يف القـــرآن الكـــرمي,  : أمهيـــة البحـــث:1-1

الـرتاث اللغـوي  وذل  مشفوعا  بطروحات علماء التداولية واللسانّيني املعاصـرين؛ إضـافة إىل وصـيل املفـاهيم مـن قبـل علمـاء
 إن وجد البح  لول  حممال .

قلـــة الدراســـات اللســـانية املعاصـــرة عـــن اختيـــار آليـــات التلقيـــب واملكاشـــفة والتصـــريح يف آليـــات  : مشـــكلة البحـــث:1-1
 التضامن اخلطايب وفق املقاربة التداولية؛ كمـا أن الدراسـات الـيت عاجلـت هـوا املوضـوع كثـريا  مـا يغلـب عليهـا الداللـة؛ فضـال  

 عن جوانب املقاصد الفقهّية والتشريعّية.
 : أهداف البحث:1-4
 معرفة آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي. -0
 .بني الباّث واملتلقياخلطاب التضامين يف القرآن الكرمي  جغرافيةالتعّرف على وظائف التفلف والتالحم يف   -0
 .درجة القرابة بني طريف العملية اخلطابيةوضوح كشف أسرار آليات أسلوب املكاشفة ليبنّي   -3
 الدائرة الكالمّية.  يف زايدة مساحة احلّب بني طريف حينما يتضامن مع املخاطب ليظفر التلقيببيان أسلوب   -4
 آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي.يف منو اإلجيابية  املفرداتمعرفة كيفية استثمار  -5
 : أسئلة البحث:1-4
 هي آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي؟ ما -0  
 ؟بني الباّث واملتلقياخلطاب التضامين يف القرآن الكرمي  جغرافيةكيف وّظف التفلف والتالحم يف    -0
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 ؟وضوح درجة القرابة بني طريف العملية اخلطابيةكيف وظّفت آليات أسلوب املكاشفة لتبنّي   -3
 الدائرة الكالمّية؟  زايدة مساحة احلّب بني طريفيف  يظفر التلقيبهل أن أسلوب   -4
 آليات التضامن اخلطايب يف القرآن الكرمي؟يف منو اإلجيابية  املفرداتكيف تثمر   -5
اخّتــو البحــ  املــنهج الوصــفي التحليلــي يف عمــوم البحــ ؛ معاجلــا  ماهيــات البحــ  وفــق املقاربــة  : منهجي ــة البحــث:1-8

 هج االستقرائي لآلايت حال بيان آليات التضامن اخلطايب.التداولّية, كما واخّتو املن
اقتصــر البحــ  يف آليــات التضــامن اخلطــايب علــى بعــ  عناصــرها كاســلوب املكاشــفة والتصــريح : صــدود البحــث: 1-7

 فضــاء والتلقيــب واملفــردات اإلجيابيــة وانتقــاء املفــردات اجلميلــة؛ ســّيما تلــ  الــيت تصــّب يف خانــة الــتالحم والــو م اخلطــايب يف
 اسرتاتيجّيات التضامن اخلطايب.

 املبحث الثاين:
 املطلب األو ل:
 آليات التضامن اخلطايب:: 0 -0

إّن هــوه الورقــة تتنــاول آليــات التضــامن اخلطــايب, ولعــل مــن أبــرز آليــات التضــامن هــو مبــدأ التــادب األقصــى جليفــري ليــتش, 
معــامل هــوا املبــدأ, و مــن ّّ كيفيــة  حصــى, و قصــد توضــيومــن هنــا فقــد فــرّع  جيفــري ليــتس  ســت قواعــد ملبــدأ التــادب األق

 :0تقاطعها مع آليات التضامن اخلطايب يف فضاء االسرتاتيجية التضامنية, نوكرها على عجالة, وكما ميت
 وهلا صورين: ,قاعدة اللباقة -0

اهلـّوة  وسـيعتالتقليل من خسارة الغري, وهوه الصورة هي األقدر على حفت مبدأ التعاون ورفع مـا مـن شـانه  - أ
 بني املتناظرين.

اإلكثــار مــن ربــح الغــري, وهــو ســعي شــبيه ابألّول غــري أّن قوتــه االجنازيــة أقــوى, ابلنظــر إىل الفوائــد املتحّصــلة  - ب
 من ربح احملاور, ويف األسألة اليت يعمد يف احملاورة إىل االبتعاد عن األمر املباشر.

 قاعدة السخاء: وهلا صورين: -0

ت, ولعلَّ التوجُّه إىل املعرتض بعبارات تشي بنكران الوات جالب  للتقّرب منـه, ومعـني  التقليل من ربح الوا - أ
 على إظهار الصواب يف املسائل اخلالفية.

اإلكثار من خسارة الوات, فإذا قّلل املناظر من ربح ذاته خسرها, وال يعّد هـوا األمـر تنقيصـا  أو حطّـا  مـن  - ب
 والتقّرب منه ح  يصري أدعى لضقناع. قيمته, ولكّنه أسلوب ينتهج لربح اآلخر

 وهلا صورين: ,قاعدة االستحسان -3

التقليــل مــن ذّم الغــري, ألّن يف اإلكثــار مــن ذلــ  توســيع للشــّقة بــني املتحــاورين, وّــا تــّل بقواعــد التعــاون يف  - أ
 حّل النزاع.

                                                           
 .064اسرتاتيجيات اخلطاب:  - 0
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 اإلكثار من مدح الغري, إذ النفس مّيالة ملن يطريها. - ب

 ن:وهلا صوري ,قاعدة التواضع -4

التقليــل مــن مــدح الــوات, إذ يقتضــي التعــاون االبتعــاد عــن إطــراء الــوات لــدفع املعــرتض للنهــوض إىل إجنــاز  - أ
 األمر.

 اإلكثار من ذّم الوات, إبعاد كّلي للمدح, وهو أكرب درجة من التقليل من مدح الوات. - ب

 قاعدة االتفاق, وهلا صورين: -5

 التقليل من االختالف مع الغري. - أ

 اق مع الغري.اإلكثار من االتف - ب

 قاعدة التعاطف, وهلا صورين: -6

 التقليل من التنافر مع الغري, وهو سلوك هتوييب يؤّمن للمناظر التقرُّب من املعرتض. - أ

 اإلكثار من التعاطف مع الغري, لضمان التعاون لرفع النزاع واالختالف. - ب
 املطلب الثاين: مواءمة مبدأ التأدب اإلجيايب آلليات التضامن اخلطايب: 

ــــا  علــــی مــــا ســــبقو  ــــات مبــــدأيف املطلــــب األّول معطوف ــــاّدب اإلجيــــايب , فــــإّن ماهّي  آليــــات التضــــامن اخلطــــايب يف شــــاطرت الت
ـــق  االســـرتاتيجية التضـــامنية يف زايدة فضـــاء التواضـــع واالستحســـان مـــن قبـــل املرســـل واملتلّقـــي, وإذا مـــا أولـــع البـــاّث هبـــا وطّب

هلـّوة بـني املـتكلم و املتلقـي, ويكثـر مـن مسـاحة االتفـاق بـني اجلـانبني؛ مبتعـدا  مضامينها اثنيتأو قمكانه تقلي  املسـافات وا
بول  عن التنافر اخلطايب وكل ما يزيد من آصرة االنشـقاق بـني اجلـانبني, حـ  تتولّـد نوعـا  مـن اخلطـاب يكـون أعـاله مثمـر 

, حبيــ   كنــة مــن الوظيفــة التضــامنية, وهــوه كــون هنايــة الكــالم أفضــل مــن صــدره؛ لتحقيــق أفضــل درجــة  وتوأســفله ملغــدق 
األرضية ال ويت جزافا  وإمّنـا علـى املرسـل اقتنـا  مفاهيمهـا, ومـن ّّ ترمجتهـا يف السـياق الـوي يقتضـيه؛ لكـي يبلـ  اخلطـاب 
د مقبولية أكثر, والن  املكتوب انقرائية أسرع من قبل املتلقي؛ وتـرتجم خالهلـا الكفـاءة الواتيـة يف أرض الواقـع, حبيـ  جيّسـ

الشــطر األول مــن مقولــة عــامر بــن عبــد القــيس خــري  ســيد, حينمــا يقــول:  إّن الكلمــة إذا خرجــت مــن القلــب وقعــت يف 
, وهــوا مــا يتفــق عليــه اللســانيني املعاصــرين ســّيما  الفيلســوف اللســاين 0القلــب, وإذا خرجــت مــن اللســان مل  ــاوز اآلذان 

وفق ظروف إنتاجها وتشّكلها ليتفق مع مـا ذهـب إليـه علمـاء اإلرث  سة الكالمااملعروف جاكبسون؛ إذ دعا إىل ضرورة در 
حينمــــا يقــــول:  وينبغــــي للمـــتكّلم أن يعــــرف أقــــدار املعــــاين, ويــــوازن بينهــــا وبــــني أقــــدار  ,0ســــّيما بشــــر بــــن املعتمــــر ؛اللغـــوي

يقّسـم أقـدار الكـالم ح   ما ؛املستمعني وبني أقدار احلاالت, فيجعل لكل طبقة من ذل  كالما , ولكل حالة من ذل  مقا
 3على أقدار املعاين, ويقّسم أقدار املعاين على أقدار املقامات, وأقدار املستمعني على أقدار تل  احلاالت .

                                                           
 .050اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي:  - 0
 .036-033. مستوايت األفعال الكالمّية يف اخلطاب القرآين, سورة الكهف أمنوذجا:  - 0
 .0/039البيان والتبيني:  - 3
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امن معه املتلقـي أكثـر؛ وـا جيعـل يسـتمتع ابلرسـالة ويتنـوّع مصـادره مـن خـالل ضومن هنا, فإن التلوين يف طرح األساليب يت
ــة اخلاّلقــة الــيت تســمح لضنســان اكتشــاف وجــوده وذاتــه؛ ذلــ  أّن البحــ  يف االنفتــاح الــداليل جــرّاء تعــ ّدد قراءاتــه اإلبداعّي

حبد ذاته حب  عن خمتلف عناصر الوجود مبا هـو موجـود؛ ألن تفسـري مضـامينها عمليّـة  امكامن العبارات القرآنية ومكنوانهت
 0أن متـّد القـارئ بقـدرة جديـدة علـى معرفـة نفسـّية.تكشف طرائق جديدة يف الوجود وأشكال جديدة من احليـاة مـن شـاهنا 

إذ إّن التلــّون يف القــراءات وتبــاين التــاويالت هــو الــوي يــدفع القــارئ إىل تضــامنية القــارئ مــع الــن , وأن يضــع يــده علــى 
 بع  أجزاء معىن الن  عن طريق إعمال خمتلف طاقاته اإلدراكّية والتووقّية. 

ل ويتوّســع مــدى قدرتـه وآفاقــه التطلعيّــة؛ وــا جيعـل املتلقــي يقــوم مبهمــة االكتشــاف واملــؤوّ وعليـه, فــالن  أمــام الــن  األصـلّي 
ر؛ بـل إىل اســتخدام إمكاانتـه العقليــة وامتحـان مهاراتـه الوهنيّــة والفكريّـة, وابلتــايل فـالن  الواحـد يتولّــد منـه نصوصــا  والتبّصـ

تقلة تنمـو وتتفـرّع وتتشـّعب وتصـبح نّصـا  مكـتمال حيمـل أخرى, أي: إن عنصرا  من عناصره قد ينفصل عنه ويصـري نـواة مسـ
هــي مــن طبيعــة النصــو  الراقيــة املتحركــة القابلــة  هرســالة قــد تّتفــق أو ختتلــف عــن تلــ  الــيت حيملهــا الــن  األّم املولّــد؛ وهــو

 0والتبّصر. اليت تدفع القارئ إىل القيام مبهّمة االكتشاف ةللتفّتح على املساءلة واحملاورة العلمّية واألخالقي
 آليات التضامن اخلطايب املبحث الثالث/

الل التضـامن يسـمو ابنفتـاح داللـة اخلطـاب وال يقـف خـاخلطاب القرآين ملـؤه التضـامن حـال إرسـال رسـاالته, فهـو مـن  نّ إ
 والتوسـيع عند حدود التفسري احلريف واملعجمي؛ بل إّن الضامن الوي يتكّفل اسـتمرارية اخلطـاب القـرآين يف التفجـري الـداليل

 األسلويب يكمن يف آلية اخرتاق نسيجه اللغوي والكشف عن تشكيالته اجلمالّية ومؤهالته التعبرييّة.
 املطلب األول:

وقصـد ترمجـة هـوه اجلغرافيـة يف  بـني البـاث  و املتلقـي:اخلطـاب  جغرافيـةاإلكثار مـن فضـاء التـ لف والـتالصم يف / 1-1
 تتحّمل يف طّياهتا داللة األلفة, وال سـّيما يف اخلطـاب املرئـي, كمفـردات مـن قبيـل:أرض الواقع يفّضل أن يستعمل مفردات 

ـــين ، اي قـــومي، اي أصب ـــائي، اي ضـــيوف الـــر محن، أصفـــاد ) ـــة، اإلنســـانية، كلمـــة ســـواء، ديـــن هللا، أي هـــا النـــاس، اي ب األم 
 (. النيب،..... وهكذا دواليك

التحلي ابحلكمة احلسـنة والرمحـة وليونـة القلـب واالبتعـاد عـن فضاضـتها,   وعلى هوا, حيّ  اخلالق البارئ رسوله على ضرورة
 ُهـَو َأْعلَـُم مبَـن َضـلَّ ٱدُْع ِإىَلٰ َسِبيِل رَبِ َك بِٱحلِْْكَمِة َوٱْلَمْوِعظَِة ٱحلََْسَنِة ۖ َوَجـِٰدهْلُم بِٱلَِِّت ِهَى َأْصَسُن ۚ ِإنَّ رَبَـّكَ كقوله تعاىل: )

فَِبَمـا َرمْحَـةم مِ ـَن اهللِ  لِنـَت هَلُـْم َولَـْو ُكنـَت َفظـيا َغِلـيَظ اْلَقْلـِب الَنَفضُّـوْا , وقوله تعـاىل:)3(َأْعَلُم بِٱْلُمْهَتِدينَ  َعن َسِبيِلِهۦۖ  َوُهوَ 
كثــر ي؛ وبــول  تن اخلــري ركــن ركــني يف زايدة جغرافيــة التــفلف والتفصــر بــني البــاّث واملتلّقــإ ,. أضــف إىل ذلــ 4(ِمــْن َصْولِــك

                                                           
 .79.  ومستوايت األفعال الكالمّية يف اخلطاب القرآين: 007نظرية التاويل:  - 0
 .30توالد الن  وإشباع الدالالت, تطبيقا  على تفسري القرآن:  - 0
  .005النحل: - 3
 .059آل عمران:  - 4
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َولْـَتُكن مِ ـنُكْم جليّـا  يف قولـه تعـاىل:  حة اإلجيابّية وتزيد من تداولية التفاعل والتاثري يف فضاء اخلري, وهوا مـا يّتضـمن مساح
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْولَــِئَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ  رْيِ َوَيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ 1أُمٌَّة يَْدُعوَن ِإىَل اخلَْ

 ,فتلـ  اإلجيابيـة مـن . ومـن هنـا
ألن اإلجيابيــة كمــا نعلــم ضــاربة اجلــوور يف عمــق الــنفس اإلنســانية, بــل مــن  ؛شــاهنا أن حتــافت علــى الصــحة النفســية ل فــراد

هنال  تنطلق, ولول  فهي ت لهم األفراد السكينة والطمانينة والراحة النفسية, ملـا حتملـه مـن معـاين التفـاؤل واألمـل واملثـابرة, 
ق والتوتر والضغط واالستثارة. كما وأّن اإلجيابية  عل الفرد قـادرا  علـى ختطـي الصـعوابت واالبـتالءات, والتـاقلم و نبهم القل

والّتكيــف مــع متغــريات احليــاة وظروفهــا املتقلبــة, وهــي متثــل اجلســر الــوي نعــرب منــه إىل حيــ  النجــاح واإلبــداع, فثمــة دون 
 , وكما قال الشاعر: 0ل, وعقبات كبرية ينبغي أن ت قتح مالنجاح واإلبداع صعوابت ابلغة ينبغي أن تولّ 

 د بـ َبت  للمجِد والساعون قد بلغوا

 ج َهد  النفوس وألق وا دونه األ ز را

 وكابدوا ا د ح  ملَّ أكثر هم

ا  وعانق  ا د  م ن أوىف وم ن ص رب 

 ال حتس ِب ا د  متر ا أنت  آكل ه

لن تبل   ا د ح  تلع ق الصرب !
(3) 

كما وأّن دعوة أهل الكتاب خبري كلمة اختاره هللا, كان القصد منها آتلف املسـافات وتقارهبـا بـني أهـل الكتـاب. فـإذا أنـت 
قُـْل يَــََٰأْهَل ٱْلِكتَــِٰب تـََعـاَلْوا  سيطرت علـى القلـوب استسـلمت العقـول لـ  طواعيـة, وهـوا مـا يتجّسـد يف هـوه اآليـة الكرميـة )

ـًٍَۭا َواَل يـَتَِّخــَذ بـَْعُضــَنا بـَْعًضــا ِإىَلٰ َكِلَمــةمس َســوَ  ــ َ َواَل ُنْشــِرَك بِــِهۦ َشْي ــَد ِإالَّ ٱهللَّ ــَنُكْم َأالَّ نـَْعُب ــا َوبـَيـْ نَـَن ــِ ن َاءمٍۭ بـَيـْ ــن ُدوِن ٱهللَِّ ۚ َف َأْراَبابًٍۭ مِ 
ران احلاضـــــر, فكثـــــريا مـــــا تغيـــــب فمــــا أحوجنـــــا ملثـــــل هـــــوه احلجاجـــــات يف عصــــ, 4(تـََولَّـــــْوا  فـَُقولُـــــوا  ٱْشـــــَهُدوا  نَِانَّ ُمْســـــِلُمونَ 

اســرتاتيجات احلجــاج وســرعان مــا نــرف  اآلخــر, ال لشــيء جــوهري بــل ألمــر فرعــي, علــى عكــس حجــاج القــرآن, الــوي 
يسجل لنا حجاجات فرعون وسيدان موسى ومنـرود وسـيدان إبـراهيم يف آن واحـد... هـوا, وابإلضـافة إىل اهتامـات املشـركني 

 .( ومل مينع القرآن من تسجيلها.سيد البشرية بـ)ساحر, وجمنون,.
 ومن أمثلة ذلك يف اخلطاب القرآين:أ: -1-1

ٰوِة و ت َدع ون ىِنٓ ِإىل  ٱلنَّاِر. -  5و ي ـٰق َوِم م ا ىِلٓ أ َدع وك َم ِإىل  ٱلنَّج 

ل ـــوـا ع ل ـــَيك َم ء اي ــــِٰتن ا و يـ ـــز كِّيك َم و يـ ع   - ـــنك َم يـ تـَ ـــوال   مِّ ـــَلن ا ِفـــيك َم ر س  ـــآ أ َرس  ـــا مل َ ت ك ون ـــوـا ك م  ـــم مَّ ـــة  و يـ ع لِّم ك  ـــم  ٱَلِكت ــــٰب  و ٱحلََِكم  لِّم ك 
 0تـ َعل م ون .

                                                           
 .014آل عمران:  - 0
 .400جيابية: دور القصة القرآنية يف بناء قيمة اإل -0
 .0157شرح ديوان احلماسة:  -3
 .64آل عمران:  - 4
 .40غافر:  -5
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ا و ال  تـ تَِّبع وـا خ ط و   - ل ـٰال   ط يِّب    0ِت ٱلشََّيط ـِٰن   ِإنَّه   ل ك َم ع د و   مُِّبني .ٰ  يـ ٰٓا يُـّه ا ٱلنَّاس  ك ل وـا ِوَّا ىِف ٱأَل َرِض ح 

ـآء     و ٱتَـّق ـوـا ٰ  ٱلنَّاس  ٱتَـّق وـا ر بَّك م  ٱلَِّوى خ ل ق ك م مِّن نَـَّفـس   و  يـ ٰٓا يُـّه ا  - ا و ِنس  ثِـري   ـاال   ك  ـا رِج  ـا و بـ  َّ ِمنـَه م  ـا ز َوج ه  ل ـق  ِمنـَه   و خ 
ة   ِحـد 

 3ا.ٱهللَّ  ٱلَِّوى ت س آء ل ون  بِِهۦ و ٱأَل َرح ام    ِإنَّ ٱهللَّ  ك ان  ع ل َيك َم ر ِقيب   

ن ــا ِإنَّــه  م ــن يـ تَّــِق و ِيَصــ - ــنَّ اهلّل  ع ل يـَ ا أ ِخــي ق ــَد م  ـــو  َ ي وس ــف  و ه  ربَ ف ــِإنَّ اهلّل  ال  ي ِضــيع  أ َجــر  ق ــال واَ أ ِإنَّــ   أل  نــت  ي وس ــف  ق ــال  أ ان 
 .4اَلم َحِسِنني  

ت ك م بِٱحلَِكَ  - ِة و أِل بـ نيِّ  ل ك م بـ َع   ٱلَِّوى خت َت ِلف ون  ِفيِه ۖ ف ٱتَـّق وـا ٱهللَّ  و أ ِطيع وِن.و ل مَّا ج آء  ِعيس ٰى بِٱَلبـ يِّن ـِٰت ق ال  ق َد ِجأـَ  5م 

- .  6يـ ٰٓا يُـّه ا ٱلرُّس ل  ك ل وـا ِمن  ٱلطَّيِّب ـِٰت و ٱَعم ل وـا ص ـِٰلح ا ۖ ِإّنِّ مب ا تـ َعم ل ون  ع ِليم  

ـا ع ل ـى أ بـ و يَـ   ِمـن و ك و ِل   جي َت ِبي   ر بُّ   و يـ ع لِّم    مِ  - ـا أ مت َّه  ت ه  ع ل َي   و ع ل ى آِل يـ َعق وب  ك م  ن و َِويِل األ ح اِديِ  و ي ِتمُّ نَِعم 
 7قـ َبل  ِإبـَر اِهيم  و ِإَسح اق  ِإنَّ ر بَّ   ع ِليم  ح ِكيم .

ــل ٰوِة ِمــن يـ ــَوِم ٱجَل   - ــٓوـا ِإذ ا ن ــوِدى  لِلصَّ ــَم ِإن ك نــت َم ٰ  م ع ــِة ف ٱَســع َوـا ِإىل ٰ ذَِكــِر ٱهللَِّ و ذ ر وـا ٱَلبـ َيــع    ذ  ي ـــٰٓا يُـّه ا ٱلَّــِوين  ء ام نـ  ــر   لَّك  يـَ ــَم خ  ِلك 
 8تـ َعل م ون .

ا غ ال م  و أ س رُّوه  ِبض اع ة  و اهلّل   - ـو   9مب ا يـ َعم ل ون .  ع ِليم  و ج اءَت س يَّار ة  ف ا َرس ل واَ و ارِد ه َم ف ا َدىل  د َلو ه  ق ال  اي  ب َشر ى ه 

علـى اإلعالمـّي ؛ لـوا اخلطـاب الصـحفيّ  اللغة التواصلية املعاصـرة؛ فعلـى سـبيل املثـال ال احلصـر ولعلَّ ما ذهبنا إليه سارية يف
أن يبتعــد نفســه عــن تلــ  الــدالالت الــيت تشــّوه أرضــية التــفلف, وتصــنع بيأــة االنــزايح والتضــليل, كــان يســتخدم الصــحفي 

اخلريـف العـريب و أزمـة اخللـيج بـدال  مـن حـرب اخللـيج, و دال  من االستضافة, اجلرائم بدال  من التجاوزات, مفردة )استجواب ب
 البلطجيون بدال  من اجليش النظامي.... وهلّم جرّا (و بدال  من الربيع العريب, 

 املطلب الثاين:

يف بنــاء االســـرتاتيجية التضـــامنية, ضـــمن آليــات التضـــامن اخلطـــايب  وهـــوا األســـلوب هــو اآلخـــر أســلوب املكاشـــفة:/ 3-0 
, وقـــد يســـتعمل للداللـــة  علـــى التقـــّرب, ويتفـــاوت النـــاس مـــن 01وهـــوا األســـلوب مـــن العناصـــر املهّمـــة يف التضـــامن اخلطـــايب

                                                                                                                                                                                                 
 .050البقرة: - 0
 .068البقرة:  - 0
 .0النساء:  - 3
 .91يوسف:  - 4
 .63الزخرف: - 5
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. ويف السياق القرآين يزخر أسلوب املكاشفة حـال وضـوح 0إطالع الغري على األشياء العاّمة اىل كشف أدّق اخلصوصيات 
  ت طــريف العمليــة اخلطابيــة, فــالنيب يوســف )عليــه الصــالة والســالم( صــرّح مــا لديــه مللــ  مصــر, مــن إمكــااندرجــة القرابــة بــني

كامنة تؤّهله لنجاح يف هـوا املنصـب, ومبـا أنّـه ذا علـم ابأللسـن واحلسـاب؛ لـوا صـرّح أهليتـه ألن يكـون عزيـز مصـر, وينجـو 
وهـوا مـا زاد مـن اسـرتاتيجية وميتلـ  قـّوة املنطـق,  منطـق القـّوة,أهل مصر مـن تلـ  ا اعـة الـيت تنتظـر مصـر, إذ إنّـه كـان يف 

التضــامن بينــه وبــني امللــ , وهــوا اخلطــاب يظهــر جليــا  يف آايت مــن ســورة يوســف, أمــا أســلوبه التصــرحيي يف الــوكر احلكــيم 
. (55) 0 ِإين ِ َصِفــيٌظ َعِلــيمٌ قَــاَل اْجَعْلــيِن َعَلــى َخــَزاِئِن اأَلْرِض  فقــد جــاء يف اآليــة اخلامســة واخلمســني مــن ســورة يوســف: 

ولعــل ســيدان يوســف )عليــه الصــالة والســالم( أحســن اســتخدام قاعــدة اللباقــة واالستحســان حــال خماطبــة امللــ ؛ وابلتــايل 
متّكن سـيدان يوسـف عليـه السـالم  ,ومن هنا .اقتنع املل  خبطابه واسرتاتيجية التادب اإلجيايب الوي اتبعه عزيز مصر اجلديد

التادبيـة اإلجيابيـة املعهـودة يف النظريـة التداوليّـة مـن أن  هّوا  إجيابّيا  ابملكاشفة وينسجم معـه امللـ ؛ إذ أهبـره بطريقتـأن يصنع ج
ابلرعايـــة والتنميــة,  حبيـــ  يفضــي تغيـــري قناعــة امللـــ  يتفاعــل معـــه امللــ , ويبـــنّي لــه نقـــاط قّوتــه؛ مسرتشـــدا  مــا يـــوهب إليــه 

الة التفكري السليب عنده؛ ليكشف بول  صلة تقريـب األفكـار والقناعـات وتثمـر قجيابيـة السلبية حول من يلتفون حوله وإز 
 القبول من خالل توفيقه يف آليات استخدامه التوفيق بني احلالة الشعورية والنفسية اليت يعيشها املل . 

ع احلــزن واألســـى يف قصـــة رغـــم ســيطرة طـــاب ,ومــن هنـــا, لــو أخـــوان ســورة يوســـف مبجملــه؛ لنـــرى أّن آليــات املكاشـــفة جليّــة
أن آليــات املكاشــفة املســتخدمة يف مضــامينها وأحــداثها ومفالهتــا فيهــا أمــل  عظــام لتعزيــز اســرتاتيجّيات آليــات  إال ؛يوســف

التضــــامن؛ ليثمــــر يف األخــــري جنــــاح آليــــات التضــــامن اخلطــــايب حــــال الســــرد والعــــيش يف تفاصــــيل القصــــة؛ فــــرغم الصــــعوابت 
 يف خارطة القصة, وهوا ما يؤكـدها التيـار التـداويل, ذلـ  أّن  طاقـة التعبـري يف اللغـة مزدوجـة؛ وتغيري حوالتحدايت هناك جنا 

فمنهــا جــدول تصــرحيي يســتمّد قّوتــه اإلخباريــة مــن الــدالالت اللغويــة وجــدول إحيــائّي يســتمّد قّوتــه اإلخباريّــة مــن دالالت 
 :  4ا  يف املشاهد اآلتيةضح جليّ يتّ  ام, وهوا 3تاريخ وا تمع السياق اليت حتملها اللغة نشكال متنّوعة وصي  متعّددة من ال

 .فرؤاي طفولية تبدو خيالية, صعبة التحقق, بعيدة املنال, نراها تتحقق يف هناية املطا -0

 ات.ق وشتّ أب  ملهوف على فراق ابنه, حيضنه بعد طول غياب, وعائلة جيمع هللا مشلها بعد تفرّ  -0
 للشفاء. -اما  مت –رجل  يفقد بصره, ّ يتماثل  -3

 جمموعة بدوية, تنتقل إىل احلضر حي  اخلصب والنماء. -4

 إخوة يتواطؤون على اقرتاف جرم عظيم, ّ يعودون إىل هللا تعاىل, فيتوب هللا عليهم. -5

 خادم مغمور يف قصر عزيز مصر, يصبح عزيزا  ملصر. -6

 ضع سنني.شاب  يّتهم يف شرفه ويودع يف الّسجن ظلما  وزورا , تظهر براءته بعد ب -7
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 .55يوسف: - 0
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 امرأة تفرتي على شاب, تعود لتقّر ابحلقيقة بعد بضع سنني. -8

 بلد يعيش أزمة اقتصادية خانقة, يتجاوزها وميت بعدها الفرج والرخاء. -9

هـوا, ويضـيف الباحـ  علـى أن القصـة جـاءت لتكـافح اليــاس يف نفوسـنا وتقتلعـه مـن أعماقنـا, وتـدعوان إىل دميومـة احملاولــة 
ابرة وحسـن إدارة األزمـات الـيت يتغـري معهـا كــل شـيء؛ فـاملري  يشـفى, والغائـب يعـود, واملظلـوم ي نص ــف, وإىل املثـابرة واملصـ

ِإنَـّه  م ـن يـ تَّـِق و ِيَصـربَ فـ ِإنَّ اهلّل  ال  ي ِضـيع  والسجني ينال حريته, والعاصي يتوب, واألزمـة ت فـرج, واهلـدف يتحقـق, قـال تعـاىل: 
أ َجـر  اَلم َحِسـِنني  

0
ان أثــر قصـة يوسـف يف النــيب . إذ  كـ   ,كـان ابلغـا ؛ ســّيما مـن خـالل آليــات اسـتخدام أسـلوب املكاشــفة

يف إنعاش آماله وطرد ما كـان يلقيـه الشـيطان يف أمنّيتـه مـن حمـاوالت لقطـع رجائـة  -إىل حدِّ بعيد-وبول  أسهمت القّصة 
خميلته قبل نزول سورة يوسف تلـ  املشـاهد املفزعـة  من إميان قومه, وأن العواب واقع هبم ال حمالة, سيما أنه قد غلب على

اليت اشتملت عليها سورة هود, واملتضمنة إهالك األمم واألقوام املعاندة, ومـا رافـق ذلـ  مـن نـور الفشـل ومشـاعر اخلـوالن 
 -إجيابيـةمبـا تضـمنته مـن رسـائل وآفـاق -اليت عايشها النيب الكرمي يف ظل انسـداد أفـق الـدعوة, أمـا بعـد نـزول قصـة يوسـف 

ومـن  .فقد أصبح حتقيق النجاح وكنا  ابلفعـل, ولـو يف مكـان آخـر خـارج مكـة املكرمـة ابدئ األمـر كمـا حصـل مـع يوسـف
أفقـا  جديـدا  لالنتقـال إىل العـيش  فقد ابت خيار ترك الداير واردا  ولو بشكل مرحلي, كمـا وأّن القصـة فتحـت للنـيب  ,هنا

كتفاء الوايت عوضا  عن االقتصار علـى جمتمـع البـداوة والرعـي الـوي نشـا فيـه, ويضـاف يف جمتمعات زراعية إنتاجية حتقق اال 
للظلم الوي يتعـرض إليـه مـن قبـل أقـرب النـاس إليـه ابت أمـرا  وكنـا , متامـا  كمـا حصـل مـع  إىل ذل  أن مسالة  اوز النيب 

 0يوسف.
سـورة يوســف تكشــف لنــا أّن احلصـول علــى املزيــد مــن ومـن هنــا, فــإن فهـم مضــامني الــن  املنبثــق مـن الرســاالت اهلادفــة يف 

الفهـم والغــو  يف ماورائيـات الــن  أو العبـارات أو الكلمــة ينبغـي معرفــة االسـتعماالت املتعــددة املتداولـة؛ فضــال عـن مــدى 
نبـات, ولـيس ارتباطها ابلسـياقات الـيت  ـري احلـدي  يف رايضـها وكيفيّـة تشـّكلها وتكّوهنـا عمليـا ؛ ذلـ  أن  املعـىن ينمـو كال

؛ وهـوا لـيس بغريـب يف كتـاب الـرمّحن؛  كمـا يصـّرحه الزركشـي يف 3أو كتلة من الطـني أخـوت شـكلها وانتهـت  ةولوء وعاء  
برهانـه علـى أّن  كتـاب هللا حبـره عميـق وفهمـه دقيـق, ال يصـل إىل فهمـه إال مـن تبّحـر يف علـوم وعامـل هللا بتقـواه قـي السـر 

ولكـــّل وصـــف ظـــاهر وابطـــن ومطمـــع يف  ...هـــي للســـمع واإلشـــارات للخصـــو  وهـــي للعقـــلوالعالنيـــة, فالعبـــارة للعمـــوم و 
. ومــن هنــا, فالــدخول إىل مكتنــزات الثــراء الــداليل مبــا فيهــا التضــامنات اخلطابيــة 4األصــول إىل ابطــن قبــل إحكــام الظــاهر 

كه, ومــن ّ اإلميــان بتعــدد اخلطــاابت املعمولــة هبــا يف املــنهج التــداويل يتحــّتم ســرب أغــوار الثــراء الــداليل وعــدم تضــييق مســال
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القرآنّية وإمكانّية فتح مصراعيها داللة عرب الزمن وبتلـون االحتمـاالت؛ ذلـ  أّن  بـزوض بعـ  جوانـب املعـىن ال يتميّـز دائمـا  
 0من اختفائها, وتتلط االختفاء والبزوض اختالطا  مثينا  يف بع  اللحظات .

استثمار آلييت التواضع والسخاء؛ لكـي يزيـد اخلطـاب التواصـلي جناحـا  أكـرب حـال ولعّل استعمال هوا األسلوب قد يتطلب 
إيــراد الــدعوة نفضــل الســبل؛ ذلــ  أّن االعتنــاء بنصــاعة الــدعوة واخلطــاب هــو املبتغــى ألّنــه كمــا يقــول الشــاطيب يف موفقاتــه 

أيضــا  علــى ضــرورة فهــم املتلّقــي فهمــا  , ويف ذلــ  يؤكــد اآلمــدي0ذلــ  هــو  املقصــود واملــراد, وعليــه ينبــين اخلطــاب ابتــداء  
إنّه ال فرق بني اخلطاب ابللفت ا مل الـوي يعـرف لـه  حينما يقول:  ,صحيحا  بتوظيف خمتلف طاقاته اإلدراكية والتووقّية

 هـو التفـاهم, وا مـل امدلول, وبني اخلطاب بلغة يضعها املخاطب مع نفسـه مـن غـري بيـان, إمّنـا املقصـود مـن اخلطـاب, إمّنـ
ومــا ال فائــدة فيــه ال حتســن , الــوي ال يعــرف مدلولــه مــن غــري بيــان لــه يف احلــال, وال حيصــل منــه التفــاهم, فــال يكــون مفيــدا  

. وهوا ما اتبعه سيدان موسـى )عليـه الصـالة والسـالم( حينمـا طلـب مـن ربّـه أن يرسـل معـه هـارون 3املخاطبة به لكونه لغوا  
قيِن  ،ون ُهَو َأْفَصح ِمينِ  ِلَساانً "َوَأِخي َهارُ ملناظرة فرعون, قائال :  . فـإّن إرسـال هـارون ابإلضـافة 4  فََأْرِسْلُه َمِعَي رِْدًءا ُيَصدِ 

إىل أنّه أفصح منه لساان , يقوي االسرتاتيجية التضامنية, وأنَّ كالم اإلثنني على الصـدق جيـد آذاان  صـاغية أكثـر, إذ جـاء يف 
ــــ :تفســــري الطــــربي ــــى ر بّــــه يـ ؤ يِّــــده  نِ ِخيــــهِ  و ِقيــــل : ِإمنَّ ــــا س  ــــا ع ل ــــى اخلَ ــــرَي  ؛ا ل  م وس  ــــنَيِ ِإذ ا ِاَجت م ع  ــــنـََّفس ِإىل    ,أِل نَّ ااِلثـَنـ  ان ــــَت ال ك 

 .  5ت َصِديقهم ا أ َسك ن ِمنـَه ا ِإىل  ت َصِديق خ رب  اَلو اِحد 
الدعويــة رصــانة؛ ســّيما إذا مــا تــرجم ومــن هنــا, فــإن حماكــاة الســياق واملقــام حــال شــروع الــداعي ابملكاشــفة يزيــد شخصــيته 

مبادئ اإلخال  يف االسـرتاتيجية التضـامنية يف حياتـه العملـي واملهـين, وال يبخـل ابلتصـريح حـال اسـتلزام املقـام لـول  كمـا 
فعلــــه ســــيدان يوســــف )عليــــه الصــــالة والســــالم( أمــــام امللــــ . وإذا مل يكــــن املقــــام مقــــام التصــــريح يفضــــل أن يســــتعمل لغــــة 

 يكثر مفردات من قبيل )كوا وكوا, كيت و ذيت,  أو كم اخلربية واالستفهامية(.الكناايت, و 
 ومن أمثلة أسلوب املكاشفة والتصريح يف الذكر احلكيم:  أ: -1-1

ـــَفن ا ع ـــنـَه َم  - ـــآ ء ام ن ـــوـا ك ش  ـــَوم  ي ـــون س  ل مَّ آ ِإالَّ قـ  ـــآ ِإمي ــــٰنـ ه  ان ـــَت قـ َري ـــة  ء ام ن ـــَت فـ نـ ف ع ه  نـَي ا فـ ل ـــَوال  ك  ـــٰوِة ٱلـــدُّ ع ـــو اب  ٱخَلِـــَزِى ىِف ٱحلَ يـ 
.  6و م تـََّعن ـٰه َم ِإىل ٰ ِحني  

ـى  إِل ــٰه نَيِ ِمـن د وِن ٱهللَِّ  - ـو وِّن و أ مِّ ــٰن    م ـا ي ك ـون  ىِلٓ أ َن  ۖو ِإَذ ق ال  ٱهللَّ  ي ـِٰعيس ى ٱبَـن  م ـَرمي   ء أ نـت  قـ َلـت  لِلنَّـاِس ٱختَِّ  قـ ال  س َبح 
ـــا ىِف نـ َفِســـى و ال ٓ أ َعل ـــم  م ــا ىِف نـ َفِســـ    أ قـ ـول   ـــَد ع ِلَمت ـــه     تـ َعل ــم  م  ـــا ل ـــَيس  ىِل حِب ـــقّ    ِإن ك نــت  قـ َلت ـــه   فـ ق  ِإنَّـــ   أ نـــت  ع لَّــــٰم   م 

 0ٱَلغ ي وِب.
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- .  و ع ي ون  
نَّـٰت   َم تـ ر ك وـا ِمن ج   0ك 

ِة و أِل بـ نيِّ  ل ك م بـ َع   ٱلَِّوى خت َت ِلف ون  ِفيِه ۖ ف ٱتَـّق وـا ٱهللَّ  و أ ِطيع وِن. و ل مَّا ج آء  ِعيس ٰى بِٱَلبـ يِّن ـِٰت ق ال  ق دَ  - ت ك م بِٱحلََِكم   3ِجأـَ

يـَر  م ِن ٱَست َـ ج َرت  ٱَلق ِوىُّ ٱأَل ِمني . - ىـٰه م ا يـ ٰٓا ب ِت ٱَست َـ ِجَره  ۖ ِإنَّ خ   4ق ال َت ِإَحد 

ل ـــؤ   - ـــرمي   ق ال ـــَت ي ــــٰٓا يُـّه ا ٱَلم  ٓ أ َلِقـــى  ِإىل َّ ِكت ــــٰب   ك  ــِٰن ٱلـــرَِّحيِم  09ـا ِإّنِّ ــــٰن  و ِإنَّـــه   ِبَســـِم ٱهللَِّ ٱلرَّمَح ــ ﴾ أ الَّ 31﴾ ِإنَّـــه   ِمـــن س ل َيم 
ل ـؤ ـا أ فَـتـ وِّن ىِفٓ أ َمـرِى م ـا ك نـت  ق  30تـ َعل وـا ع ل ىَّ و أَت وِّن م َسِلِمني    ﴾ 30اِطع ـة  أ َمـر ا ح ـ َّٰ ت َشـه د وِن  ﴾ ق ال َت يـ ٰٓا يُـّه ا ٱَلم 

ــاذ ا و َم ــرِين     و ٱأَل َمــر  إِل َيــِ  ف ــٱنظ رِى م 
ــِديد    و أ ـول ــوـا ن َس   ش 

ل ــوـا قـ َري ــة  33ق ــال وـا   َــن  أ ـول ــوـا قـ ــوَّة   ﴾ ق ال ــَت ِإنَّ ٱَلم ل ــوك  ِإذ ا د خ 
ـــآ  ـــد وه ا و ج ع ل ـــٓوـا أ ِعـــزَّة  أ َهِله  ـــو   أ َفس  ـــل ون  34ِل   يـ َفع ل ـــون   ٰ  أ ِذلَّـــة   ۖ و ك   ُِ  يـ َرِجـــع  ٱَلم َرس 

 
 فـ ن ـــاِظر ة 

﴾ و ِإّنِّ م َرِســـل ة  إِل ـــَيِهم هِب ِديَّـــة  
 35.﴾5

 

 املطلب الثالث:
ولعّل هوا األسلوب هـو اآلخـر يف زايدة مسـاحة احلـّب بـني الطـرفني, وإن الطـرف األّول ينـادي  أسلوب التلقيب:/ 1-1

اآلخـــر نحـــّب األلقـــاب واأللفـــال؛ قصـــد اســـتمالة املخاطـــب ملـــا تريـــد إيصـــاله إليـــه, وجـــرّه إىل اســـتدرار األحاســـيس؛ حبيـــ  
تتضمن هوه اإلسرتاتيجيات وضع النقد السليب جانبا ؛ حمرتزا  اإلساءة ولغة التحقري, والتقليل من شخصية اآلخـر؛ بـل إبـراز 

وكــل أســألة تصــب يف خدمــة  ,والتشــريفات ,واأللقــاب ,, واســتخدام النكــات التاديبيــةأرضــية مشــرتكة لغــة اإلطــراء, وإنشــاء
اجلماعيـة إىل جانـب اللغــة  واملصـطلحات ,فضـل ( مــنوسـري القلـوب؛ واإلكثـار مـن لغـة التــادب اإلجيـايب كعبـارة مـن قبيـل )

 .املالوفة يف ا تمع

ن األلقــاب واأللفــال الــيت هــي مــن صــميم اخلطــاب , يتحــّتم علــى أســلوب التلقيــب منــاداة اآلخــر نحســوسيســا  علــى هــواو
ومن هنا, يزيد املسلمني حمّبة علـى حمبـة لرسـوهلم الكـرمي,  .القرآين, فحينما يصف البارئ رسوله الكرمي ميّن على املسلمني به

ف وتصــل درجــة تضــامنهم لــه إىل القّمــة, وكيــف ال يصــل إىل القمــة فخــالقهم مــن ســبع مســوات يتضــامن مــع رســوله, ويوظّــ
َلًقـد أمجل النعوت له, وح  وصل األمر نن مل يبخل بـبع  مـن نسـمات صـفاته لرسـوله اخلـا , إذ يقـول سـبحانه وتعـاىل: 

ــؤِمِننيَ  ــنِ  هللا َعلــَى اْلُم ــيِهْم َرُســوالً  َم ــُم الِكتــاَب واحلِْ  ِإْذ بـََعــَث ِف ــِه ويــزُك ِيهْم ويُِعْلُمُه ــوْا َعلَــِيِهْم َءاايِت ُل ــْن َأنُفِســِهم يـَتـْ ْكَمــة ِم
َصـرِيٌص َعلَـْيُكم  :"َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مِ ـْن َأنُفِسـُكْم َعزِيـٌز َعَلْيـِه َمـا َعنِـتُّمْ , وقوله تعاىل6 وإَكانُوْا ِمن قـَْبُل َلِفى َضاللم مُِّبنيم 

                                                                                                                                                                                                 
 .006املائدة:  - 0
 .05الدخان: - 0
 .60الزخرف: - 3
 .06القص : - 4
 .35-09النمل:  - 5
 .064آل عمران:  - 6

https://www.greelane.com/link?to=common-ground-rhetoric-and-communication-1689873&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/common-ground-rhetoric-and-communication-1689873&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=common-ground-rhetoric-and-communication-1689873&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/common-ground-rhetoric-and-communication-1689873&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=what-is-a-nickname-1691427&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-a-nickname-1691427&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=what-is-a-nickname-1691427&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-a-nickname-1691427&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=honorific-definition-and-examples-1690936&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/honorific-definition-and-examples-1690936&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=honorific-definition-and-examples-1690936&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/honorific-definition-and-examples-1690936&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=tag-question-grammar-1692523&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/tag-question-grammar-1692523&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=tag-question-grammar-1692523&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/tag-question-grammar-1692523&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=tag-question-grammar-1692523&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/tag-question-grammar-1692523&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=what-is-jargon-1691202&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-jargon-1691202&source=politeness-strategies-conversation-1691516
https://www.greelane.com/link?to=what-is-jargon-1691202&lang=ar&alt=https://www.thoughtco.com/what-is-jargon-1691202&source=politeness-strategies-conversation-1691516


 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

00 

 

ــَنُكْم  وقولــه تعــاىل:   .0رَِّصــيٌم" رَُءوفٌ  اِبْلُمــْؤِمِننيَ  ُ الَّــِذيَن الَّ جَتَْعلُــوا ُدَعــاَء الرَُّســوِل بـَيـْ َكــُدَعاِء بـَْعِضــُكم بـَْعًضــا ۚ قَــْد يـَْعَلــُم اهللَّ
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهمْ     1."َعَذاٌب َألِيمٌ  يـََتَسلَُّلوَن ِمنُكْم ِلَواًذا ۚ فـَْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

واندى أابه بـــ)أبيت( وكمــا هــو معــروف أن مفــردة )أبــيت( مــن قبــل الولــد هــوا, وأن أاب األنبيــاء قــد وظّــف خــري آليــة األلقــاب, 
للوالد تزيد التضامن متانة وسبكا  يف الفضاء التواصلي. فإنَّ شرك أبيـه مل مينعـه مـن أن تتـار خـري اسـرتاتيجة اللقـب ملخاطبـة 

 دائـرة التـادب اإلجيـايب خـري بقـاء, وأصـرّ  أبيه, املختلف عنـه عقـداي  وفكـراي , ولكـن هـوا مل مينعـه مـن إزالـة اللقـب بـل بقـي يف
ـًٍَۭا علـى مناداتـه نبـيت, وكمـا جـاء يف قولـه تعـاىل: ) ِإْذ قَـاَل أِلَبِيـِه يَــَٰأََبِت ملَ تـَْعبُـُد َمـا اَل َيْسـَمُع َواَل يـُْبِصـُر َواَل يـُغْـىِن َعنـَك َشْيــ

ا َسـِواييٍۭ ﴿ٰ  تِـَك فَـٱتَِّبْعىِنَ َأْهـِدَك ِصـرَ ﴾ يَـَٰأََبِت ِإّن ِ َقْد َجـَاَءِّن ِمـَن ٱْلِعْلـِم َمـا مَلْ َيَْ 11﴿ ﴾ يَــَٰأََبِت اَل تـَْعبُـِد ٱلشَّْيطَــَٰن ۖ ِإنَّ 11ًطٍۭ
ا ﴿ ــــ11ٱلشَّْيطَـــــَٰن َكــــاَن لِلرَّمْحَـــــِٰن َعِصــــييٍۭ ــــَن ٱلرَّمْحَـــــِٰن فـََتُكــــوَن لِلشَّْيطَـــــِٰن َولِييٍۭ ــــَك َعــــَذابٌٍۭ مِ  َـــــَٰأََبِت ِإّن َِ َأَخــــاُف َأن مَيَسَّ ا ﴾ ي

ِهيُم ۖ لَــِئن ملَّْ تَنَتــِه ٰ  قَــاَل َأرَاِغــٌب َأنــَت َعــْن َءاهِلـَـِِت يَـــَِٰ بـْرَ وحينمــا خاطبــه بشــديد اللهجــة املتمثلــة يف قولــه تعــاىل: ) ,3﴾(14﴿
 مل مينعه يف استمرار تل  االسرتاتيجية الدعوية قصد إقناعه سبيل الرشاد.   4(أَلَْرمُجَنََّك ۖ َوٱْهُجْرِّن َمِلييا

 املطلب الرابع:
 / املفردات اإلجيابي ة:1-1

إن اســـتعمال  املفـــردات اإلجيابيـــة يف االســـرتاتيجية التضـــامنية يقـــّوي وظيفـــة اخلدمـــة و التعـــاون بـــني أبنـــاء ا تمـــع؛ ســـّيما يف 
، أبسـط يـديك أبشر، اي أاب فالن، على عيين، على قليب و رأسي،ا تمع اإلسالمي؛ حال استعمال مفردات من قبيـل )

 وهكذا دواليك(. .أبشر، أنعم صباصاً، هنيئاً لنا بـ،..
مــن تلــ  املفــردات ووصــوال  إىل التعــابري والنصــو , ذلــ  أن  هنــاك  تهــوا, وإن لضجيابيــة ســلطان كبــري علــى النفــوس بــدأ

ام إمــا عالقــة بــني العقــل واجلســم حيــ  إن أفكــاران وســلوكنا ومشــاعران تــؤثر علــى الوظــائف البدنيــة وعلــى الصــحة بشــكل عــ
 (.  5عن طريق آليات مباشرة مثل وظائف جهاز املناعة أو عن طريق آليات غري مباشرة مثل شبكات الدعم االجتماعية )

ومن هنا, فسلطان اإلجيابية يف اخلطاب اإلجنازي ال يقتصر على الفرد فحسب وإمنا تتجاوز مستوى اجلماعـات؛ ذلـ  أهّنـا 
كار؛ وا يثمر يف زايدة تداولية التفاعل لينتج اخلطاب التضـامين مثارهـا ووثريهـا أكثـر هلا دور حموري يف تكوين املشاعر واألف

يف فضـــاء التواصـــل اخلطـــايب, ولعـــل مـــن أبـــرز تلـــ  النقـــاط الـــيت تتمّتـــع هبـــا اإلجيابّيـــة بـــدءا  مـــن املفـــردات وانتهـــاء ابلنصـــو  
    :6واملشاعر ما ميت
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http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3652000/3652066.stm. 
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  أن اإلجيابيـة تعـين أن نكـون فـاعلني مـؤثرين لستخالف وفكرة محل األمانة؛ ذأوال : إن اإلجيابية تعبري حقيقي عن مبدأ اال
اِعـــــل  يف األ َرِض يف ا ـــــاه اخلـــــري, وهـــــو عمـــــق وظيفتنـــــا كخلفـــــاء يف األرض, قـــــال تعـــــاىل:  ـــــِة ِإيّنِ ج  و ِإَذ ق ـــــال  ر بُّـــــ   لَِلم ال ِئك 

ِليف ة   خ 
0
. 

  و حسن؛ وذل  انطالقا  من أمرين: اثنيا : إن اإلجيابية تؤثر يف عاقبة اإلنسان على 
اإلجيابيـــة تتضـــمن فكـــرة الواتيـــة يف االنبعـــاث  ـــو الفعـــل, وعـــدم انتظـــار اآلخـــرين, مـــع عـــدم ربـــط أفعالنـــا  نّ إاألمـــر األول: 

ــر  نفعــاهلم, ولــول  فإهنــا تتمــاهى مــع فكــرة الفرديــة يف التكليــف والفرديــة يف احلســاب يــوم القيامــة, قــال تعــاىل:  اهللِّ  ق ــَل أ غ يـَ
 َّ ّ ــا و ال  ت ــزِر  و ازِر ة  ِوَزر  أ َخــر ى  ــلُّ نـ َفــس  ِإالَّ ع ل يـَه  ــَيء  و ال  ت َكِســب  ك  ــلِّ ش  ــو  ر بُّ ك  ــَرِجع ك َم فـ يـ نـ بِّــأ ك م مب ــا  أ َبِغــي ر اّب  و ه  ــم مَّ  ِإىل  ر بِّك 

اَلِقي ام ِة فـ َردا   و ك لُّه َم آتِيِه يـ َوم  , وقال تعاىل: 0ك نت َم ِفيِه خت َت ِلف ون  
3. 

تعــين الفاعليــة والتــاثري يف  -كمــا أســلفنا–اخلــري ركــن أصــيل مــن أركــان مفهــوم اإلجيابيــة؛ حيــ  إن اإلجيابيــة  نّ إاألمــر الثــاين: 
ــــوَ ا ــــاه اخلــــري, قــــال تعــــاىل:  ه  َعــــر وِف و يـ نـَ ــــر ون  اِبَلم  م َم  ــــة  ي ــــَدع ون  ِإىل  اخلَ ــــرَيِ و  ــــنك َم أ مَّ ــــت ك ن مِّ ــــم  و َل ــــِر و أ َول ـــــِأ   ه  ن  ع ــــِن اَلم نك 

اَلم َفِلح ون  
4  . 

اثلثا : إن اإلنسان اإلجيايب املؤثرَّ يكون  ذا مكانة مرموقـة وحضـور جمتمعـي طيِّـب, حيـ  إن اإلجيابيـة تعتـرب مـن أهـم صـفات 
 حقيقة تؤكدها املشاهدات اليومية. القائد الناجح, وكلما ازداد وثريان يف ا اه اخلري, ازداد تقديران عند أهل اخلري, وهي 

  أن لــذ -عــالوة علــى املكانــة ا تمعيــة–رابعــا : إن اإلنســان اإلجيــايب ينــال حمبــة اآلخــرين وحيظــى مبكانــة قلبيــة كبــرية لــديهم 
قبل, هـــا النـــاس بفطـــرهتم كاملبـــادرة إىل  فعـــل اخلـــري, واملســـارعة إىل نفـــع اآلخـــر, والتفـــاؤل ابملســـتاإلجيابيـــة تتضـــمن معـــان  حيبّ 

إىل اإلنسان املنفتح الوي يتعاطى مع األمور بواقعية, ويسـتثمر  -كول –واملثابرة وعدم االستسالم, والناس متيل بطبيعتها 
املعطيــات للخــروج نفضــل النتاجــات, خبــالف اإلنســان الســليب, املتشــائم, املتضــّجر, املنكفــئ علــى ذاتــه؛ فــال هــو أحــدث 

 تغيريا  وال كسب حمبة .
من شان اإلجيابية أن تشـعر اإلنسـان ابلسـعادة, فكمـا سـبق وبينـت أن علـم الـنفس اإلجيـايب يـرتبط وفـق مفهـوم خامسا : إن 

سه  مارتن سيلجمان  ابلسعادة, بل إنه عدَّ حتقيق السعادة مثرة هوا العلم, وقد مسى  سيلجمان  كتابـه الشـهري الـوي  مؤسِّ
يــة , يف إشــارة منــه إىل أن اإلجيابيــة هــي الطريــق الــوي يــؤدي حتقيــق أســس فيــه لفكــرة علــم الــنفس اإلجيــايب  الســعادة احلقيق

 السعادة.
سادســا : إن اإلجيابيــة مــن شــاهنا أن حتــافت علــى الصــحة النفســية ل فــراد, ألن اإلجيابيــة كمــا نعلــم ضــاربة اجلــوور يف عمــق 

ة والراحة النفسية, ملا حتمله من معـاين النفس اإلنسانية, بل من هنال  تنطلق, ولول  فهي ت لهم األفراد السكينة والطمانين
 التفاؤل واألمل واملثابرة, و نبهم القلق والتوتر والضغط واالستثارة.

                                                           
 .31البقرة:  - 0
 .064األنعام:  - 0
 .95مرمي:  - 3
 .014آل عمران:  - 4
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ســابعا : إن اإلجيابيــة  عــل الفــرد قــادرا  علــى ختطــي الصــعوابت واالبــتالءات, والتــاقلم والّتكيــف مــع متغــريات احليــاة وظروفهــا 
ه إىل حيـ  النجـاح واإلبـداع, فثمـة دون النجـاح واإلبـداع صـعوابت ابلغـة ينبغـي أن املتقلبة, وهي متثل اجلسر الوي نعرب من

 توّلل, وعقبات كبرية ينبغي أن ت قتح م, وكما قال الشاعر: 
 0 ال حتسنّب ا د متر ا أنت آكله                  لن تبل  ا د ح  تلعق الصربا  

 كنتاج ل فكار واملشاعـــر–سلوك اإلجيايب اثمنا : إن اإلجيابية تؤثر يف الصحة البدنية ل فراد على  و حسن, حي  إن ال
يسعا : إن اإلجيابية تؤجل مراحل الشـيخوخة, فاألشـخا  الـوين حيملـون رؤيـة إجيابيـة للحيـاة, وينظـرون إليهـا بنظـرة مي هـا 

   .مقارنة ابملتشائمني -كفقدان الوزن واجلهد وسرعة السري وقوة القبضة–األمل, تقل عندهم ظهور عالمات اهل ر م 
 ومن أمثلة املفردات والتعابري اإلجيابي ة يف اخلطاابت القرآنية، نذكر منها: أ:-1-1
ب و  ٰٓ يـ ٰب ىِنٓ ِإَسر   -  0ِن.ِءيل  ٱذَك ر وـا نَِعم ِ   ٱلَِّ ٓ أ نـَع َمت  ع ل َيك َم و أ َوف وـا بِع َهِدٓى أ وِف بِع َهدِك َم و ِإيَّـٰى  ف ٱَره 
ِثري ة     و ٱهللَّ  يـ َقِب   و يـ َبص  ط  و إِل َيِه تـ َرج ع  مَّن ذ ا ٱلَِّوى يـ َقرِ  - ا ك  ا فـ ي ض ـِٰعف ه   ل ه  ٓ أ َضع اف   ن    3ون .ض  ٱهللَّ  قـ َرض ا ح س 
نـَي ا ىِف  - نـَي ا و م ا ٱحلَ يـ ٰوة  ٱلدُّ .ٱهللَّ  يـ َبس ط  ٱلّرَِزق  ِلم ن ي ش آء  و يـ َقِدر    و ف رِح وـا بِٱحلَ يـ ٰوِة ٱلدُّ  4 ٱَلء اِخر ِة ِإالَّ م ت ـٰع  
ــر ك  بِغ ل ـــٰم  ع ِلــيم     - ــَل ِإانَّ نـ ب شِّ ــر ون   53ق ــال وـا ال  تـ َوج  ــر  ف ــِبم  تـ ب شِّ ــىِن  ٱَلِكبـ  ــَرمت  وِّن ع ل ــىٰٓ أ ن مَّسَّ ﴾ ق ــال وـا ب شََّرنـ ــٰ   54﴾ ق ــال  أ ب شَّ

 5.﴾55بِٱحلَ قِّ ف ال  ت ك ن مِّن  ٱَلق ـِٰنِطني   
ٓ أ خ اف  ٱهللَّ  ر بَّ   -  ي ِدى  إِل َي   أِل قَـتـ ل    ۖ ِإّنِّ

 بِب اِسط  
۠
 ب س طت  ِإىل َّ ي د ك  لِتـ َقتـ ل ىِن م آ أ ان 

 6 ٱَلع ـٰل ِمني .ل ِأن 

ل ـِٰٓأك ة   - ّ َّ ٱَستـ ق ـٰم وـا تـ تـ نـ زَّل  ع ل َيِهم  ٱَلم   7أ الَّ خت  اف وـا و ال  حت َز ن وـا و أ َبِشر وـا بِٱجلَ نَِّة ٱلَِّ  ك نت َم ت وع د ون .ِإنَّ ٱلَِّوين  ق ال وـا ر بُـّن ا ٱهللَّ  
 املطلب اخلامس:

 االصرتاز من املفردات البذيئة انتقاء مجالية املفردات و / 3-5
, فالكاريكــــاتورات املســــيأة إّن املفــــردات هلــــا أثــــر ابرز يف منــــّو االســــرتاتيجية التضــــامنية, فبالكلمــــة ميكنّــــ  أن حتطّــــم املاليــــني

 املهّند. للرسول الكرمي حّطمت نفسية املاليني من املسلمني. وإّن جرح الكلمة أعمق وأشد مضاضة من جرح السهام
وعلـــى هـــوا, يعلّمنـــا اخلطـــاب الـــراّبين أن نكـــون مجـــيال  حـــ  يف اختيـــار املفـــردات, ال الـــتلّفت هبـــا بـــال هـــوادة وتفكـــري, ويعلّـــم 

انتقاء املفردات؛ لكي تاطبوا العقل الباطن قبل الظاهر, ويعملـوا علـى قبـول النـاس للـدعوة ال النفـور منهـا,  املسلمون كيفية
ويعملوا مببدأ احلكمة واملوعظة احلسنة, وذل  ابلوجه احلسـن الطلـق برفـق ولـني وحـالوة اخلطـاب؛ فضـال  عـن أن دعـوة أهـل 

                                                           
 . 0/0157شرح ديوان احلماسة:  - 0
 .41البقرة: - 0
 .045البقرة: - 3
 .06الرعد: - 4
 .55-53: احلجر - 5
 .08املائدة: - 6
 .31فّصلت: - 7

https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWoO_m8qDuAhWHBWMBHUhSArkQFjAEegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F351210470912615333%2F&usg=AOvVaw2HIFY78FPiez36FgHiT2g0
https://www.google.iq/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjWoO_m8qDuAhWHBWMBHUhSArkQFjAEegQIBhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F351210470912615333%2F&usg=AOvVaw2HIFY78FPiez36FgHiT2g0


 د. سريوان أنور جميد لتضامن اخلطايب يف القرآن الكرميآليات ا
 

05 

 

لـــف املســـافات وتقارهبـــا بـــني أهـــل الكتـــاب. فـــإذا أنـــت ســـيطرت علـــى الكتــاب خبـــري كلمـــة اختـــاره هللا, كـــان القصـــد منهـــا آت
القلــوب استســلمت العقـــول لــ  طواعيــة, فعنـــدما يريــد اخلــالق دعـــوة النــاس يعّمــم الـــدعوة, وينــادي معشــر العـــامل بـــ)اي أيّهـــا 

رئ ابسـتعمال مفـردة الّناس(؛ ألن الدعوة إىل عبادة خالق الكون عاملية ليست مقصورة على املسلمني وحدهم. فاخلالق البـا
الناس وّسع دائرة الدعوة لتشمل مجيـع البشـرية؛ وهبـوا االسـتعمال يتضـامن عاّمـة النـاس أكثـر مـن ذلـ  النـداء الـراّبين, وهـوا 

ــر   و أ نث ـــٰى و ج ع َلن ــــٰك َم ش ـــع   ـــن ذ ك  ل َقن ــــٰك م مِّ واب   و قـ ب آئِـــل  لِتـ ع ـــار فـ ٓوـا   ِإنَّ مــا يتجســـد جليّـــا  يف هـــوه اآليـــة الكرميــة )ي ــــٰٓا يُـّه ا ٱلنَّـــاس  ِإانَّ خ 
) ِبري   أ َكر م ك َم ِعند  ٱهللَِّ أ تَـق ٰىك َم   ِإنَّ ٱهللَّ  ع ِليم  خ 

0. 
نَّـات  اَلِفـَرد َوِس نـ ـز ال  ة تبشــر , ففلسـفة اآليـ0وعلى غرار ذل , قوله تعاىل:  ِإنَّ الَِّوين  آم نـ وا و ع ِملـ وا الصَّـاحِل اِت ك انـ َت هل ـ َم ج 

أمـا ا ـاز الواقـع يف اآليـة فيتمثـل  ومن هنا يتضامن معه القلب املـؤمن.  ,املـؤمنني بـاعلى درجـات اجلنـة وهـي الفـردوس منـزال
, حيـ  يسـاعد املتلقـي علـى التـيقن مـن الفعـل الكالمــي الــوي حتملــه 3يف استعمال زمن املاضي والوي هـو بغـرض التاكيـد

واملالحــــت حـــول أفعــــال الكــــالم الوعديــــة أهنــــا كثــــرت  .وي هـــو الوعـــد و التبشــري وهـو فعــل كالمــي واضــح ومباشــراآليــة والـــ
ـــني متعاكســـني, الغـــرض األول هـــو الرتهيـــب والـــوي ســـيطر علـــى جـــل األفعـــال التكليفيـــة  ـــورة وجــــاءت بغرضـ فــــي آخــــر السـ

ورة هــو األخبــار عــن األمــم الســابقة؛ بغيــة الـــوعت واإلرشـــاد والغـــرض الثـــاين وهـــو الرتغيـب الوعديـة, ذلـ  أن موضــوع الســ
والتبشري , والوي جنده يف مواضـع عـديدة مـن السـورة, وذلـ  ليحـدث التــوازن بــني الغرضــني متاشـيا مـع مـا تشـريه إليـه اآليـة 

ـــرِين  يف قولـــه تعـــاىل:  و م ـــا نـ َرِســـل  اَلم رَ  ـــِلني  ِإالَّ م ب شِّ و م نـــِورِين    و جي  ــــاِدل  الَـّــِوين  ك ف ـــر وا اِبَلب اِطـــِل لِي َدِحض ـــوا بِـــِه احلَـ ــقَّ ۖ و اختَّ ــــو وا  س 
يت  أ نِور وا ه ز و ا   و م ا آاي 

4  
يقـــال الع قـــول, وهلـــا مقاصــد تتمثــل يف هــوا, وإن أفعـــال الوعـــد فـــي القـــرآن الكـــرمي تتميـــز بكوهنـــا هتـــدف إلـــى اإلصـــالح وا 

ويف األخــري جيعــل املتلقــي يتعــايش مــع مضــامينها  5التــاثري علــى أفكــار املتلقــي و أفعالــه وجعلــه تضــع ألوامــر اهللا ونواهيــه,
 ويتفاعل معها.

ذا مــا فمــا أحوجنــا ملثــل هــوا التضــامن اخلطــايب يف اخلطــاب اإلهلــي حملاججاتنــا, ومــا أعظــم حياتنــا إ ومعطوفــا  علــى مــا ســبق,
 ترمجنا فلسفة اخلطـاب الـراّبين يف منـاداة اآلخـرين وقـرآءة اآلخـرين, وابتعـدان عـن لغـة التخـوين والتكفـري والتفسـيق والتضـليل.
فمــا أكثــر غيــاب اســرتاتيجيات احلجــاج يف عصــران املعاصــر! وســرعان مــا نــرف  اآلخــر, ال لشــيء جــوهري بــل ألمــر فرعــي, 

حجاجـات فرعـون وسـيدان موسـى ومنـرود وسـيدان إبـراهيم يف آن واحـد. هـوا,  على عكس حجاج القرآن, الوي يسجل لنا
 وابإلضافة إىل اهّتامات املشركني سيد البشرية بـ)ساحر, وجمنون,..(, ومل مينع القرآن من تسجيلها.

                                                           
 .03احلجرات: - 0
 .017الكهف:  - 0
 .018الصابوين, صفوة التفاسري:  - 3
 .56الكهف:  - 4
لســانية . و ــو نظريــة لســانية عربيــة ل فعــال الكالميــة, قــراءة استكشــافية للتفكــري التــداويل يف املدونــة ال005-005تداوليــة ا ــاز مــن خــالل ســورة الكهــف:  - 5

 . 097/ 07الرتاثية: 
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ة علــم مســاحة كبــرية يف الــنفس, وهــوا مــا يــدخل ضــمن خانــ وحيتــلّ  0ومــن هنــا, فهــوا األســلوب تلــق جــّوا  ملؤهــا اإلجيــاب,
س اإلجيــايب؛ ويزيــد مــن مســاحة اإلجيابيــة يف النفــوس, ويتقــاطع مــع علــم الــنفس اإلجيــايب؛ ذلــ  أن كليهمــا يتشــاركان يف فالــن

ـــان  :مثـــل ,دراســـة وحتليـــل مـــواطن القـــوة واإلبـــداع والعبقريـــة, ودور اخلصـــائ  اإلنســـانية اإلجيابيـــة الرضـــا, والتفـــاؤل, واالمتن
و, والتسامح, واألمل, واإليثـار, والتعـاطف, والتقـدير االجتمـاعي, والـتحكم يف الـوات, واالعرتاف ابلفضل, والصفح والعف

وحـب االسـتطالع, يف حتقيـق وتعزيــز السـعادة الشخصـية للفــرد يف خمتلـف أنشـطته ووارسـاته اليوميــة, حيـ  يسـاعد األفــراد 
اتيــة, األمــر الــوي ســينعكس علــى صــحة واملؤسســات علــى اكتشــاف قــدراهتم ومــواطن قــوهتم اإلجيابيــة, وتنميــة كفــاءهتم الو

 (.0وإنتاجية األفراد وحتسني جودة حياهتم وزايدة فعالية املؤسسات بصفة عامة)

ويف الوقت نفسه, جيب االحرتاز من الكلمات ذات الدالالت السلبية, ذات اإلحياء السليب على مجهور املتلقـني. وهـوا مـا 
اَي َأيُـَّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا اَل تـَُقولُـــوا رَاِعَنـــا َوُقولُـــوا انظُـــْراَن ا  يف قولـــه تعـــاىل:  يعّلمنـــا اخلطـــاب الـــراّبين, وكمـــا يتضـــح ذلـــ  جليّـــ

إذ جاء يف تفسري هوه اآلية  حدثين موسى قال, حـدثنا عمـرو قـال, حـدثنا أسـباط,  .3  َواْْسَُعواۗ  َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب َألِيمٌ 
مـن قبيلـة مـن اليهـود يقـال هلـم  -(, كان رجل مـن اليهـود وا اَل تـَُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا انظُْرانَ اَي َأيُـَّها الَِّذيَن آَمنُ عن السدي: )

قال أبو جعفر: هوا خطـا, إمنـا هـو ابـن التـابوت, لـيس ابـن السـائب  -كان يدعى رفاعة بن زيد بن السائب   -بنو قينقاع 
( أ َرِعـين مسعـ , وامسـع غـري مسـمع, فكـان املسـلمون 033ال: )كان ميت النيب صلى هللا عليه وسـلم, فـإذا لقيـه فكلمـة قـ  -

كقولـ  امسـع غـري صـاغر, وهـي الـيت   ,حيسبون أن األنبياء كانت تفخم هبوا, فكـان انس مـنهم يقولـون:  امسـع غـري مسـمع 
َعن ـا و   ِلم  ع َن م و اِضِعِه و يـ ق ول ون  مسِ  ـر  م َسـم ع  و ر اِعن ـا ل ي ـا نِ َلِسـن ِتِهَم و ط َعن ـا يف النساء ِمن  الَِّوين  ه اد وا حي  رِّف ون  اَلك  ن ا و امَسـ َع غ يـَ ع ص ـيـَ

 .     5, يقول: إمنا يريد بقوله طعنا يف الدين. ّ تقدم إىل املؤمنني 4يف الدِّيِن 
إفـراد    مـؤخرا  ة تثري موضوع البح  وتشري إىل أمهيته, وهي أنـه همّ مبتسجيل نقطة  هوا, ويبدأ الباح  )صفات سالمة(

اإلجيابية مبساحة خاصـة يف علـم الـنفس حتـت عنـوان: )علـم الـنفس اإلجيـايب(, وهـو البـاب الـوي أجل مـن خاللـه إىل البحـ  
 يف مفهوم اإلجيابية وفق علم النفس.

ريــة, وحبســب الباحــ  صــفات ســالمة, فــإن:  علــم الــنفس اإلجيــايب يرتكــز علــى دراســة وحتليــل مــواطن القــوة واإلبــداع والعبق
الرضــا, والتفــاؤل, واالمتنــان واالعــرتاف ابلفضــل, والصــفح والعفــو, والتســامح,  :مثــل ,ودور اخلصــائ  اإلنســانية اإلجيابيــة

واألمــل, واإليثــار, والتعـــاطف, والتقــدير االجتمـــاعي, والــتحكم يف الــوات, وحـــب االســتطالع, يف حتقيـــق وتعزيــز الســـعادة 
ته اليوميــة, حيــ  يســاعد األفــراد واملؤسســات علــى اكتشــاف قــدراهتم ومــواطن الشخصــية للفــرد يف خمتلــف أنشــطته ووارســا

                                                           
 .51-39النصية يف لغة اإلعالم السياسي:  - 0
يوليــو  8, بتــاريخ اجلمعــة 00901( صــفات ســالمة, دعــوات متزايــدة إلدخــال علــم الــنفس اإلجيــايب يف جمــاالت العمــل, جريــدة الشــرق األوســط, لنــدن, عــدد 0)

 م.0100
 .014البقرة:  - 3
 .46النساء:  - 4
 .0738ي: تفسري الطرب  - 5
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وحتسـني جـودة حيـاهتم وزايدة  وإنتاجّيتـه, قوهتم اإلجيابية, وتنمية كفاءهتم الواتية, األمر الـوي سـينعكس علـى صـحة األفـراد
 .(0)فعالية املؤسسات بصفة عامة 

علــى املســتوى الشخصــي, وأكثــر فاعليّــة  وإنتاجيــة  علــى  الفــرد ســعيدا  علــم الــنفس اإلجيــايب يهــدف إىل جعــل  نّ ومــن هنــا, فــإ
 , هوا من انحية.املستوى ا تمعي

   , كامثال )مـارتن وسـيلغمان وميهـايل وبيرتسـون وأدينـري( إىلعلماء النفس اإلجيايب ساطع  من ذهب مجع  ومن انحية أخرى, 
يفضــي بواتــه إىل فهــم اإلنســان لواتــه وحثـــه  ا ابلرعايــة والتنميــةالكشـــف عـــن نقــاط القــوة لــدى الفــرد وفضــائله, وتعهــدهأّن 

على تغيري طرق تفكريه السليب يف ذاته ويف العامل وفـي اآلخـرين, وابلتـايل التخل  مـن أهـم وأوَّل مصـدر مـن مصـادر تعكـري 
ومــا تفــرزه -تفكــري لــدى الفــرد مــا يشــري إىل وجــود صــلة وثيقــة بــني منهجيــة ال وهــوا .0صــفو احليــاة, أال وهــو التفكيـــر الّســليب

 وبني احلالة الشعورية والنفسية اليت يعيشها الفرد.  –من أفكار ونظرات وقناعات
 نتائج البحث:/ 4

إّن فلسفة االسرتاتيجية التضامنية تكمن يف تقريب املسافات بني الباّث واملتلقـي؛ متخـوا  مـن املبـادئ التـادب  -0
يتاّصــل الــنهج االحرتامــي أكثــر بــني  ,التواصــل اخلطــايب. ومــن هنــاأرضــية خصــبة لصــنع هــوه االســرتاتيجية يف 

البــاث واملتلقــي؛ فضــال  عــن تعميــق اللحمــة التواصــلية بينهمــا. وحينهــا تســّهل للمخاطــب فــتح مغــاليق قلــوب 
 املرسل إليه.

منيــل إىل إذا مــا ترمجنــا هــوه االســرتاتيجية يف الواقــع الــدعوي و التواصــلي, نبتعــد عــن لغــة التكفــري والتخــوين, و  -0
لغــــة وســــري مغــــاليق القلــــوب قبــــل نوافــــوها... فمــــا أحوجنــــا إىل هــــوه االســــرتاتيجيات إلعــــادة صــــنع اخلطــــاب 
اإلســالمي يف بوتقــة احلكمــة و املوعظــة احلســنة الرابنيــة اثنيــة إىل أرض الواقــع بعــد أن هّجــران, وأضــحت مــن 

 أخبار كان...! 

 يف التفجــري الــداليل والتوســيع األســلويب يكمــن يف آليــة إّن الضــامن الــوي يتكّفــل اســتمرارية اخلطــاب القــرآين -3
 .اخرتاق نسيجه اللغوي والكشف عن تشكيالته اجلمالّية ومؤهالته التعبرييّة

إّن التلــّون يف القــراءات وتبــاين التــاويالت هــو الــوي يــدفع القــارئ إىل تضــامنية القــارئ مــع الــن , وأن يضــع  -4
 عمال خمتلف طاقاته اإلدراكّية والتووقّية. يده على بع  أجزاء معىن الن  عن طريق إ

إذ ما روعي هوه االسرتاتيجية يف مسارها الصحيح تتوّلد فلسفة الـرتابط املنطقـي ابحلجـج الرتاتبيـة. ومـن هنـا,  -5
ـــتمّكن املرســـل مـــن إبعـــاد صـــفة الكراهيـــة والقـــراءات اخلاطأـــة عنـــد املتلقـــي, فعنـــده تتفصـــر أســـاليب اإلقنـــاع  ي

كون, إذ ذاك, أقدر على التاثري يف توجيه سلوكه واعتقاد املخاطب, ولكانه يعاينهـا رأي نساليب اإلمتاع, فت
 العني.

                                                           
 (دعوات متزايدة إلدخال علم النفس اإلجيايب يف جماالت العمل.0)
 .00علم النفس اإلجيايب, ماهيته ومنطلقاته النظرية وآفاقه املستقبلية:  0



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

08 

 

؛ لنــرى أّن آليــات املكاشــفة علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أخــوان ســورة يوســف مبجملــهيف اخلطــاب القــرآين, لــو  -6
ســتخدمة يف مضــامينها أن آليــات املكاشــفة امل إال ,جلّيــة؛ رغــم ســيطرة طــابع احلــزن واألســى يف قصــة يوســف

ليـات تلـ  اآلوأحداثها ومفالهتا فيها أمل  عظام لتعزيـز اسـرتاتيجّيات آليـات التضـامن؛ ليثمـر يف األخـري جنـاح 
  وتغيــري يف خارطــة القصــة, ححــال الســرد والعــيش يف تفاصــيل القصــة؛ فــرغم الصــعوابت والتحــدايت هنــاك جنــا 

 .وهوا ما يؤكدها التيار التداويل

يتطلب استثمار آلييت التواضـع والسـخاء؛ لكـي يزيـد اخلطـاب التواصـلي جناحـا  أسلوب املكاشفة  استعمالإّن  -7
, وهــوا هــو أكــرب حــال إيــراد الــدعوة نفضــل الســبل؛ ذلــ  أّن االعتنــاء بنصــاعة الــدعوة واخلطــاب هــو املبتغــى

 معمول به يف اخلطاب الراّبين يف حمكم آايته التضامنّية.

بثق من الرساالت اهلادفة يف سـورة يوسـف تكشـف لنـا أّن احلصـول علـى املزيـد مـن مضامني الن  املن إّن فهم -8
الفهـــم والغـــو  يف ماورائيـــات الـــن  أو العبـــارات أو الكلمـــة ينبغـــي معرفـــة االســـتعماالت املتعـــددة املتداولـــة؛ 

 .فضال عن مدى ارتباطها ابلسياقات اليت  ري احلدي  يف رايضها وكيفّية تشّكلها وتكّوهنا عمليا  

يتحـّتم علـى أسـلوب التلقيـب منــاداة اآلخـر نحسـن األلقـاب واأللفـال الــيت هـي مـن صـميم اخلطـاب القــرآين,  -9
ومـن هنـا, يزيـد املسـلمني حمبّـة علـى حمبـة لرسـوهلم  .فحينمـا يصـف البـارئ رسـوله الكـرمي ميـّن علـى املسـلمني بـه

 .الكرمي, وتصل درجة تضامنهم له إىل القّمة

يف اخلطــاب اإلجنــازي ال يقتصــر علــى الفــرد فحســب وإمنــا تتجــاوز مســتوى اجلماعــات؛  ســلطان اإلجيابيــةإّن  -01
ذلـــ  أهّنـــا هلـــا دور حمـــوري يف تكـــوين املشـــاعر واألفكـــار؛ وـــا يثمـــر يف زايدة تداوليـــة التفاعـــل لينـــتج اخلطـــاب 

الـيت تتمتّـع هبـا أكثـر يف فضـاء التواصـل اخلطـايب, ولعـل مـن أبـرز تلـ  النقـاط يكـون ووثريهـا  ,التضامين مثارها
 .اإلجيابّية بدءا  من املفردات وانتهاء ابلنصو  واملشاعر

ما إذا كـــان إّن منـــاداة كـــل واحـــد ابمســـه يف ســـياقاهتا الـــيت تقتضـــيها تـــدل علـــى تضـــامنية اخلطـــاب بينهمـــا, ســـيّ  -00
املنــاداة  وبعــدما يؤّكــد املرســل أنّ -إحــدامها ذا ســلطة وهيبــة عاليــة. فكّلمــا زادت درجــة االقــرتاب بــني الطــرفني 

 فلحوتأو جينح املرسل إىل استعمال هوه اللغة. -ابسم األّول ال يؤثر على عالقاهتما
لــوا جيـب التعامـل هبـا بدقّـة ووضـوح مراعـا  الســياقات  إّن املفـردات هلـا أثـر ابرز يف منـّو االسـرتاتيجية التضـامنية, -00

فبالكلمـة ميكنّـ  أن  السـحر علـى السـاحر, التداولّية كي تثمر مثارها؛ إلهنا إذا ما أسيأت استخدامها ينقلـب
وإّن جـرح  , كمـاحتطّم املاليني, فالكاريكاتورات املسـيأة للرسـول الكـرمي حّطمـت نفسـية املاليـني مـن املسـلمني

 املهّند. الكلمة أعمق وأشد مضاضة من جرح السهام

ــة انتقــاء املفــردات الــيت ختاطــب القلــوب بلغــة ال -03 رفــق ومراعــاة مبــدأ التــاب اإلجيــايب إّن التوفيــق يف اختيــار تداولّي
تلــق جــّوا  ملؤهــا اإلجيــاب, وحيتــل مســاحة كبــرية يف الــنفس, وهــوا مــا يــدخل املعمــول بــه يف املــنهج التــداويل 

ة يف النفـوس, ويتقـاطع مـع علـم الـنفس اإلجيـايب؛ س اإلجيـايب؛ ويزيـد مـن مسـاحة اإلجيابيّـفضمن خانة علـم الـن
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, وهـــوا مـــا تـــرجم يف اخلطـــاب ة وحتليـــل مـــواطن القـــوة واإلبـــداع والعبقريـــةذلـــ  أن كليهمـــا يتشـــاركان يف دراســـ
 القرآين.

 / توصية الباصث4
املـنهج  هلـوا العصـرية البـوور وصـيل يف الشـريعة  متخّصصـي و من األمهيـة مبكـان, أن يتظـافر جهـود اللغـويني -0

عنوانـه؛ لكــي  و هويتـه و رتبتـه كــان مهمـا اآلخـرين مـع االقناعيـة وخطــاابهتم حمـاوراهتم حـال وترمجتـه ووطـريه؛
 تينع مثار اخلطاب الدعوي كما هو معمول به يف اخلطاب القرآين.

إّن هــــوا املــــنهج الــــوي اتبعــــه الباحــــ  ال يــــزال يف طــــوره البــــدائي, وحيتــــاج إىل تقعيــــد أمشــــل وتنظــــري أدق يف   -0
 .رصغوية والدعوية يف عاملنا املعااخلطاب القرآين؛ لتاخو مكانتها يف األوساط الل

 
 :املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي.
 . بريوت: دار الكتب العلمية.0. شرح ديوان احلماسة. ط0113األصفهاين, أمحد بن حممد املرزوقي. 

 . القاهرة.0. األحكام يف أصول األحكام. ط0986اآلمدي. 

 ب احلدي .. األردن: عامل الكت0. التحليل التداويل للن  السياسي. ط0108جميد, سريوان أنور. 

 . األردن: عامل الكتب احلدي .0. النصّية يف لغة اإلعالم السياسي. ط0103جميد, سريوان أنور. 

 . الدار البيضاء: املركز الثقايف العريب.0و امليزان أو التكوثر العقلي. ط . اللسان0998عبدالرمحن, طه. 
. بـــريوت: دار الكتـــب 0ط البيـــان والتبيـــني. م. حتقيـــق: شـــهاب الـــدين, موفـــق.0113اجلـــاحت, أبـــو عثمـــان عمـــرو حبـــر. 

 العلمية.

 تداولية ا از من خالل سورة الكهف. اجلزائر:. جامعة قاصدي مرابح ورقلة. اجلزائر.. 0105مجيلة, يومبعي. 

ـــن عبـــد هللا.  - ـــدين حممـــد ب ـــد القـــادر. 0117الزركشـــي, بدرال ـــوم القـــرآنم. حتقيـــق: عطـــا, مصـــطفى عب  ،الربهـــان يف عل
 ر الكتب العلمية.بريوت: دا

 . بريوت: دار الفكر.0الشاطيب: املوافقات يف أصول األحكام, حمّمد خضر التونسي. ط
. ليبيـا: دار الكتـب اجلديـد 0. طاسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغويـة تداوليـة. 0114الشهري, عبد اهلادي بن ظافر.  

   املتحدة.
 لقاهرة: دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع.. ا0ط .صفوة التفاسري .0997حمّمد علي.  الصابوين,

 . نظرية النقد وتطّورها إىل عصران. ليبيا: الدار الكتب العربّية للكتاب.0984صبحي, حمي الدين.  -
. مســــتوايت األفعــــال الكالميّــــة يف اخلطــــاب القــــرآين, ســــورة الكهــــف أمنوذجــــا.  اجلزائــــر: جامعــــة 0105قـــدوري, خلــــوق. 

 ب واللغات والفنون/ قسم اللغة العربية.وهران, كلية اآلدا
 . بريوت: دار الكتب العلمية.0ط. اتريخ األمم وامللوك. 0987 الطربي, أبو جعفر حممد بن جرير.
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 . جدة: النادي األديب الثقايف.0. نظرية التاويل. النادي األديب الثقايف. ط0111انصف, مصطفى.   

 اجملالت واملواقع اإللكرتونية:
ــــة العــــرب والفكــــر العــــاملي. ع 0990ز. ربيــــع أ. ريتشــــارد . فلســــفة البالغــــة. ترمجــــة: انصــــر حــــالوي وســــعيد الغــــامني. جمل
03/04. 

. علــــم الــــنفس اإلجيــــايب, ماهيتــــه ومنطلقاتــــه النظريــــة وآفاقــــه املســــتقبلية. اجلزائــــر: مــــن 0104أبــــو حــــالوة, حممــــد الســــعيد. 
 .33إصدارات مؤسسة العلوم النفسية, العدد 

,  )0.  و نظرية لسانية عربية ل فعال الكالمية قراءة استكشافية للتفكري التداويل يف املدونة اللسانية الرتاثيـة )بوقرة, نعمان
 .0اجلزائر: جملة اللغة واألدب. ع 

سـورة يوسـف أمنوذجـا . حبـ  ومتـاح علـى املوقـع اآليت:  -دور القصـة القرآنيـة يف بنـاء قيمـة اإلجيابيـة.. 0107مـد. خـري, حم
 حممد خري  علي ضايق النمرات*د.  

. اجلامعـــة 8. توالـــد الـــن  وإشـــباع الـــدالالت, تطبيقـــا  علـــى تفســـري القـــرآن. جملـــة البالغـــة املقارنـــة. ع0998ســـيزا. قاســـم, 
 .30األمريكّية. القاهرة: 

عــدد , جريــدة الشــرق األوســط, لنــدن, دعــوات متزايــدة إلدخــال علــم الــنفس اإلجيــايب يف جمــاالت العمــل .صــفاتســالمة, 
 م.0100يوليو  8بتاريخ اجلمعة  ,00901

.دور القصــة القرآنيــة يف بنــاء قيمــة اإلجيابيــة. األردن: ا لــة األردنيــة يف الدراســات اإلســالمّية. 0107النمــرات, حممــد خــري. 
 .0ع

ـــــــــؤخر أعـــــــــراض الشـــــــــيخوخة الســـــــــلوك اإلجيـــــــــايب ـــــــــن, ي ـــــــــوز أونالي ـــــــــع يب يب ني ـــــــــط املقـــــــــال03/9/0114, موق  :, راب
http: //news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_3652000/3652066.stm. 
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(1) 
 يف "صكاايت طبيب" لنجيب الكيالينواالسالمي اإلجتاه القرآين 

  1رضا عزيزي پور حممدد. 

 , سنندج, إيرانکردستان  ةجامع قسم اللغة العربية وآداهبا, ستاذ املساعد يفاأل

 1علي مال
 سنندج, إيران ,طالب ماجستري يف جامعة كردستان

 :امللخص

حكايــة شــيقة تــروي املواقــف املثــرية  07حكــاايت طبيــب  جمموعــة قصصــية مــن وليــف جنيــب الكــيالين وهــي حتتــوي علــى  
اليت يواجهها االطباء يف حياهتم املهنية. يف احلقيقة تشـتمل هـوه ا موعـة علـى التجـارب واحلـوادث الـيت  تناقضات الغريبةوال

هوه ا موعة من القص  تتميز عن غريهـا مبيـزة مهمـة, وهـي أهنـا مـوكرات لكنهـا كتبـت  مر هبا الكيالين طبيبا. والواقع أن
اإلطــار الفــين بصــورة انجحــة, وحيــ  الشخصــيات املتنوعــة الثريــة, واحلــوار ى تجلــنســلوب القصــة الفنيــة القصــرية, حيــ  ي

يف ظــل املفــاهيم االنســانية الراقيــة الــيت بعــ  هللا هبــا أنبيــاءه  احلــي املتــدفق, والفكــرة األصــيلة املتميــزة, والســرد الســلس األّخــاذ
 . ورسله

تجلــــى لنــــا قســــلوبه النــــابع مــــن دراســــاته العميقــــة للــــدين امليــــزة الــــيت لفــــت الكــــيالين انتباهنــــا اليهــــا يف  حكــــاايت طبيــــب  ت
الكــيالين هــوه القصــ  ابلعــرب والفوائــد االســالمية والقرآنيــة النافعــة, لــول  يســعى هــوا البحــ  اىل  اإلســالمي, فقــد مــزج

كـيالين التحليلـي. ألـف ال-فيها وذلـ  مـن خـالل املـنهج الوصـفي واالسالمي  القرآين دراسة هوه ا موعة وحتديدا اجلانب
كـان ملمـا ابلقـرآن الكـرمي حيفـت الكثـري مـن آايتـه و هوه القص  واستفاد من اآلايت القرآنية بشكل مباشر وغريمباشر فيهـا 

 .فزين قصصه هبا وجعل منها الرسالة اليت حتملها هوه القص  لقارئها

 ., جنيب الكيالين, حكاايت طبيبواالسالمي  اه القرآيناال الكلمات الدليلية:

 
 قدمةامل

م 0930ولد رائد الروايـة اإلسـالمية يف العصـر احلـدي   وعميـد األدب العـريب اإلسـالمي, الـدكتور جنيـب الكـيالين يف عـام 
يف و م بكلية طـب القصـر العيـين يف جامعـة القـاهرة 0950ة الغريب يف مصر. التحق الكيالين عام ظيف قرية  شرشابة  مبحاف

م حيـ  0965م وسـجن للمـرة الثانيـة يف عـام0955  اعتقالـه يف عـام و  سلمني مجاعة االخوان امل م انضم اىل0954عام 
مكــ  الكــيالين يف ســبعة ســجون خمتلفــة. كــان اعضــاء اجلماعــة يعقــدون حماضــرات خمتلفــة تضــم الفكــر  واألدب والتــاريخ 

درامات اإلسـالمية مـنهم؛ والسياسة  وكانوا يربطون هـوه املوضـوعات بـرابط اإلسـالم, وكمـا نـرى إقامـة النـدوات الشـعرية والـ

                                                           
0 azizipour75@yahoo.com 
0 ali.503almolla@gmail.com 
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(. ميتـاز 087,088: 0983كـيالين,البـري علـى الكيالين)ك  فكان هلوه احملاضرات والندوات وكول  التاليفات املختلفـة اثـر
جنيب الكـيالين بغـزارة اإلنتـاج والتنـوع والتـاليف. فهـو ألـف أكثـر مـن سـبعني كتـااب يف النقـد والشـعر والقصـة القصـرية. عمـل  

مؤســس لرابطــة االدب اإلســالمي. كمــا عمــل مستشــارا لــوزير الصــحة يف اإلمــارات العربيــة  ومــدير  كطبيــب وعمــل كعضــو
ــــويف عــــام  ــــوي أصــــيب بــــه فت التثقيــــف الصــــحي بــــوزارة الصــــحة. قضــــى آخــــر اايم عمــــره يف مصــــر  وهــــو يصــــارع املــــرض ال

  (.088: 0107هجري ودفن يف مصر)سيف الرمحن,0405

هنـا مـوكرات كتبـت نسـلوب االتجارب واحلوادث الـيت مـر هبـا الكـيالين طبيبا. على تويحكاايت طبيب جمموعة قصصية حت
القصة الفنية القصرية, حي  يتجلي اإلطار الفين الكالسـيكي بصـورة انجحـة, وحيـ  الشخصـيات املتنوعـة الثريـة, واحلـوار 

 ســانية الراقيــة الــيت بعــ  هللا هبــا أنبيــاءهاحلــي املتــدفق, والفكــرة األصــيلة املتميــزة, والســرد الســلس األّخــاذ يف ظــل املفــاهيم االن
 (3-4 :0105)الكيالين,.ورسله

هـــوا اإل ـــاه الـــوى انتهجـــه ان تبـــني لدراســـة هـــوه اســـعى تاالســـالمية؛ لـــول  عـــاين قـــد مـــزج الكـــيالين هـــوه القصـــ  ابملول
لة الـــيت يســـعى البحـــ  األســـأ .املتواضـــع قـــالامل اســـتندا بكتـــاب هللا يف هـــوموقياســـه  هالكـــيالين يف قصصـــه وحتليلـــه وتطبيقـــ

كيـــــــف -0لضجابـــــــة عليهـــــــا هـــــــي:                                                                                          
القـرآين يف  حكـاايت  هـي ميـزات أسـلوب الكـيالين اإلسـالمي مـا-0 دمج الكيالين قصصه ابملفاهيم القرآنية واإلسالمية ؟

 طبيب ؟ 
كرتونيـة؛ والعينـة هـي لوصـفي مـن خـالل زايرة املكتبـات, والتقمـيش واإلسـتفادة مـن املواقـع اإل-ج املتبع فهـو حتليلـيأما املنه

 جمموعة  حكاايت طبيب .
 :الدراسات السابقة

م( حملمــــد ســــيف الرمحــــان. مقالــــة تعــــرف لنــــا 0107 إســــهامات الــــدكتور جنيــــب الكــــيالين يف األدب العــــريب اإلســــالمي ) 
  ر أعماله األدبية وكيف خدم األدب العريب بفكره األسالمي.الكيالين وتوك

ش( للبــاحثني جميــد صــاحل بــ  وجنمــه 0395وهنــاك دراســة أخــرى حتــت عنــوان  نقــد عناصــر داســتان حكــاايت طبيــب  )
 حسينيان فر. وهي مقالة نقدية تقوم على نقد وحتليل القص  املوجودة يف جمموعة  حكاايت طبيب .

للكاتــب عبــدهللا بــن صــاحل بــن حممــد العــريين, وهـــي  م(0115يف أعمــال جنيــب الكــيالين القصصــية  ) اإل ــاه اإلســالمي 
 كتبت ونوقشت يف جامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية يف اململكـة العربيـة السـعودية؛ وكمـا هـو معلـوم ريرسالة ماجست

بع اإلســالمي وهــي دراســـة مفصــلة وغنيـــة مــن العنــوان فإهنـــا تتحــدث عـــن اســلوب الكــيالين اإلســـالمي وقصصــه ذات الطـــا
 صفحة. 353حتتوي على

هـــي دراســـة و للـــدكتور معـــراج أمحـــد معـــراج النـــدوي.  وال نس إن أشـــران إىل  اإل ـــاه اإلســـالمي يف األدب العـــريب احلـــدي  
 ل دب العريب احلدي  واال اهات اإلسالمية فيه غري أهنا دراسة خمتصرة.

  دى جنيب الكياليناإلسالمي لالقرآين اإلجتاه  -1
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كبــريا مــن القــرآن الكــرمي وكــان عضــوا يف مجاعــة اإلخــوان املســلمني مومنــا بــدعوهتم متــاثرا  كــان الــدكتور الكــيالين حيفــت قــدرا
سالمية واإلنسانية. لول  نراه يتجه يف مجيع أعماله األدبية والعلمية, إ اهـا اسـالميا ميتـاز هبـوه امليـزة مبعتقداهتم ونزعتهم اإل

 (  06: 0115)العريين, .مية عن كثري من األعمال واآلاثر. فقد تناولت كتبه واحباثه قضااي األمة اإلسالمية املعاصرةاإلسال

يعتـــرب الكـــيالين عميـــد األدب اإلســـالمي ورائـــد الروايـــة اإلســـالمية يف هـــوا العصـــر وهـــو مـــن وضـــع األســـس العامـــة لـــ دب 
 (086: 0107)سيف الرمحن, .األدب اإلسالمي ومن أهم هوه األسس: فائدة األدب وغاية

هــات املنحرفــة قــد جعلــوا مــن األدب اإلســالمي بعامــة اعنــدما أحــس جنيــب الكــيالين أن الشــيوعيني واليهــود واصــحاب اإل 
والفــن القصصــي خباصــة اداة لبــ  مســومهم وأفكــارهم املنحرفــة وعقايــدهم الباطلــة بــني املســلمني, إذ كــانوا يشــجعون النــاس 

لقصـ  كـي تتحقـق مـفرهبم فتفسـد عقيـدة املسـلمني الصـحيحة, هنـا تنبـا الكـيالين للخطـر وأدرك أن البـد على قراءة هوه ا
 (06-07: 0115 لعريين,ا).للمسلمني من أدب إسالمي تدم الفكرة والعقيدة اإلسالمية

هــي جمموعــة   لنجيــب الكــيالين أعمــال أدبيــة اســالمية كثــرية خاصــة الروائيــة والقصصــية. وإحــدى هــوه األعمــال القصصــية
 فيها ودراسته يف هوا البح . القرآينو   حكاايت طبيب  اليت نود مناقشة اجلانب اإلسالمي

 الكلمة الطيبة -1-1

 .منــو قــدمي األزل كــان اإلنســان يقــف يف صــراع رهيــب ليحــدد مصــريه بــني كلمتــني: األوىل كلمــة طيبــة والثانيــة كلمــة خبيثــة
ـــة مســـة مـــن مســـاوالشـــ  أن اإلنســـان امل (05: 0998 )بـــريغش,  تســـلم تتـــار الكلمـــة الطيبـــة. وقـــد كانـــت الكلمـــة الطيب

الشخصــيات اإلجيابيــة يف  حكــاايت طبيــب  كاألطبــاء واألانس الطيبــني فكانــت كلمــاهتم طيبــة صــادقة حتمــل معــاين احلــب 
 واخلري.

أن املريضــة فقــدت الطبيبــة يف قصــة  حلظــة طــيش  عنــدما اســتقبلت مريضــتها الــيت كانــت تعــاين مــن مشــكلة كبــرية ووجــدت 
األمل يف احلياة والثقة يف من حوهلا, تعاملت معهـا وخاطبتهـا بعطوفـة وحنـان وكاهنـا ابنتهـا أو أختهـا وقالـت هلا: تفضـلي اي 
ابنيت..أرى مع  كتبا وكراسات...تعايل اجلسي إىل جـواري هنـا اي فاتن...تعـايل ايحبيبـيت  ـن الطبيبـات النفـرط يف أسـرار 

-8: 0105مثلــ ..  ــن أخــوات ايفــاتن ايصــديقيت.. إعتربيــين مثــل أختــ  الكبــرية متامــا..  )الكــيالين,أحــد.. وأان امــرأة 
6.) 

ويف قصــة  ليـــل احليــارى  رد الطبيـــب علــى الفتـــاة الـــيت كانــت تعـــاين مــن مشـــكلة نفســـية وقــد حاولـــت اإلنتحــار, هبـــوا الـــرد 
نتحــار لــيس حــال.. وهــو يغضــب الــرب, ّ إنــه الحيــل اجلميــل الــوي يبــني مساحــة الرســالة اإلســالمية وطيبــة املســلمني:  اإل

املشـــكلة.. وبـــدال مـــن أن نفكـــر يف املـــوت علينـــا أن نبحـــ  عـــن طريـــق للنجـــاة.. ملـــاذا النتعلـــق ابألمـــل؟ ملـــاذا ال لـــم بعـــامل 
 (85:نفسه ملصدرا) .أفضل.. ّ خنطو اخلطوة األوىل يف الطريق الطويل, وجند يف الوصول إليه؟ 

الل  يف قصـــة  ضـــد جمهـــول  ذلـــ  الرجـــل الطيـــب الـــوي كانـــت كلماتـــه طيبـــة كقلبـــه والـــوي قـــال عنـــه أو الســـيد  حـــافت د
وينكــر أنــه اســتوىل علــى اإلرض دون وجــه  …الطبيــب:  إنــه يبتســم يف هــدوء وإميــان وثقــة .. وحيلــل االمــور بطريقــة ذكيــة

 (085:نفسه ملصدرا) . حق.. كنت أشعر أن حديثه ينبع  من القلب, ويبدو يل أنه صادق يف كل مايقول...
 الشخصيات اإلسالمية -1-1
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رمبا يكون عنصر الشخصية أهم ركن يف القصة إذ أن احداث القص  تدور حول الشخصيات وإذا كـان األديـب يريـد أن 
يتجــه يف قصصــه ا اهـــا إســالميا فمــن الطبيعـــي أن يكــون للشخصــيات نصـــيب مــن ذلــ , وقـــد أعمــل الكــيالين ذلـــ  يف 

ا يالحـــت هـــو ان أهـــم شخصـــية يف هـــوه القصـــ  أعـــين بـــول   شخصـــية الطبيـــب , هـــي أفضـــل  حكـــاايت طبيـــب  ومـــ
مايصــور لنــا عنصــر الشخصــية اإلســالمية الــيت تــؤدي واجبهــا االســالمي واإلنســاين علــى أ  وجــه, يف مجيــع الظــروف وحتــت 

 خمتلف الضغوطات.

ها وتســاعد علــى حــل املشــكلة هنائيــا. ويف الطبيبــة يف قصــة   حلظــة طــيش  حتــاول التســرت علــى املريضــة وعــدم فضــح مصــيبت
قصـة  ليلـة غـاب عنهـا القمـر  الطيـب يهـرع إىل مسـاعدة املـرأة املريضـة يف منتصـف اليـل وحتـت ظـل اجلـو املضـطرب اخلطـري 
وينتهز الفرصة إلهناء اخلالف بني القريتني. ويف قصة  الضحية   بـرغم هتديـد الطبيـب ابملـوت إال ان دينـه وشـرفه حيـتم عليـه 

 ول احلقيقة وعدم أخو الرشاوي. ويف قصة  يف ظالل احلب  الطبيب يلتزم بقسمه وال يفشي أسرار املرضى. ق

أيضــا لــدينا شخصــيات أخــرى غــري األطبــاء جيــدر بنــا اإلشــارة اليهــا كشخصــية األســتاذ ســالمة يف قصــة  جنــة الــوهم  الــوي  
وأيضــا زمــالء الســجني عبــداجلواد يف قصــة  القلــب اجلــريح   كــان يــؤمن ابلقضــاء والقــدر ومل يظلــم زوجتــه األويل ومل يطلقهــا. 

كـــانوا متـــدينني يســـاعدون عبـــداجلواد وتدمونـــه ويتحملـــون عيوبـــه, تـــربطهم قـــيم دينيـــة وأخالقيـــة أصـــيلة وهـــم رجـــال أوفيـــاء 
حمــافظون علــى صــالهتم خاصــة الفجــر. وشخصــية املــري  حــافت يف قصــة  ضــد جمهــول  تعــد شخصــية مؤمنــة اب  راضــية 

ئه وقدره ح  بعد اطالق الرصا  عليه وحلظـة موتـه كـان الرضـى واإلبتسـامة مرسـومني علـى حميـاه. وشخصـية محـدي بقضا
عبدالغفار يف قصة  محامة  الوي كان دائمـا مايتوجـه إىل هللا ابلـدعاء والتضـرع وكـان يـزور السـيدة محامـه يف كوخهـا الصـغري 

نسى معـروف النـاس وإحسـاهنم اليـه بـل يـرد هلـم اجلميـل. وأيضـا أم الـزوج يف من حني إىل آخر لتقدمي اهلدااي هلا, فاملسلم الي
قصــة  قــدرة هللا  كانــت تتــولل   جبلوســها علــى األرض البــاردة وتصــلي وتتضــرع وتطلــب مــن هللا النجــاة لزوجــة إبنها.أيضــا 

الســــتار, وعبدالواحــــد, يالحــــت أن أمســــاء األشــــخا  يف القصــــ  أكثرهــــا أمســــاء إســــالمية كعبــــدالرمحن, وعبــــداجلواد, وعبد
 . .ومحدي عبدالغفار, وعبداحلميد, وعبدالوهاب, وابراهيم عبداملتعال, وعبدالقادر, وحسن عوض هللا, و..

 اجلانب اإلنساين -1-1

خمطئ من يظن أن اإلنسانية, وأداء الواجـب األنسـاين خمـت  ابجلوامـع الغربيـة أو أن اإلسـالم اليعتـين ابألنسـانية. فاإلسـالم 
ى رعايـة املعـايري اإلنسـانية والقـيم األخالقيـة قبـل أن يعرفهـا الغـرب. كمـا أن الشـخ  املسـلم الينظـر اىل هـوه املعـايري  بين عل

كمــا ينظــر اليهــا أصــحاب الفلســفات املاديــة, بــل ينظــر اليهــا ابملنظــار الطبيعــي الــوي فطــرت عليــه احليــاة. أمــا هــم  فنظــرهتم 
 (30: 0998)بريغش, .اآلنية اليها مرتبطة ابلتطور واملادية واملصلحة

ومن يتمعن يف جمموعة  حكاايت طبيب  يرى أن من أهم اسباب كتابة الكيالين هلوه القص  هـو التاكيـد علـى اجلانـب  
األنســــاين  وضــــرورته يف ا تمعــــات املســــلمة. فــــنحن نــــرى أن األطبــــاء يف معظــــم هــــوه القصــــ  قبــــل أن يكونــــوا متكســــبني 

ين الــوي حيتمــه علــيهم الــدين احلنيــف فهــم صــادقون مــع النــاس حيــاولون معاجلــة النــاس وحــل بعملهــم, يــؤدون واجــبهم اإلنســا
مشاكلهم بتفان  وإخال  دائم. أفضل مثال لول  طبيبة النساء والوالدة يف قصة  حلظة طـيش  فهـي  ...صـادقة وأمينـة,  

ر, إهنــا احليــاة الــيت كانــت حتلــم هبــا, أن كمــا أهنــا دقيقــة يف عملهــا, وتلــيب نــدأ املرضــى يف أي وقــت مــن أوقــات الليــل والنهــا
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(. ويف قصــــة 5: 0105ق هلــــا ذلــــ ,...   )الكــــيالين,قــــتــــؤدي رســــالتها اإلنســــانية, وأن تعــــيش يف رخــــاء وســــعة, وقــــد حت
 القــانون  ميجـــد الكــيالين عمـــل الطبيــب الـــوي أجــرى العمليـــة اجلراحيـــة املســتعجلة للطفـــل مــع انـــه الميلــ  تصـــرحيا بـــول  

قــاذ حيــاة الطفــل؛ ويــوم الكــيالين القــانون الــوي بســببه عوقــب الطبيــب الــوي أدى واجبــا انســانيا. أيضــا نولكنــه أجراهــا إل
يشري الكيالين يف هوه القصة إىل أن الطبيب يعمل ح  صالة الفجر وينه  يف الصـباح البـاكر إلسـتقبال املرضـى اجلـدد. 

املشــكلة العائليــة الــيت تعــاين منهــا مريضــته وكانــه أحــد ويف قصــة  ليــل احليــارى   ــاوز الطبيــب مهنــة الطــب وكــرس وقتــه حلــل 
اعضاء عائلتها. أيضا السيدة محامة والرجـل البـدوي يف قصـة  محامـة  الـوين سـاعدا العائلـة الـيت كانـت متجهـة للمستشـفى 

وضـع واضاعت الطريق يف الصـحراء, وقامـت محامـة نخـو املـرأة الـ  كانـت علـى وشـ  الـوالدة اىل كوخهـا وسـاعدهتا علـى 
طفلها فالوالدة كانت مسـتعجلة والطريـق اىل املدينـة طويـل. ويف قصـة  رجال..وذهـب  بعـد أن علـم الرجـل الثـري أن الفتـاة 
خملصـــة يف حبهـــا خلطيبهـــا وأهنـــا جـــاءت للعمـــل مـــن أجـــل تـــوفري مصـــاريف الـــزواج, قـــام بتوظيـــف زوجهـــا يف شـــركته وتكفـــل 

 مبصاريف الزواج والسكن هلما.

 صل املشاكل واصالح األمورالعمل على  -1-1-1

الطبيبة يف  حلظة طيش  مل تكتفي ابلعالج بل عملت على حل املشكلة. والطبيب يف  ليلة غـاب عنهـا القمـر  عـاجل امـرأة 
مصابة بداء قاتل وكانت هوه املرأة يف القرية ا اورة وكان بني قرية الطبيب وتل  القرية عداوة شديدة قتـل علـى إثرهـا عـدد 

ني, وبعــد عــالج املــرأة, قــال ســيد القريــة للطبيــب:  لــن ننســى لــ  هــوا الفضــل ... لوطلبــت حيــايت لقــدمتها لــ  مــن القــريت
 .شـــيء واحـــد اي عبـــداجلبار...أن يعـــود الصـــفاء والـــو م...  ى...اطلــب  ـــد...  فـــرد عليـــه الطبيـــب:  اان الاطلـــب يل ســـو 

يف كشــف احلقيقــة لوالــدها واصــالح األمــور. ويف قصــة  ( والطبيــب يف قصــة ليل احليــارى  يســاعد الفتــاة06:نفســه ملصــدرا)
  قصيدة حب  الطبيب يعمل على حل املشكلة بعقالنية وطريقة شرعية.

 عبارات خمتصة ابجملتمعات اإلسالمية -1-1

اســتفاد الكــيالين يف قصصــه مــن عبــارات عاميــة يســتعملها النــاس يف حــواراهتم وحيــاهتم اليوميــة, لكنهــا غــري موجــودة إال يف  
ت قد تكون أدعية لصاحب املعـروف ويوجـد منهـا الكثـري اا تعات اإلسالمية ألهنا انبعة من الدين اإلسالمي. وهوه العبار 

هللا يبارك فيـ  اي دكتـور, وهللا يسـلم  و يف قصة  ليلة غاب عنها القمر   و: ربنا يسرت عرض ..  وهللا حيمي  لشباب 
أوطلـب شـي ...ا يف عمـرك,  ووفقـ  هللا, وربنـا يـتمم لـ  ابخلـري والسـالمة, وأو دعاء خري لشخ  ما كاطال لنـ ايدكتور,

 من هللا واستغاثته  و: الرمحة ايرب,  واي اهلي, واي ريب.

أو مواســاة ونصــيحة  ــو: هــوا أمــر هللا , واملســلمون إخــوة,  ولــرتض بقضــاء هللا, واألعمــار بيــد هللا, وربنــا معنــا, إهنــا قــدرة  
أو للقسـم  ـو: وهللا أنـت  أو للتعزية  و: إان   وإان إليه راجعون,  ورمحهـا هللا, و.. رتك أحد ميد إليه يده.هللا, وإن هللا الي

أو غـري ذلــ  كسـبحان هللا, وأســتغفر هللا  شـهم, وهللا العظــيم أان أحبـ .., وهللا الــوي ال إلـه إال هــو مل أكـن أعــرف.., و..
ا خدمـــة لوجـــه هللا, وهللا وحـــده يعلـــم, ولعنـــة هللا علـــى اليـــوم الـــوي ولـــدهتا فيـــه, اان يف خـــدمتكم دائمـــا, وقـــد هـــداه هللا, وإهنـــ

وحاشـا   إنــه انســان نظيـف طــاهر, والعيــاذ اب , وإنــين أؤمـن اب , وهــوا كــالم يغضــب هللا, و ـن بشــر اي رشــيدة.. ولســنا 
 معصومني من اخلطا.. والكمال   وحده, وأمري  , و..
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 م وعباداتإشارة إىل أصكا -1-4

قوم نمل ختــل القصــ  مــن اإلشــارة إىل بعــ  األحكــام والعبــادت اإلســالمية بصــورة صــرحية  وغريصــرحية. للتوضــيح اكثــر ســ
-تتزوجيــــه..  ابإلتيــــان بــــبع  األمثلــــة مــــن هــــوه القصــــ : حتــــرمي اجلمــــع بــــني األختــــني:  قالــــت الطبيبــــة يف هــــدو:احلل أن

 (9:نفسه صدرملا).ألنه زوج أخيت  -ملاذا اي ابنيت -مستحيل

حترمي اإلختالط وإشارة غري صرحية إىل حد اجللد:  ومتتمت فاتن قائلة: الش  أن  تريـدين أن تعـريف احلقيقـة..آه..لو كـان 
 (01:نفسه ملصدرااألمر بيدي اليوم جللدت كل امرأة ختتلط ابلرجال.  )

 ملصــدرا) .جلبار يــده قــائال: أعاهــدك..  وانطلــق صــوت املــؤذن يــدعو النــاس لصــالة الفجــر, ومــد عبــدا األذان والصــالة: 
هناء اخلالف بني قريتـه والقريـة ا ـاورة, لكـن إ( هنا اقرتح الطبيب على عبداجلبار أن يعاهده ابلسعي اىل الصلح و 06:نفسه

ان رافضـا اجلبـار الـوي كـ )األذان( علـى عبـد اجلميل يف األمر أن الكـيالين هنـا يريـد اإلشـارة اىل وثـري اجلـو الروحـاين والـديين
 وانطلــــق صــــوب مكــــرب للصــــوت يــــؤذن  للصــــلح داعيــــا اىل األخــــو ابلثــــار, فوافــــق عبــــداجلبار وعاهــــد الطبيــــب علــــى ذلــــ .

 (031:نفسه ملصدرا ).للعشاء...واخنرط يف سل  املصلني 

 ا.. )حقيبتـه..وأخرج هلـا مصـحف فـتح وابتسـم..ّ أيضـا كتـااب جديـدا.. حتضـريل أن نسـيت أنـ  قرآءة القرآن:  قالت:يبـدو
 (.030:نفسه ملصدرا

م ســافرت لقضــاء فريضــة احلــج.. وفوجأــت بــه يطــوف حليــق الــرأس حــول الكعبــة يف البيــت 0970فريضــة احلــج:  ويف عــام 
 (.009:نفسه ملصدرااحلرام... )

 آايت واصاديث -1

القدســية والنبويــة فهمــا أهـم واقــوى منبــع يســتفيد منــه األديــب املســلم يف أدبــه اإلسـالمي هــو القــرآن الكــرمي ويليــه األحاديــ  
واديبنا الكيالين يعلم أن األدب بدون اآلايت واألحادي  مل ولن يكون إسالميا, لـول  جـاء بـوكر  .أساس اإلسالم واصله

 أو اشارة لآلايت واألحادي  يف عمله القصصي  حكاايت طبيب  وسنوضح ذل  بوكر امثلة له يف مايلي.
 ذكر آايت واصاديث  -1-1

و جـه  و ي بقـى  ,:  وكم كانت دهشيت عندما جاءين صـوت الشـرطي هـو اآلخـر:  ك ـلُّ م ـن ع ل يهـا فـان  07-06/سورة الرمحن
(. عنـدما قـام اخلـوارج مبقاتلـة املسـلمني رافضـني خالفـة 56:نفسـه ملصدرا[  )06,07  /ر بِّ   ذ و اجل الِل و اإِلكراِم﴾]الرمحن

 ان احلكم إال    فقال االمـام علـي عليـه السـالم معلقـا علـى كالمهـم:   كانت حجتهم هوه العبارة القرآنية  )ع(االمام علي
باطــل؛ هنــا يف هــوه القصــة انطبقــت كلمــة أمــري املــؤمنني علــى اآليــة الــيت ذكرهــا الشــرطي مــن أجــل أن الكلمــة حــق أريــد هبــا 

قـول هللا تعـاىل قـول  يكتب الطبيب يف تقريره أن الضحية ماتت ابلغرق وليس بفعل فاعل كمـا اتضـح للطبيـب؛ والشـ  أن
ال هــو ســبحانه. لكــن الشــرطي حينمــا قــال هــوه اآليــة كــان يريــد الباطــل والتســرت علــى ا ــرم كمــا يفعــل إحــق وكــل شــي فــان 

  الكثري من الناس الوين حياولون تغطية اخطائهم وآاثمهم وتربيرها بكالم حق يف غري حمله.                               

عندما ضاقت نفس الطبيب من الفساد الوي كان يغطي العامل حوله واعيـاه فكـره ومل جيـد عالجـا : 30-31/سورة فصلت
للحالــة الــيت كــان يشــرف علــى معاجلتهــا واذهلتــه احلقــائق املفزعــة واســودت الــدنيا يف عينيــه, ســاقته نفســه  ــو صــوت األذان 
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ّ َّ اســـت قاموا فـــدخل املســـجد وعنـــدما انضـــم اىل مجـــوع املصـــلني وجـــد اإلمـــام يقـــرأ هـــاتني ا آليتـــني:  ِإنَّ الَّـــوين  قـــالوا ر بُـّن ـــا اهللَّ  
ز نوا افوا و ال حت   الِئك ة  أ اّل خت 

ـن  ○و أ بِشروا اِبجل نَِّة الَّيت ك نت م توع دون   تـ تـ نـ زَّل  ع ل يِهم  امل نيا احل يـاةِ  يف  أ ولِيـاؤ ك م     اآلِخـر ِة و ل ك ـم و يف  الـدُّ
ــــك مأ ن ت شـــت هي مــــا فيهـــا ـــم ف س  حقـــا بــــوكر هللا تطمــــأن  (031:نفســــه ملصـــدرا ).[30-31/]فصــــلتت دَّعون ﴾ مـــا فيهــــا و ل ك 

مير به مـن معـاانة ومهـوم.  القلوب, واطمان قلب الطبيب مع مساع هوه اآلايت, كانت اآلايت تنطبق مع حال الطبيب وما
اهلمـوم وحـل املشـاكل الـيت يعـاين منهـا جمتمعنـا تكمـن  مل يكتِف الكيالين بوكر هوه اآلايت امنا أراد أن يقول لنـا نن عـالج

ــــــــــــــه, والعمــــــــــــــل مبــــــــــــــا جــــــــــــــاء يف القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــرمي:                                                                        يف اللجــــــــــــــوء اىل هللا وإطاعــــــــــــــة اوامــــــــــــــره, واإلجتنــــــــــــــاب عــــــــــــــن نواهي
ليقني واألمل والرجاء .. املـؤمن إذا يتلقـى العـون مـن هللا حـ  ينجـو  كان حيلق مع اآلايت يف آفاق عليا ..وادعة.. تشع اب

 ).من اخلوف واحلزن هم أهم مستني يشاهدمها يف األمراض النفسية.. والعالج واضح هنا .. ملاذا مل يـدرس ذلـ  مـن قبـل؟ 
 (031:نفسه ملصدرا

الدة مستعســرة كانــت علــى وشــ  املــوت ومل : يف قصــة  قــدرة هللا  عنــدما كانــت املــرأة تضــع مولودهــا يف و 36ســورة يــونس 
يِّـت  ايصدق أحد جناهتا فقد جنت قعجوبة كبرية فوكر الرواي هوه اآلية يف أو 

 
ـرِج  امل يِّـِت و ت 

 
ـرِج  احلـ يَّ ِمـن  امل خـر القصـة:  ت 

تـه فـاخرج هللا منهـا (. هوه اآلية خري وصـف حلـال املـرأة الـيت كانـت شـبه مي068:نفسه ملصدرا[)09/ِمن  احل يِّ ...﴾]الروم
 مولودا حيا ورد اليها احلياة مرة أخرى فسبحان هللا القادر على كل شي.

كــان الطبيــب النفســاين ينصــح الفتــاة اليائســة يقــول الكــيالين:   034يف الصــفحة يف قصــة  ليــل احليــارى  و حــدي  قدســي: 
ين وحـــدك.. واذكــري ذلـــ  احلــدي  القدســـي ويبــ  فيهــا األمـــل وكــان يقـــول هلــا:  .. التـــرهيب األرق يف البدايــة.. لـــن تكــو 

. )املتقــي مــن أيين ماشــيا أتيــت إليــه هرولــة  العظــيم.. عــن رب العــزة حيــ  يقــول: مــن ذكــرين يف نفســه ذكرتــه يف نفســي.. 
 (005: 0118اهلندي, 

 أدعية مأثورة -1-1

هللا .. واســتعاذ مــن الشــيطان  ...اســتيقت عبــداجلواد.. كانــت الــدموع يف عينيــه وعلــى خــده .. وتلفــت حولــه..ّ إســتغفر 
وضـعت جنـيب وبـ  أرفعـه,  )ريب(الرجيم وردد الدعاء املاثور, وهو يتقلـب, ّ ينـام علـى جنبـه األميـن ويغمغـم: ابمسـ  اللهـم

ـــــــادك الصـــــــاحلني.. . ّ )فارمحهـــــــا(اللهـــــــم إن أمســـــــكت نفســـــــي فـــــــاغفر هلا , وإن أرســـــــلتها فاحفظهـــــــا مبـــــــا حتفـــــــت بـــــــه عب
 (057: 0111)البخاري,انم.. 

 شارة اىل آايت واصاديثإ -1-1

قد اليوكر األديب اآلية واحلدي , بل يلمح اليهما أو يوكر الفائدة اليت فيهمـا. ألن الطريقـة إن اختلفـت فالغايـة الختتلـف 
 واهلدف واحد وهو نشر الرسالة اإلسالمية.

 امثلة: 

 .. ولنحــاول دائمــا أن نبــدأ مــن جديــد.. ) إن اخلطــا مهمــا كــان جســيما اليقفــل ابب الرمحــة ..إن ابب هللا دائمــا مفتــوح
(. الفائدة املوجودة يف هوه العبارات جندها يف اآلية القرآنية:  ق ل اي ِعباِدي  الَّوين  أ سـر فوا ع لـى أ نف ِسـِهم 07:نفسه ملصدرا

يع ا ِإنَّه  ه و  الغ فور    [.53/الرَّحيم ﴾]الزمرال ت قن طوا ِمن ر مح ِة اهللَِّ ِإنَّ اهللَّ  ي غِفر الوُّنوب  مج 
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 كان صديقنا  األستاذ مصطفي سعيدا عندما رزقه هللا قبنته األوىل... لكـن عنـدما ولـدت زوجتـه البنـت الرابعـة شـعر بغـري 
قليل من احلنق والغيت, ولقد شعر برغبة حارقة يف أن تنجب امرأته ذكرا بعد هـوه السـنوات مـن الـزواج.. هـو اليـدري ملـاذا 

ديدة؟... ودارت بــه األرض, وصــرئ قــائال: مســتحيل بنــت خامســة؟؟ إن األقــدار الشــ  تنــتقم مــين, أان مل هــوه الرغبــة الشــ
أفعــل شــيأا أســتحق عليــه مثــل هــوه العقوبــة... وعنــدما رزق األســتاذ مصــطفى ابلبنــت السادســة أصــيب ابهنيــار عصــيب نقــل 

(. هنا يعاتـب الكـيالين النظـرة اجلاهليـة 088 -090: نفسه ملصدرا على اثره إىل إحدى مصحات األمراض النفسية... )
ـــــو    ـــــه  م ســـــو د ا و ه  ـــــد ه م اِبأل نثـــــى ظ ـــــلَّ و جه  ـــــر  أ ح  للبنـــــات الـــــ  مازالـــــت حيـــــة يف جمتمعنـــــا ويشـــــري اىل هـــــوه اآليـــــة:  و ِإذا ب شِّ

 .[ وكان البنت  لب هلم اخلزي والعار واملهانة!58/ك ظيم ﴾]النحل

ه سـاخن يكـاد يتفجـر... خلـع سـرتته وتوضـا شـعر نن املـاء البـارد يهـدئ مـن ثورتـه  كان العرق يتصبب على جبينه..ورأسـ
وتوتره.. واخنرط يف سل  املصلني.. شـعر ننـه يقـرتب مـن هللا اكثـر... وخـرج مـن الصـالة وهـو أفضـل كثـريا عـن ذي قبـل.. 

ول رواه اإلمـــام أمحــــد يف (. هنـــا إشـــارة اىل ثالثـــة أحاديـــ : األ031 -030 :نفســــه ملصـــدرا لقـــد شـــعر براحـــة كـــربى.. )
ــَيط ان  خ لِــق    املسـند  عــن عطيــة بــن عـروة الســعدي أن النــيب صــلى هللا عليـه وســلم قــال:  ــَيط اِن و ِإنَّ الشَّ ِإنَّ اَلغ ض ــب  ِمـَن الشَّ

كما جـاء هـوا احلـدي  يف  (4/006:  0406نبل,)ابن احل. ِمَن النَّاِر و ِإمنَّ ا ت َطف ا  النَّار  اِبَلم اِء ف ِإذ ا غ ِضب  أ ح د ك َم فـ َليـ تـ و ضَّاَ 
فيمـا يرويـه عـن ربـه ملسو هيلع هللا ىلصوالثاين حدي  قدسي: فعن أنس رضي هللا عنـه عـن النـيب( 71/070: 0414حبار االنوار)ا لسي,

إذا تقــرب العبــد إيل شــربا تقربــت إليــه ذراعــا, وإذا تقــرب إيل ذراعــا تقربــت منــه ابعــا, وإذا أيين ميشــي أتيتــه  عزوجــل قــال:
والثال  ماروي عن النيب صلى هللا عليه وسـلم حـني قـال لـبالل رضـي هللا عنـه: ارحنـا ( 375: 0100 . )السيوطي, لةهرو 

 هبا اي بالل, وحينما قال النيب صلى هللا عليه وسلم: قرة عيين يف الصالة.

 العربة اإلسالمية والقرآنية يف القصص -1

 0998)بــــريغش,.مـــة ومـــؤثرة وكانـــت مفيــــدة شـــكال ومضـــموانهـــوه القصـــ  القصـــرية اســــتطاعت طـــرح قضـــااي كبــــرية ومه
كــول  قصــ     (  والقصـ  اإلســالمية جيــب أن تكــون فيهــا عــربة اســالمية, ومـن يقرأهــا مخــو منهــا فائــدة إســالمية008:

حلظـــة طـــيش: التاكيـــد علـــى اداء الواجـــب اإلنســـاين , ففـــي فـــي كـــل قصـــة منهـــا عـــربة ورســـالة إســـالميةف حكـــاايت طبيـــب  
 رعاية احلدود الشرعية.ضرار عدم أو 

القاتـل: تكلـيم  ويف ليلة غاب عنها القمر: أداء الواجب اإلنساين حتت مجيع الظروف والسـعي إىل اصـالح ذات البـني.ويف 
 جنة الوهم: الصرب مفتاح الفرج؛ قدرة هللا وحكمته تفوق كل شيء. ويف الناس على قدر عقوهلم.

الضـحية: أإللتـزام  ويف حلكم على األمـور, والتبـني فيهـا؛ عواقـب أبغـ  احلـالل.حماكمة العقل الباطن: عدم التسرع يف ا ويف
القلــب اجلــريح: التبــني قبــل احلكــم علــى اخلــرب الــوي ميت  ويف ابلتعــاليم اإلســالمية يف عــدم أخــو الرشــوة والتســرت علــى الظــامل.

ليــل  ويف يف مقابـل احلـب والسـعادة.رجـال وذهـب: القيمـة للمـادايت  ويف بـه الفاسـق؛ الضـرر احلاصـل مـن اخلمـر والسـكر.
وادي األحـالم: املسـلمون جيـب أن  ويف احليارى: التاكيد علـى أداء الواجـب اإلنسـاين؛ بـوكر هللا تطمـأن القلـوب والنفـوس.

 ويف عامل األسوار والقضبان: عواقب الطيش وعدم التسامح وعـدم التحلـي ابحللـم. ويف يكونوا كالبنيان يشد بعضهم بعضا.
أبوالبنـــات: لـــيس الـــوكر   ويف ل: اإلنســـان املســـلم دائـــم الرضـــى مبـــا يصـــيبه وال يتـــومر وحيمـــد هللا علـــى كـــل حـــال.ضـــد جمهـــو 
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أيـن  ويف التجربـة: التحـوير مـن أخـو الرشـوة؛ األمـل يف احليـاة وعـدم اليـاس. ويف كاألنثى, لكن الرضى مبـا قسـمه هللا امجـل.
ي: اجلــاه, واملنصــب, والقــوة, كــل هــوه األشــياء التعصــم مــن أمــر الرجــل القــو  ويف ولــدي: رحــم هللا امــرئ عــرف قــدر نفســه.

 هللا, فا  هو القوي العزيز؛ والغرور والتكرب يؤداين إىل اهلالك, وعاقبة الظلم وخيمة.

محامـة: إذا ضـاقت  ويف ألزوجة الثانية: تعاسة عبد الدرهم والدينار. ويف يف ظالل احلب: احلب دواء أمراض الروح واجلسد.
ال واصــاب  العجــز وأغلقــت األبـواب يف وجهــ   فبــاب هللا مفتــوح, إذا دعوتــه وتضـرعت إليــه وشــكوت حالــ  لــه بـ  احلــ

لقـانون: قـوانني البشــر ويف ا وبكـى الســجان: الجيـدي النـدم بعـد فـوات األوان. ويف فهـو قريـب جييـب دعـوة الـداع إذا دعـاه.
 انقصة وقانون هللا ال عيب فيه.

قصـيدة حـب:  ويف يفسـد النفـوس ويهلكهـا؛ الظلـم الجيـر علـى صـاحبه إال الندامـة واخلسـران. يف سبيل الطني: حـب املـالو 
 قدرة هللا: اإلميان بقدرة هللا اليت تصنع مايعجز عنه األطبة. ويفإتيان البيوت من أبواهبا؛ السعادة يف اإللتزام بشريعة هللا. 

 اخلامتة
ا ومــرت عليــه أحــداث ووقــائع خمتلفــه, فصــاغها يف شــكل قصــ  الــدكتور جنيــب الكــيالين أديــب اســالمي كــان يعمــل طبيبــ

إال انـه  هليستفيد منها ا تمع املسلم ومخـو منهـا العـربة. رغـم العيـوب املوجـودة يف أسـلوب قرآين قصرية وذات طابع إسالمي
الكــــيالين مــــن مل يقحـــم الثقافــــة غــــري إســـالمية أو األفكــــار الــــيت تتعــــارض مـــع التعــــاليم اإلســــالمية يف هــــوه القصـــ . جعــــل 

شخصية الطبيب يف هوه القص  منوذجا لضنسان املسلم الوي يلتـزم بتعـاليم دينـه ويـؤدي وظائفـه علـى أكمـل وجـه ويهـتم 
 مبشاكل ا تمع وقضااي الناس حوله.

يســعى الكــيالين يف  حكــاايت طبيــب  أن يثبــت للنــاس نن اإلســالم هــو أفضــل ديــن يهــتم ابلقضــااي اإلنســانية ولــيس كمــا 
القصـ  تـدور يف جمتمـع إسـالمي, واحلـوار بـني الشخصـيات فيـه عبـارات خمتصـة ابملسـلمني والتوجـد  أعـداء اإلسـالم. يزعم

مـن اآلايت القرآنيـة واألحاديـ  النبويـة  ه هوهمل ختل قصصو يف األداين األخرى فهوه العبارات انبعة من العقيدة اإلسالمية 
واألهــم مـن ذلــ  أن املضـمون وابطــن  صــ  الشـكل والصــبغة اإلسـالمية.واألدعيـة املختلفـة. وكــل هـوه األشــياء أعطـت للق

هتـم ا تمـع  ةومهمـ ةالقص  حيتوى على فوائد وعرب إسالمية وقرآنيـة. فهـوه القصـ  القصـرية اسـتطاعت طـرح قضـااي كبـري 
 اإلسالمي.  

 
 املصادر

 القرآن الكرمي
 ي .(, املسند, القاهرة: دار احلد0406ابن احلنبل, امحد بن حممد)
 (, صحيح البخاري, بريوت:دار الفكر. 0111البخاري, حممد بن امساعيل)

 الطبعة الثالثة. ,مؤسسة الرسالة :م(, يف األدب اإلسالمي املعاصر, بريوت0998بريغش, حممدحسن)
م جملــة القســ :م(, إســهامات الــدكتور جنيــب الكــيالين يف األدب العــريب اإلســالمي, ابكســتان0107ســيف الرمحــان, حممــد)

 العريب جبامعة بنجاب, العدد الرابع والعشرون.
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 (, اجلامع الصغري, بريوت: دار الكتب العلمية, الطبعة السادسة.0100السيوطي, جالل الدين)
, ىعناصــر حكــاايت طبيــب بــر اســاس رويكــرد ادبيــات اســالم ه.ش(, نقــد0395جنمــة حســينيان فــر) ,جميــد صــاحل بــ ,

 .07-45  ,00جملة نقد أدب معاصر عريب, العدد
كنــوز اشــبيليا  دار :م(, اإل ــاه اإلســالمي يف أعمــال جنيــب الكــيالين القصصــية, الــرايض0115لعــريين, عبــدهللا بــن صــاحل)ا

 لطبعة الثانية.اللنشر والتوزيع, 
 مؤسسة الرسالة. :م(, حملات من حيايت, القسم األول, بريوت0983لكيالين, جنيب)ا

 دارالصحوة للنشر والتوزيع.: لقاهرةا, م(, حكاايت طبيب0105الكيالين, جنيب)
 (, كنز العمال, اجلزء االول, بريوت: الرسالة.0118املتقي اهلندي, عال  الدين )

 (, حبار االنوار, بريوت: دار احياء الرتاث العريب.0414جملسي, حممدابقر)
 يب اهلند.جملة نق :ت(, اإل اه اإلسالمي يف األدب العريب احلدي , اهلند.لندوي, معراج)دا
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(1) 
 القرآن الكرمي يف نسيج األدب العريب املعاصر أثر

 )مفدي زكرايء أمنوذجا(
 1محريط سليم جلول د.

 ـــــ اجلزائروهران  جامعة
 امللخص:

اإلنســـانية  علـــوممضـــامني ال الكـــرمي يفويكمـــن أثـــر القـــرآن  واملنـــاهج,يعـــرف األدب العـــريب املعاصـــر تطـــّورا خصـــبا يف الـــرؤى 
 العلـوم, ولــول حيظـى بــه مـن مكانـة بـني هـوه  اإلنسـانية, مبـا لـزخم املعرفـةابعتبـاره حقـال خصـبا ومعينــا  عامـة,واالجتماعيـة 

 استثمار اآلليات املدرجة يف خمتلف ثنااي القرآن الكرمي.يقتضي ابلضرورة 
الكرمي, كما يعترب توظيف األلفال القرآنيـة يف الشـعر شديد الصلة آبي القرآن  املتعّلقة ابلفكر وللحدث الشعري ونصوصه 

املعاصــر أهــّم مقصــد علــى تنميــة املعجــم الشــعري, كــون هــوا األخــري إيغــال حيــاول تفســري وتبســيط اللغــة مــع اعتمــاد القــوانني 
 الضابطة لول . 

ت منهاجــا كتســبا  لــة, حبيــ فيمــا يتقــاطع منهجيــا مــع القــرآن مــن دال ,يف هــوا نظــرة الــّرواد تمتــايز تقاربــت و و  توقــد تــداخل
أو  ,اللغــةمـوت  ذلـ  عـل مـن ا ال هــلكنّ وقـد تتفـاوت االقتباسـات , و , هـو اإلجنـاز الفعلـي ل صــل القـرآين, و علميـا خاصـا

وبــدون األســس الشــعرية الــيت بــال تفســري, الشــعرية وهــو مــا ميكــن أن يعرقــل تلــ  املســرية  ,عــابرة تنــا أو موجــة  ,أخــوجمــرد 
تتسـق وتنسـجم مـع الرؤيـة للحصيلة املفاهيميـة جليـل الـّرواد األوائـل, كمـا أّن عمليـة التجديـد الشـعري  تستدعي تبويبا عميقا

جالئـل  بغيـة حتقيـق التجديـد يف ,اجلانبني النظري والعملـي االستشراف من حي مبا يبع  روح  ,األثر القرآن لف ّ اجلامعة 
. كل ذلـ  وغـريه هـو الشـغل الشـاغل املواضيع الفكريةلتل  حلياة  و تناول غالبية أوجه ا الرؤيةهوه ويف توظيف األلفال, 

ن تلــ  املكانــة يف وجــه التــوازانت  ــو األمثــل, مــ الفكريــة ومــن حــوا حــووهم,وخنبــة النهضــة  الشــعر املعاصــر,لكوكبــة رواد 
 األدب العريب املعاصر.والدرجة يف سّلم 

وتثمـني جهـود  أثر القـرآن  ـو نسـيج األدب العـريب املعاصـر,يف جيايب ومداخلتنا هوه تكشف بصورة جلّية أدوار الفكر اإل 
 األثر, الوي بقي يوكر به كل فرد من أفراد رواد األدب املعاصر.يسّلط الضوء على  املعاصرين, مبا الشعراء

آنيـة؟ مـن استضـافة هـوه اآلداب للمفـاهيم القر نسـتفيد نرصـد أثـر القـرآن يف هـوه اآلداب املعاصـرة؟ وكيـف  فكيف ميكن أن
أغصــان و  القــرآن ظــالل ة طريقــة تصــل  ونيــرفعــة شــان ألفــال ودالالت القــرآن الكــرمي؟ وكيــف وخــو مكانتهــا ومنزلتهــا مــع 

 املكانة التصاعدية؟تل  لتعزيز  والبيأة املواتيةوماهي الكيفية متقّبلي األدب املعاصر؟ ىل ألفاظه إشجرة 
 ر, مناهج األدب, املعرفية, ألفال, دالالت. القرآن الكرمي, األدب املعاص الكلمات املفتاصية:

 

                                                           
0 djelloulsalim@gmail.com 
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 توطئة ومتهيد
القـــرآن الكـــرمي كتـــاب هللا اخلالـــد ال متيـــه الباطـــل مـــن بـــني يديـــه وال مـــن خلفـــه, تطـــابق أحكامـــه أحكـــام املوضـــوعية والواقـــع 

ــــة وا ــــه أبــــواب البحــــوث اللغوي ــــاح نلــــج ب ــــنظم أعمالنــــا ومفت ــــوم الشــــرعية والعالقــــات اإلنســــانية فــــالقرآن الكــــرمي دســــتور ي لعل
 [.9. ]احلجر:  ِإانَّ   َن  نـ زََّلن ا الوَِّكر  و ِإانَّ ل ه  حل  اِفظ ون ﴾ والدراسات الفقهية وغريها, قال تعاىل:

حتــّدى هللا بــه فصــاحة العــرب, وهــو احلجــة البالغــة علــى النــاس أمجــع, ويقــوم بتســيري شــؤون حياتنــا, جــاء هدايــة لضنســان, 
 لغتنا العربية, ومل تضع ألفاظها, ومل تطمس مساهتا وقفا على حقيقة القرآن ومسوا مبنزلته.فبفضل القرآن مل تندثر 

أعجز القرآن العـرب بلفظـه, وأهبـرهم مبعانيـه, اعتبـارا مـن أن اللغـة العربيـة أمجـل اللغـات بيـاان, وأوسـعها لفظـا, ملـيء ابملعـاين 
للغـة, نسـتلهم معانيـه تـدبرا وومـال, فهـو ينبـوع البحـوث والدراسـات  واملفاهيم واالنزايحات, ويعد القرآن الكرمي املنبع الثري

 عند العلماء واملفكرين على حد سواء وصوال إىل الفهم احلقيقي بني العلوم واآلداب, والعلوم الشرعية والفكر اإلنساين.
 (.01: 0975, )البشري ا دوب «أجّل هللا نوره فال معىن للكون, وابألحرى ال معىن لضنسان بغري هللا»

معجم ال تنفو ألفاظه, صور بليغة, وإجياز معرّب, نظم وتركيب فريد معجـز, حمكـم يف أسـلوبه ولغتـه, ال يفـىن وال يقـل, فبابـه 
واســـع العظمـــة, وتراكيبـــه متفاوتـــة التفاضـــل يف توجيـــه الـــوهن ابعتبـــار نســـيجه الدســـم لدراســـة اإلعجـــاز اللســـاين النحـــوي, 

 لعوارض املتجددة.والبالغي والفكر البشري, وا
وقــد عــرف العصــر الــوهيب أشــد االهتمــام ابلقــرآن الكــرمي, فكــان فيــه للشــعر نظــرة  ونصــيب, وتوّســعا يف املعرفــة واملعلومــات, 
شــرحا وتفســريا وتــالوة وحفظــا, وتعّلمــا وتعليمــا, لــول  وثــر بــه الشــعراء منــو أمــد بعيــد لشــديد إعجــاهبم بــه, وفــرط وحســن 

 ي, معاملة مع عصران احلدي , وسبل مقتضياته بباع  االستفادة منه.تعاملهم مع الدرس اإلعجاز 
وقد تسـابق البـاحثون واللغويـون علـى دراسـته, وانكـّب األدابء والشـعراء للغـو  يف معانيـه, وتفّننـوا يف روافـد االقتبـاس منـه, 

ل للغــة مــن خــالل االستشــهاد فاتكــات أســاليبهم تنهــل مــن فــي  القــرآن, والتمثيــل مــن بيانــه, فاصــبح املصــدر واملرجــع األو 
آبايته, واستنطاق نصوصه, واالهتداء بتاويل آايته, كل ذل  هداي بنور القرآن, ألنـه اإليقـاع املـؤثر يف ذهـن السـامع اتسـاقا 

 وانسجاما يف شريعته احملكمة, من قبيل اخلالل الكرمية, والنصو  القومية. 
حانه وتعــاىل, فهــو املثــل األعلــى للنصــو  مبرتبــة اإلعجــاز وهــو ســيد هــوا وذاك, ألن القــرآن برهــان علــى إعجــاز اخلــالق ســب

 العلوم على اإلطالق, تشرتك آايته يف تعيني األصل اللغوي للفت, وا حيدث التفاعل.
 مفدي زكرايء ينهل من ظالل القرآن:

عاصـــر, وهـــو حماولـــة تـــربز ومـــدار حبثنـــا يـــدور حـــول هـــوه النقـــاط, ومـــا حيـــيط نثـــر القـــرآن الكـــرمي يف نســـيج األدب العـــريب امل
اجلوانب املضيأة يف أثر معاين نصو  كتاب هللا, حبيـ  أن القـرآن الكـرمي هـو بـؤرة وحمـور هـوه الدراسـة, نظـرا للثـراء اللغـوي 

تِِه﴾وكوا الثراء البالغي, قال تعاىل:  بَـّر وا آاي   [09.]سورة  :  ِكت اب  أ نز َلن اه  إِل َي   م ب ار ك  لِّي دَّ
مفدي زكرايء مصدرا مرجعيا يف نسيجه اللغوي وكتاابته الشعرية, إما اقتباسا من آايتـه, أو تناصـا وفـق مواضـيعه,  فقد اختوه

ألن القــرآن الكــرمي لــه شــديد التــاثري يف معظــم حيــاة املســلم, مــن حيــ  الثقافــة والعــادات والســلوك, ومفــدي زكــرايء مــن أبــرز 
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ابللهــب »بثــراء ألفاظــه, حــ  اختــوها مرجعــا وينبوعــا ثــراي لشــعره لــه ديــوان مســي  شــعراء اجلزائــر يف أدبنــا املعاصــر, وثــر وتعلّــق
 ضّمنه مساحة موفورة من أثر القرآن يف حيز أشعاره الواردة يف معظم األغراض. «املقدس

ني فواكــب شــعره حركــة التحــرر اجلزائريــة ضــد االســتعمار الفرنســي, كمــا دعــا مفــدي زكــرايء مــن خاللــه إىل الوحــدة العربيــة بــ
 أقطار البلدان العربية, إذ قال: 

 (.003: 0983حتررت اجلزائر سوف تبقى. )الديوان,     و أ ّن الِوحدة العربية إذا ما 
أودع يف  الّلهـــب املقـــدس  قصـــائد عـــدة ضـــمنها دقـــائق عبـــارات القـــرآن الكـــرمي, ولطـــائف حيثياتـــه, كمـــا تفـــّرد شـــعره ومتّيـــز 

 ب سب  اللفت وجزالته.بصدق العواطف ومجيل التعبري, إىل جان
ومن املعلوم ابلضرورة أن القرآن قد مجع أولأـ  العـرب علـى لغـة واحـدة, مبـا اسـتجمع فيهـا مـن حماسـن هـوه الفـرتة اللغويـة »

 (.65: 0953. )حممد السعيد العراين, «اليت جعلت أهل كل لسان مخوون هبا وال جيدون هلم عنها مرغبا
املؤثرة واملعاين املستخرجة من السياق, بواسع التصرف يف اخـتالف وتنـوع أغراضـه, وهـو ويرتتب على هوا التصور, الرتكيبة 

فاملعــاين الرفيعــة مصــبوبة يف قالــب فريــد مــن القــوة واإلجيــاز واملوســيقى, تنطلــق معهــا »بــول  مــا يــزال يهــدي للــيت هــي أقــوم, 
. )حنــــا «والــــنفس, ويــــرتك فيهمــــا أثــــرا بعيــــدا األلفــــال انطقــــة, والعبــــارات كاهنــــا البنيــــان املرصــــو , والكــــل يســــتاثر ابلقلــــب

 (.67: 0971الفاخوري, 
 الفكر اإلجيايب يف أثر القرآن حنو األدب املعاصر:

وحظي كتاب هللا منو نزوله ابهتمام الفصحاء والبلغاء يف صناعة الكالم, ففتحـت نوافـو متسـعة وقواعـد هامـة...فهو مـدار 
وانــب كلهــا تصــب يف احلريــة الفكريــة...واملبادئ ذات الربهــان املســتقيم, هــوا حيــاة الشــعوب واألم يف كــل الوجــوه, وهــوه اجل

ا بـ ي ان  لِّلنَّاِس و ه د ى و م َوِعظ ة  لَِّلم تَِّقني ﴾بيان  ـو   [38. ]آل عمران:  ه 
شـاو الرفيـع, وملـا ولو مل تكـن هـوه احلريـة الفكريـة الواسـعة الـيت مسـح هبـا اإلسـالم ملـا بلغـت الثقافـة اإلسـالمية العربيـة هـوا ال»

 (.94: 0979. )حممد العزب موسى, «أصبحت حلقة وصل أساسية يف يريخ الفكر اإلنساين
وأساس اللغة ينطلق من كتاب هللا, ألن اللفت أو الكلمـة أو الرتكيـب عمـاد اللغـة وقوامهـا املتـني, وتبقـى اآلراء والتصـنيفات 

لقـد كـان هـوا الـدين حافظـا لنـا »كتـاب هللا يف سـالمة ألفاظـه, و  حسب مقاصدها, ولرمبا كان وجه اإلعجاز يف هوا الدين
يف أمسـنا, فمــا لنــا ال  فظــه يف يومنــا وغــدان, وال شــطط وال مشــقة, ومـاذا ينكــر اليــوم أو الغــد منــه؟ وهــو يســري معــه حيــ  

 (.009: 0971. )عباس حممود العقاد, «سار, وميده من قوة ويسدده من عثار
ويل مواضع التضييق, وابتدع ماال ميكن أن يكـون, مـع أّن األمـور الدينيـة حسـمها القـرآن الكـرمي غري أن هناك من وضع التا

يف يرته وسريورته, طوال مخسة عشر قران, فهي مل  ر على املالوف وال يقاس عليها ابعتبـار أن مـن ميتلـ  املقـدرة والنبـوض 
 أو إطالة الفكر عند تركيز الوهن البشري.والفطنة هو املخّول لدراسته, وذل  ال تالف فطرة اإلنسان 

لقــد هتيـــا للقــرآن الكـــرمي ذكــر تلـــ  اإلشــارات للقبائـــل البائــدة مراعـــاة ملقضــيات املرحلـــة وجمــال توســـعها املتشــعب, لتحقيـــق 
ان, املقصد الشريف, حبي  تبحر يف الوصف وذكر النتائج املرتتبة فكان املعرّب عـن روح الوضـعية الـيت  اذبتهـا عقليـة اإلنسـ

َيـف  يـ َهـِدي اهلّل  قـ َوم ـا ك ف ـر واَ بـ َعـد  ِإميـ اهِنَِم﴾وكيفية حماولة اجلهود املبوولـة آبليـات جمـال إقناعـه, قـال تعـاىل:  . ]آل عمـران:  ك 
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وقــد أكثــر القــرآن الكــرمي أيضــا مــن اإلشــارات إىل األمــم والقبائــل واألنبيــاء يف قصصــه عــن الغــابرين, فرّغــب علمــاء »[, 86
ــــَوِم اَدخ ل ــــوا(. قــــال تعــــاىل: 04: 0981. )حســــني نصــــار, «يف فهــــم هــــوه اإلشــــارات وتوضــــيحهااملســــلمني  األ َرض    اي  قـ 

ــَم ﴾ ت ــب  اهلّل  ل ك  ــة  الَّــيِت ك   ق دَّس 
[, واملرتبــة الــيت تتكفــل ابمتطــاء املعــىن املقصــود, هــو كيفيــة التعليــل الشــعري, 00. ]املائــدة: امل

 اية خاصة, ختدم التداخل اللفظي, مبا يضفي مساحة مجالية لبقية الرتاكيب.حبي  حظيت األلفال القرآنية بعن
والناس حيال األمور الدينية والشرعية قسمان كبريان غري متسـاويني: ذووا فـرتة فائقـة, ومجهـور غالـب. فـوووا الفـرتة الفائقـة »

شـرعية يمـة وافيـة وضـابط جلميـع حاجـات جيوز هلم وويل القرآن واحلدي , بل ذل  واجب عليهم لتظـل األمـور الدينيـة وال
الناس يف سلوكهم الشخصي, ويف معامالهتم املتبادلة, وأما اجلمهور الغالـب فـواجبهم اتبـاع ذوي الفـرتة الفائقـة, أو تقليـدهم 

 (.57: 0974. )عمر فروئ, «يف ما يعمل ذووا الفرتة الفائقة أو يقّرون
لــوق للعــيش فقــط, ويســت خفُّون بغــريهم مــن صــحاح النظــر, ألن ذلــ  يف ومــن املفارقــات أن بعضــا مــن النــاس يعتقــد أنــه خم

رأيهـــم اباب مـــن أبـــواب التنـــاق  الطبيعــــي, وهـــوه الشـــريعة تقيـــد اإلنســـان, وحتــــد مـــن طموحاتـــه يف اعتقـــادهم, ألن الفطــــرة 
ل ويشــرب, اإلنســان لــيس جمــرد جســد مكــ»اإلنســانية تنطــوي علــى رغبــات جيــب اســتعماهلا, خــريا كانــت أو شــر ا, ولكــن 

 ف ــِإذ ا ويتمتــع كمــا وكــل األنعــام, فاجلســد لــيس إال غالفــا مــن الطــني لكــائن علــوي, يشــري إليــه قولــه تعــاىل يف خلــق آدم: 
[ , وهـوا الـروح العلـوي هـو الشـيء الـوي ميـز اإلنسـان, وجعلـه أهـال 09]احلجـر, اآليـة:  رُّوِحـي﴾ س وَّيـَت ه  و نـ ف َخت  ِفيِه ِمن

 (.49: 0983. )يوسف القرضاوي, «يف األرض للتكرمي وخالفة هللا
 أثر النبوة الشريفة بعد القرآن الكرمي يف نسيج األدب املعاصر: 

تكتفــي النبــوة الشــريفة والعــامرة نخــالق القــرآن الكــرمي أن تتبــىن ألفــال هــوا الكتــاب اخلالــد, بتبيــان مــا جــاء فيــه مــن أحكــام 
هـي ليسـت مـن الـوحي بـل مـا جـاء علـى حـال سـبيل ذلـ  الـوحي ومـا وشرائع عن بصرية ونظر اثقبني, ومـن غـري عيـوب, و 

 فاض من هللا عز وجل, وقد امت ت السنة النبوية الشريفة ألفاظا تؤيد هوا الشان.
والنبوة يف حقيقتها وماهيتها, في  يفي  من هللا عـز وجـل بواسـطة العقـل الفعـال علـى القـوة الناطقـة أوال, ّ علـى القـوة »

 (.054: 0988. )عمر فروئ, « , وهوا هو أعلى مراتب اإلنساناملتخيلة بعد ذل
وجلزالة ألفال النبوة, وأسلوهبا الشيق املمتع والبلي , يتصّفح األدابء والكتاب والشعراء واملفكرون والباحثون الطريقة احملكمـة 

واحلـق أن »ما ميكن أن يلفت النظـر, يف حوو عبارات القرآن الكرمي أو السنة النبوية الشريفة مببل  تسديد وبراعة القصد, و 
. «هوه الظاهرة انشأة عن احتواء هؤالء الكتاب ألسلوب القرآن الكرمي, ومتثلهم ملا فيه من صي  تعبريية, وتلوينات صـوتية

 (.45: 0111)عمر عروة, 
قــرآن الكــرمي والســنة النبويــة واخلالصــة: اعتــىن الّدارســون ابلقــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة, وبكالمهمــا املقــّدس, مــن ال

الشريفة كوهنما كالم منزه عن النق  وقد ح ّف ابلعصمة, فهو منبع الدراسات اللغوية والفكريـة, ألن هـوه الدراسـات أليـق 
ملا هلا من الشان العظـيم يف تـوفري املفـاهيم العديـدة واملختلفـة مـن عووبـة يف البيـان, وسـالمة املنطـق القـومي وصـحة الفصـاحة 

 [.095. ]الشعراء: مُِّبني ﴾  بِِلس ان  ع ر يبّ  ال تعارض, قال تعاىل: اليت 
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وعنايــة الدارســني العــرب القــدماء مبثيــل هــوه الدراســات اللغويــة املقارنــة, ظلــت تصــحب الفضــاء الفكــري واحلضــاري للغــة »
 (.73: 0113. )عبد اجلليل مريض, «العربية يف مشرقها ومغرهبا

 لقرآين والشعر احلديث:مظاهر التعالق بني النص ا
يطرح تنامي التعالق يف إثبات هوه الظاهرة اليت وقفنا عليهـا, والتعـالق وهـو شـائع ومتواجـد يف أغلـب تنـا  أشـعار الشـعراء 
وابتفاق على إقراره, وهو عنصر جدير ابلّتمعن, حي  تتواجد كثري األلفال القرآنية بطريقة منتظمـة تنطـوي حتـت قـوة وثـري 

 ا يد. معاين القرآن
بقــــي القــــرآن الكــــرمي يف العــــامل اإلســــالمي  ــــو ألــــف وأربعمائــــة ســــنة قــــوة عاملــــة, يعتصــــم هبــــا يف إقبالــــه وإدابره, ويف عزتــــه »

وانكســاره, بــل كــان هــو القــوة العاملــة الــيت نفعتــه حــني فارقتــه مجيــع القــوى, الــيت تنــتظم هبــا األمــم, فكــان لــه قــوة تعينــه علــى 
 (.008: 0971. )عباس حممود العقاد, «قوة تعينه على الثبات واملقاومة التقدم والنماء, كما كان له

واخلطاب األديب من ألفال القرآن الكرمي مبثابة السند الوي يتكئ عليه الشاعر, وهناك من األلفال من يعسـر فهمهـا لـدى 
فنيــة عــابرة, ألن ديــدن غالبيــة املتلقــي, وال بــد للشــاعر أن يــربهن علــى رأيــه بوســائل حجاجيــة, أو انــدفاعا بتمثيــل مالحظــة 

 الشعراء التمثيل من الواقع, عند األخو نلفال القرآن الكرمي, قمكانية حدوث التبادل بني األلفال.
اخلطــــاب األديب وارســــة شــــفوية أو كتابيــــة للغــــة معينــــة مقيــــدة بقواعــــد وبشــــروط فنيــــة, ختتلــــف ابخــــتالف وتنــــوع الفنــــون »

تقيـيم اخلطـاب األديب ابلنظـر يف مكوانتـه الفنيـة الـيت تنـدرج ضـمن مـا يسـمى ابلشـكل واألشكال األدبيـة...ومن هنـا يكـون 
 (.009: 0999. )إبراهيم صحراوي, «واملضمون

ويظهر مجال التصوير يف اإلقناع املؤثر من ركوب موجة حبور الشعر, ألهنا أشد وثريا وأبل  بياان, وألن املوزون من الشـعر لـه 
 ال عنت, وتظهر حينها املقارنة واملفارقة من بني األشعار اليت تستويل على اللب واملؤثرة فيه.أيضا داللة من غري مشقة و 

أمــا الدراســات القرآنيــة احلديثــة, واملتحــررة مــن قيــود اآلراء املوهبيــة, فقــد أفــردت البعــد اإليقــاعي ابهتمــام خــا , وربطتــه »
 (.55: 0101. )مجال حضري, «د وجوه اإلعجازابملتلقي من خالل وظيفة التاثري النفسي, وهي وظيفة هلا أح

وإرادة هللا قوية ال تريد أن ي َضع ف  كتابه على تطاول الزمن, أو امتداد فرتاتـه, وقـد وافـق القـراءات العربيـة بوجـه مـن الوجـوه, 
واخلطــاب  ووافــق العربيــة مــن صــحة الســند, ووافقهــا أيضــا مــن القــراءة الصــحيحة, فكــان الــنظم الصــحيح والقواعــد احملكمــة,

 املفحم, فكان من املالوف أن ينزل بلغة قريش.
ووــا هــو جلــي لغــواي, ال يقبــل أدّن شــ , أن القــرآن الكــرمي عــريب نظمــا وقواعــدا وخطــااب, لكنــه حــوى الــبع  مــن تلــ  »

هـا, يف , أن مسعوهـا وألفوهـا ووظفو الكلمات العجمية اليت سبق للعرب كاول متلقني هلوا الوحي اإلهلـي بعـد سـيدان حممـد 
 (.68: 0113. )عبد اجلليل مريض, «ش  أغراضهم االجتماعية واحلضارية

واحلكمــة البالغـــة أن ينــزل يف أرض العـــرب وبلغــة العـــرب, ومبــا خشـــع لــه العـــرب وغــريهم مـــن اتفــاق املعـــىن وحــالوة الرتكيـــب 
ق األذواق واملــفرب والســبيل إىل واتســاق الكــالم علــى مجيــع األوجــه, وهــوه احلضــارة العربيــة علــى بســاطتها تتناســب يف اتفــا

الَـِّوي   و ل ق َد نـ َعل ـم  أ نَـّه ـَم يـ ق ولـ ون  ِإمنَّـ ا يـ ع لِّم ـه  ب ش ـر  لِّس ـان  الرفع من تل  احلضارة العربية هي تقدم الفكر وتطوره, قال تعاىل: 
ا ِلس ان  ع ر يب   ـو   [.013. ]النحل: مُِّبني ﴾ يـ َلِحد ون  إِل َيِه أ َعج ِمي  و ه 
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إن احلضــارة العربيــة ظــاهرة طبيعيــة لــيس فيهــا شــووذ أو خــروج عــن منطــق التــاريخ, وقــد قــام أصــحاهبا العــرب بــدورهم يف »
 (.17: 0983. )قدري حافت طوقان, «تقدم الفكر وتطوره نقصى احلماسة والفهم

علـى ثبـت وجـود ظـاهر األخـو مـن القـرآن  تنّبه األدابء والشعراء والفانون, وتفطنوا لسـب  األلفـال القرآنيـة, ومـدى بـرهنتهم
وعلــى النقــي  مــن ذلــ  نــرى أهنــم عمــدوا إىل املعــاين ا ــردة »الكــرمي, علــى حــني مــن يــرى أهنــا حمكومــة بــبع  الضــوابط, 

فاضفوا عليها نوعا من احلس والتشخي , فبعثوا فيها نوعا من الروح اجلميلة, فازدادت وثريا يف النفس, وانعكاسـا فنيـا يف 
 (.06: 0106. )ضرغام الدرة, «لقي, وهي وسيلة األدابء والفنانني يف التعبرياملت

ولسنا من املنكرين أن احلفال على هوا اإلرث فيـه جانـب عظـيم مـن الكـد, ومـن الكـد االعتنـاء مبـا يغنينـا عـن غريهـا, فقـد 
 نزل القرآن على منط إعجازي ميكن أن يعجز القليل منه والكثري على حد سواء.

 الشعري املعاصر من أثر القرآن الكرمي: النسيج
واأللفال القرآنية عند استعماهلا كجزء من القصيدة, تتشاب  مع بقية األلفال, وإذا كان ذلـ   ـاوزا وتسـهيال, فإهنـا حتتـل 

 درجة عالية من السبق الداليل, وليس إبعاد وضعها بتعقيدات توسيعية.
هــوا ال يكفــي لرفــع اإلهبــام والوصــول إىل مــا أجنــز فعــال عــرب هــوا املوقــف إن أفعــال اللغــة عناصــر لســانية حمسوســة, لكــن »

التواصـــلي أو ذاك, كمـــا تزيـــد األفعـــال الضـــمنية يف عـــبء الوصـــول إىل هـــوه الغايـــة, والســـياق هـــو الـــوي حيـــدد فيمـــا إذا   
 (.034: 0101. )مجال حضري, «التلفت اجلاد, أو الدعاية, أو فيما  ن إزاء مثال بشكل تنبيه أو إعطاء أمر

والنثــر أيضــا وتلــئ حــّده رصــانة, يســتكمل مقوماتــه مــن عووبــة املنطــق, ويتهيــا للــدارس مبــا تفــرض احلاجــة مــن غلبــة الفكــر 
وإعمال الوهن, وما يتسق من كمال ألفال النسيج اللغوي ا تمع لديه, من غري تكليف وال تظاهر, وليس هـوا مـن جهـة 

 دية, بل من جهة امليل إىل تل  الدراسات.العجز يف الدراسات النثرية أو النق
وكانت الدراسات اللغوية امللموسة املعتمدة على الشـعر قـد وسسـت وفرضـت احلاجـة إىل دراسـات واثلـة يف الكتابـة النثريـة 

: 0114وجهـــة أساســـية علـــى حتليـــل الشـــعر العـــريب, أال وهـــي األمهيـــة الـــيت أعطيـــت لتقييمـــه اللغـــوي. )فينســـنيت كانتـــارينو, 
(, وقــد كــان للمــوروث الشــعري مــا يعلــي شــانه يف االقتبــاس مــن كــالم القــرآن الكــرمي, ارتســم يف خميلــة جهابــوة املعــاين 48

 وفحول الشعراء.
لقـــد ســـجلت حركـــة الفكـــر صـــفحة مـــن أروع صـــفحاهتا يف التـــاريخ بظهـــور اإلســـالم وانتشـــاره, إذ أطلـــق اإلســـالم حـــرايت »

 (.011: 0979. )حممد العزب موسى, «ه وإرادتهاإلنسان, وحطم القيود اليت فرضت على عقل
ومــع أن األولــني مــن الشــعراء فيمــا نعتقــد أو نــرى ذكــروا منــاذج مــن التنــا  القــرآين يف أشــعارهم, فــإهنم مل يتصــارعوا كثــريا يف 

ساســـية, االقتبـــاس منـــه حبـــدة متزايـــدة, ولرمبـــا كـــانوا يعتقـــدون يف ذلـــ  تشـــويها ملفرداتـــه وألفاظـــه, أو ليســـت مـــن مهمـــاهتم األ
لول  ما كاد الزمان يقوف ابلشعر العريب من صحرائه ح  اتسع ومشل كل ثقافة, وهوا االتساع وهـوا الشـمول مل مينعـا »و

. «شــعران العــريب أن يظــل عربيــا, ومــا يصــح يف الشــعر يصــّح يف بقيــة األبــواب, الــيت متــت إىل الثقافــة والعلــم بصــلة أو قــرى
رت الصــلة الوثيقــة بــني عوامــل النهضــة األدبيــة وبــني خصوصــيات الشــعر العــريب, (, وقــد تبلــو 16: 0981)جــورج غريــب, 

 حبي  حتددت تل  املعامل وتبلورت مفاهيمها, ومتت دقائق تفصيالهتا انفالي من التبعية واستبصارا ابجلديد.
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 أثر القرآن الكرمي يف نسيج الشعر املعاصر:
يف ذهنية السامع أو املتلقـي, وعلـى درجـة متفاوتـة مـن اخلطـاب, مبـا  ويدخل الشعر يف وجوه أغراض كثرية, من حي  وثريه

يفـرض اسـتنطاق األدلــة العقليـة والشــواهد األصـلية مــن مسـتنطقات اآلايت الكرميـة, مبــا يزيـل الغمــوض ويبعـ  روح التنــا  
لـــوم, والوصـــف ونقـــول إن الشـــعر يـــدخل يف مجيـــع األغـــراض, كالنســـيب واملـــدح وا»واالســـتأناس نلفـــال الكتـــاب الكـــرمي, 

والعتــب, والنثــر ال يــدخل يف مجيــع ذلــ , فــإن التشــبيب ال حيســن يف غــري الشــعر, وكــول  غــريه مــن األغــراض, ومــا صــلح 
 (.059: 0114. )فينسنيت كانتارينو, «جلميع ضروب الكالم وصنوفه, أفضل وا اقتصر على بعضه

ــال, وال يقتصــر علــى  رســم األلفــال القرآنيــة ووضــعها, وإمنــا اســتجالء داللتهــا مبــا يعتــرب تنــاول الشــعر ل لفــال القرآنيــة م كمِّ
ينمي مساحة اللفت ويقّوي شساعته, كل ذل  داخل حيز وعائها املعجمي, مبا يعين حمتمل قبوهلا وحضـورها ابملعـىن ذاتـه, 

فـن التعبـري والتفكـري, عمت النهضة الكربى السياسة واالجتماع, والثقافة والعلم واألدب و لت احلركة األدبيـة يف ارتقـاء »و
 (.80: 0981. )جورج غريب, «أما عوامل النهضة األدبية فكثرية ومتشعبة

وما ميكن أن نقوله هو: أن منجد تراثنا, ومـا انبـىن علـى مقـدمات احتماليـة وصـلنا إليهـا يف عصـران احلاضـر, لـيس ذلـ  مـن 
ســـياقات خمتلـــف أنـــواع اخلطـــاب األديب, قـــال مفـــدي ابب تضـــييق أثـــر القـــرآن يف مقوماتنـــا احلياتيـــة بـــل مبقامـــات التواصـــل و 

 زكرايء:
 (.077رض وراحت تعّلم اإلنساان. )الديوان:  وأّقرت رسالة هللا يف األ

. «الــرتاث مبختلــف جوانبــه جــزء مــن مقوماتنــا احلياتيــة والوجوديــة واحلضــارية, وعالقتــه بواقعنــا عالقــة امتــداد واتصــال»ألن 
كان الشعر قائما على التخييل والتصوير والتمثيل, فإن عـادة الشـعراء توجيهـه بروعـة   (, وإذا043: 0116)سعيد يقطني, 

أسلوب القرآن إىل تل  األهداف والغاايت والشـمائل النبيلـة, بفضـل مـا يـؤثر يف املتلقـي وحيـاول توجيهـه يف أسـلوب مجـايل 
 صرف, بغ  النظر عن املوقف الوي يتخوه الكثري  اه احلقائق.

 (.005وخّل روح  ابلب شرى تناجينا. )الديوان:  واسعد عند سدرته فاصعد لرّب  
فقـــد اعتقـــد كثـــري مـــن أهـــل اللغـــة واألدب أن لضســـالم موقـــف معـــني مـــن الشـــعر, ســـجلته عـــدة آايت مـــن القـــرآن الكـــرمي, »

 (.08: 0111. )عمر عروة, «وبع  األحادي  النبوية الشريفة, فانشغلوا عنه بروعة أسلوب القرآن
حيــي تــراث األمــة الفكــري يف مســائل األدب, ومــا اصــطحب هــوا الــرتاث مــن نســيج شــعري, ميكــن أن نتامــل وأن  وهــوا وــا

نتعمــق يف غاايتــه, وــا يتولــد إاثرة تنــتج ألفاظــا مبكــرة أخــرى عميقــة البعــد, ومــع أن بعــ  النســيج اللغــوي مــن تــراث األمــة 
 صرامة, فقد كانت هلم جواالت شعرية خالدة.بسيط ولكنه صادق من حي  اهلدف املنشود واألحكام والدقة وال

وكــان هلــم يف األدب جــوالت أحيــوا فيهــا تــراث أمــتهم الفكــري, ونقلــوا احلــرف مــن مــوطن احلــرف إىل مشــارف املعمــورة, »
(, ومــن إيقــاع القــرآن الكــرمي, وتوظيــف ألفاظــه بكــل 89: 0981. )جــورج غريــب, «يغنــون فــريدد الشــرق أصــداء أغــانيهم

 الشعرية, يتمثل لدينا األثر الوي ارتسم من خالل ألفاظه, ويتجسد يف القصيدة الشعرية.مظاهر التقنية 
 أثر القرآن الكرمي يف ألفاظ شعر مفدي زكرايء:
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مفــدي زكــرايء مــن مصــاف كبــار الشــعراء يف الــوطن العــريب كافــة واجلزائــر بشــكل خــا , والغايــة مــن أشــعاره رفضــه القــاطع 
هنـج سـابقيه يف اهليمنـة الثقافيـة علـى األمـة اجلزائريـة مجـع بـني صـفات املثقـف والعـامل الثـائر  لالستعمار ورف  هيمنتـه, وتتبـع

اخلطــاب نســج مــن »وهــي املبــادئ الــيت ألفهــا يف منظومتــه اللغويــة والفنيــة, مكنــت مــن امــتالك انصــية اللغــة ومقوماهتــا, ألن 
انية متيــزه عــن ســواه, مــن أجــل ذلــ  جنــد يف األلفــال, والنســج مظهــر مــن النظــام الكالمــي, الــوي يتخــو لــه خصــائ  لســ

 (, قال مفدي زكرايء:34: 0990. )عبد املل  مريض, «بع  األطوال املوضوع يتكرر هو نفسه, لدى أكثر من مبدع
 (.43واحلِبـَر  حرب  والكالم ِكالم . )الديوان:   إن الّصحائف للصفائح أمرها 

واقـع ثـورة ونضـال شـعب, فقـد اسـتقى مـن القـرآن واستحضـر واسـتلهم  شعر مفدي زكرايء عصارة قلب يتـامل, وفكـر يتامـل,
معانيــه ووظفهــا, بــل اعتمــد القــرآن الكــرمي كمصــدر ألشــعاره وقصــائده, وقــد فــاق أكثــر الشــعراء اعتمــادا علــى لغــة القــرآن 

مـدعاة لسـمو اإلبـداع الكرمي من حي  األخو منه, والتوسع يف جماراته, ألن الثقافة اإلسالمية جمال رحب للغة, وكتـاب هللا 
لقد تفتقت قرائح العرب شعرا ونثرا نتيجة للثقافات اليت ميلكوهنا, من انحية ملا وفرهتا هلم الثقافـة اإلسـالمية مـن جمـاالت »و

أدبية رحبة ال عهد هلم هبـا, فتعـددت اإلبـداعات وتفـردت املواهـب, وكشـفت احليـاة عـن أعمـال خالـدة ال عهـد للعـرب هبـا 
 (, قال مفدي زكرايء:08: 0111روة, . )عمر ع«من قبل

 (.61واجلرح وّحد يف هواها املنزعا. )الديوان:   الضاد يف األجيال خّلد جمدها 
كمــا أن مفــدي زكــرايء شــديد الصــلة ابلقــرآن, وشــديد التــاثر بــه, لــول  كانــت جممــل أشــعاره تعتمــد علــى القــرآن كمصــدر 

ي  ابلدرجة األوىل, يستمد طابعـه األصـيل مـن تـراث األشـعار العربيـة تدور حوله, وا عمق تل  األشعار, مع أن شعره خليل
 األصيلة, وتدور حول ذل  اجلو الديين املفعم ابملعاين القرآنية, وتوطدت ِصالته اللغوية ابلقرآن الكرمي.

تلفـة مـن فشخصية هوا الرجل يف مجعهـا بـني الثقافـة والسياسـة والـدين,  مـع يف تشـكل صـورهتا, بـني صـفات ومالمـح خم»
. «رجـــال اإلصـــالح, املعـــروفني يف يرتنـــا احلـــدي  مـــن أمثـــال حممـــد عبـــده, وابـــن ابديـــس وخاصـــته مجـــال الـــدين األفغـــاين

 (.007: 0111)مصطفى فاسي, 
كما أن ألفال كتاب هللا تفشت بشكل جلي يف معظم ديوانه  اللهب املقدس  نظـرا لتـوفر عناصـره واسـتيعابه ملعـاين كتـاب 

لشــديد هبــا, لدرجــة رســم صــورة أو التعبــري عــن فكــرة, وحظيــت ألفاظــه بفــائق العنايــة, وظهــر أثــر القــرآن ابرز يف هللا, ووثــره ا
 أشعاره, حبي  أضفى على قصائده متثيال لغواي يف مستوى جيد.

واخلالصــة: ظــل مفــدي زكــرايء يتصــدى بشــعره القــوي, مشــروع االســتعمار اهلــادم الــوي يريــد تــوويب حضــارة اإلســالم يف 
زائـــر, فقـــد هـــّوب نلفـــال القـــرآن املتنـــاثرة يف شـــعره مشـــاعر األمـــة, وبتلـــ  األلفـــال املســـتمدة مـــن القـــرآن ارتـــبط خيالـــه, اجل
اللفت جسم, وروحـه املعـىن, وارتباطـه بـه كارتبـاط الـروح ابجلسـم, يضـعف بضـعفه ويقـوى بقوتـه, فـإذا سـلم املعـىن واختـل »و

. «األجســــام مــــن العــــرج والشــــلل والعــــور, ومــــا أشــــبه ذلــــ  يعرض لبع بع  اللفت, كان نقصا للشعر وهجنة عليه, كما 
 (.050: 0114)فينسنيت كانتارينو, 

مــا يلفــت النظــر يف شــعر مفــدي زكــرايء, مــا مييــزه عــن غــريه يف ركــوب واســتعمال ألفــال القــرآن الكــرمي وتوظيفهــا يف املنحــى 
تتحقــق لديــه جناعــة اخلطــاب الشــعري ومــردود منفعتــه, الشــعري, مبــا جيســمها وجيعلهــا حركيــة دائمــة ومقرعــة, ألنــه وببســاطة 
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وقــد اتســمت بســمات فنيــة كفصــاحة األلفــال, وســهولة التعبــري, والبعــد عــن التكلــف والتحمــل, وحســن التضــمني آلايت »
. )عمـــر عـــروة, «القـــرآن الكـــرمي, والـــرتاوح بـــني اإلجيـــاز واإلســـهاب, فقـــد تكـــون فقـــرات معـــدودة, وتكـــون أكثـــر مـــن ذلـــ 

 قال مفدي زكرايء:(, 35: 0111
 (.001قصائدها على األجيال تلقى. )الديوان:        وخّل الشعر فاألايم شعر 

وقد يسعى اللفت املنبثق عن آايت القرآن الكرمي ألن يكـون صـاحلا يف موضـع دون غـريه, فتتقـدم العناصـر الـيت يتـالف منهـا 
لشـعرية, وـا يتناسـب مـع جزالـة ألفـال القـرآن الكـرمي الشعر تكميال لعمل الشاعر يف توظيف صنيعه  و ضبط اخلصوصـية ا

دون إخالل مبنظومته أو انتكاسة أو استهانة ابلشـعر, وهـو نتيجـة حتميـة ملقتضـى احلـال, وهـوه العناصـر تتـوافر علـى شـرط 
إال أن  صــحيح أن العناصــر الــيت يتــالف منهــا الشــعر ظلــت كمــا هــي متمثلــة يف األلفــال واملعــاين والــوزن والقافيــة,»النظــام, 

 (, قال مفدي زكرايء:56: 0114. )فينسنيت كانتارينو, «تركيزه هنا حتول لصاحل اللفت
 (.31فكانت ليلة القدر اجلوااب. )الديوان:   وهل مسع ا يب نداء شعب 

لــت فــالنظم هــو الــربط بــني اللفــت واملعــىن, أو هــو الــرتابط العضــوي بــني اللغــة والفكــر, ولــيس الغــرض بــنظم الكلــم أن توا»
ألفاظها يف النطق, بل أن تناسـقت داللتهـا, وتالقـت معانيهـا علـى الوجـه الـوي اقتضـاه العقـل. علـى حـد قـول عبـد القـاهر 

 (.18: 0103. )ميلود منصوري, «اجلرجاين
والتفـــاوت احلاصـــل يف األخـــو مـــن ألفـــال القـــرآن الكـــرمي حبســـب املتـــووقني للنســـيج الشـــعري القـــائم, واخـــتالف شـــرائحهم, 

يف االستعمال هو وحده الكفيل, الوي يضبط املعىن, ويفرضه مبا يّتسع وويله وقصديته, وهي حمّصلة هـوه اإلابنـة, والنبوض 
ّ إن للناس فيما بعد آراء ومواهب: منهم من يـؤثر اللفـت علـى املعـىن, فيجعلـه غايتـه ووكـده وهـم فـرق: قـوم يـوهبون إىل »

(, وصـناعة الشـعر وـا يبلّـ  050: 0114. )فينسنيت كانتارينو, «تصنعفخامة الكالم وجزالته على موهب العرب من غري 
وكـان الشـعر يف كلتـا »به الشاعر ه دفه, وإن كانت متشبعة فإهنا إحصاء يتحصل من الّنبوض, وأقل من ذلـ  انتشـار اخلـرب, 

. )حسـني نصـار, «القدميـةاحلالتني هو الوي حيافت على تناقل اخلرب وانتشـاره, فلمـا نسـيت هـوه األشـعار نسـيت الـرواايت 
 (, قال مفدي زكرايء:03: 0981

 (.043وحديثها أبدا حدي  مبهم . )الديوان:  إن السياسة ال تزال تناقضا 
اإلنسـان مـدين ابلطبــع, فهـو يعــيش مـع أبنــاء جنسـه يف جمتمعـات صــغرية أو كبـرية, ليتعــاون وإايهـم علــى مصـاعب احليــاة »و

ـــة, وليتمتـــع بســـرور احليـــاة اال ـــةالطبيعي (, وإســـهامات الشـــعراء روافـــد تصـــب يف هنـــر 17: 0974. )عمـــر فـــروئ, «جتماعي
البيـان, وبلـورة مفهومــه وتفصـيل انشــغاالته, والـدقيق مــن معطياتـه, حــ  ننفلـت مـن قيــد التقليـد والتبعيــة, وهـو مــا حظـي بــه 

اجلديــــدة, وهــــو أمــــر يتحقــــق  الشــــعر مــــن كثــــري العنايــــة واستبصــــار القضــــااي اجلــــادة واألغــــراض املضــــيأة, واســــتعراض احملــــاور
وإن ما متتاز به األمة العربية هو الفصاحة يف نطقهـا, والبيـان والبالغـة يف تعبريهـا, حيـ  كانـت تقـام يف »ابملستحسن منه, 

ــــى  ــــه الشــــعراء والبلغــــاء مــــا أمجعــــوا عل ــــوي كــــان مخــــو من ــــة, كســــوق عكــــال ال اجلاهليــــة أســــواق تعــــىن بقضــــااي اللغــــة العربي
 (.04: 0113طهري, . )صفية م«استحسانه
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ولــيس نعقـــد وال نعســر املعضـــالت, أن يواجــه الشـــعراء امللهمـــون ابلتشــبع, مـــن ألفــال ومعـــاين آايت القــرآن الكـــرمي, الـــيت 
 تساهم يف الضياء واإلقناع, لتيسري وتدعيم العناية, بقدر التعبري األنيق الوي تنتظم فيه احلجج.

إحساسـا وأنـدى, ومـنهم فأـة أدق حسـا وألطـف, وأوسـع فكـرا وأعمـق,  من الشعراء من هـم أحـدُّ شـعورا وأعنـف وأغـ ّ »و
 (.46: 0975. )البشري ا ووب, «ومثة خنبة وتازة, فالشاعر الشاعر من مجع فاستوعب, وكان له الشعر كله

النحـو,  ووا استقى الشاعر مفدي زكرايء من ألفال القرآن الكرمي يف نسيج أشـعاره مـا ميكـن أن ندرجـه للتوضـيح علـى هـوا
 قال الشاعر مفدي زكرايء:

 (.44فمضى وهّب إىل احلصاد كرام. )الديوان:   والزرع أخرج يف اجلزائر شطاه 
ـَطا ه  فـ فز ر ه  ف اَسـتـ َغل ت  ف اَسـتـ و ىحبي  أخـو الشـاعر التنـاّ  مـن القـرآن الكـرمي يف قولـه تعـاىل:  ـز رَع  أ َخـر ج  ش   ع ل ـى س ـوِقِه﴾  ك 

 يرمي إىل منو وزايدة ثورة غضب الشعب, وأن النضال أتى أكله بعد أن أينع يف النفوس.[, وهنا 09]الفتح: 
 قال مفدي زكرايء:

 (.19فشد احلبال يبغي الصعودا. )الديوان:     حاملا كالكليم كّلمه ا د 
قـاد إىل املـوت, وكانـه والكليم هو سيدان موسى عليه السالم, وقد رأى مفدي زكرايء يف شهيد املقصلة )أمحد زابان(, وهـو ي

لَّـم  اهلّل  م وس ـىموسى عليه السالم حيلم مبناجـاة هللا يف طـور سـيناء, قـال تعـاىل:  ـا﴾  و ك  [, إذ يبتغـي 064. ]النسـاء: ت َكِليم 
ســيدان موســى عليــه الســالم صــعود األنــوار الســماوية  ــو العلــى, وقــد انتصــر يف النهايــة احلــق بعــد أن  ّســم لــدى كلــيم هللا 

 قوة هللا على كل شيء, قال مفدي زكرايء: مبدأ
 (.340ومل يغن عيّن سيلطانية. )الديوان:  ويف سكرة ضّيعوا عّزيت 

حبي  أفرز الشاعر مفدي زكرايء نوع العبوديـة, الـوي ال يعكـس موقفـا وال مصـريا, وذلـ  مـا يزيـد مـن االسـتغاثة والعـواب, 
ـــَلط انِيَه ﴾  ه  الـــوي ينتهـــي إليـــه بعـــد زوال النعمـــة, قـــال تعـــاىل:  [, وهـــو وســـيلة مســـاعدة وقيـــاس 09]احلاقـــة:  ل ـــ   ع ـــينِّ س 

 مضمر, بني الشكوى واألنني, وكوا حمطة تنافر واختالف بني الّنعيم الزائل, والثواب الدائم, قال مفدي زكرايء:
 (.37فاسقطت الفلوذج والرُّضااب. )الديوان:  وهّزت مرمي العورا خنيال 

ــوَِع هـوا البيــت مبفهـوم مقــام مـرمي العــوراء, ورصـد حليثيــات خماضـها, قــال تعـاىل:  وهنـا أخــو الشـاعر ألفــال ــّزِي إِل َيـِ  جِبِ  و ه 
ِني ا ﴾ [, والنخيل هو االهتمام مبا حولنا مـن كيفيـة االسـتفادة مـن نعـم هللا وكرمـه, 05. ]مرمي: النََّخل ِة ت س اِقَط ع ل َيِ  ر ط ب ا ج 
ســي الــدعوة إىل اإلمعــان يف رصــد ظــاهرة العمــل, يف أوج الّتعــب والوحــدة, وكــوا التصــديق وهــو املصــحوب ابلتــاثري, إذ يكت

 الربهاين والصرب على املكاره, وذل  ما يتيح اإلقناع بعد العمل, ّ أن الشاعر مفدي زكرايء يقول:
 (.00ليس يف اخلالدين عيسى الوحيدا.   )الديوان:  زعموا قتله وما صلبوه 

ــا ص ــل ب وه  و ل ـــِكن ش ــبِّه  هل  ــَم ﴾مــن قولــه تعــاىل: وهــوا اللفــت مســتقى  [, وهــو املــؤثر الفاعــل يف  058]النســاء:    و م ــا قـ تـ ل ــوه  و م 
كســر األوهــام ومظــاهر التشــخي  بــني تطــابق احلــالتني يف اإلعــدام, بــني أمحــد زابان واملســيح عيســى عليــه الســالم, وهــو مــا 

تعمر, وقناعـــات الشــاعر, فــإذا املســـامع, وكــوا النفــوس ترتقـــي بقــوة التـــاثري حيمــل داللــة صـــرحية وضــمنية بــني إشـــاعات املســ
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وا ـــاراة واملشـــاهبة, وهـــو وليـــد جمموعـــة مـــن العوامـــل اختـــوها الشـــاعر لصـــياغة وتشـــكيل صـــورة عـــن تعامـــل الفأـــة الظاملـــة مـــع 
 ء: املظلومني, وهو موضع املبالغة يف التحري  على عزل دسائس االستعمار, ّ يقول مفدي زكراي

 (.097أحيت لواقحها بيضا ومسراان. )الديوان:   وثورة لشعوب األرض ملهمة 
ح  قـــال تعـــاىل:  ـــَلن ا الـــّراي  [, ارتبطـــت نفـــس الشـــاعر مفـــدي زكـــرايء مبعانقـــة مفهـــوم: مـــا أخـــو 00. ]احلجـــر: ل ـــو اِقح  ﴾   و أ َرس 

ى اخلضـــوع قصـــرا ولــيس تعصـــبا لنضـــال اجلزائـــريني ابلقــوة ال يســـرتد إال ابلقـــوة, وهــوا املبـــدأ الفعـــال ضــد الطغـــاة يـــرغمهم علــ
فحسـب, بقــدر مــا هـو مــدعاة لتحــرر كــل الشـعوب, وأمــا هبــوب الـرايح فيقصــد هبــا هبــوب رايح النصـر مــن جزائــر النضــال 

 ليهطل بعدها الغي  انفعا, وعن رسالة الشعر املقدسة يقول مفدي زكرايء: 
 (.087الشعر قرآان. )الديوان: لوال النبوءة كان   رسالة الشعر يف الدنيا مقدسة 

فقد أحيطـت الرسـالة احملمديـة بكتـاب معجـز, أيـدها وأحاطهـا بسـياج مـن املنعـة والّسـؤدد والقـوة, يف وقـت كـان فيـه للشـعر 
بُّــون  النَّاِصــِحني     أ بـَل َغــت ك مَ جــوالت وجــوالت, قــال تعــاىل:  ــال ة  ر يبِّ و ن ص ــَحت  ل ك ــَم و ل ِكــن الَّ حتِ  ], 79ألعــراف: . ]ا﴾ رِس 

وهـــي مبثابـــة ســـلطة عزيـــزة اجلانـــب, مبـــا يرفـــع حضـــارة األمـــم وتقـــديس مفثرهـــا, وهكـــوا صـــّوره مفـــدي زكـــرايء, إذ أن الشـــعر 
 يتصدى, ويقارع األعداء ابللفت, قال مفدي زكرايء:

 (.18وهتاوت األنصاب واألزالم. )الديوان:   وتناثرت تل  اهلياكل وانطوت 
لرتاث الفكري لِع املِ  الطغيان والطغاة, ومبـا أن يـؤول إليـه مـن تبـدد وضـياع, رغـم وعـوده املعسـولة أثبت مفدي زكرايء بطالن ا

ــَيط اِن ﴾   و األ نص ــاب  و األ َزال م  رَِجــس  وقنواتــه الكاذبــة, قــال تعــاىل:  ــِل الشَّ ــَن ع م  [, ويرمــي الشــاعر مفــدي 91. ]املائــدة: مِّ
مع املستعمر, وقبول مبدأ احلياة حتت الـول صـار إىل الـّزوال, وقـد أفـل جنـم فرنسـا  زكرايء, إىل أن أصحاب املهادنة والتطبيع

 الداكن, وهي اليت استمعت خبريات اجلزائر, وبثرواهتا الباطنية, إذ يقول الشاعر مفدي زكرايء:
 (.056وهل اجلزائر أخرجت أثقاهلا. )الديوان:   فهل اجلزائر أفرغت فضالهتا 

م مقتصرا على تلبية نـداء الواجـب, بقـدر مـا هـو تبيـان لكيفيـة مصـادرات خـريات اجلزائـر مـن طـرف مل يكن استنهاض العزائ
ــِت اأَل َرض  أ ثـَق اهل  ا﴾املســتعمر الغاشــم, قــال تعــاىل:  [, ويف هــوا األســلوب غلــت وحتــد  واتصــاف ابلواقــع 0]الزلزلــة:  و أ َخر ج 

ون يف أرض اجلزائر مـن وفـرة خرياهتـا, وذلـ  انبـع مـن عمـق هـوه الثقيل, واملقصود إظهار ما يوجد من خريات, وما هو خمز 
 األرض, وكول  شان اجلزائريني عندما يثورون يف وجه عدوهم, إذ أن التضحية أهم وأبل , يقول مفدي زكرايء: 

 (.01أان راض  إن عاش شعيب سعيدا.  )الديوان:  واق  اي م َوت  فيما أنت قاض  
 ف اَقِ  م ا أ نت  قـ اض  ِإمنَّـ ا تـ َقِضـي هنا منحى التضحية, اليت تـ َفتـ ق د  عند الكثري, قال تعاىل:  مخو مفهوم التفضيل واإليثار

نـَي ا﴾ ه ِوهِ  [, وهوه األلفال ليست ألفاظا استعراضية ذكرها شاعران, بل فكـرة مشـبعة ابلتمثيـل احلقيقـي 70]طه:  احلَ ي اة  الدُّ
نفســه مببــدأ اإليثــار, وهــو إضــافة إىل وعيــه املكتســب بصــدق القضــية التحرريــة,  تؤكــدها التضــحية, مثلمــا أن الشــاعر يثقــل

حبي  ترّسخ مبدأ القدر, وقاعدة االعتقاد, نن هللا متمم نوره يف خلقه, ويف معىن علـم الغيـب الـوي يعتقـده الـبع , يقـول 
 الشاعر مفدي زكرايء:

 (.316ا. )الديوان: سليمان مَنسا ة  على ومهها خ رَّ  وما دلّنا عن موت ظن أنه 
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 م ـا د هلَّـ َم وهو مـا يعيـد إىل األذهـان مـا جـاء علـى لسـان القـرآن الكـرمي يف مـوت سـيدان سـليمان عليـه السـالم, قـال تعـاىل: 
ـرَّ تـ بـ يـَّن ـِت اجَلِـنُّ  ع ل ى م َوتِهِ  ـا ت ه  فـ ل مَّـا خ  ـان وا يـ َعل م ـ ِإالَّ د ابَّة  اأَل َرِض و َك ل  ِمنس  اِب اَلم ِهـنِي﴾أ ن لَـَّو ك  . ون  اَلغ َيـب  م ـا ل ِبثـ وا يف اَلع ـو 
[, وأن الظنــــون والتفســــريات املتشـــعبة, ال  ــــدي نفعــــا دون تعليـــل, إذ ينتهــــز املتطفلــــون علـــى طــــرح األكاذيــــب 04]ســـبا: 

جلـن والتنبؤات, لتستقر يف الصدور, وما هي بصحيحة, وهوه صفحة مـن أروع الصـفحات يف تكـويب مـا يـ رّوج عـن علـم ا
 ابلغيب.

واخلالصــة أن أثــر القــرآن يف نســيج األدب العــريب املعاصــر مثــل مــا هــو متعــارف عليــه: األفكــار مشــاعة بــني النــاس, واملعــاين 
 يشرتك فيها املتقدم واملتاخر ويبقى تداخل النصو  معىن ولفظا أمرا واقعا.

 خامتة:
صــبا يف توظيــف األلفــال القرآنيــة, وإذ تــت  أثــر ألفــال يشــهد النســيج الشــعري املرتكــز علــى ألفــال القــرآن الكــرمي تطــورا خ

ألن -وهـــوا مـــن شـــديد االلتصـــاق والتعلّـــق-القـــرآن الكـــرمي يف النســـيج الشـــعري بتوظيـــف, بـــل حبســـن توظيـــف املعـــىن واملبـــىن 
موضع األلفال بعضها أوضح من بع , ح  نصل إىل ن  شعري واحد ميكن احتواؤه, وميكن أن وتينـا األلفـال طواعيـة 

 إذا احتدت الغاية واهلدف من حي  التاثري, وفاعلية خصوبة الثراء اللغوي  اه ذهن املتلقي.
 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.
 أوال: املصادر
 , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, اجلزائر.0, اللهب املقدس, ط0983مفدي زكراي: 
 اثنيا: املراجع

 , دار اآلفاق, اجلزائر.0اب األديب, ط, حتليل اخلط0999إبراهيم صحراوي: 
 , الدار العربية للكتاب, مطبعة املنار, تونس.0, كلمات, ط0975البشر ا دوب: 
, املؤسســـة اجلامعيـــة للدراســـات, جمـــد, بـــريوت, 0, املقـــاييس األســـلوبية يف الدراســـات القرآنيـــة, ط0101مجـــال حضـــري: 
 لبنان.
 دار الثقافة, بريوت, لبنان. ,0, من الرتاث العريب, ط0981جورج غريب: 
 , منشورات إقرأ, بريوت, لبنان.0, نشاة التدوين التارتي عند العرب, ط0981حسني نصار: 
 , منشورات املكتبة البوليسية, بريوت, لبنان.5, منتخبات األدب العريب, ط0971حنا الفاخوري: 
 لتوزيع, القاهرة, مصر., رؤاي للنشر وا0, الرواية والرتاث السردي, ط0116سعيد يقطني: 

, منشـــورات مطبعـــة احتـــاد الكتـــاب العـــرب, دمشـــق, 0, الداللـــة اإلحيائيـــة يف الصـــيغة اإلفراديـــة, ط0113صـــفية مطهـــري: 
 سوراي.
 , دار أسامة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.0, التطور الداليل يف لغة الشعر, ط0106ضرغام الدرّة: 
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 , منشورات املكتبة العصرية, صيدا, بريوت, لبنان.0 القرآن, ط, املرأة يف0971عباس حممود العقاد: 
 , دار القصبة للنشر, حيدرة, اجلزائر.0, يف مناهج البح  اللغوي, ط0113عبد اجلليل مريض: 
 , ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر.0, بنية اخلطاب الشعري, ط0990عبد املل  مريض: 
 , مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان.0عاملي العرب واإلسالم, ط , املرأة يف0997عمر رضا كحالة: 

 , دار القصبة للنشر, حيدرة, اجلزائر.0, النثر الفين القدمي, ط0111عمر عروة: 
 , املكتبة العصرية, صيدا, بريوت, لبنان.0, الثقافة اإلسالمية, ط0988عمر فروئ: 

, دار الكتـب العلميـة, 0الوهيب, ترمجـة: حممـد مهـدي الشـريف, ط, علم الشعر العريب يف العصر 0114فينسيت كانتارينو, 
 بريوت, لبنان.
 , دار إقرأ, بريوت, لبنان.0, العلوم عند العرب, ط0983قدري حافت طوقان: 
 , املؤسسة العربية للدراسات والنشر, بريوت, لبنان.0, حرية الفكر, ط0979حممد العزب موسى: 
 , مطبعة االستقامة, القاهرة, مصر.3آداب العرب, ط, يريخ 0953حممد سعيد العراين: 

 , دراسات يف الرواية اجلزائر, دار القصبة للنشر والتوزيع, اجلزائر.0111مصطفى فاسي: 
 , دار أم الكتاب للنشر والتوزيع, مستغامن, اجلزائر.0, دالالت الرتكيب يف  و اجلملة, ط0103ميلود منصوري: 

 , مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان.8اإلسالمي, ط, احلل 0983يوسف القرضاوي: 
 , دار القلم للنشر والتوزيع, الكويت.3, فتاوى معاصرة, ط0113يوسف القرضاوي: 
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 (4) 
 أثر تعهد القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية

 1كلثوم قوماين
 طالبة دكتوراه سنة اثلثة, جامعة غرداية  )اجلزائر(

 1بن حييي حي .د
 أستاذ التعليم العايل, جامعة غرداية  )اجلزائر(

 ملخص:
نظـرا لالرتبــاط الوثيــق والعالقـة التارتيــة العريقــة بـني القــرآن الكــرمي واللغــة العربيـة, أضــحى تعلــيم اللغـة العربيــة وتعلمهــا يشــغل 

رف األوليـاء, املتعلمـني, املربـون مـن صـعوبة إتقـان وتعلـم اللغــة حيـزا كبـريا يف جمـال التعليميـة, يف ظـل تعـايل الشـكاوي مـن طــ
العربيــة, ومــع قصــور املنــاهج التعليميــة للغــة العربيــة بصــفة خاصــة والــيت تفتقــر إىل أرضــية معــززة ومؤسســة ومدعمــة ابلقــرآن 

ويسـعى  إىل إجيـاد  الكرمي, فاإلسهام الوي يقرتحه موضـوع حبثنـا يـدخل ضـمن هـوا البـاب يف جانبـه املعـريف واالختصاصـي,
حل إلحدى اجلوانب املتعلقـة مبشـكالت تعلـيم العربيـة ومنـه جـاء موضـوع املداخلـة: أثـر تعهـد القـرآن الكـرمي يف تعلـيم اللغـة 

 لعربية .
وانطالقا من قول الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم: علموا أوالدكم القرآن وهو سـيعلمهم كـل شـيء  فـإن البحـ  حيـاول 

 فحات, معاجلة قضيتني مهمتني متمثلتني يف: من خالل الص
 العالقة التارتية واللسانية بني القرآن الكرمي واللغة العربية. .0
التكامل والربط املنطقي بـني التعهـد واالنغمـاس اللغـوي, ودورمهـا يف اكتسـاب وترسـيخ اللغـة مـن خـالل املبـادئ الـيت  .0

 ترتمجها نظرايت التعلم.
 اإلنغماس, امللكة, تعليم . التعهد, الكلمات املفتاصية:

 
 العالقة التارُيية واللسانية بني القرآن الكرمي واللغة العربية.

 العالقة بني القرآن واللغة العربية اترُييا:  -أ  
 تكتسي اللغة لعربية علوا ومسوا مل تعرفه اللغات األخرى بفضل القرآن الكرمي وذل  يعود إىل:

 أن ينزل هوه املعاين اإلهلية بلسان عريب مبني. د شاءت إرادته سبحانه وتعاىل, وقالقرآن الكرمي كالم هللا  -0
موضـــــوعات البيـــــان القـــــرآين ذات طـــــابع إهلـــــي  مل تعرفـــــه البشـــــرية يف كـــــل لغاهتـــــا, ومل يكـــــن للعـــــرب عهـــــد مبثـــــل تلـــــ   -0

 املوضوعات.

                                                           
0 goumanikaltoum92@gmail.com   
0 y.benyahia47@gmail.com 

mailto:y.benyahia47@gmail.com
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عـرب شـاعرا او خطيبـا, أو مبينـا ني فـن مـن من نزل عليه هوا البيان مل يكن ذا مسعة بيانيـة يف شـبابه, ومل يشـتهر يف ال -3
 فنون الكالم بل كان حديثه كله منحصرا يف التجارة وحدي  التجارة.

الكتاب جاء رسـالة خالـدة لكـل النـاس , يف كـل زمـان, يف كـل مكـان, مهمـا تقـدمت احلضـارة, واتسـعت دائـرة العلـم.  -4
 (43, دط:  )شاهني

قرآنيــة, املتمثلــة يف املصــدر اإلهلــي الــوي خلقنــا ونفــخ فينــا مــن روحــه, ّ خاطبنــا يف النقــاط الســابقة تلخــ  متيــز الطبيعــة ال 
القرآن الكرمي,بلغة عربية, لغة قريش اليت كانت من أفصح كالم العرب أنواك, جاء القرآن متحـداي هلـم  مبواضـيع بعيـدة كـل 

اليت جمـدوها وأعلـوا مـن شـاهنا واختـووها مـن أجـود  البعد عما ألفته العرب من عبادة األصنام واألواثن ومواضيع الشعر والنثر
 الكالم وأفصحه, وأسلمه من اللحن واخلطا. ا صرت يف الراثء, املدح, البكاء على األطالل وغريها.

واألهــم مــن ذلــ , جــاء القــرآن رســالة لتبلــ  إىل األمــة, وعلــى مــن نزلــت؟ نزلــت علــى حممــد النــيب الــوي مل يعــرف القــراءة وال 
 غها على أحسن ما يكون ووصاان أن نتمس  بكتاب هللا وسنته لتفادي الضالل يف احلياة.الكتابة, بل

  ولفهــــم العالقــــة بــــني القــــرآن واللغــــة العربيــــة جنــــد الســــبيل إىل ذلــــ  هــــو اإلعجــــاز القــــرآين يف مــــا حيويــــه مــــن تعــــابري قرآنيــــة 
كــه مــن أثــر كبــري علــى العقــل البشــري والــنفس وخصــائ  تفردهــا مــن غريهــا مــن التعــابري واألشــعار والفنــون األدبيــة, فيمــا ترت 

اإلنســـانية, فقـــد أهبـــر اخلطبـــاء و البلغـــاء حـــ  وصـــفه احـــدهم قـــائال:  إنـــه مـــن الســـحر  وآخـــر  إنـــه اجلنـــون  وغـــريهم  إنـــه 
 (.43دط,   الكهانة  ومل يكن إال لغة إهلية متيزت عن لغة البشر  .)شاهني,

, واحلكـم الرصـينة والوصـااي اخلبـرية, كـل ذك كـان يف قوالـب لغويـة إعجازيـة حـ    بل  العرب الغاية يف سوق األقوال املوجزة
صاروا مضـرب املثـل يف اإلجيـاز واإلعجـاز, فجـاء القـرآن الكـرمي حامـل الـدين اجلديـد والـوي دخـل فيـه العـرب بعـد مـدة مـن 

ان مــن بعــ  أكــابرهم الــوين جبلــوا املعانــدة واملكــابرة مــن أكــابرهم انتهــت قذعــاهنم ملبادئــه, وكــان أحــد أســباب هــوا اإلذعــ
على عادات آابئهم وأجدادهم وهو اإلعجاز اللغوي, أو إن شأنا القول التحدي اللغـوي, فلقـد حتـداهم وأعجـزهم فيمـا هـم 
فيه ابرعون, فاذعنوا بفضل موسيقاه األخاذة, وأسلوبه الفتان وأقواهلم عن القرآن الكرمي وهـو يتلـى مـن النـيب صـلى هللا عليـه 

شاهدة فقد نقل عن الوليد  بـن املغـرية وهـو أحـد فرسـان البيـان العـريب قولـه لقـد مسعـت مـن حممـد كالمـا مـا هـو مـن   وسلم,
كالم اإلنس وال من كالم اجلن, إن له حلالوة وإن عليه لطراوة وإن أعاله ملثمر وأن أسفله ملغدق وانـه ليعلـو وال يعلـى عليـه 

 .(005, 0101 )تريكي, 
العربيــة والقــرآن الكـــرمي, هــي أن القــرآن الكــرمي فــاق اللغــة العـــريب مجــاال ورقيــا, ومســوا, وبالغــة, وســـالمة, العالقــة بــني اللغــة 

 وفصاحة, ح  وصف أنه السحر واجلنون والكهانة.
فبهــوه القــوة الســاحرة الــيت ميتلكهــا القــرآن الكــرمي كــان اإلذعــان مــن قبــل هــؤالء, فكــان اإلســالم ّ اإلفهــام, ّ اإلســتيعاب, 

عان مــا فهموه,اســتوعبوا مبادئــه واســتنبطوا أحكامــه, فكــان هلــوا الــن  اللغــوي املعجــز األثــر البــال  يف لغــتهم أوال, ويف فســر 
مشــاعرهم وعقــوهلم, ومــن ّ ســلوكهم اثنيـــا, إذن فعالقــة القــرآن ابلعربيــة عالقــة وثـــري علــى كافــة املســتوايت )صــوتيا صـــرفيا 

ذهــب القــرآن الكــرمي العربيــة أســلوبيا ودالليــا, وبالغيــا, ومفرداتيــا, بعــد أن شــرفت  معجميــا وتركيبيــا ودالالليــا وبالغيــا( فلقــد
 (0105:  0101هوه اللغة حبمل هوا الكتاب للبشرية فنمت العربية. )تريكي, 
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قوة اللغة والقرآن أخضعت معارضيها وذل  أهنا مل تـرتك اباب مـن أبـواب املـدارك اإلنسـانية إال ودغـدغتها, فتنوعـت أسـاليب 
 القرآن من قصة, إخبار, هني, أمر, لتؤثر يف قلوهبم وعقوهلم, ومنه التاثري كول  يف اللغة من خمتلف مستوايهتا. 

وال يعـــرف قـــدر القـــرآن إال أمـــة ربيـــت علـــى تعاليمـــه, وعقـــول ارتـــوت مـــن معينـــه؟ ونفـــوس مشـــوقة إىل بيانـــه, أولأـــ  الـــوين 
 (58ط,  د يوكرون هللا قياما وقعودا وعلى جنوهبم. .)شاهني,

مبــا أن العــرب أهــل لغــة وذوق وســليقة, وهلــم قابليــة لفهـــم املعــاين اإلهليــة واســتيعاهبا, أنــزل هللا عزوجــل كتابــه الكــرمي ليتبعـــوه 
 ويدعوا غريهم التباعه.

 العالقة بني القرآن واللغة العربية لسانيا  -ب

غويــة مــن بينهــا: الدالليــة, الرتاكيــب القرآنيــة, يشــرحها يظهــر وثــري  القــرآن الكــرمي يف اللغــة العربيــة يف خمتلــف املســتوايت الل
 شاهني عبد الصبور يف مثالني داليل وتركييب ومها كاآليت:

 لكــل كلمــة يف القــرآن هلــا مــن عمــق الداللــة مــا جيعلهــا ذات مســاحة عريضــة مرتاميــة, وذات عمــق ال تبلــ  مــداه العقــول,  
ـــاهر   وإذا كـــان ذلـــ  يف حمـــاوالت البشـــر ولغـــاهتم قلـــيال يف ـــد الب اســـتعماهلم, فـــإن القـــرآن كلـــه جـــاء علـــى هـــوا الـــنمط الفري

 (43دط:   .)شاهني,
يتميز القرآن الكرمي بعمقه وإعجازه يف اجلانـب الـداليل, وذلـ  ألنـه يسـتخدم األلفـال البسـيطة العاديـة الـيت نتناوهلـا بشـكل 

غتهـــا, وأحيـــاان تعجـــز العقـــول عـــن الوصـــول إىل القصـــد يـــومي, إال أننـــا نراهـــا عاليـــة وراقيـــة ال نرقـــى لضتيـــان نســـلوهبا أو بال
 احلقيقي هلا.

فهي  قطع النار املتولدة من الـزاند, واملتغويـة  70 ولناخو مثاال كلمة النار يف قوله تعاىل:  أفرأيتم النار ايل تورون  الواقعة :
تعــاىل: اي أيهــا الــوين آمنــوا قــو أنفســكم مــن احلطــب والشــجر, فمعــىن النــار واضــح وحمــدد يف هــوه اآليــة,فاما  إذا قــرأان قولــه 

وأهليكم انرا وقودها الناس واحلجارة  فإن خيالنا مهمـا شـطح ال ميكـن أن يبلـ  عمـق الداللـة, هـوه النـار الـيت تسـتمد قوهتـا 
 من الناس, ومن احلجارة, وقد حشر هلـا كـل الكـافرين يف يريـخ البشـرية, وأعطيـت عمـر اخللـود بـال هنايـة, و ـن نفهـم لفـت
احلجارة هنا على أهنا كل ما اختو اإلنسان من معدن األرض كنزا يف هوه احلياة هللا وحده هو الوي يعلـم مـدى هـوه النـار, 
وأنواعهــا فعــن انر اجلحــيم أروع وأهــول, حبيــ  ال ميلــ  املتامــل يف اللفظــة إال ان يقــول: هللا أعلــم. أي إن الكلمــة القرآنيــة 

غـــري  -أصـــحاب اللســان حمـــدودة, ولكنهــا يف لغــة القـــرآن, ومبــا ضـــمنت مــن معـــىن إهلــيتبــدأ يف مرمــى العـــني ويف اســتعمال 
 حمدودة, بل إهنا مبهمة شديدة اإلهبام, ذات داللة ال هنائية.

دط:  وهــوا هــو العجــب العاجــب يف ألفــال القــرآن: وضــوح زاحــف إىل خفــااي ا هــول فــال أمــل يف بلــوض منتهــاه. )شــاهني,
 43) 
 الرتاكيب القرآنية: *

 54هلا دالالت ال هنائية: قوله تعاىل:  أال له اخللق واألمر  األعراف 
وهــو تركيــب بســيط  مكــون مــن مبتــدأ وخــرب, لكنــه يتضــمن مــن الــدالالت مــاال يعلمــه إال هللا وحــده, فمــن ذا الــوي يعــرف 

هللا ســــــبحانه يف اخللــــــق؟ ســــــواء اســــــتعملنا اخللــــــق مبفهــــــوم احلــــــدث:اإلجياد مــــــن عــــــدم؟ أو مبفهــــــوم: املوجــــــودات الــــــيت قــــــال 
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ومــن ذا الــوي يــدرك  36وصفها: ســبحان الــوي خلــق األزواج كلهــا وــا تنبــت األرض ومــن أنفســهم ووــا ال يعلمــون  يــس:
مفهوم األمر؟ وهو مفهوم يتجاوز قدرة البشر على التصور فل مر حقيقته, وله جماالته اليت ال يعلمها إال هللا ومـن ذا الـوي 

ملــة البســيطة, املرتتــب علــى تقــدمي اخلــرب لــه, ووخــري املبتــدأ رغــم أنــه معرفــة؟ ومــن ذا الــوي يــدرك مفهــوم القصــر يف هــوه اجل
يدرك ما تتضمنه هوه اجلملـة غـىن تتـداخل فيـه العناصـر اإلفراديـة, والعناصـر الرتكيبيـة يف تكامـل حيـري العقـول, ويوقفهـا عنـد 

هنـا نفهـم قولـه عمـر رضـي هللا عنـه حـني نزلـت هـوه  حدها ال تتجاوز, فإذا هي خمبة خاشعة متصدعة من خشية هللا. ومن
 (58دط:   اآلية, قال: من كان له بعد ذل  شيء فليقل  أي ال شيء ألحد دون هللا على وجه اإلطالق. .)شاهني,

  وهكوا كان اإلعجاز القرآين مستمدا من اهليمنة إلهلية على الوجود أزله وأبده ومن خالل لغة ذات بيان علوي.
قرآن هبوه املثابة ثورة لغوية مل تشهدها لغة من لغات البشر, ما خال العربية, وقد وسعت ألفاظه الداللـة علـى كـل إن هوا ال

حقائق الكون املنظور واملستور, عامل الغيب, وعامل الشهادة, وذلكم يف نظـران هـو السـر, أو هـو طـرف مـن السـر يف إعجـاز 
 (43دط:  القرآن.  .)شاهني,
 على العالقة الوثيقة بني القرآن الكرمي و النحو:ولناخو مثاال آخر 

العالقة بني اللغة والقـرآن الكـرمي عالقـة قـدامى بـدأت منـو أوائـل نزولـه, والتفكـر يف معانيـه, والتـدبر يف آايت وجـوده, وكـان 
ين قـد شـغلت ذل  املنطلق احلقيقي لنشاة علم النحو وبناء صرحه, وكانت مسالة تعارض القاعـدة النحويـة مـع الـن  القـرآ

ابل البــاحثني, ويف ظــل الــدعوات الداعيــة إىل تيســري النحــو العــريب أصــبحت ضــرورة ومطلبــا ملحــا بوجــوب تصــحيح مــنهج 
 (.9,  0970النحو العريب, وإعادة مساره إىل ما كان عليه, وإعادة صلة النحو ابلقرآن الكرمي .)حممود امساعيل, 

معانيـــه, ومحايــة اللغــة العربيـــة مــن اللحــن, وملــا تعارضـــت القاعــدة مــع الـــن  ظهــر علــم النحــو خلدمـــة القــرآن الكــرمي وفهــم  
 القرآين بدا صعبا ال ميكن استيعابه, فربزت دعوات  ديد النحو تركز على ربط النحو ابلقرآن, والعودة به إىل األصل.

 تعليم اللغة العربية من خالل القرآن الكرمي: -
األول للغة العربية بعد اإلسـالم. قبـل ظهـور كتـب العربيـة يف علومهـا املختلفـة وبعـده,  كان القرآن الكرمي الكتاب التعليمي 

إضافة إىل املداومـة علـى حفـت أشـعار العـرب ومـاثور كالمهـم, ألن الكفـاايت األوىل للطـالب مـن إتقـان اللغـة نطقـا وفهمـا  
كـرمي وحفـت أشـعار العـرب وخطـبهم ومـاثور  كانت متحققة, وكان اإلرتقـاء مبسـتوى املتعلمـني يـتم مـن خـالل تعلـم القـرآن ال

 (09:  0101كالمهم )حسن عبد الفتاح الزعيب,
كان القرآن الكرمي أول مصادر العلوم العربية  واللغوية , إضافة إىل اإلهتمام مباثور الكالم العريب مـن الشـعر والنثـر ابعتبـاره   

 ة و إتقاهنا.اثين املصادر اللغوية  اليت تساعد املتعلمني على تعلم العربي
  ومع أن اهلدف األول مـن تعلـيم القـرآن كـان دينيـا, إال أن اهلـدف الـديين ارتـبط وتـزامن مـع تعلـيم اللغـة العربيـة للمبتـدئني, 
فكـــان املـــتعلم يـــتعلم العربيـــة ويف الوقـــت نفســـه تتســـرب إىل نفســـه آايت إعجـــاز القـــرآن البالغيـــة, وكانـــت العالقـــة بـــني تعلـــم 

عالقة جدلية, فال ميكن للمتعلم أن يتعلم القرآن إال إذا أتقن العربية, وال ميكن النفـاذ إىل أسـرار العربيـة  العربية وتعلم القرآن
وبالغتهــا إال مــن خــالل مدارســة القــرآن الكــرمي وفهمــه, لــول  وجــدان أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يعلمــون 
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نهم كــانوا يف الوقــت نفســه.من خــالل تعليمــيهم القــرآن الكــرمي, الشــريعة مبــا تعلمــوه مــن الرســول صــلى هللا عليــه وســلم, لكــ
 (09, 0101يعلمون بيان القرآن وأسرار معانيه, وهو قمة إعجاز اللغة العربية  )حسن عبد الفتاح الزعيب, 

ه مــن تعلــم العــرب اللغــة العربيــة وخمتلــف مــداخلها, مــن خــالل اهتمــامهم ابجلانــب الــديين, فتــدارس القــرآن الكــرمي وتعهــده لــ
التــاثري علــى خمتلــف اجلوانــب الدينيــة واللغويــة , فمــن أجــل الفهــم الصــحيح للــدين كــان لزامــا علــيهم ســرب غــور جمــال البالغــة 

 والنحو والداللة وغريها
  كــان االســـاس يف تعلــيم العربيـــة وإتقاهنـــا قــدميا أهنـــا تكتســب اكتســـااب, مخـــوها الصــبيان عـــن أهلهــم كمـــا يســـمعوهنا, ألن 

ن قـد تسـربت إىل األلسـن بعـد بسـبب عــدم اخـتالط العـرب ابألعـاجم إال يف بعـ  احلواضـر, فكانـت امللكــة العجمـة مل تكـ
تتحصل هلم من خالل مسـاع اللغـة الفصـيحة مـن أهلهـا.ويف ذلـ  يقـول بـن خلدون: لوفرضـنا صـبيا مـن صـبياهنم نشـاو ريب 

ســتويل علــى غايتهــا, ولــيس مــن العلــم القــانوين يف يف جــيلهم فإنــه يــتعلم لغــتهم, وحيكــم شــان اإلعــراب والبالغــة فيهــا حــ  ي
 (08: 0101شيء  )حسن عبد الفتاح الزعيب, 

  لول  كان أهل احلواضر يرسلون أبناءهم إىل البادية ليتعلموا العربيـة سـليمة فصـيحة مـن غـري حلـن, ودأب كثـري مـن النـاس 
ر ومــاثور كالمهــم, فيصــبح ذلــ  طبعــا يف علــى هــوا بعــد اإلســالم, فكانــت تتحصــل هلــم امللكــة ...مــن خــالل حفــت الشــع

 (08,  0101املتعلم, فيالف الفصيح, وميج سواه ويتنبه إىل الغلط سليقة .)حسن عبد الفتاح الزعيب,
وهوا من مظاهر حر  العـرب علـى تعلـم العربيـة النقيـة الدقيقـة, كـانوا يرسـلون أوالدهـم إىل الباديـة ألهنـا مل تكـن اختلطـت  

اللحن, وهوه الفكرة أصبحت نظرية قائمة بـواهتا ومعتمـدة يف الدراسـات احلديثـة, والـيت أطلـق عليهـا ابألعاجم وتسرب هلا 
 مصطلح اإلنغماس اللغوي, واحلمام اللغوي.

 تكوين امللكات:

تنمية امللكات أو ما يسمى ابكتساب اللغة وترسيخها البد له من عوامل وأسباب مساعدة على حتقيقـه, ول وائـل خـربهتم 
 ال التعليمي متمثلة يف ما يلي:يف ا 

  كــان املتبــع يف طريقــة التــدريس ابلكتاتيــب أن يقــوم املعلــم بتعلــيم احلــروف اهلجائيــة, ّ احلــروف احملركــة ابحلركــات املختلفــة, 
ويــتم ذلــ  نن يقــوم مــدرس لكتــاب بكتابــة ثالثــة أو أربعــة مــن احلــروف اهلجائيــة علــى لــوح الطالــب, وكــل حــرف مكتــوب 

, ِب, ويطلــب مــن الطالـب قــراءة ذلــ  عــدة مــرات حــ  حيفظهــا, فــإن ثـالث مــرا , ب  ت, وعليــه عالمــة التشــكيل مثــل: ب 
حفظهـــا قـــام املـــدرس بكتابـــة احلـــروف االخـــرى حســـب الرتتيـــب الســـابق, حـــ  يـــتم الطالـــب حفـــت مجيـــع احلـــروف اهلجائيـــة 

ابــة وترتيــب الكلمــات, ويف الوقــت نفســه يقــوم وابحلركـات, ويعــرف ذلــ  ابلقاعــدة البغداديــة, ّ ميت بعــد ذلــ  مرحلـة الكت
الطالب بـتعلم بعـ  السـور القصـرية مـن القـرآن الكـرمي. وأول سـورة يبـدأ بقراءهتـا عـاددة سـورة )الفاحتـة(, ّ سـورة )قـل أعـو 
بــرب النــاس( , ويســتمر يف قــراءة قصــار الســور حــ  يــتم جــزء عــّم, وبعــدها حــ  هنايــة القــرآن الكــرمي  )حســن عبــد الفتــاح 

 (30, 0101الرعيب, 
لقد استعمل األوائل أسلوب التدرج للمتعلم ليتمكن من اللغة انطالقا من احلروف, ّ الكلمات, قصـار السـور ليـؤدي هبـم 

 الصالة والعبادة, ّ يواصل التدارس والتعلم للقرآن ح  تتم القرآن الكرمي حفظا.



 کلثوم قوماين, حيي بن حيي يةأثر تعهد القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العرب
 

59 

 

تدلت هبــا الباحثــة يف مــا يلــي:  وقــد دلــت األحبــاث علـــى أن وهــوه الطريقــة القدميــة أكــدهتا الدراســات احلديثــة, حيــ  اســـ
اســتيعاب املســتمع للجمــل القصــرية البســيطة  أســهل حلفظــه وفهمــه مــن اجلمــل الطويلــة املعقــدة, وأن فهــم اجلمــل األساســية 

اجلمــل الــيت ال تتضــمن مجــال فرعيــة أســهل علــى الفهــم مــن مجلتــني: إحــدامها أساســية واألخــرى فرعيــة, وأنــه كلمــا زاد عــدد 
الفرعيـــة زادت صـــعوبة الفهـــم واحلفـــت, وإضـــافة إىل املـــواد التعليميـــة الســـابقة, التيكانـــت تعـــىن هبـــا الكتاتيـــب عامـــة, إال أنـــه 
وجــدت بعــ  الكتاتيــب الــيت أولــت اهتمامــا مبــواد أخــرى, فقــد وضــعت بعــ  الكتاتيــب ضــمن مناهجهــا تــدريس الطالــب 

 (.30, 0101الفتاح الرعيب,  مادة حتسني اخلط جبانب املواد األخرى.)حسن عبد
 التكامل بني التعهد واالنغماس اللغوي ودورمها يف تعليم اللغة العربية من خالل مبادئ نظرايت التعلم.

وردتنـــا عـــدة أحاديـــ  وآايت قرآنيـــة حتـــ  علـــى االهتمـــام ابلقـــرآن وتدارســـه وتعهـــده ألنـــه يـــرتبط حبيـــاة اإلنســـان يف خمتلـــف 
 فهو رفيقه يف الدنيا واآلخرة, نورد بعضها يف ما يلي:  جماالهتا املادية واملعنوية ,

 9تعهد هللا سبحانه وتعاىل حبفت هوا الكتاب العزيز فقال جل ثناؤه:  إان  ن نزلنا الوكر وإان له حلافظون  احلجر:
شـر مـن اهلجـرة راع وكان جربيل عليه السالم يراجع القـرآن كـامال مـع النـيب صـل هللا عليـه وسـلم مـرة كـل عـام, ويف العـام العا

 القرآن الكرمي مع النيب مرتني.
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: مثل الوي يقرأ القـرآن وهـو حـافت لـه مـع السـفرة الكـرام  -رضي هللا عنها–عن عائشة 

 (430: 0109الربرة, ومثل الوي يقرأ, وهو يتعهده, وهو عليه شديد, فله أجران )خضر محد, 
ع  املؤمنني تعهد القرآن الكرمي يف صدورهم, وهبم يتحقـق حـد التـواتر للقـرآن الكـرمي. ويف ذلـ  يقـول سهل هللا تعاىل لب -

   07عز وجل:  ولقد يسران القرآن للوكر فهل من مدكر  القمر:
عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال:  إمنـا مثـل صـاحب القـرآن كمثـل صـاحب اإلبـل املعلقـة,   -
 (67,  01: ج0109عاهد عليها أمسكها وإن اطلقها ذهبت  ) العسقالين,وآخرون  إن

مــن خــالل االســتدالالت الســابقة الــوكر حــول تعهــد القــرآن الكــرمي, نســتنتج أنــه كتــاب حمفــول مــن هللا عــز وجــل, فقــد قــام 
ذلـ , وليعــزز اهتمامنـا بــه ,  جربيـل عليــه السـالم  وهــو أعلـى منــا درجـة بتعهــده كـل عــام مـع رســول هللا, وليكـون قــدوتنا يف

فقد أغدق علينا من األجر واحلسنات, ملن يقرأه, وخاصـة مـن يصـعب عليـه, ّ بـني سـهولة القـرآن ليقـوم النـاس ابسـتوكاره 
وتالوتـــه, ّ أكـــد يف املثـــال األخـــري علـــى ضـــرورة تعهـــد القـــرآن حيـــ  شـــبه القـــرآن بصـــاحب اإلبـــل املعلقـــة , إذا تعاهـــدها 

وإن تركهــا ذهبــت, حــ  القــرآن الكــرمي مــن يتعهــده جيــده ســهال ويشــعر برابطــة ا اهــه, وإن تركــه ,  أمســكها وحــافت عليهــا
 فيصعب عليه العودة إليه. كل هوه أسباب متينة جعلها هللا حلفت القرآن الكرمي ومنه حفت اللغة العربية.

حفظنــا القــرآن الكــرمي, ديناميكيــا واســتمراراي ومنــه نســتنتج مــن التعهــد القــرآين ملــا نســقطه علــى تعلــم العربيــة , جنــد أنــه كلمــا 
تزيــد قــدراتنا اللغويــة و تقــوى و تنمــو ملكاتنــا بفضــل مــا يغرســه ويرســخه فينــا مــن األســاليب اللغويــة , النحويــة, البالغيــة, 

لــوكاء, الدالليـة, الرتاكيــب, والفهــم الـدقيق  ــازه وإعجــازه, ويـنعكس علــى الطالــب أو الـدارس, بتفتــق الــوهن ومنـو العقــل وا
 وسرعة احلفت, و التوفيق يف احلياة.

 تعريف اإلنغماس: 
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وملــا أنيت لضنغمــاس اللغــوي عنــد عبـــد الرمحــان احلــاج صــاحل:  فمــن أراد أن يـــتعلم لغــة مــن اللغــات فالبــد أن يعيشـــها, وأن 
لـون ملـدة كافيـة لتظهـر يعيشها هي وحدها ملدة معينة فال يسمع غريها وال ينطق بغريها وأن ينغمس يف حبر أصـواهتا كمـا يقو 

 (.0/ج093,  0100فيه هوه امللكة  ) احلاج صاحل, 
مــن خــالل مــا تقــدم بــه عبــد الرمحــان احلــاج صــاحل, فإنــه يــربط اإلنغمــاس بفكــرة ارســال األبنــاء إىل الباديــة , ومنــه يكتســب  

 املتعلم أكرب قدر من اللغة وما يتعرض هلا من متغريات .

ل امللكـة ويفصـلها يف مـا يلي: وهـوه امللكـة كمـا تقـدم إمنـا حتصـل مبمارسـة كـالم العـرب يشري ابن خلـدون إىل عوامـل حصـو 
وتكــرره علــى الســمع والــتفطن خلــوا  تراكيبــه, وليســت حتصــل مبعرفــة القــوانني العلميــة يف ذلــ  الــيت اســتنبطها أهــل صــناعة 

م 0119ابلفعـل يف حملهـا ) ابـن خلـدون,  اللسان, فإن هوه القوانني إمنا تفيد علما بـول  اللسـان وال تفيـد حصـول امللكـة
 .( ويضع مراحل خمتلف لتعلم و إتقان اللغة متمثلة يف : املمارسة والتكرار, التفطن خلوا  تركيبه.455: 
 املمارسة: التطبيق الفعلي لشيء املراد تعلمه, وذل  مبمارسة قراءة القرآن يوميا . -0
حي  اعتمد يف دراسات القدمية واحلديثـة, فحفـت القـرآن الكـرمي أو غـريه مـن  التكرار: أحد املبادئ الضرورية يف التعلم -0

 اللغة , أو ح  اكتساب العادات  ال يتم إال ابلتكرار. 
وذكر ابن خلدون جوهر التكرار املتمثل يف:  امللكات إمنا حتصل بتتابع الفعل وتكـراره, وإذا تنوسـي الفعـل تنوسـيت امللكـة 

 .(430م:  0119ن, الناشأة عنه ) ابن خلدو 
حي  يؤكد هنا ابن خلدون على ضرورة التكرار حلصول أي ملكة مـن امللكـات, حيـ  تتعـزز وتقـوى ابلتكـرار, وتفشـل أو 

 تنمحي ابنعدام التكرار.
 كما ركز ابـن خلـدون علـى التكـرار االسـتماعي نظـرا ألولويتـه ويعـد البوابـة األساسـية لـتعلم اللغـة , ويف القـرآن الكـرمي إشـارة  

إىل عالقة التعلم ابلسمع يف قوله تعاىل :  وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمـون شـيأا وجعـل لكـم السـمع واألبصـار 
 .78النحل   واألفأدة لعلكم تشكرون 

 التفطن خلوا  تراكيبه: وذل  من خالل فهم اخلصائ  والعالقات املكونة للشيء -3
 اهبات, املصطلحات ومتوقعها, العالقات النحوية والصرفية والبالغية وغريها.من حي  املعاين والدالالت, اآلايت املتش

ولــدينا كــول  تعريــف ألبــو عشــمة حــول اإلنغمــاس :  اإلنغمــاس اللغــوي اســرتاتيجية تعليميــة تســتخدم يف أثنــاء الــتعلم أو  
بيأة اللغة املتعلمة حي  تدرس املـواد اكتساب اللغة الثانية أو األجنبية, حي  يقوم املتعلم بقضاء فصل دراسي أو اثنني يف 

واملناهج الدراسية ابللغة اهلدف وـا يـوفر عليـه فرصـا كبـرية يف التعـرض إىل اللغـة ووارسـتها بغيـة اكتسـاهبا يف بيأتهـا األصـلية, 
و أحــد وــا يــوفر عليــه اجلهــد والوقــت يف اكتســاب اللغــة , واالنغمــاس اللغــوي يــوفر فرصــة اكتســاب اللغــة ابللغــة ذاهتــا  وهــ

أحدث أساليب تعليم اللغات األجنبية عمومـا والعربيـة خصوصـا حيـ  يقصـد الـبالد العربيـة الراغبـون يف تعلـم لغتهـا لقضـاء 
فصــل دراســي أو ســنة أكادمييــة يتعلمــون فيهــا العربيــة ومهاراهتــا وتكــون بــول  العربيــة هــي اللغــة املتحدثــة يف فصــول الللغــة 

 (053,  0108وخارجها. )أبو عشمة, 
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هو يتوافق إىل حد كبـري مـع تعريـف ابـن خلـدون,ويبني يف تعريفـه نـوعني مـن اإلنغمـاس يقـول:  اإلنغمـاس نوعـان, حقيقـي و 
يف بيأــة اللغــة العربيــة , أي انغمــاس طبيعــي مأــة ابملأــة, حيــ  ينتقــل املــتعلم جســداي إىل بلــد عــريب لكــي يــتعلم العربيــة فيهــا, 

اليت تعىن بتعليم العربية يف غري بيأتها من اصطناعه وتوفيه لكي يـوفر بعـ  وانغماس اصطناعي حتاول فيه بع  املؤسسات 
الفــر  ملمارســة اللغــة وتعلــم ثقافتهـــا عــرب نشــاطات تســتدعي فيهــا انطقـــون ابلعربيــة كاملخيمــات الصــيفية, والقــرى اللغويـــة 

 (054,  0108املصطنعة, ولكل نوع شروطه, واركانه   )أبوعشمة, 
أن يبىن على بناء برانمج لغوي ميزج بـني احملتـوى واللغـة حبيـ  يتكـون مـن مـنهج تعليمـي جيـب أن  اإلنغماس احلقيقي, جيب

يتناســب مــع أهــداف الدارســني ومســتوايهتم وأعمــارهم, يقــوم علــى التــدريس املمــنهج, ومــنهج غــري مباشــر يتحقــق ابلتواصــل 
 (054,  0108اليومي مع أبناء اللغة)أبوعشمة, 

فيلــة بتحقيــق اإلنغمـاس لــتعلم اللغــة, كمـا يــوكر جانــب مهـم جــدا وهــو حتديـد أهــداف الدارســني يبـني أبوعشــمة الطـرق الك 
 وتوافقه مع املستوى واألعمار.

 املعرفية( -مبادئ نظرايت التعلم )السلوكية -
جنحت نظرايت الـتعلم يف حتقيـق الكفـاءة اللغويـة مـن خـالل مبائهـا حـول وارسـة اإلنغمـاس اللغـوي حيـ  تصـنف نظـرايت 

لــتعلم يف جممــوعتني احــدامها تســمى مبجموعــة نظــرايت الــتعلم الســلوكية, واألخــرى تعــرف بنظــرايت الــتعلم املعرفيــة, وتنطلــق  ا
كل جمموعة منها يف تفسريها لعملية التعلم من مجلة افرتاضات خمتلفـة جـاءت مـن األصـول الفلسـفية القدميـة للعقـل واملعرفـة 

 (44: 0119جز هلوه النظرايت)الزغلول,ودور الوراثة يف ذل , وفيما يلي عرض مو 
 تشمل جمموعة النظرايت السلوكية فأتني من النظرايت مها:

النظـــرايت اإلرتباطيـــة وتضـــم نظريـــة إيفـــان يف اإلشـــرتاط الكالســـيكي, وآراء جـــون واطســـون يف اإلرتبـــاط, ونظريـــة أدون  -0
ت علــى أن الــتعلم هــو مبثابــة تشــكيل ارتباطــات جثـري يف اإلقــرتان, وكــول  نظريــة ويليــام ايســتس. حيــ  تؤكــد هـوه النظــراي

 من خالل اإلقرتان بني مثريات بيأية واستجاابت معينة. وختتلف فيما بينها يف تفسري طبيعة اإلرتباطات وكيفية تشكيلها.
 (07: 0970نظرايت التعلم السلوكية, االرتباطية: )الربيعي, 

لم نتيجـة تكـرار االرتباطـات بـني االسـتجاابت واملثـريات يف البيأـة اخلارجيـة تفسر هوه النظرية نن التعلم تغيري يف سلوك املتع
اســتجابة( أو اجرائيــة)أي حــدوث االســتجابة دون  -ابسـتخدام التعزيــز ســواء اكانــت االســتجاابت شــرطية كالســيكية )مثــري

 مثري يف البيأة( وميكن متثيل التعلم يف هوه النظرية ابلنموذج اآليت:
 استجابة                    تكوين عادة سلوكية:         مثري           

 روادها: ابففوف, ثورنداي , سكنر, واطسون, هل, جاثري
 (08: 0970تتلخ  عملية التعلم حسب نظرية ثورنداي  ابلنقاط اآلتية)الربيعي,

 يف املراحل األوىل للتعلم يقوم الفرد بفعاليات كثرية و بنجاح قليل. -0
 يحة حتدث عن طريق الصدفة وبدون تعمد.ان احلركات الصح -0
 حيوف املتعلم تدرجييا احلركات اخلاطأة غري الضرورية. -3
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 يشعر املتعلم ابلرتابط بني احلوافز واالستجاابت. -4

 يف التمرين واملمارسة تقوى االستجاابت الصحيحة واحلركات تكون أكثر اتقاان. -5
ارد ثورنـــدي )منوذج احملاولـــة و اخلطـــا( وكـــالرك هـــل )نظريـــة احلـــافز( الفأـــة الثانيـــة: النظـــرايت الوظيفيـــة وتضـــم نظريـــة ادو  -0

ونظريــة بــروف أف ســكينر)التعلم اإلجرائــي( إذ تؤكــد علــى الوظــائف الــيت يؤديهــاا الســلوك مــع اإلهتمــام بعمليــات اإلرتبــاط 
 (44, 0119اليت تتشكل بني املثريات والسلوك. )الزغول,

املثـري واالسـتجابة, املـتعلم يتـاثر ويـؤثر يف البيأـة الـيت يعيشـها سـواء كانـت طبيعيـة أم  النظرية السلوكية : اليت تعتمـد مبـدأ -0
اصــطناعية, وبعــدها يظهــر التعزيــز إذا كانــت اســتجابة نتيجــة للمثــريات  حيــ  يقــوم املعلــم بتكــوين ارتباطــات تســاعد علــى 

   .(64: 0109د حسني خالإجناز اإلستجاابت املطلوبة , كما  عل املتعلم يف حالة نشاط مستمر  )
يف القرآن الكرمي , حيدث نوع من اإلنغماس اللغوي حي  تتشكل بيأة التعلم حيـ  يقضـي املتعلمـون هنـاك قـدرا كبـريا مـن 
الوقـــت قـــد يـــدوم لســـنوات, وتتمثـــل االرتباطـــات الـــيت يقـــوم هبـــا املعلـــم يف الـــربانمج األســـبوعي للحفـــت مـــع املـــواد األخـــرى 

 وتنوعها.
ناطقني بلغت اخـرى أو لغـات اثنيـة, يـتم ترسـيخ ملكـتهم للغـة اهلـدف مـن خـالل التكـرار املسـتمر للحـروف ابلنسبة لتعلم ال

والكلمــات  واملعــاين مــع مراعــات احكــام النطــق, وغريهــا, فيتشــكل لــديهم النظــام اللغــوي للغــة اهلــدف مبختلــف مســتوايته, 
 م اليومية  .الصرفية, النحوية, الداللية, الصوتية, كما يؤثر ذل  يف وارساهت

كانــت هــوه املدرســة ترتكــز إىل تنميــة كفــاءة وقــدرة الطلبــة فيالدراســة, واالســرتاتيجيات الــيت يســتخدمها املــدرس تــدور حــول 
 العمليات املشجعة 

 النظرية املعرفية: -0
العمليــات الوهنيــة الــيت  النظريــة املعرفيــة : تفــرتض أن البــىن املعرفيــة لــدى املــتعلم تتحــدد ابملرحلــة النمائيــة الــيت حتــدد مســتوى 

ميكـــن أن جيريهـــا وافـــرتاض عمليـــات التعـــديل املعـــريف يف كـــل مـــرة يواجـــه فيهـــا املـــتعلم خـــربات ختـــل اســـتقراره الـــوهين وكفاحـــه 
للوصــول إىل حالـــة التــوازن املعـــريف . مهـــارات العقــل املعرفيـــة: املثـــابرة, الــتحكم ابلتهـــور, اإلصـــعغاء بــتفهم, التفكـــري املعـــريف, 

أجل الدقة, التساؤل وطرح املشكالت, تطبيق املعارف املاضية على أوضاع جديـدة, اخللـق والتصـور واإلبـداع,  الكفاح من
ـــتعلم املســـتمر,  ـــاديل, االســـتعداد الـــدائم لل ـــة, التفمـــري التب االســـتجابة بدهشـــة, اإلقـــدام علـــى خمـــاطر مســـؤلية , إجيـــاد الدعاب

 (18,  0107)الياصجني,
ية فــإن أمهيتهــا تكمــن يف تنميــة اجلانــب املعــريف والعقلــي لــدى الطلبــة وذلــ  بتطــوير البــىن ومهمــا تنوعــت النمــاذج التدريســ

املعرفيـــة  لـــديهم وزايدهتـــا ابلتفاعـــل مـــع املواقـــف التعليميـــة الـــيت هتيـــا هلـــم وتزويـــدهم بركـــائز أساســـية لتطـــوير أســـاليب التفكـــري 
ام االســرتاتيجيات املناســبة إلاثرة تفكــريهم ومســاعدهتم واســرتاتيجياهتم خــالل تــوفري بيأــة تعليميــة جوابــة حمببــة هلــم واســتخد

 .(05, 0109على البح  والدراسة واالستنتاج.)أمحد محة, 
 تؤدي نظرايت التعلم ثالث وظائف رئيسية تتمثل يف اآليت:  -يف األخري: 
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حتــدد املظــاهر الرئيســية    هــي مبثابــة مــنهج يــرتبط بنــوع حمــدد مــن املعرفــة, فهــي طريقــة إلجــراء البحــ  حــول الــتعلم ألهنــا -
للتعلم اليت تستحق البحـ  والدراسـة , كمـا أهنـا توضـح لنـا مـاهي املتغـريات )املسـتقلة والتابعـة( الـيت جيـب معاجلتهـا والطـرق 

 (44: 0119واإلجراءات املناسبة لول  . )الزغول,
دد حمـدد مـن املبـادئ والقـوانني, وذلـ  هي مبثابة حماوالت لتخلي  كم هائل من املعلومات املرتبطة مبوضوع الـتعلم يف عـ -

لتســهيل فــه عمليــة الــتعلم  بشــكل أوضــح وأدق, وتســهيل عمليــة اســتخدام هــوه املبــادئ والقــوانني يف مواقــف عمليــة , وــا 
 (44: 0119يساعد يف إمكانية التنبؤ ابلسلوك والتحكم به. )الزغول,

بيعتهـا ومتغرياهتـا, فهــي تـزودان ابملبـادئ والقــوانني واحلقـائق الــيت هـي مبثابـة حمــاوالت ابداعيـة لتفسـري عمليــة الـتعلم ووحتديــد ط
  يب على أسألة مثل ملاذا وكيف؟ 

و در اإلشارة هنا أن  نظرايت التعلم هي مبثابة نظرايت وصـفية تـتلخ  وظيفتهـا يف توليـد املعرفـة حـول الـتعلم وـثال ذلـ  
كم السلوك اإلنساين, ومنهـوه النظـرايت ميكـن اشـتقاق اجـراءات عمليـة يف صياغة املبادئ والقوانني والنماذج العامة اليت حت

ونظرايت توصيفية لتوظيف املبادئ و القوانني و النماذج يف مواقـف علميـة, مثـل مواقـف التـدريس وبـرامج التـدريب وبـرامج 
 (45, 0119تعديل السلوك واملواقف العملية األخرى )الزغول,

 
 قائمة املصادر و املراجع:

 أصوات للدراسات و النشر.0108 يف تعليم العربية للناطقني بغريها, خالد حسني أبو عشمة, املغين
 مدخل اىل علوم القرآن وا اهات التفسري, عبد هللا خضر محد ,دار الكتب العلمية , , لبنان , بريوت.

, 46-409العــــــددان,  جملــــــة  الفيصــــــل, حيــــــي حمحمــــــود بــــــن جنبد,وعبــــــد هللا يوســــــ  الكويليــــــت, دار الفيصــــــل الثقافيــــــة,
 .السعودية.0436اجلماداين

 , بريوت, لبنان.0970التعلم والتعليم يف الرتبية البدنية والرايضة , محود داود الربيعي, , ,دار الكتب العلمية ,
 .0109, 0أمنوذج مقرتح لتدريس الكيمياء وفق نظرايت التعلم املعريف ,اهلام أمحد محة, , ابن النفيس, ط

 .  0107عريف بني النظرية والتطبيق, فرحان الياصجني,املنهل, اإل اه امل
, املنتــدى 0109أحبــاث املــؤمتر الــدويل, العربيــة للنــاطقني بغريهــا , هــاين امساعيــل رمضــان, ميينــة عبــدايل, احلاضــر واملســتقبل

 .0101, 0العريب الرتكي للتبادل اللغوي, ط
 .  0101كادميي, دار املسرية, للنشر والطباعة و التوزيع, األردن, حبوث لسانية حمكمة, مبارك تريكي, مركز الكتاب األ
 .0115يريخ القرآن,  عبد الصبور شاهني دار النهضة مصر, 

   0101, 0نظرايت التعلم ,عماد عبد الرحيم الزغلول, , كلية العلوم الرتبوية, جامعة مؤتة, الشروق, ط

مـد ابـن حجـر العسـقالين, عبـد العزيـز بـن عبـد هللا بـن ابز, حممـد فتح الباري شـرح صـحيح البخـاري, أمحـد بـن علـي بـن حم
 , بريوت لبنان.0970,  دار الكتب العلمية , 9فؤاد عبد الباقي,ج 

 , بريوت , لبنان.0970النحو القرآين يف ضوء لسانيات الن  ,هناء حممود امساعيل, , دار الكتب العلمية, 
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(4) 
 للغويةأثر علم التجويد يف بناء الكفاءة ا

 (قراءة يف أسس البناء وآلياته)
 0هشام زايدي
  ,طالب يف مرحلة الدكتوراه, ختص : دراسات لغوية وقرآنية

 اجلزائر -10-المية, جامعة ابتنة اجلامعة: كلية العلوم اإلس
 ملخ ص املداخلة:

ـّــا كــان إتقــان أّي لغــة قــوم مــن األقــوام أصــلها , ومكمــن  نشــاهتا , كــان لزامــا علــى طالــب اللغــة  ال يــدرك إال مــن منبــت ملـــ
أن يروم هوا اإلتقان من منبعـه الصـايف و منهلـه الـّروي املتمثـل يف القـرآن الكـرمي وعلومـه  -خصوصا غري الناطق هبا–العربية 

جـــه الصـــحيح جيعـــل املتعلقـــة بـــه , ذلـــ  أّن إدمـــان الّنظـــر يف م دارســـة هـــوا الكتـــاب املقـــدس وإقامـــة حروفـــه ومعانيـــه علـــى الو 
الطالب يرتقي يف مصاِعد اجلـودة و الكمـال البيـاين تعّلمـا وتعليمـا ؛ غـري أن علـوم القـرآن كثـرية , ومباحثـه متنوعـة, فمـا هـو 

ل به الطالب إقامة حروف اللغة وصوهتا ؟ وما هو وثريه يف الدرس الّلغوي تكوينا وبناء وجودة ؟                    صِّ   العلم الوي حي 
 آليات.-قراءة–علم التجويد  –الكفاءة –أثر الكلمات املفتاصية :

   
 مقدمة : 

احلمــد   رب العــاملني, والصــالة والســالم علــى مــن أرســله هللا رمحــة للعــاملني, وعلــى آلــه وصــحبه إىل وإخوانــه إىل يــوم الــدين 
 أما بعد :    

ـــة علميــة ال تقــو  م إال علــى أســاس  مــن الّلغــة األصــيلة؛ الــيت هــي املــدد  القــوي ألّي بنــاء فإنّــه مــن املتقــرر املعلــوم أّن أّي هنضـــــــ
نوا الّنظـر يف حضاري؛ فمن هوا املنطلق وغريه أوىل العلماء هوه الّلغة العربية الشريفة عنــــــــــــــاية فائقــــــــــــة تنظـريا وتطبيقـا؛ فـامع

كامنـا يف القـرآن الكـرمي وعلومـه املتعلقـة سّر حفظها وخلودها, وأعملـوا الِفَكـر يف مكــــــــمن ح يويتهـا وصـمودها, فـاَلف وا السـر ّ
آخــوا بزمــام اللغــة العربيــة  ــو الكمــال والرقــي  -منــو نزولــه إىل يــوم النــاس هــوا –بــه, ذلــ  أّن هــوا األخــري كــان وال يــزال 

, [9]احلجـــر:  چڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱچصـــعودا, و ـــو البيـــان والبقـــاء خلـــودا , مصـــداقا لقولـــه جـــال وعـــال: 
فعالقة كتاب هللا املقدس هبوه اللغة العربية الشريفة؛ عالقة وثيقة وطيدة, هلـا علـى لغـة الضـاد آاثر محيـدة؛ لـيس يف حفظهـا 
وانتشـــارها زمـــاان ومكـــاان, بـــل أمســـى مـــن ذلـــ ؛ يف اكتســـاهبا وتـــووقها وحتصـــيل ملكتهـــا, بيـــد أّن هـــوا التـــووق وامللكـــة كـــاان 

 -الق ــح-من األول؛ ملــا كانــت الســالئق يف الفهــم مســتقيمة, واأللســنة يف ل ــَوِك اللغــة قوميــة, فقــد كــان العــريبحاصــلني يف الــز 
يفهم اخلطاب القرآين ويقيمه ويتاثر به, وظل هوا الفهم والتاثر ردحا من الزمن ح  حـال علـى طـالوة املعـىن وحـالوة املبـىن 

ّ  ســارع العلمــاء إىل اســتدرك هــوا اخللــل الــوي استشــرى يف لســان  حائــل العجمــة, والبعــد عــن اللغــة, وفشــو اللحــن, مــن
                                                           

0 hichem.zaidi@univ-batna.dz 
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األمــة وقراءاهتــا, بوضــع علــم خــادم للقــرآن الكــرمي ي عــني علــى فهمــه وقراءاتــه قــراءة صــحيحة, وي عيــد لــه هبجتــه ونضــارته وأثــره 
 ياهتا املعتمدة يف ذل  ؟  املعهود , فما هو هوا العلم ؟ وما هو أثره يف بناء الكفاءة اللغوية وتكوينها ؟ وما هي آل

 ولضجابة عن هوه الّتساؤالت وحل هوه اإلشكاالت كان لزاما م ناطقة الّنقاط الّتالية :       
 بيان مفهوم الكفاءة اللغوية وعلم التجويد. .0
 بيان العوامل املساعدة يف بناء الكفاءة اللغوية. .0
 بيان آليات علم التجويد املكونة للكفاءة اللغوية. .3

 : بيان مفهوم الكفاءة اللغوية وعلم التجويد : أوال 

قبل الشروع يف تعريف الكفاءة اللغوية وعلم الّتجويد البد من التعريف بلفظـي كـل منهمـا ألهنمـا مركبـان إضـافيان  واملركـب 
, فنقــول واب  اإلضــايف ال يــتم تعريفــه إال بتعريــف مركبيــه, فــال بــد إذن مــن تعريــف : الكفــاءة , واللغــة , والعلــم, والتجويــد 

 االستعانة:
 مفهوم الكفاءة لغة واصطالصا :  -1

ــؤ كفــاءة وِكفــاء )ابــن القعقــاع, أ.لغــة :  ــؤ يكف  ( أي : صــار كِفيأــا معنــاه 3/010م: 0983الكفــاءة مصــدر مــن الفعــل كف 
الشــيأني, ويــدل  م ســاواي و وــاثال ونظــريا قــال ابــن فــارس: ااالكــاف والفــاء واهلمــزة أصــالن يــدل أحــدمها علــى الّتســاوي يف

ـــفء  : املِثـــل . قـــال تعـــاىل :  اآلخـــر علـــى امليـــل واإلمالـــة واالعوجـــاج, فـــاألول : كافـــات فـــالان, إذا قابلتـــه مبثـــل صـــنيعه. والك 
م: 0979أي : ال نظــــــري لــــــه, والّتكــــــافؤ  : الّتســــــاوي )ابــــــن فــــــارس,  [4]اإلخــــــال :  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ
 .  (0/68م: 0987فهو م كافئ له.)اجلوهري, (, وكلُّ شيء ساوى شيأا ح  يكون مثله 5/088

عرّفهــا بعضـهم مبفهومهــا العــام بقولـه هــي : اا جممـوع املعــارف واملهــارات الـيت تســمح قجنـاز عمــل بشــكل   اصـطالصا : ب.
 تعل مــة وتوظيــف  املعــارف يف احليــاة اليوميــة.اا )بودرابلــة, 

م: 0118منســجم  ومتوافــق. وهــي اســتيعاب  وفهــم  وإتقــان  املــادة امل
049.) 

 مفهوم الل غة لغة واصطالصا: -1
اللغــة ف علــة مــن ل غ ــوت أي : تكلمــت وأصــلها ل غــوة  فحــوفوا واوهــا ومجعوهــا علــى لغــات كمــا مجعــت علــى لغــوت , أ.لغــة :

ا إذا والّلغــوة   النطــق  يقــال : هــوه لغــتهم الــيت يلغــون هبــا, وقــال األزهــر : ااواللغــة مــن األمســاء الناقصــة وأصــلها ل غــوة مــن لغــ
 (.05/050ه: 0404تكلماا )ابن منظور, 

هناك تعريفـات كثـرية للغـة عرفتهـا الـدوائر العلميـة املختلفـة يف شـ  احلضـارات ويعـد تعريـف الّلغـة عنـد ابـن  ب.اصطالصا :
ن جـين, جين من التعريفات الدقيقة إىل حّد بعيد قال ابن جين : ااحّد الّلغة : أصوات يعرب هبا كل قوم عـن أغراضـهماا )ابـ

 (.33م: 0110
 مفهوم الكفاءة اللغوية اصطالصا : -1

اختلف العلماء واألدابء يف بيان حقيقة الكفاءة وحّدها على أقوال متعددة, وآراء متنوعـة تربـو عـن مائـة قـول )جبـايل كرميـة 
يف ذلـ  هـو: (, ذل  ملا حظي به هوا املصطلح من اهتمام كبري وبلي , والسـبب الـرئيس 00م: 0106وحجاج الطاوس, 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

66 

 

مل  ينظـــروا إليـــه مـــن زاويـــة واحـــدة, وإمنـــا نظـــر إليـــه كـــل عـــامل مـــن زاويتـــه  -يف دراســـتهم هلـــوا املصـــطلح -أن العلمـــاء واألدابء
واختصاصـــه يف فنـــه والـــوي يهمنـــا يف هـــوا املقـــام هـــو مفهـــوم الكفـــاءة مـــن انحيـــة تعلقهـــا ابللغـــة العربيـــة, وهـــوا بيـــان ألهـــم 

 فيها :قيل  -يف حدود اطالعي-التعريف
مــن معرفــة حدســـية غــري واعيـــة , ابألصــوات واملعـــاين  -مــن أبنائهـــا–عرّفهــا بعضــهم بقولـــه اا مــا يكـــون عنــد املــتكلم ابلّلغـــة 

 ( , ووّا يالحت على هوا الّتعريف املختصر أمران اثنان : 090م: 0997والنحواا, )رمضان عبد التواب, 
ة مبجرد تـوفر املعرفـة وهـوا غـري صـحيح فالكفـاءة اللغويـة ال تـ درك أّن صاحب التعريف جعل حصول الكفاءاألمر األول : 

كم تقــد م ,حتصــل مبمارســة  -أي الّلغويــة–ابملعرفــة فقــط بــل البــد هلــا مــن رايضــة وِمــراس يقــول ابــن خلــدون : ااوهــوه امللكــة 
العلميـــة يف ذل ...فـــإّن وإمنـــا ال حتصـــل مبعرفــة القـــوانني  , وتكـــراره علــى الســـمع , والـــتفطن خلـــوا  تركيبــه , 0كــالم العـــرب

 (   0/775م: 0988القوانني إمنا تفيد علما بول  الّلسان, وال تفيد حصول امللكة مبجملهااا. )ابن خلدون, 
ومهــا : القــراءة والكتابــة  أّن صــاحب التعريــف أغفــل عنصــرين هــامني مــن عناصــر الكفــاءة الّلغويــة ومســتوايهتااألمــر الثــاين : 

م: 0110قســــم إىل أربــــع مســــتوايت وهــــي : االســــتماع, والكــــالم, والقــــراءة, والكتابــــة )عمــــايرة, ,ذلــــ  أّن الّلغــــة العربيــــة ت
 (, فالتعريف السالف الوكر مل يرد فيه ذكر مستوايت اللغة أمجع ومن شرط التعريف أن يكون جامعا مانعا. 085

يهـا بـدمج مسـتوى احلـدي  و مسـتوى القـراءة وجيد ر التنبيه واإلشارة إىل أّن مستوايت اللغة املوكورة آنفا ميكـن أن خنتصـر ف
 يف عنصر واحد وهو : الّنطق , ألّن كال مستويني سيحقق لنا املهارة يف الّنطق واإلتقان يف خمارج احلروف. 

أن نستشـــف تعريفــا للكفــاءة اللغويـــة نهنــا : اا صـــفة راســخة حتمـــل صــاحبها علـــى  -مـــن خــالل مـــا ســبق–وابلتّــايل ميكــن 
 اللغة واإلبداع فيها ؛ مسعا و نطقا, وكتابةاا. التحكم يف مستوايت

 مفهوم العلم لغة واصطالصا:  -1
: علـــم هـــو نقـــي  اجلهـــل, وأصـــل هـــوه املـــادة )ع,ل,م( يـــدل علـــى أثـــر ابلشـــيء يتميـــز بـــه عـــن غـــريه.)ابن أ.لغـــة : العلـــم

 .(4/019م: 0979فارس,
 (.  01م: 0101ملضبوطة ضبطا خاصا)الطيار, جمموعة املسائل ا ي عّرف العلم مبعناه العام ننه :ب.اصطالصا : 

 مفهوم التجويد لغة واصطالصا: -4
ـــودة أي : صـــار جّيـــدا. وأجـــاد: أتـــى ابجلّيـــد مـــن القـــول  أ.لغـــة : ـــودة و ج  هـــو التحســـني واجلـــودة, تقـــول : جـــاد الشـــيء ج 

ايــة يف حتســينه )الــداين, (, وجــّودت الشــيء: معنــاه بلغــت الغايــة يف إتقانــه, والنه3/035ه: 0404والفعــلاا)ابن منظــور, 
 (.0/71م: 0988

عطـاء  كـل حـرف علم ي بح  فيه عن كيفية إحكام النطـق بكلمـات القـرآن, والتحسـني يف أدائهـا؛ قهو :  ب.اصطالصا :
 .  حقه و مستحقه

                                                           
لغة فهي تعين : واثلة املتكلم لعل هوا الكالم هو الوشيجة الواصلة بني حّدي الكفاءة اللغوية اصطالحا ولغة؛ ألّن الكفاءة تعين: املماثلة وإذا ارتبطت ابل - 0

 بكالمه األقحاح ِمن ص َدر األمة وفحوهلا, والق ِّ على أثرهم, مسعا ونطقا وكتابة . 
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 هو صفته الواتية املالزمة له, اليت ال تنف  عنه حبال من األحوال كالشدة والرخاوة. وصق احلرف :
هــــــو صــــــفته النا ــــــة عــــــن صــــــفة أخــــــرى؛ كــــــالتفخيم انتــــــج عــــــن االســــــتعالء, والرتقيــــــق: انتــــــج عــــــن  ف :ومســــــتحق احلــــــر 

 (.  49م: 0110االستفال.)حممود سامل, 

 اثنيا : بيان العوامل املساعدة يف بناء الكفاءة اللغوية :
ا الفــن يتعــرض خــالل لقــد ســاعدت عــّدة عوامــل يف بنــاء الكفــاءة يف ظــّل تعلقهــا ابلقــرآن وعلومــه , حيــ  إّن الطالــب هلــو

مسريته التحصيلية العلمية جلملة انفعة من العلوم واملباح  الـيت تسـهم بشـكل قـوي وفعـال يف تكـوين أسـس هـوه املهـارات 
اللغوية وصقلها وتنميتها تنمية كاملة , والسبب يف ذلـ  أن هـوه العلـوم كلهـا ترجـع إىل أصـل واحـد هـو مصـدر قوهتـا وهـو 

بطائفة من املزااي جعلته مورد العلوم اللغوية واإلسالمية أمجع وهـوا بيـان ألهـم عوامـل قوتـه الـيت هـي القرآن الكرمي الوي متيز 
 بدورها عوامل قوة الفنون العربية اإلسالمية : 

 خلود األلفاظه ودقة معانيه : 
وهـي ثبـات ألفاظـه   -هـامنزلـة أم غري -اّتسمت ألفـال القـرآن الكـرمي بِسـمة مل ولـن تتـوفر يف أي كتـاب مـن كتـب العـامل أمجـع

-تغيـــري وال تبـــديل وال حتريـــف -مهمـــا تغـــريت األزمـــان -وخلودهـــا, ودقـــة معانيهـــا وصـــمودها , فالفاظـــه ومعانيـــه ال يعرتيهـــا
فاآلخو  ابلقرآن والطالب أللفاظه ومعانيـه آخـو  حببـل متـني, وبعـروة وثقـى ال انفصـام هلـا ويكفيـه  -خبالف غريه من األلفال

مــن املعــاين الدقيقــة الــيت  -أي :اللغــة العربيــة-مبــا تنــاول هبــا -أي القــرآن الكــرمي-يقــول الرافعــي: ااّ هــو, يف هــوا متكنــا وقــوة
أبرزهـــا يف جـــالل اإلعجـــاز, وصـــورها ابحلقيقـــة وأنطقهـــا اب ـــاز, ومـــا ركبهـــا بـــه مـــن املطاوعـــة يف تقلـــب األســـاليب, وحتويـــل 

جب منه ألنه جالها على التاريخ كله ال علـى جيـل العـرب خباصـته, الرتكيب إىل الرتاكيب, قد أظهرها مظهرا  ال يقضى الع
تـوا هلــا حـ  مل يتبينــوا أكـانوا يســمعون هبـا صــوت احلاضـر أم صـوت املســتقبل أم صـوت  اخللــود ألهّنـا هــي لغـتهم الــيت  وهلـوا هب 

 (.0/50يعرفوهنا ولكن يف جزالة مل ميض  هلا شيح وال قيصوماا )الرافعي, 

 م العربية و الرقي هبا :احلفاظ على العلو 
وهوه مسة ابرزة يف كتاب هللا عز امسه الوي أضحى نزوله فجـر العلـوم العربيـة وفخرهـا , ورائـدها ومطلـع مشسـها , فقـد كـان 
القرآن الكرمي وال يزل يرسم للعربية جمدها ومسوها ورفعتهـا وانتشـارها حـّ  صـرّيها سـّيدة لغـات العـامل, وهـوا بشـهادة األعـداء 

يقـول املستشـرق األملـاين كـارل بروكلمـان :اابلغـت العربيـة بفضـل القـرآن مـن  -والفضـل مـا شـهدت بـه األعـداء -ألبناءقبل ا
(, ويقــول جــورج ســـانت 573م, 0980االتســاع مــدى ال تكــاد تعرفــه أي لغـــة أخــرى مــن لغــات الــدنيا اا )عبـــد اجلليــل, 

جديــد كاملــة, وقــد وهبهــا الرســول صــلى هللا عليــه وســلم مرونــة :ااولغــة القــرآن علــى اعتبــار أهّنــا لغــة العــرب كانــت هبــوا الت
جعلتها قادرة على أن تدون الـوحي اإلهلـي أحسـن تـدوين جبميـع دقـائق معانيـه ولغاتـه, وأن يعـرب عنـه بعبـارات عليهـا طـالوة 

 (.  00قاصداا)اجلندي, وفيها متانة, وهكوا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية إىل مقام املثل األعلى يف التعبري عن امل

 مجعه العرب على لغة صوت الكمال واجلمال :  

إّن العــرب قبــل جمــيء اإلســالم كــانوا علــى هلجــات خمتلفــة متباينــة أميــا تبــاين لدرجــة أهنــا ال تفهــم عنــد بعــ  العــرب ذاهتــم , 
ات مل يفهمهـا علـي ابـن أيب وشاهد هوا ما روي يف قصة النيب صلى هللا عليه وسلم مع وفد بين هند حـني تكلـم معهـم بعبـار 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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طالــب رضــي هللا عنــه حــني مسعهــا فقــال اي رســول هللا :  ــن بنــو أب واحــد ونــراك تكلــم العــرب مبــا ال نعرفــه فقــال الرســول 
, فـالقرآن بعـد نزولـه مجـع العـرب علـى لغـة واحـدة فصـيحة   0صلى هللا عليه وسـلم :   أان أفصـح العـرب بيـد أين مـن قـريش 

قـال األصـمعي:اا قـال معاويـة يومــا جللسـائه: أيُّ النّـاس أفصـح  ؟ فقـال رجـل  مـن السـماط : اي أمــري  كاملـة وهـي لغـة قـريش 
ـة  5 ربيعـة , وك سك سـة   4 هبـراء , وك شك شـة   3متـيم , وتلتلـة 0 املؤمنني , قوم  تباعدوا عن عنعنـة ق ضـاع ة ,  6بكـر لـيس فـيهم غ مغ م 

 .            8؟ قال : قوم  اي أمري املؤمنني قال : صدقتاا مِحري, فقال: من أولأ 7وال ط َمط مان ّية  

إذا على ضوء ما سبق ندرك أّن القرآن الكرمي أضفى على اللغة العربية كماالت عّدة : من حيـ  نزولـه بلغـة قـريش السـهلة 
مـــن املعلـــوم الواضـــحة مـــن جهـــة, ومـــن جهـــة أخـــرى إبداعـــه  فيهـــا وجوهـــا أخرجتهـــا إىل حـــد  اإلعجـــاز يقـــول الرافعـــي : ااو 

ابلضـرورة أّن القــرآن قـد مجــع أولأـ  العــرب علــى لغـة واحــدة مبـا اســتجمع فيهـا مــن حماســن هـوه الفطــرة اللغويـة الــيت جعلــت 
ـــة.اا  ـــا إذ يروهنـــا كمـــاال ملـــا يف أنفســـهم مـــن أصـــول تلـــ  الفطـــرة البياني أهـــل كـــل لســـان مخـــوون هبـــا وال جيـــدون عنهـــا مرغب

 (.  57م: 0115)الرافعي, 
 ان آليات علم التجويد املكونة للكفاءة اللغوية : اثلثا : بي

إّن لعلم التجويد أثرا واضحا يف حتصيل امللكة اللغوية وتكوينهـا, فقـد حـوى مبباحثـه املتنوعـة خمتلـف مسـتوايت اللغـة العربيـة 
 وميادينها عامة؛ مسعا ونطقا وكتابة , وهوا بيان ألهم مباحثه و أثرها يف بناء الكفاءة :

القرآنيـة مـن حيـ  نطقهـا وحتسـني  علم الّتجويـد هـو علـم يبحـ  يف الكلمـات لتجويد يف إثراء الرصيد اللغوي:أثر علم ا
أدائهـــا وإتقاهنـــا, فموضـــوعه هـــو البحـــ  يف الكلمـــات القرآنيـــة, وهـــوا البحـــ  ي ســـهم بشـــكل كبـــري يف إثـــراء رصـــيد الطالـــب 

لــه ابتــداء  قبــل ضــبط أحكــام القــراءة وقوانينهــا أن   بــدفطالــب علــم الّتجويــد ال مــن حيــ  حفظ ــه لكلمــات القــرآن؛ الّلغــوي 

                                                           
 د اخلدري رضي هللاهوا احلدي  ذكره الفقيه جنم الدين ابن رفعة يف مطلبه ومل يعزه إال إىل الفقهاء ,و أخرجه الطرباين يف معجمه األكرب من حدي  أيب سعي - 0

-ون اإلسالميةعنه بلفت مقارب :  أان أعرب العرب , ينظر : مطالع األنوار على صحاح اآلاثر, أبو إسحاق يوسف ابن قرقول, حتقيق: وزارة األوقاف والشؤ 
 .0ج365ه( , 0433)0ط -قطر
بو حممد القاسم بن علي احلريري , حتقيق: عرفات مطرجي, الع نـَع نة  هي: إبدال اهلمزة عينا فيقال: عن بدل إن. ينظر: دّرة الغّوا  يف أوهام اخلوا , أ - 0

 .004(, 0998-0408,)0ط -بريوت-مؤسسة الكتب الثقافية
 التـ َلتـ ل ة  هي : كسر حروف املضارعة , فيقال : أنت تِعل م  بدل ت عل م .املرجع نفسه . - 3
 ش بدل أنفع  .املرجع نفسهالكشكشة هي : إبدال كاف املؤن  شينا حال الوقف عليها فيقال : أنفع -4 
 الك سك سة  هي : زايدة السني على كاف املؤن  حال الوقف عليها إلظهار حركة الكاف فيقال : مررت بكس بدل ب .املرجع نفسه  -5 

 الغ مغ مة  هي : صوت ال يفهم تقطيع حروفه, املرجع نفسه. - 6
-0414,)0ط-بريوت-, ينظر: العقد الفريد,ابن عبد ربه األندلسي, دار الكتب العلميةالط مط مة هي : أن يكون الكالم مشاهبا لكالم األعاجم  -7 

 .316 0(, ج0984
 .004دّرة الغوا ,  -8 
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, وهــوه أول آليــة ينمــي هبــا الطالــب حصــيلته  0يكــون حافظــا لكلمــات القــرآن حفظــا متقنا,ألنــه مــرتبط بتحصــيل اإلجــازة
كمـــا قـــرر -اللغويـــة, ألّن القـــرآن الكـــرمي يـــزود حافظـــه وقارئـــه بثـــروة لغويـــة هائلـــة مـــن األلفـــال واملرادفـــات, فالفاظـــه وكلماتـــه

(, مــن أفصــح وأبلــ  وأجــزل األلفــال العربيــة 0/040م: 0974تربــو عــن ســبع وســبعني ألــف لفظــة )الســيوطي,   -العلمــاء
ألفال القرآن هي ل ّب كالم العرب وزبدته, وواسطته وكرائمـه, وعليهـا اعتمـاد الفقهـاء واحلكمـاء قال الراغب األصفهاين: اا 

(  55ه: 0400اق الشــعراء والبلغــاء يف نظمهــم ونثــرهماا )الراغــب األصــفهاين, يف أحكــامهم وِحك مهــم, وإليهــا مفــزع حــوّ 
وهلوا جند كثريا من الشعراء يقتبس من ألفاظه , وينهل من معني حياضه يقول حسان ابن اثبـت يف مـدح ابـن عبـاس رضـي 

 هللا عنهم:
 ـنطلقــــــات ال ترى هلا فصـــــــالإذا قـــــــــــــــــــــــال مل يرتك مقاال لقائل            مبــــــــ

 0شفى وكفى ما يف النفوس ومل يدع           لوي إربة يف القـــــول جدا وال هزال 
ۉ    ۉ   ې  ې  چ فــنالحت يف هــوين البيتــني أّن قــول حســان رضــي هللا عنــه ااإربــةاا جــاء مقتبســا مــن قولــه تعــاىل : 

أن حفت الكالم البلي  الراقي يسـهم كثـريا يف  -ضمن هوين البيتني –ووا يالحت أيضا  [,30النور:] چې  ې   ى 
قــال ابــن خلــدون: ااويظهــر لــ  مــن هــوا الفصــل ومــا تقــرر فيــه ســر آخــر, وهــو   حصــول امللكــة اللســانية ومتيزهــا وجودهتــا

يف منثــــورهم , 3إعطــــاء الســــبب يف أن كــــالم اإلســــالميني مــــن العــــرب أعلــــى طبقــــة يف البالغــــة وأذواقهــــا مــــن كــــالم اجلاهليــــة
ومنظـــومهم... والســـبب يف ذلـــ  أّن هـــؤالء الـــوين أدركـــوا اإلســـالم مسعـــوا الطبقـــة العاليـــة مـــن الكـــالم يف القـــرآن واحلـــدي , 

 (.  0/798م: 0988)ابن خلدون,  اللوين عجز البشر عن اإلتيان مبثليهمااا

نهـا, فهـي تسـاعد املـرء علـى فهـم كثـري وـا يقـرأ أو وهوا, وإّن اا للثروة اللغوية أمهية كربى يف اكتسـاب امللكـة اللسـانية وتكوي
يســمع, وــا حيفــزه إىل ســرعة القــراءة, وإىل احلــدي  بطالقــة, كمــا تســاعده علــى احلــدي  عــن املعــىن الواحــد بطــرق خمتلفــة, 

ري, وعلــى والتنويــع بــني املرتادفــات ليعــرب عــن املوقــف ابللفــت املناســب لــه, كمــا متنحــه الثــروة اللغويــة قــدرة فائقــة علــى التفكــ
التعبري عما يف النفس من مشاعر وأحاسيس ورؤى وأفكار, ومتده بقـدرة علـى التـاثري واإلقنـاع, فضـال  عمـا يف الثـروة اللغويـة 
مــــن تنشــــيط لضبــــداع, وحتفيــــز علــــى التواصــــل والتفاعــــل مــــع اآلخــــرين واســــتنطاق آرائهــــم وأفكــــارهم واكتســــاب خــــرباهتم.اا 

 (.04)العليوي, 

                                                           
جـازة إال : ااواإلجازة مل تكن متنح إال ملؤهل متقن, فهي شهادة من ا يز للمجاز قجادة القراءة وضبط الرواية. وعلى هوا مل تكن متـنح اإل قال إبراهيم اجلرمي - 0

 -دمشــــق-إبــــراهيم حممــــد اجلرمــــي, دار القلــــم-علــــوم القرآن,التفســــري, التجويــــد,القراءات-بعــــد خــــتم القــــرآن كلــــه وفــــق روايــــة واحــــدةاا ينظــــر: معجــــم علــــوم القــــرآن
 .03م(, 0110-هــ0400)0ط
 (0/57)ابن عبد الرب, - 0
يف يتيمـة الـدهر حيـ  يقـول :اا ملـا كـان الشـعر عمـدة األدب,  وعلـم العـرب الـوي  -ونوإن كـان متقـدما عـن ابـن خلـد-ويؤيـد هـوا التفضـيل مـا ذكـره الثعـاليب - 3

عار اختصـــــت بـــــه عـــــن ســـــائر األمـــــم وبلســـــاهنم جـــــاء كتـــــاب هللا املنـــــزل علـــــى النـــــيب مـــــنهم املرســـــل صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم كانـــــت أشـــــعار اإلســـــالميني أرق مـــــن أشـــــ
 (0/05م: 0983اجلاهليني.اا)الثعاليب, 
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علم ي بح  فيه عن كيفية إحكام النطـق بكلمـات القـرآن,  ويد  القرآن هو : بناء املستوى الصويت:  أثر علم التجويد يف
. ويتجلــى أثـر هـوا اإلحكـام الصـويت واإلتقـان النطقـي يف  أمــرين عطـاء  كـل حـرف حقـه و مسـتحقهوالتحسـني يف أدائهـا؛ ق

 اثنني :
وأساســه الــوي يقــوم عليــه؛ ذلــ  أّن  -عنــد علمــاء التجويــد-: وهــي جــوهر الــدرس الصــويتالكلمــة املفــردة  األمــر األول :

هـو اسـتقالليته يف حبـ  الكلمـِة الصـويت ودقتـه فيهـا  -دون غـريه مـن العلـوم الصـوتية احلديثـة-أهم مـا يتميـز بـه علـم الّتجويـد
كاهلا واســـتيعابه هلـــا؛ فهـــو مــــنهج صـــويت خـــال  وشـــامل يف دراســــته ألصـــوات حـــروف اللغـــة وكلماهتــــا بكـــل تقاليبهـــا وأشــــ

, وحتقيقــا [4]املزمــل:  چٿ  ٿ    ٿچ(؛ وضــبطها ضــبطا متقنــا امتثــاال لقــول هللا عزوجــل: 57م: 0113)قــدوري, 
مقطعــــة ومفســــرة حرفــــا  -كمــــا قالــــت أم ســــلمة رضــــي هللا عنهــــا-وإتباعــــا لــــتالوة النــــيب صــــلى هللا عليــــه وســــلم الــــيت كانــــت

 .1''ابلقرآن مع الكرام السفرةاملاهر '' و سيدا لقول النيب صلى هللا عليه وسلم :0حرفا

فمــن هـــوا املنطلـــق وغـــريه ســـعى علمــاء التجويـــد إىل دراســـة كـــل حـــرف مـــن حــروف اللغـــة دراســـة مســـتقلة قبـــراز خصائصـــه 
املتنوعة ؛ ابتداء بتحديد خمرجه حتديدا دقيقا, ّ تبيـني مجيـع صـفاته الالزمـة والعارضـة و ليتهـا قتقـان وجـودة متناهيـة, وقـد 

 وامل على هوه اجلودة واإلتقان أمهها مايلي :ساعدت عّدة ع
وهـــو مــن أهـــم العوامــل الـــيت ســـاعدت علــى نشـــوء هــوا العلـــم وظهـــوره العامــل األول :  قدســـية الكـــالم وشــرفه املُنيـــف : 

للعيـان؛ حيـ  إّن موضــوعه يتعلـق بكلمـات القــرآن الكـرمي الـوي هــو كـالم هللا تعـاىل أقــدس و أشـرف كـالم علــى وجـه هــوه 
انطالقــــا مــــن هــــوا الشــــرف  –لهــــا؛  فخدمتــــه وإتقانــــه وضــــبطه عبــــادة   تبــــارك وتعــــاىل, والقــــارئ هلــــوا الكــــالم البســــيطة ك
يكتنفـه دافعــان اثنـان : دافـع اخلــوف مـن الوقـوع يف اللحــن الـوي مّ صـاحبه تعمــدا , ودافـع الرجـاء يف الثــواب  -والقدسـية

 ري إىل بع  هوه املعاين بقوله : على التالوة والتجويد الصحيح احملقق, وقد أشار ابن اجلز 
 واألخو ابلتجويد حتم الزم         من مل جيود القرآن آّ
 ألنــّــــــــــــــــــــــه به اإللــــــــــــه أنزل             وهكوا منه إلينا وصل

ومرجعــه التلقــي و املشــافهة الــيت  أساســه  إّن علــم التجويــد )علــم تــوقيفي(العامــل الثــاين : توقيفيــة الــتالوة روايــة ودرايــة: 
تنقل نقال متواترا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم, فكيفيـات النطـق نلفـال القـرآن الكـرمي كلمـات وحروفـا مفـردة ومركبـة 

, فيجــب أداؤهــا بدقــة متناهيــة وإتقــان حمكــم كمــا أداهــا رســول هللا  (01م: 0113)قــدوري,  إمنــا هــي وحــي مــن هللا تعــاىل
عليـــه وســـلم  يقـــول ابـــن اجلـــزري:   وملـــا خـــ  هللا تعـــاىل حبفظـــه مـــن شـــاء مـــن أهلـــه أقـــام لـــه أئمـــة ثقـــات  ـــردوا  صـــلى هللا

لتصــحيحه وبــولوا أنفســهم يف إتقانــه وتلقــوه مــن النــيب حرفــا  حرفــا  مل يهملــوا منــه حركــة وال ســكوان  وال إثبــاي  وال حــوفا  , وال 
                                                           

, حتقيق: شعيب األرانؤوط وحممد كامل, دار الرسالة العاملية, 590 0يب داود , ,كتاب قيام الليل, ابب كيف يستحب الرتتيل يف القراءة, ج: سنن أ ينظر - 0
 م(. 0119-هـ0431)0ط
املسند الصحيح املختصر بنقل  أخرجه مسلم من حدي  عائشة رضي هللا عنها,كتاب املساجد ومواضع الصالة , ابب فضل املاهر ابلقرآن والوي يتتعتع فيه - 0

 -بريوت-اث العريبالعدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم, أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرت 
 . 549 0ج
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مــن حفظــه كلــه ومــنهم مــن حفــت أكثــره ومــنهم مــن حفــت بعضــه كــل دخــل علــيهم يف شــيء منــه شــ  وال وهــم وكــان مــنهم 
   (.0/6ذل  يف زمن النيب  )ابن اجلزري, 

: وهــوا أيضــا عامــل مهــم يعــني قــارئ القــرآن ودارســه علــى ضــبط خمــارج العامــل الثالــث : ترتيــب ســور القــرآن وتنظيمهــا 
 -ضـمن هـوا الرتتيـب والتنظـيم-م , فينطلـق الـدارساحلروف وصفاهتا واتقاهنا نظرا حلسن ترتيب سور القرآن وتنظيمها احملك

علــى التحقيــق يف خمــرج -تقريبــا-يف عمليــة بنائيــة منتظمــة ونهجــة؛ فيبــدأ بقصــار الســور ملــا حتويــه مــن الرتكيــز يف كــل ســورة
حــرف معــني وضــبطه فمــثال :ســورة النــاس فيهــا الرتكيــز علــى حــرف الســني وخمرجــه مــن خــالل رؤوس آايهتــا فــنالحت قولــه 

جاء مؤكدا ملخرج السني وهكـوا سـورة الفلـق واإلخـال  وغريهـا مـن بقيـة  چ کچ    چ   ڑ چچڍچ تعـاىل
هـوه اخلطـوة األوىل؛ و اخلطـوة العمليـة الثانيـة هـي:  الرتكيـز علـى احلـروف املتقاربـة خمرجـا وصـفة بعـرض بعضـها  قصار السور

اد والظــاء حرفــان متقــاربني خمرجــا وصــفة فضــ [3]الشــرح:  چے   ے  ۓ  چعلــى بعــ  يف نفــس اآلايت كقولــه تعــاىل : 
چ  فمجيأهما يف نفس اآلية يستلزم قراءهتما مضبوطني ح  ال ي سمعا مدغمني ويفرق بينهما يف الّنطق وكـول  قولـه تعـاىل

واخلطــوة الثالثــة هــي: االنتقــال ابلــدارس إىل اختبــار قــوة الــتحكم يف خمــارج [ 07الفرقــان: ] چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      
ڳ    گگ  گ چوشكلها وذل  بقـراءة الكلمـات الطويلـة الكثـرية احلـروف وإتقـان نطقهـا كقولـه تعـاىل : احلروف

, فـنالحت أّن  [08]هـود:  چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبچ :  [وقوله تعـاىل037]البقرة:  چڳ  ڳ
 .طول كلميت )فسيكفيكهم( و)أنلزمكموها( يستلزم مهارة عالية يف إتقاهنا ونطقها وقراءهتا

ومــا يعــرض هلــا مــن ، كيفيــة أداء الكلمــات املتتابعــة يف النطــق املتواصــل:  ونعــين هبــا الرتكيــب أيث ــاين : اجلملــة :  األمــر ال
أحوال يف ذلـ , وهـوا وـا عـىن ببحثـه علمـاء الّتجويـد حيـ  درسـوا الظـواهر الصـوتية الناشـأة عـن الرتكيـب فقسـموا الطرائـق 

 أللفال الوكر احلكيم من حي  السرعة والتمهل إىل ثالث مراتب : اليت جيب على قارئ القرآن أن يسلكها يف نطقه 
صــفاهتا  ويســمى أيضــا التحقيــق وهــو: التــوؤدة والتمهــل يف وديــة األصــوات مــن خمارجهــا وتوفيتهــااملرتبــة األوىل : الرتتيــل : 

ان وتعويــده النطــق , ومثــرة هــوه املرتبــة هــي تــروي  اللســ(469م: 0113)قــدوري,  ومــا هلــا مــن أحكــام تنشــا عــن الرتكيــب
الصــحيح الســليم يقــول أبــو عمــرو الــداين :  والرتتيــل يكــون للتــدبر والتفكــر واالســتنباط, والتحقيــق لرايضــة األلســن وترقيــق 
األلفال الغليظة, وإقامة القراءة, وإعطـاء كـل حـرف حقـه مـن املـد واهلمـز واإلشـباع والتفكيـ  ويـؤمن معـه حتريـ  السـاكن, 

 (.  70م: 0988)الداين, واختالس حركة املتحرك  

 وهــو القــراءة الســهلة الســريعة الــيت يــؤدي فيهــا القــارئ كــل حــرف حقــه مــن حركــة وســكون ومــد احلــدر :  املرتبــة الثانيــة :
ومثـرة هـوه املرتبـة هـي الـتحكم يف النطـق مـع السـرعة يف األداء يقـول  0وتشديد , ومير يف قراءتـه مـع هـوه الشـرائط مـرا سـريعا

يف حــدره املفتــوح فيدنيــه عــن التبليــ , واملخفــوض واملرفــوع فيوقعهمــا بــال ختفيــف ,  -القــارئ-أن يراعــي ابــن البنــاء :  جيــب

                                                           
 (.470م: 0113)قدوري, هكوا عرفه أمحد بن احلسني بن مهران,  -0 
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وميـرن لسـانه علــى املشـدد واملهمـوز واملنــون واملمـدود واملقصـور واملــدغم واملظهـر يف إعطـاء كــل نـوع مـن ذلــ  حقـه يف ســرعة 
 /و(.074)ابن البناء, خمطوط: ق ن استيداع احلروف مقارها. غري قلقة و ال رخوة, وال يستلن مدارج النفس يطلب غايته دو 

هــو عبــارة عــن التوســط بــني املقــامني مــن التحقيــق واحلــدر . ومل يطــل علمــاء التجويــد يف الكــالم املرتبــة الثالثــة : التــدوير : 
 عنه ألن املهم أن يضبط طرفا القراءة : التحقيق واحلدر. 

حـــول هـــدف حمـــوري رئـــيس هـــو : إقامـــة احلـــروف  -كمـــا هـــو واضـــح-أهنـــا تـــدور  فـــاملالحت يف هـــوه املراتـــب الثالـــ  كلهـــا
وإتقاهنــا والــتحكم فيهــا عــن طريــق الرايضــة واملــراس الــيت جعلهــا علمــاء التجويــد أحــد أركــان القــراءة يقــول املــرادي :   ويــد 

.والثالـ  : معرفـة مـا يتجـدد هلـا القـراءة يتوقـف علـى أربعـة أمـور : أحـدمها : معرفـة خمـارج احلـروف. والثـاين : معرفـة صـفاهتا 
/ب( وأوضـح مـن ذلـ  0بسبب الرتكيب من األحكام .والرابع : رايضة اللسان بول  وكثرة التكرار  )املرادي, خمطـوط: ق

قــول ابــن اجلــزري :  وال أعلــم ســببا لبلــوض هنايــة اإلتقــان والتجويــد , ووصــول غايــة التصــحيح والتســديد مثــل رايضــة األلســن 
 (.  0/003للفت املتلقى من فم احملسن...  )ابن اجلزري, والتكرار على ا

 أثر علم التجويد يف بناء املستوى الرتكييب: 
ال شــ  أّن الدراســة الصــوتية لكلمــات القــرآن هــي أهــم مــا يتميــز بــه علــم التجويــد دون غــريه مــن العلــوم اإلســالمية, بيــد أّن 

يف دراســـة تراكيـــب -أيضـــا–فحســـب, بـــل لـــه إســـهام ابرز  هـــوا األخـــري مل يقتصـــر علـــى دراســـة أصـــوات الكلمـــات القرآنيـــة
الكلمات ومعانيها؛ مـن خـالل مبحـ  الوقـف و االبتـداء؛ ذلـ  أّن اايف معرفـة الوقـف و االبتـداء الـوي دونـه العلمـاء تبـني 

وبــه  معـاين القــرآن العظــيم, وتعريــف مقاصــده وإظهــار فوائــده, وبــه يتهيـا الغــو  علــى درره وفرائــده؛ إذ هــو قطــب التجويــد,
( قـــال علــي بــن أيب طالــب رضـــي هللا عنــه يف تفســري قولــه تعـــاىل: 673م: 0997يوصــل إىل هنايــة التحقيق.اا)الســخاوي, 

, قال : ااالرتتيل  ويد احلروف ومعرفة الوقوفاا, وقال الّنكـزاوي :ااابب الوقـف عظـيم [4]املزمل:  چٿ  ٿ    ٿچ
ين القرآن, وال استنباط األدلة الشـرعية منـه إال مبعرفـة الفواصـلاا, ومـن ّ القدر جليل اخلطر؛ ألنه ال يتاتى ألحد معرفة معا

 (.0/083م: 0974اشرتط كثري من اخللف على ا يز أال جييز أحدا أال بعد معرفته الوقف واالبتداء.)السيوطي, 

 :   هوا, وإّن ملعرفة الوقف و االبتداء آاثرا على بالغة املتكلم وفصاحته, تتجلى يف عدة أمور
وذلـــ  أّن لكـــل كـــالم مقصـــدا ومـــراد؛ ال يـــتم هـــوا املقصـــد واملعـــىن إال األمـــر األول : تبـــني صقـــائق املعـــاين ومقاصـــدها : 

ابستيفاء مجيع أركان كالم, حي  إنّه إن نق  جزء من أجزاء الكـالم أحـدث خلـال وفسـاد للمعـىن املـراد, وهلـوا تعـني علـى 
 مه, ح  جييء كالمه كامال, ومقصده واضحا, ومعناه مؤثرا.املتكلم اختيار مواضع الوقف والقطع يف كال

 ووا جيدر التنبيه واإلشارة إليه أّن هوا اخللل والفساد له  ثالث صور: 

وذلــ  كــالوقف علــى الفعــل األوىل : الوقــف علــى بعــء أجــزاء الكــالم املرتابطــة ترابطــا الزمــا واالبتــداء مبــا بعــده :  .1
 ول, والشرط دون املشروط, وهلوه الصورة أمثلة كثرية:دون الفاعل, والقائل دون الق

على ))تسـمى((, واالبتـداء بــــــــ [ 81 اإلنسان:] چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ  _ من ذل  وقف بعضهم يف قوله تعاىل :
مجلـة  ))سلسبيال(( , فيتغري املعىن رأسـا, فيصـبح : عينـا فيهـا تسـمى أي : عينـا مسـماة معروفـة, واالبتـداء بسلسـبيال هكـوا

أمرية أي: سل طريقا موصلة إليها, وحاصل هوا املعىن : عينا فيها مسماة معروفة , سل طريقـا موصـلة إليهـا, وهـوا الوقـف 
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مـــع مــــا فيـــه مــــن التعريــــف والتبـــني اإال أنــــه يبطلـــه إمجــــاع املصــــاحف علـــى أّن كلمــــة ))سلســـبيل((  كلمــــة واحــــدة.)بوعريب, 
 (.34م: 0105

ڀ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ قولـــــه تعـــــاىل : ومـــــن أمثلـــــة هـــــوه الصـــــورة أيضـــــا 

فــــالوقف يف هــــوه اآليــــة علــــى  [ ، 080آل عمــــران: ] چٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
كلمــة )) قــالوا(( واالبتــداء مبــا بعــدها )) إّن هللا فقــري و ــن أغنيــاء(( يغــري املعــىن ويفســده مــن خــالل نســبة الفقــر   عزوجــل 

 الغىن للوين كفروا تعاىل هللا عزوجل عن ذل  علوا كبريا.ونسبة 
وبيـان  هـوه الصـورة هـو:   الصورة الثانية : وصل جزء كـالم انقـص املعـىن بكـالم آخـر اتم املعـىن والوقـف عليهمـا : .1

اجلــزء  أن يوصــل تركيــب مــن الرتاكيــب التامــة املعــىن جبــزء تركيــب آخــر انقــ  املعــىن  ّ يوقــف عليهمــا, حبيــ  يــؤدي وصــل
 الناق  ابلرتكيب التام إىل فساد املعىن وتغيريه , وأمثلة هوه الصورة كثرية:

ـــــه تعـــــاىل_    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ٺ  ٺ   ڀپ  پ   ڀ  ڀ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : منهـــــا قول

 [ , فوصـل قـول هللا تعـاىل : ))وعقـك الكـافرين (( مبـا بعـده يغـرّي املعـىن ويفسـده35]الرعد:  چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
,اا ألن القــارئ إذا وصــل غــري املعــىن , فــإذا قــال : تلــ  عقــك الــوين اتقــوا وعقــك الكــافرين, غــري املعــىن وصــرّي اجلنــة عقــك 

 (90ه : 0405الكافريناا.)أمحد اخلطيب, 
ومن أمثلة هوه الصورة أيضا ما أخرجه النحاس عن عـدي بـن حـا  رضـي هللا عنـه قـال : جـاء رجـالن إىل رسـول هللا صـلى 

 عليه وسـلم, فتشـهد أحـدمها فقـال : مـن يطـع هللا ورسـوله فقـد رشـد ومـن يعصـيهما, فقـال لـه رسـول هللا صـلى هللا عليـه هللا
 (.00/ 0م :0990وسلم : قم واذهب بأس اخلطيب أنت ,)النحاس, 

مـع بـني مـن أطـاع ومـن عصـى, فكـان ينبغـي للخطيـب أن  قال األمشوين :ااففي اخلرب دليل واضح على كراهة القطع, فال جي 
يقــف علــى قوله: فقــد رشــد  ّ يســتانف  ومــن يعصــيهما فقــد غــوى  , وإذا كــان مثــل هــوا مكروهــا مســتقبحا يف الكــالم 

 (.  08م: 0110اجلاري بني الناس, فهو يف كالم هللا أشد كراهة وقبحا و نبه أوىل وأحقاا )األمشوين, 
ه أن : يقطــع املــتكلم حديثــه علــى بعــ  أجــزاء الكــالم, حبيــ  وبيانــالصــورة الثالثــة: القطــع علــى كــالم قبــيح املعــىن:  .1

يكــون متــام املعــىن يف اجلــزء الــوي مل ي ــوكر؛ كقطــع الكــالم عــن املوصــوف دون الصــفة, وعــن الشــرط دون املشــروط, واألمثلــة 
 على هوه الصورة كثرية :

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ منها قوله تعاىل : _ 

[ ففي هوه اآلية ال جيوز للمتكلم أن يقـرأ قولـه تعـاىل :))فويـل للمصـلني(( ّ يقطـع كالمـه وقراءتـه 7-4]املاعون:  چڌ   
هبا؛ ألّن القطع يوهم معىن فاسدا قبيحا وهو: الويل للمصلني أي : هالك  وعواب  للمصلني مطلقـا, وطبعـا هـوا غـري املعـىن 

ويــل للمصــلني مطلقــا بــل خصصــته مبــا بعــده مــن الصــفات؛ مــن الســهو عــن الصــالة؛ املــراد ابآليــة, ذلــ  أّن اآليــة مل ت وجــه ال
واملراءاة؛ ومنع املاعون؛ هـوا مـن جهـة, ومـن جهـة أخـرى هـوه الآليـة نزلـت يف شـان املنـافقني ومـن هـو علـى شـاكلتهم كمـا 

 (. 04/609م: 0111قال الطربي,)الطربي, 
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 :-وهو أبونواس-الفاسد وراح يعمم وينتق  املصلني فقال وهلوا القطع القبيح  فهم بع  الشعراء هوا املعىن
 دع املساجد للعباد تســــــــــــــــــكنها           وسر إىل حانة اخلمار ليسقينا
 ما قال رب  ويل ل وىل سكروا          وإمنا قــــــــــال ويـــــــــــل للمــــــــــــــصلينا

 نواس :اا يف هوه السورة بيان منهج علمي يلزم كل ابح , وهو مجـع أطـراف النصـو , قال الشنقيطي ردا على كالم أيب
 (.9/004م: 0995وعدم االقتصار على جزء منهااا)الشنقيطي, 

 وميت ذل  من جهة الصوت ومن جهة الرتكيب:األمر الثاين : أمن اللبس : 
ظهار صوت مـا وإبـراز اسـتقالليته وانفصـاله عـن غـريه قد يلجا املتكلم إىل الوقف على كلمة إل _أوال: من جهة الصوت :

حـ  وإن مل يـتم املعـىن, ذلـ  أن وصـله يــؤدي اشـتباه إدغامـه يف غـريه أو اختفائـه كليـة, ومــن األمثلـة علـى ذلـ  مـا ورد عــن 
 اإلمام حفـ  عـن عاصـم مـن طريـق الشـاطيب أنـه كـان يسـكت سـكتة لطيفـة يف أربعـة مواضـع. منهـا  مـن  يف قولـه تعـاىل :

[ فالوقف هنا ظاهر أنه قبل متام املعىن, ومع ذل  وقف عليه أمنا للبس. قال ابـن جـزري 07القيامة:] چڄ   ڄ    ڄڦ    ڦچ
( أي: أنــه إذا وصــل الكـالم فــإن الســامع يتبــادر إىل ذهنــه 0/406:ااقصـد بيــان اللفــت ليظهــر أهنمـا كلمتــاناا)ابن اجلــزري, 

  احلقيقة  من راق .أهنا كلمة واحدة فيسمعها  مرّاق  وهي يف

قد يظن يف بع  املواضع تبعية كلمة ألخرى وحقيقـة األمـر أهنـا منفصـلة عنهـا, فيلجـا املـتكلم  اثنيا: من جهة الرتكيب :_
إىل الوقــف عليهــا دفعــا للتــوهم ورفعــا للــبس احلاصــل بوصــلها, مــن ذلــ  الوقــف أو الســكت علــى كلمة مرقــدان  مــن قولــه 

[, فقد يتوهم 50]يس: چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ    وئوئائ  ەئ  ەئى  ى  ائ  چ  سبحانه وتعاىل:
الســامع أن هــوا  يبــع ملــا قبلــه  مرقــدان  مــن كــالم الكفــار, ولــيس األمــر كــول , بــل كــالم مســتانف مــع مــا بعــده  هــوا مــا 

 (39: 0100وعد الرمحن وصدق املرسلون  ولدفع التوهم ورفع اللبس وقف على كلمة  مرقدان )بوصبيعات, 
وذل  أن يؤدي الوقف إىل تشويق السامع أو املخاطب إىل مـا بعـد هـوا الوقـف ويكـون مـا بعـد الثالث : التشويق : األمر

 الوقــف جــوااب ألســألة تتبــادر إىل ذهــن الســامع أو املخاطــب. كــالوقف على الروم و ســيغلبون و املؤمنون من قولــه تعــاىل :
ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ    ٴۇۈ  ۈ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    چ

ــــــروم:  چۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ   وئەئ        ەئ  وئ  ائې  ې  ې  ى   ى     ائ  ېۉ [. فــــــإن 5-0]ال
الوقف على  الروم  جيعل السامع يتساءل: أين وقع هوا؟ ويتشوق ملعرفته. فياتيـه اجلـواب  يف أدّن األرض . والوقـف علـى 

رفتــه. فياتيــه اجلــواب  يف بضــع ســنني . والوقــف علــى  املؤمنــون  جيعلــه  ســيغلبون  جيعلــه يتســاءل: مــ  ذلــ ؟ ويتشــوق ملع
 (.39: 0100يتساءل أيضا : ُ يفرحون؟ ويتشوق ملعرفته. فياتيه اجلواب  بنصر هللا .)بوصبيعات, 

 خامتة :  

 الّية :لقد ّ  من خالل هوه الورقة البحثّية الّتوّصل إىل جمموعة من نتائج مي كن تلخيصها يف الّنقاط التّ 
لـــيس م تعينـــا يف معرفـــة اللغـــة وقوانينهـــا بـــل هـــو حمصـــور يف وارســـة اللغـــة  -حقيقـــة-أّن مفهـــوم الكفـــاءة اللغويـــة األوىل :  -

 والتحكم فيها نطقا ورمسا.
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ال أّن علــم التجويــد ي عــد مــن أهــم أوعيــة املــادة اللغويــة ومضــاهنا؛ ألنّــه يــزود دارســه بثــروة لغويــة هائلــة مــن األلفــالثانيــة :  -
واملرادفــات, مـــن خـــالل حفـــت القــرآن الكـــرمي الـــوي تربـــو ألفاظـــه عــن ســـبع وســـبعني ألـــف لفظــة, مـــن أفصـــح وأبلـــ  وأجـــزل 

 . األلفال العربية
أن علم التجويد من أهم مصادر الرتاث الصويت , بـل هـو منبعـه األول الـوي حـافت علـى أصـوات اللغـة العربيـة  الثالثة : -

  الدراسات احلديثة .وضبطها ضبط قلما يوجد نظريه يف
أّن زينة الكالم وتفسريه حقا وصدقا ال يتم إال ابإلتقـان فـن الوقـف واالبتـداء؛ فمـن أراد علـم املعـاين والرتاكيـب  الرابعة : -

 فلن جيد لفن الوقف واالبتداء بديال يف هوا الباب فقد حوى جوهر البالغة ولبها تقعيدا وتطبيقا وتوجيها.  
 وختاما : 

ل القــرآن الكــرمي وظهــور علومــه املتنوعــة فجــرا جديــدا للغــة العربيــة وعلومهــا؛ فمــن أراد اللغــة العربيــة وعلومهــا فعليــه نــزو  ي عــد
 ابلقرآن الكرمي وعلومه فهي خري معني للنبوض يف هوه اللغة واإلحاطة نسرارها ومجاهلا. 

 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي. أوال:

 وعة:اثنيا: الكتب املطب
 م(.0984-هـ0414,)0ط-بريوت-ابن عبد ربه األندلسي,  العقد الفريد, دار الكتب العلمية

 -قطــر-أبــو إســحاق يوســف ابــن قرقــول, مطــالع األنــوار علــى صــحاح اآلاثر, , حتقيــق: وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية
 ه(.0433)0ط

-حتقيـق: مـروان عطيـة, حمسـن خرابـة, دار املـامون الـرتاث أبو احلسن علي بن حممد السخاوي, مجال القراء وكمال اإلقـراء,
 م(.0997-هــ0408,)0لبنان, ط-بريوت-سوراي-دمشق

أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج القشــريي,  املســند الصــحيح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا صــلى هللا عليــه 
 يب,بريوت.وسلم, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العر 

 أبو اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري, النشر يف القراءات العشر,حتقيق: علي حممد الضباع, املطبعة التجارية الكربى.
 م(.0110,)0أبو الفتح عثمان بن جين , اخلصائ  , دار الكتب العلمية , بريوت ط

 م(.0404, )3ط-بريوت-أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري, لسان العرب, دار الصادر

-دمشـق-أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين, املفردات يف غريب القرآن, حتقيق: صفوان الـداودي, دار القلـم
 هـ(.0400,)0ط-بريوت-الدار الشامية

 م(.0983-ه0413)0أبو القاسم علي بن جعفر ابن القطاع الصقلي, كتاب األفعال, دار عامل الكتب ,ط
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 م(.0990-هــ0403أمحد بن حممد النحاس, القطع واإلتناف, حتقيق : عبد الرمحن املطرودي, ) أبو جعفر

-هـــ0401,)0أبو جعفر حممد بن جرير الطـربي, جـامع البيـان يف وويـل القـرآن, حتقبـق: أمحـد شـاكر, مؤسسـة الرسـالة,ط
 م(.0111

-0399قيــق :عبــد الســالم هــارون, دار الفكــر,)أبــو حســني أمحــد بــن فــارس بــن زكــراي القــزويين, معجــم مقــاييس اللغــة, حت
0979.) 

أبــو داود ســليمان بــن أشــع  السجســتاين, ســنن أيب داود, حتقيــق: شــعيب األرانؤوط وحممــد كامــل, دار الرســالة العامليــة, 
 م(.0119-هـ0431,)0ط

ن عاصـــرهم منـــووي الشـــان أبــو زيـــد عبـــد الـــرمحن بــن حممـــد ابـــن خلـــدون , ديـــوان املبتــدأ واخلـــرب يف يريـــخ العـــرب والرببــر ومـــ
 م(.0988-هـ0418) 0ط-بريوت–األكرب, حتقيق: خليل شحادة, دار الفكر 

ـــان إعجـــاز القـــرآن, حتقيـــق: حممـــد خلـــف وحممـــد زغلـــول, دار املعـــارف  -مصـــر-أبـــو ســـليمان محـــد بـــن حممـــد اخلطـــايب, بي
 م(.0976)3ط

ا ـــالس, , حتقيــق : حممــد مرســي اخلـــويل,دار  أبــو عمــر يوســف بــن عبـــد هللا بــن عبــد الــرب القـــرطيب, هبجــة ا ــالس و أنــس
 لبنان. -بريوت-الكتب العلمية

-بغـداد-أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين , التحديد يف اإلتقان والتجويـد, حتقيـق : غـامن قـدوري محـد, مكتبـة دار األنبـار
 م(.0988-هـ0417,)0ط

- , حتقيــق: عرفــات مطرجــي, مؤسســة الكتــب الثقافيــةأبــو حممــد القاســم بــن علــي احلريــري, درّة الغــّوا  يف أوهــام اخلــوا
 (.0998-0408,)0ط -بريوت

-بـريوت–أبو منصور عبد املال  الثعاليب, يتيمة الدهر يف حماسـن أهـل العصـر, حتقيـق: مفيـد قميحـة, دار الكتـب العلميـة 
 .0/05م(,0983-هــ0413)0لبنان, ط

-لعربيــة, حتقيــق : أمحــد عبــد الغفــور عطــار, دار العلــم للماليــنيأبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري, يج الّلغــة وصــحاح ا
 م(.0987-ه0417, )4ط -بريوت

-بيـوت-أمحد بن عبد الكرمي األمشوين, منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا, حتقيـق : شـريف العـدوي, دار الكتـب العلميـة
 م(.0110-هـــ0400)0لبنان,ط

الوقــف واالبتــداء, رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الــدكتوراه, جامعــة تلمســان  أمحــد بوصــبيعات, مقاصــد اخلطــاب القــرآين بــني
 م.0100اجلزائر,

 أنور اجلندي, اللغة العربية بني محاهتا وخصومها , مطبعة السعادة.

بوعريب عبد القادر, الوقـف واالبتـداء يف القـرآن الكـرمي دراسـة صـوتية, رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة املاسـرت , جامعـة تلمسـان 
 م0105زائر,اجل
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جبـــايل كرميـــة , حجـــاج الطـــاوس, االزدواجيـــة  اللغويـــة عنـــد الطفـــل املتمـــدرس وأثرهـــا يف اكتســـاب الكفـــاءة اللغويـــة , رســـالة 
 م(.0106اجلزائر, ) -جباية-مقدمة لنيل شهادة املاسرت يف اللغة واألدب العريب , جامعة عبد الرمحن مرية

-هــ0394آن, , حتقيق: أبو الفضـل إبـراهيم, اهليأـة املصـرية العامـة للكتـاب, )جالل الدين السيوطي, اإلتقان يف علوم القر 
 م(.0974

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي, املزهر يف علوم اللغـة و أنواعهـا , حتقيـق : فـؤاد علـي منصـور , دار الكتـب 
 م(.0998-ه0408)0لبنان,ط -بريوت–العلمية 

-ه0407)3مصـر , ط -القـاهرة-علـم اللغـة ومنـاهج البحـ  اللغـوي , مكتبـة اخلـاجني رمضان عبد التـواب , املـدخل إىل
 م(.0997

 م(.0980-ه0410,)0األردن , ط -عمان-عبد اجلليل عبد الرحيم , لغة القرآن الكرمي , مكتبة الرسالة احلديثة , 
 م(.0113-ه0404,)0ط -ّمانع-غامن قدوري احلمد, الّدراسات الصوتية عند علماء الّتجويد, , املكتبة الوطنية
 األردن. –عمان -م( 0110, )0حممد أمحد عمايرة , حبوث يف اللغة والرتبية , دار وائل للطباعة والنشر , ط
 م(.0995-هــ0405لبنان, )-بريوت-حممد األمني الشنقيطي, أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن, دار الفكر

,جــــوان 6, املفهــــوم , اخلصــــائ  , املســــتوايت , جملــــة البحــــوث والدراســــات , عــــدد حممــــد بودرابلــــة , املقاربــــة ابلكفــــاءات
 , جامعة املسيلة , اجلزائر , قسم النفس وعلوم الرتبية.0118

 -جـــــدة-مســــاعد بــــن ســــليمان الطيــــار, احملــــرر يف علــــوم القــــرآن, مركــــز الدراســــات واملعلومــــات القرآنيــــة مبعهــــد الشــــاطيب,
 م(.0101-ه0430,)3السعودية,ط

 م(.0115-ه0405طفى صادق الرافعي, إعجاز القرآن والبالغة النبوية, دار الكتاب العريب, )مص
 يريخ آداب العرب,  دار الكتاب العريب, بريوت.مصطفى صادق الرافعي, 

يوســــف بــــن عبــــد هللا العليــــوي,  أثــــر تعلــــم القــــرآن الكــــرمي يف اكتســــاب امللكــــات اللســــانية,  حبــــ  مقــــدم للملتقــــى الثالــــ  
 . يات اخلريية لتحفيت القرآن الكرمي ابململكة العربية السعوديةللجمع

 ا: الكتب املخطوطة:لثاث

( اخلزانــــة العامــــة ابلــــرابط, 6606احلســــن بــــن قاســــم املــــرادي , شــــرح الواضــــحة يف  ويــــد الفاحتــــة للجعربي,خمطوطــــة رقــــم )
/ب(.0)ق
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 (8) 
 يةاملسائل الفقه على "ظم واملعىنالقرآن اسم للنَّ "أثر قاعدة 
 (دراسة أصولية تطبيقية يف القرآن الكرمي)

 1آرام جالل عبدهللا البريخضري د.
 العراق – جامعة السليمانية / السليمانيةكلية العلوم اإلسالمية, , الرتبية الدينيةقسم 

   البحث خصمل
ى اخــتالف مدارســهم, حــول قاعــدة: )القــرآن اســم للــنظم واملعــىن( بــني علمــاء املســلمني, علــ قــدميا  وحــديثا  دار جــدل كبــري 

بـــىن عليهـــا أمـــره, تســـعى هـــوه الدراســـة إىل الوقـــوف علـــى أهـــم اآلراء  أدلتـــه الـــيت فريـــقولكـــل  وأثرهـــا علـــى املســـائل الفقهيـــة,
 املطروحة يف هوه املسائل منعا  و ويزا .

, ؟هـل القـرآن اسـم للـنظم واملعـىن معـا  برزهـا يف األسـألة التاليـة: ولتحقيق هوا اهلـدف, طرحـت الدراسـة أسـألة مركزيـة يتمثـل أ
وهــل جيــوز ترمجــة القــرآن الكــرمي إىل , وهــل  ــوز قــراءة الفاحتــة يف الصــالة بلغــة غــري اللغــة العربيــة؟, ومــا شــروط العمــل هبــا؟

شـرعا؟, وإذا جـازت شـرعا فهـل فهـل جيـوز اإلقـدام علـى ترمجتـه  اللغات األخرى غري اللغة العربية؟, إذا كان ذل  مسـتطاعا  
 تقوم الرتمجة مقام القرآن األصلي؟.

حي  قام الباح  ابستقراء القواعد األصـولية املتعلقـة ابلقـرآن الكـرمي,  :وكل ذل  اعتمادا  على املنهج االستقرائي التحليلي
واســتنباط الفــروع صــدد حبثهــا, وبتحليــل األوصــاف واملفــاهيم, وأعطــى التصــورات املناســبة الــيت تتعلــق ابلقاعــدة الــيت  ــن ب

 الفقهية املتعلقة ابلقاعدة.
وواقـع ترمجـة معـاين القـرآن الكــرمي  ,قـراءة الفاحتـة يف الصــالة بلغـة غـري اللغـة العربيـةوختلـ  الدراسـة إىل بلـورة تصـور عـام عـن 

 إىل سائر اللغات يف وقتنا احلاضر.
 لقرآن الكرمي, ترمجة القرآن, قراءة الفاحتة.النظم واملعىن, القواعد األصولية, ا الكلمات املفتاصية:

 
 املقدمة

احلمــد   الــوي مّهــد لنــا طريــق العلــم والفقــه يف الــدين, وأانر لنــا ســبل النهــل مــن الكتــاب املبــني, والصــالة والســالم علــى 
 صــدق والوفــاء,املبعــوث رمحــة للعــاملني, ســيدان حممــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اهتــدى هبديــه إىل يــوم الــدين, ابالســتقامة وال

 وبعد:
ال تفى عن أحد ما للقرآن الكرمي وعلومه من مكانة عند املسلمني عموما  وعند الكـورد خصوصـا , فمنـو دخـوهلم اإلسـالم  
كــان هلــم شــرف االهتمــام والعنايــة بــه, تــالوة وحفظــا , شــرحا  وتفســريا , تعلمــا  وتعليمــا , ونبــ  فــيهم علمــاء أعــالم يشــار إلــيهم 
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يف شّ  علومه مؤلفات عديـدة ومتنوعـة, امتـازت ابجلـودت واإلتقـان, تشـهد بـول  كتـب الـرتاجم ومعجمـات  ابلبنان, ألّفوا
 املؤلفني.

رديــة أن يفهمــوا الّنصــو  العربيــة, مــن دون أن يــرتجم هلــم و ومــع كــل ذلــ  إذ مل يعــد اآلن مبقــدور مجيــع النــاطقني ابللغــة الك
وقــد اســرتعى انتبــاهي لــول   -ع الشــعوب النــاطقني بغــري اللغــة العربيــةوهــوا ينطبــق علــى مجيــ-مضــموهنا وحمتواهــا بلغــتهم, 

قـراءة القـرآن واألدعيـة املـاثورة, يف  أمسـع اللحـنخالل وجودي كخطيب يف إحدى القرى التابعة حملافظـة السـليمانية, عنـدما 
وأحبـ  يف حكـم الشـرع وآراء لبع  املصلني الوين ال جييدون اللغـة العربيـة مـن بـين جلـديت, فبـدأت أفكـر يف هـوا املوضـوع 

العلمــاء يف موضــوع حكــم ترمجــة القــرآن, وقــراءة القــرآن والــدعاء يف الصــالة بلغــة غــري اللغــة العربيــة, وكــل ذلــ  مــن خــالل 
 ختصصي يف علم أصول الفقه.

ينهمـا مـن إذ ال تفى على أحـد مـا لعلـم أصـول الفقـه مـن دور يف فهـم القـرآن الكـرمي وتفسـريه مـن حيـ  املسـائل املشـرتكة ب
الناســخ واملنســوئ واحملكــم واملتشــابه, واحلقيقــة وا ــاز, والظــاهر واملــؤول, وا مــل واملبــني, والعــام واخلــا , واملطلــق واملقيــد, 
واملنطــوق واملفهــوم, ... وغــري ذلــ  مــن القواعــد األصــولية, لــوا كــان مــن الضــروري دراســة هــوا املوضــوع مــن خــالل قاعــدة 

الفقهي الـوي  احلكم يف اخلالف مثرة فقهية, تظهر تطبيقات من عليها يرتتب علم أصول الفقه, وما مع بني القرآن الكرمي و 
 .كان يدور يف ذاكريت

أن القواعــد األصــولية, تعــد العمــود الفقــري للتشــريع اإلســالمي, فكــان أكثــر العلــوم نفعــا وال يســتغين عنــه م أيضــا  ومــن املســلَّ 
فــق الفكــري لــه, وجعــل صــدره يتســع للمــواهب املختلفــة واآلراء املتنوعــة, فيــدرك إن ملــا لــه مــن أثــر يف توســيع األ أهــل العلــم

علميــة وموضــوعية اختــووها وســيلة يف اجتهــادهم للوصــول إىل حكــم هللا تعــاىل فيمــا يعــرض هلــم مــن  وأصــوال   للعلمــاء أسســا  
 املسائل الفقهية.

وهـي قاعـدة: أثـر قاعـدة )القـرآن اسـم للـنظم واملعـىن ( علـى ويف هوا البح  نتناول قذن هللا تعاىل مثرة إحدى هوه القواعـد 
 املسائل الفقهية, دراسة أصولية تطبيقية يف القرآن الكرمي.

, ؟ولتحقيق هوا اهلـدف, طرحـت الدراسـة أسـألة مركزيـة يتمثـل أبرزهـا يف األسـألة التاليـة: هـل القـرآن اسـم للـنظم واملعـىن معـا  
وهــل جيــوز ترمجــة القــرآن الكــرمي إىل , ءة الفاحتــة يف الصــالة بلغــة غــري اللغــة العربيــة؟وهــل  ــوز قــرا, ومــا وشــروط العمــل هبــا؟

 اللغات األخرى غري اللغة العربية؟, وإذا كانت جائزة فما شروطها, وما ضوابطها؟, وغري ذل  من األسألة.
يف عنوانــه جديــد يف مباحثــه قــدمي رغبــيت الشخصــية بدراســة موضــوع  :ووــا دفعــين أكثــر إىل الكتابــة حــول هــوا املوضــوع هــو

سـلم األمـي أو تعلـيم مـن أســلم وبيـان مـدى اهتمـام الفقهـاء نثـر هـوه القاعـدة عمليـا  علـى مسـائل متعلقـة حبيـاة امل ,ومطالبـه
وألهنـا أيضـا  تتعلـق , م ذلـ لُّ احلاجـة لـتع , ألهنـم حمتـاجون أشـدّ فقـه ديـنهممـن   هلم شيأا  علينا أن نبنّي  هممن حق فإنَّ  ,حديثا  

الفارسـية  :كاللغـة  ,مـن النـاطقني بغـري اللغـة العربيـة -املسـلمة والغـري مسـلمة- بلغات األمم والشـعوبرتمجة كتاب هللا تعاىل ب
 .املنتشرة يف مجيع أ اء العامل لغاتال... وغريها من  والروسية واالنكليزية وامللوية والكوردية
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ر: )املــؤمتر الــدويل االفرتاضــي األول للقــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة(, لــول  أحببــت أن أشــارك هبــوه الوريقــات يف مــؤمتركم املــوق
 القـائمني عليهـا يز وهوا املوضوع يدخل ضمن حمور الدراسـات الرتمجيـة وترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي, أسـال هللا تعـاىل أن جيـ

 والصواب. وفق حلسن الكتابة وموافقة احلقنأن , و خري اجلزاء
جيد املـرء أنَّ علمائنـا وسـلفنا الـوين نفخـر هبـم, غالبـا  مـا متـون علـى ذكـر  لعلماء حول هوا املوضوع,ما كتبه اوابلرجوع إىل 

هوه املسـالة فيمـا يتعلـق بقـراءة ترمجـة القـرآن يف الصـالة, ومـا ينطـوي حتتهـا مـن تفريـق بـني التفسـري والرتمجـة, مـع هـوا يوجـد 
 والرتجيح.يف كتبهم مادة علمية مباركة تستحق التتبع والدراسة 

وأمـا أبـرز مــن اعتـىن هبـوا البحــ  مـن املعاصـرين الشــيخ عبـد العظــيم الزرقـاين رمحـه هللا, وتبعــه فيمـا كتـب الــدكتور نـور الــدين 
 يف كتابه املدخل إىل علوم القرآن الكرمي. رمحه هللا عرت رمحه هللا, وكتب فيه أيضا  الشيخ حممد أبو شهبة

مل تعط اجلانب األصويل والفقهي حقه مـن التوثيـق والتحقيـق, وهـوا اجلانـب فيـه مـن  ولكنين أرى أن هوه الدراسات وغريها
 األدلة واملناقشات ما يغين البح , ويؤصل له املسائل مبا ليس يف كتب املعاصرين.

م للـــنظم أفـــرد هـــوه القاعـــدة ) أثـــر قاعـــدة: القـــرآن اســـ -يف حـــدود مـــا اطَّلعـــت   -وبعـــد التتبُّـــِع واالستقصـــاِء, مل أعلـــم أحـــدا  
, , ولكــين وجــدت   واملعــىن علــى املســائل الفقهيــة, دراســة أصــولية تطبيقيــة يف القــرآن الكــرمي( مبصــنف  خــا ّ  أو حبــ   مســتقل 

 إشارات  انفعة  متفرقة  يف مراجعهم, وهوه املراجع وغريها هي م نط ل ق البح , وموارد ه بعون هللا وتوفيقه.
ئي التحليلي: حي  قام الباح  ابستقراء القواعد األصـولية املتعلقـة ابلقـرآن الكـرمي, وكل ذل  اعتمادا  على املنهج االستقرا

وبتحليــل األوصــاف واملفــاهيم, وأعطــى التصــورات املناســبة الــيت تتعلــق ابلقاعــدة الــيت  ــن بصــدد حبثهــا, واســتنباط الفــروع 
 .الفقهية املتعلقة ابلقاعدة

   وخامتة:هوا, وتتكون خطة البح  من مقدمة وثالثة مباح
 العالقة بني القرآن الكرمي والقواعد األصولية.و جعلت املبح  األول لبيان تعريف مصطلحات البح  

 املطلب الثاين: يف العالقة بني القرآن الكرمي والقواعد األصولية., و املطلب األول: يف تعريف مصطلحات البح 
 .واملعىن ( قاعدة ) القرآن اسم للنظمال دراسةواملبح  الثاين خصصته ل

 املطلب الثال : يف آراء العلماء يف القاعدة., املطلب الثاين: يف مستند القاعدة, طلب األول: يف شرح القاعدةامل
 ويف املبح  الثال : بّينت أثر االستدالل ابلقاعدة على املسائل الفقهية.

 املطلب الثاين: يف حكم ترمجة القرآن., املطلب األول: يف حكم قراءة الفاحتة يف الصالة بلغة غري اللغة العربية
 وق ّدمت يف اخلامتة النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي وما له عالقة ابلقرآن الكرمي من املباح  األصولية.

 .ويف اخلتام أرجوا من هللا تعاىل أن جيعل هوا خالصا لوجهه وأن ينفع به.. وهللا املوفق
 املبحث األول

 عالقة بني القرآن الكرمي والقواعد األصوليةوالث تعريف مصطلحات البح
 لغة واصطالصاً تعريف مصطلحات البحث املطلب األول: 

 : تعريف القرآن الكرمي لغة واصطالصاً : أوالً 
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مصــدر مبعــىن اســم املفعــول أي املكتــوب, ويطلــق الكتــاب علــى املنــزل, وهــو املكتــوب يف املصــاحف, وهــو القــرآن يف اللغــة: 
ــا ق ِضــي  چ: تعــاىل ( قــال)القــرآن ــر وه  ق ــال وا أ َنِصــت وا فـ ل مَّ ــا ح ض  ــَرآن  فـ ل مَّ ــر ا ِمــن  اجلَِــنِّ ي َســت ِمع ون  اَلق  ــر فَـن ا إِل َيــ   نـ ف   و لَّــَوا ِإىل  و ِإَذ ص 

ـــى م ص ـــ قـ ـــَوِمِهَم م َنـــِورِين  * َعن ـــا ِكت ـــااب  أ نَـــزِل  ِمـــَن بـ َعـــِد م وس  يَـــِه يـ َهـــِدي ِإىل  احلَ ـــقِّ و ِإىل  ط رِيـــق  ق ـــال وا اي  قـ َوم ن ـــا ِإانَّ مسِ  ـــا بـ ـــنَي  ي د  دِّق ا ِلم 
قــرن الشــئ ابلشــئ: إذا » , يــرى بعــ  اللغــويني أن لفــت القــرآن: اســم علــم مشــتق مــن ]31-09األحقــاف, [ چم َســت ِقيم  

فريـق آخـر: مصـدر  ضمه إليه, والقرآن قد ضمت آايته وسوره بعضها ببع , فسـمي هبـوا االسـم مراعـاة هلـوا الضـم, ويـرى
ه  ف اتَِّبَع قـ َرآن ه   چ :مرادف للقراءة, يقال: قرأ قراءة وقرآان, ومن هوا قوله تعاىل ن ا مج َع ه  و قـ َرآن ه  * ف ِإذ ا قـ ر َأان  القيامـة, [ چِإنَّ ع ل يـَ

ع لآلايت يف السـورة, والسـور ومناسبة )القرآن( للمعنيني واضح, إذ هو قراءة لكالم هللا تعاىل املنزل, ومج, , أي قراءته]07
 .(0/31: 0115(, )الفريوزآابدى, 00/78هـ: 0404)ابن منظور, : بني دفيت املصحف

 تعريف القرآن يف االصطالح: 
القـرآن أشــهر مــن أن يـ ع ـرَّف, ومــع هــوا فقــد اعتـىن األصــوليون بتعريفــه وذكـروا لــه تعــاريف شــ , حـر  كــل مــنهم أن يكــون 

ي يتبــني مــا  ــوز بــه الصــالة ومــا ال  ــوز, ومــا يكــون حجــة يف اســتنباط األحكــام الشــرعية ومــا ال تعريفــه جامعــا  مانعــا  لكــ
يكـــون, ومـــا يكفـــر جاحـــده ومـــا ال يكفـــر..., لقـــد ذكـــر العلمـــاء للقـــرآن تعـــاريف متقاربـــة جـــدا , وخنتـــار مـــن جممـــوع حبـــوث 

األنصـــاري, ): ورة منـــه, املتعبـــد بتالوتـــه ( لضعجـــاز بســـاألصـــوليني, تعريـــف التـــاج الســـبكي:  اللفـــت املنـــزل علـــى حممـــد )
0103: 79). 

 :شرح  حمرتزات التعريف
يعين مـا يصـدق بـه هـوا احلـد مـن أول سـورة الفاحتـة إىل سـورة النـاس احملـتج نبعاضـه, خـالف القـرآن يف أصـول الـدين فإنـه: 

شخصـه مبـا ذكـر مـن أوصـافه ليتميـز عـن اسم ملدلول ذل , وهـو املعـىن النفسـي القـائم بواتـه تعـاىل, وإمنـا حـّدوا القـرآن مـع ت
 غريه وا يسّمى كالما , فخرج عن أن يسمى قرآان بـ )املنزل على حممد( غريه كاألحادي  غري الرابنية, والتوراة واإلجنيل. 
ت وبـــ)لضعجاز( قيــد أخــرج األحاديــ  الرابنيــة, واالقتصــار علــى اإلعجــاز وإن أنــزل القــرآن لغــريه مــن بيــان األحكــام واملــواع

أيضــا, ألنــه احملتــاج إليــه يف التمييــز, وبـــ)سورة منــه(: هــوا بيــان للواقــع ال لضخــراج, وأفــاد ذكرهــا دفــع إيهــام أن املعجــز كــل 
القرآن فقط, بل يكون ني سورة منه, الصادق بسورة الكوثر أقصر سورة, ومثلها فيه قدرها مـن غريهـا, خبـالف مـا دوهنـا, 

ايت املنســـوخة اللفـــت ســـواء بقـــي حكمهمـــا أم ال ألهنـــا صـــارت بعـــد النســـخ غـــري قـــرآن وبــــ)املتعبد بتالوتـــه(: قيـــد خـــرج اآل
 (.81-79 :0103)األنصاري,  .لسقوط التعبد بتالوهتا

 اً: تعريف القاعدة األصولية لغة واصطالصاً نياث
و مــع علــى  وقواعــد كــل شــيء أساســه, وأســاس كــل شــيء مــا كــان اثبتــا مســتقرا ,  مــن البنــاء أساســه,القاعــدة يف اللغــة: 

 0979 ,)ابــــــن فــــــارس,(00/039 :هـــــــ0404 )ابــــــن منظــــــور,.مــــــادة قعــــــد تــــــدل علــــــى االســــــتقرار والثبــــــات إذن، قواعـــــد
ــِميع  چ ومـن ذلــ  قولــه عزوجــل :(, 0/401: و ِإَذ يـ َرفـ ع  ِإبـَــر اِهيم  اَلق و اِعــد  ِمــن  اَلبـ َيـِت و ِإمَس اِعيــل  ر بَـّن ــا تـ ق بَّــَل ِمنَّـا ِإنَّــ   أ نَــت  السَّ

 أي أساسه .، ]007 :سورة البقرة[ چ اَلع ِليم  
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: 0983: )اجلرجـاين, فهـي بشـكل عـام:  حكـم كلـي ينطبـق علـى جزئياتـه لتعـرف أحكامهـا منـه أما القاعدة اصـطالصاً: 
0/085.) 

:  قضـــية أصـــولية كليـــة أو مبـــدأ كلـــي, يتوصـــل هبـــا إىل اســـتنباط األحكـــام وقـــد عـــرف القواعـــد األصـــولية اصـــطالصاً نهنـــا
 .(09: 0113)الفلوسي,  شرعية العملية من أدلتها التفصيلية  :ال

 :املعىن لغة واصطالصاً و ظم اً: تعريف النَّ اثلث
عبارتـه الـيت تشـتمل  القـرآنِ  م  ظَـخر, ونظمه ينضـمه نظمـا  ونظامـا ... ويقـال ن  آلغة:  مبعىن التاليف وضم شئ إىل شئ  ظم  النَّ 

 ه:0404: )ابــــن منظــــور,بــــه قامــــه ورتّ أوكــــل شــــئ قربــــه آبخــــر  ,ه علــــى املثــــلمــــر  أ م  ظ ــــون   ,عليهــــا املصــــاحف صــــيغة ولغــــة
00/578.) 

 .(0/54 :0996)التفتازاين,  :ال على املعىن ابعتبار وضعه له اصطالحا :  وهو الدّ  والنََّظم  
 ,0979 ,بـــن فـــارس)ا :املعـــىن لغـــة:  وهـــو مـــا يـــدل عليـــه اللفـــت أو القصـــد الـــوي يـــربز ويظهـــر يف الشـــئ إذا حبـــ  عنـــه و
4/048.) 

 .(0/41 ,0997, البزدوي: )راد ابملعىن مدلوالهتا أاصطالحا :  واملعىن 
 املطلب الثاين: العالقة بني القرآن الكرمي والقواعد األصولية

مـــن املظـــاهر العلميـــة الـــيت تســـتوقف الباحـــ  واملتـــابع يف العلـــوم اإلســـالمية هـــو ذلـــ  التـــداخل والـــتالحم القـــائم بـــني العلـــوم 
 , حي  إن العالقة التداخلية والتكاملية كانت السمة البارزة والغالبة بني هوه العلوم.اإلسالمية

هـو وحـدة اإلطـار  ,كانـت أم عقليـة  ةنقليـ, ووا ساعد على هوا التكامل والتواصل بني هوه العلوم جبميـع فروعهـا وأقسـامها
الكـرمي توثيقـا  جـل خـدمتها للقـرانأق واحـد مـن إذ التحمـت هـوه العلـوم مبجملهـا  يف نسـ ,هـوه العلـوم واملرجع الوي جيمـع
وتنــوع  اخــتالف مرجعيــة هــوه العلــوم, رغــم واســتمدادا وتفســريا ووويــال وتوثيقــا وحتقيقــا وقــراءة واســتنباطا, واســتمدادا وبيــاان

 .مواضيعها وتوزع حقوهلا املعرفية
مـن العلـوم حيـ  وضـفت فيـه عـدة معـارف جمموعـة  برز العلوم الـيت شـكلت حمـورا تقاطعـت فيـهأويعد علم أصول الفقه من 

العقليــة وبــني علــوم الفهــم وعلــوم العلــوم بــني العلــوم النقليــة و  جامعــا   يكــون علمــا   نواســتثمرت فيــه عــدة مفــاهيم وــا أهلــه أل
 , وإن قواعد هوا العلم وضعت أساسا  لضبط فهم الن  واستمداد معناه.وعلوم الشريعة وعلوم النظر االستدالل

ومصـادرها ويسـعى  الالزم والضروري على املفسر أن يستعني هبوه القواعد يف التفسـري ويطلبهـا مـن مضـاهنان من هنا كان م
 إىل اســتثمارها وإعماهلــا يف التفســري خاصــة مــا تعلــق ابلقواعــد اللغويــة املخصصــة للتفســري عامــة والــن  القــرءاين خاصــة ألنَّ 

الضـــرورة املنهجيـــة ملزمـــة للمفســـر يف أن يســـتعني جبهـــود  نـــا فـــانالعربيـــة مـــن ه مســـتمدة مـــن اللغـــة هـــوا العلـــم قواعـــد أكثـــر
 .وتفسريه وال يتغاضى عن هوه اجلهود األصوليني وحبوثهم يف قراءة الن 

وعند البح  يف كتـاابت األصـوليني وعلمـاء علـوم القـرآن, جنـد عـددا  ال نس هبـا, مـن املسـائل املشـرتكة بـني العلمـني, وجنـد 
اليت زادها علماء أصول الفقه ومل تبح  يف كتـب علـوم القـرآن وابلعكـس, وختتلـف طـرقهم يف تنـاول  أيضا  كثريا  من املسائل

 املسائل املشرتكة بينهم يف أغلب األحيان.
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ه( رمحهمـا هللا تعـاىل, ألهنمـا 900ه(, والسـيوطي)ت794كما يظهر ذل  جليا  يف كتـاابت العـاملني اجلليلـني الزركشـي)ت
لعلمـني, فوجـد يف كتـاابهتم اختالفـا  واضـحا  يف طـريقتهم لدراسـة املسـائل, كمـا وجـد يف كتـبهم زايدات أبرز املؤلفني يف كلتا ا

تـــداخل العلـــوم يف الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي:علم أصـــول الفقـــه وعلـــم التفســـري, علـــى كـــل علـــم مـــن اآلخـــر.) حممـــد بنعمـــر, 
 (.nama-center.comمركز مناء للبحوث والدراسات,  ,0107

بعــ  البحــوث والدراســات اجلامعيــة علــى تقييــد املســائل املشــرتكة بــني علــوم القــرآن وأصــول الفقــه يف كتــب ولقــد عملــت 
خاصة لتكون بني أيدي الباحثني واملهتمني ابلبح  يف كـال العلمـني, ومـن هـوه املسـائل: مسـالة الناسـخ واملنسـوئ, احملكـم 

بــــني, العــــام واخلــــا , املطلــــق واملقيــــد, املنطــــوق واملفهوم.)الــــوهيب, واملتشــــابه, احلقيقــــة وا ــــاز, الظــــاهر واملــــؤول, ا مــــل وامل
 ومابعدها(. 33: 0105

 وبعد استقراء للقواعد األصولية املتعلقة ابلقرآن الكرمي تبنّي أهنا كثرية, وما اشتهر عند العلماء هي:
 .القراءة الشاذة مبنزلة خرب اآلحاد أوال : قاعدة:

 .ن قاعدة: الزايدة على ال: اثنيا  
 .اثلثا : قاعدة: النسخ

 (.ظم واملعىن)القرآن اسم للنَّ  رابعا : القاعدة اليت  ن بصدد الكالم عنها يف هوا البح , وهي قاعدة:
 املبحث الثاين

 ظم واملعىن (قاعدة: ) القرآن اسم للنَّ  شرح
 القاعدة معىناملطلب األول: 

ثقلـــني مــن أن متــوا مبثلـــه, بــل مبثــل أقصــر ســـورة منــه, وهــوا اإلعجـــاز القــرآن هــو كــالم هللا تعـــاىل املعجــز, وقــد حتــدى هللا ال
 والتحدي يشمل اللفت واملعىن معا , وال يقتصر على النَّظم فقط.

ظم, أمـــا معـــىن هـــوه النقـــوش ومعـــىن هـــوه احلـــروف لقاعـــدة: فهـــي مبعـــىن أن النقـــوش واحلـــروف هـــي الـــنَّ لوأّمـــا املعـــىن اإلمجـــايل 
ظم ويف املعــىن مجيعــا , وهــوا هــور العلمــاء علــى أن القــرآن هــو معجــز, ويكــون االعجــاز يف الــنَّ ومــدلوهلا هــو املعــىن, واتفــق مج

 الكربى الباقية. والقرآن الكرمي معجزة نبّينا حممد  دليل وآية على نبوته 
غتـه املتناهيـة,  فاما اإلعجـاز ابللفـت, فـرغم أن القـرآن نـزل بلسـان عـريب مبـني, إال أن نظمـه البـديع, ووليفـه العجيـب, وبال

أعجزت اخللق عن اإلتيان مبثله, وأما اإلعجاز ابملعىن؛ فمنه: اإلخبار عن الغيوب؛ وذل  أمر مستحيل يف حـق نبينـا حممـد 
  ّ(.65:  0110املريين,  ): ي, لوال أنه وحي من ربه, وهو أمر مستحيل  يف حق البشر األم 

أصـح  ر معجـز ا أل نـه جـاء  ن فصـح األلفـال يف أحسـن نظـوم التـاليف مضـمنا  قال اخلطايب رمحه هللا:  واعلم أن القرآن إمنا صا
املعاين, من توحيد له عزت قدرته, وتنزيه له ىف صفاته, ودعاء إىل طاعتـه, وبيـان مبنهـاج عبادتـه؛ مـن حتليـل وحتـرمي, وحضـر 

كــل   جــر عــن مســاوئها, واضــعا  وإابحــة, ومــن وعــت وتقــومي وأمــر مبعــروف وهنــي عــن منكــر, وإرشــاد إىل حماســن األخــالق, وز 
 .( 07 : 0976, )اخلطايب :شيء  منها موضعه الوي ال يرى شيء أوىل منه 

 املطلب الثاين: مستند القاعدة
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ بقولـه تعـاىل: مجهور العلمـاء علـى صـحة هـوه القاعـدة  لاستد

 .]88اإلسراء: [ چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  
ظم علــى  فيــه الداللــة علــى إعجــاز القــرآن, فمــن النــاس مــن يقــول: إعجــازه يف الــنَّ ه الداللــة: يقــول اجلصــا  رمحــه هللا: وجــ

ويستدل على ذل  بتحديه يف هـوه اآليـة العـرب والعجـم واجلـن واإلنـس, ومعلـوم أن  ,حياله ويف املعاين وترتيبها على حياله
 .(3/071 :0994 ,اجلصا ) :يكون التحدي هلم من جهة املعاين  العجم ال يتحدون به من طريق النظم فوجب أن

 املطلب الثالث: آراء العلماء يف القاعدة:
 أختلف العلماء يف القاعدة على موهبني:

 (.3/375: 0113,)النووي ظم واملعىن مجيعا .املوهب األول: ذهب مجهور العلماء إىل أنَّ القرآن اسم للنَّ 
ظم, وينسـب هـوا القـول إىل أيب حنيفـة رمحـه هللا, بنـاءا  علـى أنـه م إىل أنه اسم للمعىن دون الـنَّ املوهب الثاين: وذهب بعضه

يوجب يف الصالة قراءة القرآن؛ من حي  هو لفت دال  علـى كـالم هللا تعـاىل, الـوي هـو صـفة قائمـة ملـا يتضـمن مـن العـرب, 
ـــاء, والتعظـــيم, مـــن حيـــ  هـــو لفـــت عـــريب,  ـــة عليـــه ال تتلـــف بـــني لفـــت, ولفـــت. واملـــواعت, والرتهيـــب, والثن ومعـــىن الدالل

 (. 0/66: 0993 )السرخسي,
 استدل اجلمهور ندلة منها:

 .]3سورة الزخرف من االية [ چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچىل: اقوله تع-0
اب , دل علـى ( عـر انزلناه قـرآان  عربيـا بلغـة العـرب فصـيحا  واضـحا  إذا كنـتم أيهـا املنـورون بـه مـن رهـط حممـد ) وجه الداللة:

 (.7/008: هـ 0409 )ابن كثري,(.ةليا)متو  ةألن نظم القرآن معجز  ,أن االعجمي ليس بقرآن
عجــازه امتنــع قطعــا  وأن مل يكــن كــول  امتنــع للقــادر  ن كــان إلإفــ ,ن قــراءة القــرآن مــا كــان املقصــود منــه لفظــه ومعنــاهإ-0

 (.0/071 :0415 كشي,)الزر ذكار, وما كان املقصود منه معناه دون لفظه فجائز.كاأل
ا يكــون تفســريا  لــه ولــو كــان مّنــإمثلــه و   خــرج عــن نضــمه, فلــم يكــن قــرآان والن القــرآن معجــز يف لفظــه ومعنــاه فــإذا غــرّي إ-3

 (351/ 0: 0997 )املقدسي,من مثله. ةن بسور اتيعنه ملا حتداهم ابإل اتفسريه مثله, ملا عجزو 
 واستدل احلنفية ندلة منها:

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  چ : تعـاىلوقولـه  ,]096سورة الشـعراء, [ چہ  ہ  ھ       ہچ   :قوله تعاىل

 .]09-08على سورة األ[  چ
ا هــو هـوا القــرآن لفــي بعــ  زبــر مّنــإهــوا القــرآن يف كتــب األوليـني وخــرج خمــرج العمــوم ومعنـاه اخلصــو  و  أنّ  وجـه الداللــة:

ل من الكتب على بع  رسله قد كان بلساهنم وهو املعىن دون اللفـت ومل يكـن األوليني يعين أن ذكره وخربه يف بع  ما نز 
 (.375/ 09 :0111)الطربي, فيها هبوا نظم.

وهوا الرأي من أيب حنيفـة اختلفـت فيـه آراء األحنـاف يف األصـل الـوي بـين عليـه هـوا القـول, فهنـاك مـن أوَّلـ ه , ومحلـه علـى 
ـــرأي هـــو الصـــحيح عنـــد أيب حنيفـــة.رأي اجلمهـــور, أو أن القـــرآن اســـم للـــنظم وا  :0115السرخســـي,)ملعـــىن, معتـــربا  هـــوا ال

0/080.) 
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نقـال  متـواترا  بـال  , املكتـوب يف املصـاحف, املنقـول عـن النـيب قال البزدوي:  أما الكتاب؛ فـالقرآن املنـزل علـى رسـول هللا 
 (.0/5 د.ت:البزدوي , ) :شبهة, وهو النظم واملعىن مجيعا , وهو الصحيح من قول أيب حنيفة عندان 

ظم ركنـا  الزمـا  يف حـق جـواز الصـلوات اخلاصـة, وجعـل مؤ وَّال  رأي أيب حنيفـة يف جـواز الصـالة ابلفارسـية؛ بكونـه مل جيعـل الـنَّ 
 املعىن ركنا  الزما , والنظم ركنا  حيتمل السقوط؛ رخصة مبنزلة التصديق يف اإلميان أنه ركن أصلي, واإلقرار ركن زائد.

مــن نقــل رجــوع أيب حنيفــة عــن رأييــه الســابق: يقــول صــاحب كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي:  فامــا القــراءة  وهنــاك
وهــوا اختيــار عامــة احملققــني, , بغريهــا؛ فــال جيــوز ابالتفــاق, وقــد صــح رجوعــه إىل قــول العامــة؛ رواه نــوح ابــن أيب مــرمي عنــه, 

 .(0/40 :م0997 : )البخاري,وعليه الفتوى 
عنه إنه مفتقر إىل الـدليل؛ قـال النسـفي:  قولـه, واألصـح أنـه رجـع عـن هـوا  يلا الرجوع هناك من ش كَّ   فيه, وقإال أنَّ هو

القول؛ كما روى نوح بن أيب مرمي عنه, قال فخر اإلسالم: ألن ما قاله تالف كتاب هللا تعاىل ظاهرا ؛ ألنـه وصـفه ابلعـريب, 
نيفــة رمحــه هللا, فــال حاجــة إىل االســتدالل, وإن مل يثبــت, فــال يفيــد قولــه, قيــل: فيــه نظــر؛ ألن الرجــوع إن ثبــت عــن أيب ح

, بــل نقلــه واحــد مــن العلمــاء, وإن كــان هــو األصــح؛ فــاحتيج ابلضــرورة إىل بيــان وجــه كــل -يقينــا  -وأقــول: الرجــوع مل يثبــت 
 .ومابعدها(64,  0110, النسفي, كما أشار املريين): القول, والرجوع اثنيا  

أحتـداه يف ذلـ ,  وأان أما رجوعه عنه فال ميكن االستدالل عليه من أي كتاب من كتب احلنفيـة,:  فريد وجديحممد وقال 
حيسـن العربيـة ومـن ال حيسـنها علـى حـد سـواء, ّ رجـع عـن هـوا  ملـن وكل ما روي هو أنه كان يقول جبـواز الصـالة ابلرتمجـة

 (.80: 0104 : )وجدي, بية فقطصاحبيه وهو جواز ذل  ملن ال حيسن العر رأي  اإلطالق إىل
 :الرتجيح
هو ما حتتوي عليه دفتـا املصـحف مـن لفـت ومعـىن, و  اسم للنظم واملعىن, القرآن العلماء على أنَّ  أمجع مجهور :ا سبقتبني وّ 

 فــتقلنـا أن القـرآن اسـم للمعـىن دون اللفـإذا  عجـازه والتحـدى وقــع هبمـا معـا,إفـالنظم واملعـىن داخـالن كمـا سـبق يف مـدلول 
ذهـب إليـه اجلمهـور أوىل  , لـوا مـاا يكون تفسـريا  لـه, فـال يكـون حينأـو العجـز والتحـديقرآان , وال مثله, وإمنّ  كونهخرج عن  

 أعلم. تعاىل وهللا واملختار عند علماء احلنفية أنَّ موهبهم مثل موهب اجلمهور, ابألخو واالعتبار,

 املبحث الثالث
 ل الفقهيةأثر االستدالل ابلقاعدة على املسائ

ظم واملعـىن معـا  ؟ , االخـتالف يف مسـالتني هـامتني مهـا: قـراءة الفاحتـة يف ب على االختالف يف هل  القرآن اسم للنَّ وقد ترتّ 
 .الصالة بلغة غري اللغة العربية, وحكم ترمجة القرآن

 األول: قراءة الفاحتة يف الصالة بلغة غري اللغة العربية:طلب امل
 از قراءة القرآن يف الصالة بغري اللغة العربية, على قولني, وهي كاآليت:اختلف العلماء يف جو 

ِســن العربيــة, أو ال  القــول األول: ذهــب اإلمـام أبــو حنيفــة إىل أن القــراءة ابلفارســية يف الصــالة جــائز, ويكــره, ســواء كــان حي 
سن جاز سن, وقال أبو يوسف وحممد: إن كان حيسن ال جيوز, وإن كان ال حي   .(0/37 :0993 سرخسي,)ال: حي 
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قال الصاحبان:  تصح الصالة بغري العربية ملن عجز ومل يكن حمسنا  للعربيـة, فوجـه قوهلمـا أن القـرآن اسـم ملنظـوم عـريب كمـا 
ـــه الـــن , إال أن عنـــد العجـــز يكتفـــى ابملعـــىن كاإلميـــاء يف الصـــالة للعـــاجز عـــن الســـجود    ه0404 )ابـــن اهلمـــام, :نطـــق ب

:0/085.) 
يب حنيفــة أجــزاه عنــد أن افتــتح الصــالة ابلفارســية أو قــرأ فيهــا ابلفارســية.... وهــو حيســن العربيــة إفــ دايــة:  وقــال صــاحب اهل

مــا الكــالم يف القــراءة فوجـــه قوهلمــا إىل القــرآن اســم ملنظـــوم أجــزاءه.... و أن مل حيســن العربيـــة إرمحــه هللا, وقــاال: ال جيزئــه.. و 
إال أنـــه يصـــري مســـيأا   ,كتفـــي ابملعـــىن كاالميـــاء... وهلـــوا جيـــوز عنـــد العجـــزعـــريب كمـــا نطـــق بـــه الـــن , إال أن عنـــد العجـــز ي

 (.58/ 0 , د.ت :املرغيناين) :ن كان سوى الفارسية هو الصحيح ملا تلوان اي لسلسنة املتوارثة وجيوز ناملخالفته 
واء أمكنتــه العربيــة أو عجــز أنــه ال جيــوز القــراءة بغــري لســان العــرب, ســعلــى مجهــور علمــاء املســلمني, اتفــق  القــول الثــاين:

 .عنها, وسواء  كان يف الصالة أو غريها, فإن أتى برتمجته يف الصالة بدال  عن القراءة مل تصح صالته
وال  زئـه القـراءة بغـري العربيـة, وال إبـدال لفظهـا بلفـت عـريب, سـواء أحسـن قراءهتـا ابلعربيـة أو مل   رمحه هللا:  ابن قدامة قال:

قرآن معجزة؛ لفظه, ومعناه, فـإذا غـري خـرج عـن نظمـه, فلـم يكـن قـرآان وال مثلـه, وإمنـا يكـون تفسـريا لـه, ألن ال ....حيسن.
ولو كان تفسريه مثله ملا عجزوا عنه ملا حتداهم ابإلتيان بسورة من مثله, أما اإلنوار, فإنه إذا فسره هلـم كـان اإلنـوار ابملفسـر 

 .(0/351: 0997 املقدسي,) :دون التفسري 
 :ندلة منهال احلنفية ملذهبهم استد
, وجــه االســتدالل مــن اآليــة: أن هللا وصــف القــرآن الكــرمي بكونــه يف ]096الشــعراء: [چہ  ہ  ہ  ھ   چ تعــاىل:  قولــه

 ..زبــر األولــني, ومل يكــن فيهــا ابلــنظم العــريب, فلــزم أن يكــون مبعنــاه, واملقــروء ابلفارســية يشــتمل علــى معنــاه فجــاز إحلاقــه بــه
 .(0/085 , د.ت:لبابريتا)

 :فهوه اآلية حيتملوردَّ اجلمهور: ننه ليس يف اآلية ما يدل على جواز قراءة القرآن بغري العربية, 
مـــوكورة يف زبـــر األولـــني, أو أن ذكـــر القـــرآن واإلشـــارة إليـــه موجـــود يف  -أو معـــىن القـــرآن ال القـــرآن- معـــىن قصـــ  القـــرآن

م علــى حــوف املضــاف, وهــوا ا ــاز جيــوز ألجــل الــدالئل القــاهرة القاطعــة الكتــب القدميــة علــى أن الضــمري للقــرآن والكــال
 .الدالة على عربية القرآن الكرمي

أي إن ذكره ورسالته يف الكتب اإلهلية املتقدمة يكون التفاي , إذ خـرج مـن ضـمري , الضمري عائد على رسول هللا  أنّ إما  و 
, قــال , إىل ضــمري الغيبــة, وكــول  قبــل أن يعلمــه]094اء:الشــعر [چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ : تعــاىل اخلطــاب يف قولــه

, وتناسـق الضـمائر لشـيء واحـد , أي أن يعلـم حممـدا  ]097الشعراء: [چھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ   ڭ    چ تعاىل: 
 .(089/ 8 ه:0401: )األندلسي,  أوضح

 نفية هوا االستدالل.الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط به االستدالل فال يصح للح نّ إو 
 .]44فصلت: [   چۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ قوله تعاىل:و 

 (.004/ 01 : هـ0405 ,آللوسيا.)وجه االستدالل: فإنه يستلزم تسمية الكتاب قرآان  أيضا  لو كان أعجميا  
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إىل احلقيقــة الشــرعية  -كــل مقــروء-اللغويــة وردَّ اجلمهــور ننــه: ورد يف اآليــة )قــرآان( املنكــر ومل يعهــد فيــه النقــل مــن احلقيقــة 
وهــي الكتــاب املقــدس فيشــمل الكــالم هنــا كــل مقــروء, أمــا القــرآن ابلتعريــف فهــو املفيــد للحقيقــة الشــرعية, وملــا طلــب هللا 

, جــاء ابللفــت معرفــا  فــاملطلوب هــو القــرآن ]01املزمــل:[چ  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ چتعــاىل مــن املصــلي قــراءة القــرآن قــال: 
 .د يف خطاب الشرع وهو الكتاب املعجز لفظا  ومعىن  املعهو 

 .]01املزمل: [  چ  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ چوقوله تعاىل: 

وجــه االســتدالل:  أن مبــىن فرضــية القــراءة يف الصــالة علــى التيســري وهلــوا تســقط عــن املقتــدي بتحمــل اإلمــام وخبــوف فــوت 
 .(04/ 0: 0997 )البخاري,, الركعة 

يف أنَّ مبىن الشريعة على التيسري, وأن القـراءة مطلـوب فيهـا التيسـري لـول  قـال مجهـور العلمـاء أن غـري دَّ ننه: ال خالف ور  
 القادر على القراءة يسبح هللا تعاىل وحيمده وهوا تيسري.

ـبـَع ةِ  »قــول رسـول هللا صــلى هللا عليـه وســلم: بمــن السـنة: اسـتدل احلنفيـة و  ا اَلق ــَرآن  أ نَـزِل  ع ل ــى س  ـو  , فـ اقَـر ء وا م ــا  ِإنَّ ه  أ َحــر ف 
 .(3/000ه: 0413: )البخاري,«تـ ي سَّر  ِمَنه  

وجه االستدالل:  أنـه ملـا جـاز للعـريب تـرك لغتـه إىل لغـة غـريه مـن العـرب, مـع كمـال قدرتـه علـى لغـة نفسـه جـاز لغـري العـريب 
 .(3/340: 0997 البخاري,):أيضا  ترك لغة العرب مع عجزه واالكتفاء ابملعىن الوي هو املقصود 

احلــدي  يفيــد خــالف مــوهب احلنفيــة ألن معنــاه ســبع لغــات للعــرب, وألنــه حيصــر اللغــات بســبع وهــم : وردَّ اجلمهــور ننَّ 
 (.3/340: 0113 : )النووي,يقولون جبواز مجيع اللغات وهي تزيد على السبعة

ب هلـم الفاحتـه ابلفارسـية فكـانوا يقـرؤن ذلـ  روي أن الفرس كتبوا إىل سلمان الفارسي )رضـي هللا عنـه( أن يكتـواستدلوا مبا 
 ونوقش هوا الدليل ننه: كتب تفسري الفاحتة الحقيقتها.  يف الصالة ح  النت السنتهم للعربية.

 ليس بقرآن لوجوه: غري العربيةالكالم املرتب ب :ابآليتابإلضافة ملا سبق من األدلة والردود, واستدل اجلمهور 
 .]095الشعراء: [    چۀڻ  ۀ     چ  قوله تعاىل:

 .]4إبراهيم: [چ  ںڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچوقوله تعاىل: 

وهــوا يــدل علــى أنــه تعــاىل مــا ,]44فصــلت: [چ  ۅۋ   ۅ  ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ وقولــه تعــاىل:
 جعله قرآان  أعجميا , ألن )لو( حرف امتناع المتناع, فكل ما كان أعجميا  فهو ليس بقرآن.

ـــــــــــــــــــــــــــــه  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چتعـــــــــــــــــــــــــــــاىل: وقول

إمــا أن يكــون عــني القــرآن أو مثــل القــرآن وهــو لــيس بعينــه قطعــا ,  غــري العربيــةفــالكالم املنظــوم ب, ]88اإلســراء: [چڦ
 وليس مبثله لنفيه تعاىل وجود املثل له, فثبت أنه ليس بقرآن.

ــل   ومــن الســنة: حيــ  ــاء  ر ج  ــال  :  ج  ــلَّم  فـ ق  ــِه و س  ــلَّى هللا  ع ل َي أ ا » ِإىل  النَّــيبِّ ص  ــيـَ أ ا , فـ ع لَِّمــيِن ش  ــيـَ ــَرآِن ش  ِإيّنِ ال  أ َحِســن  ِمــن  اَلق 
ـلَّم : قـ َل : س ـَبح ان  هللِا , و احلَ َمـد  هللِ , و ال  إِلـ ه  ِإالَّ  ا لِـر يبِّ ,  جي َزِئ يِن ِمَنه  , فـ ق ال  ص لَّى هللا  ع ل َيـِه و س  ـو  هللا  أ َكبـ ـر  , قـ ال  : ه  هللا  , و 

 .(5/004: 0993 ,ابن حبان: )« ف م ا يل ؟ ق ال  : ق ِل اللَّه مَّ اَغِفَر يل , و اَرمح َيِن , و اَرز َقيِن , و ع اِفيِن 
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ابلتسـبيح ومل  أمـره الرسـول  وجه االستدالل: أن الرجل ملا ساله عما جيزئـه يف الصـالة عنـد العجـز عـن قـراءة القـرآن العـريب
 .ممره ني لغة أخرى بل اكتفى ابلوكر العريب

لصــحابة غــري لاخللفــاء األربعـة رضــي هللا عــنهم أو أحــد مــن  لــو كــان هـوا جــائزا  لكــان قــد أذن رسـول هللا  ومـن املعقــول:  
ن ذل  يزيل عنهم املشقة يف تعلـم اللغـة العرب أن يقرأ كل بلغته, ولو كان هوا األمر الشتهر الهتمام أرابب اللغات به, أل

 (.0/090: هـ0401 : )الرازي,العربية, ومعلوم أن  ويزه يفضي إىل اندراس القرآن ابلكلية, وهوا ال جيوز 
 :الرتجيح

ألن القـــرآن معجـــز بلفظـــه القـــراءة يف الصـــالة بغــري العربيـــة,  يف عـــدم جـــواز ,مــا ذهـــب إليـــه اجلمهـــور أوىل ابألخـــو واالعتبــار
 نــاه, فــإذا غ يّـــر  خــرج عــن نظمــه, فلــم يكــن قــرآان , وال مثلــه, وإمّنــا يكــون تفســريا  لــه, فــال يكــون حينأــو العجــز والتحــدي,ومع
, كمـا ورد يف احلـدي  السـابق ذكـره يسـبح هللا تعـاىل وحيمـده, أو قـراءة فهـو كـاألمي يف أنـه ال قـراءة عليـهالا العـاجز عـن أمّ و 

 يف البح , وهللا تعاىل أعلم.
 الثاين: صكم ترمجة القرآنلب طامل

ال ختــرج الرتمجـة يف اللغـة عـن معــىن البيـان والتعبـري, وهــي تفسـري الكـالم بلغـة غــري لغتـه, وقـد ترمجــه  لرتمجـة:أواًل: التعريـف اب
نقــل الكــالم مــن لغــة إىل لغــة أخــرى, فقيــل أن:  وتــرجم عنــه: إذا فســر كالمــه بلســان آخــر, فجــاء يف لســان العــرب, أهنــا 

 (.00/66:  هـ0404 : )ابن منظور, هو املفّسر للسان  الرتمجان

األول: نقــل الكــالم مــن لغــة إىل لغــة أخــرى بــدون بيــان ملعــىن األصــل  الرتمجــة ت طلــق ىف اللغــة علــى معنيــني:وقــال الــوهيب:  
وهيب,  : )الــالثــاّن: تفســري الكــالم وبيــان معنــاه بلغــة أخــرى, املــرتج م, وذلــ  كوضــع رديــف مكــان رديــف مــن لغــة واحــدة

0111  :09.) 
نقـــل الكـــالم مـــن لغـــة إىل أخـــرى عـــن طريـــق التـــدرّج عـــن  : فهـــي: عـــن معنـــاه يف اللغـــة كثـــريا    تتلـــف أمـــا يف االصـــطالح فـــال

نقــل معــىن كــل كلمــة علــى حــدة, والتعبــري (, أي 031,  0999: )البــوطي,  الكلمــات اجلزئيــة إىل اجلمــل واملعــاين الكليــة
 .عنه بكلمة مقابلة

التعبري عن معاين ألفاظه العربية ومقاصدها نلفال غري عربية مـع الوفـاء جبميـع هـوه  ترمجة القرآن الكرمي هي: ومن هنا فإن 
 (.0/044: 0996: )الزرقاين,  املعاين واملقاصد

 الرتمجة: قسامأاثنياً: 
 أربعـة أنـواع وهـي: وقسـمها علـى رتمجـةلل تقسـيمه يف الصـواب جانـبخلط بعـ  املعاصـرين يف تقسـيمهم للرتمجـة, مـنهم قـد 

, و ــن بــدوران قّســمنا الرتمجــة علــى قســمني: ترمجــة حرفيــة ترمجــة معنويــة, ترمجــة تفســريية, ترمجــة تفســري القــرآن, ترمجــة حرفيــة
, وجعلنا القسم الثال  الرتمجة التفسـريية أختـا  للرتمجـة املعنويـة, ومل نـتكلم عـن ترمجـة تفسـري القـرآن -تفسريية-وترمجة معنوية 

 يست حمل اختالف بني العلماء, وهي من املسائل املتفق عليها.ألهنا ل
 هي نقل ألفال من لغـة إىل نظائرهـا مـن اللغـة األخـرى حبيـ  يكـون الـنظم موافق ـا للـنظم, والرتتيـب موافق ـا : الرتمجة احلرفية

يســتبدل هبــا كلمــة تســاويها يف فــاملرتجم يف الرتمجــة احلرفيــة مخــو كــل كلمــة يف األصــل ّ  (,304:  0111)القطــان,  للرتتيــب  



 آرام جالل عبداهلل البريخضري أثر قاعدة  القرآن اسم للنَّظم واملعىن  على املسائل الفقهية
 

89 

 

اللغة األخرى مع وضعها موضعها وإحالهلا حملها وإن أّدى ذل  إىل خفاء املعىن املراد من األصـل بسـبب اخـتالف اللغتـني 
 .يف مواقع استعمال الكالم يف املعاين املرادة

مجتهــا وبتعبــري آخــر, فرتمجــة معــاين القــرآن فهــي الــيت تشــمل علــى معـاين املفــردة املــراد تر  :-التفســريية–وأمــا الرتمجــة املعنويــة 
 بيـان معـىن الكـالم بلغـة أخـرى الكرمي: عبارة عن تفسري موجز للقرآن يف لغة أجنبية, ويقال هلا الرتمجة التفسريية, ومعناهـا: 

 .(305:  0111)القطان, : من غري تقييد برتتيب كلمات األصل أو مراعاة لنظمه 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  چ  :فـالقرآن الكـرمي مـثال يقـوللرتمجتـني بوضـوح, وحّ  نبنّي الفرق بـني هـاتني ا

األلفــال هنــا, لــيس شــيء منهــا يــدل علــى املعــىن املقصــود بطريــق الداللــة  أنّ   ,]90 :اإلســراء[   چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    
ة املسـتعملة لـول  مجلـة مـن ا ـازات تكشـف عـن املعـىن املـراد بواسـطة التصـوير والتخييـل, واألدا اللغوية األصلية, وإمنا هـي

عمــل فيهــا الترمجــة ســليمة ال تفســد املعــىن وال تــرج  فكيــف ميكــن أن تــرتجم هــوه اآليــة ,والتشــبيهات واالســتعارات املختلفــة
 (.031,  0999: )البوطي,  من الرتمجة إىل التفسري؟!

 نقاط أساسية أمهها:, يف الرتمجة ختتلف عن التفسري نَّ إ اثلثاً: الفرق بني الرتمجة والتفسري:
عـن املعـىن  أن الرتمجة ال تكون إال نقال ملعـىن األلفـال مـن لغـة إىل أخـرى, يف حـني أن التفسـري يكـون كـول  ويكـون تعبـريا   

 .(031,  0999)البوطي,  : نلفال أخرى يف نفس اللغة
 .االرتباط فسري فإنه قائم علىصيغة الرتمجة استقاللية ميكن فيها االستغناء عن األصل وليس كول  التإنَّ 

لـه,  ل صـل وشـرح   ٌ  بيـان ال جيوز االستطراد يف الرتمجـة فهـي صـورة مطابقـة ل صـل حتكـي عنـه ولـيس كـول  التفسـري فهـو
 .يةأو ع قد لول   د كثري ا من املفسرين يستطردون يف مسائل لغوية أو فقهية

 (.0/004, 0996.)الزرقاين, ل  التفسريتتضمن الرتمجة دعوى الوفاء جبميع معاين األصل وليس كو
 :الكرمي بني القبول والرد ترمجة القرآنرابعاً: 

العلمـاء حــول مجهــور  قالـهإن مسـالة ترمجـة القــرآن مل تكـن مثــار جـدل يف عصــر النبـوة ويف صـدر اإلســالم, وابلرجـوع إىل مــا 
وهـل  ,قـراءة ترمجـة القـرآن يف الصـالةمـن قبيـل  قة,يف جمـاالت ضـي غالبا  ما متون علـى ذكـر هـوه املسـالة د  جنهوا املوضوع, 

, إال اإلمــام ســواء يف الصــالة أو يف غــري الصــالة, فقــالوا بعــدم جــواز ترمجــة القــرآن,  ــوز قراءهتــا يف الصــالة بغــري اللغــة العربيــة
 وردُّ اجلمهور عليها.أيب حنيفة النعمان ومن حوا حووه يف جواز ترمجة قراءة القرآن يف الصالة وخارجها كما بّينا أدلته 

الفتوحــات اإلســالمية وصــلت إىل بــالد  صــدر اإلســالم, حيــ  ترمجــة القــرآن يفالكــالم حــول مل تكــن هنــاك حاجــة إىل  إذن
الشام ومصر والعراق وفـارس والـروم, بـل كانـت اللغـة العربيـة يف قمـة ولقهـا, ويسـعى األمـم والشـعوب إىل تعلـم اللغـة العربيـة 

 .لتدبر القرآن الكرمي
بعـــد ســـقوط اخلالفـــة العثمانيـــة وســـعي  -ظهـــورا  جليـــا  -يف الـــبالد اإلســـالمية  ظهـــر الـــدعوة إىل ترمجـــة القـــرآن الكـــرميولكـــن 

عدد مـن املستشـرقني  قامقبل ذل  و م(, وحضر استعمال اللغة العربية, 0938 –م 0903الكماليون إىل سياسة الترتي  )
انطوت عليه ترمجاهتم من أخطاء وقصور ال يليق مبعىن القرآن الكـرمي, بشـكل برتمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى, وما 

صـدرت أول ترمجـة للقــرآن حيـ    , وال ميكـن االعتمـاد عليهـا,, عمـدا  أو سـهوا , قصـدا  أو جهــال  تقـدح يف قداسـة اإلسـالم
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وين بفرنســـا, وقـــام هبـــوه م بطلـــب مـــن بطـــرس املبجـــل, راهـــب ديـــر كلـــ0043 – 0040الكـــرمي إىل الالتينيـــة يف أورواب بـــني 
الرتمجة روبرت لرتيين االنكليزي, وهرمان الدملاشي األملاين, وراهب اسباين عريب, ومل تنشر هوه الرتمجة إال بعـد أربعـة قـرون, 

 (.0/006: 0996: )الزرقاين, ّ ترجم إىل اإليطالية واألملانية واهلولندية 
من مبدأ وجوب إيصـال وتبليـ  النـاس نحكـام القـرآن الكـرمي, بـدأ التفكـري , وانطالقا  القرآن ةمع وجود هوه األسباب لرتمج

 يف نقل معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األخرى بواسطة علماء موثوق نمانتهم واقتدارهم يف تل  اللغات.
مـن أسـرع  األزهـروكانـت علمـاء , القدميـة عنـواان  اجلديـدة شـكال  ومضـموان   وقد وثر العـامل اإلسـالمي وثـرا  ابلغـا  هبـوه املسـالة

 من وثروا بول , وشغلها أكثر ما شغلها مسالة ترمجة القرآن الكرمي, وانقسم علماءها يف هوه املسالة بني مؤيد وراف .
ورأت أن هـــوه  -التفســـريية-نويـــة رتمجـــة املعالواســـتحالة  ,ســـتحالة الرتمجـــة احلرفيـــة وحرمتهـــااب وقـــالوا ,فريـــق مـــنهم رفضـــهاف

ومــا فيهــا مــن  ن الرتمجــة غــري جــائزة ابلنســبة للقــرآن الكــرمي, ألن فيهــا إهــدارا لبالغــة القــرآن وســوء أدب لنظمــهاألســاليب مــ
إال أن يــرتجم تفســري القــرآن الــوي يتضــمن أســس دعوتــه مبــا يتفــق مــع نصــو  الكتــاب وصــريح  عنــدهم أخطــار, فلــم يبــق

 .الس نَّة إىل لسان كل قبيل ح  تبلغهم الدعوة وتلزمهم احلجة
ألّـف كتـااب  بعنـوان   مسـالة ترمجـة القـرآن  وأيَـّده عـدد   حيـ الشيخ مصطفى صربي, مفـيت الـداير العثمانية)سـابقا (, منهم: 

كبـري مـن علمـاء اإلسـالم يف ذلــ  الوقـت, كالشـيخ حممـد شــاكر مـن خـالل رسـالة بعنــوان   القـول الفصـل يف ترمجـة القــرآن 
 حـــدث األحــــداث يف اإلســـالم اإلقـــدام علـــى ترمجــــة  مـــن خـــالل كتابـــه ,انإىل اللغـــات األعجميـــة , والشـــيخ حممـــد ســــليم

مـــن خـــالل كتابـــه  حجـــة هللا علـــى خليقتـــه, يف بيـــان حقيقـــة  ,القــرآن , والشـــيخ حممـــد خبيـــت املطيعـــي مفـــيت الـــداير املصـــرية
 ., وآخرونالقرآن وحكم كتابته وترمجته 

علــى رأســهم شــيخ األزهــر املفســر املعــروف الشــيخ حممــد , وكــان  ترمجــة معــاين القــرآنحتــت مســّمى   وأجازهــا فريــق آخــر
)ترمجــة  م(, وي عتــرب املؤســس ملشــروع األزهــر يف ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي, حتــت اســم0945-م0880مصــطفى املراغــي )

جـواز سـتاذ حممـد فريـد وجـدي الـوي ألّـف كتـااب  للـرد علـى حجـج املمـانعني وأمسـاه  األدلـة العلميـة علـى األو معاين القرآن(, 
  . ترمجة معاين القرآن إىل اللغات األجنبية

أصــبح أمــرا  واقعيــا , فــال ب ــدَّ مــن إجيــاد وســيلة للحفــال علــى هويــة الــن  وروحــه  الكــرمي ترمجــة القــرآن أنَّ وحجــتهم يف ذلــ : 
املسـلمني  الناس تراجم للقرآن بلغات خمتلفة اشتملت على أخطاء كثرية, واعتمـد عليهـا بعـ بع  وضع  قدوأنه  ,وداللته

, هـوا مـا توجَّـب  تشـكيل فريـق األجانب, وبع  العلماء من غري املسلمني وـن يريـدون الوقـوف علـى معـاين القـرآن الكـرمي
(, وجعلوهــا مــن ابب 0/004: 0988 : )الطحــان, شــروط الزمــةمــن خــرية العلمــاء لصــياغة معــاين القــرآن بشــكل دقيــق و 

 الضرورات.
 الرتجيح:

 يف العـــامل عـــرهبم وعجمهـــم يتلـــون كتـــاب هللا تعـــاىل ويتدارســـونه بيـــنهم ويرجـــون ثـــواب هللا ورضـــوانه, مـــن املعلـــوم أّن املســـلمني
 ومنهم من يريد أن يتدبّر كالم هللا, ويعرف معناه, وهو جيهل العربية, فليس أمامه إال أحد طريقني:
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ق لـيس مبيسـور يف عـامل الواقـع لكـل فـرد مـن أوهلما: أن تتعلم علوم العربيـة مـن النحـو والصـرف والبالغـة وغريهـا, وهـوا الطريـ
 أفراد األمة اإلسالمية املنتشرة يف مجيع أ اء العامل.

اثنيهما: االستعانة برتمجة معاين القـرآن بلغتهـا املتـوفرة مـن قبـل املتخصصـني, فلـو أغلقنـا علـى املسـلمني ابب االسـتفادة مـن 
م, وجيدون بني أيديهم غري مصحف يتربكـون بورقـه ويلثمـون غالفـه, القرآن الكرمي بواسطة الرتمجات لرتكناهم يف جهل وظال

, أو ذهـب ويضعونه على الرأس والعني احرتاما  له, وهوا ال يتفق ومقاصد الدين اإلسالمي الوي جـاء بـه الرسـول األكـرم 
سـم الرتمجـة مـا شـاؤوا مــن بعـ  املسـلمني إىل الرتمجـات القرآنيـة الـيت كتبهـا احلاقـدون علـى اإلسـالم والقـرآن وحشـدوا فيهـا اب

 األابطيل ونسبوها إىل القرآن.
 ذلـ كـان طلبهـا شـرعا  حمرمـا , و   -أي ليس ابإلمكان حتقيقها-ملا كانت مستحيلة عقال  ترمجة حرفية:  ة القرآننَّ ترمجفإ لوا

بانيـه, وبالغتـه, وفصـاحته, ورمسـه, وإعجـازه, وأسـلوبه, ومعانيـه, وم, قمجاع العلماء, إلعتبارات متعددة منها: طبيعة القرآن
 وقراءته, وغري ذل .

وكشــف النقــاب عــن  بــل هــي واجــب دعــوي لتبليــ  القــيم واملبــادئ اإلســالمية, ,أّمــا ترمجــة القــرآن ترمجــة تفســريية, أمــر جــائز
ژ  ژ    ڑ    ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چحيــ  قــال تعــاىل:  مجــال القــرآن وحماســنه,

 ولكن بشروط وقيود وضوابط شرعية., ]67املائدة:  [چک  گ  گ  گ  ک  ک  کڑ

 ولول  من األرجح إستعمال إصطالح  ترمجة معاين القرآن  ال  ترمجة القرآن  تفاداي  للخالف ودفعا  للشكوك.
ن مـن حيـ  التعبـد عدم تسمية الرتمجة احلرفية والتفسريية ابلقرآن أو املصحف, ألهنا ال ينطبـق عليهـا مـا ينطبـق علـى القـرآو 

 , وهللا تعاىل أعلم.فيجوز مسه ومحله لغري الطاهر, وأخو األحكام الشرعية منها بتالوته, وقراءته يف الصلوات
 اخلامتة

احلمد   الوي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على أشرف خلقه, وخا  أنبيائه ورسله سيدان ونبينـا حممـد, وعلـى 
 أمهها: إىل نتائجيف هناية البح  خلصنا سبحانه وتعاىل  بعد توفيق هللا ما بعد:آله وصحبه أمجعني, أ

هو ما حتتوي عليه دفتا املصحف من لفت ومعىن, و  اسم للنظم واملعىن, القرآن العلماء على أنَّ مجهور  أمجع -0
وهب أيب حنيفة مثل واملختار أنَّ م, عجازه والتحدى وقع هبما معاإفالنظم واملعىن داخالن كما سبق يف مدلول 

 .موهب اجلمهور
مل جيعل النَّظم ركنا  الزما  يف و يف حالة العجز والقدرة, فة: جيوز القراءة يف الصالة بغري العربيةيحن على رأي أيب -0

, وجّوز القاضي أبو يوسف وحممد القراءة ابلفارسية يف حالة العور وعدم القدرة, حق جواز الصلوات خاصة
 .رجع إىل مثل قوهلماوقيل أن أاب حنيفة 

 وعلى رأي اجلمهور:  -3
  سواء قدر عليها ابلعربية  ,قراءة الفاحتة بغري العربية يف الصالة -بل حترم-ذهب مجهور الفقهاء إىل عدم جواز

ولكن إذا فرض أنه  ,فهو كاألمي يف أنه ال قراءة عليه عن قراءة القرآن ابلعربيةوالعاجز , أو عجز عن ذل 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

90 

 

ألنه متكلم بكالم  ,صالته فسدت أو هنيا   بلغة أخرى فإن كان ما يؤديه قصة أو أمرا   ةصالى الخالف وأدّ 
 .ال تفسد صالته ألن الوكر ني لسان ال يفسد الصالة أو تنزيها   ما يؤديه ذكرا   وإن كان ,وليس ذكرا  

  راد القراءة ملا وخطا يف اإلعراب, أو نطق ابألعجمية, أجزأته, إذا كان أ -وهو أعجمي -من قرأ ابلفاحتة
 .نطق به من عجمة وحلن

 أما التكبري والتسبيح والتشهد, فيجب تعلم ذل  وأداؤه ابلعربية, , و وأما قراءة ما زاد على الفاحتة فغري واجب
 فإن مل يقدر على ذل , أتى به بلغته.

 .رآيناستحالة ترمجة القرآن ترمجة حرفية لعدم شرعية ذل , كي ال ي عتقد أنَّه هو النَّ  الق -4
 .وفق األسس اليت وضعها العلماء -تفسريية-جواز ترمجة القرآن ترمجة معنوية  -5
ابلقرآن أو املصحف, ألهنا ال ينطبق عليها ما ينطبق على  -الرتمجة احلرفية والتفسريية  -عدم تسمية أي منها  -6

 .القرآن من حي : التعبد بتالوته, وقراءته يف الصلوات, وعدم مسه إال بطهارة...إخل 
 

 ., وآخر دعواان أن احلمد   رّب العاملنيوصلى هللا وسلم على سيدان ونبينا حممد, وعلى آله وصحبه أمجعني
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 .بريوت –موسسة الرسالة  ,من روائع القرآن, 0999, حّممد س عيد ر مضان البوطيالبوطي, 
,  شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح ملـــل التنقـــيح يف أصـــول الفقـــه, 0996, فعياالتفتـــازاين, ســـعد الـــدين مســـعود بـــن عمـــر الشـــ

 ., لبنانحتقيق: زكراي عمريات, دار الكتب العلمية
حملقـــق: ضـــبطه وصـــححه مجاعـــة مـــن ا ,التعريفـــاتم, 0983, اجلرجـــاين مـــد بـــن علـــي الـــزين الشـــريفاجلرجـــاين, علـــي بـــن حم

 لبنان. -دار الكتب العلمية بريوت  ,العلماء قشراف الناشر

احملقـــق: عبـــد الســـالم حممـــد علـــي  ,أحكـــام القـــرآن ,0994, أمحـــد بـــن علـــي أبـــو بكـــر الـــرازي اجلصـــا  احلنفـــي ,اجلصــا 
 .0ط, لبنان –ية بريوت دار الكتب العلم, شاهني

احملقـق:  بيان إعجاز القـرآن ,0976 ابخلطايب, أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املعروف, اخلطايب
 .3 ط, دار املعارف مبصر, حممد خلف هللا, د. حممد زغلول سالم

 .5ط قاهرة,ال وهبة, مكتبة ,واملفسرون التفسري,  0111, الوهيب الوهيب, حممد حسني

 لبنان. -دار الكتب العلمية, بريوت , مناهل العرفان يف علوم القرآن, 0996الزرقاين, حممد عبدالعظيم الزرقاين, 

, حتقيــق: حممــد حممــد يمــر, دار البحــر احملــيط يف أصــول الفقــه, 0111الزركشــي, بــدر الــدين حممــد بــن هبــادر بــن عبــد هللا, 
   .0لبنان , ط -الكتب العلمية, بريوت

, حتقيــق: د. تيســري فــائق أمحــد املنثــور يف القواعــد, ه0415 ,بــدر الــدين حممــد بــن عبــد هللا بــن هبــادر الزركشــي ,الزركشــي
 .0الكويت, ط –حممود, وزارة األوقاف والشأون اإلسالمية 
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دار ,  حقــق أصـــوله, أبــو الوفــا األفغـــاين, أصــول السرخســي, 0115السرخســي, أيب بكــر حممــد بـــن أمحــد بــن أيب ســـهل, 
   .0املعرفة, بريوت, لبنان, ط

 .بريوت –دار املعرفة , املبسوط, 0993, حممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسيالسرخسي, 

, نآويــل القــر جــامع البيــان يف و, 0111 ,حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــري بــن غالــب اآلملــي أبــو جعفــر الطــربي ,الطــربي
 .0رسالة, طمحد حممد شاكر, مؤسسه الأحتقيق: 

  .الكويت -مكتبة الفالح, دراسات حول القرآن الكرمي, 0988 ,الدكتور إمساعيل أمحد الطحان ,الطحان

 .3, طمكتبة املعارف للنشر والتوزيع, مباح  يف علوم القرآن ,0111, مناع بن خليل القطانالقطان,  
, تقـدمي وختـريج وتقـدمي: اهلداية شرح بداية املبتـديطبع , بدون سنة ال ,املرغيناين, برهان الدين أيب احلسن علي بن أيب بكر

 لبنان,. -حممد عدانن درويش, شركة دار األرقم بن األرقم, بريوت
 -, دار ابـــن القـــيمالقواعـــد األصـــولية وتطبيقاهتـــا الفقهيـــة عنـــد ابـــن قدامـــة يف كتابـــه املغـــين, 0110املـــريين, جـــياليل املـــريين, 

 .القاهرة -الدمام, دار ابن عفان

عـامل الكتـب,  ,املغـين, 0997, بو حممد موفـق الـدين عبـد هللا بـن أمحـد بـن حممـد  الشـهري اببـن قدامـة املقدسـياملقدسي, أ
 .  3ط السعودية, -الرايض 

, تصـنيف: حممـد جنيـب املطيعـي, دار عـامل الكتـب ا مـوع, 0113, النـووي النووي, اإلمام أيب زكراي حميي الدين بن شرف
 .0الرايض, ط

, دار اللغـات األجنبيـة إلاى القارن  معاني  ترجمة جواز على العلمية األدلة, 0104ي, حممد فريد وجدي, وجد
 .0لبنان, ط-املقتبس, بريوت

مركـــز  ,وأثرهـــا يف التفســري املســائل املشــرتكة بـــني علــوم القـــرءان وأصــول الفقــه, 0105الــوهيب, فهــد مبـــارك عبــدهللا الـــوهيب, 
 .0الرايض, ط -سعوديةتفسري للدراسات القرآنية, ال
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 (7) 
 االصتجاج ابلقراءات عند النحاة

 (األمشوين أمنوذجاً )
  1حممد اإلمام إبراهيم اإلمام .د

 السودان, امعة القرآن الكرمي ووصيل العلومجب أستاذ دكتور
 1د. سعيد حممود موسى

  جامعة املل  خالد, السعوديةأستاذ مساعد, 
 املستخلص:

إن العالقة بني القراءات القرآنية و اللغة العربية عالقـة وثيقـة متينـة, لكـون القـراءات مصـدرا  مـن املصـادر اللغويـة, الـيت جيـب 
صـولية مهمـة االعتماد عليها من الشواهد النحويـة والصـرفية واللغويـة. وتكمـن أمهيـة هـوه الدراسـة يف كوهنـا تناولـت  قضـية أ

وهتــدف هــوه  أال وهــي االحتجــاج ابلقــرآن الكــرمي وقراءاتــه. الكــرمي وقراءاتــه, ,فهــي مرتبطــة نصــول النحــو, وتتعلــق ابلقــرآن
الدراسة لبيان ارتباط اللغة العربية ابلقرآن الكرمي وقراءاته, كما أهنا تؤكـد ضـرورة االحتجـاج ابلقـرآن الكـرمي وقراءاتـه ,وكـول  

واملــنهج الــوي اتبعتــه  وين ابلقــراءات مــن خــالل كتابــة املســمى )مــنهج املســال  إىل ألفيــة ابــن مالــ (.بيــان احتجــاج األمشــ
الدراسة هو املنهج الوصفي االستقرائي, الوي يعتمد علـى مجـع النصـو  ومـن ّ التحليـل و الوصـول إىل النتـائج .وتوصـل 

فــــة حجــــة يف اللغــــة وحجــــة يف الشــــريعة. واحــــتج األمشــــوين القــــرآن الكــــرمي بقراءاتــــه املختل الباحــــ  إىل نتــــائج كثــــرية منهــــا :
وقـــد تعـــدد منـــاهج  كثـــر مـــن مخســـني مـــرة. احـــتج فيهـــا ابلقـــراءات املتـــواترة والقـــراءات الشـــاذة علـــى حـــد ســـواء.أابلقـــراءات 

راءاتـه ضـرورة االعتمـاد علـى القـرآن وق: األمشوين والفاظه يف احتجاجه ابلقراءات , كما توصل الباح  إىل عـده نتـائج منهـا
 يف تدريس النحو والصرف ,وكول  أمهية تدريس توجيهات القراءات لطالب اجلامعات.  

 .ذةشاالقراءات ال /القراءات املتواترة /نآالقر  /االحتجاج لمات املفتاصية:الك

 
 املقدمة

ل ثوابـــه, احلمـــد   الـــوي اصـــطفى مـــن عبـــاده محلـــة كتابـــه, وأوجـــب علـــيهم  ويـــده والعمـــل بـــه, ووعـــدهم علـــى ذلـــ  جزيـــ
للتيسـري علــى األمـة, وتسـهيل حفظــه وصـونه , ليظـل ابقيــا  علـى ســبعة أحـرف والصـالة والسـالم علــى مـن أنـزل عليــه القـرآن

 إىل يوم الدين سراجا منريا.
 وبعد:

                                                           
0 dimam3575@gamil.Com 
0  
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ة اللغــة وأمهيــ  بعظمــة القــرآن,وإميــاان مــيّن  واللغــة العربيــة, اتســاقا مــع أهــداف املــؤمتر الــدويل االفرتاضــي األول للقــران الكــرمي,
العربيــة ارويــت أن أشــارك يف هــوه التظــاهرة العظيمــة هبــوه املشــاركة املتواضــعة يف جمــال االحتجــاج ابلقــرآن الكــرمي يف علــوم 

جــا ( يف احملــور الثــامن: االحتجــاج ابلقــرآن ذوهــي بعنــوان :) االحتجــاج ابلقــراءات عنــد النحــاة األمشــوين أمنو  اللغــة العربيــة,
 عربية .الكرمي يف علوم اللغة ال

 : ويت أمهية هوا البح  يف كونه يتناول قضية مهمة ترتبط نصول النحو, وتتعلق ابلقرآن الكرمي .أمهية البحث
 أهداف البحث

 يت:يهدف هوا البح  إىل اآل
 بيان ارتباط اللغة العربية ابلقرآن الكرمي. .0

 .التاكيد على االحتجاج ابلقراءات .0

   .بيان احتجاج األمشوين ابلقراءات .3

 نهج البحث:م
 اتبع هوا البح  املنهج الوصفي االستقرائي والتارتي.

 اشتمل هوا البح  على مقدمة ومتهيد وثالثة مباح  وخامتة تفاصيلها :: هيكل البحث
  .أمهية البح  وأهدافه ومنهجه وهيكله املقدمة   اشتملت على ( أ

 .)ترمجة ابن مال  واألمشوين( التمهيد بعنوان: ( ب

 .ن الكرمي وقراءاتهآحتجاج ابلقر اال :املبح  األول ( ت

  .القراءات نشاهتا وتطورها :املبح  الثاين ( ث

  .ابلقراءات احتجاج األمشوين :املبح  الثال  ( ج

  .واشتملت على أهم النتائج والتوصيات: اخلامتة ( ح

 التمهيد
 األمشوينو ترمجة ابن مالك 

 أواًل: ابن مالك  وألفيته 
لـ  , اإلمـام العالمـة مجـال الـدين أبـو عبـد هللا الطـائي اجليـاين. ولـد سـنة سـتمأة أو هو حممد بن عبد هللا بـن عبـد هللا بـن ما

ى علومـه األوىل يف بلدتـه )جيـان( يف األنـدلس ّ انتقـل إىل دمشـق إحدى وسـتمأة مـن اهلجـرة. ونشـا بـبالد األنـدلس, وتلّقـ
 (.6/033- 0399)الزركلي 

بـــت , وكــان إمامــا   يف القــراءات وعللهـــا  كمــا كــان حبــرا  يف النحـــو أخــو  ابــن مالــ  النحــو والقـــراءات عــن أيب رزينــة بــن اث
والصــرف . وقــد أثــىن علــى ابــن مالــ  كثــري مــن العلمــاء وأصــحاب كتــب الــرتاجم والــرواايت ,ملــا خلفــه ابــن مالــ  مــن علــم 

ان يف مجيـــع خاصـــة   يف النحـــو والصـــرف , وقـــد ذاع صـــيت ابـــن مالـــ  يف األجـــواء العلميـــة مبؤلفاتـــه الـــيت ســـارت هبـــا الركبـــ
األوطــان ,ومــن أشــهر ذلــ  ألفيتــه املشــهورة ,فقــد وضــع ابــن مالــ   أرجــوزة طويلــه تقارنبياهتــا الثالثــة أالف بيــت مــزدوج 
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الرجـــز لعلـــم النحـــو والصـــرف معـــا , ّ شـــرحها بكتـــاب مســـاه )الوفيـــة ( ّ خلصـــها بكتـــاب مســـاه )اخلالصـــة ( الـــوي عـــرف 
األلـــف بيـــت .تـــويف ابـــن مالـــ  يف الثـــاين عشـــر مـــن شـــعبان ســـنة اثنتـــني وســـبعني ابأللفيـــة نســـبة إىل عـــدد أبياتـــه الـــيت بلغـــت 

 وستمائة من اهلجرة .
 اثنياً: األمشوين وكتابه )منهج املسالك إىل ألفية ابن مالك (

هــــو علـــــى بـــــن حممـــــد بـــــن عيســـــى أبـــــو احلســـــن نورالـــــدين األمشـــــوين, أصـــــله مـــــن )أمشـــــون ( صـــــعيد مصـــــر, ولـــــد يف القـــــاهرة 
 ـــوي , مـــن فقهـــاء الشـــافعية, ويل القضـــاء بـــدمياط , وصـــنف ) شـــرح  -م 0449ه  ـــو  911م (  ـــو 838/0435)

ومــن أشــهر مؤلفاتــه النحويــة شــرحه  ( 5/01- 0399ألفيــة ابــن مالــ  ( يف النحــو و) نظــم املنهــاج ( يف الفقــه )الزركلــي  
واخــتالف  لفيــة مــادة علـى كثرهتــا,ألفيـة ابــن مالـ  املســمى )مــنهج املسـال  إىل الفيــة ابـن مالــ  ( وهــو مـن أغــزر شـروح األ

ى وقـد تلّقـ مشارهبا, بل إنه من أوىف كتب النحو مجعـا ملـواهب النحـاة وتعلـيالهتم وشـواهدهم علـى منـط البسـط  والتسـهيل.
ان بّ الوي عرفت حاشـيته حباشـية الّصـ ان (بّ )الصّ : العلماء هوا الكتاب بكثري من العناية  فوضعوا احلواشي عليه ومن هؤالء

عبــد هللا بـــن علــى بــن ســعيد التونســي وقــد مســـى حاشــيته )زهــر الكواكــب جلــواهر املواكـــب ( )  وشــرح األمشــوين, وأبــعلــى 
 (   .0/00ه .  0014الصبان  

 املبحث األول
 ن الكرمي وقراءاتهآاالصتجاج ابلقر 

 االصتجاج لغة :
هللَِِّ ع ل ـى النَّـاِس ِحـجُّ االحتجاج لغـة مشـتق مـن )حـج( واحلـج يف اللغـة القصـد, حججـت فـالن قصـدته, ومنـه  قولـه تعـاىل )و 

واحلـج  عقـد التوجـه إىل البيـت  – 97(( ال عمران 97اَلبـ َيِت م ِن اَست ط اع  إِل َيِه س ِبيال  و م َن ك ف ر  ف ِإنَّ اهللَّ  غ يِن  ع ِن اَلع ال ِمني  )
هبــا, واحلجــة: الربهــان  حلجــج الــيت أدليــتابألعمــال املشــروعة فرضــا وســنة. ويقــال حاججتــه أحاجــه حججــا. أي غلبتــه اب

واحــتج ابلشــيء اختــوه حجــة, واالحتجــاج مصــدر الفعــل  احلجــة مــا دوفــع بــه اخلصــم. والتحــاج: التخاصــم, :والــدليل, وقيــل
ـــة  آم مـــادة حـــج(, وقـــد وردت كلمـــة )احلـــج( يف القـــر 0111احـــتج )ابـــن منظـــور األفريقـــي  ن الكـــرمي يف قولـــه )ق ـــَل ف ِللَّـــِه احَل جَّ

اك َم أ مَج ِعـــني  )الَ  ـــاء  هل  ـــد  (  األ049ب الِغ ـــة  فـ ل ـــَو ش  ـــه  ق ـــال  أ حت  ـــاجُّويّنِ يف اهللَِّ ـــه  قـ َوم  ـــه تعـــاىل )و ح اجَّ أي غـــالبوه يف  81نعـــام ( وقول
 االحتجاج .

 صتجاج اصطالصاً :اال
 النحو و الصرف واللغة. يف الكتب اليت تناولت املسائل اخلالفية يف حتجاج( ومشتقاهتا كثريا  وردت كلمة )اال

أوتركيــب بــدليل نقلــي صــح إســناده إىل عــريب فصــيح ســليم  وعرفهــا األفغــاين بقولــه: إثبــات صــحة قاعــده أو اســتعمال كلمــة,
( وقيـــل هـــو االســـتدالل نقـــوال مـــن حيـــتج هبـــم يف جمـــال اللغـــة  والنحـــو وهـــو يـــرادف 6  0417الســـليقة )ســـعيد األفغـــاين 
 ( .60  0419االستشهاد )مسري حممد 

 أمهية االصتجاج :
   :يتويت أمهية االحتجاج يف اآل
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  .إقامة الشاهد على تثبيت القاعدة النحوية أو الصرفية أو اللغوية :أوال  
أو حتديـد بنيــة كلمـة أو تصـحيح لفظـة, إذ ال ميكــن احلكـم علـى صـحة القاعــدة إال  العمـل علـى تثبيــت قاعـده   ويـة: اثنيـا  

 (. 30  0396سيوطي االقرتاح من خالل االحتجاج هلا ) ال
 : مصادر االصتجاج

   :يتويكون االحتجاج لتثبيت القاعدة النحوية أوالصرفية أواللغوية ابآل
  .القران الكرمي وقراءاته .0

 .احلدي  النبوي الشريف  .0

   .كالم عريب سليم السليقة .3

 :ن الكرمي وقراءاته آحتجاج ابلقر اال
ه حجـة ن بقراءاتـه املختلفـة حجـة يف العربيـة, كمـا أنّـآالقـر  أوثـق كتـاب, وأكـدوا أنّ  نآأمجع علماء اللغة والنحو على أن القـر 

املنقـــول ابلتـــواتر عـــن  النـــيب صـــلى هللا عليـــة وســـلم عـــن جربيـــل عـــن رب  املوثـــوق بصـــحته, ه الـــن ّ وذلـــ  ألنّـــ يف الشـــريعة,
حــادا أم أســواء كــان متــواترا أم   العربيــة,ا القــران فكــل مــا ورد أنــه قــرئ بــه جــاز االحتجــاج بــه يفقــال الســيوطي  أّمــ العــاملني.
وقـد أطبـق النـاس علـى االحتجـاج ابلقـراءات الشـاذة يف العربيـة إذا مل ختـالف قياسـا معروفـا . بـل ولـو خالفتـه حيـتج هبـا  شاذا,

 لكتـاب هللا عـز (.ويقـول الزجـاج   وال يتخـري48  0396ن مل جيـر القيـاس عليه )السـيوطي إيف مثل ذل  احلرف بعينـه و 
ن أعـرب وأقـوى يف احلجـة مـن الشـعر آ(.  ويقـول الفـراء   والقـر  040440/0وجل إال اللفت  األفضـل واألجـزل    )الزجـاج

ـــارك وتعـــاىل فكالمـــه عـــّز وجـــّل أفصـــح الكـــالم وأبلغـــه وجيـــوز 0/04_ 0970  ) الفـــراء  ـــا تب (  ويقـــول البغـــدادي  أمـــا ربن
وملــا كانــت الروايــة غايــة يف الدقــة, متقنــة يف النقــل والروايــة ,  ( .0387,0/04االستشــهاد بــه متــواتره وشــاذه  ) البغــدادي 

وقــد اعتمــد  (. 0/01-0396فصــح مــن يف غــريه .) ابــن اجلــزريأن فهــي آأمجــع العلمــاء علــى أن اللغــة إذا وردت يف القــر 
ن مصـدرا  للدراسـة آر أن القـ النحوي وال تلو كتاب مـن كتـب النحـو صـغريا كـان أو كبـريا علـى ن مصدرا للتقعيدآالنحاة القر 

 أاي كان عدد اآلايت اليت اعتمد عليها .

 املبحث الثاين
 نشأهتا وتطورها -القراءات القرآنية 

 أواًل : تعريفها
 القراءات لغة : مصدر قرأ يقرأ مبعىن )تال( وهو قارئ ) ابن منظور مادة قرأ (.

 0396ن واختالفهـــا معـــزوا لناقلـــه )ابن اجلـــزري آقـــر أداء كلمـــات ال ة  علـــم بكيفيـــ :اصـــطالحا : عرفهـــا ابـــن اجلـــزري بقولـــه
 علــم يعلــم منــه اتفــاق النــاقلني لكتــاب هللا تعــاىل واخــتالفهم يف احلــوف واإلثبــات : محــد الــدمياطي بقولــهأوعرفهــا  (.00 

ـــــــــــ  والتســـــــــــكني, ـــــــــــ   والتحري ـــــــــــدال وغـــــــــــريه مـــــــــــن حي ـــــــــــة النطـــــــــــق واإلب ـــــــــــ  مـــــــــــن هيأ والفصـــــــــــل والوصـــــــــــل, وغـــــــــــري ذل
ن) أبـو آوعرفها أبو حيان األندلسي بقوله : علم يبح  عن كيفية النطـق نلفـال القـر  .(0/6 -0417االستماع)الدمياطي

 ( .  0/04  -0403حيان النحوي 
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 نشأة القراءات وتطورها :
وقد كان صـلى هللا عليـة وسـلم يقـرئ الصـحابة ابلقـراءات كلهـا,  توسعا  وختفيفا  على العباد, أ نزل القرآن  على سبعة أحرف

أهـل ذلـ  املصـر ابلقـراءة الـيت تلقاهـا  ئلصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني يف األمصار, فكان كل واحد منهم ي قـر ق اّ تفرّ 
فاختلفت قـراءة  أهـل األمصـار علـى  ـو مـا اختلفـت قـراءة الصـحابة الـوين علمـوهم. ويف  ,عن  النيب صلى هللا علية وسلم

مــري املــؤمنني أدرك هــوه األمــه قبــل أن أات, فقــال حويفــة لعثمــان: اي خالفــة عثمــان انتشــر اخلــالف بــني املســلمني يف القــراء
ن علـى حـرف واحـد, ّ آتتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى , ففـزع سـيدان عثمـان فزعـا شـديدا, وأمـر جبمـع القـر 

  مــع كــل أرســل املصــاحف إىل األمصــار وأحــرق  مــا ســوى هــوه املصــاحف حــ  ال يــدع جمــاال ألي  خــالف وكــن وابتعــ
مصحف قار  ليعلم ما بني دفيت املصحف املرسل للمصر, وبول  اسـتقرت الـرواايت القرآنيـة, وأمـر املقـرئني أن يلتزمـوا  مبـا 

هـؤالء الـرواة انتشـروا  نّ إمجاعـا.  ّ إيف هوه املصاحف ,وأن ي قرئوا املسلمني على حروفها , وأطاعته األمة علـى ذلـ  وعـّد 
وج األمر إىل ضبط القراءات, فاختار ابن جماهد سبعة مـن القـراء بنـاء علـى شـروط  تـوافرت لديـه ) يف األمصار وكثروا  فاح

 (.4  0439اإلمام حممد 
 ن يف سبعة أصرف :آنزول القر 

لقد كانت للعرب هلجات ش , نبعت من طبيعة فطرهتم يف جرسها, وأصواهتا وحروفها, فكـل قبيلـة هلـا مـن اللحـن يف كثـري 
خـرين, إال أن قريشــا مـن بــني العـرب قــد هتيـات هلــا عوامـل جعلــت للغتهـا الصــدارة مـن بــني فــروع لــيس لآل مـن الكلمــات مـا

القبائل العربية األخرى من جوار البيت ,وسـقاية احلـاج , وعمـارة املسـجد احلـرام , واإلشـراف علـى التجـارة , فانزهلـا العـرب 
 ( .05 -0439ن بلغة قريش ) اإلمام حممد آا أن ينزل القر هلوه اخلصائ  وغريها منزلة السيادة للغاهتم فكان طبيعي

ومـن ذلـ  مـا ورد  عـن ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا  ,ن علـى سـبعة أحـرفآونصو  السنة قد تواترت نحادي  نـزول القـر 
تهـى إىل سـتزيده ويزيـدين حـ  انأين جربيـل علـى حـرف فراجعتـه فلـم أزل أأنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   أقر 

 فاقرأوا ما تيسر منه   ن أنزل على سبعة أحرفآسبعة أحرف  .  وقوله صلى هللا عليه وسلم   إن هوا القر 
  :وهم على هوا الرتتيب من حي  وفياهتم  :ةالقراء العشر 

 هو عبد هللا بن عامر اليحصيب. :ابن عامر .0

 ه( هو عبد هللا بن كثري املكي.001ابن كثري )ت .0

 ه( هو عاصم بن أيب النجود .007ود )ت عاصم بن أيب النج .3

 ه( هو : زابن بن العالء بن عمار.054أبو عمرو ابن العالء )ت .4

 ه( هو : أبو عمار محزة بن حبيب الكويف .056محزة )ت  .5

 ه( هو انفع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم .069انفع )ت .6

 ه( هو أبو احلسن على بن محزة.089الكسائي ) ت .7

 زيد بن القعقاع املخزومي.ه( هو ي031أبو جعفر )ت .8

 ه( هو يعقوب بن إسحاق بن زيد.015يعقوب احلضرمي )ت .9
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 ه( هو خلف بن هشام بن البزار.009خلف العاشر ) ت .01
 ربع :الشواذ األ

 ه( هو أبو سعيد بن بشار.001احلسن البصري )ت .0

 ه( هو حممد بن عبد الرمحن السهمي.003ابن حميصن )ت .0

 ان.ه( هو سليمان بن مهر 048األعمش )ت .3

 ( .0/60. 0988ه( هو حيىي بن املبارك العدوي ) الوهيب حممد بن محد 310اليزيدي  ) ت .4
 اصتجاج األمشوين ابلقراءات املبحث الثالث

أربعــــا ومخســــني مــــرة, احــــتج فيهــــا  احــــتج األمشــــوين ابلقــــراءات يف كتابــــة املســــمى ) مــــنهج املســــال  إىل ألفيــــة ابــــن مالــــ  (
 ت الشاذة. ابلقراءات املتواترة, والقراءا

 .أوال : درجة القراءة اليت احتج هبا األمشوين
 يت:احتج األمشوين ابلقراءات املتواترة, كما احتج ابلقراءات الشاذة, وتفاصيل ذل  على النحو اآل

 احتجاجه ابلقراءات املتواترة :
 احتج األمشوين ابلقراءات املتواترة سبعا وعشرين مرة تفاصيلها كما يلي: 

 وذل   و قوله : قراءة فالن , أو قرأ فالن,  والقراء الوين احتج األمشوين بقراءهتم هم:  ة إىل قارئها :نسبة القراء .0
  :الكسائي ( أ

ــم او اِت و اأَل َرضِ  (  ســورة النمــل احــتج األمشــوين بقــراءة الكســائي يف قولــه تعــاىل )أ الَّ ي َســج د وا هللَِِّ الَّــِوي ت َــرِج  اخلَ ــَبء  يف السَّ
 ( .336 -ه0417داة استفتاح, و)ايء( حرف تنبيه.)الدمياطي أبتخفيف الالم و)أال(  05.اآلية 

   :أبو عمرو بن العالء ( ب

ـو ِل   يـ بـ ـنيِّ  ا ِت احتج األمشوين بقـراءة أيب عمـرو بـن العـالء يف قولـة تعـاىل )و ي َسـا ل ون    م ـاذ ا يـ َنِفق ـون  قـ ِل اَلع َفـو  ك  هللَّ  ل ك ـم  اآَلاي 
( قرأ أبو عمرو برفع) العفو( علـى أنـه خـرب ملبتـدأ حمـووف والتقـدير: الـوي ينفقونـه 009ك َم تـ تـ ف كَّر ون  )سورة البقرة اآلية ل ع لَّ 

 (.057ه_  0417العفو ) الدمياطي
 :اإلمام انفع ( ت

ت َم أ َن تـ فَ  احتج األمشوين ت َم ِإَن تـ ـو لَّيـَ ـيـَ ـَل ع س  .  00ِسـد وا يف اأَل َرِض ( سـورة حممـد اآليـة بقراءة اإلمام انفع يف قولـه تعـاىل  )فـ ه 
 ذا اتصل هبا مضمر. إقرأ انفع )عسيتم ( بكسر السني  وهي لغة يف عسى 

   :اإلمام أبو جعفر ( ث

ــان وا ي َكِســب ون ( ســورة اجلاثيــة اآليــة  . قــرأ أبــو جعفــر ) 04احــتج األمشــوين بقــراءة أيب جعفــر يف قولــه تعــاىل )لِي َجــزِي  قـ َوم ــا مب ــا ك 
 (  . 0/068( ابلياء املضمومة وفتح الزاي مبنيا للمفعول  ) ابن اجلزري ىليجز 

 :اإلمام يعقوب  ( ج
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اثِي ـة  ك ـلُّ أ مَّـة  تـ َدع ى ِإىل  ِكت اهِبـ ا( سـورة اجلاث . قـرأ  08يـة اآليـة احتج األمشوين بقراءة  يعقوب يف قوله تعاىل )و تـ ـر ى ك ـلَّ أ مَّـة  ج 
 ( .  4/090ه . 0387هنا بدل من)كل( األوىل )الزخمشري ألى يعقوب ينصب )كل( الثانية ع

 االحتجاج نكثر من قراءة أو قارئ .0

 يتاحتج األمشوين نكثر من قراءة أو قارئ وذل  على النحو اآل
ـــاء ل ون  بِـــِه : محـــزة والكســـائي - أ احـــتج األمشـــوين بقـــراءة محـــزة والكســـائي يف قولـــه تعـــاىل )و اتَـّق ـــوا اهللَّ  الَّـــِوي ت س 

ـــام (  ســـورة النســـاء اآليـــة و   الضـــمري  . قـــرأ محـــزة والكســـائي ) األرحـــام(  بكســـر املـــيم عطـــف علـــى0اأَل َرح 
جــواز العطــف علــى الضــمري املخفــوض, واســتدلوا  املتصــل ا ــرور علــى مــوهب الكــوفيني الــوين ذهبــوا إىل

 (.088  –ه 0401)أبو زرعة : على ذل  لوروده يف كالم العرب.
ِســـل   ج األمشـــوين بقــراءة انفـــع والكســـائي يف قولـــه تعــاىل )ِإانَّ احـــت: انفــع و الكســـائي - ب ـــاِفرِين  س ال  أ َعت ـــَدان  لَِلك 

ــــِعري ا ( ســــورة اإلنســــان اآليــــة  ال  و س  . قــــرأ انفــــع والكســــائي )سالســــال( ابلصــــرف يف الوصــــل , و 4و أ َغــــال 
 ابأللف يف الوقف. وهي من األمساء املمنوعة من الصرف.

ه_ 0431سـد ) أبـو طالـب مكـي : أللتناسب, ومن العـرب مـن يصـرف مـا ال ينصـرف وهـم:  بـن وقرأوا ابلصرف وذل  
0/350. ) 

ِت ر بِّن ـــا : محـــزة وحفـــ  - ت ـــوِّب  آِباي  تـ ن ـــا نـ ـــر دُّ و ال  ن ك  ل يـَ احـــتج األمشـــوين بقـــراءة محـــزة وحفـــ  يف قولـــه تعـــاىل )اي 
االستأناف والقطع. ) ابـن  لباقون) نكون( ابلرفع على. قرأ ا07و ن ك ون  ِمن  اَلم َؤِمِنني ( سورة األنعام اآلية 

 (  0/057_ 0407اجلزري : 
احتج األمشوين بقراءيت عاصم وابن عـامر يف قولـه تعـاىل )و ِإَن تـ َبـد وا م ـا يف أ نـَف ِسـك َم أ َو : عاصم وابن عامر - ث

م َن ي ش ـاء  و اهللَّ  ع ل ـى ك ـلِّ ش ـَيء  قـ ِدير  ( سـورة البقـرة اآليـة  خت َف وه  حي  اِسَبك َم بِِه اهللَّ  فـ يـ َغِفر  ِلم َن ي ش اء  و يـ ع وِّب  
, قـرأ عاصـم وابـن عـامر ) فيغفـر ( ابلرفـع علــى أن الفـاء لالسـتأناف و) يغفـر( فعـل مضـارع مرفــوع  084

لتجــرده مــن الناصــب و اجلــازم وقــرأ ابقــي الســبعة )فيغفــر ( ابجلــزم علــى أن الفــاء عاطفــة ويغفــر معطــوف 
 (  0/080. 0419حياسب( جواب الشرط واملعطوف على ا زوم  جمزوم ) النحاس :  على )

. قـرأ اجلمهـور ) إال قليـل 66وذل  يف قوله تعاىل )م ا فـ ع لـ وه  ِإالَّ ق ِليـل  ِمـنـَه َم( سـورة النسـاء اآليـة : ق رئ يف السبعة دقوله: وق
ريني  وقـرأ ابـن عـامر ) إال قليـل( ابلنصـب علـى االسـتثناء ( ابلرفع على البدل من الواو يف ) فعلوه( وهـوا مـوهب البصـ

 ( .0/066, 0970جمرى اإلجياب ) الفراء  حي  أجرى النفي
, قــرأ 0وذلــ  يف قولــه تعــاىل ) الزانيــة والــزاين فاجلــدوا كــل واحــد مــنهم مائــة جلــدة ( ســورة النــور اآليــة : قولــه: اتفــق الســبعة

َلـد ة ( ابلرفـع علـى االبتـداء, واخلـرب حمـووف والتقـدير: وّـاجلمهور )الزَّانِي ة  و الزَّاين ف اجَ  ـا ِمائـ ة  ج  ا يتلـى ِلد وا ك لَّ و اِحـد  ِمنـَه م 
جلـدوا اعليكم حكم الزانية والزاين . وقرأ أبو جعفر ) الزانية( ابلنصب على االشتغال فهو منصـوب بفعـل مضـمر أي: 

 (.  6/407ه . 0403األندلسي:  الزانية )أبو حيان
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ـر  و أ ل نَّــا ل ــه  احلَ ِديـد ( ســورة ســبا اآليـة  وذلــ  يف قولــه تعـاىل )اي  : ه : قــراءة السـبعةقولـ , قــرأ الســبعة ) 01ِجب ــال  أ وِّيب م ع ــه  و الطَّيـَ
والطــري( ابلنصــب عطفــا علــى حمــل ) جبــال( حيــ  جــاء االســم املعطــوف علــى املنــادى املبــين احمللــى ب )ال( منصــواب 

 ( .  0/349ه . 0407فهو منادى مرفوع اللفت , منصوب احملل ) ابن اجلزري: عطفا على حمل )جبال( 
وذلـ  يف قولـه تعـاىل )ِإذ ا ق ض ـى أ َمـر ا ف ِإمنَّـ ا يـ ق ـول  لـ ه  ك ـَن فـ ي ك ـون  (سـورة ال عمـران اآليـة : عدم اإلشارة إىل القراءة أو الدرجـة

ف ويكـون فعـل مضـارع لتجـرده مـن الناصـب و اجلـازم, وقـرأ , قرأ اجلمهور ) فيكون( ابلرفع على أن الفاء لالسـتأنا47
ابــن عــامر ) فيكــون ( ابلنصــب علــى أن الفــاء ســببية و) يكــون( منصــوب نن مضــمرة وجــواب بعــد الفــاء ) أبــو زرعــة : 

( سورة ال000,  0401 , قـرأ انفـع 004بقـرة اآليـة ( وقوله تعاىل )ح  َّ يـ ق ول  الرَّس ول  و الَِّوين  آم ن وا م ع ه  م    ن َصر  اهللَِّ
) يقول ( ابلرفع على عدم تقدير ) أن (ألن الفعل ليس مستقبال حقيقـة لوقـوع قـول الرسـول قبـل حكايـة حـال ماضـية 

 ( .056ه ,  0417, وأن ال تدخل إال على املستقبل ) الدمياطي : 
ألن زلــزاهلم ســابق  هال الفعــل إىل مــا فعلــعلــى اعتبــار اســتقب حــّ  وقــرأ اجلمهــور ) يقــول ( ابلنصــب نن مضــمرة وجــواب بعــد 

على قول الرسول وشرط نصب املضـارع بعـد حـ  اسـتقباله , وقـول الرسـول وإن كـان ماضـيا ابلنسـبة إىل زمـن اإلخبـار 
 (  0/041ه . 0403األندلسي :  إال أنه مستقبل ابلنسبة إىل زلزاهلم فيكون منصواب نن مضمرة وجواب ) أبو حيان

اِمـد ون ( سـورة يـس اآليـة  نَ وقوله تعاىل )إِ  ة  فـ ِإذ ا ه ـَم خ   نّ أقـرأ أبـو جعفـر ) صـيحة( ابلرفـع علـى  09ك ان َت ِإالَّ ص َيح ة  و اِحد 
  الفعــل مــع وجــود الفاصــل )إال( بــني الفعــل والفاعــل ومــا نّــأأي: مــا حــدث أو وقعــت إال صــيحة , و  ة,)كــان( يّمــ

قـول مـا قـام إال هنـد, وجـاز ونيثـه بقلـة ابعتبـار اللفـت ) أبـو زرعـة : ال فموهب اجلمهـور فيـه التجـرد مطلقـا , نفصل ق
 ( .040ه.  0401

ِدِهـَم ش ـر ك اؤ ه َم(  ثِـري  ِمـن  اَلم َشـرِِكني  قـ َتـل  أ َوال  ـو ِل   ز يَـّن  ِلك  سـورة األنعـام  اآليـة قوله : وقـراءة بعضـهم وذلـ  يف قولـه تعـاىل )و ك 
اي وكسر الياء ابلبنـاء للمفعـول و)قتـل( انئـب فاعـل و)أوالدهـم( ابلنصـب مفعـول , قرأ ابن عامر ) زين( بضم الز 037

ابملصدر )قتل ( و)شـركائهم ( ابخلفـ  وذلـ  ابإلضـافة إىل ) قتـل( ويف ذلـ  فصـل املتضـايفني ابملفعـول وهـو ال جيـوز 
الــزي واليــاء مبنيــا ( وقــرأ اليــاقوت )زيــن ( بفــتح 0/069ه.0408زه الكوفيــون. ) حمســن حممــد : عنــد البصــريني وجــوّ 

 للفاعل و)قتل( ابلنصب مفعول و)أوالدهم( ابخلف  على اإلضافة إىل املصدر و) شركائهم( ابلرفع فاعـل ) أبـو حيـان
 (  4/009ه.0403األندلسي : 

ن ة  وذل  يف قوله تعاىل ): قوله : وقد ق رئ ابلوجهني ابـن كثـري وانفـع وابـن ,  قرأ 70( سورة املائدة اآلية و ح ِسب وا أ الَّ ت ك ون  ِفتـَ
ـــار أنّ أعـــامر وعاصـــم ) )أن( انصـــبه وهـــو األرجـــح يف القيـــاس , وهلـــوا أمجعـــوا علـــى  ن ال تكـــون ( ابلنصـــب علـــى اعتب

, ) ابـن جماهـد 0النصب يف قوله تعاىل )أ ح ِسب  النَّاس  أ َن يـ تـَر ك وا أ َن يـ ق ول وا آم نَّا و ه َم ال  يـ َفتـ ن ون ( سورة العنكبوت اآلية 
( وقــرأ أبــو عمــرو الكســائي ) أن ال تكــون ( ابلرفــع علــى جعــل )أن ( خمففــة مــن الثقيلــة لوقوعهــا 047ه  0408:

 (  3/533ه . 0403األندلسي :  نه ال تكون فتنه ) أبو حيانأبعد السطر, و التقدير وحسبوا 
ـا ل يـ ـو فِّيـ   بِـري ( سـورة هـود اآليـة قوله: وعليه قراءة من قرأ وذل  يف قوله تعاىل )و ِإنَّ ك ـال  ل مَّ ـاهل  َم ِإنَـّه  مبـ ا يـ َعم لـ ون  خ  نـَّه َم ر بُـّ   أ َعم 

, قــرأ انفــع وابــن كثــري بتخفيــف نــون )إن( ومــيم )ملــا ( وذلــ  علــى احملــال )إن( املخففــة مــن الثقيلــة , وأمــا )ملــا(  000



 , سعيد حممود موسیحممد اإلمام إبراهيم اإلمام االحتجاج ابلقراءات عند النحاة
 

013 

 

ولة والم ) ليــوفينهم ( الم القســم فــالالم هــي املزحلقــة دخلــت علــى خــرب )إن ( املخففــة و)مــا( موصــولة أو نكــرة موصــ
( وقـرأ أبـو عمـرو و الكسـائي بتشـديد 597ه.  040ومجله القسم جوابة صله املوصول أو صفة )ملا( ) أبـو زرعـة : 

( وقـرأ ابـن عـامر 0/08م , 0970نون )إن( وختفيف الم)ملا( وذل  على اعتبار ) أن( مشـددة علـى أصـلها ) الفـراء: 
 ( .0/008ه . 0408إن ( وتشديد الم ) ملا( )وحف  ومحزة بتشديد نون ) 

 ذل  ما يلي:  من, و ةاحتج األمشوين بسبع وعشرين قراءة شاذاثنياً: القراءات الشاذة 
, قـرأ ابـن حميصـن 69ومن ذل  قوله تعاىل )فـ ال  خ ـَوف  ع ل ـَيِهَم و ال  ه ـَم حي َز نـ ون ( سـورة املائـدة اآليـة , قوله: وقد قرأ شاذا .0

ا علـيهم. حبـوف املضـاف إليـه  ونـوى لفظـه دون معنـاه, وملّـ ضـم الفـاء بـال تنـوين. أي: فـال خـوف شـيء)فال خوف( ب
 ( وقرأ اجلماعة ) فال خوف ( بضم الفاء مع التنوين.034ه.  0417نوى اللفت مل ينون  ) الدمياطي: 

 ) ت  ِحــني  م ن ــا   قــرأ أبــو الســماك  يرفــع حــني. 3ســورة   اآليــة قولــه: قــرأ بعضــهم شــووذا  وذلــ  يف قولــه تعــاىل )فـ ن ــاد َوا و ال 
ا اســم )الت( واخلــرب حمــووف والتقــدير: والت حــني منــا  كائنــا هلــم. وقــرأ اجلمهــور ) حــني( )حــني( ابلرفــع علــى أهّنــ

ه . 0404ابلنصـــــب علـــــى أهنـــــا خـــــرب )الت( وامسهـــــا حمـــــووف والتقـــــدير: والت احلـــــني حـــــني منـــــا  ) ابـــــن هشـــــام: 
 064  .) 

( سـورة اإلسـراء اآليـة  ذا  قوله: وقد قـ رئ  شـا فـ    ِإالَّ ق لِـيال  قـرأ ابـن مسـعود )   76وذلـ  يف قولـه تعـاىل )و ِإذ ا ال  يـ َلبـ ثـ ون  ِخال 
عمال )إذن( ابعتبار ما بعد العاطف مجلة مستقلة , والفعـل بعـد) إذن( غـري معتمـد علـى إال يلبثوا( حبوف النون على 

م 0988( وأجاز سيبويه إعمال )إذن( مسـبوقة ابلـواو ) سـيبويه : 6/66 ه . 0463األندلسي:  ما قبلها )أبو حيان
 (  0/318ه . 0407(. وقرأ السبعة ) يلبثوا( ابلرفع على إمهال )إذن( وهو الغالب ) ابن اجلزري :3/45. 

رأ شـاذا ) مل يكـن( حبـوف نـون  . وقـد قـ0قوله: وقد قرأ شاذا  وذلـ  يف قولـه تعـاىل )مل َ ي ك ـِن الَـِّوين  ك ف ـر وا( سـورة البينـة اآليـة 
كــان الــيت وقــع بعــدها ســاكن, وقــد ذهــب مجهــور النحــاة إىل أن نــون كــان ال جيــوز حــوفها إال إذا وقــع بعــدها متحــرك, 

 ( . 0/388ه. 0417وأجاز يونس ذل  لورود حوفها يف كالم العرب ) السيوطي 
ــاع ة ( ســورة البقــرة اآليــة ذكــر القــراءة ومــن ذلــ  قــول األمشــوين:  كقــراءة ابــن حميصــن يف قولــه   ــَن أ ر اد  أ َن ي ــِتمَّ الرَّض  تعــاىل )ِلم 

. قــرأ ابــن حميصــن ) أن يــتم ( ابلرفــع وإمهــال )أن( محــال علــى أ ختهــا  )مــا( املصــدرية جبــامع أن كــال  منهمــا حــرف 033
 يتقــدم عليهــا ( وقــرأ اجلمهــور )أن يــتم ( ابلنصــب نن املصــدرية الــيت مل4/03ه  . 0400مصــدري ثنــائي ) الرضــي :
َـر َج  058ه .   0417علم وال ظن ) الـدمياطي : (. وقولـه : واسـتدلوا بقـراءة احلسـن وذلـ  يف قولـه تعـاىل )و م ـَن ت 

ـــَوت  ( ســـورة النســـاء اآليـــة  ّ َّ ي َدرَِكـــه  اَلم  ـــاِجر ا ِإىل  اهللَِّ و ر س ـــولِِه  .  قـــرأ احلســـن ) يدركـــه( ابلنصـــب علـــى 011ِمـــَن بـ َيتِـــِه م ه 
مار ) أن ( بعد )ّ( وهوا موهب الكوفيني الوين أجازوا نصب املعطـوف علـى الشـرط  بـثم  كمـا يف الـواو, والفـاء إض

( وقــــرأ اجلمهــــور ) يدركــــه ( ابجلــــزم عطفــــا علــــى فعــــل 4/45( و ) ابــــن مالــــ  : 0/095ه .  0404) ابــــن جــــين : 
 الشرط. 

ــاِكنـ ه َم( ســورة األحقـاف اآليــة  قولـه: وقــد قـرئ ابلبنــاء للمفعــول ومـن ذلــ  قولــه تعـاىل )ف ا    . قــرأ 05َصــب ح وا ال  يـ ـر ى ِإالَّ م س 
احلسن )ترى ( بضم التاء مبنيا  للمفعول, وأن  الفعل مع وجـود الفاعـل, ومـوهب النحـويني أن التانيـ  ال يكـون إال 
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( وقـرأ اجلمهـور 0/066ه . 0404 ) ابـن جـين: نيف ابن جين هوه القـراءة الـيت أنكرهـا كبـار النحـوييف الشعر, وضعّ 
 (  390ه .  0417) ال يرى(  بدون وني  الفعل ) الدمياطي: 

, قـرأ أبـو السـماك و 4قوله  ) وقرئ ( ابلبناء للمفعول وذل  يف قوله تعاىل )هللَِِّ اأَل َمر  ِمَن قـ َبل  و ِمَن بـ َعد  ( سورة الروم اآلية 
إرادة النكـرة وحـوف املضـاف إليـه ومل ينـو لفظـه )  العكـربي  احلجري )من قبل ومن بعد( ابلكسر والتنوين فيهمـا علـى

(  وقرأ العقيلي ) مـن قبـل ومـن بعـد ( ابلكسـر مـن غـري تنـوين, حـوف املضـاف إليـه ونـوى لفظـه 0/48ه ,0409:  
( وقـرأ اجلمهـور ) مـن قبـل ومـن بعـد (  7/060.  0403األندلسـي  دون معناه , وملا نوى اللفت مل ينون ) أبو حيـان

ضم فهما مبنيان على الضم حلوف املضاف إليه ونيه املعىن دون اللفت وهوا موهب مجهور النحـاة الـوين ذهبـوا إىل ابل
ه . 0418أن ) قبـــل وبعــــد( يبنيــــان علــــى الضــــم إذا حــــوف املضـــاف إليــــه ونــــوى لفظــــه دون معنــــاه . )ابــــن هشــــام : 

 30  .) 
بُّـون ( سـورة ال عمـران اآليـة وذلـ  يف قولـه تعـاىل )ح ـ َّ تـ َنِفق ـو , قوله: وهلوا قـ رئ .  قـرأ ابـن مسـعود ) حـ  تنفقـوا 90ا ِوَـّا حتِ 

ه . 0403األندلســي :  بعــ  مــا حتبــون ( اســتغىن بــبع  عــن )مــن( اجلــارة فمــن معــاين )مــن(  التبعــي  ) أبــو حيــان
 ( وقرأ اجلمهور ) ح  تنفقوا وا حتبون( . 0/504

( سـورة األحـزاب اآليـة ومن ذل  قوله تعاىل ) ,قوله: وقراءة بعضهم ت ه  ي ص لُّون  ع ل ى النَّيبِّ ِئك  . قـرأ ابـن عبـاس 56ِإنَّ اهللَّ  و م ال 
) ومالئكته ( ابلرفع على احلـوف و التقـدير إن هللا يصـلي ومالئكتـه يصـلون, وحـوف يصـلي وقولـه مـن األول للداللـة 

( ( يف قوله تعاىل ) 7/048ه. 0403األندلسي :  الثاين ) أبو حيان ـار  ـا اأَل نـَه  ج نَّات  ع ـَدن  يـ َدخ ل ونـ ه ا   َـرِي ِمـَن حت َِته 
لنصــــب )جنـــات (  . قــــرأ زيــــد بـــن اثبــــت ) جنـــات ( ابلنصــــب علـــى االشــــتغال و التقــــدير :  30ســـورة النحــــل اآليـــة 

 (. وقراءة اجلمهور ) جنات ( ابلرفع على أنه مبتدأ.  0/590ه.  0387يدخلوهنا. ) الزخمشري: 
ـَجن  أ ح ـبُّ ِإيل َّ ِوَـّا يـ َدع ون يِن إِل َيـِه( سـورة يوسـف اآليـة , ه قراءة لبع  القراءقوله: ومن  33وذل  يف قوله تعاىل )ق ال  ر بِّ السِّ

, قرأ ابن حميصن ) رب( حبوف ايء اإلضافة وضـم املضـاف ويكتفـي مـن اإلضـافة بنيتهـا و األصـل )اي رب(  فحـوفت 
ضــم تشــبيها ابلنكــرة املقصــودة وهــي إحــدى اللغــات الــيت  ــوز  يف املنــادى املضــاف إىل ايء املنــادى ختفيفــا وبــين علــى ال
( وقـــرأ اجلماعـــة ) رب( حبـــوف اليـــاء و االســـتغناء عنهـــا ابلكســـرة 6/493ه . 0416ايء املـــتكلم ) الســـمني احللـــيب : 

 (.  3/388ه .  0400وهو األكثر من نداء املضاف إىل ايء املتكلم وهي القراءة  املتواترة ) ابن مال  : 
. قــرأ عيســى بــن 08قولــه: وقــرأ بعضــهم وذلــ  يف قولــه تعــاىل )ب ــَل نـ َقــِوف  اِبحلَ ــقِّ ع ل ــى اَلب اِطــِل فـ ي َدم غ ــه ( ســورة األنبيــاء اآليــة 

عمرو) فيدفعه( ابلنصب علـى أنـه جـواب املضـارع املسـتقبل , فاشـبه التمـين يف الرتقـب وحـوفت ) أن ( الناصـبة ولـيس 
( وقـراءة اجلماعـة )فيدمغـه(  6/310ه.  0403األندلسـي:  ب احلـوف فهـو مـن ابب الشـاذ. ) أبـو حيـانفيها ما جيـ

 ابلرفع على أنه فعل مضارع  رد من الناصب واجلازم . 
( سـورة طـه, اآليـة  ن ال يرجعـوا أحيـوه ) ابـن  أ. قـر 89قوله: أما قراءة بعضهم يف قوله تعاىل )أ ف ال  يـ ر َون  أ الَّ يـ َرِجـع  إِلـ َيِهَم قـ ـَوال 

الناصـبة ال تقـع بعـد أفعـال اليقـني وهـو  مـن الثقيلـة, وفيـه ضـعف ألنّ  ةال خمففـ ة( ابلنصب حي  إنه جعـل )أن( انصـب
(  وقـرأ اجلمهـور ) أن يرجـع ( ابلرفـع علـى جعـل )أن ( 6/069ه. 0403األندلسـي  قوله ) أفـال يـرون(  ) أبـو حيـان
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عل يدل على اليقني والفعل بعدها مرفـوع لتجـرده مـن الناصـب واجلـازم, و التقـدير: من الثقيلة ألهنا وقعت بعد ف ةخمفف
 (.85ه .   0418أفال يرون أنه ال يرجع , فخفف )أن( وحوف امسها وبقي خربها ) ابن هشام : 

. قـ رئ ) فتـدهنون ( 9لم اآلية لمثبتني قراءة بعضهم وذل  يف قوله تعاىل )و دُّوا ل َو ت َدِهن  فـ ي َدِهن ون ( سورة القلقوله: ويشهد 
ابلنصب إما أنه جواب )ودوا ( لتضمنه معىن ) ليت( فيكون منصوب نن مضـمرة وجـواب , هـوا علـى مـوهب  سـيبويه 

 0403األندلســي :  الــوي أجــاز نصــب املضــارع نن مضــمرة بعــد الفــاء الســببية إذا تقدمــه معــىن  التمــين. ) أبــو حيــان
 تدهنون( قثبات النون على الرفع. ( وقراءة اجلمهور ) ف8/319ه. 

ت  بِي ِمينِـِه س ـَبح ان ه  و تـ ع ـاىل  ع مَّـا  ي َشـرِك ون ( سـورة قوله: واستدل ا يز بقراءة مـن قـرأ وذلـ  يف قولـه تعـاىل )و السَّـم او ات  م طَـِوايَّ
رفـع السـموات ونصـب . قرأ عيسى بن عمرو و اجلحدري   واحلسـن البصـري ) السـموات مطـوايت ( ب 67الزمر اآلية 

) مطوايت( ابلكسرة نيابة عن الفتحة على أهنا حال من السموات , و اخلرب بيمينـه أو حمـووف و التقـدير: السـموات 
 ( وقرأ اجلمهور ) السموات مطوايت ( ابلرفع على  املبتدأ و اخلرب.  0/033ه .  0404قبضته ) ابن جين: 

 قوله تعاىل )ِإنَّ الَِّوين  ت َدع ون  ِمـَن د وِن اهللَِّ ِعب ـاد  أ َمثـ ال ك َم( سـورة األعـراف , قوله: وجعل منه قراءة سعيد بن جبري وذل  يف
, قــرأ ســعيد ابــن جبــري ) عبــاد( ابلنصــب علــى أهنــا خــرب ألن النافيــة الــيت أعمــت عمــل )مــا( احلجازيــة  و) 094اآليــة 

(  وقــال 4/444ه . 0403األندلســي  ) أبــو حيــان الــوين (  امسهــا و التقــدير: مــا الــوين تــدعون مــن دون هللا عبــادا  
) إن( ال تعمـــل   أنّ ( ويـــرى ابـــن جـــيّن 0/091ه.  0409العكـــربي ) إن ( ال تعمـــل عمـــل عنـــد ســـيبويه ) العكـــربي 

عمل )ما( الن  )إن( مل ختت  اختصا  )ما( فتجري جمرى ) ليس( يف العمل,  وهوه القـراءة مـن الشـواذ ) ابـن جـين 
 .  (0/077ه .  0404: 
 اخلامتة

 :وبعد احلمد   الوي بنعمته تتم الصاحلات, والصالة والسالم على من بع  ابلرمحات.
 إىل أهم النتائج اليت توصل إليها :  يف خامتة هوا البح  يشري الباح 

 .ن الكرمي بقراءته املختلفة استوعب لغات العرب الفصيحة آالقر  .0

 عربية كما أنه حجة يف الشريعة . ن الكرمي بقراءاته املختلفة حجة يف الآالقر 

 احتج األمشوين ابلقراءات ألكثر من مخسني  قضية  وية وصرفية . 

 احتج األمشوين ابلقراءات املتواترة والشاذة على حد سواء .

 تعددت مناهج األمشوين وألفاظه يف االحتجاج ابلقراءات .  

   احتج األمشوين ابلقراءات املتواترة سبعا  وعشرين مرة .

 احتج األمشوين ابلقراءات الشاذة سبعا  وعشرين مرة . 

 احتج األمشوين ابلقراءة يف أكثر من موضع . 

 :تية ومن خالل الدراسة و التحليل توصل الباح  إىل التوصيات اآل
 ن الكرمي متواترها وشاذها. آالقبول و االحتكام جلميع قراءات القر  (0
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 النحو والصرف. ن وقراءاته يف تدريسآاالعتماد على القر  (0
 

 املصادر و املراجع
 .ن الكرمي آالقر 

 ط ( . –املكتبة األزهرية للرتاث ) د  –حتقيق عبد احلميد السيد  –األمشوين _ أبو احلسن نور الدين على

 ( .87ه _  0417األفغاين سعيد يف أصول النحو, املكتب اإلسالمي , بريوت , )د_ ط( ) 

 ه . 0439القراءات القرآنية وإعراب الفعل املضارع _ سلسله مركز اإلمام الدوري _ اإلمام. حممد اإلمام إبراهيم . 

البغــدادي . عبــد القـــادر بــن عمـــر, خزانــة االدب  ولـــب لبــاب لســان العـــرب, حتقيــق عبـــد الســالم حممـــد هــارون _ مكتبـــة 
 ه . 0387,  0-القاهرة , ط

دار الكتــاب  –حتقيــق زكــراي عمــريات  –القــراءات العشــر  النشــر يف –ابــن اجلــزري _ أبــو اخلــري حممــد بــن حممــد الدمشــقي 
 ه .  0396 –بريوت  –العاملية 

حتقيـق  حممـد بـن عيـد الشـعباين  –احملتسب يف تبيـني وجـوه شـواذ القـراءات واإليضـاح عنهـا  –أبو الفتح عثمان –ابن جين 
 ه .  0404دار الصحابة للرتاث  –

 ه .  0403لفكر . بريوت دار ا –أبو حيان األندلسي, البحر احمليط 
 –شـعبان حممـد إمساعيـل  –حتقيـق  -احتاف فضالء البشر يف القـراءات األربعـة عشـر  –محد أالدمياطي امحد بن حممد بن 

 ه .  0417 –بريوت  –عامل الكتاب 
 ه .  0414 –مؤسسة الرسالة  –معرفة القراء الكبار على الطبقات و اإلعصار  –حممد بن أمحد  –الوهيب 

الطبعـــة  –القــاهرة  –دار احلــدي   –حتقيــق عبــد اجلليــل شــليب  –معــاين القــرآن وإعرابـــه  –أبــو إســحاق إبــراهيم –زجــاج ال
 ه . 0404األوىل 

 –بـريوت  –مؤسسـه الرسـالة  –الطبعـة الرابعـة  –حتقيق سعيد األفغاين –حجة القراءات  –أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد 
 ه .  0400

 ه .  0399 –الطبعة اخلامسة  –بريوت  –دار العلم للماليني  –األعالم  –خري الدين  –الزركلي
 ه .  0387 –يوسف احلمادي مكتبة مصر  –راجعه  –حممود بن عمرو . الكشاف -الزخمشري   

الطبعـــة  –دمشـــق  –دار القلــم  –حتقيــق  أمحـــد حممــد اخلـــراط  –الــدر املصـــون يف علــوم الكتـــاب املكنـــون–الســمني احللـــيب 
 ه .  0416 األوىل
الطبعـة  –القـاهرة  –مطبعـة السـعادة  -االقـرتاح يف علـم أصـول النحـو -جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر –السـيوطي 

 ه .  0396-األوىل 
 ه.  0414املكتبة التوفيقية  –طه عبد الرؤوف –حتقيق  –حاشية الصيان على شرح األمشوين –حممد بن علي –الصبان 
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دار  –حممـــد حســـني مشـــس الـــدين  –حتقيـــق  -التبيـــان يف إعـــراب  القـــرآن   –عبـــد هللا بـــن احلســـني  أبـــو البقـــاء–العكـــربي 
 ه .  0409 –الطبعة األوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 

 –بــريوت  –دار الكتــب العلميــة  –حتقيــق  حممــد عبــد القــادر عطــا  –شــرح التســهيل  –حممــد بــن عبــد هللا  –ابــن مالــ  
 .  ه  0400الطبعة األوىل 

 .   0408 –بريوت الطبعة األوىل  –دار اجليل  –القراءات وأثرها يف علوم العربية  –حممد سامل  –حميسن 
 ه .  0418بريوت   –دار الكتب العلمية  –عبد هللا بن يوسف بن أمحد, شرح شوور الوهب  –ابن هشام 
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(5) 
 االصتجاج ابلقرآن الكرمي يف علوم اللغة العربية

1السيد علي القطري أماين عطيةد. 
 

 مجهورية مصر العربية ,بية وآداهبا ختص  دراسات إسالميةدكتوراه يف فلسفة اللغة العر 

 ملخص البحث

 بســم هللا الــرمحن الــرحيم, وبــه نســتعني, وعليــه نتوكــل وهــو أرحــم الــرامحني, والصــالة والســالم علــى نبينــا حممــد املبعــوث رمحــة
   للعاملني, وعلى آله وصحبه وزوجه وسلم تسليم ا كثري ا إىل يوم الدين.

 ّ أما بعد....

فــإن لكــل أمــر قــانوان  يســري عليــه, وكــول  فــإن لكــل لغــة مصــادر اعتمــدت عليهــا وهنلــت منهــا, والشــ  أن أهــم مصــادر 
 العربية: القرآن الكرمي, واحلدي  النبوي, وأشعار وأقوال العرب.

ابلقــرآن الكــرمي ذو شــان مهــم هنلــت منــه علــوم العربيــة بكافــة أنواعهــا ســواء كانــت معــاجم لغويــة أو كتــب  ويعــد االحتجــاج
التفاسري وكول  كتب النحو والبالغة واألدب وغريها يف ش  علوم العربيـة؛ ذاك أن القـرآن الكـرمي يعـد املصـدر الرئيسـي يف 

 ار جهتني:ذل  كله, وقد استعان علماء اللغة ابلقرآن الكرمي ابعتب
ابعتباره مصدر ا يستعان به علـى صـحة املفـردة اللغويـة, أو صـحة الوجـه اإلعـرايب, أو صـحة هلجـة مـا مـن اللهجـات  األوىل:

العربية, فهو معول مهم للوصول ملدى صحة داللة شيء ما متعلق بعلوم العربيـة, فاالسـتفادة منـه كبـرية سـواء علـى مسـتوى 
بل ح  ابلرجوع إىل صوامتها وصوائتها حي  إن املفردة القرآنية تعـد شـعاع مـن نـور يف توجيـه املفردة القرآنية أو الرتاكيب؛ 
 وبيان كثري من مفردات اللغة.

يساعد يف التوصل لداللة كثري من املفردات العربية؛ وذل  ألن القرآن الكرمي غين ابملفردات اللغويـة حـ  يف تفسـري  الثانية:
 وجه يتوصل به لداللة املفردة القرآنية هو تفسري القرآن ابلقرآن.القرآن الكرمي نفسه يعد أول 

 وهوا البح  جاء متضمن ا لعدة حماور منها:
ـــة   معـــىن االحتجـــاج, وأمهيتـــه, ومصـــادره, وبيـــان أمهيـــة االحتجـــاج ابلقـــرآن الكـــرمي, وكـــول  القـــراءات القرآنيـــة, وبيـــان كيفي

والقـــراءات القرآنيـــة, والفـــرق بينهـــا وبـــني القـــرآن الكـــرمي عامـــة , والفـــرق  اســـتفادة علمـــاء اللغـــة مـــن االحتجـــاج ابلقـــرآن الكـــرمي
 بينهما من جهة االحتجاج يف علوم العربية خاصة.

 هوا واب  التوفيق.
 [ .007  ر بَـّن ا تـ ق بََّل ِمنَّا ِإنَّ   أ َنت  السَِّميع  اَلع ِليم ﴾ ]سورة البقرة: 

                                                 
 املقدمة:

                                                           
0 dream3820@gmail.com 

mailto:dream3820@gmail.com
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جعل هللا سبحانه وتعاىل القرآن الكرمي مصدر ا لعلم األولني واآلخـرين, ولـوا فقـد شـيد العلمـاء بنيـاهنم العلمـي األصـيل علـى 
القرآن الكرمي, فهو املنبـع العـوب الـوي حيـتج بـه العلمـاء يف توثيـق مـا ذهبـوا إليـه واالسـتدالل بـه يف شـ  علـوم العربيـة, وإذا 

م معيــار لتوثيــق كــالم العــرب وتقريــر عروبيتــه هــو ثبوتــه يف كــالم مــن يوثــق بفصــاحته فــال شــ  أن هــوا متحقــق يف  كــان أهــ
كتاب هللا تعاىل, ولوا فقد استفاد العلماء من صوامته وصوائته, وأسلوبه السياقي, وبنائه األسلويب, وعووبـة وتنـاغم وضـعه 

ت   ل َت ِمَن ل د َن ح ِكيم  خ ِبري ﴾ ]هود: الرتكييب, قال تعاىل: ِكت اب  أ َحِكم َت آاي  ّ َّ ف صِّ  [.0ه  
 فالفال القرآن هي لّب كالم العرب وزبدته, وواسطته وكرائمـه, وعليهـا اعتمـاد الفقهـاء واحلكمـاء يف أحكـامهم وحكمهـم, 

واملشــتقات منهــا هــو  وإليهــا مفــزع حــّواق الشــعراء والبلغــاء يف نظمهــم ونثــرهم, ومــا عــداها وعــدا األلفــال املتفّرعــات عنهــا
 .(0)ابإلضافة إليها كالقشور والنوى ابإلضافة إىل أطايب الثمرة, وكاحلثالة والتنب ابإلضافة إىل لبوب احلنطة 

 وهوا البح  يسلط الضوء على عدة حماور على النحو اآليت:
 احملور األول: مفهوم االصتجاج ومصادره 

جـــادة الطريـــق.؛ ألهنـــا تقصـــد, أو هبـــا يقصـــد احلـــق املطلـــوب. يقـــال احلجـــة مـــاخوذة مـــن احملجـــة, وهـــي االصتجـــاج لغـــة: 
 .(0)حاججت فالان فحججته أي غلبته ابحلجة, وذل  الظفر يكون عند اخلصومة, واجلمع حجج. واملصدر احلجاج

 .(4), فاالحتجاج هو إقامة احلجة(3)ما دل به على صحة الدعوى احلجة:
 . (5)لمة أو تركيب بدليل نقلي صح سنده إىل عريب فصيح سليم السليقةإثبات صحة قاعدة أو استعمال ك اصطالًصا:  

واالحتجاج عند السيوطي هو ما ثبت يف كالم من يوثـق بفصـاحته, فشـمل كـالم هللا تعـاىل, وهـو القـرآن الكـرمي, واحلـدي  
مسـلم, أو كـافر فهـوه األنـواع النبوي, وكالم العرب قبل بعثته وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظما, ونثرا عن 

 . (6)البد فيها من الثبوت
واإلمام السيوطي قد ذكر مصادر االحتجاج هنا أال وهي: القرآن الكرمي, واحلدي  النبـوي, وكـالم العـرب ومـا يتضـمنه مـن 

 شعر ونثر وأقوال, وأمثال إىل غريه وا جاء عن العرب.
 .   (7), وهو أوىل الكالم العريب نن حيتج به, واألئمة على ذل والقرآن الكرمي هو ذروة الورا من الكالم العريب

 القرآن الكرمي والقراءات القرآنية والفرق بينهما وأمهيتهما:احملور الثاين: مفهوم 

                                                           
 (.55هـ, ) :  0400 -( 0املفردات يف غريب القرآن, صفوان عدانن الداودي, دار القلم, ط)الراغب األصفهاين: ( 0)

 (.31/ 0م. )0979مقاييس اللغة: )ح ج ج(: حتقيق:عبد السالم حممد هارون, دار الفكربن فارس: ا( 0)

 (.80م, ) :0,0983لبنان, ط–اجلرجاين: التعريفات: دار الكتب العلمية بريوت ( 3)

 (. 056,القاهرة, ) : 0جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط, دار الدعوة,ط( 4)

 (.07يريخ النحو العريب: مكتبة الفالح, ) :سعيد األفغاين: من ( 5)

  (. 04م, ) :0989(, 0السيوطي: االقرتاح يف علم أصول النحو, حتقيق: د. حممود فجال, دار القلم, دمشق, ط )(6)

 (.50د.حممد جبل: االحتجاج ابلشعر يف اللغة الواقع وداللته, دار الفكر العريب:)  :( 7)
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ينـا : هو كالم هللا تعاىل املنزل على رسوله وخا  أنبيائه حممد صلى هللا عليه وسـلم, املتعبـد بتالوتـه, املنقـول إلالقرآن الكرمي
 ابلتواتر, املعجز بلفظه ومعناه, املبدوء بسورة الفاحتة, املختوم بسورة الناس.

 .(0)هي العلم بكيفية أداء كلمات القرآن, واختالفها بعزوه إىل انقلها القراءات القرآنية:
ينـا ابلتـواتر, أمـا القـراءات ويوجد فرق بني القرآن الكرمي والقراءات القرآنية؛ فـالقرآن الكـرمي قطعـي الثبـوت والداللـة منقـول إل
 القرآنية فمنها املتواترة والشاذة واآلحاد واملوضوعة وغريها واليت بيَّنها السيوطي وغريه من العلماء.

القــــرآن والقــــراءات حقيقتــــان »هـــــ( بــــني القــــرآن الكــــرمي والقــــراءات بقولــــه:  794فــــرَّق الزركشــــي رمحــــه هللا تعــــاىل) هــــوا وقــــد
ــ للبيــان واإلعجــاز, أمــا القــراءات القرآنيــة  -صــلى هللا عليــه وســلم - حممــدوحي املنــزل علــى النــيب متغــايرين, فــالقرآن هــو ال

 .(0)«اختالف ألفال الوحي املوكور يف كتابة احلروف أو كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمها
ن دون أن ينســـبه هــــ( ولكـــ 903, وذكـــره أيضـــا القســـطالّن )(3)هــــ( كـــالم الزركشـــى ومل يتعقبـــه 900وقـــد نقـــل الســـيوطي )

 .(5)هـ(0007, وكوا الدمياطى)(4)ألحد
ومل ينكـر اإلمــام الزركشــي أن بـني القــرآن الكــرمي والقــراءات القرآنيـة ارتباطــا وثيقــا ومهمــا وتـداخال كبــريا, إال أن هــوا ال ينفــي 

لـرغم مـن هـوا يظـل أن يكون االرتبـاط بينهمـا وثيقـا, غـري أن االخـتالف علـى ا البد»وجود اختالف بينهما, حي  يقول: 
موجودا بينهما, مبعىن أن كال منهما شيء تتلف عـن اآلخـر, اليقـوى هـوا التـداخل بينهمـا علـى أن جيعلهمـا شـيأا واحـدا, 

 . (6)«فما القرآن إال الرتكيب واللفت, وما القراءات إال اللفت ونطقه, والفرق بني هوا وذاك واضح وبني
  والقراءات القرآنية يف عدة أمور منها:وتكمن أمهية االصتجاج ابلقرآن الكرمي 

املــرآة الصــادقة الــيت يتضــح مــن خالهلــا منــاحي  التعــرف علــى هلجــات العــرب وهــي بــول تعــد أضــخم ســفر عــريب يف  أواًل:
العـرب, ومعرفـة وبيــان هلجـاهتم املختلفــة الـيت كانـت ســائد ة يف شـبه اجلزيــرة العربيـة قبـل اإلســالم, وبـول  تعــد أصـل املصــادر 

 ا يف التعرف على اللهجات العربية, كما أهنا أهم مصدر لتوثيق ما جاء يف كتب العربية.مجيع  
احتـــوت معظــم املؤلفــات يف القـــراءات القرآنيــة علـــى حبــوث دقيقـــة قيمــة ومهمـــة يف أصــوات اللغـــة ومــا يتعلـــق بــه مـــن  اثنيًــا:

أصــوات الكلمــة أو الكلمــات املتجــاورة بعضــها صــفاهتا وأنواعهــا وخمارجهــا, واملــد وأحكامــه وأنواعــه, والغــن وضــروبه, ووثــر 
 (.7ببع , وغري ذل  من مسائل  الفونيتي   اخلاصة ابللغة العربية)

 (.0أهنا دليال للمدلول عليه أو مرجحا) اثلثا:

                                                           
 (. 9م, ) : 0999(,0ومرشد الطالبني, دار الكتب العلمية,ط) ابن اجلزري: منجد املقرئني(0)

 (.0/308م, )0957( 0الزركشي: الربهان, حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية عيسى الباى احلليب وشركائه, ط) (0)

 (.0/000م, ) 0974للكتاب( السيوطي: اإلتقان, حتقيق:حممد أبو الفضل إبراهيم, اهليأة املصرية العامة 3)
 (. 070, 0/070م. ) 0970( القسطالين: لطائف اإلشارات: حتقيق/ الشيخ عامر السيد عثمان, ود.عبدالصبور شاهني, مطابع اإلهرام التجارية, 4) 
  (.7م, )0116,  3لبنان, ط -( الدمياطي: احتاف فضالء البشر, حتقيق: أنس مهرة, دار الكتب العلمية 5)
 (.0/308شي: الربهان:) الزرك(6)

 نفسه. ( السابق7)
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 (.0الداللة على صيانة وحفت كتاب هللا من التغيري والتحريف, برغم كونه على هوه األوجه الكثرية) رابعا:
 (.3يف عن األمة والتيسري عليها وتسهيل القراءة عليها)التخف خامسا:

بيـــان فضــــل وشـــرف هــــوه األمـــة علـــى ســــائر األمـــم الســـابقة فلــــم ينـــزل كتــــاب علـــى غـــريهم إال وكــــان علـــى وجــــه  سادســـا:
 (.4واحد)

مــــــال  يف قــــــراءة أخــــــرى كقــــــراءة: )يطهــــــرن( يف قولــــــه تعــــــاىل:  و ال  تـ َقر ب ــــــو  ســــــابًعا: تمــــــل أن يكــــــون جم  ــــــ َّ بيــــــان مــــــا حي  ه نَّ ح 
 (.5) [, ق رِئ ابلتشديد والتخفيف, فقراءة التشديد مبينة ملعىن قراءة التخفيف عند اجلمهور000ي َطه َرن {]البقرة: 

 موقف اللغويني من االصتجاج ابلقرآن الكرمي والقراءات القرآنية احملور الثالث:
قدم يف االحتجاج به واالستشهاد منه علـى توثيـق قاعـدة مل تتلف أحد من اللغويني أن القرآن الكرمي أصل األصول وهو امل

   ما أو الوصول لصحة معىن ما.
ا هو صحة الرواية عن القارئ العدل ح  لـو كـان فـرد ا,  أما القراءات القرآنية فقد وضع اللغويون لصحة القراءة شرط ا واحد 

 . (6)عشرية أو شاذة وسواء رويت القراءة بطريق التواتر أو اآلحاد, وسواء كانت سبعية أو

هوا وقد كان ابن جين يف كتابـه  احملتسـب  كـان حريص ـا علـى وضـع القـراءة الشـاذة علـى قـدم املسـاواة مـع القـراءة السـبعية, 
وذلــــ  يف قولــــه:  إنــــه انزع ابلثقــــة إىل قرائــــه, حمفــــوف ابلروايــــة مــــن أمامــــه وورائــــه. ولعلــــه أو كثــــري ا منــــه مســــاو يف الفصــــاحة 

 . (7)للمجتمع عليه 
وإذا كــان اللغويــون مل يشــرتطوا النقــل املتــواتر يف أي نــ  لغــوي؛ فلمــاذا يشــرتطونه يف القــراءة القرآنيــة. وإذا كــانوا قــد صــرحوا 
ا فلمــاذا يوضــع قيــد علــى قبــول القــراءة دون  بقبــول نقــل الواحــد إذا كــان الناقــل عــدال  رجــال  كــان أو امــرأة, حــر ا كــان أو عبــد 

صرح السيوطي نن العدالة وإن كانـت شـرط ا يف الـراوي فهـي ليسـت شـرط ا يف العـريب الـوي حيـتج غريها؛ بل أكثر من هوا ي
 بقوله.

                                                                                                                                                                                                 
 (. 339/ 0 )  :( الزركشي: الربهان يف علوم القرآن0)

 (.0/079( السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن:) 0)

 (. 0/078( السيوطي:اإلتقان:) 3)

 (. 0/078( السيوطي:اإلتقان:) 4)

زة والكسائي وخلف )ح  َّ ي َطه َرن ( مشددة الطاء؛ واهلاء مفتوحة. وقرأ البـاقون والربمجـي )ح ـ َّ (, قرأ عاصم يف رواية أيب بكر ومح 0/079( السيوطي:اإلتقان:)5)
م,  0980دمشــق, –بيـة ي َطه ـَرن ( خفيفـة واهلـاء مضــمومة. ينظـر: أبـو بكـر النيســابوري: املبسـوط يف القـراءات العشـر حتقيــق: سـبيع محـزة حـاكيمي, جممــع اللغـة العر 

)ي َطه ـَرن ( ابلتخفيـف فهـو اىل: )ح  َّ ي طَّهََّرن ( , أي. يـ ت ط هََّرن, ومعناه: يـ َغت ِسـَلن ابملـاء بعـد النقـاء مـن الـدم, فادغمـت التـاء يف الطـاء, ومـن قـرأ (, وقوله تع0/046)
 القـراءات واملعـاين, حتقيـق, عبـد الكـرمي مصـطفى مـدجل, دار من ط ه ر ت املرأة ت َطه ر  ط َهر ا وط ه ارة , ومعناه: ح  يفعلن الطهارة. ينظر: الكرماين: مفـاتيح األغـاين يف

(, وقـد ذهـب املالكيــة والشـافعية واحلنابلـة, ومـن  ـا  ـوهم إىل عـدم جـواز وطء املـرأة حــ  0/005م,)0110(, 0ابـن حـزم للطباعـة والنشـر والتوزيـع, بـريوت ,ط)
بتطهري أنفسهن من احلي  ابالغتسال, ينظر: حممـد بكـر إمساعيـل, دراسـات يف علـوم القـرآن: دار تغتسل اعتماد ا على قراءة  يطَّهَّرن  ابلتشديد, أي: ح  يقمن 

 (.0/89م, )0999, 0ط,املنار

 ( .00,)  : 0113, 8أمحد خمتار عمر: البح  اللغوي عند العرب, عامل الكتب, ط(6)

 (.0/30م, )0999ا لس األعلى للشأون اإلسالمية,-وقافحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها, وزارة األبن جين: ا(7)



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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واللغويـون هبـوا  -صـلى هللا عليـه وسـلم-وإىل جانب عدم اشرتاط اللغوي للتواتر مل يشرتط اتصال السـند ورفعـه إىل الرسـول 
يوثـــق يف عربيتـــه علـــى فـــرض التشـــك  يف نســـبة القـــراءة إىل يتعـــاملون مـــع القـــراءة علـــى أهنـــا نـــ  عـــريب رواه أو قـــرأ بـــه مـــن 

 الرسول.
 .(0)وهبوا يدخل يف ابب االحتجاج اللغوي كثري وا عده القراء من ابب التفسري أو الشرح اللغوي

ا. قال السيوطي: أما القرآن فكل مـا ورد أنـه قـريء بـه جـاز االحتجـاج بـه يف العربيـة, سـواء كـان متـواترا, أو آحـادا, أم شـاذ
وقد أطبق الناس على االحتجاج ابلقراءات الشاذة يف العربيـة إذا مل ختـالف قياسـا معلومـا, بـل ولـو خالفتـه حيـتج هبـا يف مثـل 
ذل  احلرف بعينه, وإن مل جيز القياس عليه, كما حيتج اب مع على وروده وخمالفتـه القيـاس يف ذلـ  الـوارد بعينـه, وال يقـاس 

 عليه,  و: استحوذ, ومى.
وما ذكرته مـن االحتجـاج ابلقـراءة الشـاذة ال أعلـم فيـه خالفـا بـني النحـاة, وإن اختلـف يف االحتجـاج هبـا يف الفقـه. ومـن ّ 
احتج على جواز إدخـال الم األمـر علـى املضـارع املبـدوء بتـاء اخلطـاب بقـراءة )فبـول  فلتفرحـوا(, كمـا احـتج علـى إدخاهلـا 

 )ولنحمل خطاايكم(. على املبدوء ابلنون ابلقراءة املتواترة
   (1).واحتج على صحة قول من قال: إن )هللا( أصله )اله( مبا قرئ شاذا  وهو الوي يف السماء اله ويف األرض اله{

 احملور الرابع: القرآن الكرمي والنحو

ة كتـاب هللا ال ش  أن أصل األصول يف العربيـة هـو القـرآن الكـرمي حـ  إننـا جنـد أن علـوم العربيـة جـاءت يف مقـدمتها خلدمـ
تعـاىل, فــإذا مـا ذهبنــا إىل علــم النحـو جنــد أن أول مــن ألـف فيــه هـو أبــو األســود الـدؤيل أو نصــر بــن عاصـم يف أحــد األقــوال 
وإن كان البع  يرى إنه مل يعرف بعد أول من ألف يف العربية, ولكننا إذا رجعنا إىل كتـب النحـو والتـاليف فيهـا جنـد أهنـا مل 

ــا وعلــى القــرآن تظهــر إال بعــد القــرآن ال كــرمي؛ وذلــ  لصــيانته خاصــة بعــد االخــتالط ابألعــاجم فخيــف علــى العربيــة عموم 
خاصة من اللحن فيه, ولوا جند أن كتب النحو ملئ ابالستشهاد ابلقرآن الكرمي واالحتجاج به علـى صـحة القواعـد املؤلفـة 

الكـــرمي وذلـــ  مثـــل دراســـة الباحـــ  ســـليمان يف العربيـــة, وهنـــاك بعـــ  الدراســـات الـــيت اهتمـــت ببيـــان االستشـــهاد ابلقـــرآن 
( والــيت جــاءت بعنــوان  مــنهج ســيبويه يف االستشــهاد ابلقــرآن الكــرمي  جامعــة أم درمــان اإلســالمية, 0110يوســف خــاطر)

ودراســة بعنــوان  رأي البصــريني والكــوفيني يف االستشــهاد ابلقــراءات القرآنيــة علــى قواعــدهم النحويــة  للباحــ  عبــد الفتــاح 
(, جامعــــة تعــــز, ودراســــة  االحتجــــاج ابلقــــرآن الكــــرمي والقــــراءات القرآنيــــة يف املســــائل النحويــــة يف كتــــاب 0113عبــــوش )

؛ بــل يوجــد مؤلفــات اختصــت ابالســتدالل علــى القواعــد النحويــة 0105اإلنصــاف  للباحــ  علــي الــوينبات حبامعــة مؤتــه 
آنيــة  للباحــ  أمحــد الطويــل ومطبــوع بــدار الصــحابة ابلشــواهد القرآنيــة ككتــاب  اهلديــة يف القواعــد النحويــة ابلشــواهد القر 

 بطنطا وغريها كثري , وكلها كانت حتتج ابلقرآن الكرمي والقراءات القرآنية على صحة القاعدة النحوية. 
 احملور اخلامس: القرآن الكرمي واملعاجم اللغوية

                                                           
 .00أمحد خمتار عمر: البح  اللغوي عند العرب,  : (0)
 (.68م, ) : 0989( , 0االقرتاح يف أصول النحو, حتقيق:د. حممود فجال, دار القلم, دمشق, ط)السيوطي: ( 0)
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لعلمـاء علـى فهـم معانيـه, ولـوا فقـد نقبـوا فيـه اجتهد العلماء بداية يف تفسري القرآن الكرمي واستنباط أحكامـه, وقـد عكـف ا
وحبثــوا عــن غرائبــه وألفــوا فيــه املؤلفــات والــيت مسيــت بغريــب القــرآن, وكانــت هــوه املؤلفــات تعــد النــواة األوىل للمعجــم العــريب, 

واالستشـهاد  فإذا رجعنا إىل معجم من أقـدم املعـاجم اللغويـة كمعجـم اخلليـل جنـد أنـه ال تلـو مـن االسـتدالل ابلقـرآن الكـرمي
بـه علـى صـحة املعـىن اللغــوي, ومل يقـف عنـد هـوا احلـد؛ بــل اسـتدلوا علـى صـحة اللغـات أو بيــان هـوه اللغـة اسـتناد ا للقــرآن 
الكــرمي, وكــول  بيــان العالقــات الدالليــة مــن تــرادف ومشــرتك لفظــي وتضــاد وفــروق دالليــة والــيت نشــا عنهــا كثــري مــن كتــب 

ا  السجسـتاين وأيب الطيــب وكتـب الفـروق ككتـاب أيب هـالل العسـكري وكتـب الوجــوه اللغـة كاضـداد ابـن األنبـاري وأيب حـ
والنطائر وغريها, هوا وقد كان أصحاب املعاجم اللغوية يستدلون ابلقرآن الكرمي والقراءات القرآنية أيض ا لتقريـب املعـىن مـن 

ح اللفــت بداللــة عامــة؛ أو بيــان االشــتقاق خــالل شــرحه ابملــرادف, أو ابلضــد, أو حتديــد وختصــي  داللتــه أوتقييــده, أو شــر 
وأمهيته يف التوصل للمعاين, فإذا مـا أخـوان مثـاال علـى ذلـ  يف معجـم الصـحاح للجـوهري جنـد أنـه قـد خصـ  داللـة معـىن 

: ووصفها نهنا  امليل يف اخلـ دِّ خاصـة . واسـتدل علـى ذلـ  بقولـه تعـاىل:  ـدَّك  لِلنَّـاِس﴾ ]سـالص ع ر  ورة لقمـان:  و ال  ت ص ـعَِّر خ 
08(]0.) 

وقيــد اســتعمال اطــالق اســم الكــاس ننــه ال يطلــق عليــه كاســا إال وفيهــا الشــراب مســتدال بقــول ابــن األعــرايب ومؤكــدا علــى 
 (.0[ )46-45﴾ ]سورة الصافات: ي ط اف  ع ل َيِهَم ِبك َاس  ِمَن م ِعني  ذل  ابلرجوع للشاهد القرآين يف قوله تعاىل: 

 بية شرح ا وافي ا وذل  ابلرجوع للشاهد القرآين وذل  مثل قوله:وقد يشرح املفردة العر 
وهلــ  الكلــب ابلفــتح يلهــ  هلثــا وهلــااث ابلضــم: إذا أخــرج لســانه مــن التعــب أو العطــش, وكــول  الرجــل إذا أعيــا, وقولــه »

ــتعــاىل:  ــَ  أ َو تـ تـَر َكــه  يـ َله  ــِه يـ َله  َلــِب ِإَن حت َِمــَل ع ل َي ث ــِل اَلك  ثـ ل ــه  ك م  ألنــ  إذا محلــت علــى [, 076َ ﴾ ]ســورة األعــراف:  ف م 
الكلب نبح ووىل هاراب, وإن تركته شد عليـ  ونـبح, فيتعـب نفسـه مقـبال عليـ  ومـدبرا  عنـ , فيعرتيـه عنـد ذلـ  مـا يعرتيـه 

 (.  3«)عند العطش من إخراج اللسان
ة, خـال الكلـب, فإنّـه يلهـ  يف كل شيء يله  فإمنا يلهـ  مـن إعيـاء أو عطـش أو علّـ»ه( : 076يقول ابن قتيبة )ت: 

حــال الكــالل, وحــال الرّاحــة, وحــال الصــحة واملــرض, وحــال الــرّي والعطــش, فضــربه هللا مــثال  ملــن كــّوب آبايتــه فقــال: إن 
وعظته فهو ضاّل, وإن مل تعظه فهو ضاّل, كالكلب إن طردته وزجرتـه فسـعى هلـ , أو تركتـه علـى حالـه أيض ـا هلـ . و ـوه 

ثـ ل ه   َلِب ِإَن حت َِمَل ع ل َيِه يـ َله َ  أ َو تـ تـَر َكه  يـ َله َ ﴾ ]سورة األعراف:   قوله:  ف م  ث ِل اَلك   (.4[«)093ك م 
ــا وقــد يفســر املعــىن ابلرجــوع للضــده حيــ  بــنيَّ معــىن  انـ ت ــا ر تَـق  الرتــق ننــه ضــد الفتــق. ويســتدل علــى ذلــ  بقولــه تعــاىل:  ك 

 (.5[«)31]سورة األنبياء:  فـ ف تـ َقن امه  ا﴾

                                                           
 (.0/700(اجلوهري: الصحاح: )  ع ر( : )0)

 (.969/ 3ح: )ك ا س( : )(اجلوهري: الصحا 0)

 (.090/ 0الصحاح: )ل هـ ث( :) (اجلوهري: 3)

 , حتقيق: إبراهيم مشس الدين, دار الكتب العلمية.(006( ابن قتيبة: وويل مشكل القرآن, ) : 4)

 (. 4/0481(اجلوهري: الصحاح: )ر ت ق( : )5)
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هــوا وإن كنــت ذكــرت بعــ  النمــاذج فهــي ال تعــد إال غــي  مــن فــي ؛ ذلــ  أن اســتدالهلم واحتجــاجهم ابلقــرآن الكــرمي 
 مهم جدا يف التوصل ملعىن املفردة أو االستدالل على صحة املفردة اللغوية.

مــال عبــد العزيــز هــوا وقــد اختصــت بعــ  املؤلفــات لدراســة الشــاهد القــرآين واالحتجــاج بــه وذلــ  مثــل دراســة الباحــ  ك
ـــة اآلداب مبصـــر  ـــة مكتب ـــة بالغي ـــة يف لســـان العـــرب البـــن منظـــور دراســـة  وي ـــيت جـــاءت بعنـــوان الشـــواهد القرآني إبـــراهيم وال

والــيت جــاءت بعنــوان  االحتجــاج ابلقــرآن واحلــدي  يف  0107, ودراســة الباحــ  صــاحلي منصــور جامعــة الــوادي 0101
 ب أمنوذج ا . املعاجم اللعربية القدمية معجم لسان العر 

 احملور السادس: القرآن الكرمي وكتب البالغة
ذكر العلماء أن من أهم أسباب نشاة علوم البالغة واليت يندرج حتتها علـم املعـاين والبيـان والبـديع الـدفاع عـن القـرآن الكـرمي 

هـي يف فهـم اإلعجـاز مـن القـرآن والرد على من أنكروا إعجازه, وعن هوا يقول ابـن خلـدون:  واعلـم أّن مثـرة هـوا الفـّن إمّنـا 
ألّن إعجــازه يف وفــاء الّداللــة منــه جبميــع مقتضــيات األحــوال منطوقــة ومفهومــة وهــي أعلــى مراتــب الكمــال مــع الكــالم فيمــا 
تتّ  ابأللفال يف انتفائها وجـودة رصـفها وتركيبهـا وهـوا هـو اإلعجـاز الّـوي تقّصـر األفهـام عـن إدراكـه. وإمّنـا يـدرك بعـ  

 . (0)من كان له ذوق مبخالطة الّلسان العريّب وحصول ملكته فيدرك من إعجازه على قدر ذوقه  الّشيء منه
ومل يقف األمر للبيان إعجاز القرآن الكـرمي وخدمتـه فقـط؛ بـل كـانوا يسـتدلون بـه علـى صـحة القاعـدة البالغيـة, فـابن املعتـز 

أحـد أن كتـايب  دالئـل اإلعجـاز , و أسـرار البالغـة  عندما حتدث عن صنوف البديع قدم الشاهد القـرآين, وال تفـى علـى 
 لضمام عبد القاهر اجلرجاين جاء فيه توجيه البالغة خلدمه القرآن الكرمي . 

ومـن أشــهر الكتــب الــيت اهتمــت مبـواطن إعجــاز القــرآن الكــرمي, كتــاب )إعجـاز القــرآن الكــرمي يف نظمــه ووليفــه( للواســطي, 
كـــرمي( للرمـــاين, وكتــــاب )بيـــان إعجـــاز القـــرآن( للخطــــايب, وكتـــاب )إعجـــاز القــــرآن( وكتـــاب )النكـــت يف إعجـــاز القــــرآن ال

 للباقالين وغريهم كثري.
وال شــ  أن معرفــة علــوم البالغــة قــد هيأــت الكثــري مــن املفســرين لالســتدالل علــى ذلــ  ببيــان الكثــري مــن إعجــاز القــرآن 

اإلعجـــاز يف القـــرآن الكـــرمي والوقـــوف عليهـــا كتفســـري  الكـــرمي والتعمـــق يف معانيـــة فجـــاءت كتـــب التفاســـري ملـــئ ببييـــان وجـــوه
 الكشاف للزخمشري, وتفسري التحرير والتنوير البن عاشور وغريهم.

 نتائج البحث
ل مــا ســبق يــدلنا علــى أن العلمــاء قــد شــيدوا بنيــاهنم العلمــي األصــيل علــى القــرآن الكــرمي, والــيت نشــات يف كنفــه العلــوم كــ

ملعاجم اللغويـة وكتـب النحـو والبالغـة والبيـان, والـيت نـتج عنهـا كثـري مـن القضـااي األخـرى األخرى كالتفسري وكتب الغريب وا
   املتعلقة ابألصوات والداللة وغريها.

                                                           
م, 0988, 0خليــل شــحادة,دار الفكــر, بــريوت, طحتقيــق:  عاصــرهم مــن ذوي الشــان األكــرب, ديــوان املبتــدأ واخلــرب يف يريــخ العــرب والرببــر ومــنابــن خلــدون:  (0)
(0 /760.) 
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تعد القراءات القرآنية مصدر مهم للغوي يسـتفيد منـه يف قضـااي اللغـة, ومل يقـف احلـد عنـدهم علـى االسـتفادة مـن القـراءات 
 ابلشاذة أيض ا. القرآنية املتواترة؛ بل احتجوا

تبني أن أغلب علوم العربية كان هدفها الرئيس الدفاع عن القـرآن الكـرمي, وبيـان إعجـازه, واحملافظـة عليـه مـن اللحـن خاصـة 
بعد اختالط العرب ابألعاجم فالف العلماء علم النحو, والبالغة, واهتموا ابملعاجم اللغوية للكشـف عـن املعـاين, وال شـ  

 كثري من قضااي اللغة وقامت حوهلا كثري من املؤلفات العربية. أهنا أثريت حوهلا ال
 

 املصادر
 م . 0980دمشق, –أبو بكر النيسابوري: املبسوط يف القراءات العشر, حتقيق: سبيع محزة حاكيمي, جممع اللغة العربية 

 م.0983-هـ 0413لبنان, الطبعة: األوىل  –اجلرجاين: التعريفات: دار الكتب العلمية بريوت 

 م.0999-هـ 0401(0ابن اجلزري: منجد املقرئني ومرشد الطالبني, دار الكتب العلمية,ط)

ا لـــــــس األعلـــــــى للشـــــــأون -بـــــــن جـــــــين: احملتســـــــب يف تبيـــــــني وجـــــــوه شـــــــواذ القـــــــراءات واإليضـــــــاح عنهـــــــا, وزارة األوقـــــــافا
 م.0999اإلسالمية,

 م.0987 -  هـ 0417, 4وت, طبري  –اجلوهري: الصحاح: أمحد عبد الغفور عطار, دار العلم للماليني 

ابــن خلــدون: ديــوان املبتــدأ  واخلــرب يف يريــخ العــرب والرببــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــان األكــرب, حتقيــق: خليــل شــحادة, 
 م.  0988 -هـ  0418دار الفكر, بريوت, الطبعة: الثانية, 

 هـ.0407 -م 0116نان, الطبعة: الثالثة, لب -الدمياطي: احتاف فضالء البشر, حتقيق: أنس مهرة, دار الكتب العلمية 

 ه. 0400 -( 0الراغب األصفهاين: املفردات يف غريب القرآن, صفوان عدانن الداودي, دار القلم, ط)

( 0الزركشـــي: الربهـــان, حتقيـــق: حممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم, دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيســـى البـــاى احللـــيب وشـــركائه, ط)
  م.0957 -هـ  0376

 األفغاين: من يريخ النحو العريب: مكتبة الفالح. سعيد

 م.0974هـ/ 0394السيوطي: اإلتقان,حتقيق:حممد أبو الفضل إبراهيم, اهليأة املصرية العامة للكتاب

 م.0989( , 0السيوطي: السيوطي: االقرتاح يف أصول النحو, حتقيق: حممود فجال, دار القلم, دمشق, ط)

 القراءات واملعاين, حتقيق, عبد الكرمي مصطفى مـدجل, دار ابـن حـزم للطباعـة والنشـر والتوزيـع, الكرماين: مفاتيح األغاين يف
 م   0110(, 0بريوت ,ط)

 م.0999-هـ0409حممد بكر إمساعيل, دراسات يف علوم القرآن: دار املنار,الطبعة: الثانية 

 العامة, طباعة ونشر دار الفكر العريب.حممد جبل: االحتجاج ابلشعر يف اللغة الواقع وداللته, مكتبة اجليزة 

 ,القاهرة.0جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط, دار الدعوة,ط

الفـــراء: معـــاين القـــرآن, حتقيـــق: أمحـــد يوســـف النجـــايت / حممـــد علـــي النجـــار / عبـــد الفتـــاح إمساعيـــل الشـــليب, الـــدار املصـــرية 
 ( .0مصر, ط) –للتاليف والرتمجة 
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القسطالين: لطائف اإلشارات لفنون القراءات, حتقيق/ الشيخ عامر السيد عثمان, ود.عبدالصبور شـاهني, مطـابع األهـرام 
 م.0970ه,  0390جارية, الت
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(10) 
 ادعاء املستشرقني خطأ الصحابة يف كتابة املصحف والرد عليه

1حممد إبراهيم الشربيين صقرد. 
 

 أستاذ الدعوة واألداين املساعد ابلكلية اجلامعية اإلسالمية ببهانج السلطان أمحد شاه مباليزاي
 ملخص البحث

 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ...   رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد احلمد 
لقــد تعــددت وتنوعــت منــاهج املستشــرقني يف دراســة القــرآن الكــرمي وعلومــه , فــا هوا يف هــوا العصــر احلــدي  إىل اســتخدام 

قــرآن الكـرمي , وحصـروا جهــدهم يف هـوا اال ــاه ؛ منـاهج العلـوم اإلنســانية الغربيـة وتطبيقهـا يف دراســتهم للقضـااي املتعلقـة ابل
ـــيت أقرهـــا العلمـــاء املســـلم ـــاهج ال ـــن  القـــرآين , ومصـــداقية املن ون يف مجـــع القـــرآن الكـــرمي عـــن طريـــق التشـــكي  يف ثبـــوت ال

 , وضبطه.وتدوينه
شـريف , وضـبطه ؛ ومن بني القضااي اليت شغلت املستشرقني كتابة الن  القرآين , فااثروا الشبهات حول رسم املصحف ال

  –رضـوان هللا علـيهم  –أخطاوا يف نسخ كتابة املصحف الشريف ؛ وزعموا أهنم  -رضوان هللا عليهم –فادعوا أن الصحابة 
كانوا جاهلني بقواعد اخلط العريب , وا تسبب ذل  يف وجود تنـوع القـراءات , واسـتدل املستشـرقون علـى هـوه االفـرتاءات 

لـــول  كـــان البـــد لنـــا مـــن مناقشـــة  وتفنيـــد هـــوه   -رضـــوان هللا علـــيهم –ة لـــبع  الصـــحابةبـــرواايت ضـــعيفة وواهيـــة منســـوب
الوين كتبوا املصحف كانوا متقنني لقواعـد اللغـة العربيـة واخلـط العـريب ,  -رضي هللا عنهم –الشبهات , وبيان أن الصحابة 

لـل وأسـرار كثـرية تتفـق مـع مكانـة القـرآن فكتبوا املصحف علـى هـوه القواعـد , وخـالفوا هـوه القواعـد يف بعـ  الكلمـات لع
 الكرمي وكيفية تالوته .

 رسم املصحف –القرآن الكرمي  –االستشراق  –املستشرقون  مفتاح الكلمات :
 

 مقدمة
 وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ... احلمد   رب العاملني, والصالة والسالم على سيدان حممد 

ني , وطريق هدايتهم , وسـر قـوهتم , وهـو املعجـزة الكـربى الباقيـة إىل يـوم القيامـة , فإن القرآن الكرمي هو مصدر عزة املسلم
 وقد تكفل هللا تعاىل حبفظه ما بقي الليل والنهار .

وملا كانت هوه هي املنزلة العظيمة لكتاب هللا عز وجل ؛ دأب أعداء اإلسالم واجتهدوا ابلنيـل والطعـن يف القـرآن الكـرمي , 
وهبتـاان  ؛ ننـه قـد أصـابه التحريـف والتبـديل , وغـدوا علـى حـرد قـادرين متـون ابألدلـة الزائفـة علـى مقـالتهم حي  ادعـوا زورا  

الشنيعة , يرة نن القرآن العظيم يغاير بعضه بعضا  , ويرة أخرى ننه غري منتظم يف حمتـواه , وغـري ذلـ  مـن األدلـة الواهيـة 
 اليت أثبت العلم والعقل بطالهنا .

                                                           
0 meesakr67@gmail.com 
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هؤالء الطاعنني يف القرآن الكرمي ؛ فأة من املستشـرقني ا هـوا يف هـوا العصـر احلـدي  إىل اسـتخدام منـاهج العلـوم  ومن بني
اإلنســـانية الغربيـــة وتطبيقهـــا يف دراســـتهم للقضـــااي املتعلقـــة ابلقـــرآن الكـــرمي , وحصـــروا جهـــدهم يف هـــوا اال ـــاه ؛ عـــن طريـــق 

ملنـــاهج الــــيت أقرهـــا العلمـــاء املســـلمون يف مجــــع القـــرآن الكـــرمي وتدوينــــه , التشـــكي  يف ثبـــوت الـــن  القــــرآين , ومصـــداقية ا
 وضبطه.

ومن بني القضااي اليت شغلت املستشرقني كتابة الن  القرآين , فااثروا الشبهات حول رسم املصحف الشـريف , وضـبطه ؛ 
  –رضـوان هللا علـيهم  –موا أهنم أخطاوا يف نسخ كتابة املصحف الشريف ؛ وزع -رضوان هللا عليهم –فادعوا أن الصحابة 

كانوا جاهلني بقواعد اخلط العريب ؛ وا تسبب ذل  يف وجود تنـوع القـراءات , واسـتدل املستشـرقون علـى هـوه االفـرتاءات 
لـــول  كـــان البـــد لنـــا مـــن مناقشـــة  وتفنيـــد هـــوه   -رضـــوان هللا علـــيهم –بـــرواايت ضـــعيفة وواهيـــة منســـوبة لـــبع  الصـــحابة

الوين كتبوا املصحف كانوا متقنني لقواعـد اللغـة العربيـة واخلـط العـريب ,  -رضي هللا عنهم –ن الصحابة الشبهات , وبيان أ
فكتبوا املصحف علـى هـوه القواعـد , وخـالفوا هـوه القواعـد يف بعـ  الكلمـات لعلـل وأسـرار كثـرية تتفـق مـع مكانـة القـرآن 

 الكرمي وكيفية تالوته .
أعـداء مـن خـالل مؤلفـات تلـ  الـدعاوى واألابطيـل تتبـع ب: وذل  التحليلي ستقرائييف هوا البح  املنهج اإلوقد سلكت 

ـــل تلـــ  األفكـــار واآلراء وكـــول  واملستشـــرقني , ومـــن تـــبعهم مـــن املـــؤلفني املعاصـــرين  ,اإلســـالم    املـــنهج التحليلـــي: لتحلي
 والدعاوى؛ وبيان بطالهنا .

 . وفهرس للموضوعاتويتكون هوا البح  من  مقدمة و متهيد ومبحثني وخامتة 
,  تعريـف الصــحايب يف اللغـة واالصــطالحوحيتـوي التمهيـد علــى التعريـف ابملصــطلحات التاليـة : االستشـراق واملستشــرقني , 

 التعريف ابملصحف الشريف  .
 ادعاء املستشرقني خطا الصحابة يف كتابة املصحف.املبح  األول : 

 املصحف. املبح  الثاين : رد شبهة خطا الصحابة يف كتابة

 ّ اخلامتة , فهرس املراجع .
 واحلمد   أوال  وآخرا  , وصلى هللا علي سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 متهيد
إن حتديد املفاهيم من أوليات املهام يف البح  العلمي , وقد اشتمل هوا البح  على عدة مصـطلحات ؛ ينبغـي التعريـف 

ملستشـــرق , الصـــحايب , املصـــحف . ويف الســـطور التاليـــة سيتضـــح معـــاين هـــوه هبـــا . وهـــوه املصـــطلحات : االستشـــراق , ا
 املصطلحات .

 .: التعريف ابالستشراق واملستشرقيني أوالً 
 ْسِتْشَراِق :املَْعىَن اللَُّغِوي لال -أ

ـِة ) ش ـَرق ( ِلم   َصـط ل ح  ِمـَن ك 
ـِة ش ـر وِق الّشـَمِس , والتََّشـرِيق   : اَشت قَّ هوا امل ـّتان  و ِهـي  ِجه   َشـرِِق ؛ يـ ق ـال  ش 

ِحي ـِة امل : األ َخـو  يف ان 
. ب وا إىل الشََّرق أ و أ ت وا الشََّرق  , وش رَّقوا: ذ ه   (073,   01ج: هـ 0404ابن منظور ,)  بـ نَي م ش ّرِق  وم غرِّب 
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 ص اِدِر اللُّغ وية احل ِديث ة  إىل أن ك ِلم ة ) اَست َشر ق  ( :تعين
 ط ل ـب  ع لـ وم  الشـرق ول غ ـاهتم )م و لَـّد ة  ع َصـرِيّة  ( : يـ ق ـال  و ت ِشري  بـ َع   امل

 (301, 3ج:م 0958رضا, ط )  ملن يـ َعىن  بول  من ع ل م اء الِفرجَِن ة.
 :ستشراقاملعىن االصطالصي لال -ب

ــا ومــوقفهم منهــا , وهــوه االستشــراق مــن املفــاهيم الواســعة الــيت هلــا مــدلوالت وتعريفــات كثــرية ؛ ترجــع إىل ا اهــات م ع رِّفِ  ه 
 : بع  التعريفات املوجزة ملصطلح االستشراق

  تعبــري أطلقــه غــري الشــرقيني علــى الدراســات املتعلقــة ابلشــرقيني :شــعوهبم ويرتهــم وأدايهنــم ولغــاهتم  االستشــراق هــو: -1
حبنكـه )  .,وكـل مـا يتعلـق هبـم وأوضاعهم االجتماعية وبلداهنم وسائر أراضيهم , وما فيها مـن كنـوز وخـريات, وحضـاراهتم 

 (.001  :م 0111هـ ,  0401 ,
ن ِائه -0  -أي بنــاء ذلــ  الشــرق؛ طبقــا  للمفــاهيم الغربيــة -ويـ ع ــرَّف أيضــا  ننــه :  أســلوب غــريب للســيطرة علــى الشــرق واَســِتبـَ

 (045  :م 0984سعيد, ) وامتالك السيادة عليه . 
دة علـى ا ـاه فكـري يعـين بدراسـة احليـاة احلضـارية ل مـم الشـرقية بصـفة وقيل عنه :  مصطلح أو مفهـوم عـام يطلـق عـا -3

 (04  : هـ 0414وزان ,)سالم والعرب بصفة خاصة .  عامة , ودراسة حضارة اإل
 تعريف املستشرقني: –ج

هم املستشــرقون : هــم الــوين يقومــون ابلدراســات االستشــراقية مــن غــري الشــرقيني , ويقــدمون دراســاهتم ونصــائحهم ووصــااي
 (.000  : م 0111هـ ,  0401 ,حبنكه . )  للمبشرين و املستعمرين

 ومن هوه التعريفات ملصطلح االستشراق واملستشرقني يتضح :
أن االستشــراق هــو : دراســة اإلســالم واملســلمني ؛ مــن حيــ  كتــبهم, وثقــافتهم , وتقاليــدهم , وكــل مــا يتعلــق هبــم ؛ لغــرض 

والســـيطرة علـــيهم , وذلـــ  عـــن طريـــق جـــيش مـــن البـــاحثني , مســـخ هويـــة املســـلمني و , التشـــكي  يف الـــدين والقضـــاء عليـــه 
 املتخصصني يف مجيع ا االت .

 ::تعريف الصحايب يف اللغة واالصطالحاثنياً 
فابـدأ ابلتعريـف .  يف بداية هوا البح  ينبغى أن يتضح مفهوم الصحايب يف لغة العـرب , وأن يعـرف مـدلول هـوا املصـطلح

 .اللغوي أوال  
 تعريف الصحايب يف اللغة :

 م0115هـــ    0405الصـحايب يف اللغـة : نســبة إيل الصَّـح ابة , و اجلمــع : ص ـَحب  , و أَصـح اب  وص ــح ا بة.) الفيـومي ,
ـــاِحب  : املـــالزم إنســـاان  كـــان أو حيـــواان  أو مكـــاان  أو زمـــاان  . و ال فـــرق بـــني أن تكـــون مصـــاحبته 081:,  0م, .( و الصَّ

أو ابلعناية و اهلّمة ... و ال يقال يف العـرف إال ملـن كثـرت مالزمتـه , و يقـال للمالـ   –األصل و األكثر  و هو –ابلبدن 
(, وكــل مــن الزم شــيأا  فقــد 078    للشــيء : هــو صــاحبه , و كــول  ملــن ميلــ  التصــرف فيــه.) الراغــب األصــفهاين ,

ـــه , وأصـــله : أن يصـــري لـــه واإلَصـــح اب  ( ,  330,    0ج  , هــــ 0316.) الزبيـــدي ,  استصـــحبه ـــاد ل للشـــيء : االنقي
صــاحبا  , و يقــال : أ َصــح ب فـــالن  , إذا كــرب ابنــه فصــار صـــاحبه , و أَصــح ب  فــالن  فــالان  : جعلـــه صــاحبا  لــه.) الراغـــب 
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ب ا  : أي حمفوظــــا  , و يف القــــرآن الكــــرمي078    األصــــفهاين , ــــاح  ــــح ب    هللا , وِســــَر م ص  ــــم مِّنَّــــا  و ال  ) :( , و يقــــال : ص  ه 
فظون. )  43) األنبياء :   (ي َصح ب ون    (310,    أبو هالل العسكري(   أي : حي 

 -و وا سبق عرضه ملعين الصحايب يف اللغة يتضح أنه يدل علي :
 احلفت و املنع . – 3االنقياد و التبعية .  – 0املالزمة ؛ فكل من الزم شيأا  استصحبه .     – 0

 الصطالح :تعريف الصحايب يف ا
اختلــف العلمــاء يف حتديــد معــين الصــحايب , و منشــا هــوا االخــتالف هــو : مــا جيــب مراعاتــه يف املعــين االصــطالحي , هــل 

 -يراعي فيه املعين اللغوي أو املعين العريف ؟ و خالصة األقوال يف تعريف الصحايب :
 اإلسالم .ولوحلظة ومات علي  القول األول : الصحايب : كل مسلم رأى رسول هللا

هــوا هــو الصــحيح يف حــده , وهــو مــوهب أمحــد بــن حنبــل , و أيب عبــد هللا البخــاري يف صــحيحه و احملــدثني كافــة , قالــه 
 ( 35,   0ج, هـ  0390النووي , (النووي. 

ن و قـد أدرك احللـم فاسـلم , وعقـل أمـر الـدين ورضـيه , فهوعنـدان وـ كل من رأى رسول هللا -القول الثاين : الصحايب : 
 (90:,    0جابن األثري ,) ولوساعة من هنار . حكاه الواقدي عن أهل العلم . صحب رسول هللا

علــي طريــق التتبــع لــه , واألخــو عنــه. قالــه أصــحاب األصــول أو  مــن طالــت جمالســته للنــيب  -القــول الثالــ  : الصــحايب :
 ( 85,   4ج ,م 0113, ـ ه0404  بعضهم , وابن الصباض , وأبو احلسني البصري ... ) السخاوي ,

مــن أدرك زمنــه  مســلما  , و إن مل نقــف لــه علــي رؤيــة . و علــي هــوا عمــل ابــن عبــد الــرب يف   -القــول الرابــع : الصــحايب :
 (89,  4ج  ,م0113, هـ 0404السخاوي ,)  االستيعاب و ابن منده يف الصحابة

ات علــي اإلســالم و لــو ختللــت ردة يف األصــح . قالــه مؤمنــا  بــه , ومــ هــو مــن لقــي النــيب  -القــول اخلــامس : الصــحايب :
 (90,  4ج  ,م0113, هـ 0404السخاوي ,احلافت بن حجر العسقالين. )

و كل هوه التعاريف اعرتض عليها العالمة السخاوي , و ميكن أن ينتزع من اعرتاضات السـخاوي تعريفـا  للسـخاوي يقـال 
 -فيه :

ثتـه , و قبــل انتقالــه مــن الــدنيا يقظــة يف عـامل الشــهادة , و آمــن بــه و مــات علــى بعــد بع كــل ويــز لقــي النــيب   -الصـحايب :
 اإلسالم , و إن ختللت حياته ردة يف األصح .

 اثلثاً: التعريف ابملصحف الشريف:
( أ َي مج ِ ؛ ِبض مِّ اَلِميِم و ك َسرِه ا, و أ َصل ه  الضَّمُّ  :اَلم َصح ف   .أِل نَّه  م َاخ وذ  ِمَن )أ َصِحف   ع َت ِفيِه الصُّح ف 
ــــح ف . ج ,  : ( , ) م0999-هـــــ 0401)الــــرازي , , أي ج ِعــــل  جامعــــا  للص   َصــــح ف  م َصــــح فا  ألنَّــــه أ َصــــِحف 

ــــي  امل ومس ِّ
فَـّتـ نَي.  (001 :  , 3الفراهيدي ,ج) املكتوبة بني الدَّ

تني ؛ وفق ما أمجع عليه يف عهـد اخلليفـة ويعرف املصحف يف االصطالح ننه : اسم للمكتوب فيه كالم هللا تعاىل بني الدف
 ( 04م ,  : 0104 – هـ  0435.) حيدر ,  عثمان 

 ادعاء املستشرقني خطأ الصحابة يف كتابة املصحفاملبحث األول : 



 حممد إبراهيم الشربيين صقر ادعاء املستشرقني خطا الصحابة يف كتابة املصحف والرد عليه
 

000 

 

أاثر املستشـرقون الشـبهات حــول القـرآن الكــرمي ألهنـم يعلمـون أن القــرآن العظـيم ؛ هــو املصـدر األساسـي الــوي يسـتقي منــه 
الشــبهات حــول رســم املصــحف  -عــز وجــل  –ون ديــنهم وقــيمهم , وكــان مــن بــني هــوه االفــرتاءات علــى كتــاب هللا املســلم

أخطــاوا يف نســخ كتابــة املصــحف الشــريف ؛ وزعمــوا أهنــم  -رضــوان هللا علــيهم –الشــريف , وضــبطه ؛ فــادعوا أن الصــحابة 
ــــيهم  – ــــ  يف وجــــود تنــــوع القــــراءات , واســــتدل كــــانوا جــــاهلني بقواعــــد اخلــــط العــــريب , وــــا ت  –رضــــوان هللا عل ســــبب ذل

 -رضوان هللا عليهم –املستشرقون على هوه االفرتاءات برواايت ضعيفة منسوبة لبع  الصحابة
 ويف هوا املبح  نتعرض لبع  أقوال هؤالء املستشرقني مع الرد على افرتاءاهتم .

حتــت عنــوان : أخطــاء الــن  القــرآين , مــا نصــه :  اعــرتف يقــول املستشــرق األملــاين ) نولدكــه ( يف كتابــه ) يريــخ القــرآن ( 
؛ مل يكـن كـامال  علـى   -رضي هللا عنه  -املسلمون منو زمن طويل نن ن  القرآن الوي أصدرته اللجنة اليت عينها عثمان

أن  وجــه اإلطــالق ؛ ويوجــد بــني أيــدينا عــدد مــن الــرواايت الــيت أخــوت علــى الــن  أخطــاء  مباشــرة . ومــن أشــهر مــاورد :
نفسه عندما اطلع على النسخ الـيت أجنزهـا الك تَّـاب ؛ وجـد فيهـا حروفـا  مـن اللحـن . وأنـه قـال :   -رضي هللا عنه  -عثمان

 (443م.  : 0114نولدكه,التغريوها فإن العرب ستعرهبا نلسنتها    . ) 
 -رضي هللا عنها –يدة عائشة ّ أورد ) نولدكه ( شبهة أخرى حول كتابة املصحف ؛ إشارة إىل رواية وردت عن الس

ـــاِحر انِ ):  عـــن هشـــام بـــن عـــروة عـــن أبيـــه قـــال: ســـالت عائشـــة عـــن حلـــن القـــرآن عـــن قولـــه   اِن ل س  ـــو  طـــه: مـــن ســـورة ) (ِإَن ه 
ـــاد وا ِإنَّ الَّـــِوين  آم ن ـــوا و الَّـــِوين   ):, وعـــن قولـــه060النســـاء: مـــن اآليـــة( سورة و اَلم ِقيِمـــني  الصَّـــالة  )  :وعـــن قولـــه , 63اآليـــة ه 

م.  : 0114نولدكـــه,  ) اب, أخطــاوا يف الكتــابتَّــ: اي ابــن أخــيت, هـــوا عمــل الك   فقالــت.69املائدة:ســورة (و الصَّــابِأ ون  
444) 

 :( اإلسالمي التفسري مواهب) كتابه يف ( جولدزيهر) املستشرق قالو 
ن  منزل, مـوح ى بـه, يقـدم نصـه يف أقـدم عصـور  فال يوجد كتاب تشريعي اعرتفت به طائفة دينية اعرتاف ا ع ق ِداي  على أنه 

, م 0955,  هــ 0334 جولـد زيهـر,)  ضـطراب, وعـدم الثبـات كمـا جنـد يف نـ  القـرآن .تداوله مثل هوه الصورة مـن اال
 :4) 

 وبعد هوا ميت ويعلل قضية االضطراب اليت رآها فيقول:
عريب الوي يقدم هيكلـه املرسـوم مقـادير صـوتية خمتلفـة ختالفات إىل خصوصية اخلط ال  وترجع نشاة قسم كبري من هوه اال

, تبع ا الختالف النقط املوضوعة فوق هوا اهليكل, أو حتته وعدد تل  النقط بل كـول  يف حالـة تسـاوي املقـادير الصـوتية 
لمـة, وهبـوا يدعو اختالف احلركـات الـوي ال يوجـد يف الكتابـة العربيـة األصـلية مـا حيـدده, إىل اخـتالف مواقـع اإلعـراب للك

إىل اختالف داللتها, وإذن فاختالف احلركات يف احملصول املوحـد القالـب مـن احلـروف الصـامتة كـاان مهـا السـبب األول يف 
, أو مل تتحـــر الدقـــة يف نقطـــه أو حتريكـــه.   جولـــد زيهـــر,)  نشـــاة حركـــة اخـــتالف القـــراءات يف نـــ  مل يكـــن منقوط ـــا أصـــال 

 (8: , م 0955,  هـ 0334
 رضه يتضح اآليت :ووا سبق ع

 هوه الشبهات اليت أاثرها بع  املستشرقني حول رسم املصحف الشريف ؛ جنملها يف النقاط التالية:
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رضــي هللا  –أوال : ادعــاء املستشــرقني وجــود أخطــاء يف كتابــة املصــحف ؛ وذلــ  ابعــرتاف اخلليفــة الثالــ  عثمــان بــن عفــان 
 ها العرب نلسنتهم ألهنم يتقنون اللغة العربية .ستغري  –عثمان  –وأن هوه األخطاء كما قال  –عنه 

خطَـّات الصــحابة يف كتابـة املصــحف , بعـد ســؤال هلـا عــن وجــود  –رضـي هللا عنهــا  –اثنيـا : ادعــاء املستشـرقني أن عائشــة 
 بع  الكلمات يف القرآن الكرمي ؛ كتبت على وجه غري مالوف عندهم .

نـه نـ  مضـطرب ومتنـاق  وغـري اثبـت , وأن نتيجـة األخطـاء الـيت كتـب هبـا الـن  اثلثا : اهتام املستشرقني للقـرآن الكـرمي ن
 القرآين هي السبب يف وجود القراءات القرآنية .

 ويف السطور التالية  اول الرد على هوه الشبهات واالفرتاءات .
 املبحث الثاين : رد شبهة خطأ الصحابة يف كتابة املصحف

 يف ما ورد عن عثمان بن عفان  أواًل: الرد على ما قاله نولدكه
رضــي هللا  –ادعـى املستشــرق نولدكـه وجــود أخطــاء يف كتابـة املصــحف ؛ وذلـ  ابعــرتاف اخلليفــة الثالـ  عثمــان بـن عفــان 

ستغريها العرب نلسنتهم ألهنم يتقنـون اللغـة العربيـة .واسـتدل بروايـة وردت  –عثمان  –وأن هوه األخطاء كما قال  –عنه 
عندما اطلع على النسخ الـيت أجنزهـا الك تَّـاب ؛ وجـد فيهـا حروفـا  مـن اللحـن . وأنـه رضي هللا عنه أنه :  -نعن سيدان عثما

 قال : التغريوها فإن العرب ستعرهبا نلسنتها .
 ألفاظـه ظـاهر اخلـرب هـوا : أن -0, - عنـه هللا رضـي - عثمـان عـن يصح ال ذل  أن:  -0عدة أمور: من ذل  على والرد
 واإلشــارة الرمــز علــى حممــوال   ذلــ  أن:  -4, اللغــةالــتالوة و :هــو هنــا بــه املــراد اللحــن : أن - ,3عثمــان عــن وروده ينفــي

 .رمس ها لفظ ها خالف أشياء على مؤول أنه:  -5, احلوف ومواضع
 - عنه هللا رضي - عثمان عن يصح ال ذلك أن

ا, عنـه عاصـم بـن نصـر ورواه مرسـال , عثمـان عـن قتـادة رواه فقـدفإسناد هوا اخلرب ضعيف مضطرب منقطع ,   ولكـن مسـند 
 .رأايه وال شيأا عثمان من يسمعا مل وعكرمة يعمر ابن ألن, و  خربه ي قبل ال جمهول, وهو فطيمة, بن هللا عبد فيه
 .طرق ثالثة من - عنه هللا رضي - عثمان عنهوا اخلرب  جاء فقد

 اإلتقــــان يف كمــــا املصــــاحف يف أ َشــــت ه وابــــن , (015 , 014 ) : املصــــاحف يف داود أيب ابــــن أخرجــــه: األول الطريــــق
 عبـد بـن احلـارث عـن عليـة, ابـن إمساعيـل عـن طـرق من (.0103/  3)   املدينة يريخ يف ةشب وابن (070/ 0 )للسيوطي
 :قال القرشي عامر بن هللا عبد بن األعلى عبد عن الرمحن,

 - عثمــان يـدرك مل هللا عبــد بـن األعلـى عبــد. منقطـع وإســناده ه,فـوكر . فقـال فيــه فنظـر عثمــان بـه أيت املصـحف مــن فـرض ملـا
 (.304/ 0 التقريب). مقبول: حجر ابن قال ؛- عنه هللا رضي

 حــــدثنا: قــــال - بكــــار ابــــن يعــــين - بكــــر طريــــق مــــن( 016 )  : املصــــاحف يف داود أيب ابــــن أخرجــــه :الثــــاين الطريــــق
 .فوكره. . قال املصحف إليه رفع ملا - عنه هللا رضي - عثمان أن قتادة, عن عمرو, أيب عن أصحابنا,
 .جماهيل بكار وشيوئ ,- عنه هللا رضي - عثمان يسمع مل قتادة ضعيف, وإسناده
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 وأبـو (0103/ 3 ) املدينـة يريـخ يف شـبه وابـن ,(018 ,017 : ) املصـاحف يف داود أيب ابـن أخرجـه: الثالـث الطريق
 عــن القطــان, داود بــن عمــران عــن طــرق مــن( ,  440/ 4) النــبالء أعــالم ســري يف والــوهيب ( , 36  صـــ) املقنــع يف عمــرو
. . . - عنـه هللا رضـي - عثمـان قـال: قـال يعمـر بـن حيـىي عـن فطيمـة, بـن هللا عبـد عـن الليثـي, عاصم بن نصر عن قتادة,
 .فوكره

 ابللــوين الظــن فمــا - يبالــوه - قلــت عائشــة, مــن يســمع مل: داود أبــو قــال. الثالثــة مــن يعمــر بــن حيــىي. ضــعيف وإســناده
/ 0 التقريـب). قبلهمـا مـات - عنـه هللا رضـي - وعثمـان. ايسـر بـن عمـار من يسمع مل: عاصم أيب بن بكر أبو قال. قبلها
 قتـادة روى يعمـر بـن حيـىي عـن فطيمـة بـن هللا وعبـد( , 099/  0 ) التحصـيل جامع,   (75/ 0)احلفال توكرة ( , 668
,    5جم.  0105 -هـــ  0436أيــوب ,   ) .071/ 5 للبخــاري الكبــري التــاريخ انظــر. منقطــع. عاصــم بــن نصــر عــن
69 ) 

ملـا فيهـا مـن االضـطراب واالنقطـاع  –رضي هللا عنـه  –ووا سبق عرضه يتضح أن هوه الرواية التصح عن عثمان بن عفان 
 ؛ واإلرسال ؛ فال تصلح دليال  يعتد به .

 مانعث عن وروده ينفي ألفاظه ظاهر اخلرب هذا: 
 :جهتني من دليل به يصح وال حجة, مبثله يقوم ال عندان اخلرب هوا  : الداين اإلمام أبوعمرو قال

 .رأايه وال شيأا عثمان من يسمعا مل وعكرمة يعمر ابن ألن مرسل, ألفاظه يف واضطراب إسناده يف ختليط مع أنه: إحدامها
 وشــدة اإلســالم, مــن ومكانــه الــدين مــن حملــه مــن عليــه الطعــن هفيــ ملــا  عثمــان عــن وروده ينفــي ألفاظــه ظــاهر فــإن: وأيضــا

 الصــحابة ســائر مــع املصــحف مجــع هلــم يتــوىل أن وكــن فغــري ل مــة, الصــالح فيــه مبــا واهتمامــه النصــحية, بــول يف اجتهــاده
 مـن تغيـريه يتـوىل وخطـا حلنـا   ذلـ  مـع فيـه هلـم يـرتك ّ بيـنهم, القـرآن يف االخـتالف لريتفـع هلم, نظرا األبرار األتقياء األخيار

 حيـل وال يقولـه, أن لقائـل جيـوز ال مـا هـوا. شـاهده مـن غايـة وال غايتـه يبل  وال مداه, يدرك ال أنه ش  ال ون , بعده ميت
 (617-616م ,  : 0101 -ه0430) الداين ,. يعتقده أن ألحد

 كتابة املصحف :اخلطا يف   –رضوان هللا عليهم  –ويقول اإلمام السيوطي انفيا  عن الصحابة 
ا    ر  م َشــِكل ة  ِجــد  ــِوِه اآَلاث  َيــف  ي ظ ــنُّ اِبلصَّــح اب ِة , و ه  ِم ؛ و ك  ــال  ن ــون  يف اَلك  ــَم يـ َلح  ــم  اَلف ص ــح اء  ؛ ف َضــال  ع ــِن اَلق ــَرآنِ ؛ أ وَّال  أ نَـّه  و ه 

نِي ا يف اَلق َرآِن الَـِّوي تـ  , اللُّدُّ  ـلَّم  ّ َّ ك َيف  ي ظ نُّ هِبَِم اث  ـا أ نَـزِل  و ح ِفظـ وه  و ض ـب ط وه  واتقـوه,  ل قَّـَوه  ِمـن  النَّـيبِّ ص ـلَّى اهللَّ  ع ل َيـِه و س   , ك م 
لِث ا اَجِتم اع ه َم ك لُّه َم ع ل ى اخلَ ط    و ِكت اب ِتِه! اِ ّ َّ ك َيف  ي ظ نُّ هِبَِم اث 

 ّ َّ ك َيف  ي ظ نُّ بِع َثم ان  أ نَّه  يـ نـَه ى ع َن تـ َغِيريِِه!, ِهَم و ر ج وِعِهَم ع َنه  ّ َّ ك َيف  ي ظ نُّ هِبَِم ر ابِع ا ع د م  تـ نـ بُّهِ 
ا ِوَـّا ي َسـت حِ  ِا,ّ َّ ك َيف  ي ظ نُّ أ نَّ اَلِقر اء ة  اَست م رََّت ع ل ى م َقت ض ى ذ ِل   اخلَ طـ  ـو  ! ه  يل  ع َقـال  و ه ـو  م ـَرِوي  اِبلتـَّـو ات ِر خ ل ف ـا ع ـَن س ـل ف 

 ( 301,  :0,ج م 0974 -هـ0394السيوطي ,)و ش َرع ا و ع اد ة . 
 .اللغةالتالوة و :هو هنا به املراد اللحن: 

 يبني اإلمام أبو عمرو الداين أن املراد ابللحن يف هوا اخلرب هو : التالوة واللغة فيقول :
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 -عنــه هللا رضــي- عثمــان يكــون أن: وجهــه: لــتق عنــه؟ هللا رضــي عثمــان عــن صــح لــو عنــدك ذلــ  وجــه فمــا: قــال فــإن  
 وتغــريت الـتالوة, معـىن بـول  النقلبـت رمسـه, حـال علـى تلـي لـو منـه إذكثـري ؛ الرسـم دون الـتالوة: فيـه املـوكور ابللحـن أراد

 نبـــاى مـــن  ( و47) ســـورة التوبـــة :  , وألاوضـــعوا  ,( 00) ســـورة النمـــل :  ...   ألاذحبنـــه أو:  قولـــه تـــرى أال ألفاظهـــا,
 والـواو واليـاء األلـف فيـه زيـدت وا وشبهه  الربوا و(  37) سورة األنبياء :   ساوريكم و( 34) سورة األنعام :  , املرسلني

 فيـه لـيس مـا اللفـت يف ولـزاد نفيـا, اإلجيـاب لصـري اخلط يف صورته حال على الرسم حبقيقة له معرفة ال يل   تاله لو رمسه, يف
 عثمـان فـاعلم .مسـتعمال جـائزا كـول  ذلـ  رسـم كون مع مسعه, من على به خفاء ال مبا  اللحن من فاتى أصله, من وال
الــوين هــم إذ العـرب؛ عــن ذلـ  ســياخو بعـده, ميت وــن عنـه معرفتــه وعزبــت ذلـ , متييــز فاتـه مــن أن ذلـ  علــى وقـف إذ 

, 0ج الـداين , . )  أعلـم وهللا دي,عنـ وجهـه فهـوا رمسـه, صـواب علـى ويدلونـه تالوتـه, حبقيقـة فيعرفـوه بلغـتهم, القـرآن نزل
 009-001) 

 ويؤكد هوا املعىن اإلمام الزرقاين يف ) مناهل العرفان ( بقوله :
 هنايـة ومـن القرآن ومجع املصاحف نسخ من عثمان عن املتواتر والصحيح يتفق مبا نؤوله أن ميكن ذكر ما صحة فرض على

 .والضبط والدقة التثبت
 تلـني ال القـراءة يف وجهـا مصـحفه ورسـم القـرآن يف أن واملعـىن. ولغـة قراءة املوكورتني الروايتني يف حلنا بكلمة يراد نن وذل 

 ضــرب وقــد. الوجــه هبــوا القــرآن تــالوة وكثــرة ابملــران؛  مجيعــا ألســنتهم بــه تلــني أن تلبــ  ال ولكنهــا؛  مجيعــا العــرب ألســنة بــه
 وابلســني ابلرســم عمــال ابلصــاد العــرب فتقــرأ الســني مــن بدلــةامل ابلصــاد  الصــراط  كلمــة مــثال لــول  العلمــاء أجــالء بعــ 
 (387,  :  0)الزرقاين ,ج .ابألصل عمال

 .احلذف ومواضع واإلشارة الرمز على حممواًل  ذلك أن: 
 يقول اإلمام السيوطي :

ــار ةِ ؛ ع ل ــى تـ َقــِديِر ِصــحَِّة الّرِو اي ــِة    ــول  ع ل ــى الرََّمــِز و اإَلِش  ــا  ِإنَّ ذ لِــ   حم َم  :  الكتــب  ,   و الصَّــاِبرِين    و م  و م و اِضــِع احلَ ــَوِف   َــو 
 ( 301,  :0,ج م 0974 -هـ0394) السيوطي ,  .ذ ِل   أ َشب ه  

 .رَْسها لفظُها خالف أشياء على مؤول أنه: 
 يقول اإلمام السيوطي :

تـ بـ ـو    ــا ك  ــا ك م  ــا ر مَس ه  ــال ف  ل َفظ ه  ــال ف  م َصــح ف   اأنــه مــؤول ع ل ــى أ َشــي اء  خ  ــَن خ  و ق ــال  ابَــن  اأَل نـَب ــارِيِّ يف ِكت ــاِب:  الــرَّدِّ ع ل ــى م 
 :ع َثم ان  

: ال  تـ ق وم  هِب ا ح جَّة  أِل نَـّه ا م نـَق ِطع ة  غ يـَر  م تَّصِ  َرِويَِّة ع َن ع َثم ان  يف ذ ِل   ـان  و ه ـو  ل ة  و م ـا ي َشـه د  ع َقـل  نِ نَّ ع   يف اأَل ح اِديِ  اَلم  َثم 
ـاِهد  يف ِإم ام  اأَل مَِّة الَِّوي ه و  ِإم ـام  النَّـاِس يف و َقتِـِه و قـ َدو تـ ه َم جي َم ع ه ـَم ع ل ـى اَلم َصـح ِف الَـِّوي ه ـو  اإَلِ  م ـام  فـ يـ تـ بـ ـنيَّ  ِفيـِه خ ل ـال  و ي ش 

 خ طِِّه ز ل ال  ف ال  ي َصِلح ه !
َِييــز  و ال  يـ َعتـ ق ـد  أ نَـّه  أ خَّـر  اخلَ ط ــا  يف اَلِكت ـاِب لِي َصـِلح ه  م ــَن بـ َعـد  ك ـالَّ و اهللَِّ م ـا يـ تـ ـو هَّ  ا ذ و ِإَنص ـاف  و مت  ـو  ـِبيل  اجلَ ــاِئني  م  ع ل َيــِه ه  ه . و س 

ـان  أ ر   ـِه و اَلو قـ وف  ِعَنـد  ح َكِمـِه. و م ـَن ز ع ـم  أ نَّ ع َثم  َن ــا ِإذ ا ِمـَن بـ َعـِدِه اَلِبن ـاء  ع ل ـى ر مسَِ ـِه حل  َن ـا  , أ ر ى يف خ طِّ اد  بِق َولِـِه:  أ ر ى ِفيـِه حل 
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ـ ـِة حت َرِيـِف اأَل َلف ـاِل و ِإَفس  ـر  م َفِسـد  و ال  حم  ـرِّف  ِمـَن ِجه  ن  اخلَ طِّ غ يـَ َعـر اِب فـ ق ـَد أ َبطـ ل  و مل َ ي ِصـَب أِل نَّ أ ق َمن اه  نِ َلِسن ِتن ا ك ان  حلَ  اِد اإَلِ
ــاد  اخلَ ــ ر  ف س  ــؤ خِّ ــان  لِيـ  ــَن ع َثم  ِحــن  يف ن َطِقــِه و مل َ ي ك  ــو  ال  َتِبــِه فـ ه  ــَن حل  ــن  يف ك  ــاِل اَلق ــَرآِن ِمــَن طَّ م َنِبــئ  ع ــِن النَُّطــِق ف م  ــاِء أ َلف  ا يف ِهج 

ــَرآِن م َتقِ  َرِس اَلق  ــان  م و اِصــال  لِــد  َتــب  و ال  ن َطــق  و م َعل ــوم  أ نَّــه  ك  ــِة ك  ــا ر ِســم  يف املصــاحف املنقــوة ِإىل  ِجه  ــا ع ل ــى م  ن ــا أِل َلف اِظــِه م و اِفق 
 اأَل َمص اِر و النـَّو اِحي.

ثـ ن ا ع َبـد  الـرَّمَح ِن بَـن  م َهـِديّ  ع ـَن ع َبـِد اهللَِّ  ـدَّ : ح  ثـ ن ا أ بـ ّ َّ أ يَّد  ذ ِل   مب ا أ َخر ج ه  أ بـ و ع بـ َيـد  قـ ال  ـدَّ ـَيخ  ِمـَن  -و و ائِـل  بَـِن م ب ـار ك  ح  ش 
ــل يِن بِ  -أ َهــِل الَــي م ِن  ــَم يـ َعرِض ــون  اَلم ص ــاِحف  ف ا َرس  ــان  و ه  : ك َنــت  ِعَنــد  ع َثم  ــان  ق ــال  ــاِنئ  اَلبـ َرب ــرِيِّ م ــَوىل  ع َثم  ــاة  ِإىل  ع ــَن ه  تِــِف ش  ك 

 :أ يب ِّ َبِن ك َعب  ِفيه ا
لَ  تـ َبِديل ال : وفيها{ يـ ت س ن  مل َ  ـا اِبلـدَّو اةِ  فـ د ع ا: ق ال  { الكاِفرين ف ا َمِهل  وفيها{ قللخ  ـد   ف م ح  م ـنَيِ  أ ح  ت ـب   الالَّ  خل  َلـقِ :  ف ك 
 (.الروم سورة من 31 اآلية من){ اهللَِّ 

ت ــب  { ف ا َمِهــل  و حم  ــى ــلِ   و ك  ت ــب  ( , .الطــارق ســورة مــن 07 اآليــة مــن){ ف م هِّ ــنَّهَ  مل َ   و ك   ســورة مــن 019 اآليــة مــن) {يـ ت س 
 .اهَل اء   ِفيه ا أ حلَ ق   (.البقرة
َيــف  : اأَل نـَب ــارِيِّ  ابَــن   ق ــال   ــاد ا ر أ ى أ نَّــه   ع ل َيــهِ  ي ــدَّع ى ف ك  ــاه   ف س  ــو   ف ا َمض  ــا ع ل ــى ي وق ــف   و ه  ف   و يـ َرف ــع   ك ِتــب   م   ِمــن   اَلو اِقــع   إِل َيــهِ  اخَلِــال 

 ( 301,  :0,ج م 0974 -هـ0394) السيوطي ,!! و خت َِليد ه ؟ الصَّو ابِ  ِإثـَب ات   َلزِم ه مَ و يـ   اِبحلَ قِّ  لِي َحك م   النَّاِسِخني  
 ويورد اإلمام السيوطي بعد هوا وويال  آخر للخرب الوارد عن سيدان عثمان فيقول :

ا   ــو  ــا م َعــىن   يـ تَِّضــح   و بِــهِ  ِفيــهِ  ِإَشــك ال   ال   اأَل ثـ ــر   فـ ه  ــر اضِ  ع ِقــب   ع ل َيــهِ  ع ــِرض   ف ك ا نَّــه   تـ ق ــدَّم   م  أ ا ِفيــهِ  فـ ــر أ ى ِكت اب ِتــهِ  ِمــنَ  اَلف  ــيـَ  ك ِتــب   ش 
ـا قـ ـر َيش   ِلس ـانِ  غ ـرَيِ  ع ل ى ـي ِقيم ه   نِ نَـّه   فـ و ع ـد     التَّـاب وت     و    التَّـاب وة     يف  هل ـ مَ  و قـ ع   ك م   ِعَنـد   بِـو ِل    و ىف   ّ َّ  قـ ـر َيش   ِلس ـانِ  ع ل ـى س 
أ ا ِفيهِ  يـ تـَر كَ  و مل َ  و التـََّقِوميِ  َرضِ اَلع   يـَ ر   تَِل    ر و ى م نَ  و ل ع لَّ . ش  ـا ع َنـه   السَّـابِق ة   اآَلاث  ـان   ع ـنَ  ص ـد ر   الَـِّوي اللََّفـت   يـ ـَتِقنِ  و مل َ  ح رَّفـ ه   ع َثم 

ــا ِمَنــه   فـ ل ــزِم   َشــك الِ  ِمــن   ل ــزِم   م  ا اإَلِ ــو  ــو ى فـ ه  ــا أ قَـ هللَِّ . لِــ   ذ   ع ــنَ  جي  ــاب   م  , 0,ج م 0974 -هـــ0394) الســيوطي ,  .احلَ َمــد   و 
: 301 ) 

 اثنياً: الرد على شبهة ختطئة عائشة للصحابة يف كتابة املصحف
خطَـّات الصـحابة يف كتابـة املصـحف , بعـد سـؤال هلـا عـن وجـود بعـ   –رضـي هللا عنهـا  –ادعى املستشرقون أن عائشـة 

عـروة  -عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـهت علـى وجـه غـري مـالوف عنـدهم .واسـتدلوا مبـا ورد  الكلمات يف القرآن الكرمي ؛ كتبـ
ـــــاِحر انِ ):  عـــــن قولـــــه ؛قـــــال: ســـــالت عائشـــــة عـــــن حلـــــن القـــــرآن  -بـــــن الـــــزبري بـــــن العـــــوام  اِن ل س  ـــــو  طـــــه: مـــــن ســـــورة ) (ِإَن ه 

ـــاد وا  ):عـــن قولـــه, و 060النســـاء: مـــن اآليـــة( سورة و اَلم ِقيِمـــني  الصَّـــالة  )  :وعـــن قولـــه , 63اآليـــة ِإنَّ الَّـــِوين  آم ن ـــوا و الَّـــِوين  ه 
ــابِأ ون   م.  : 0114نولدكــه,  ) اب, أخطــاوا يف الكتــابتَّــ: اي ابــن أخــيت, هــوا عمــل الك   فقالــت. 69املائدة:ســورة (و الصَّ

444) 
 بيان سند هذه الرواية :

رضــي هللا عــنهم  –ام بــن عــروة بــن الــزبري بــن العــوام إن هــوه الروايــة وغريهــا مــن الــرواايت املتصــلة هبــوا اخلــرب رواهــا عــن هشــ
 م َسِهر   َبن   ع ِليُّ  مها : أبو معاوية الضرير ,و رجالن  -أمجعني 
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( , وأبــو عبيــد يف   فضــائل 769, رقــم/4/0517أبــو معاويــة الضــرير : رواه ســعيد بــن منصــور يف   الســنن   )روايــة  -0
(, وأخرجـه ابـن جريـر الطـربي يف 009:مـرو الـداين يف   املقنـع   ) (, ومـن طريقـه أبـو ع556:, رقـم009:القرآن   ) 

 (.43:, وابن أيب داود يف   املصاحف   )  (9/395  جامع البيان   )
 (0104-3/0103الكويف : كما جاء عند عمر بن شبة بسنده يف   يريخ املدينة   ) م َسِهر   َبن   ع ِليُّ رواية  -0

ثلـه هـوا األثـر , وعلتـه كــالم النقـاد يف حـدي  هشـام بـن عـروة نفسـه يف العـراق , فهــو وإن  وهـوا إسـناد ال يقبـل أن يـروى مب
كــان إمامــا ثقــة , األصــل يف حديثــه الصــحة والقبــول , إال أنــه وقعــت لــه بعــ  األخطــاء اليســرية الــيت يتنبــه هلــا العلمــاء مــن 

ل هــوا األثــر نكــارة ظــاهرة , ومل يــرد مــن طريــق خــالل التامــل يف املــل , والبحــ  عــن املتابعــات والشــواهد , وملــا كــان يف مــ
 أخرى متابعة له : أمكننا القول بوقوع اخلطا فيه .

وقــد وثــق العلمــاء حديثــه عــن األعمــش, لكــنهم ,  بو معاويــة  الضــرير, امســه: حممــد بــن خــازم التميمــيأمــا رجــال اإلســناد فــا
.  خــراش: هــو يف األعمــش ثقــة وىف غــريه فيــه اضــطرابعــابوا أحاديثــه عــن غــري األعمــش وقــالوا: إهنــا مضــطربة , فقــال ابــن 

ا. بن اإلمام أمحد  وقال عبد هللا : قال أيب: أبـو معاومـة الضـرير يف غـري حـدي  األعمـش مضـطرب, ال حيفظهـا حفظـ ا جيـد 
 .وهوا يفيد ضعف هوه الرواية, وجيعلها غري صاحلة لالحتجاج  (057,  :  م 0997هـ /  0407)النوري ,

هــوه الروايــة خمالفــة للمتــواتر القــاطع , ومعــارض القــاطع ؛ ســاقط مــردود , فــال يلتفــت إليهــا , وال فها: وعلــى فــرض صــحت
 . يعمل هبا

 أتويل هذه الرواية
 فيهـا زاديـ  الـيت الرسـم حـروف عـن فيـه عائشة يسال مل عروة إن وذل ,  ظاهر وويله:  قلتيقول اإلمام أبو عمرو الداين : 

 احملتملـة لفـالاأل املختلفـة القراءة من حروف عن فيه ا ساهل مناإو ,  للخّفة وطلبا,  للبيان وكيدا  ,  خرآل منها ويـ نـَق     ملعىن  
,  هلـا ا  تيسـري  منهـا ماشـاءت علـى واللـزوم,  هبـا القـراءة يف وال ّمته  لنبّيه وجل عز هللا ذنأ اليت اللغات اختالف على الوجوه
 قيـاس يف ووضـوحه اللغـة يف هوِّ ش  ف  لِ ؛  مبعزل والزلل والوهم واخلطا اللحن فعن .الهح وتل  , سبيله هوا وما,  عليها وتوسعة
 منـاإو ,  شـيء يف سـببه مـن هو وال ,املرسوم معىن يف بداخل   فيه قصدته ما فليس؛  كول  ذل  يف مراأل كان ذاإو  .العربية

 االّتسـاع جهـة علـى؛  اخلطـا كـول  مرسـومه لـىع -رضـي هللا عنهـا – عائشة وأطلقت ,حلنا   ذل  -ابن الزبري -عروة ىمس َّ 
 واألوىل األوجـــه وكـــان ,اختيارمهـــا عـــن وخارجـــا   , ملـــوهبهما  خمالفـــا   ذلـــ  كـــان ذإ ؛ العبـــارة يف ا ـــاز وطريـــق,  خبـــاراأل يف

 اللغـة يف وفشـوه ذلـ  جـواز مـن قبـل بّينـاه ملا؛  والقطع والتحصيل احلقيقية وجه على ال,  لديهما فشىواأل األكثرو  عندمها
 أيب شـووذ مـن كـان مـا إال؛  إليـه ذهبـا مـا دون كـول  تالوتـه علـى مجـاعاإل انعقـاد مع,  العربية قياس يف مثله واستعمال, 

انِ ) يف العالء بن عمرو  . خاّصة ( ِإَن ه و 
مــل الــوي هــوا  وجليــل,  ّلهــاحم عظــيم مــع عنهــا هللا رضــي املــؤمنني مأ علــى بــه يقطــع نأ دون فيــه ويتــاّول اخلــرب هــوا عليــه حي 

؛  ابللغـة والعلـم الفصـاحة مـن وموضعهم,  الكتبة اتطَّ وخ  ,  الصحابة نتحل َّ  , قومها بلغة ومعرفتها علمها واّتساع,  قدرها
 .جيوز وال يسوض ماال هوا ينكر وال له  جي َ  ال الوي همعموض
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 جبمــع الســبعة حــرفاأل مــن األوىل اختيــار يف خطأــوا:  أي .الكتــاب يف خطأــواأ املــؤمنني مّ أ قــول علمائنــا بعــ  وّول وقــد
 وعظـم,  وقوعـة  مـّدة الوي كتبوا مـن ذلـ  خطـا الجيـوز , ألن مـا الجيـوز مـردود قمجـاع ؛ وإن طالـت  نأ ال؛  عليه الناس
 يأ. حلنــه بعــ  لنــدع انّ إو  أقــرؤان , يبّ أ   : -عنــه هللا رضــي - عمــر كقــول؛   واللغــة القــراءة:  نــهأ اللحــن ووّول.  موقعــه قــدر
 (600-601 : م , 0101 -ه0430)الداين , .التوفيق واب  بنيِّ  فهوا. ولغته قراءته:

 السـائدة ابلطريقـة كتبـوه وإمنـا القـرآن لكتابـة خاص ـا رمسـ ا ترتعوا مل -عنهم هللا رضي- الصحابة  أن يضاف إىل ذل  أن : 
 من هوه الفوائد : .ائدوفو  حلكم الطريقة هوه فيها خالفوا مواضع يف إال عصرهم يف للكتابة
 العثمـاين الرسـم موافقـة القـراءة لصـحة القـراءات علمـاء اشـرتط وهلـوا الصـحيحة, القراءات على مجلته يف الرسم هوا اشتمال

 .احتماال   ولو
 .أكثرها أو القراءات هوه حيتمل بوجه ترسم فإهنا قراءة من أكثر الواحدة الكلمة يف كان فإذا هوا وعلى

 قـراءة يف احملووفـة األلـف إىل لضشـارة صـغرية ألـف ووضع األوىل امليم بعد األلف حبوف{  الدِّين يـ َومِ  م اِل ِ   مثال   فيكتبون
  .مل   الباقني قراءة إىل إشارة حوفها ويف  مال   والكسائي عاصم
انِ  ِإنَ   مثـل  ذلـ  أمكنهم ما القراءات هوه حتتمل بصورة يرمسونه فإهنم قراءتني من أكثر فيه كان ما وكوا ـو  {  ل س ـاِحر ان ه 
, :  م0115 - هــ0406 الرومـي ,. )فيهـا القـراءات إىل لضشـارة  هـون نإ  هكـوا الـنقط قبـل املصـحف يف رمسـت فقد

480- 483 ) 
 مـن األوىل اختيـار يف خطأـوا:  أي الكتـاب يف خطأـواأووا سبق عرضه يتضح أن : وويل هوا اخلـرب عـن عائشـة يف قوهلـا : 

 الـوي كتبـوا مـن ذلـ  خطـا الجيـوز , ألن مـا الجيـوز مـردود قمجـاع ؛ وإن طالـت  نأ ال؛  عليـه الناس جبمع سبعةال حرفاأل
 وهوا مشهور معلوم يف اللغة . واللغة القراءة:  نهأ اللحن ووّول.  موقعه قدر وعظم,  وقوعة  مّدة

 توجيه اآلايت اليت وردت يف الرواية
ـاِحر انِ )هـوه الروايـة , وهـي ثـالث آايت :اآليـة األوىل :   أما عـن هـوه اآلايت الـيت وردت يف اِن ل س  ـو  طـه: مـن سـورة ) (ِإَن ه 

ِإنَّ الَّــِوين  آم ن ــوا و الَّــِوين   ), واآليــة الثالثــة : 060النســاء: مــن اآليــة( سورة و اَلم ِقيِمــني  الصَّــالة  ( , واآليــة الثانيــة : )63اآليــة
 .69ائدة:املسورة (ه اد وا و الصَّابِأ ون  
 (41طه: من اآليةسورة ) (ِإْن َهَذاِن َلَساِصَرانِ )اآلية األوىل :  

 :وهيففي هوه اآلية عدة قراءات 
 .والكسائي ومحزة وشبعة عامر وابن انفع قراءة وهي   هوانِ  إنَّ  

 :أوجه وفيها
 .خربه ولساحران مبتدأ وهوان, نعم:  مبعىن إن أن:  أحدها
 .خربها لساحران هوان ومجلة, حمووف نالشا ضمري امسها:  الثاين
 .سيبويه موهب وهو, حيان أبو واختاره, دائما ابأللف املثىن أجرى من لغة على امسها:  (هوان) أن :الثال 

 .كثري ابن قراءة وهي  هوانِّ  إنَ  
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 .عاصم عن حف  قراءة وهي  هوانِ  إنَ  
, هــوان نــون خفــف أنــه إال كــول  حف اءةوقــر , نــونال تشــديد مــع ابأللــف وهــوان إن بتخفيــف وحــده كثــري ابــن فقــراءة

 . حميصن ابن وافقهو 
 وهــوان أمهلــت الثقيلــة مــن املخففــة إن:  أن وذلــ , وخطــا ولفظــا معــىن: اآليــة هــوه يف القــراءات أوضــح القــراءين وهــاين
 .البصريني رأي على واملخففة النافية بني للفرق والالم اخلرب ولساحران مبتدأ

 .عمر أيب قراءة وهي  هوين إنَّ  
هوه القراءة واضحة مـن حيـ  اإلعـراب واملعـىن؛ ألن فبتشديد النون وهوين ابلياء مع ختفيف النون,  إنَّ ؛ عمرو  أيب فقراءة

هوين اسم أن نصب ابلياء, ولساحران خربها ودخلت الالم للتاكيد, لكن استشـكلت مـن حيـ  خـط املصـحف, وذلـ  
رد هبــوا علــى أيب عمــرو, وكــم جــاء يف الرســم وــا هــو خــارج عــن القيــاس مــع صــحة أن هــوين رســم بغــري ألــف وال ايء وال يــ

,  :  0هــ ,ج0407 -م 0116القراءة به وتواترها,وحيـ  ثبـت تـواتر القـراءة فـال يلتفـت لطعـن الطـاعن فيهـا.( )البنـا , 
384) 
 .كلها القراءات هوه حيتمل الوال بعد ايء وال ألف غري ومن شكل وال نقط بال الكلمتني هاتني رسم فإن ترى وكما
, الـنقط وجـود عـدم أن نعـين وإمنـا الشـكل أو الـنقط حوفوا الوين هم الصحابة أن تفهم أن وإايك  الشـكل وجـود وعـدم أوال 
 .قراءة من ألكثر تصلح حبي  الكلمات بع  رسم على ساعد هوا كل اثلث ا, األحرف لبع  وحوفهم اثني ا,
 حـــ  -عـــنهم هللا رضـــي- الصـــحابة عنـــد معروف ـــا يكـــن مل الـــنقط نن دعـــواه معلـــال   دةالفائـــ هـــوه البـــاحثني بعـــ  أنكـــر وقـــد

 .الغرض هلوا حوفه يتعمدوا
 يف والشـكل الـنقط وجـود عـدم إن نقول ولكن الشكل أو النقط يعرفون كانوا -عنهم هللا رضي- الصحابة أن نقل مل و ن
 وال قـراءة مـن أكثـر اآليـة يف كـان إذا إنـه: نقـول أن بقي.قراءة من أكثر حتتمل بطريقة الكلمة كتابة على ساعد الفرتة تل 
 يقـرأ الـيت القـراءة مـع رسـم كـل ليتفـق مصـحف يف قـراءة كـل يكتبـون فـإهنم القـراءات هـوه حيتمـل واحد برسم كتابتها ميكن
 ( 483 -480, :  م0115 - هـ0406 الرومي ,) .هبا

 نظــرا منــا أبعــد للمصــحف رمســه قواعــد يف كــان الصــاحل ســلفنا أن لــتعلم القــراءة لوجــوه الضــابطة املثلــى الطريقــة هــوه فتــدبر
 (373,  :  0الزرقاين ,ج ) .سبيال وأهدى

ـاِحر انِ )فيتضح فيما سبق من توجيه هوه اآلية :  اِن ل س  ـو  ( أن هـوه راويـة حفـ  عـن عاصـم 63طـه: مـن اآليـةسـورة ) (ِإَن ه 
,  أمهلـت الثقيلـة مـن املخففـة إنَ :  أنَّ  وذلـ , وخطـا ولفظـا معىن: اآلية  هلوه القراءات , وهي قراءة متواترة , و من أوضح

 .البصريني رأي على واملخففة النافية بني للفرق والالم اخلرب ولساحران مبتدأ وهوان
 141النساء: من اآلية( سورة َواْلُمِقيِمنَي الصَّالةَ )  :اآلية الثانية :

 أ نَـزِل   و م ـا إِل َيـ    أ نَـزِل   مبـ ا يـ َؤِمنـ ون   و اَلم َؤِمنـ ون   ِمنـَه مَ  اَلِعَلمِ  يف  الرَّاِسخ ون   ل ِكنِ :  صهاون النساء سورة من آية يف الكلمة هوه  
نـ َؤتِيِهمَ  أ ول ِأ    اآَلِخرِ  و اَليـ َومِ  اِبهللَِّ  و اَلم َؤِمن ون   الزَّك اة   و اَلم َؤت ون   الصَّالة   و اَلم ِقيِمني   قـ َبِل    ِمنَ  النسـاء: مـن )سورة{ ع ِظيمـا   أ َجـرا   س 
 يف عمـرو أبـو مـنهم ابلـواو مجاعـة وقرأهـا. تـرى كمـا منصواب ابلياء اجلمهور قرأها{ الصَّالة   و اَلم ِقيِمني    فكلمة( 060 اآلية
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 :روالتقــدي؛  املـدح علــى خمـرج فالنصــب العربيـة اللغــة يف فصـيح صــحيح وجـه القــراءتني مـن ولكــل. عنـه وهــارون يـونس روايـة
 ( 388 – 0( ) الزرقاين ,ج.ترى كما مرفوع عليه واملعطوف العطف على خمرج والرفع. الصالة املقيمني وأمدح
 أمثلـــة علـــى ســـيبويه كســـره وقـــد واســـع, ابب وهـــو الصـــالة, فضـــل لبيـــان املـــدح علـــى نصـــب واَلم ِقيِمـــني  )  :الزخمشـــري وقـــال

 يعــرف ومل الكتــاب يف ينظــر مل مــن إليــه التفــت ورمبــا. املصــحف خــط يف حلنــا وقوعــه مــن زعمــوا مــا إىل يلتفــت وال. وشــواهد
 التـوراة يف مـثلهم الـوين األّولـني السـابقني أنّ  عليـه وغـيب االفتنـان, مـن االختصـا  علـى النصـب يف هلم وما العرب مواهب
 مـن ليسـّدها ثلمـة اهللَّ  ابكتـ يف يرتكـوا أن من عنه, املطاعن وذبّ  اإلسالم على الغرية يف مهة أبعد كانوا اإلجنيل يف ومثلهم
 .هبم يلحق من يرفوه وخرقا بعدهم
 هـــ 0417) الزخمشــري ,.( األنبيــاء وهــم الصــالة وابملقيمــني ابلكتــاب يؤمنــون أى( إِل َيــ    أ نَــزِل   مبــا: )علــى عطــف هــو :وقيــل
 (591,  :  0,ج

ة   و اَلم ِقيِمني  : )تعاىل قوله   فامَّايقول االمام الباقالين :   ؛ منها وجوه فيه ذ كر فقد ,( الصَّال 
 .الصالة املقيمني   وإىل إلي    أنزِل   مبا يؤمنون   به أراد  : قوم فقال  
 .َ   الصالة ني  املقيم قبلِ  وِمن قبِل    ِمن أ نزِل مبا يؤمنون   أراد  : آخرون   وقال  
 و يـ ــَؤِمن  : )آخــر موضــع   يف بقولــهِ  واعتــربوه   الة,الصــ ابملقيمــني   ويؤمنــون   إليــ    أنــزل   مبــا يؤمنــون   إىل يــرده   الِكســائي وكــان  : قــالوا

 ( .لَِلم َؤِمِنني  
 مـا إىل ردهِ  عـن وتعِطـف   املمـدوح   وتفـرِد   املـدح, علـى تنِصـب العـرب   ألن املـدح, علـى نصب هو العر بيةِ  أهلِ  من خلق وقال
 .قبل ه
 إذا الكـالمِ  يف ذلـ    يسـتعملون   وهـم ابلسـبقِ  كالمِ ال تطاولِ  على نصب هو: ابلعربية العلمِ  أهلِ  من وجلة:  عبيدة   أبو وقال  
 ف علــوا ور مبــا الرفــع, إىل النصـبِ  وِمــن   النصــب, إىل الرفـعِ  مــن يتحرَّجــون   يـومون, أو بــه ميــدحون   الـوي الوصــف   تكــرر   أو طـال  
 الكــالمِ  اتبــاعِ  يف والنيــةِ  صــدِ الق   علــى ذلــ    يف ويعملــون .واملـدح والــوم   الوصــف   ي نكــروا ومل أيضــا   الكــالم   يتطــاول مل وإن ذلـ   
 املقـيمن   وإىل إليـ , أنـزِل   مبـا يؤمنـون   أراد   أنَّه من عنهم قدمنا ما  وِ  يرفع ون, أو به ينِصبون شيأا أضمروا ور مبا بعضا, بعض ه

 .ذل  و وِ  َِ  الصالة املقيمني   قبلِ  ومنَ  ق بل ِ  من أنزِل   مبا يؤمنون   أراد   أنه أو الصالة,
 :الشاعر قول   واملدحِ  الوصفِ  وتك ررِ  الكالمِ  تطاو لِ  على ونصبهِ  ذل    رفعِ  جوازِ  يف وأنشدوا

 األز رِ  معاقد   والطيبون   معرتك   بكلِ  النازِلني           اجل زرِ  وآفة   الع داة س م   هم الوين قومي يبع دن ال
 :أيضا ذل    يف وأنشد  
ريا   إالّ ...  سيدهم أمر   أطاعوا قوم   وكلُّ   غاويها أمر   طاعتأ من 

 خت  يلها دار ملن والقائلون        ...  أحدا   يطعنوا وملا الطاِعنني  
 :مجيعا الوجه نيِ  على ذل    إسناد جوازِ  على اتفق وا وقد

 والطيبون يق ولوا َّ  منصوب, والطّاِعنني   الّنازلني   يقولو ا أن: أحدها
 يقو لوا َّ  فريفعون, طاِعنونوال الّنازِلون يقو لوا أن أو فريفعون, والقائلون
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 وإتباعِ  النية على اإلعرابِ  يف الكالم   وي عِملون فينصبون, القائلني أو والطيبني
 الكالمِ  تطاولِ  عند ونصبه هوا مثلِ  رفع   إنَّ : قالوا وقد بعضا, بعض ه الكالمِ 
 .ملحونة أهّنا زع م من وغلطِ  وصواهِبا القراءةِ  هوهِ  بصّحةِ  القول   وجب   كول    ذل    كان وإذا جائز, شائع  

 (555,  :  0,جهـ 0400 ) الباقالين ,
 :أوجه عدة وفيه ابلياء, اجلمهور قراءة : ( واملقيمني) يقول العكربي :

 . الكالم متام بعد ذل  ميت وإمنا البصريني, موهب وهو املقيمني وأعىن أي: املدح على منصوب أنه أحدها: أ ح د ه ا
َجـــر ورِ  ع ل ـــى م َعط ـــوف   أ نَّـــه  : الثَّـــاين  ة   اِبَلم ِقيِمـــني   و يـ َؤِمن ـــون   أ يَ { إِل َيـــ    أ نَـــزِل   مب ـــا يـ َؤِمن ـــون  :  يف  اَلم  ـــم   الصَّـــال  : و ِقيـــل  . اأَل نَِبي ـــاء   و ه 

ِئك ة    .اَلم ِقيِمني   قِِج اب ةِ : و ِقيل   َسِلِمني  اَلم   هِبِم   اَلم ر اد   فـ ي ك ون   اَلم ِقيِمني   ِبِدينِ  يـ َؤِمن ون  : التـََّقِدير   :و ِقيل   اَلم ال 
 .م ق ام ه   إِل َيهِ  اَلم ض اف   و أ ِقيم     قـ َبل     ف ح ِوف تَ  اَلم ِقيِمني   قـ َبلِ  و ِمنَ  أ يَ    قـ َبلِ    ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  : الثَّاِل   
  .قبل    يف الكاف ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  : الرَّاِبع  

  . إِل َي      يف  اَلك افِ  ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  : اخلَ اِمس  
 ( 010,  :  0م ,ج 0979-هـ  0399العكربي ,)  . منهم   يف الضمري على م َعط وف   أ نَّه  : السَّاِدس  

 ِمـنَ  أ نَـزِل   و م ـا إِل َيـ    أ نَـزِل   مبـ ا يـ َؤِمنـ ون   و اَلم َؤِمنـ ون   ِمـنـَه مَ  اَلِعَلمِ  يف  الرَّاِسخ ون   ل ِكنِ  ووا سبق عرضه يتضح أن قراءة هوه اآلية:
ــاة   و اَلم َؤت ــون   الصَّــالة   و اَلم ِقيِمــني   قـ َبِلــ    ــَومِ  اِبهللَِّ  و اَلم َؤِمن ــون   الزَّك  ــنـ َؤتِيِهمَ  أ ول ِأــ    اآَلِخــرِ  و اَليـ  النســاء: مــن )سورة{ ع ِظيمــا   أ َجــرا   س 
للغة , وهي قـراءة متـواترة قـرأ هبـا مجهـور القـراء . والنصـب خمـرج علـى ( بنصب ) املقيمني ( صحيحة من حي  ا060 اآلية

 عدة أوجه :
 فضــل لبيــان (  ؛ الصــالة املقيمــني( ؛ أو وأخــ  )  الصــالة املقيمــني)  وأمــدح :والتقــديرواالختصــا  ؛   املــدح علــى خمــرج

 وأمهيتها. الصالة
َجـــر ورِ  ع ل ـــى م َعط ـــوف   أ نَّـــه  وقيـــل  ـــ    أ نَـــزِل   مب ـــا ن  يـ َؤِمن ـــو :  يف  اَلم  ة   اِبَلم ِقيِمـــني   و يـ َؤِمن ـــون   أ يَ { إِل َي ـــال  ـــم   الصَّ : و ِقيـــل  . اأَل نَِبي ـــاء   و ه 

ِئك ة    .اَلم ِقيِمني   قِِج اب ةِ : و ِقيل   اَلم َسِلِمني   هِبِم   اَلم ر اد   فـ ي ك ون   اَلم ِقيِمني   ِبِدينِ  يـ َؤِمن ون  : التـََّقِدير   :و ِقيل   اَلم ال 
 .م ق ام ه   إِل َيهِ  اَلم ض اف   و أ ِقيم     قـ َبل     ف ح ِوف تَ  اَلم ِقيِمني   قـ َبلِ  و ِمنَ  أ يَ    قـ َبلِ    ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  
  .قبل    يف الكاف ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  
  . إِل َي      يف  اَلك افِ  ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  
 منهم   يف الضمري على م َعط وف   أ نَّه  

 بـه ميـدحون   الـوي الوصـف   تكـرر   أو طـال   إذا الكـالمِ  يف ذلـ    يسـتعملون   وهـم ابلسـبقِ  الكالمِ  تطاولِ  على نصب هووقيل 
 ي نكـروا ومل أيضـا   الكالم   يتطاول مل وإن ذل    ف علوا ور مبا الرفع, إىل النصبِ  وِمن   النصب, إىل الرفعِ  من يتحرَّجون   يومون, أو

 .بعضا بعض ه الكالمِ  اتباعِ  يف والنيةِ  الق صدِ  على ذل    يف ويعملون .واملدح والوم   الوصف  
 .45املائدة:سورة (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاُدوا َوالصَّابُِئونَ  ):وعن قولهاآلية الثالثة :  

 يقول العكربي  عن توجيه هوه اآلية :
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 صـــبا هـــوا علـــى واألصـــل.(ونوالصـــاب  ) البـــاء وضـــم وحبـــوفها األصـــل, علـــى مـــزةاهل بتحقيـــق يقـــرأ( والصـــابأون) :تعـــاىل قولـــه  
 أن علــى لتــدل حيــوفها ومل قبلهــا, مــا النكســار ايء اهلمــزة أبــدل أنــه ووجهــه مضــمومة, بيــاء ويقــرأ اهلمــزة, مــن املبدلــة ابأللــف
 يف الـوى مثـل وهـو لقيـاس,ا يف صـحيح الروايـة يف شـاذ وهـو الـوين, علـى عطفـا والنصـب ابهلمز ويقرأ يثبت, حرف أصلها
 .الرفع القراءة يف واملشهور البقرة,
 :أقوال وفيها

 مبتــدأ فهــو كــول , والصــابأون ,  حيزنــون هــم وال: وتقــديره إن, خــرب بعــد التــاخري بــه النيــة أن وهــو :  ســيبويه قــول أحــدها
 .حمووف واخلرب
 .كول  هبا وقيار لغريب فإّن أي*. لغريب هبا وقيار فإّن: * ومثله

 إن وقائمـــان يـــتم, مل إن خـــرب ألن خطـــا وهــوا قائمـــان, وعمـــرو زيـــدا إن: كقولـــ  إن موضــع علـــى معطـــوف أنـــه:    الثــاّنو 
 ابملثـىن ختـرب ألنـ  املعـىن جهـة مـن وتنـع هـو ّ خـرب, ألن يبـق مل عمـرو خـرب جعلتـه وإن وخـرب, لعمـرو يبق مل إن خرب جعلته
 .املفرد عن
ت ه  ي ص لُّون  ع ل ى النَّيبِّ  ِإنَّ اهللَّ  :    تعاىل قوله فاما ِئك   فخـرب مالئكتـه رفـع مـن قـراءة علـى (56  ) سورة األحزاب اآلية : و م ال 
 أن علـى جـاز زيـدا فرفعـت قـائم, وزيـد عمـرا إن: قلـت لو وكول  الثاين, خرب عنه وأغىن يصلى, هللا إن: تقديره حمووف إن

 .إن خرب أو خربه وقائم مبتدأ يكون
 .هادوا يف الفاعل على معطوف الصابأون أن ل الثا والقول
 .يؤكد مل الضمري أن والثاّن .كول  وليس هودا الصابأني كون يوجب أنه أحدمها: لوجهني فاسد وهوا

 احلــوف لــزوم مــن فيــه ملــا أيضــا ضــعيف وهــو التــاخري, بــه ينــوى ان غــري مــن حمــووفا الصــابأني خــرب يكــون أن الرابــع والقــول
 .والفصل
 .كول  فالصابأون رفع, موضع يف بعدها فما نعم, مبعىن إن أن مساخلا والقول

 حـــال, كـــل علـــى ابأللـــف التثنيـــة جيعلــون الـــوين بلحـــرث لغـــة علـــى جــاء ولكنـــه نصـــب, موضـــع يف الصـــابأون أن والســادس
 .بعيد وهو حال كل على ابلواو واجلمع
 .اإلعراب حرف النون جبعل أن السابع والقول
 0399)العكـربي ,.    يدفعـه ال والقيـاس غـريه أجـازه قـد: قيـل .الـواو مـع ال اليـاء مـع ذلـ  أجـاز إمنا على فابو  :قيل فإن
 ( 000,  :  0م ,ج 0979-هـ 

 :أ َوج ه   أ َيض ا ف ِفيهِ { و الصَّابِأ ون  :  قـ َول ه   و أ مَّاويقول اإلمام السيوطي يف توجيه هوه اآلية :    
أ   أ نَّه  : أ ح د ه ا ت د  بـ ر ه   ح ِوف   م بـَ  .ك و ِل    و الصَّابِأ ون   أ يَ  خ 
اءِ  ر َفع   حم  لَّه م ا ف ِإنَّ  امسَِه ا م ع     ِإنَّ    حم  لِّ  ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  : الثَّاين   .اِباِلبَِتد 
 .ه اد وا يف  اَلف اِعلِ  ع ل ى م َعط وف   أ نَّه  : الثَّاِل   
 .ع ل َيهِ  ع ِطف     و الصَّابِأ ون     ر َفع   م َوِضعِ  يف  بـ َعد ه   و م ا   آم ن وا الَِّوين     فـ  نـ ع مَ  مب َعىن     ِإنَّ    أ نَّ : الرَّاِبع  
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ــَرف   و النُّــون   اَلم َفــر دِ  جم َــر ى اجلَ َمــعِ  ِصــيغ ةِ  ِإَجــر اءِ  ع ل ــى أ نَّــه  : اخلَ ــاِمس   َعــر ابِ  ح  ــى. اإَلِ ــِوهِ  ح ك  ــه   ه  ــاءِ  أ ب ــو اأَل َوج  ,  الســيوطي).اَلبـ ق 
 (305,  0,جم 0974 -هـ0394

املــوكورة يف اآليــة ابلرفــع صــحيحة مــن حيــ  اللغــة , وورد فيهــا عــدة أوجــه  {و الصَّــابِأ ون   ووــا ســبق عرضــه يتضــح أن كلمــة 
أ  أرجحها وأشهرها أهنا :  ت د  بـ ر ه   ح ِوف   م بـَ  .ك و ِل    و الصَّابِأ ون  :  أ يَ  خ 

 مي ننه نص مضطرب ومتناقءاثلثاً: اهتام املستشرقني للقرآن الكر 
يدرك من أول وهلة أنـه يـديل بتفسـريات علـى أسـاس احلـدس, والتخمـني وجمـرد  ) جولد زيهر (  املتامل فيما كتبه املستشرق

 التصور اخليايل ال على أساس املنهج العلمي الوي يتشدق به املستشرقون.
 يف نـ  مل يكـن منقوطـا  أصـال , أو مل تتحـر الدقـة  لقـرآن : عـن ا فهو مريب يف أمور هـي مـن قبيـل الواقـع احملقـق؛ إذ يقـول

 (8: , م 0955,  هـ 0334 جولد زيهر,) يف نقطة وحتريكه  
, وكتبـت  رضـي هللا عنـه مع أن من األمور املشهورة اليت ال تقبل اجلـدل أن املصـحف اإلمـام وإخوتـه كتبـت يف عهـد عثمـان

عربيــة يف هــوا الطــور, ومل يــتم الــنقط أو الشــكل إال يف النصــف األخــرية مــن بــدون نقــط أو شــكل, وهــو املتبــع يف الكتابــة ال
 القرن األول للهجرة.

ولو كـان جولـد زيهـر درس األمـر دراسـة واعيـة مـا وقـف هـوا املوقـف املـرتدد؟ إذ مل يقـل أحـد مـن البـاحثني القـدماء مـنهم أو 
) ا, فلـم يكـن الـنقط والشـكل حينـواك قـد عرفـا بعــد.احملـدثني إن املصـحف اإلمـام كتـب بشـكل وبـنقط مل يتحـر  الدقـة فيهمــ

 (060 :م ,  0985هـ , 0415الطويل ,
ــا, وكشــف مبقالتــه عــن جهــل واضــح أو  أمــا وصــفه الــن  القــرآين ننــه ال نظــري لــه يف االضــطراب فقــد خالفــه الصــواب متام 

 تعصب فاضح.
عليها نظـرة واعيـة لعلـم حقيقـة هـوه االختالفـات بـني  فما مظاهر االضطراب اليت رأها؟ أهي القراءات القرآنية؟ إنه لو ألقى

القــراءات وأهنــا اخــتالف تنــوع وتغــاير ال اخــتالف اضــطراب وتنــاق , وأن حمصــلة هــوه القــراءات واحــدة, بــل إن هلــا مثــار ا 
 تشريعية ولغوية وبالغية تربز جوانب العظمة يف اآلية القرآنية اليت أفحمت أساطني الفصاحة والبيان.

هوا االضطراب قـد وقـع يف هـوا العهـد البـاكر, والقـرآن الكـرمي غض ـا, ومل ميـ  علـى هنايـة نزولـه أكثـر مـن عشـرين  وإذا كان
ــا فمــا ابلنــا يف العــامل اإلســالمي ال جنــد هــوا االضــطراب وال  ســه, بــل إن النظــرة العلميــة للقــراءات عنــد علمــاء الســنة  عام 

 وعة ومتناسقة للسان ميل  إمكاانت قوية ومتعددة يف التعبري؟!!املتجردين من اهلوى ال تتعدى كوهنا صور ا متن
إنه كان من املتوقع لو كان هنـاك اضـطراب كمـا تصـوره جولـد زيهـر يف هـوا العصـر لكـان ينبغـي أن يكـون االضـطراب اآلن 

 بعيد املدى, عميق األثر بصورة تضيع معها معامل الن  الصحيح.
 لكن هوا مل حيدث من قريب أو من بعيد.

وهنا أريد أن أسال: إذا كان القرآن الكـرمي قـد حظـي هبـوا االضـطراب وحـده, فمـاذا تقـول يف نـ  التـوراة أو اإلجنيـل؟ ومهـا 
بقــرون ؟!! وهــل تســتطيع مبــنهج العلــم الــوي   -عليهمــا الســالم-مل يـدوان إال بعــد عصــر الرســولني الكــرميني موســى وعيســى 
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م 0985هــ , 0415الطويـل ,)  ملنـزالن مـن السـماء دون حتريـف أو تبـديل؟!حتتكم إليه أن تقطـع بصـحة النصـني, وأهنمـا ا
  ,: 060) 

إن وجـــود القـــراءات املختلفـــة كـــان قبـــل نقـــط املصـــاحف وشـــكلها؛ بـــل قبـــل نســـخ املصـــاحف  -ويضـــاف إىل ذلـــ  أن    أ
ملصـــــاحف العثمانيـــــة.ووجودها؛ حيـــــ  كـــــان اإلعتمـــــاد يف نقـــــل القـــــرآن علـــــى حفـــــت القلـــــوب والصـــــدور, ال علـــــى حفـــــت ا

 والسطور....
اعتمـــاد القـــراءات علـــى النقـــل والروايـــة؛ ولـــول  مل تقبـــل القـــراءات املوضـــوعة واملســـتنبطة مـــن الرســـم وهيكـــل الكلمـــات  -ب

القرآنية, وأكرب دليل على ذلـ  أن القـراء كلهـم اتفقـوا علـى نقـل بعـ  الكلمـات رغـم خمالفتهـا لصـريح الرسـم؛ منهـا: كلمـة 
مــا -حيــ  أمجعــت املصــاحف علــى إثبــات اليــاء يف املوضــع األول رمس ــا, فاثبتهــا القــراء العشــرة   إيالفهــم  يف ســورة  قــريش 

مــا عــدا أاب -قــراءة, وأمجعــت املصــاحف علــى حــوفها يف املوضــع الثــاين رمس ــا؛ ولكــن أثبتهــا القــراء العشــرة  -عــدا ابــن عــامر
 (060 : م , 0985هـ , 0415الطويل ,)  .  قراءة؛ لثبوهتا نقال  ورواية -جعفر

يالِف{ : قرأ ابن عامر ابهلمزة بعد الالم بدون ايء على وزن: لعالف, وقرأ أبو جعفـر بيـاء سـاكنة بـال مهـز  لِـيالف , )  إِلِ
والباقون هبمزة مكسورة بعـدها ايء سـاكنة:  إليالف .أمـا كلمـة  ِإيالِفِهـَم{ : فقـد قرأهـا أبـو جعفـر هبمـزة مكسـورة بـال ايء 

والباقون ابهلمزة وايء ساكنة بعدها  إيالفهم .راجع توجيه كـل قـراءة يف الكلمتـني يف كتـاب ) البنـا ,  على رمسها:  ِإالفهم ,
 ( 630,    0ج,م 0987, ه0417,

 ووا سبق عرضه يتضح من خالل عرض هوه الشبهات اليت أاثرها جولد زيهر والرد عليها :
 ,مبنية على أسـاس الظـن والتخمـني , والتصـور اخليـايل ,يركـا  إن كثري وا يعرضه جولد زيهر من معلومات عن القرآن الكرمي

 املنهج العلمي األصيل يف عرض املعلومات والنتائج .
؛  , نـزل عليـه ابصـطفاء هللا تعـاىل لـه, وبـال تفكـري واجتهـاد ورغبـة منـه  إن القرآن الكرمي هو وحي من هللا تعاىل إىل نبيه 

 كما يدعي جولد زيهر ننه اجتهاد شخصي عن طريق التفكر واإلجتهاد.يف مجيع أحواله, ال   وقد نزل عليه
إن ادعـــاء جولـــد زيهـــر نن القـــرآن الكـــرمي فيـــه اضـــطراب واخـــتالف ؛ ابطـــل ,فـــاإلختالف يف قـــراءات القـــرآن الكـــرمي ؛ هـــو 

 اختالف تنوع ؛ ال اختالف تناق  , وأن حمصلة هوه القراءات واحدة .
 خامتة

خـــري خلـــق هللا , خـــا  النبيـــني  الـــوى بنعمتـــه تـــتم الصـــاحلات ,وصـــلى اللهـــم علـــى ســـيدان حممـــد احلمـــد   رب العـــاملني 
 وبعدواملرسلني , ورضى هللا عن الصحابة والتابعني ويبعيهم قحسان إىل يوم الدين . 

لصــحابة يف  ادعــاء املستشــرقني خطــأ ا مــن دراســة هــوا البحـ  والــوى كــان بعنــوان :) –بتوفيــق هللا تعـاىل  –فقـد انتهيــت 
 .أمهها  مهمة من ( وقد خرجت من هوه الدراسة بنتائج كتابة املصحف والرد عليه 

أن االستشــراق هــو : دراســة اإلســالم واملســلمني ؛ مــن حيــ  كتــبهم, وثقــافتهم , وتقاليــدهم , وكــل مــا يتعلــق هبــم ؛ لغــرض 
ـــة املســـلمني والســـيطرة علـــيهم , ـــدين , والقضـــاء عليـــه ومســـخ هوي وذلـــ  عـــن طريـــق جـــيش مـــن البـــاحثني  التشـــكي  يف ال

 املتخصصني يف مجيع ا االت .



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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صـح عـن تال  أن استدالل املستشرقني برواية عثمـان يف وجـود خطـا يف املصـحب اسـتدالل مـردود ؛ وذلـ  أن هـوه الروايـة 
:التالوة  الروايــةيفأن اللحــن املــراد بــه و عــن عثمــان,  اينفــي ورودهــهــوه الروايــة  أن ظــاهر ألفــالو ,-رضــي هللا عنــه  -عثمــان 
 أنه مؤول على أشياء خالف لفظ ها رمس ها.و أن ذل  حمموال  على الرمز واإلشارة ومواضع احلوف, و واللغة, 

يف أهنا خطَّات الصحابة يف كتابة القرآن الكـرمي ؛ هـو اسـتدالل  –رضي هللا عنها  –إن استدالل املستشرقني برواية عائشة 
لـــى فــرض صـــحتها: فهـــوه الروايـــة خمالفـــة للمتــواتر القـــاطع , ومعـــارض القـــاطع ؛ ســـاقط وع؛  ضـــعف هـــوه الروايـــةمــردود ؛ ل

وويل هوا اخلرب عن عائشـة يف قوهلـا : أخطأـوا يف الكتـاب أي : خطأـوا , كما أن مردود , فال يلتفت إليها , وال يعمل هبا 
ذلـ  خطـا الجيـوز , ألن مـا الجيـوز مـردود  يف اختيار األوىل من األحرف السبعة جبمع النـاس عليـه ؛ ال أن الـوي كتبـوا مـن

 قمجاع ؛ وإن طالت  مّدة  وقوعة , وعظم قدر موقعه . ووّول اللحن أنه : القراءة واللغة وهوا مشهور معلوم يف اللغة .
ــاِحر اِن( راويــة حفــ  عــن عاصــم واآلايت الــيت وردت يف روايــة عائشــة صــحيحة مــن حيــ  اللغــة : ففيــة : اِن ل س  ــو  ,  )ِإَن ه 

وهـي قــراءة متــواترة , و مــن أوضـح القــراءات هلــوه اآليــة : معـىن ولفظــا وخطــا, وذلــ  أنَّ : إَن املخففـة مــن الثقيلــة أمهلــت , 
 وهوان مبتدأ ولساحران اخلرب والالم للفرق بني النافية واملخففة على رأي البصريني.

ـــة ) والتقـــدير: وأمـــدح ) املقيمـــني الصـــالة ( ؛ أو وأخـــ  ) علـــى املـــدح  واالختصـــا  ؛  ( نصـــب  الصَّـــالة   و اَلم ِقيِمـــني  وآي
املـوكورة يف اآليــة ابلرفـع صـحيحة مــن حيـ  اللغــة ,  {و الصَّـابِأ ون   وآيــة املقيمـني الصـالة (  ؛ لبيــان فضـل الصـالة وأمهيتها.

أ  وورد فيها عدة أوجه أرجحها وأشهرها أهنا :  ت د  بـ ر ه   ح ِوف   م بـَ  .و ِل   ك   و الصَّابِأ ون  :  أ يَ  خ 
, نــزل عليــه ابصـــطفاء هللا تعــاىل لــه, وبـــال   -صــلى هللا عليــه وســـلم  –إن القــرآن الكــرمي هــو وحـــي مــن هللا تعــاىل إىل نبيـــه 

يف مجيــع أحوالــه, ال كمــا  -صــلى هللا عليــه وســلم -؛ وقــد نــزل عليــه  -صــلى هللا عليــه وســلم  –تفكــري واجتهــاد ورغبــة منــه 
 ي عن طريق التفكر واإلجتهاد.يدعي جولد زيهر ننه اجتهاد شخص

إن ادعـــاء جولـــد زيهـــر نن القـــرآن الكـــرمي فيـــه اضـــطراب واخـــتالف ؛ ابطـــل ,فـــاإلختالف يف قـــراءات القـــرآن الكـــرمي ؛ هـــو 
 ., وأن حمصلة هوه القراءات واحدة اختالف تنوع ؛ ال اختالف تناق 
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(00) 
 دية للطغاة يف الريية القرآنيةاألساليب الروصية واملا

 )اإلطار والتحدي وآليات املواجهة(
 1مرتضی زارع برميد. 

 إيران ,جبامعة دامغان العربية الرتمجة قسم يف مساعد أستاذ

 امللخص
ز أهــم الوســائل الروحيــة واملاديــة الــيت يســتخدمها الطغــاة يف تثبيــت أرکــان حکمهــم, والــيت وتظهـر مــن خــالل حبثنــا حماولــة إبــرا

ذکرها القرآن الکرمي يف مناسـبات عديـدة, وهـوه الوسـائل هـي نفسـها الـيت تتکـرر يف کـل عهـود الطغيـان وعلـی مـر التـاريخ. 
نــع احلــاکم أو حتــول بينــه وبــني الطغيــان. وبيــان وهنــا نشــري إلــی بعــ  اجلوانــب املهمــة الــيت ذکــرت يف القــرآن الکــرمي, والــيت مت

هــوه الطــرق مــا يرجــع إلــی احلــاکم نفســه, ومنهــا مــا هــو راجــع إلــی املصــلحني وإلــی األمــة عامــة. أمــا املــنهج املتبــع يف هــوا 
أ( البح  فهو نوعي حتليلي. وهوه أهم النتائج اليت توصل إليهـا الباحـ : أسـاليب الطغـاة القمعيـة يف مواجهـة املصـلحني: 

أيسر التهم اليت يـربر هبـا الطغـاة سياسـتهم اهتـام املصـلحني ابلعمـل لقلـب نظـام احلکـم. ب( يقـوم الطغـاة بتصـفية املصـلحني 
حتــت ســتار احملافظــة علــی األمــن والــدِّين مــن املفســدين. ج( اللجــوء إلــی اســتخدام القــوة ســواء مــن خــالل التهديــد ابلنفــي 

األعــراض مــن أهــم الوســائل املمارســة مــن قبــل الطغــاة. وإســرتا يات   األبنــاء وهتــوالتشــريد أم ابلســجن واالغتيــال أم بقتــل 
منـع الطغيـان هـي: أ( القـرآن الکـرمي جفـف منـابع الطغيـان وقطـع روافـده مـن خـالل هتـويب وحتـرمي الـدوافع الـيت تـؤدي إليـه, 

. ب( تعــد رقابــة األمــة علــی احلــاکم مــن ومــن خــالل حتــرمي کــل الس ــبل والوســائل الطاغوتيــة, والتنفــري مــن التَّبعيَّــة واخلضــوع
العوامل الفعالـة يف منـع بـروز الطغيـان وتغيـريه, ووخـو رقابـة األمـة علـی احلـاکم خطـوات عـدة تبـدأ ابلنصـيحة ابلقـول اللـني, 

 وتنتهي بعزله واستخدام القوة إلزاحته.
 : الطاغي, الطغيان, االستکبار, املصلح, القرآن الکرمي.الکلمات املفاتيح

 التمهيد. 0
فـإّن هـوا القـرآن يهـدي للـيت هـي أقــوم, ال متيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن خلفــه, قـول فصـل ومـا هـو ابهلـزل, وهـو احلــق 
واحلقيقة, من متس  به اهتدى ومن تركه ضّل وغوى, التنقضي عجائبـه, وال تلـق علـى كثـرة الـرد, وال يشـبع منـه العلمـاء, 

 من قال به صدق, ومن حكم به عدل.
ن هنــا كــان القــرآن كتــاب حيــاة ال قصــة حيــاة, وعلـــى هــدي هــوه احلقــائق املطلقــة, لفــت انتبــاهي قصــة الطغــاة يف هـــوا مــ

الكتاب العظيم, وكنت على يقني أّن ورودها هبوا احلجم ال بّد له من عرب جليلة, وفوائد ل مة عظيمة, فبدأت النظـر فيهـا 
ها ما استطعت إىل ذل  سبيال. وها أان أضـع مسـوغات حبثـي متـوكال مرة بعد مرة, فوجدت نفسي يف شوق إىل سرب أسرار 

 على هللا أن يلهمين السداد والرشاد.

                                                           
0 m.zare@du.ac.ir 
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نعم, مبا أن التجارب البشرية يف کّل ميادين احلياة تتجدد يوما  بعد يوم, وويت مبا مل يکن له أثر ووجود يف األمـس القريـب, 
احلکام بصورة عامة تتجدد يوما  بعد يوم هي األخری, فاملتـاخر يسـتفيد مـن فإن األساليب والسياسات اليت يتبعها الطُّغاة و 

لـوا فإنـه ال ميکـن أن نقـوم حبصـر  (.005,  0103)اليـونس,  ارب سلفه, ويضيف إليها مـا عنـده مـن اجلديـد وهکـوا 
عنويـة واملاديـة الـيت ذکـرت األساليب املستخدمة کلها من قبل الطغاة  اه املعارضـني هلـم. وعليـه نشـري إلـی أهـم األسـاليب امل

 يف القرآن الکرمي يف ضمن حديثه عن حکام طغاة وحتديدها وحتدايهتا وآليات مواجهتها.
 أهداف البحث:

 خدمة كتاب هللا.( 1
 ( معرفة العرب اليت من أجلها ساق القرآن قصة الطغاة أكثر من مرة يف مواضع عديدة.0
 قوماته وأهدافه وغاايته.( الكشف عن منهج الطغاة من حي  خصائصه وم3
 ( بيان اآلليات اليت قررها القرآن يف مواجهة الطغاة, واليت تستفيد اجلماعة الثائرة منها أثناء حركتها يف واقع احلياة.4

 فهذا البحث ينطلق من سؤالني:
 دوان علی اآلخرين؟( ما هي األسباب والدوافع الروحية واملادية اليت تدفع الشخ  إلی الطغيان ووارسة الظلم والع1
( ومــا هــي اإلســرتا يات الــيت ذکرهــا القــرآن والــيت متنــع االنســان مــن الطغيــان مــن جهــة ومــن جهــة أخــری تــدفع األمــة إلــی 2

 منع احلاکم من الوصول إلی درجة الطغيان.
الل دراســة کــل هــوا مــا قمنــا بدارســته وتبيانــه يف حبثنــا احلــايل وقــد حاولنــا قــدر اإلمکــان مجــع کــل جزئيــات املوضــوع مــن خــ

 متعلقات الطغيان ومرادفاته وأساليبه الروحية واملادية يف القرآن الکرمي.
 . بيان املسألة0-0

أن القــرآن الکــرمي مل حيــرم شــيأا  مــن األشــياء الــيت تلــيب الغريــزة اإلنســانية إال وقــد أوجــد لــه بــديال  ســواء کــان مــاداي  أو معنــواي . 
وهوا األمر واضح بني يف سور القرآن الکرمي وآايته اليت حـورت مـن الطغيـان والعلـو األشياء حلوال  موضوعية,   ووضع لتل

. وهکــوا نــری أن القــرآن الکــرمي قــد أشــار يف  أمــرت ابلعــدل واملســاواة واالســتقامة ومــا إلــی ذلــ  والتجــرب, ويف مقابــل ذلــ
يت دفعـت نصـحاهبا إلـی وارسـة هـوه الظـاهرة معرض تناوله ألحوال الطغاة وإدانة أعماهلم, إلی األسباب احلسية واملعنوية ال

القدمية واحلديثة, وابلتدقيق يف هـوه األسـباب ي سـتخل  منهـا أهنـا تنقسـم إلـی قسـمني: داخليـة وخارجيـة, ونعـين ابلداخليـة 
الظــروف واألجــواء الــيت هيــات لــه   االشــکاالت النفســية الــيت غــزت ابطــن هــوا الطاغيــة, وأمــا اخلارجيــة فنعــين هبــا تلــ  تلــ

 مل يعد الطغيان جمرد حادثة عابرة, أو قصة حدثت يف التاريخ مرة وانتهت.  املنائ املناسب ملمارسة طغيانه وعتّوه, لول
هــوا مــا يــود الباحــ  دراســته يف هــوا البحــ . وقــد حــاول الباحــ  قــدر اإلمکــان مجــع کــل جزئيــات املوضــوع مــن خــالل 

 به يف القرآن الکرمي. دراسة متعلقات الطغيان )السياسي( ومرادفاته وأسالي
 . البحوث السابقة0-0

إن موضوع الطغيان وأساليبه الروحية واملادية ومرکز ثقله السياسي کان ومازال مثار اهتمام الکثريين مـن البـاحثني واملـؤرخني 
کتبــــا  منهــــا واألدابء وأمثــــاهلم مــــن ذوی األفکــــار منــــو قــــدمي الزمــــان, فقــــد تناولــــه الفالســــفة ابلبحــــ  والتحليــــل, وکتبــــوا فيــــه  
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ألفالطــون وکتـــاب السياســة ألرســطو, وقـــد اعتمــدها املفکــرون يف هـــوا الزمــان إلرســاء نظـــام دميقراطــي. وقـــد « اجلمهوريــة»
الطاغية دراسة فلسـفية لصـور »حاول بع  املفکرين املسلمني الکتابة يف هوا املوضوع, فکتب فيه عبد الفتاح إمام, کتابه 

منحـا  فلسـفيا  صـار فيـه علـی خطـا فالسـفة اليـوانن سـقراط وأفالطـون وأرسـطو, ّ تـاله   , وقـد  ـا فيـه«االستبداد السياسـي
ل ديــــب والکاتــــب حممـــد خليفــــة, وهــــو عمــــل أديب يرتــــي, تنـــاول فيــــه املؤلــــف اســــتبداد احلکــــام « وشــــل الطغــــاة»کتـــاب 

 وحتی کتابة الکتاب.وطغياهنم, ابتداء من احلضارة اليواننية, مرورا  ابلفرتة الرومانية, وحماکم التفتيش, 
توجــد دراســات عــن مفــردة الطغيــان وعالجهــا يف املــنهج القــرآين أال إمنــا ط ــرِح  هــوا املوضــوع علــی شــکل مفــرق کمــا   وکــول

حال يف کتب التفسري, وقد حتدث الکثريون عن الطغيان ولکن علی شکل مقتطفات من أجزائه مبا يتناسـب مـع املوضـوع 
مــن حتــدث عــن االســتبداد والطغيــان وغــريه مــن   ن الظلــم حتــدث عــن فرعــون الظــامل, وکــولاملــراد حبثــه؛ مــثال  فمــن حتــدث عــ

لســامل حممــد مصــطفی اليــونس, « عــالج الطغيــان السياســي يف املــنهج القــرآين»املواضــيع ذات الصــلة مبــنهج القــرآن إال وهــي 
متکــن اليــونس مــن خــالل حبثــه أن يشــري إلــی  ولعلهــا الدراســة الوافيــة الوحيــدة الــيت أملــت مبوضــوع الطغيــان يف الرؤيــة القرآنيــة,

ـــبل تغيـــريه علـــی شـــکل تفســـري موضـــوعي  بعـــ  اجلوانـــب املهمـــة يف موضـــوع الطغيـــان مـــن خـــالل نقـــاط منهـــا: الطغيـــان وس 
ابلتاکيد علـی تفاسـري أهـل السـنة, والکشـف عـن األسـباب والعوامـل الـيت تـؤدي إلـی الطغيـان, وتسـليط الضـوء علـی مغـزی 

 مي وترکيزه علی ذکر قص  الطغاة من األمم الغابرة وإبراز أهم الدروس والعرب اليت ميکن استنباطها.اهتمام القرآن الکر 
لضـــيائي نعمـــان السوســـي, وهـــي حبـــ  عـــن منـــوذج تطبيقـــي لنظريـــة التفســـري « الفســـاد وأســـبابه دراســـة قرآنيـــة موضـــوعية»و

سباب املتعددة للفساد کما توضـحه اآلايت القرآنيـة املوضوعي, تعرض لنا حقيقة الفساد يف السياق القرآين, ّ تستنبط األ
اجلهــاد يف ســبيل اهلل, ظهــور املرتفــني, العلــو والطغيــان,  كوهــو يف تســعة أســباب منهــا: اتبــاع اهلــوی, اعتقــاد تعــدد اآلهلــة, تــر 

 الوالء للمؤمنني والرباءة من املشرکني, والفراض مع وفرة الطعام. ك, طاعة املسرفني, تر كفساد امللو 
کــين وحســب مطالعاتنــا واتصــاالتنا وحبثنــا يف الفهــارس اجلامعيــة مل نعثــر علــی دراســة تفســريية متخصصــة شــامال  تناولــت ول

ظــاهرة الطغيــان ومعانيهــا وظــالل معانيهــا, وحتــدايهتا ودوافعهــا واســرتاتيجيات مواجهتهــا ابلتاکيــد علــی املــنهج القــرآين وفيمــا 
إســرتا يات منــع الطغيــان يف ضــوء أنکــد علــی  هــوا يصــبح أکثــر وضــوحا  عنــدمايتعلــق بتفســريها عنــد الشــيعة وأهــل الســنة, و 

 فضاء حبثنا يف موضوع الطغيان, مازال حمتفظا  بعوريته.  القرآن الکرمي, لول
 . األساليب الروصية0
 ادعا الرُّبُوبيَّة واألُلوهيَّة. 0-0

م عليهـــا, ادعـــاء الربوبيـــة واأللوهيـــة صـــراحة مـــن أســـاليب الطغـــاة الـــيت يتوســـلون هبـــا لالســـتخفاف ابلشـــعوب وبـــ  ســـيطرهت
وضمنا , وهوا األمر واضح يف القرآن الکرمي, فقد ذکر قص  عدد مـن امللـوک الطغـاة أوصـلهم طغيـاهنم إلـی إدعـاء الربوبيـة 

ن. واأللوهيــة صــراحة. ومبــا أن املــنهج القــرآين يف عــرض الطغيــان السياســي بوصــفه ظــاهرة عامــة غــري حمــددة يف الزمــان واملکــا
 (.04-03قال تعالی علی لسان فرعون:  ف ح ش ر  فـ ن اد ى/ فـ ق ال  أ ان  ر بُّك م  اأَل َعل ى﴾ )النازعات: 

قوله تعاىل:  ف ح ش ر  ف نادى﴾ احلشر مجع الناس قزعاج واملراد بـه مجعـه النـاس مـن أهـل ولكتـه كمـا يـدل عليـه تفريـع قولـه: 
لــى﴾ عليـه فــإن كـان يــدعي الربوبيـة ألهــل ولكتـه مجيعــا ال لطائفـة خاصــة مـنهم. وقولــه تعــاىل:  ف نـادى ف قــال  أ ان  ر بُّك ـم  اأَل عَ 
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 ف قال  أ ان  ر بُّك م  اأَل َعلى﴾ دعوى الربوبية وظاهره أنه يدعي أنه أعلى يف الربوبية من سائر األرابب اليت كـان يقـول هبـا قومـه 
(. وقـال اإلمـام الـرازي يف تفسـريه 016-015,  01, ج0997 الوثنيون فيفضل نفسـه علـى سـائر آهلـتهم )الطباطبـائی,

قولــه تعــالی  أ ان  ر بُّك ــم  اأَل َعل ــى﴾ أي فــاان ربکــم مبعنــی مــربيکم واحملســن إلــيکم, ولــيس للعــامل إلــه حتــی يکــون لــه علــيکم أمــر 
 (.39,  31, ج1991الرازي, وهني, فليس ألحد عليکم أمر وال هني إال يل )

 ميَّة التشويهية. احلمالت اإلعال0-0
توکر کثري من اآلايت القرآنية أن تکويب الدُّعاة واملصلحني وا دأب عليه الطغـاة وأعـواهنم امللتفـون حـوهلم والشـعب الظـامل 

 املتبع هلم, فما من داعية أو مصلح إال وقد ک وب. ومن اآلايت الصرحية يف ذليت ما ميت:
 االهتام ابلسحر. 0-0-0

ــل يف عقــول العامــة, کـان الســحر مــن األمــور  املنتشــرة يف األمــس وکــان االهتــام بــه مــن أنســب الــتهم يف تلــيت العصــور, وأدخ 
ــال وا وتزييفهــا. قــال تعــالی:  )ع(وال ســيما يف حماولــة حتريــف تفســري معجــزات األنبيــاء والرســل ــان  و ق ــار ون  فـ ق   ِإىل  ِفَرع ــَون  و ه ام 

﴾ )غافر:  ا ل س اِحر  ع ِليم / ي رِيد  أ َن ت َرِج ك َم ِمَن أ َرِضـك َم ِبِسـَحرِِه  (. وقوله تعالی:04س اِحر  ك وَّاب  َول ه  ِإنَّ ه و   ق ال  لَِلم ض ِ ح 
ـــر ون ﴾ )الشـــعراء:  ـــاذ ا و َم  ـــاِحر  ع ِلـــيم ﴾ )األعـــراف: 35-34ف م  ا ل س  ـــو  ـــَوِم ِفَرع ـــَون  ِإنَّ ه  ـــ    ِمـــَن قـ  (. وقولـــه تعـــالی:  ق ـــال  اَلم 

019.) 
صـد مــن هــوا االهتــام هـو تنفــري العامــة مــن الــدُّعاة واملصـلحني, ووضــع حــواجز نفســانية بيـنهم وبــني املصــلحني, وهــوا مــا والق

ّ مبالغــة يف التنفــري عنــه, ملــا أن کــل طبــع ســليم  )ع(أشــار إليــه اإلمــام الــرازي بقولــه: وهــوا طعــن مــنهم يف معجــزات موســی
ومــن حيــ  إن اإلنســان يعلــم أن الســحر ال بقــاء لــه, فــإذا اعتقــدوا فيــه يقتضــي النفــرة مــن الســحر وکراهيــة رؤيــة الســاحر. 

 (.71-69,  21, ج1991الرازي, )السحر قالوا: کيف نتبعه؟ فإنه ال بقاء له, وال لدينه وال ملوهبه 
ألنبيـاء ومل يکن صدور هوه التهمة حمصورا  يف الطاغية فرعون وأعوانـه بـل هـي هتمـة تـورع هبـا کـل الطغـاة يف مواجهـة دعـوة ا

 و قـ ال  الظَـّاِلم ون  ِإَن تـ تَِّبع ـون  ِإالَّ ر ج ـال  ننه مسحور:  ) (ودعاة اإلصالح. وهوا واضح من اهتام النخبة الطاغية لرسول اهلل
 (.8م َسح ور ا﴾ )الفرقان: 

رجـال مسـحورا, أي مطبوعـا  يقول اإلمام القـرطيب: إذ يقـول الظـاملون, أبـو جهـل والوليـد بـن املغـرية وأمثاهلمـا, إن تتبعـون إال 
 (.272,  11, ج1372قد خلبه السحر, فاختلط عليه أمره, يقولون ذليت لينفروا عنه الناس )القرطيب, 

 . االهتام ابجلنون والسفاهة0-0-0
ن کان اهتام الدُّعاة واملصلحني ابجلنون وما يزال دأب الطُّغاة, فهو سالح قدمي وحدي  يف آن واحد. وهو املـ  الطـاغي مـ

ــف اه ة  و ِإانَّ ل ن ظ نُّــ   ِمــن  قــوم هــود يتهمونــه ابجلنــون والســفه, قــال تعــالی:  ــِه ِإانَّ ل ن ــر اك  يف س  ــر وا ِمــَن قـ َوِم ــ    الَّــِوين  ك ف   ق ــال  اَلم 
ـــف اه ة  و ل ِكـــينِّ ر س ـــول  ِمـــَن ر بِّ اَلع ـــال ِمني ﴾ )األعـــر  ـــاِذِبني / ق ـــال  اي  قـ ـــَوِم ل ـــَيس  يب س  ـــوَّب َت 67-66اف: اَلك  (. وقـــوم نـــوح:  ك 

﴾ )القمـر:  ب وا ع َبـد ان  و قـ ال وا جم َنـ ون  و اَزد ِجـر  ـوَّ ل ه َم قـ َوم  نـ وح  ف ك   قـ ال  ِإنَّ وقـال فرعـون کمـا حکـی القـرآن الکـرمي عنـه:  (.9قـ بـَ
ـا الَـِّوي نـ ـّزِل  بـوليت: ) ( ول اهللوقـريش وصـفت رسـ(. 07ر س ول ك م  الَِّوي أ َرِسل  إِلـ َيك َم ل م َجنـ ون ﴾ )الشـعراء:   و قـ ال وا اي  أ يُـّه 

 (.6ع ل َيِه الوَِّكر  ِإنَّ   ل م َجن ون ﴾ )احلجر: 
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وإلی يومنا هوا, وکاهنا مرياث الطغاة ووصية األشرار تواصوا عليهـا  ) (ووصوال  إلی عهد رسول اهلل )ع(التهمة من عهد نوح
ســلني ودعــاة اخلــري. وقــال عــن ذلــيت اإلمــام حممــد شــلتوت: وإذا کــان الباطــل متشــابه يف حتــدي املصــلحني مــن األنبيــاء واملر 

الصور واأللوان, والقلوب املنکـرة ذات معـدن واحـد يف کـل األمکنـة واألزمـان فلـيس بـدعا  أن يقـول قـوم حممـد حملمـد, إنـيت 
 واملصــلحني ابلتهــور واجلنــون,  نــون, ولــيس مــن عجــب بعــد هــوا إذا رمــی أرابب الشــهوة واهلــوی يف کــل زمــان دعــاة اخلــري

واخلــروج عــن حــد االعتــدال, فإنــه ســالح ســهل ميســور يلجــا إليــه املفســدون وقــد أعيــتهم احلجــة, ومقابلــة الــدليل ابلــدليل 
 (.  513-512,  1983)شلتوت, 

 االهتام ابلت مر ضد مصاحل األمة ونظام احلکم. 3-0-0
يت متــس مشــاعر اجلمهــور العــام. وتــدفعهم إلــی اخلــوف والتــوجس, واختــاذ حتــاول املؤسســة الطاغوتيــة إاثرة النقــاط احلساســة الــ

(. 006,  0103)اليــونس, ردود أفعــال ســلبية  ــاه الــدُّعاة واملصــلحني أو کــل مــن يقــف يف الطــرف املعــارض للســلطة 
لــة مــنهم ابلتـفمر ضــد مصـاحل الشــعب, وذلـيت حماو  )ع(فيحکـي القــرآن الکـرمي عــن فرعـون وملأــه کيـف اهتمــوا موسـی وهــارون

ــض ِ الضــرب علــی الــوتر احلســاس لــدی الشــعب وهــو اإلخــراج مــن وطــن األم علــی قلــب کــل إنســان, قولــه تعــالی:   ق ــال  لَِلم 
ا ل س اِحر  ع ِليم / ي رِيد  أ َن ت َرِج ك َم ِمَن أ َرِضك َم ِبِسَحرِِه ف م اذ ا و َم ر ون ﴾ )الشعراء:  َول ه  ِإنَّ ه و   (.35-34ح 

ـــِه﴾ )طـــه: وقـــال:  فـ ل   (. ففرعـــون يف هـــوا املشـــهد يتصـــرف بوصـــفه حـــامي الشـــعب ومصـــاحله مـــن 58ن َاتِيـ نَّـــ   ِبِســـَحر  ِمَثِل
 (.62,  22, ج1991الرازي, املفسدين الوين يريدون إخراجهم من أرضهم )

عوانـــه مـــن وال شـــيت أن القصـــد مـــن وراء مـــا ســـبق مـــن االهتامـــات هـــو هتيأـــة الشـــعب نفســـيا  لتقبـــل مـــا ســـيتخوه الطاغيـــة وأ
سياسـات قمعيــة  ــاه الــدُّعاة واملصــلحني, ألنــه واألمـر هکــوا البــد مــن الشــدة والقــوة, فقـال فرعــون وهــو مــا يــردده مــن جــاء 

ــِدي  بعــده مــن الطغــاة:  ــَحر  ف    ق طِّع ــنَّ أ َي ــري ك م  الَـّـِوي ع لَّم ك ــم  السِّ ِب ــَم ِإنَـّـه  ل ك  ــت َم لـ ـه  قـ َبــل  أ َن آذ ن  ل ك  ــَم ِمــَن  قـ ـال  آم َن ك َم و أ َرج ل ك 
ااب  و أ بـَق ى﴾ )طه:  ف  و أل  ص لِّبـ نَّك َم يف ج و وِع النََّخِل و ل تـ َعل م نَّ أ يُـّن ا أ ش دُّ ع و   (.70ِخال 

 احلرب النفسية. 3-0
ســـهم, ومـــن حيـــاول الطغـــاة  حماربـــة الـــدعاة واملصـــلحني نفســـيا  ونســـاليب عديـــدة, لتثبـــيطهم وإدخـــال اليـــاس والقنـــوط يف نفو 

جانـــب آخـــر لتنفـــري الشـــعب مـــنهم, نشـــري إلـــی بعـــ  مـــن تلـــيت األســـاليب وهـــي اإلســـتهزاء والســـخرية والتحقـــري والتثبـــيط 
 والتشکييت واحلمالت اإلعالمية التشويهية.

 االستهزاء والسخرية. 0-3-0
يعــرض رســالته آبايت  ()عمــا مــن داعيــة أو مصــلح إال وقــد واجــه االســتهزاء والســخرية مــن قبــل الســلطة واملــ . فهــو موســی

ومعجــزات تــدل علــی صــدق نبوتــه, إال أنــه مل حيصــل يف املقابــل إال علــی اســتهزاء القــوم بــه وابملعجــزات الــيت أيــد هبــا, قولــه 
تِن ا ِإذ ا ه َم ِمَنه ا ي َضح ك ون ﴾ )الزخرف: تعالی:   (.47 فـ ل مَّا ج اء ه َم آِباي 

ؤ ان  أ َو أ َن نـ َفع ـل  يف أ َمو الِن ـا م ـا  ق  وخاطبت النُّخبة الطاغية شعيبا  بقوهلا:  ت    و َم ـر ك  أ َن نـ ـرَت ك  م ـا يـ َعبـ د  آاب  ال وا اي  ش ع َيب  أ ص ال 
 (.87ن ش اء  ِإنَّ   أل  َنت  احلَ ِليم  الرَِّشيد ﴾ )هود: 
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توســل هبــا کــل طاغيــة علــی مــدار واملــ  القرشــي العــايت, إن تلــيت کانــت وال تــزال ســنة متبعــة, ووســيلة  ) (وهــو رســول اهلل
ــان  ِعق ــاِب﴾ )الر التــاريخ, قــال تعــالی:  َيــف  ك  ــَوتـ ه َم ف ك  ّ َّ أ خ  ــر وا  ــل  ِمــَن قـ َبلِــ   ف ا َمل َيــت  لِلَّــِوين  ك ف  عــد:  و ل ق ــِد اَســت َهزِئ  ِبر س 

ــر وا﴾ ومل (.30 يقــل ابلــوين اســتهزءوا للداللــة علــى أن  وقــد بــدل االســتهزاء يف اآليــة اثنيــا مــن الكفــر إذ قيــل:  لِلَّــِوين  ك ف 
اســتهزاءهم كــان اســتهزاء كفــر كمــا أن كفــرهم كــان كفــر اســتهزاء فهــم الكــافرون املســتهزءون آبايت هللا كالــوين كفــروا ابلنــيب 

 (.366,  00, ج0997)الطباطبائی, 
 التحقري. 0-3-0

لـه لـوال أنـزل القـرآن علـی رجـل مـن القـريتني, مکـة  وقد رفضت النخبـة الطاغيـة مـن قـريش نبـوة رسـول اهلل) ( وقـالوا حتقـريا  
ـــَريـ ت نَيِ ع ِظـــيم ﴾ والطـــائف, عظـــيم أي علـــی جبـــار مـــن جبـــابرة القـــريتني:  ـــل  ِمـــن  اَلق  ـــَرآن  ع ل ـــى ر ج  ا اَلق  ـــو   و ق ـــال وا ل ـــَوال  نـ ـــّزِل  ه 

 (.30)الزخرف: 
ألنبيـاء, فكـانوا يتهمـوهنم ابلسـحر يرة, ويتوسـلون يرة كان الكالم يف اآلايت السابقة يف ذرائع املشركني يف مواجهة دعوة ا
إىل حجــة واهيــة أخــرى مــن حجــج  -مــورد البحــ   -أخــرى بتقليــد اآلابء وينبــوون كــالم هللا وراء ظهــورهم, وتشــري اآلايت 

ريازی, أولأــ  املشــركني, فتقــول: وقــالوا لــوال نــزل هــوا القــرآن علــى رجــل مــن القــريتني عظــيم أي مكــة والطــائف )مکــارم الشــ
 (.60-61,  00, ج0387

 التثبيط والتشکيک. 3-3-0
من الوسائل اليت تستخدمها املؤسسـة الطاغوتيـة حماولـة تثبـيط املعارضـني بصـورة عامـة وتشـکيکهم يف املـنهج اجلديـد, وقولـه 

ـَن آتعالی:  م ـن  ِمـَنه َم أ تـ َعل م ـون  أ نَّ ص ـاحِل ا م َرس ـل  ِمـَن ر بِّـِه قـ ال وا ِإانَّ  ق ال  اَلم     الَِّوين  اَست َكرب  وا ِمـَن قـ َوِمـِه لِلَّـِوين  اَست َضـِعف وا ِلم 
 (.75مب ا أ َرِسل  بِِه م َؤِمن ون ﴾ )األعراف: 

علــى أن اهلــدف مــن هــوا الســؤال مل يكــن هــو حتــري احلــق, بــل كــانوا يريــدون قلقــاء هــوه الشــبهات زعزعــة اإلميــان يف نفــوس 
م, وظنــا مــنهم نن هـــوه اجلمــاهري ســتطيعهم وتكـــف عــن متابعــة صـــاحل ومحايتــه, كمــا كانـــت مــن آمــن, وإضــعاف معنـــوايهت

 (.085,  6, ج0387مطيعة هلم يوم كانت حتت سيطرهتم ونفوذهم )مکارم الشريازی, 
َســت َكبـ ر وا ِإانَّ وجنـد أن النُّخبــة املســتکربة الطاغيـة دائمــا  تعلــن کفرهــا بکـل الــدعوات اإلصــالحية, وقولــه تعـالی:  ق ــال  الَّــِوين  ا

ت َم بِِه ك اِفر ون ﴾ )األعراف:   (.76اِبلَِّوي آم نـَ
 نبش املاضي الدُّعاة واملصلحني والطعن فيهم. 4-0

ملـا کـان للســرية احلسـنة دور کبــري وفعـال يف جنـاح الــدعوة الـيت ينــادي هبـا الـداعي بــني النـاس, دأب الطُّغــاة ووسـائل إعالمهــم 
ملصلحني ووضعها حتت ا هر, وحماولة تضخيم ما بدر منهم من أعمـال وإن مل تکـن ذات ابل. علی نبش ماضي الدُّعاة وا

للدعوة اجلديدة عليـه وعلـی  )ع(فمن ذليت جند حماولة فرعون إاثرة هوه القضية يف موقف حساس وهو موقف عرض موسی
ـــرِك  ِســـِنني /   ق ـــال  أ مل َ نـ ر بِـّــ   : )ع(ملأـــه. قـــال تعـــالی علـــی لســـان فرعـــون وهـــو تاطـــب موســـی ا و ل ِبثَـــت  ِفين ـــا ِمـــَن ع م  ِفين ـــا و لِيـــد 
 (.09-08و فـ ع َلت  فـ َعل ت    الَّيِت فـ ع َلت  و أ َنت  ِمن  اَلك اِفرِين ﴾ )الشعراء: 
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وهنا يلتفت فرعون فيتكلم بكلمات مدروسة ووزوجة ابخلب  والشيطنة لينفي الرسالة ويقول ملوسى: أمل نرب  فينا وليـدا إذ 
التقطنــاك مــن أمــواج النيــل اهلــادرة فانقــوانك مــن اهلــالك, وهيــاان لــ  مرضــعة, وعفــوان عــن احلكــم الصــادر يف قتــل أبنــاء بــين 
إسرائيل الوي كنت مشموال به, فرتبيت يف حميط هادئ آمـن منعمـا, وبعـد أن تربيـت يف بيتنـا عشـت زمـاان ولبثـت فينـا مـن 

قتل القبطي فقال: وفعلت فعلت  اليت فعلت, إشارة إىل أنـه كيـف ميكنـ  ّ توجه إىل موسى وذكره مبوضوع  .عمرك سنني
أن تكون نبيا  ولدي  مثل هوه السابقة؟! ّ بعـد هـوا كلـه: وأنـت مـن الكـافرين! )أي بنعمـة فرعـون( فلطاملـا جلسـت علـى 

أن جيعـل موسـى حمكومــا  مائـدتنا وتناولـت مـن زادان فكيــف تكـون نبيـا وأنــت كـافر بنعمـيت؟! ويف احلقيقــة, كـان فرعـون يريــد
 (.007-006,  05, ج0387هبوه التهم املواجهة إليه, وهبوا املنطق االستدراجي )مکارم الشريازی, 

 تزوير احلقائق ومتويه األمور علی الناس. 2-0
يف اهتــام مــن املعتــاد لــدی الطغــاة تزويــر احلقــائق أمــام الــرأي العــام حتــی يبقــی صــامتا  ال حيــرک ســاکنا , ويظهــر هــوا التزويــر 

الـــدُّعاة واملصـــلحني مبـــا هـــو بعيـــد عـــن احلقيقـــة مـــن االهتـــام ابلســـحر والکـــوب واجلنـــون ومـــا إلـــی ذلـــيت. وتـــتم صـــياغة تلـــيت 
, 0103)اليـونس, االهتامات يف قالب ال حيتمل الشيت وکاهنا حقائق مطلقة ال تقبل النقاش لتلبيس األمور علـی الشـعب 

القــرآن الکــرمي: قصـة فرعــون والــوي حــاج إبــراهيم يف ربــه ومثــود وقصــة (. ويظهـر هــوا مــن خــالل قصــ  الطغــاة يف 039 
 املليت يف قصة أصحاب األخدود.

ا ال  خن َِلف ــه  )ع(وهنــا قــال تعــالی علــی لســان فرعــون عنــدما يقــول ملوســی ن ــ   م َوِعــد  نـ ن ــا و بـ يـَ :  فـ ل ن َاتِيـ نَّــ   ِبِســَحر  ِمَثِلــِه ف اَجع ــَل بـ يـَ
ــ ــا   َــن  ل ــ   مب ــَؤِمِنني ﴾ )األعــراف: 58اان  س ــو ى﴾ )طــه:   َـن  و ال  أ نَــت  م ك  َتِن ــا بِــِه ِمــَن آي ــة  لِت َســح ر ان  هِبـ ا ف م  ـا و  (.  و ق ــال وا م َهم 

(. مهمــا مــن أمســاء الشــرط معنــاه أي شــيء, وقــوهلم هــوا إيأــاس مــنهم ملوســى مــن أن يؤمنــوا بــه وإن أتــى ني آيــة ويف 030
ت َســـح ر ان هِبـــا﴾ اســتهزاء بـــه حيـــ  مسوهــا آيـــة وجعلـــوا غرضــه منهـــا أن يســـحرهم أي إنــ  وتينـــا ابلســـحر قــوهلم:  ِمـــَن آيـ ـة  لِ 

 )ع((. ويضــاف إلــی مــا ســبق مــن التزويــر, ذهــاهبم إلــی أن قصــد  موســی030,  8, ج0997وتســميها آيــة )الطباطبــائی
 بوليت السحر هو اإلضرار مبصاحل الشعب وإخراجهم من أرضهم.

ين واألمن واالستقرارالظهور مبظه. 6-0  ر احلريص علی الدِ 
والواقع املعاصر يشهد کيف أن کثـريا  مـن الطغـاة يظهـرون أنفسـهم أمـام وسـائل اإلعـالم علـی أهنـم متـدينون وحريصـون علـی 
الــدين وأهلــه, وأهنــم يــدافعون عــن املقدســات لکــي ينخــدع بــوليت البســطاء والســوج مــن النــاس. وهنــا يقــول الغــزايل: وهــو 

 و قـ ال  ِفَرع ـَون  (. قـال تعـالی: 78,  1961م موسی ننه مظنـة تغيـري الـدين ونشـر الفسـاد, أي ديـن )الغـزايل, فرعون إهت
 (.06د ﴾ )غافر: ذ ر وين أ قَـت َل م وس ى و َلي دَع  ر بَّه  ِإيّنِ أ خ اف  أ َن يـ ب دِّل  ِدين ك َم أ َو أ َن ي َظِهر  يف اأَل َرِض اَلف س ا

ي اتركــوين, خطــاب تاطـــب بــه مــ ه, وفيـــه داللــة علـــى أنــه كــان هنـــاك قــوم يشــريون عليـــه أن ال يقتــل موســـى  ذ ر وين﴾ أ
(. فادعــاء اخلــوف علــی الــدين مــن الفســاد واحلفــال علــی األمــن العــام 307,  07, ج0997ويكــف عنــه )الطباطبــائی, 

 .)ع(يف البالد من العابثني کان وراء حر  فرعون علی قتل موسی
 ه ابلواقع النموذجيتصوير . 7-0
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 ق ــال وا ِإَن وذلــيت ألن احملافظــة علــی الواقــع واســتدامته معناهــا احلفــال علــی الطاغيــة, وداوم حکمــه وســلطته. قولــه تعــالی: 
ب ا ِبط ــرِيق ِتك م  اَلم ثَـل ــى﴾ )طــه: ــاك َم ِمــَن أ َرِضــك َم ِبِســَحرمِِه ا و ي ــَوه  اِن أ َن ت َرِج  ــاِحر اِن ي رِيــد  اِن ل س  ــو  (. فطريقــة فرعــون وواقــع 63 ه 

 دولته هي الطريقة املثلی اليت  ب احملافظة عليها.

 . األساليب املادية3
تقوم املؤسسة الطاغوتية قستخدام آليات کثرية إلخضاع الشعب لسـيادهتا مـن جانـب, ومـن جانـب آخـر لضـرب املعارضـة 

ة, ألن جمــرد السـماح للمعارضـة ابلتـنفس معنــاه إن وجـدت حتـی ال تـتمکن مــن إجيـاد مـوطن قـدم هلــا علـی السـاحة السياسـي
قــرب زوال حکــم الطاغيــة. وقــد ذکــر القــرآن الکــرمي عــددا  مــن تلــيت اآلليــات املاديــة الــيت تســتخدمها الســلطات الطاغوتيــة. 

ــة  وقــد خلــ  قولــه تعــالی:  ــا ِشــي ع ا ي َست َضــِعف  ط ائِف  بِّح  أ بـَن ــاء ه َم و ي َســت َحِيي  ِإنَّ ِفَرع ــَون  ع ــال  يف اأَل َرِض و ج ع ــل  أ َهل ه  ِمــَنه َم ي ــو 
 (.4ِنس اء ه َم ِإنَّه  ك ان  ِمن  اَلم َفِسِدين ﴾ )القص : 

 بث  الفرقة. 0-3
کانت الوحدة وما تزال من أخطـر املوانـع الـيت تقـف يف وجـه الطواغيـت يف وارسـة الظلـم والطغيـان ضـد الشـعب, لـوا وجـد 

کل ما يف وسعهم للقضاء عليهـا ومنـع ظهـور تلـيت الوحـدة بـني الشـعب ولـو کانـت وجدانيـة,   الطغاة لزاما  عليهم أن يعملوا
, 0103)اليــــونس, وذلــــيت ألهنــــا رمبــــا تتطــــور إلــــی وحــــدة حقيقــــة يف الواقــــع, وعنــــد ذلــــيت تکــــون هنايــــة الطاغيــــة وأعوانــــه 

بــني الشــعب وتقســيمها  يف إشــاعة التفرقــة )ع((. وهــو مــا خلصــه قولــه تعــالی يف بيــان سياســة فرعــون وموســی046-047 
ـــه تعـــالی:  ـــی أحـــزاب ومجاعـــات متنازعـــة فيمـــا بينهـــا ومتحاربـــة, وقول ـــا ِشـــيـ ع ا﴾ إل ـــال  يف اأَل َرِض و ج ع ـــل  أ َهل ه   ِإنَّ ِفَرع ـــَون  ع 

 (.4)القص : 
ی أمــر, وال جيمعــوا قــال املراغــي: أي وفــرقهم فرقــا  خمتلفــة, وأحــزااب  متعــددة, وأغــری بيــنهم العــداوة والبغضــاء, کــيال يتفقــوا علــ

ـــد لـــبع , وتلـــيت هـــي سياســـة الـــدول الکـــربی يف العصـــر احلاضـــر, وهـــي دســـتورها يف  علـــی رأي, ويشـــتغل بعضـــهم ابلکي
 (.33 : 01, ج0974حکمها ملستعمراهتا )املراغي, 

 االستعباد. 0-3
ــــه االســــتعباد. ألن فل ــــان يف جمتمــــع إال ويردف ــــد الطغي ــــان واالســــتعباد توأمــــان, فمــــا أن يول ــــان قائمــــة علــــی الطغي ســــفة الطغي

استضــعاف واســتعباد اآلخــرين. لــوا ال جنــد يف القــرآن الکــرمي ذکــرا  للطغــاة واملســتکربين إال وقــد قــرن ذلــيت بــوکر االســتعباد 
واالستضعاف, فاستعباد اآلخرين صفة ويزة للطواغيت واملستکربين, وهي الوسيلة الفعالة يف أيـديهم ملنـع کـل مقاومـة لـدی 

(. واآلايت الـــيت تشـــري إلـــی أن الطغـــاة يقيمـــون عروشـــهم علـــی أکتـــاف املستضـــعفني 048,  0103 )اليـــونس,الشـــعب 
ــا ع ل ــيَّ أ َن ع بَّــَدت  بـ ـيِن ِإَســر ائِيل ﴾ )الشــعراء: املســتعبدين کثــرية, قــال تعــالی:  ــة  مت  نـُّه  (. وقولــه تعــالی:  ِإىل  00 و تَِلــ   نَِعم 

 (.47-46و ك ان وا قـ َوم ا ع اِلني / فـ ق ال وا أ نـ َؤِمن  لِب ش ر َيِن ِمَثِلن ا و قـ َوم ه م ا ل ن ا ع اِبد ون ﴾ )املؤمنون: ِفَرع َون  و م ل ِأِه ف اَست َكبـ ر وا 
واملعاين کلهـا الـيت ذکرهـا املفسـرون لآليـة تفيـد معنـی االسـتعباد واإلذالل, وقـد خلـ  املـاوردي مـا قيـل يف تفسـري )عابـدون( 

, 4, مســـتعبدون, والوجـــه الرابـــع: کـــان بنـــو إســـرائيل يعبـــدون فرعـــون )املـــاوردي, دون يريـــخ, جنهنـــم: مطيعـــون, خاضـــعون
 55.) 
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ئِِه ف اَست َكبـ ر وا و كان وا قـ َوما  عاِلني ﴾, قيل: إمنا ذكر م  فرعون واكتفى هبم عن ذكر قومـه ألهنـم  قوله تعاىل:  ِإىل ِفَرع َون  و م ال 
واملــراد بكــوهنم عــالني أهنــم كــانوا يعلــون علــى غــريهم فيســتعبدوهنم كمــا علــوا  .تبــاع يتبعــوهنماألشــراف املتبوعــون وســائر القــوم أ

, 0997على بين إسرائيل واستعبدوهم فالعلو يف األرض كناية عن التطاول على أهلهـا وقهـرهم علـى الطاعـة )الطباطبـائی, 
 (.34,  05ج

 . اللجوء إلی استخدام البطش واإلرهاب3-3
طغيــان قائمــة علــی الظلــم واإلرهــاب إلخضــاع واســتعباد الشــعب, فقــد دأب الطغــاة علــی مقابلــة کــل حماولــة مبــا أن فلســفة ال

جلـرهم إلـی احلـوار ابلقـوة والـبطش ألن عقـوهلم وکمـا يقـول الغـزايل: ال تعـرف مبـدأ التفـاهم, وال تطيـق األخـو والـرد والوصـول 
, 1961رهــاب يطلــب إخراســه وإمــا قتلــه )الغــزايل, إلــی احلــق, يکــاد ال ينبعــ  صــوت للخــري حتــی يالحقــه ســوط مــن اإل

 (. نوکر هنا أمثلة الستخدام الطغاة البطش واإلرهاب ضد اآلخرين, منها:84 
 التهديد والتخويف ابلنفي والتشريد. 0-3-3

ی التنحــي التهديــد ابلنفــي واإلخــراج مــن الــوطن آليــة يتوســل هبــا الطغــاة دائمــا  إلرغــام املصــلحني واملعارضــني بصــورة عامــة علــ
عــن مســرح احليــاة السياســية, وذلــيت إمــا ابإلعتــزال واجللــوس يف بيــوهتم, ويف حــال إمتنــاعهم عــن ذلــيت يــتم تنحيــتهم وذلــيت 

 و قـ ال  الَـِّوين  ك ف ـر وا ِلر س ـِلِهَم ل ن َخـرِج نَّك َم ِمـَن أ َرِضـن ا قبعادهم ونفـيهم. وهـوه سـنة الطغـاة يف کـل زمـان ومکـان, قـال تعـالی: 
 (.03تـ ع ود نَّ يف ِملَِّتن ا ف ا َوح ى إِل َيِهَم ر بُـّه َم ل نـ َهِلك نَّ الظَّاِلِمني ﴾ )إبراهيم: أ َو ل  

هــوا هتديــد مــنهم بعــد مــا عجــزوا يف منــاظرهتم وخســروا يف حمــاجتهم, واخلطــاب يف قــوهلم  ل ن َخــرِج نَّك َم﴾ إخل للرســل والــوين 
 (.30,  00, ج0997آمنوا معهم )الطباطبائی, 

 التهديد والتخويف ابلسجن. 0-3-3
ومؤسسة السجن کانت وما تـزال هلـا يف الدولـة الطاغيـة شـهرهتا وصـيتها, ولکـن لـيس يف اإلصـالح والبنـاء والرتبيـة, وإمنـا يف 

ننــــه ســــيجعله مــــن  )ع(إبعـــاد وتنحيــــة األخيــــار مــــن الــــدُّعاة واملصــــلحني عــــن مشــــهد احليــــاة. لــــوا جنــــد فرعــــون يهــــدد موســــی
يقـــل لـــه: ساســـجنيت وإمنـــا قـــال ســـاجعليت مـــن املســـجونني, قـــال تعـــالی علـــی لســـان فرعـــون وهـــو تاطـــب املســـجونني ومل 

 (.09 ق ال  ل ِأِن اختَّ َوت  ِإهل  ا غ رَيِي أل  َجع ل نَّ   ِمن  اَلم َسج وِنني ﴾ )الشعراء:  :)ع(موسی
, 0974اهلـا, وشـديد أهواهلـا )املراغـي, يقول املراغي: أي ألجعلنيت يف زمرة الوين يف سجوين علی ما تعلم من فظاعة أحو 

ـــان ال تشـــی شـــيأا  کمـــا تشـــی يقظـــة الشـــعوب, وال يکـــره أحـــدا  کمـــا يکـــره 55,  09ج (. ويقـــول ســـيد قطـــب: الطغي
, )ع(الداعني إلی الوعي واليقظة, وال ينقم علی أحد کما ينقم علـی مـن يهـزون الضـمائر الغافيـة, لـوا فرعـون تاطـب موسـی

ـــدليل: التهديـــد نن يســـلکه يف عـــداد لـــأن اختـــوت إهلـــا غـــري  ي ألجعلنـــيت مـــن املســـجونني. هـــوه هـــي احلجـــة, وهـــوا هـــو ال
املســجونني. وهـــوا هــو دليـــل العجـــز, وعالمــة الشـــعور بضـــعف الباطــل أمـــام احلــق الـــدافع. وتلـــيت مســة الطغـــاة وطـــريقهم يف 

 (.0593,  5, مج0113القدمي واجلديد )سيد قطب, 
 . االغتيال والکيد3-3-3
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لطاغيــة يف کثـــري مــن األحيــان الـــتخل  مــن املعارضــني بطـــرق خفيــة خبيثــة, حتـــی ال تثــري عمليــة قمـــع وقتــل هـــؤالء حيــاول ا
ــان  يف اَلم ِدين ــِة ِتَســع ة  ر َهــط  , قــال تعــالی: )ع(حفيظــة الشــعب. وهــوا مــا حــاول تطبيقــه النخبــة الطاغيــة مــن مــ  صــاحل  و ك 

ــِهَدان  م َهِلــ   أ َهلِــِه و  يـ َفِســد ون  يف اأَل َرِض و ال  ي َصــِلح ون   ّ َّ ل نـ ق ــول نَّ ِلو لِيِّــِه م ــا ش  ِإانَّ ل ص ــاِدق ون / / ق ــال وا تـ ق ــامس  وا اِبهللَِّ ل نـ بـ يِّتـ نَّــه  و أ َهل ــه  
ـان  ع اِقب ـة  م َكـرِِهَم أ انَّ  َيـف  ك  ـَران  م َكـر ا و ه ـَم ال  ي َشـع ر ون / فـ اَنظ َر ك  ه َم و قـ ـَوم ه َم أ مَج عِـني ﴾ )النمـل: و م ك ر وا م َكر ا و م ك  -48 د مَّـَران 

50.) 

 قتل األبناء وهتک األعراض. 4-3-3
قتل األبناء وهتيت األعراض يؤدي يف کثري من األحيان إلی ترک کثري مـن أصـحاب الـدعوات أفکـارهم, ويلـوذون ننفسـهم 

ــ    ِمــَن  الثقــة يف نفــوس األغيــار. قــال تعــالی: إلـی االعتــزال وــا يــدخل اإلحبــاط والتثبــيط يف نفــوس األقــران وعــدم  و ق ــال  اَلم 
ــنـ ق تِّل  أ بـَن ـــاء ه مَ  ـــى و قـ َوم ــه  لِيـ َفِســد وا يف اأَل َرِض و ي ـــو ر ك  و آهِل ت ــ   قـ ـال  س  ــاء ه َم و ِإانَّ فـ ـــَوقـ ه َم قـ ــَوِم ِفَرع ــَون  أ تـ ـو ر  م وس   و ن َســت َحِيي ِنس 

 (.007ق اِهر ون ﴾ )األعراف: 
أســلوب املســتكربين علــى مــدى التــاريخ مل يكــن فرعــون وحــده يــوبح أبنــاء بــين إســرائيل ويســتحيي نســاءهم الذالهلــم, فعلــى 
مدى التاريخ جند أسلوب اجلبابرة على هوه الشاكلة, حي  يسعون لتعطيل القدرات والقوى نيـة وسـيلة كانـت, فحيـ  مل 

, ويـــووبون روح الشـــهامة بنشـــر الفســـاد واملخـــدرات والفحشـــاء واملنكـــر يســـتطيعوا قتـــل الرجـــال, يلجـــاون إىل قتـــل الرجولـــة
واال راف اجلنسي وكثرة الشراب والقمـار, ليسـتطيعوا براحـة ابل واطمأنـان خـاطر أن يواصـلوا حكمهـم وحكـومتهم )مکـارم 

 (.369,  6, ج0387الشريازی, 
 مصادرة احلرايت. 4-3

يف دولة واحدة. فـإذا وجـد الطغيـان فمعنـاه حرمـان النـاس مـن وارسـة کـل مـا  الطغيان واحلرية ضدان ال ميکن أن جيتمعا معا  
 له عالقة ابحلرية, حي  يتحول الشعب يف دولة الطغيان إلی قطعان من العبيد ليس هلا إال اتباع الطغاة وسياستهم.

 صرية االعتقاد والتدين. 0-4-3
أو بعبـارة أخـری بـني اإلميـان ابهلل سـبحانه وبـني حريـة االعتقـاد  هنا عالقـة قويـة بـني حريـة االعتقـاد وبـني الکفـر ابلطـاغوت,

ــِد والتــدين, وقــال تعــالی:  ــَر اِبلطَّــاغ وِت و يـ ــَؤِمَن اِبهللَِّ فـ ق  ــَن ي َكف  ــ    ال  ِإَكــر اه  يف الــدِّيِن ق ــَد تـ ب ــنيَّ  الرَُّشــد  ِمــن  اَلغ ــيِّ ف م  اَست َمس 
يع  ع ِليم ﴾ )البقرة:  اِبَلع َرو ِة اَلو ثـَق ى ال  اَنِفص ام    (.056هل  ا و اهللَّ  مسِ 

ويف قولــه تعــاىل:  ال اكــراه يف الــدين﴾, نفــى الــدين االجبــاري, ملــا أن الــدين وهــو سلســلة مــن املعــارف العلميــة الــيت تتبعهــا 
واالجبـار, فـإن االكـراه  أخرى عملية جيمعها أهنا اعتقادات, واالعتقاد واالميان من االمـور القلبيـة الـيت ال حيكـم فيهـا االكـراه

امنــا يــؤثر يف االعمــال الظاهريــة واالفعــال واحلركــات البدنيــة املاديــة, وأمــا االعتقــاد القلــيب فلــه علــل وأســباب أخــرى قلبيــة مــن 
سنخ االعتقاد واالدراك, ومن احملال أن ينتج اجلهل علما, أو تولـد املقـدمات غـري العلميـة تصـديقا علميـا, فقولـه  ال اكـراه 

دين﴾, ان كــان قضــية اخباريــة حاكيــة عــن حــال التكــوين أنــتج حكمــا دينيــا بنفــي االكــراه علــى الــدين واالعتقــاد, وان  يف الــ
كان حكما إنشائيا  تشريعيا  كما يشهد به ما عقبه تعاىل من قوله:  قد تبني الرشد من الغي﴾, كان هنيـا  عـن احلمـل علـى 
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ة تكوينيــة, وهــي الــيت مــر بياهنــا أن االكــراه امنــا يعمــل ويــؤثر يف مرحلــة االعتقــاد واالميــان كرهــا , وهــو هنــي متــ  علــى حقيقــ
 األفعال البدنية دون االعتقادات القلبية.

وقـد بـني تعــاىل هـوا احلكــم بقولـه:  قـد تبــني الرشـد مــن الغـي﴾, وهـو يف مقــام التعليـل فــإن االكـراه واالجبـار إمنــا يـركن إليــه 
املهمـــة الـــيت ال ســـبيل إىل بيـــان وجـــه احلـــق فيهـــا لبســـاطة فهـــم املـــامور وردائـــة ذهـــن اآلمـــر احلكـــيم واملـــريب العاقـــل يف االمـــور 

احملكوم, أو السباب وجهات أخرى, فيتسـبب احلـاكم يف حكمـه ابالكـراه أو االمـر ابلتقليـد و ـوه, وأمـا األمـور املهمـة الـيت 
جـة فيهـا إىل االكـراه, بـل لالنسـان أن تتـار تبني وجه اخلري والشر فيها, وقرر وجـه اجلـزاء الـوي يلحـق فعلهـا وتركهـا فـال حا

لنفســه مــا شــاء مــن طــريف الفعــل وعــاقبيت الثــواب والعقــاب, والــدين ملــا انكشــفت حقائقــه واتضــح طريقــه ابلبيــاانت االهليــة 
ن املوضحة ابلسـنة النبويـة فقـد تبـني أن الـدين رشـد والرشـد يف اتباعـه, والغـي يف تركـه والرغبـة عنـه, وعلـى هـوا ال موجـب ال

يكــره أحــد أحــدا علــى الــدين وهــوه احــدى اآلايت الدالــة علــى أن االســالم مل يبــل علــى الســيف والــدم, ومل يفــت ابالكــراه 
والعنــوة علــى خــالف مــا زعمــه عــدة مــن البــاحثني مــن املنتحلــني وغــريهم أن االســالم ديــن الســيف واســتدلوا عليــه: ابجلهــاد 

 (.348-347,  0, ج0997الوي هو أحد أركان هوا الدين )الطباطبائی, 
فعدم اإلکراه يف الدين معناه إطالق احلريـة الدينيـة العقائديـة, وأن اإلنسـان لـه حريـة االختيـار يف ذلـيت. يف حـني أن اإلميـان 
ابلطاغوت وعدم الکفر به معناه اخلضوع واالنقياد, ويف هناية األمر مصادرة احلرايت اليت هي من أهم صـفات الطغـاة ومـن 

فــة. فــإذا أراد اإلنســان أن يبــين جمتمعــا  يتمتــع ابحلريــة فــال بــد أوال وقبــل کــل شــيء أن يکفــر بکــل الطواغيــت وســائلهم املعرو 
ـاِت ِإىل  النُّـوِر وعلی اختالف ألواهنم ويـرف  اخلضـوع واالنقيـاد هلـم, وقولـه تعـالی:  َـرِج ه َم ِمـن  الظُّل م   اهللَّ  و يلُّ الَـِّوين  آم نـ وا ت 

الِـــو الَّـــِوين  ك ف ـــر   ـــا خ  ـــَم ِفيه  ـــاِت أ ول أِـــ   أ َصـــح اب  النَّـــاِر ه  ـــونـ ه َم ِمـــن  النُّـــوِر ِإىل  الظُّل م  د ون ﴾ )البقـــرة: وا أ َولِي ـــاؤ ه م  الطَّـــاغ وت  ت َرِج 
057.) 

 صرية اإلعالم والتعبري. 0-4-3
رية علـی مسـتقبلهم وسـلطتهم؛ يقـول يعلم الطغـاة أن جمـرد فـتح األبـواب أمـام الکلمـة احلـرة يف ا تمـع سـتکون لـه نتـائج خطـ

(. ويظهـر  Montesquieu,1989: p28مونتسکيو: فليس هناک مکان حلرية التعبـري يف الدولـة الـيت حيکمهـا مسـتبد طـاض )
هوا جليا  من السياسة اليت اتبعتها النخبة الطاغية من قريش يف منعهم الشعب حتی مـن مسـاع القـرآن الکـرمي, مـنهج التغيـري 

ا اَلق ـَرآِن و اَلغ ـَوا ِفيـِه ل ع لَّك ـَم , وهنا حکاه القرآن بقوله: ) (ي جاء به رسول اهللاجلديد الو  و ق ال  الَِّوين  ك ف ر وا ال  ت َسم ع وا هِلـ و 
 (.06تـ َغِلب ون ﴾ )فصلت: 

واإلشـارة إىل القـرآن  اللغو من األمـر مـا ال أصـل لـه ومـن الكـالم مـا ال معـىن لـه يقـال: لغـا يلغـى ويلغـو لغـوا أي أتـى ابللغـو,
واآلية تدل علـى هنايـة عجـزهم عـن خماصـمة القـرآن قتيـان كـالم  .مع ذكر امسه دليل على كمال عنايتهم ابلقرآن إلعفاء أثره

القـرآن  ) (يعادله ومياثله أو إقامة حجة تعارضه ح  أمر بعضهم بعضا أن ال ينصتوا له ومتـوا بلغـو الكـالم عنـد قـراءة النـيب
 (.388,  07, ج0997قراءته وال تقرع أمساع الناس آايته فيلغو أثره وهو الغلبة )الطباطبائی, ليختل به 

 اإلغراء ابملال واملناصب. 2-3
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بنّي القرآن الکرمي أن من دأب الطغاة إغراء اآلخرين وشراء ذوهم ابملال أو املناصب وتقـريبهم مـن جمالسـهم. وهـوا مـا جنـده 
 و ج اء  السَّح ر ة  ِفَرع َون  ق ال وا ِإنَّ ل ن ا أل  َجر ا ِإَن ك نَّا   َن  اَلغ الِِبني / قـ ال  نـ ع ـَم و ِإنَّك ـَم رة, قال تعالی: صرحيا  يف إغراء فرعون السح
 (.004-003ل ِمن  اَلم ق رَِّبني ﴾ )األعراف: 

رعــون وحيمــون نظامــه وکفــره وجمونــه فهــوه اآلايت توضــح معيــار إســناد املناصــب يف النظــام الطــاغويت, فالــوين يــدافعون عــن ف
 (.05,  0985وفسوقه وظلمه واضطهاده واستضعافه البسطاء, هم املقربون وأهل املناصب )املودودي, 

ويتلقون من فرعون الوعد ابألجر اجلزيل والقربی من عرشه الکرمي, وهکوا ينکشف املوقف عن مجاعـة مـاجورة يسـتعني هبـا 
 مقابــل األجــر الــوي تنتظــره, وال عالقــة هلــا بعيــدة وال صــلة هلــا بقضــية, وال شــيء ســوی فرعــون الطاغيــة؛ تبــول مهارهتــا يف

, 5, مــج0113)ســيد قطــب, األجــر واملصــلحة. وهــؤالء هــم الــوين يســتخدمهم الطغــاة دائمــا  يف کــل مکــان ويف کــل زمــان 
 0595.) 
 إشاعة اخلوف بني الشعب. 6-3

ال يف ا تمــع الطــاغويت إلــی درجــة أن اخلــوف مينــع اإلنســان مــن اإلميــان اخلــوف مبــدأ احلکومــة املســتبدة الطاغيــة؛ تصــل احلــ
ابهلل سبحانه کما کانـت عليـه احلـال يف جمتمـع فرعـون, فـإن اخلـوف کـان قـد بلـ  ابلشـعب مبلغـا  جعلـه تفـي وييـده للـدعوة 

ـا آم ـن  لِ اجلديدة علـی الـرغم مـن انتصـاره العلـين واملکشـوف علـی السـحرة. قـال تعـالی:  م وس ـى ِإالَّ ذ رِّيَـّة  ِمـَن قـ َوِمـِه ع ل ـى  ف م 
 (.83﴾ )يونس: خ َوف  ِمَن ِفَرع َون  و م ل ِأِهَم أ َن يـ َفِتنـ ه َم و ِإنَّ ِفَرع َون  ل ع ال  يف اأَل َرِض و ِإنَّه  ل ِمن  اَلم َسرِِفني  
بـين إسـرائيل وهـم تـافون م هـم وتـافون فتفرع علی قصة موسی واستکبار فرعون وملأه أنه مل يؤمن مبوسى إال ضعفاء مـن 

فرعون أن يعوهبم إلمياهنم وكان ينبغي هلم ومن شاهنم أن تـافوا فـإن فرعـون كـان يومأـو عاليـا يف األرض مسـلطا علـيهم وإنـه  
 (.017,  01, ج0997كان من املسرفني ال يعدل فيما حيكم وجياوز احلد يف الظلم والتعويب )الطباطبائی, 

 األساليب الروصية واملادية للطغاة . آليات منع4
بعـد أن ذكــران خصــائ  ووســائل وأســباب الطغيـان, فمــن الطبيعــي أن يطــرأ يف الــوهن تسـاؤل عــن كيفيــة مواجهــة الطــاغي, 

 إّن تشخي  املرض ال يكفي دون وصف العالج, من هنا ويت أمهية هوا العنوان.
 . الن فس العزيزة1-1

تنعــة علــى الطــاغوت والرافضــة للتطبيــع واخلنــوع والــو ّل واملهانــة, وهــي الــيت ال غــىن عنهــا يف فــالّنفس العزيــزة هــي الــّنفس املم
مواجهــة الطــاغوت, ال تلـــ  النفــوس الـــيت تتعــايش مـــع الواقــع الـــوي ي نشــؤه الطـــاغوت, ومــن ّّ ينحصـــر دورهــا يف البحـــ  

نـب فعـل أي شـيء قـد يـؤدي للصـدام معـه, الدائم عن حياة رخيصة يف اهلامش املتـاح هلـا مـن قبـل الطـاغوت, بـل ورمبـا تتج
ثبِّط للثائرين عليه.

 
 ورمبا قامت بدور امل

راغـب االصـفهانی, العـزّة حالـة مانعـة لضنسـان مـن أن ي غل ـب  م ـن قـوهلم أرض  ع ـزاز  أي ص ـلبة  )ال وقـال الراغـب يف املفـردات:
ـــان  ي رِيـــد  اَلِعـــزَّة  ف ِللَّـــِه اَلِعـــزَّة ﴾ )فـــاطر: إّن الطريـــق إىل الرفعـــة واحـــدة ال اثنيـــة هلـــا, يقـــول تعـــاىل(. 335,  1387 ـــَن ك  :  م 

, وحمـال علينــا (413,  4, ج1996)البيضــاوي, (. أي مـن أراد الشـرف واملنعــة فليطلبهـا مــن عنـد هللا فـإّن لــه كلهـا 01
 التحرر من نري الول واالستعباد إالّ ابلرجوع إىل هللا.
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 احلوار واجلدل ابلقول اللني احلسن. 0-4
وهــوه والوســيلة مــن أنفــع الوســائل منعــا للطغيــان, إن صــادفت حمــال مــن قلــب الطاغيــة وعقلــه, وقــد أمــر اهلل رســله ابختاذهــا 
وسيلة ملعاجلة الطغيان؛ وإال کانت ملزيد إقامة احلجة علی الطاغيـة وإبـراء الومـة يف اإلنکـار عليـه. قـال تعـالی خماطبـا  موسـی 

ب ا ِإىل  ِفَرع وَ وهارون:   (.44-43ن  ِإنَّه  ط غ ى/ فـ ق وال  ل ه  قـ َوال  ل يِّن ا ل ع لَّه  يـ ت و كَّر  أ َو ت َش ى﴾ )طه:  اَذه 
ــَوال  ل يِّنــا ﴾ املنــع مــن أن يكلمــاه خبشــونة وعنــف وهــو مــن أوجــب آداب الــدعوة ــوال لـ ـه  قـ  وقولــه:  ل ع لَّــه   .واملــراد بقولــه:  فـ ق 

أو خشــيته وهـو قــائم مبقــام احملـاورة ال بــه تعــاىل العـامل مبــا ســيكون, والتـوكر مطاوعــة التــوكري يـ ت ـو كَّر  أ َو ت َشــى﴾ رجـاء لتــوكره 
فيكــون قبــوال والتزامــا ملــا تقتضــيه حجــة املــوكر وإميانــه بــه واخلشــية مــن مقــدمات القبــول واإلميــان فمــفل املعــىن لعلــه يــؤمن أو 

 يقرب من ذل  فيجيبكم إىل بع  ما تساالنه.
قبــول إميــان فرعــون حــني الغــرق علــى إميانــه ابآليــة اســتنادا إىل أن لعــل مــن هللا واجــب الوقــوع كمــا  واســتدل بعــ  مــن يــرى

نســـب إىل ابـــن عبـــاس وقـــدماء املفســـرين فاآليـــة تـــدل علـــى حتـــتم وقـــوع أحـــد األمـــرين التـــوكر أو اخلشـــية وهـــو مـــدار النجـــاة 
 (.054-053,  04, ج0997)الطباطبائی, 

 الصالبة واخلشونة. 1-1
يت و ال  ت ِني ــا حــني موا ــَب أ نَــت  و أ خ ــوك  آِباي  جهــة الطــاغوت ال بــّد مــن شخصــية متتــاز ابلصــالبة واخلشــونة, وقولــه تعــالی:  اَذه 

ب ا ِإىل  ِفَرع َون  ِإنَّه  ط غ ى﴾ )طه:   (.43-40يف ذَِكرِي/ اَذه 
الســـابق أن يكـــون املـــراد ابلـــوكر الـــدعوة إىل وقولـــه:  و ال ت ِنيـــا يف ذَِكـــرِي﴾ هنـــي عـــن الـــوين وهـــو الفتـــور, واألنســـب للســـياق 

 (.053,  04, ج0997اإلميان به تعاىل وحده ال ذكره مبعىن التوجه إليه قلبا أو لساان )الطباطبائی, 
فالشخصـــية املدللـــة املنعمـــة ال تســـتطيع املواجهـــة, فاملواجهـــة تعـــين الســـوط والســـجن والـــزانزين الضـــيقة املظلمة,والتضـــييق يف 

ل وك َم وقولـه تعـالی:رب على لقمة العيش, واجلراح املؤملة واملشانق املتدلية, وال ننسى فراق األحبـة والولـد, الرزق بل واحل  و نـ بـَ
ن ا تـ َرج ع ون ﴾ )األنبياء:  ن ة  و إِل يـَ  (.35اِبلشَّرِّ و اخلَ رَيِ ِفتـَ

االمتحـان اإلهلـي وإن كـان يرة ابلنعمـة  اخلـري مـن بـني املـواد االمتحانيـة, وينبغـي أن يكـون كـول , ألن الشـر مقـدم علـى إن
الشـر فإنـه ال يعـين مطلـق الشـر, ألن الفـرض أن  وأمـا .وأخرى ابلبالء, إال أن من املسلم أن االمتحان ابلـبالء أشـد وأصـعب

 هوا الشر عبارة عن وسيلة لالختبار والتكامل, وبناء على هوا فإن املراد هو الشر النسـيب, وأساسـا ال يوجـد شـر مطلـق يف
 (.440-440,  03, ج0387جمموع عامل الوجود ابلنظرة التوحيدية الصحيحة )مکارم الشريازی, 

 . الدعوة للمقاومة 4-4
هل يسمع الطاغي وقـد جعـل القمـع شـرعيته وقانونـه مکـان احلـوار وهـل يقبـل النـزول إلـی املعـارض وحماورتـه, يبـدو أن علـی 

قــوی, لغــة تســتطيع الوقــوف يف وجــه لغــة اخلصــم وآالت عوابــه إهنــا لغــة عقلــه وقلبــه أقفــاال ولــوليت ينــوب عنــه لغــة أخــری أ
 (.14الوعيد والتهديد ابنفجار الشعب وثورهتا اليت تدّک أرکان ظلم صدام )سيد قطب والرفاعي, دون يريخ,  

يسـال عـنهم. والسـياق  (. أي احبسوهم ألهنم مسـأولون أي حـ 04 و ِقف وه َم ِإنَـّه َم م َسأ ول ون ﴾ )الصافات: وقوله تعالی: 
(. وقولـه تعـالی: 033,  07, ج0997يعطي أن هوا األمر ابلوقوف والسؤال إمنا يقـع يف صـراط اجلحـيم )الطباطبـائی, 
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اِب حم َض ــر ون ﴾ )الــروم:  تِن ــا و لِق ــاِء اآَلِخــر ِة ف ا ول أِــ   يف اَلع ــو  ب وا آِباي  ــوَّ ون محلــت دالالت إن حمضــر (. 06 و أ مَّــا الَّــِوين  ك ف ــر وا و ك 
 احلساب والعواب والتهديد, وکوليت قفوهم.

 الغد اجلميل. 2-4
ومقابــل ذلــيت املعجــم الثّــري واملشــحون مــن ألفــال الــدمار وتفريعاهتــا املختلفــة, يبســط اهلل ســبحانه مســاحة واســعة ل مــل 

املطلقـة يف قـرب ذلـيت الغـد )جيـدة, وينتظر غدا مجيال ورؤيته قريبا؛ السـجناء واملستضـعفون اتفقـوا مجيعـا علـی هـوا, والثقـة 
ـــــم  اَلـــــو ارِِثني ﴾ (, قولـــــه تعـــــالی: 32,  1986 ـــــة  و جن َع ل ه  ـــــَم أ ئِمَّ  و ن رِيـــــد  أ َن من  ـــــنَّ ع ل ـــــى الَّـــــِوين  اَست َضـــــِعف وا يف اأَل َرِض و جن َع ل ه 

 (.5)القص : 
فهــي بشــارة يف صــدد انتصــار احلــق علــى رب, کلمــة الوارثــون محلــت دالالت النصــر واجلــزاء ابإلحســان بعــد معــاانة حمــن احلــ

 .وهي بشارة جلميع األحرار الوين يريدون العدالـة وحكومـة العـدل وانطـواء بسـاط الظلـم واجلـور .الباطل واإلميان على الكفر
كـم وكانت العاقبة أن هللا فتح على أيدي هـؤالء املستضـعفني أبـواب قصـور األكاسـرة والقياصـرة, وأنـزل أولأـ  مـن أسـرة احل

 (.09,  06, ج0387والقدرة وأرغم أنوفهم ابلرتاب )مکارم الشريازی, 
 . النتيجة2

الطغـــاة مهمـــا فـــرق بيـــنهم الزمـــان واملکـــان يســـتخدمون وســـائل تکـــاد تکـــون واحـــدة يف مرماهـــا ومغزاهـــا, تقـــف علـــی رأســـها 
أللوهيـة صـراحة أو وارسـة ذلـيت حماولتهم إضفاء نوع من القداسـة علـی حکمهـم وذواهتـم سـواء مـن خـالل ادعـاء الربوبيـة وا

عمليــا . ويظهــر هــوا جليــا  مــن خــالل قصــ  الطغــاة الــوين وردت قصصــهم يف القــرآن الکــرمي ســواء فرعــون أو الــوي حــاج 
 إبراهيم أو الوي ورد يف حدي  مسلم )قصة أصحاب األخدود(, فقد أعلن کلهم الربوبية واأللوهية صراحة.

 معهم صـفات معينـة ذميمـة واحـدة, وإن اختلفـت عصـورهم, وتباينـت أمـاکنهم. فِمّمـا إن بطانة الطاغية أو امللتفني حوله 
تتميز به بطانة الطاغية حسب املنظـور القـرآين: أهنـا بطانـة ليسـت هلـا شخصـية فهـي تـردد کالببغـاء مـا يقولـه الطاغيـة, وهـي 

, وتقـوم قضـفاء صـفة الشـرعية املزيفـة طبقة فاسقة ومفسدة وجمرمة, عملهـا ترغيـب وترهيـب الطاغيـة الختـاذ سياسـات ظاملـة
 علی أفعاله.

وصـف القـرآن اجلماعـة الطــاغي )الرعيـة( نوصـاف کثــرية منهـا؛ اخلـوف والفســق والظلـم والطغيـان واخلفــة واإلجـرام, وـا يبــني 
 ا.أهنا قابلة لتقبل الطغيان فلوال اتصافها بتليت الصفات ملا متکن احلاکم من الطغيان عليها والتسلط علی رقاهب

أيسر التهم اليت يربر هبـا الطغـاة سياسـتهم, اهتـام املصـلحني ابلعمـل لقلـب نظـام احلکـم, وأن القصـد وراء کـل دعـوة إصـالح 
إمنــا هــو حــب الســلطة والوصــول إلــی احلکــم, بــدءا  مــن مــ  قــوم نــوح ومــرارا  بفرعــون وملأــه وانتهــاء مبــ  قــريش الطــاغي ومــن 

 بعدهم.
افظــة علــی األمــن والــدِّين مــن املفســدين, بــ  الفرقــة بــني النــاس أو جعلهــم حســب التعبــري تصــفية املصــلحني حتــت ســتار احمل

القــرآين شــيعا  متنــاحرة, والقيــام بتشــجيع وإشــاعة الفســاد يف ا تمــع, واللجــوء إلــی اســتخدام القــوة ســواء مــن خــالل التهديــد 
 د من أهم الوسائل املمارسة من قبل الطغاة.ابلنفي والتشريد أم ابلسجن واالغتيال أم بقتل األبناء وهتيت األعراض يع
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تعــد رقابــة األمــة علــی احلــاکم مــن العوامــل الفعالــة يف منــع بــروز الطغيــان وتغيــريه, ووخــو رقابــة األمــة علــی احلــاکم خطــوات 
 عدة تبدأ ابلنصيحة ابلقول اللني, وتنتهي بعزله واستخدام القوة إلزاحته.

 
 املصادر واملنابع
 القرآن الکرمي.

م(؛ تفسري البيضاوي/ أنوار التنزيل وأسـرار التاويـل؛ حتقيـق: عبـد القـادر عرفـات العشـا حسـونة؛ الطبعـة 1996يضاوي: )الب
 األولی؛ بريوت: الفکر.

م(؛ اال اهــــات اجلديــــدة يف الشــــعر العــــريب املعاصــــر؛ الطبعــــة األولــــی؛ لبنــــان, طــــرابلس: دار 1986جيــــدة, عبداحلميــــد: )
 توزيع.الشمال للطباعة والنشر وال

 م(؛ التفسري الکبري ومفاتيح الغيب؛ الطبعة األولی؛ بريوت: الکتب العلمية.1991الرازي, فخر الدين: )
ش(؛ املفـــردات يف غريـــب القـــرآن؛ الطبعـــة األولـــی؛ طهـــران: 1387الراغـــب االصـــفهانی, أيب القاســـم احلســـني بـــن حممـــد: )

 آراية.
 ية والثالثون؛ القاهرة: الشروق.م(؛ يف ظالل القرآن؛ الطبعة الثان0113سيد قطب: )

 سيد قطب وهاشم الرفاعي: )دون يريخ(؛ حلن الکفاح )الشعر(؛ الطبعة األولی؛ ع ّمان: دون الناشر.
 م(؛ تفسري القرآن الکرمي؛ الطبعة العاشرة؛ بريوت: دار الشروق.1983شلتوت, حممود: )

 القرآن؛ الطبعة األولی؛ بريوت: األعلمي.م(؛ امليزان يف تفسري 0997الطباطبائی, السيد حممد حسني: )
 م(؛ اإلسالم واإلستبداد السياسي؛ الطبعة الثانية؛ مصر: دار الکتب احلديثة.1961الغزايل, حممد: )

ه(؛ اجلـامع ألحکـام القـرآن؛ حتقيـق: أمحـد عبـد العلـيم الـربدوين؛ الطبعـة الثانيـة؛ القـاهرة: 1372القرطيب, حممـد بـن أمحـد: )
 الشعب.

عبـد  -03دي, أبو احلسن علي بن حممد: )دون يريخ(؛ النکت والعيون تفسري املاوردي؛ مراجعة وتعليق: السيد بـن املاور 
 املقصود بن عبد الرحيم؛ بريوت: دار الکتب العلمية, مؤسسة الکتب الثقافية.

 م(؛ تفسري املراغي؛ الطبعة الثالثة؛ دون مکان: دار الفکر.0974املراغي, أمحد مصطفی: )
 ؛ طهران: الکتب اإلسالمية.36ش(؛ التفسري األمثل؛ اإلصدار0387کارم الشريازی, انصر: )م

 (؛ نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور؛ جدة: الدار السعودية.0985املودودي, أبو األعلی: )
ـــان السياســـي يف املـــنهج القـــرآين؛ 0103اليـــونس, ســـامل حممـــد مصـــطفی: ) سلســـلة الدراســـات اإلســـالمية م(؛ عـــالج الطغي

 ؛ الطبعة األولی؛ بغداد: ديوان الوقف السين.030املعاصرة رقم 
Montesquieu, Baron de: (1989); The Spirit of the Laws; 1

st
 edition. Translated and Edited by: Anne 

M. Cohler. U. K. Path Press, Avon. 
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 (11) 
 لشيخ انصيف اليازجيَأساليب الطلب يف جممع البحرين ل

 )دراسة داللية(
  0سارة هاشم عبد اليمة الركايب

 , العراقاملديرية العامة للرتبية يف حمافظة ذي قارمدرسة, 
 ملخص البحث:  

وكيفية تعامله , زجي هو البح  نوضح مجلة من األ ساليب اليت وردت يف كتاب ) جممع البحرين ( للشيخ انصيف اليايف 
 فهو اختو منها وسيلة للتخاطب يف عالقاته مع اآلخرين. , معها داخل السياق النصيّ 

ة لكي يتهيا له الطريق يف اخلوض مبعرفة الصي  اللغويّ ؛ سلوب يف اللغة واالصطالح مر حتدث الباح  عن األ  يف بداية األ  
الوي هو جزء من اجلملة اإلنشائية املتفرع  نشاء الطليبّ ىل اإلِ إِ ح  , وبعدها تطرق البا وطريقة عرضها يف الن  اللغويّ 

 ة . خرى غري طلبيّ وأ  , ة ساليب طلبيّ أ  عنها 
نشاء الطليب الوي حيتوي على كثري من املعاين احلقيقية وا ازية اليت حيددها املوقف يف ذل  بعد اخلوض يف معرفة اإلِ 

, قام الباح  يف سرد أ ساليب الطلب اليت هي موضوع  دواتهلب ابستخدام أ  ما تكون مصحوبة ابلط وهي غالبا  , الوقت
سلوب سلوب التمين , وأ  وأ   سلوب النداء,سلوب االستفهام, وأ  سلوب النهي, وأ  مر, وأ  سلوب األ  أ   ) هي:و دراستنا 

 الرتجي( . 
طار إنساين ضمن حي  يتغري بتغيري الفكر اإلِ اللغة العربية كائن  نَّ أل  ؛ اعتمد الباح  على املنهج الوصفي يف حتليل الن 

نساين املعاصر, نسان يف كل زمان ومكان, فهو يتجنب التقعيد اللغوي الوي يشل الفكر اإلِ ة اليت يعيشها اإلِ البيأة اللغويّ 
 عن القواعد القدمية اليت من الصعب فهما يف وقتنا احلاضر.  ىل تبسيط القواعد بعيدا  إِ يلجا و 

 .املعىن احلقيقي واملعىن ا ازي ,نشاء الطليباإلِ   ,جممع البحرين  ,ساليب الطلبأ   :فتاصيةالكلمات امل
 

 املقدمة:
من املعرفة اللغوية اليت تتصل ابحلياة اإِلنسانية , فاإِلنسان غالبا  ما يعرب عن مشاعره  اه الطرف  واسعا   تعد اللغة حبرا  

فقد يصدر منه سلوك لفظّي مقرتن قحياءات تعبريية أ و ِإشارية أ و رمزية تظهر , اآلخر نساليب عدة توحي ملا يريده منه 
آاثرها على مالمح اإِلنسان اليت حيددها املوقف الوي هو عليه من فرح أ و حزن أ و غضب أ و انكسار وغريها من 

 السلوكيات اليت تشري للحالة النفسية واجلسدية لِضنسان.

طريقة التعبري اللغوي وهوا ما يرجع ِإىل كيفية عرضه ل  دوات واستعماهلا داخل اجلملة ثقافة اإِلنسان تتصل ب إنَّ 
وقد خترج األ داة من معناها ,  فلكل أ داة معىن خا  هبا نتلمسه من خالل السياق النصّي للجملة اإِلنشائية ,اإِلنشائية

                                                           
0 qwe92453@gmail.com 
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أ ساليب الطلب ؛ لول  جاءت الدراسة؛ لكي  األ صلي ِإىل معاين جمازية يوظفها املتكلم يف حديثه عن أ سلوب من
 طار البح  اللغوي الوي يكشف لنا عن ماهية الدراسة وهي:إتوضح هوه األ ساليب الطلبية ضمن 

 الداللة اللغوية واالصطالحية للطلب . .0
 نشاء الطليب .اإلِ  .0
 ,أ سلوب النداء, و هامأ سلوب االستف, و سلوب النهيأ  , و سلوب األ مرأ  ) -: لف منساليب الطلب اليت تتا  أ   .3

 .)أ سلوب الرتجي, و أ سلوب التمينو 

البّد من معرفة اإِللقاء اللغوي يف توجيه الكالم للمخاطب , فهو الوي يتلقى من املتكلم الكالم ن ساليب عدة حيددها 
الئم ما يبتغيه أ و ال حيب املوقف حينأو واملخاطب خمرّي يف تنفيو ما يوجه إِليه من كالم؛ أل نَّ بع  ما يوجه إِليه قد ال ي

تنفيوه كالسخرية واالستهزاء والتحقري والتحسر والتوجع والتوبيخ وغريها من املعاين عندما يلمح هلا يف أ ساليب الطلب 
, وميكننا مالحظة ذل  من خالل عرضنا لبع  الشواهد اليت  اليت وردت يف جممع البحرين للشيخ انصيف اليازجي

 للبح . اللغوي ذكرها الباح  يف الن 
 التمهيد : 

 اأُلسلوب يف اللغة :
. وكلُّ طريق  وتدّ , فهو  :أ شار ابن منظور ِإىل املعىن اللغوي لكلمة األ سلوب كما ميت ))ويقال للسََّطر من النخيل: أ َسلوب 

؛ يقال: أ نتم يف أ َسل وِب س وء , أ سلوب    َوه ب 
م ع  أ سالِيب  . واأل َسل وب  : الطريق   . قال: واأل َسلوب  الطريق, والوجه , وامل وجي 

, اِبلضم: الف نُّ ؛ يقال : أ خ و فالن  يف أ سالِيب  من القول أ ي أ فاِنني  منه(()  (. 0َوخو فيه. واأل َسلوب 
يف عدة ره يستعمل ظمن املعاين لكلمة األ سلوب اليت قد تصادفنا يف حياتنا اليومية , فهو يف ن ا  فابن منظور وضح كثري 

ه السطر من النخيل والطريق , ومنها احلياة االجتماعية كاملوهب والتنوع يف الكالم جماالت احلياة كالطبيعة عندما قال ننَّ 
اللفظي وهوين ا الني فيهما نقطة التقاء يف املعىن أ ال وهو الطريقة السلسلة املختلفة يف تفاصيلها اليت يتخو منه نوع من 

  خمتلف جوانب احلياة . التعامل احلركي يف
الفين واللفظي والفكري  توسع املعىن ِإىل اجلانبالطبيعية واالجتماعية بل ومل يتقيد معىن كلمة األ سلوب يف جوانب احلياة 

, منها للداللة على الفن األ ديب قصصا  أ و  )) كلمة األ سلوب فقد استخدمت بطرق خمتلفة يف الكالم؛ لول  قيل أ نَّ 
 (.0أ و األ فكار منطقية أ و مضطربة(() و تقريرا , ومنها للداللة على العنصر اللفظي سهال  أ و معقدا ,جدال  أ  

 اأُلسلوب اصطالصاً 
سلوب كلمة األ  ف , ه ال ترج عن معناها يف اللغةنَّ أ  سلوب يف االصطالح جند التعمق يف معرفة كلمة األ   نَّ أ  يتضح لنا 

                                                           
. مــادة  473/   0ادر , بــريوت : , دار صــ 0( لســان العــرب , لِضمــام العالمــة أ يب الفضــل مجــال الــدين حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور األ فريقــي املصــري , مــج 1)

 )سلب( .
 . 3( أ سلوب الطلب يف القرآن الكرمي ) دراسة  وية داللية( : عبد الرمحن مضوي عبد الرحيم اهلادي : 2)
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ه ينطلق من نَّ أ  كان لساين مبعىن أ  نسان سواء حداث اليت يتعرض هلا اإلِ فهو مرتبط ابأل  , ل اوهلا على كل حانتن نَ أ  ميكن 
, ثر فهو غاية حلدوثهقد يكون نفسي ينطلق منه األ  أ و  , داة للكالمأ  عليه اللغة وجعلته  توهوا ما اعتمد, اللفت ومعناه 

سلوب حيتاج لوجود أثر مادي ومعنوي , فاأل  (0)سان نفسهنجل التعامل بني اإلِ أل  ؛  هو يكون اجتماعي لضرورة وجودأ  
 للتعامل بني شخ  وآخر.

مجلة الصي  هناك من نظر لكلمة األ سلوب نظرة لغوية تتصل ابللفت اللغوي ووثريه يف السامع؛ لول  عرف على أ نَّه )) 
 وات املتكلم , وكشف عن سرائره ,ما يستتبع ذل  من بسط لو اللغوية اليت تعملها يف إثراء القول وتكثيف اخلطاب, 

, فهوا يقتصر على التعبري اللغوي للكالم ومعناه حبي  يشكل صيغة خاصة حتمل يف (0)((وبيان لتاثريه على السامع
طياهتا معىن يوحي ِإىل حدث معنيَّ , وقد توجد هوه الصيغة يف موقع آخر حبي  يتغري معناها حسب املوقف والسياق 

 ما هو احلال يف اجلملة اإِلنشائية ابأل خ  أ ساليب الطلب اليت هي موضوع دراستنا .اللفظي داخل الن  ك
 اإلنشاء الطليب:

كثريا  ما يعرب اإِلنسان عما يريده ن سلوب سلسل حيتوي على كثري من معاين األ لفال العربّية اليت تتحدد من خالل 
يف وقت حصول الطلب عند اقرتانه ن حد أ دواته , فالطلب)) هو  السياق النصّي للجملة اإِلنشائّية اليت تشري ِإىل الطلب

ما حتمله البنية الرتكيبية اليت تنطوي عليها اجلملة اإِلنشائّية , وهي أ ي  من أ قسام مجلة اخلرب الدالة عليه ابلقرائن)احلروف 
 ( اليت توجه الكالم يف معرفة ما يريده املتكلم من املخاطب .3واأل دوات((()

هم من خالل لفظة الطلب أنَّ هناك شخصني يتبادالن الكالم فيما بينهم ِإذ أ نَّ املخاطب يقوم بتوجيه احلدي  مباشرة يف
أ و غري مباشرة , لكن نوع الطب هو الوي حيدد طبيعة احلوار فيما يكون على وجه التنفيو وااللتزام ابلعمل , أ و الكف 

(, فيمكننا معرفة ذل  من خالل ما نشري إليه يف 4د توجيه السؤال للمخاطب)عنه , أ و اإِلقبال عليه , أ و فهمه عن
 األ ساليب الطلبّية اآلتية :

 ُأسلوب اأَلمر:

ي عد أ سلوب األ مر من األ ساليب الطلبّية اليت تستدعي ِإىل وجود شخصني أ حدمها يرى يف نفسه أ نَّه أ على منزلة من 
(؛ لول  فالشرط األ ساس من األ مر هو االستعالء؛ 5جه االستعالء واإللزام(()الشخ  اآلخر, فهو))طلب الفعل على و 

 (.6أل نَّه طلب يراد به االستجابة على املطلوب منه)

                                                           
 .  35( ينظر : األسلوبية وحتليل اخلطاب , د . منور عياشي : 1)

دراسة لغوية مقارنة( : م . عالء عبد الدائم , م. أايد حممد حسني , علي عبد احلمـزة الزم :  ( أ سلوب الطلب ابستخدام صي  فعل األ مر يف اللغات السامية )2)
303  . 

 . 304( املصدر نفسه : 3)

 .43( ينظر : البالغة امليسرة, د . عبد العزيز بن علي احلريب : 4)

 .  75العربية )علم املعاين( , د. عبد العزيز عتيق: , ويف البالغة  65( األ ساليب النحوية )عرض وتطبيق (, د . حمسن علي عطية  : 5)
 .  308ه( : 606( ينظر : مفتاح العلوم , لضمام أ يب بكر حممد بن علي السكاكي )ت 6)
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فاملعىن احلقيقي أل سلوب األ مر هو إصدار األ وامر من جهة عليا تقوم بطلب الفعل ؛ أل جل حتقيقه واحل  عليه  من قبل 
 (.0ى , وهوا يدخل يف ابب التكليف اإللزامي للمخاطب)جهة أ دّن وهي أ قل مستو 

 صيغته :
من الطبيعي أنَّ هوا األ سلوب اعتمد على صيغة معّينة إذ  رب املقابل ميتثل لكالم اآلمر وتنفيوه, لكن الشخ  املقابل 

 (:0)خمريَّ أ ّما أ َن ينجز الفعل أ و ال؛ فلول  جند أ نَّ املتكلم يستعمل عدة صي  ل  مر وهي

 فعل األ مر . .0
 املضارع ا زوم بالم األ مر. .0
 اسم فعل األ مر . .3
 املصدر النائب عن فعل األ مر . .4

من خالل هوه الصي  نتعرف على أ سلوب األ مر فضال  عن املعىن العام لسياق الكالم الوي يرشدان إىل هوا األ سلوب 
احلقيقي ل  مر فقط قد يتخو من هوه الصي  معان  أ خرى ملونة الطليّب, لكن يف حقيقة األ مر ال تتقيد هوه الصي  ابملعىن 

بغطاء األ مر , وهي معاين جمازيّة وهوه املعاين كالدعاء, وااللتماس, واإلرشاد, والتهديد, والتعجيز, واإلابحة, واإلكرام, 
 (.3ها)واإلهانة, والدوام, والتمين, واالعتبار, والتكوين, والتخيري, والتاديب, والتعجب, وغري 

ي تجلَّى أ سلوب األ مر يف مقامات اليازجّي بصيغه األ ربعة , وهوه الصي  منها ما يدلُّ على املعىن احلقيقي ل  مر وهو 
اإِللزام واالستعالء , ومنها ما يدلُّ على املعىن ا ازي الوي خرج عن داللته األ صلّية , ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول 

فتهلَّل الشيخ بوجه  ص بوح, وصدر  مشروح, وقال: هللا  أ كرب  قد تنزَّلِت املالئكة  والروح  . فالط ف,  سهيل بن عّباد: ))
 (.4))الله مَّ, بِعباِدك, وكن هلم هاداي  ونصريا , وحاِسَبهم ِحسااب  يسريا , واكِفهم خ َطب  يوم  كان شرُّه  مستطريا (

مر ا ازي يف الكلمات اآلتية : )أ لط ف, وك َن, وح اِسَبهم واكِفهم(, وهوه استعمل اليازجي يف هوا الن  صيغة فعل األ  
الكلمات تشري ِإىل معىن الدعاء ِإذ أ نَّه صادر من جهة أ دّن وهو الشيخ اخلزامي ِإىل جهة عليا وهو هللا )سبحانه وتعاىل(, 

   تعاىل . وهوا الدعاء به طلب االستجابة عن أ مر  يرفع من قيمة اإِلنسان ويقربه
ها عن ,  ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول الشيخ اخلزامي موصّيا  رئيس اإِلقليم :)) اي موالي  اشك َر نِعم ة  هللا لِأالَّ ي غريِّ

بني  بني,  وكن خائفا  منه كما ختاف الناس من . وِإاّيك الِكبـَر  والّتيه, فِإنَّ غض ب  هللا على من متيِه. وك ن يف اللِّنِي والشدَّة

                                                           
 . 355/ 0( ينظر : علم املعاين ) دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين( , د . بسيوين عبد الفتاح فيود:1)

, والبالغـة فنوهنـا وأ فناهنـا, د. فضـل 00, والبالغـة العربيـة وصـيل و ديـد , أ. د. مصـطفى الصـاوي اجلـويين: 70سـيد أ محـد اهلـامشي: ( ينظر: جـواهر البالغـة: ال2)
 .049حسن عباس : 

 004حسـن البصـري :  , والبالغة والتطبيـق, د. أ محـد مطلـوب , د. كامـل 090, وخمتصر النحو , د. عبد اهلادي الفضلي: 70-70( ينظر : جواهر البالغة :3)
 . 056 – 050, والبالغة االصطالحية  , د. عبده عبد العزيز قلقيلة : 009 –

 . 051( جممع البحرين, للشيخ انصيف اليازجي : 4)



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

056 

 

 (.0فِإن الناس ال ي ؤخ وون ابحمل  من الطَّر ف ني. وعلي  ابلصرب يف الشدائد, فِإنه  للف ر ج نَِعم  القائد(()
ورد يف هوا الن  أ سلوب األ مر يف صيغتني خمتلفتني ومها : صيغة فعل األ مر يف الفعل )أ شك َر( يف قوله: )أ شك َر نِعم ة  هللا 

ها عن (, و)ك ن( يف قوله: )وك َن خائفا  منه كما ختاف الناس من  , وك َن يف اللِّنِي والشدَّة بني  بني( , وصيغة  لِأالَّ ي غريِّ
( مبعىن)الزم() ( يف قوله:)علي   ابلصرب يف الشدائد(, من خالل السياق النصّي جند أ نَّ هوه 0اسم فعل األ مر)علي  
نَت خطاايه يف الكالم املوجه لرئيس اإِلقليم ِإذ أ نَّه يعلم ما هو عليه من (, الوي اب3الصيغة تدّل على النصح واإلرشاد)

 الِنع م , لكن ينبغي له أ الَّ ينكر فضل هللا تعاىل حينما وصل هلوِه احلال.
د ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول الشيخ اخلزامي يتحدث مع بين عبس:)) وِإنين شيخ  كاسف  البال, م شاِرف  الو ابل. ق

املوىل  سا لت هللا ولدا  ح س نا , فكان يل عدّوا  وح ز ان . يوِسع ين زجرا  , وال ي طيع يل أ مرا  , وِإذا ضججت  زادين ِوَقرا  . فلينظ ر
ني(()

 
 (.4ِإيلَّ , وحَيك َم يل أ و عليَّ . فا قسم الف  حب رمة احل ر م ني, لقد نطق الشيخ  ابمل

مر يف صيغة الفعل املضارع املقرون بالم األ مر )فَلينظ ر( يف قوله : )فَلينظ ر املوىل ِإيلَّ , وحَيك َم جند يف هوا الن  أ سلوب األ  
( , وهوا األ سلوب خرج من داللته األ صلّية , وهي االستعالء واإِللزام ِإىل داللة جمازيّة دلَّ عليها السياق  يل أ و عليَّ

 النصّي , وهي إظهار الضعف واالسرتحام .
فالشيخ اخلزامي هنا يشكو حاله لبين عبس , فهو رجل كبري ال يقوى على شيء وكان يتمىن لو رزق بولد صاحل يكون له 
خري م عني ِعند الِكرب , لكنَّه مل تتحقق رغبته يف ذل  ب عدها قام بتسليم أ مره للموىل , والتفوي  حلكمه فيما يصنع له يف 

 (.5)احلياة الدنيا ؛ لكي جيزى يف اآلخرة

بُّ كّل خمتال   ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول الشيخ اخلزامي متحّداث  مع القوم : )) لقد غرّكم اب  الغ رور, وهللا  ال حي 
 (.6ف خور. فَلي حك ِم هللا بيننا وهو خري  احلاكمني, وستعلمون  غدا  من الكّواب  الوي ي راض  عليِه ضراب  ابليمني(()

أ سلوب األ مر يف صيغة الفعل املضارع املقرون بالم األ مر )فَلي حك ِم( يف قوله : )فَلي حك ِم هللا بيننا وهو نرصد يف هوا الن  
خري  احلاكمني( , فالشيخ اخلزامي يريد إيهام السامع يف أ مر يعلم صحته , فهو غضب عندما عاب  القوم كالمه , وهو 

)يتحدث مع سهيل بن عّباد واّدعوا ن نَّ شعره  ( وا جعل الشيخ اخلزامي ّأَن يتحجج ابللجوء ِإىل هللا تعاىل 7فيه حلن  ولغو 
 حينما قال : ))فَلي حك ِم هللا بيننا وهو خري  احلاكمني( ؛ لكي ي دفع عن نفسه الشبهة .

                                                           
 .  093 – 090( املصدر نفسه : 1)

 . 71( ينظر : األ ساليب النحوية )عرض وتطبيق( :2)

ــة 3) البــديع ( , د. عيســى علــي العــاكوب , تــدقيق : د. أ محــد زايد حمبــ , د. عصــام قصــبجي, د.  –البيــان  –) املعــاين ( ينظــر : املفصــل يف علــوم البالغــة العربّي
 .  056حممد التوجني : 

 .087( جممع البحرين : 4)

 .  007( ينظر : املعجم املفصل يف علوم البالغة ) البديع والبيان واملعاين( , د . إنعام فّوال عّكاوي: 5)

 .   078لبحرين : ( جممع ا6)

 .  078( ينظر : املصدر نفسه : 7)
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, يف مديح القوم. ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول الشيخ اخلزامي مشريا  إىل الغالم : )) اي ب ينَّ هاِت ما نظمت  اليوم
 نز ل, وأ نشد  بن غمة  أ طر ب  من ع ود ز لز ل:

 فوثب كالقضاِء امل
ــن(()    قل للوي يشكو تصاريف  الزَّم ن:  ل ــــمَّ فــــورا   ــو أ حيــاِء الي م   (0ه 

(, يف قوله : 0أ قبَل أ و إئِت)ورد  يف هوا الن  أ سلوب األ مر يف صيغة اسم الفعل )هاِت( مبعىن ِإعِط , و)ه ل مَّ( مبعىن 
)هاِت ما نظمت  اليوم( ويف قوله : )ه ل مَّ فورا   و أ حياِء الي م ن ( , كما وردت صيغة فعل األ مر يف قوله: ) قل للوي 

 يشكو تصاريف  الزَّم ن(  الوي حيمل يف طياته معىن العطاء يف القول .
 (:3)ومن شواهد أ سلوب األ مر يف قول الشيخ اخلزاميّ 

 جعلـت  مثـــــل  اخلـــادع الغــــــرَّار      يسا ل نـي عــن غامـ  األ ســراِر  
ه  الساعــة  فـــوق النــاِر   فق ل له: صربا  على انتظاري !        موِعـــد 

وال  مطلقا  منصواب  يتجلى يف هوا الن  أ سلوب األ مر يف صيغة املصدر النائب عن فعل األ مر )صربا ( , وهو هنا جاء مفع
وتقديره يف الكالم: )اصرب صربا (, وهوا املصدر يدلُّ على معىن جمازي وهو التضجر واهلروب من املوقف الوي وقع  فيه 
الشيخ اخلزامي عندما أ راد  منه الطبيب اإلجابة على بع  املسائل ؛ لكي يتاكد من صحة خربته يف العقاقري 

 (.4واأل دوية)
وب األ مر يف احلدي  الوي دار بني الشيخ اخلزامي واملري : ))فقال له املري  : اي موالي أ رى أ ن ومن شواهد أ سل

صدري قد ضاق, وتواتر عليَّ الف واق . فقال: ذ ك ر  األ ستاذ بقراط, أ ن ذل  يدلُّ على نضج األ خالط. وقد وصف له 
رتى ِإالَّ مبائة درهم, فِإن بولتها جنوت  من البالء األ دهم. فدفعها اإِلمام ابن عاتكة, أ ن ي سقى شراب املالئكة. لكنه ال ي ش

 (.5إليِه وقال: ح ّبا  وكرامة, ِإن ظِفرت  ابلسالمة(()
جند يف هوا الن  أ سلوب األ مر بصيغة املصدر النائب عن فعله يف قوله : )ح ّبا  وكرامة( , وهو يف حمل املفعول املطلق , 

ا  , واكرم كرامة ( , وسياق الن  من خالل صيغة املصدر النائب عن فعل األ مر يؤدي معىن ويكون تقديره :)ح ب حبّ 
 (.6إظهار احلب من ِقبل الطبيب والتعبري عن االمتنان والشكر للشيخ اخلزامّي ِإذ أ رشده ِإىل عالج يشفى منه املري )

 ُأسلوب النهي:
ناك شيء يستدعي لول  ِإذ جيد نفسه قادرا  على تغيري الواقع وا رافه ي لجا املتكلم ِإىل أ سلوب النهي عندما يرى أ نَّ ه

                                                           
 .  008( املصدر نفسه : 1)

 . 71( ينظر : األ ساليب النحوية )عرض وتطبيق(: 2)

 . 08( جممع البحرين :3)

 .  06( ينظر : املصدر نفسه : 4)

 .  06 – 05( املصدر نفسه : 5)

 .  055البديع ( :  -البيان  -( ينظر : املفصل يف علوم البالغة العربية )املعاين 6)
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(, وهوا ما يسمى ابلنهي احلقيقي 0عما كان عليه , فهو )) يطلب به الكف عن الفعل على جهة االستعالء واإللزام(()
 املتعارف عليه.

 صيغته ) ال تفعل ( : 
بع  اللغويني  هناك (,0احدة , وهي الفعل املضارع املقرون بال الناهية)يرى النحاة والبالغيون أ نَّ أل سلوب األ مر صيغة و 

يرى أ نَّ )ال( أ داة تدّل على النهي وضعت جلزم الفعل املضارع , وهي هبوا غرّيت احلركة اإلعرابّية للفعل بعد إَن كان 
 صيغة النهي )ال تفعَل( ليس مرفوعا  , لكن األ وسي يرى عكس ذل  يقول: )) وأرى أنَّ )اجلزم( أو ) اإلسكان( يف

, وإمّنا هو قد الت زم فيها كما الت زم يف صيغة األمر) افعَل( و ) ليفعَل( عالمة على التشديد يف  نتيجة عمل )ال( الناهية
 (.3الطلب(()

يف حني يرى بع  النحاة أ نَّ هناك صي  أ خرى تدل على النهي فضال  عن هوه الصيغة , وهي أ سلوب التحوير , 
 (.4واجلملة اخلربيّة)

(, 5استعملت بع  األ فعال للداللة على النهي كفعل األ مر) اترك , وكف , واجتنب , ودع , وذر, وأنته( وغريها) لقد
 فاملعىن الظاهري للفعل يدّل على النهي عن فعل شيء ما .

غة الفعل املضارع املقرون بـ) ال( الناهية من خالل السياق النصّي أل سلوب النهي قد يرد مبعان  جمازيّة أ خرى ان ة عن صي
وهوه املعاين هي: الدعاء , وااللتماس , والنصح , واإلرشاد , والتمين , والتهديد, والتحقري, والتيأيس , والتوبيخ , 

 (.6وغريها من املعاين)
ينَّ ال  لس على الطعام ِإالَّ وأ نت ومن شواهد الداللة احلقيقّية أل سلوب النهي قول الشيخ اخلزامّي موصّيا  الف  : ))اي ب  

جائع, وقم وأ نت مبا دون  الشَّبع قانع. وابِكر يف الغداء, وال تتماس  يف الع شاء, والزم الرايضة على اخلالء, واجتنبها عند 
تـ َعج َل يف املض  االمتالء. وال ت دِخل طعاما  على طعام , وال تشرب بعد املنام. وال ت كثر من األ لوان, على اخِلوان. وإل

ل بة  للفساد(()   (.7واالزدراد, واجتِنب كّل ما مل ي نض ج وما ابت  من الطعام فهو جم 

                                                           
, وعلوم البالغة)البيان واملعاين والبديع(,أمحد مصطفى 84, وينظر: يف البالغة العربية)علم املعاين(:370/ 0( علم املعاين )دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين(:1)

 .30محدان مصطفى:  , وأ هنر البالغة وحسن الصنيع يف علمي املعاين والبديع , وليف: أ.79املراغي 
, ومـدخل ِإىل البالغـة العربيّـة )  79, وعلـوم البالغـة )البيـان واملعـاين والبـديع( : 60( ينظر : صور األ مر والنهي يف الوكر احلكيم, د. حممد توفيـق حممـد سـعد: 2)

 . 71علم البديع( , د . يوسف مسلم أ بو العدوس :  -علم البيان  –علم املعاين 

 .  473لطلب عند النحويني والبالغيني, د. قيس ِإمساعيل األ وسي  : ( أ ساليب ا3)

 .  090( ينظر : خمتصر النحو : 4)

 .  54ينظر: أ ساليب الطلب يف شعر احلبويب )دراسة تطبيقية(, غامن عودة شرهان فرحان السوداين :  (5)

, وخمتصـر 059 –057البديع (:  –البيان -واملفصل يف علوم البالغة العربية )املعاين, 667( ينظر : معجم املصطلحات البالغية وتطويرها, د. أ محد مطلوب:6)
 . 093-090النحو: 

 .   080( جممع البحرين : 7)
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وردت يف هوا الن  صيغتني تدالن على النهي مها : صيغة الفعل املضارع املقرون بـ )ال( الناهية يف كل من األفعال اآلتية 
ب, وال ت كثر, وال تـ َعج َل(, وصيغة فعل األ مر يف قوله: ) اجتنبها عند : ) ال  لس, وال تتماس, وال ت دِخل, وال تشر 

 االمتالء, واجتنب كّل ما مل ينضج وما ابت من الطعام( .
جند أ نَّ هوه األ فعال املسبوقة بـ)ال( الناهية حتمل يف طياهتا الداللة احلقيقية للنهي, ففي هوا الن  هناك نوع من التوصية 

(, وهوا ما كان 0الكف واإلقالع عن الفعل بشكل إلزامّيا  , وعدم العودة إليه يف الوقت احلايل ويف املستقبل)اليت ي راد هبا 
يرجوه اخلزامّي من الف  , وهو االمتثال لكالمه وااللتزام به يف حياته اليومّية واالجتماعّية ؛ ألنَّه كان ي ريد له اخلري , 

 واجتناب الشر الوي ي لحق به الضرر .
ومن شواهد النهي الدالة على الدعاء يف قول مجاعة جاءوا أل داء مراسيم احلج : ))الله مَّ اي جزيل الثَّواب, وقابل  كلِّ 

ال حتاِسَبنا أ وَّاب. ال ت قِصنا عن وجه  امليمون, يوم  ال ينف ع  مال  وال ب نون. وآتِنا كت بن ا ن ميانِنا , وكفِّر أ عمال نا ِقمياننا. و 
 (.0سااب  عسريا , وال  ع َلنا ون ي ضحكون  قليال  وي بكون كثريا  (()حِ 

نرى يف هوا الن  أ نَّ أ سلوب النهي يتمثل يف صيغة الفعل املضارع املقرتنة بـ)ال( الناهية يف قوله : )ال ت قِصنا عن وجه  
؛ أل نَّ هؤالء احلجاج كانوا  النهي املراد منه الدعاء امليمون( , وقوله : ) وال حتاِسَبنا ِحسااب  عسريا (, فالفعالن يدالن على

 يناجون هللا )عز وجل( بطريقة اصراف املكروه عنهم .

جند أ نَّ الكالم الوي توسل به احلجاج ِإىل هللا تعاىل صادرا  عن تضرع وخضوع له ؛ أل نَّ الصيغة املستعملة يف الكالم هي 
(, 3هللا )عز وجل( , واحلجاج يبتهلون ِإىل رّب العزة على سبيل التضرع والتولل) من األ دّن وهم احلجاج ِإىل األ على وهو

 فهم وجدوه امللجا اآلمن واملالذ الوحيد الوي ال ي طرد عبدا  ِإَن أ يه يئبا  معرتفا  ابلونب , وأ نَّه غفور رحيم بعباده .
 ( :4الشيخ اخلزامّي مشريا  ِإىل سهيل بن عبَّاد)ومن شواهد أ سلوب النهي مبعىن النصح واإلرشاد لفت )دع( يف قول 

 الِعلـم  خري  من صـالِة الناِفلــة        بـــِه إِلـــى هللا الِعبــاد  واِصلــــة
 ود َع كنـوز  املـال فَهـي  ابِطلـة   فاحرَ  عليه والتِقَط مسائِله    

ا حتمل يف طياهتا قوة يف ترك العمل والكف استعمل صيغة فعل األ مر )د َع( للدال يبدو أ نَّ اليازجيّ  لة على النهي؛ أل هنَّ
(, فهو كان شديد احلر  على االمتثال ابلعلم واملعرفة , فهي أ غلى من كنوز املال بعدِّها زائلة عكس العلم الوي 5عنه)

 يرتقي به املتعلم .
( 6مل معىن النهي؛ لكي يستجيب وميتثل لقوله)فالشيخ اخلزامي ينصح الف  ويرشده ابستعمال لفت الفعل )د َع( اليت حي

                                                           
 . 057:  البديع ( -البيان  -( ينظر : املفصل يف علوم البالغة العربية )املعاين1)

 . 309( جممع البحرين : 2)

 .  370/  0ية ونقدية ملسائل املعاين : ( ينظر : علم املعاين دراسة بالغ3)

 . 59( جممع البحرين : 4)

 .  55( ينظر : أ ساليب الطلب يف شعر احلبويب )دراسة تطبيقية( : 5)

 . 373/  0ينظر : علم املعاين دراسة بالغية ونقدية ملسائل املعاين :  (6)
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يف سبيل ترك ملوات الدنيا , واللجوء ِإىل ما يقربه   تعاىل يف الدنيا قبل اآلخرة ؛ ملا له من منزلة عظيمة يف إدراك 
 األشياء وفهمها .

ى ؛ ))ألنَّ اإلنسان بطبعه ينفر من إلقاء النواهي واألوامر  ووا جاء يف أ سلوب النهي بلفت اخلرب صيغة الفعل هن 
 (:0(؛ وذل  يف قول الشيخ اخلزامّي راثيا  أ حدهم)0عليه(()

 واهــــا  ملـن خاف  اإللــه  واتَـّــقى       وعاف  م شرتى الضالل ابهل دى
 وظــلَّ ي نهى نفسه عــن اهلــوى       إنَّ ِإىل الــربِّ الكريــم املنت هــى

فعل )ي نهى( للداللة على أ سلوب النهي بلفت اخلرب ؛ أل نَّ داللته أ بل  من غريها من الصي  , جند اليازجي استعمل لفت ال
 فهو يدّل على البعد , وطلب الكف , والزجر عن الفعل السيء كما يف هوا البيت .

أ نَّه كان يكره فعل فاخلزامّي يتحدث عن خصال املرثي ن نَّه كان شخصا  صاحلا  يؤمن اب  تعاىل , ويتجنب الفساد , و 
 (.3الشر , كول  يبنّي أ نَّ له نفس زكيَّة دائما  يقمعها عن شهواهتا وما مّهت به)

ومن شواهد أ سلوب النهي مبعىن التحوير قول الشيخ اخلزامّي لسهيل بن عّباد : ))هي هوه اخل ود الرَّداح, اليت ت فدى 
ك الدُّخول يف الف ضول(()ابألرواح. فِإن كنت  من ج ل وِس احلضرة, فهوا امل  (.4اء  واخل ضرة. وِإالَّ فِإايَّ

اختو اليازجي من لفت )ِإاّيك( ابقرتاهنا مع ما بعدها , وهو )الدُّخول يف الفضول( للداللة على النهي ابالبتعاد عن )) 
 ل بن عّباد.(, ويقصد بكالمه سهي6( مصحواب  معه نوع من التحوير ابرتكاب الونب)5التعرض ملا ال يعني  (()

جند الشيخ اخلزامّي يف هوا الن  تاطب سهيال  عن اخلمر اليت شبهها ابملرأة احلسناء السمينة اليت تدّل على وجود احلياة 
(, وهو يف نظره من األ شياء اليت جيب أ الَّ يتدخل يف شأنها أ حد ابخلصو  سهيل بن 7؛ لول  أ شار إىل املاء واخلضرة)

 عّباد.
 فهام :ُأسلوب االست

ذهب علماء العربية ِإىل أ نَّ أ سلوب االستفهام يقصد به االستخبار والبح  عن حقيقة معّينة من قبل املخاطب , وهوا 
األ مر غالبا  ما يكون صادرا  من شخ  يبح  عن فهم ما جيري حوله ؛ لول  عرَّفه علماء العربّية على أنَّه )) طلب 

 (.8ن داة خاصة (()العلم بشيء مل يكن معلوما  من قبل 

                                                           
 .013لة((, حممد أمحد األ شقر:( أ سلوب النهي يف القرآن الكرمي )) دراسة يف الرتكيب والدال1)
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 .  040( : 7( ينظر : جممع البحرين )اهلامش: 7)

 .  88( يف البالغة العربية )علم املعاين( : 8)
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(,)) والفهم هو 0أ سلوب االستفهام عند أ غلب اللغوين يراد به طلب الفهم , أ ي فهم األ شياء اليت مل يعلمها املخاطب)
صورة ذهنية تتعلق أ حياان مبفرد , شخ  أو شيء, أو غريمها , وتتعلق أحياان بنسبة , أو حبكم من األحكام , سواء  

 (.0يقني , أم على ظن , أم على ش (() كانت النسبة قائمة على
 َأدواته :

 أ ستعمل أل سلوب االستفهام أ دوات عدة , وهي على نوعني مها :
 األ ول: حرفان ومها: اهلمزة وهل .

ن  (, ولكل أ داة من هوه األ دو  َم , ك َيف  , أ َين  , أّنَّ , م  , أ ايَّ ات معىن خا  الثاين : أ مساء وهي: ) م ا , م َن , أ َي , ك 
 (.3حيدده السياق النصّي)

لقد ورد  أ سلوب االستفهام ن دواته املختلفة يف مقامات اليازجي, وميكننا مالحظة ذل  من خالل ما نطرحه من الشواهد 
 (:4, ومنها ما قاله الشيخ اخلزامّي)

 النُّهــى وأقرضوا هللا فِنعـــم  مـــن وفـــــى ,       ما أ جهل  النــاس  وأ ذهـــل  
 لو أ نَّ هوا املال يف هوا الـــورى       قال : أ  لَست  ربَّكم ؟ قالــوا : بلى   

نرصد يف هوا البيت االستفهام ابهلمزة املقرونة ابلنفي يف قوله : ) أ  لَست  ربَّكم؟( واإلجابة عن السؤال يكون حبرب 
ن التقدير: )بلى أ ان ربكم( بعكس حرف اجلواب )نعم( الوي ينفي اجلواب )بلى( مبعىن أ نَّ اإلجابة متحققة فعال  , ويكو 

 (.5الفعل)
(, وهوا يدخل يف ابب الشرك اب  ؛ 6يتضح من خالل البيت الشعري أ نَّ املعىن ا ازي لالستفهام هو التقرير واإِلثبات)
م قالوا : )بلى( , و  سكتوا فهم مل يستطردوا الكالم ؛ لعدم أل نَّ الشيخ اخلزامّي يصف حال اجلهلة من الناس ؛ أل هنَّ

ل ق  السَّم او اِت و األ َرض  و س خَّر  الشََّمس  و   اَلق م ر  مقدرهتم على االعرتاف ِقشراكهم كقوله تعاىل :  و ل ِأن س ا َلتـ ه م مََّن خ 
اإلتيان منهم ابالعرتاف الكلّي قشراكهم , [, مل يقولوا خلقهن هللا ؛ لعدم 60ل يـ ق ول نَّ اهللَّ  ف ا ّنَّ يـ َؤف ك ون﴾]العنكبوت:

 ولشدة حرجهم وخيبة آماهلم.
 (:7ومن شواهد االستفهام قول الشيخ اخلزامّي لسهيل ابن عّباد)

 سالما  اي ابن  عبَّاد  سالما       أكهاَل  ق مت  فينا أ م غالما ؟
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له : )أكهاَل  ق مت  فينا أ م غالما ؟( , و)اهلمزة( ورد يف هوا الن  أ سلوب االستفهام ن داة االستفهام )اهلمزة( يف قو 
بطبيعتها تدّل على التصور الوي من خالله ندرك املفرد , وهو سهيل بن عّباد املقصود ابلن  , لكن هوه األ داة تتطلب 

هال  أ و غالما  , مبا من املخاطب اإِلجابة ابلتعيني يف أ حد األ مرين , والدليل على ذل  وجود )أ م( املعادلة كا ن يقول : ك
 (.0أ نَّه مل ينطق ابإِلجابة , فالشيخ اخلزامّي يقصد به احلال اليت هي عليه سهيل بن عّباد)

االستفهام يف هوا الن  يوضح معىن السخرية ؛ أل نَّ الشيخ اخلزامّي عندما وجد ابنته الشابة استغرق يف الضح  وانشد 
 حال سهيل بن عبَّاد يف الكهولة والغالمة من ابب االستهزاء. هوا البيت , فهو يف هوا البيت يصور لنا

حبق الف :))ويل  أ ّم  اي أ خب    من الشََّيص بان, وأرو ض  من الثعل بان!  ومن شواهد أ سلوب االستفهام قول الشيخ اخلزاميّ 
في ر ش د ك؟ وهل نسيت  ما  شَّمت  من ِإالم  تتمادى يف الع ق وق, وتت غاضى عن احل قوق؟ أ ما توكر تثقيفي أ و د ك, وتلقي

ج ل ِل , يف م داواة ِعل ِل ؟ وكم أ نفقت  علي  يف املدارس, واملطاعم واملالبس؟ فبا يِّ آالِء رّب  تتمارى, ولو كنت  أ بـَل ه  من 
 (.0احل بارى؟ هوا والغ الم  يتظلَّم, ويـ ت ملم ل  وي تا ملَّ(()

 وب االستفهام , وكل أ داة منها تؤدي وظيفة معنوية خا  وهوه األ دوات هي :جند يف هوا الن  عدة أ دوات أل سل
األ داة ) ِإالم ( يف قوله : )ِإالم  تتمادى يف الع ق وق, وتت غاضى عن احل قوق؟( , فاأل داة )إالم ( متكونة من حرف اجلر  – 0

(, وهوه 3ن )ما( املوصولة عند دخول حرف اجلر عليها)) ِإىل( , واسم االستفهام )ما( اليت حوفت أ لفها ختفيفا  ومتييزا  ع
 األ داة حتمل يف طياهتا معىن التوبيخ الوي أ رشدان إِليها معىن السياق النصّي لالستفهام .

(, وهي هنا تلمح إىل توبيخ الشيخ اخلزامّي 4األ داة )أ ما( متكونة من مهزة االستفهام , و)ما( النافية غري العاملة) – 0
 الوي قام برتيته تربية حسنة, لكن الف  أ ساء ِإىل والده , فكان توكريه للراب توبيخا  له ردا  على اإِلساءة .لولده 

األ داة )هل( يف قوله :) وهل نسيت  ما  شَّمت  من ج ل ِل , يف م داواة ِعل ِل ؟ (, فاأل داة حتمل معىن التوبيخ  - 3
قى تصرف غري مناسب من قبل الف  قام  بتوبيخه ؛ أل نَّه حتمَّل األ مر بعناء مصحواب  ابإلنكار , فالشيخ اخلزامّي عند ما ال 

 وصعوبة , وهو عنده مبنزلة عظيمة ومع هوا أ نكر الف  ما قدَّم له الشيخ اخلزامّي.

بيخ ؛ أل نَّ الف  األ داة )كم( يف قوله:)وكم أ نفقت  علي  يف املدارس, واملطاعم واملالبس؟( فاأل داة تدّل على التو  – 4
حت عليه بع  عالمات اإلنكار وا أ دَّى ِإىل إغضاب والده .  ال 

األ داة )أ ي( يف قوله:)فبا يِّ آالِء رّب  تتمارى , ولو كنت  أ بـَل ه  من احل بارى؟( حيمل هوا االستفهام معىن التحوير  – 5
 مصحواب  ابلتوبيخ .

)) تبارك  اسم  رّب  األ على, م َن هوا الوي منظر ه  ي ضِح   أ قبل عليهم : ومن شواهد االستفهام يف قول القوم عن رجل  
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 (.0الثََّكلى ؟ قال : هو أ محق  مول ع  ابلف شار, كتلفيق اخلِنف شار. ولسانه  ال ي نطِلق, ِإالَّ مبثل اخل َفش ِلق...(()

م َن هوا الوي منظر ه  ي ضِح  الثََّكلى؟( , واأل داة جند أ سلوب االستفهام يتمثل يف أ داة االستفهام )م َن( يف قوله : ) 
(, والدليل على ذل  حينما أ جاب 0)م َن( تفيد تعيني ما يعقل, وهو العلم الوي يسا ل عن صفته كما يف هوا الن )

اخل َفش ِلق(, فهو وصفه  الشيخ اخلزامّي ) قال : هو أ محق  مول ع  ابلف شار, كتلفيق اخلِنف شار. ولسانه  ال ي نطِلق, ِإالَّ مبثل
 ابأل محق؛ لكي يقلل من شانه أ مام القوم.

ا تشري ِإىل شخ  معروف, وهو الف  كقوله  فا داة االستفهام )م َن( يف هوا الن  تدّل على التحقري واالستخفاف ؛ أل هنَّ
 (.3[)40ا الَِّوي بـ ع    اهللَّ  ر س وال ﴾ ]الفرقان:و ِإذ ا ر أ َوك  ِإن يـ تَِّخو ون    ِإالَّ ه ز و ا أ ه و   تعاىل على لسان الكفار: 

ومن شواهد االستفهام قول سهيل بن عّباد : )) فلما رأ ى القوم س قم هوه األ لفال, وما أ دَّت إِليِه من املعاين الِفظال . 
ربَّم الشيخ وو فَّف, وو وَّه وو سَّف تعوَّذوا اب  من سوء تل  اللُّثغة, وقالوا : ما هوا الغالم الوي ال ي شرتى بف َشغة ؟ فت

())4.) 
ورد يف هوا الن  أ سلوب االستفهام ابأل داة )م ا( اليت وضعت لشرح ماهية املسمى اليت تظهره على حقيقته الوجودية اليت 

ا تشري ِإىل شيء (, يف قوله: )ما هوا الغالم الوي ال ي شرتى بف َشغة ؟( , وهي هنا تدّل على التحقري ؛ أل هنَّ 5هو عليها)
 (:7( ؛ لول  فالقوم يسا لون عن الغالم حتقريا  ؛ أل نَّه قام ابإِلساءة لوالده الشيخ اخلزامّي يف قوله)6معنوي وهو الغالم)

 خرَّمِ 
ــــِلِم        مسخت  ركن  املسِجِد امل  أ نـــــا اخلزامــيُّ الركيــ  الك 

للشيخ اخلزامّي : )) اي أ اب ليلى , كيف تِعت  مبا ذكرت, وتِصف  الناس مبا ومن شواهد االستفهام قول سهيل بن عّباد 
 أ نكرت ؟ فا شاح  بوجهِه خِجال , ّ أ نشد مر ال :

 وص َفت  الناس  ابلنُّكِر ,       وِإنــي لست  ابلناســـي
ــــد  النـــــ        (.8اِس!(()ولكــــن ن ِســــــي  الغافـــــل         أ نـــــي أ ح 

( يف قوله : )كيف تِعت  مبا 9نرصد يف هوا الن  أ سلوب االستفهام ابأل داة )كيف( اليت يراد هبا السؤال عن احلال)
ذكرت, وتِصف  الناس مبا أ نكرت؟( , فهي هنا خرجت ملعىن جمازي , وهو التعجب ؛ أل نَّ سهيل بن عّباد كان متعجبا  
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ا األ مر غري الئق بشخصيته املعروفة بني الناس , فكان رده لسهيل بن عّباد خري دليل ملا صدر عن الشيخ اخلزامّي , وهو
 على التناق  الوي بني فعله وقوله .

اي أ اب ليلى أ ين ر حم    الع سَّال , الوي قهرت به األ بطال ؟  :)) ومن شواهد االستفهام قول سهيل بن عّباد للشيخ اخلزاميّ 
 فا شار ِإىل قلمِه وقال:

 و َي   هــوا ر حمي, وهــوا ِسناين       م َنــو  يومي أ عددت ه  للطِّعاِن !
 (0ليـس  ي رو ى مـــن املِـــداد وقــــــد       ي نِف   س مَّ اهِلجــاء كاأل فع واِن(()       

يف قول سهيل بن عّباد: ) اي أ اب ( 0ورد أ سلوب االستفهام يف هوا الن  ابأل داة )أ ين ( اليت يسا ل هبا عن تعيني املكان)
ليلى أ ين ر حم    الع سَّال, الوي قهرت به األ بطال؟( , فهو سال الشيخ اخلزامّي عن رحمه فا جابه أ نَّ رحمه املقصود به قلمه 

 الوي يدس السم يف قلوب األ عداء.
دّل على السخرية , واالستهزاء حينما وصف يتضح من خالل كالم سهيل بن عّباد أ نَّ االستفهام املوجه للشيخ اخلزامّي ي

 (.3رحمه ابلعسال الوي يقصد به الرمح املضظرب)
:  , م  ع هد ك ابلشهادة )) أ هال  ن يب ع بادة ومن شواهد االستفهام قول الشيخ اخلزامّي يرحب بسهيل بن عّباد : ؟ قلت 

 (.4منو عهدك ابلفارسية اليت نلت منها السعادة(()
االستفهام يف األ داة )م  ( يف قوله: )أهال  ن يب ع بادة, م  ع هد ك ابلشهادة ؟ ( اليت يراد هبا تعيني الزمن  يتجلى أ سلوب

(, والدليل على ذل  6( الوي حصل عليه سهيل بن عّباد على الشهادة املقصود هبا احلضور الشخصّي)5احلقيقي)
 ال:)منو عهدك ابلفارسية اليت نلت منها السعادة(.إجابته على سؤال الشيخ اخلزامّي ابلظرف )منو( حني ق

 ُأسلوب النداء:
 خ اط ِب حبرف  ِمَن أ دواتِِه , 

يعد النداء أ حد أ ساليب الطلب فقد عرَّفه علماء العربّية على أنَّه )) ط ل ب  اإلقباِل ِمن  امل
 تـَر وِك إَظه ار ه (()

هو معروف عند أ غلب اللغويني أ نَّ املنادى الوي ميت (, وهوا يعين كما 7منصوب  على إَضمار الِفَعل امل
(, بينما 8بعد أ داة النداء منصوب على إضمار فعل يفهمه العقل الباطين , وهوا الفعل مقدر على : أ َدعوا أ و أ اندي)

 (( مجلة فعلية هناك من يرف  هوا الكالم إذ يقول : )) وهوا أ مر غريب ومصدر غرابته أهنم جعلوا قولنا)) اي عبد هللا
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(, وهنا من 0هي)) أدعو عبد هللا (( , وإذا كان هوا فينبغي أ ن يكون )) اي عبد هللا(( مجلة خربية وليس هوا حاصال (()
 (.0يعرفه على أنَّه )) توجيه الدَّعوة ِإىل املخاط ب , وتنبيهه لِضصغاء , ومساِع ما يريده املتكلم(()

ا  يف اللغة العربّية له وظيفة خاصة تقوم بتحري  ذهن املخاطب عند مناداته ؛ أل نَّ ذل  النداء أ سلوب لغوّي يستعمل كثري 
يؤدي ِإىل التنبيه وااللتفات عند مساع املنادي له , وهوا يعتمد على مقدار قربه من مصدر الصوت فإذا كان قريبا  ال 

سط البعد يقوم املنادي مبد صوته مستعمال  )اي( ,  يتطلب رفع الصوت مستعمال  األ داة )اهلمزة( , بينما ِإذا كان متو 
(, وكول  بقية األ دوات تستعمل حسب ما 3كول  )أي , وهيا( يقوم برفع صوته ومده لكن ينادي هبما البعيد)

 يقتضيه السياق واملقام.
 صيغته:

و أ اي, و هيا , و آ, و أ ي, آي ( , يتكون أ سلوب النداء من ركنني أ ساسيني : أ حدمها : أ داة النداء كـ)اهلمزة , و اي , 
لكل أ داة وظيفة معّينة تعتمد ابلدرجة األ ساس على قرب أ و ب عد املخاطب وقد يضاف ِإىل هوه األ دوات )وا( اليت 

 (.5(, واثنيهما : املنادى : املعرف على أ نَّه )) املطلوب إقباله حبرف نداء ظاهر أ و مقّدر(()4تستعمل يف الندبة)
ستعمل أل سلوب النداء اللفت ) أل( مع لفت اجلاللة )هللا( متكوان  تركيبا  لغواّي , وهو )اللَّهّم( مبيم مشددة ع ّوضت وقد أ  

 (.7(, ويشري هوا الرتكيب اللغوّي ِإىل معىن الدعاء كقولنا : اللهم ارمحين واعف عيّن)6عن حرف النداء )اي()

اللغوّي ؛ لكثرة وروده يف احلياة العامة ن شكال خمتلفة , منها ما كان ابأل داة كما  أل سلوب النداء أ مهية ابلغة يف االستعمال
 أ سلفنا سابقا , ومنه بـ)أل( التعريف , ومنه ما حوف لضجياز أ و الفهم من خالل السياق .

حياته . وإنين قد كنت   شِهد  هللا  أ ن موت الوليل خري  من ((من شواهد التمين قول الشيخ اخلزامّي يتحدث مع القاضي: 
يـَل جة والصاع ِقَدر  بين  . ح  استولِت النُّحوس, وخل تَ  ن شبة, فصرت ع قبة . وطاملا كنت اكّلل الِقصاع , وأ ِجمُّ الك 

 (.8)))س دوس . فا نكرين الصميم  واحلميم  , وجفاين السمري والندمي , فيا ليتين متُّ قبل هوا البالء العظيم 

ن  أ سلوب النداء يف قوله :)اي ليتين متُّ قبل هوا البالء العظيم(, فاأل داة املستعملة هي )اي(, واملنادى ورد يف هوا ال
ت يِن ك نت  9حمووف , وقيل : ) اي( للتنبيه) (, وهي هنا تدّل على التوجع والتحسر كقوله تعاىل:   و يـ ق ول  اَلك اِفر  اي  ل يـَ

                                                           
 .  40( من أ ساليب القرآن, د . إبراهيم السامرائي : 1)

 .  0198, واملعجم املفصل يف النحو العريب , د. عزيزة فؤال اببيت: 0/ 4( النحو الوايف, د . عباس حسن: 2)

 .  310 – 310وجيه : ( ينظر : يف النحو العريب نقد وت3)

 .  0198, واملعجم املفصل يف النحو العريب :  310 – 310( ينظر : يف النحو العريب نقد وتوجيه : 4)

 . 330/  0( النحو العريب أ حكام ومعان  , د . حممد فاضل السامرائي : 5)

 .  305/  4( ينظر : معاين النحو د. فاضل صاحل السامرائي: 6)

 .   40ساليب القرآن : ( ينظر : من أ  7)

 .  010 – 011( جممع البحرين : 8)
 . 590: 06/ ج  4( ينظر : ِإعراب القرآن للدرويش مج 9)
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﴾]النبا:  اخلزامّي مبّد األّلف عند لفظه )الياء( ؛ لكي يعرب عن مشاعره اجلياشة اليت ترف  الوّل. (, قام الشيخ0[)41تـ ر ااب 
جند الشيخ اخلزامّي استعمل أ داة النداء)اي( مع التمين؛ أل نّه كان مير مبوقف يرثى له ؛ بسبب نكران بع  الناس لشخصه 

معربا  عن أ سفه ملا حصل له , ومتمنّيا  حصول ذل  بعد رغم أ نَّه له مواقف حسنة مع كل م ن يعرفه ؛ لول  جاء النداء 
 موته .

 (:0ومن شواهد أ سلوب النداء يف قول الشيخ اخلزامّي لسهيل بن عّباد)
 واضــر َع وقـــ ل يــا ربِّ عَفــــو ك  ِإنَّين      من دون عفوك  ليس  يل ما ي عض د  

(, كما ذكر جند يف هوا البيت الشعرّي أ نَّ الشيخ اخلزامّي ا شرع بنداء هللا سبحانه وتعاىل بلفت الرب قال: )اي ربِّ عف و ك 
ذل  يف سبعة أ بيات من القصيدة على التوايل , )) ملا يف ذل  من التلطف ابلسؤال والنداء ابلوصف الدال على قبول 

 (.3السائل, وإجابة ضراعته(()
من الداللة األ صلّية , وهي التنبيه ِإىل معىن آخر يدّل عليه يف هوا البيت الشعرّي خرج  النداء عما هو مالوف عليه 

ا 4السياق , وهو التضرع واالستعطاف من قبل املنادي   )عز وجل() (؛ أل نَّ هوه اللفظة هي األقرب   تعاىل وكامنَّ
 املنادي تاطب هللا تعاىل بصوت حزين منكسر يدّل على الضعف واالنكسار أ مام عظمة   تعاىل.

 (:5ومن شواهد أ سلوب النداء قال الشاعر)

بيــــنِ 
 
نـِوِر امل

 
 اي أ يُّها الناس  اهنضوا يف احلنِي,       واصغـ ـــوا لن صــــح امل

( , فا داة النداء هي )اي( , واملنادى هو املعرف بـ)أل( ,  نرصد يف هوا الن  أ سلوب النداء يف قول الشاعر )اي أ يُّها الناس 
 (.6س( بينما )أ يُّها( جاءت هنا صلة بني األ داة واملنادى وا يؤدي على معىن التبجيل والتكرمي)وهو )النا

يف العربّية ال جيوز نداء احمللى ب)أل( بصورة مباشرة , وإذا أ راد املخاطب ينادي ما فيه )أل( ال بد من إتيان )أيُّها( اليت 
وا ما فعله اليازجّي حينما اندى مجاعة من الناس؛ لكي ينتبهوا ملا يقوله (, وه7تستعمل مع املفرد املوكر واملثىن واجلمع)

 من النصح واإلرشاد اليت هتديهم ِإىل احلكمة واملوعظة .
ومن شواهد النداء يف قول الشيخ اخلزامّي يتحدث مع احلجاج انصحا  هلم : ))فال تغرتُّوا بر َهر هة اآلل , وال ي وِهَلك م  

وِإذا جرَّد  أ نف س كم لالعِتكاف , و رَّد  للطَّواف. فقولوا : لبَّي   اي م ن يدعو ِإىل دار السَّالم, ول  احلال, عن املفل . 

                                                           
 .  088البديع(:  -البيان  -( ينظر : املفصل يف علوم البالغة العربية )املعاين1)

 .   303( جممع البحرين : 2)

 . 380/  0ه( : 007ملثاين , للعالمة أ يب الفضل شهاب الدين السيد حممود األ لوسي البغدادي ) ت ( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والّسبع ا3)

 .  44بلوي : ( ينظر : أ سلوب النداء يف القرآن الكرمي يف سوريت البقرة وآل عمران ) دراسة بيانية (, إعداد الطالبة : فايزة عوض زرم السرحاين ال4)

 .   051( جممع البحرين : 5)

 . 075( ينظر: داللة النداء وأ مناط استعماله يف شعر املتنيب, أ.م.د. ظاهر حمسن كاظم: 6)

 .  035( ينظر : األ ساليب النحوية )عرض وتطبيق( : 7)
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 (.0احلمد  الوي ال ي نف د  ولو أ نَّ ما يف األ رض من ش ج ر ة  أ قالم(()
وا النداء متكون من أ داة النداء )اي( , ورد يف هوا الن  أ سلوب النداء يف قوله : )اي م َن ي دعو ِإىل دار السَّالم(, وه

واملنادى اسم املوصول )م َن( , فهو يدّل على اإلهبام والغموض الوي ال يتم معناه إالَّ بوجود الصلة , وهي اجلملة الفعلّية 
الغموض  اليت فعلها مضارع يف قوله :) ي دعو إىل دار السالم( ؛ لوجود الضمري املسترت يف الفعل )ي دعو( الوي أ زال

 (.0واإلهبام عنه)
(, والشيخ اخلزامّي 3فاجلملة الفعلّية اليت فعلها مضارع بطبيعتها تدلُّ على التجدد واحلركة الفعلّية من قبل املخاطب)

عندما قال )ي دعو( متحداث  عن هللا )عزل وجل( مدركا  أ نَّ الدعوة اإِلهلّية للسالم تكون موجودة منو خلق اإِلنسان ِإىل ما 
  هناية .ال

 (:4ومن شواهد أ سلوب النداء أ يضا  يف قول الشيخ اخلزامّي)
 أ يَـّت هـــــــا الناقـــــــة  ِإَن طـــال  السَّفــر      ال  زعي منه  , فقد طال احلضر

إبراز صفاهتا  ي بدو لنا أ نَّ الشيخ اخلزامّي ينادي يف هوا البيت )الناقة( حبرف نداء حمووف؛ لكي يثري السامع من خالل
(, يتحدث عن الناقة اليت ترافق سهيل بن عّباد , فعندما قام 5اليت تتمتع هبا من الصرب والسرعة يف اجلري وغريها)

 مبناداهتا حبرف نداء حمووف ؛ ليدّل على عظيم صربها يف حتمل مشاق السفر من بلد آلخر.
جميب السُّؤال, ورحيب النَّوال, وم نجح  اآلمال, وم ِصل ح األ عمال. ))الل همَّ اي  :ومن شواهد النداء يف قول الشيخ اخلزامّي 

َهد ان... الل همَّ اي جزيل الثَّواب, وقابل  كلِّ أ وَّاب. ال ت قِصنا عن وجه  امليمون, يوم  ال ينف ع  مال   وال تقبََّل ِجدَّان وج 
 (.6ق لواب  طاهرة, وعيوان  ساهرة ...(()ب نون... الل هَّم اي ساب  اآلالِء , وانب  اإِليالِء. ه ب لنا 

ورد يف هوا الن  تكرار النداء يف مناجاة هللا )عز وجل( ن داتني خمتلفتني أحدمها : )الّلهّم(, وهي من األ مساء اخلاصة 
و أ داة النداء  ابلنداء عند البصريني أ صلها )اي هللا( فحوفت )اي( وعّوض عنها مبيم مشددة ؛ أل نَّ العرب ال  مع بني امليم

( , واأل خرى األ داة )اي( يف قوله : )اللَّهم اي جميب السؤال ورحيب النوال( ؛ وذل  إلظهارا  الغاية من التضرع , 7)اي()
(, واالعرتاف بعظمته , فهو الوي يسمع  ويرى وهو  الوحيد القادر على 8واملبالغة يف االستدعاء واالستغاثة اب  تعاىل)

 .حتقيق مطالبهم

                                                           
 .  309 – 308( جممع البحرين : 1)

 .  340- 341/  0( ينظر : النحو الوايف : 2)

 .  070عر املتنيب : ( ينظر : داللة النداء وأ مناط استعماله يف ش3)

 .   035( جممع البحرين : 4)
 .  075( ينظر : داللة النداء وأ مناط استعماله يف شعر املتنيب : 5)

 .   309( جممع البحرين : 6)

 . 073( ينظر : أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني : 7)

 .  066( ينظر : املصدر نفسه : 8)
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ومن شواهد النداء يف احلدي  الوي دار  بني الشيخ اخلزامّي واأل مري :)) ِإن هوا الغ الم  س ر ق  ِنصف  أ بيات  مدحت  هبا 
 أ قت ل نفسي.بع  األ مراِء, فتحوَّل املديح  فيها ِإىل اهِلجاِء. وملا ب لغ َته  أ م ر  حببسي, ِإىل أ ن ي سَّر  هللا يل ابإِلطالق وقد ِكدت  

فعليِه حقُّ اجلِناية وقطع  السارق, وعلي  َوديب  كل طاض  وفاسق. فقال األ مري : اي هوا قد تقرَّر يف علم األ صول, أ ن 
 (.0الدعوى ال تصحُّ يف ا هول, فهات أ بيات  اليت أ غار عليها...()

شارة )هوا( , وهو من املبهمات اليت ال نرصد يف هوا الن  أ سلوب النداء يف قوله )اي هوا( , فاملنادى هنا هو اسم اإل
(, واأل مري هنا ينادي الشيخ اخلزامّي ابسم اإلشارة ؛ أل نَّه ينكر فضله ؛ لعدم معرفته 0جيوز حوف حرف النداء معها)

 شخصّيا  طالبا  منه ما يثبت صحة كالمه ا اه الف  الوي سرق نصف أ بياته على حسب شكواه له .
 التمين :

أ حد األ ساليب اإلنشائّية الطلبّية لقد عرّفه علماء العربّية على أ نَّه ))طلب وقوع أ مر حمبوب مستحيل أ و بعيد يعد التمين 
 (.3الوقوع , أ و طلب امتناع أ مر مكروه مستحيل أ و بعيد االمتناع(()

صول عليها كوهنا خارجة عن القدرة يتفق علماء العربّية أ نَّ أ سلوب التمين يكون يف األ شياء احملببة اليت من الصعب احل
 اإلنسانّية , فكثري ما يتمىن اإِلنسان أ شياء مجيلة , لكنه مل ميتل  القدرة على احلصول عليها .

( أل سلوب التمين, وهو األصل فيه) (, لكن 5(, وهوا ما يسمى ابلتمين احلقيقي)4لقد خص  علماء العربّية األ داة )ليت 
(, وهناك من أ ضاف هلا) هال, أ ال, لوال, 6دوات أ خرى؛ لغرض بالغي وهي) هل, لعل, لو()هوا األ سلوب قد ميت ن  

 (.7لوما()
شِهد  هللا  أ ن موت الوليل خري  من حياته. وإنين قد كنت  ن شبة,  ((من شواهد أ سلوب التمين يف قول الشيخ اخلزامّي : 
يـَل جة والصاع. ح  استولِت النُّحوس , وخل تَ فصرت ع قبة. وطاملا كنت اكّلل الِقصاع, وأ ِجمُّ ال ِقَدر  بين س دوس .  ك 

 (.8)))فا نكرين الصميم  واحلميم  , وجفاين السمري والندمي , فيا ليتين متُّ قبل هوا البالء العظيم
لة التمين من نرصد يف هوا الن  أ سلوب التمين يف قوله : )) اي ليتين متُّ قبل هوا البالء العظيم(, تتكون صيغة مج

(, وهو مجلة امسّية تعمل عمل  الرتكيب اللغوي, وهو )ليت(, وامسها الضمري املتصل )الياء(, وخربها الفعل املاضي )متُّ

                                                           
 .  61( جممع البحرين : 1)

 .  070ظر : أ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني : ( ين2)

 . 099, وخمتصر النحو :  66( تلخي  البالغة : 3)

,  313, وعلـــوم البالغـــة )البـــديع والبيـــان واملعـــاين( : 003, ويف البالغـــة العربيـــة )علـــم املعـــاين( : 503( ينظـــر : أ ســـاليب الطلـــب عنـــد النحـــويني والبالغيـــني: 4)
 . 078البديع(: -البيان  -م البالغة العربية )املعاينواملفصل يف علو 

 .  371: , واملعجم املفصل يف النحو العريب : 078( ينظر : البالغة االصطالحية 5)

 .88 –87, وجواهر البالغة:314–313( ينظر: علوم البالغة)البديع والبيان واملعاين(: 6)

   078( ينظر : البالغة االصطالحية : 7)

 .  010 – 011البحرين : ( جممع 8)
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)إنَّ( يف نصبها االسم , وهو الضمري املتصل )الياء( , ورفعها اخلرب , وهو اجلملة الفعليَّة )متُّ قبل هوا البالء 
 ( .0العظيم()

يتمىن حصول هوا البالء بعد موته , فهوا البالء يتمىن أ َن ال يراه ؛ لول  وصف البالء ابلصفة الثابتة اليت كان الشاعر 
 تدلُّ على الدوام والثبوت للمبالغة بشدته .

 ومن شواهد أ سلوب التمين يف قول الشيخ اخلزامّي:
 (0ر)اي ليت قومي يعلمون  ابخلرب      وليت  ل يلى ن ظ ر َت هــــوا النظ

ورد أ سلوب التمين يف هوا البيت يف موضعني , األ ول يف صدره قوله : )اي ليت قومي يعلمون  ابخلرب( , واملوضع الثاين يف 
( اليت دخلت على مجلة امسية متكونة من املبتدأ ,  عجزه قوله: )ليت  ل يلى ن ظ ر َت هوا النظر(, ابستعمال أ داة التمين )ليت 

واخلرب وهو اجلملة الفعلّية اليت فعلها مضارع )يعلمون ( يف الشطر األ ول , واجلملة الفعلّية اليت فعلها  وهو )قومي, وليلى( ,
 (.3ماض )ن ظ ر َت( يف الشطر الثاين)

يتضح من خالل البيت الشعري أ نَّ الشيخ اخلزامّي عندما شعر ابخلطر متىن أ َن يكون قومه م دركني ما حوهلم؛ لشدة اهلول 
 .ي حينهاأل عداء ابلسالح؛ حملاربة قبيلة تغلب ابنة وائل , كما متىن وجود ليلى تنظر ِإىل هوه األ حداث وما جير و مع ا

ومن شواهد أ سلوب التمين يف قول الشيخ اخلزامّي : )) فهل مِن ابِن ح رَّة, ي سِعف ين على استخال  هوه الدُّرَّة , وي درأ  
 (.4من حض ر, من س راة م ض ر. وحصب ه  كلُّ واحد  بدينار (() عين هوه الفجعة املرَّة ! فرثى له  

وظَّف اليازجّي يف هوا الن  األ داة )هل( ؛ للداللة على أ سلوب التمين, فهو أ ردف )هل( حبرف اجلر)ِمن( اليت ال تزداد 
 (.5يقي)ِإالَّ مع )هل( ؛ لكي تنفي الكالم ووجودها يف الن  مينع محل الكالم على االستفهام احلق

ت  ِبيَّة  من رابَّ يبدو يف هوا الن  أ نَّ الشيخ اخلزامّي يتمىن لو أ نَّ هناك م ن يطلق سراح إحدى السبااي قال:)) وِإنَّ يل س 
(, وهوا من 7(, ويقصد بكالمه اخلمر اليت قاموا حبملها من بلد ِإىل آخر)6اجلحال, قد سباها بع   زعانف الرجال(()

نها وتعلقه هبا , فاليازجّي يتمىن أ َن ي طلق سراحها من بع  الرجال وهوا الشي غري متحقق ؛ أل ن ابب التشبيه لقرهبا م
 (.8األ داة )هل( يف هوا الن  تفيد انتفاء الشيء وفقدانه)

                                                           
, وأ صــول الداللــة الرتكيبيــة يف التمــين والرتجــي, د. إبــراهيم البــب, غيــاث حممــد اببــو, حبــ  يف جملــة  503( ينظــر : أ ســاليب الطلــب عنــد النحــويني والبالغيــني: 1)

 . 054م: 0118(, 0)(, العدد31جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية, سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية, ا لد )

 . 73( جممع البحرين : 2)

 .  054( ينظر : أ صول الداللة الرتكيبية يف التمين والرتجي : 3)

 .  040 - 040( جممع البحرين : 4)

 .  539( ينظر : أ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني : 5)

 .   040( جممع البحرين : 6)

 .  040( : 4( ينظر : املصدر نفسه )اهلامش:7)

 . 539 – 538( ينظر : أ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني : 8)
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 من شواهد التمين ابأل داة ) لو ( يف قول الشيخ اخلزامّي:
 (0ــز  علـى ر غمــِه)لو ف ِطنوا للح لِم يف قولِه ,       ل عر فـــوا اللُّغ

ا تشبه )ليت( يف املعىن) (, فهي هنا دخلت على الفعل 0استعمل اليازجّي ) لو( يف هوا الن  للداللة على التمين, ِإذ أ هنَّ
املاضي وهو األ كثر استعماال  يف اللغة, ولقد   توظيفها لالمتناع, أ ي امتناع شرطها وهو )فطنوا( المتناع جواهبا وهو) 

, يتضح لنا أ نَّ الفعلني يدالن على اإلثبات , لكن يف حقيقة دخول ) لو ( عليهما غريت مسار املعىن حبي   عرفوا(
م مل يفطنوا للحلم , وما عرفوا اللغز()  (.3أ صبح التقدير :) أ هنَّ

ق يف فهم الن  وضعت) لو( اليت حتمل معىن التمين يف الكالم للداللة على الشرط وهو األ صل فيها , لكن عندما نتعم
ا شرطّية أ شربت معىن التمين وهوا متفق عليه عند علماء العربيَّة من النحويني والبالغيني)  (.4جند أ هنَّ

 الرتجي:
أ ستعمل الرتجي يف اللغة العربّية يف حصوِل أ مر معنّي , أ و حدوثه والعمل على حتقيق ذل ,)) وهو أ حد أ ساليب الطلب 

 اليت تؤدي الغرض األ ساس من املعىن املراد حتقيقه . (,5قوع ويتم بلعّل(()ويكون للشيء املمكن الو 
 أ دواته :

(, إّن توفرت فيها معىن 6يف أ حيان كثرية يستعمل أل سلوب الرتجي )لعل , وعسى( , وقد تستعمل )ليت( للرتجي)
 الرتجي يف حتقيق الغاية من الطلب .

جي احلقيقي , لكن ختتلفان يف الصيغة الرتكّيبة داخل اجلملة فـ) لعل( حرف نالحت أ نَّ الصيغتني تؤداين ِإىل غرض الرت 
 ( .7بينما )عسى( فعل)

ورد أ سلوب الرتجي يف مقامات اليازجي ابلصيغتني , لكن كان وروده قليال  , ومن شواهد ما ذ كر قوله : ))ولكنين ما 
ىن
 
. لعلَّ  زلت  أ ع لِّل نفسي ابمل  (.8هللا يـ ق يِّ  يل فتحا  قريبا , أ و يكتب  يل مبثلكم نصيبا  (() , وأ م نيِِّة ابلِغىن 

يتجلى أ سلوب الرتجي بصيغة ) لعّل( يف قوله : )) لعلَّ هللا يـ ق يِّ  يل فتحا  قريبا , أ و يكتب  يل مبثلكم نصيبا ((, نالحت 
هللا( , وخربها اجلملة الفعليَّة )يـ ق يِّ  يل فتحا  قريبا ( أ نَّ هوا الرتكيب اللغوّي يتكون من )لعلَّ( وامسها املفرد لفت اجلاللة )

                                                           
 . 060( جممع البحرين : 1)

 . 530( أ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني : 2)

 .  390 – 390( ينظر : معجم القواعد العربية يف النحو والتصريف وذ ّيل ابإلمالء : 3)

 .  533 – 530نحويني والبالغيني : ( ينظر : أ ساليب الطلب عند ال4)

 .  74( األ ساليب النحوية )عرض وتطبيق( : 5)

 .  67, وتلخي  البالغة :  011- 099( ينظر : خمتصر النحو : 6)

 .  059( ينظر : أ صول الداللة الرتكيبية يف التمين والرتجي : 7)

 . 301( جممع البحرين : 8)



 سارة هاشم عبد اليمة الركايب ع البحرين للشيخ انصيف اليازجيأ ساليب الطلب يف جمم
 

070 

 

 (.0, وهو من الرتاكيب املشهورة اليت تؤدي الداللة احلقيقية للرتجي)
فاليازجّي هنا مؤمنا  بقضاء هللا تعاىل ويرى فيه امللجا يف كشف ما وقع فيه من احملن؛ لول  كان رجاءه متوقع احلصول, 

طالبه وهو الفتاح الوي يفتح أ بواب الرمحة واخلري لعبده حني يدعوه بقلب خمل  , فهوه الصيغة  فا  )عز وجل( ال يرد
 )لعّل( يف قول اليازجي:) لعلَّ هللا يـ ق يِّ  يل فتحا  قريبا , أ و يكتب  يل مبثلكم نصيبا ( عرّبت عن الرتجي   تعاىل.

 ومن شواهد أ سلوب الرتجي يف قول الشاعر :
 (0 غري  ل طِف   ملجا      ولعلَّين عن اببِه ال أ طر د )اي ربِّ مايل

نرصد يف هوا الن  صيغة )لعّل( اليت تؤدي الغرض املطلوب وهو الرتجي قال:))لعلَّين عن اببِه ال أ ط رد ((, فالرتكيب 
ملة الفعلّية املسبوقة ابلنفي  النحوّي املتكون من حرف الرتجي) لعلَّ( املشبه ابلفعل وامسه الضمري املتصل) الياء( وخربه اجل

)ال أ ط رد ( , قد أ دى الداللة احلقيقية أل سلوب الرتجي وهو أ مر متوقع احلصول؛ أل نَّ الشاعر طلب شيء من رّب العزة 
 , فهو الوي حتقق به الوي ال يرد عبده خائبا  حينما متيه داعيا  أ و يئبا  , فهو أ عظم من كل عظيم وأ رحم من كل رحيم

 . املطالب
ومن شواهد أ سلوب الرتجي بصيغة )عسى( يف قول الشيخ خماطبا  سهيل بن عّباد: ))اي ب ينَّ إن املزح يف الكلم, كامللح يف 
 ل ل, ولو كان على الع س ل. وإين قد م ِلَلت  اجِلدَّ واشتقت إىل اهلزل, فعسى أن تكون قد م ِللت  

الطعام. واإللظال ي وِرث امل
م الِفراراللَّوم  وا  (.3)))لعول فاكتفيت  من النار ابلشَّرار, وانكفَات  على ق د 

ورد  يف هوا الن  أ سلوب الرتجي ابستعمال صيغة )عسى( ؛ وذل  يف قوله: ))فعسى أ َن تكون قد م ِللت  اللَّوم  
)أ َن(, والفعل املضارع  والعول(( , فهوا الرتكيب النحوّي الوي يتكون من )عسى( التامة؛ وذل  لوجود املصدر املؤول

(, واجلملة اليت بعده ) قد م للت  اللَّوم  والعول( يف حمل نصب حال 4بعدها )أ َن تكون( أ ي : كون   , يف حمل رفع فاعل)
, قد أ دى املعىن احلقيقّي من الرتجي , فمن الطبيعي أ نَّ األ مر متحقق الوقوع , فكل شخ  سواء أ كان سهيل أ م غريه 

 ابللوم أ و العول . ال يرغب
( يف قول الف  مناداي  سهيال  :ن  ومن شواهد أ سلوب الرتجي   داة التمين )ليت 

 (5اي هل ت رى أ ين  س ه يل  ي طل ع  ؟       اي ليتــــه  كــــان ي رى ويسمـــع  ! )
( يف قوله : )اي ليتــــه  كــــان ي رى ويسمـ ــع  !( قد وظّفت ملعىن بالغّي فضال  عن معناها جند يف هوا الن  أ داة التمين )ليت 

األ صلي, وهوا املعىن وهو الرتجي املتحقق الوقوع لدى طالبه , والدليل على ذل  أ نَّ سهيال  قد استجاب لطلب الف  

                                                           
 .560, وأ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني :  060يف التمين والرتجي:  ( ينظر : أ صول الداللة الرتكيبية1)

 . 303( جممع البحرين : 2)

 . 060( املصدر نفسه : 3)

 .583, وأ ساليب الطلب عند النحويني والبالغيني :  060( ينظر : أ صول الداللة الرتكيبية يف التمين والرتجي : 4)

 . 54( جممع البحرين : 5)
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 قال :
عـــــــــــــــــــا يــــل  ط لعــــــــــــــا       وقــــــد رأى ومسِ   هـــــوا س ه 

 :ةاخلامت
للشيخ  (جممع البحرين)ساليب الطلب يف العربية يف كتاب بعد البح  واالستقراء للبح  اللغوي الوي يتحدث عن أ  

 كاآليت:  هم النتائجاليازجي توصلت الباحثة أل  
أ شار الباح  ِإىل كثري من مواطن أ ساليب الطلب اليت وجدت يف كتاب جممع البحرين للشيخ انصيف اليازجي اليت 

ا توضح معامل األ سلوب الطليب الوي من شانه يربز طريقة التعبري اللغوي يف الكشف عن جوانب احلياة االجتماعية بدوره
 اليت عاشها اليازجي يف ذل  الوقت . 

اختو الباح  من الدراسات السابقة منبع لفي  املعرفة يف تفسري كثري من جوانب البح  اليت ال ختلو من املعاين املشرتكة 
نشائية ساليب اإلِ واأل   ساليب الطلب عند النحويني والبالغينيأ   -:ديد سياق الن  داخل اجلملة الطلبية ومن أ مههايف حت

  حمسن علي عطية األساليب النحوية )عرض وتطبيق(, د.و  يف النحو العريب

ر الصي  الدالة على األ مر مجيعها لقد تعرض اليازجي أل سلوب األ مر يف كتابه )جممع البحرين( بصورة كثرية , ِإذ أ نَّه ذك
 ويف خمتلف داللتها حسب السياق النصّي. 

كفعل األ مر)اترك , وكف , واجتنب , ودع , ذكرت الباحثة أ نَّ هناك بع  األ لفال والكمات اليت تستخدم يف النهي  
 وغريها ., نالحت أ نَّ اليازجي مل يوكر بع  منها كلفظة )كف وذر وانته(  وذر, وأنته( وغريها

بعد االستقراء أل سلوب النداء جند أ نَّ اليازجي مل يوكر يف كتابه بع  األ دوات مثل ) هيا, وآي, وا, وأاي ,وآ( , واقتصر  
  على بع  منها ذكرهتا الباحثة يف الن . 

أ اّين( , كما أ نَّه ذكر أ داة بعد البح  واالستقراء أل سلوب االستفهام جند أ نَّ اليازجي مل يوكر يف كتابه أ داة االستفهام )
 االستفهام) أ ّن( مرة واحدة .

جند اليازجي قد تعرض أل ساليب الطلب مجيعها , لكن جنده قد تعرض بنسبة قليلة أل سلويب الرتجي والتمين مقارنة ببقية  
 األ ساليب األ خرى .

 
 مة املصادر واملراجع :  ئقا

 القرآن الكرمي

 –ه  0405,  0وكت البيـــايت , املؤسســة اجلامعيــة للدراســـات والنشــر والتوزيــع, بـــريوت , ط أ دوات اإلعــراب : ظــاهر شــ
 م .  0115

 –ه  0400,  5األ ســـاليب اإِلنشـــائية يف النحـــو العـــريب , عبـــد الســـالم حممـــد هـــارون , مكتبـــة اخلـــاجني , القـــاهرة  , ط 
 م  .  0110
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اعيـــل األ وســـي , وزارة التعلـــيم العـــايل والبحـــ  العلمـــي / جامعـــة أ ســـاليب الطلـــب عنـــد النحـــويني والبالغيـــني , د. قـــيس ِإمس
ـــة ببغـــداد ) ـــة الوطني  –ط ( , )د  –م , ) د  0988ســـنة (  ل054بغـــداد / بيـــت احلكمـــة , رقـــم اإليـــداع يف املكتب

 .  ت(

ـــة( , رســـالة تقـــد هبـــا الطالـــب : غـــامن عـــودة شـــرهان فرحـــان الســـ وداين , أ ســـاليب الطلـــب يف شـــعر احلبـــويب )دراســـة تطبيقي
ــــة  ــــة الرتبي اجلامعــــة  املستنصــــرية , وهــــي جــــزء مــــن  –قشــــراف : أ. م. د. صــــاحل هــــادي القريشــــي , ِإىل جملــــس كلي

 م , بغداد .  0114 –ه  0405متطلبات نيل درجة املاجستري يف اللغة العربية , 

شــارع امللــ  حســني ,  –ردن األ   –األ ســاليب النحويــة )عــرض وتطبيــق (, د . حمســن علــي عطيــة  : دار املنــاهج  , عمــان 
 م .  0117 –ه  0408,  0ط 

أ ســلوب الطلــب ابســتخدام صــي  فعــل األ مــر يف اللغــات الســامية )دراســة لغويــة مقارنــة( , م . عــالء عبــد الــدائم , م . أايد 
لـد ا  ,0106 السـنة اإلنسـانية , للدراسـات اببـل مركـز حممـد حسـني , علـي عبـد احلمـزة الزم , حبـ  منشـور يف جملـة

 . 0106 واآلداب للعلوم الوطين ابملؤمتر خا  إصدار ( ,4(, العدد )6)
أ ســلوب الطلــب يف القــرآن الكــرمي )دراســة  ويــة دالليــة(: عبــد الــرمحن مضــوي عبــد الــرحيم اهلــادي , إشــراف الــدكتور: عبــد 

القــرآن الكــرمي والعلــوم  الــرمحن يوســف إبــراهيم , حبــ  لنيــل درجــة التخصــ  األ ويل )املاجســتري( يف النحــو , جامعــة
 .م0103 –ه0434للعام الدراسي  / شعبة النحو والصرف ,سات العليا/ كلية اللغة العربيةاإِلنسانية / كلية الدرا

: فــايزة عــوض زرم الســرحاين  , إعــداد الطالبــة أ ســلوب النــداء يف القــرآن الكــرمي يف ســوريت البقــرة وآل عمــران )دراســة بيانيــة(
. أمــــني حممـــد ســــالم املناســــية البطـــوش , رســــالة مقدمــــة ِإىل كليـــة الدراســــات العليــــا اســــتكماال  : د البلـــوي, إشــــراف

 م .  0106ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري أ صول الدين / تفسري , جامعة مؤتة , 

د. حممـــود حســـين  أ ســلوب النهـــي يف القـــرآن الكـــرمي ))دراســـة يف الرتكيـــب والداللـــة(( , حممـــد أمحـــد األ شـــقر , املشـــرف : أ.
علــى درجــة الــدكتوراه يف الّلغــة العربّيــة وآداهبــا, كليــة  مغالســة , ق ــدمت هــوه األطروحــة اســتكماال  ملتطلبــات احلصــول

 م .  0117الدراسات العليا / اجلامعة األردنية , آاير 

 م .  0110 سورية ,  –, حلب 0األسلوبية وحتليل اخلطاب, د. منور عياشي, مركز اإِلمناء احلضاري , ط 

أ صــول الداللــة الرتكيبيــة يف التمــين والرتجــي , د. إبــراهيم البــب , غيــاث حممــد اببــو , حبــ  يف جملــة جامعــة تشــرين للبحــوث 
 م .  0118( , 0( , العدد )31سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية , ا لد ) –والدراسات العلمية 

بــريوت , دار ابــن   –, اليمامــة , دمشــق  06/ ج  4دين الــدرويش مــج ِإعــراب القــران وبيانــه , وليــف األســتاذ : حميــي الــ
 م  . 0990 –ه  0400,  3سورية , ط  –بريوت , دار اإلرشاد للشؤون اجلامعّية , مح   -كثري , دمشق

,  0أهنر البالغة وحسن الصنيع يف علمي املعاين والبديع , وليف : أ. محدان مصطفى , شـركة نوابـ  الفكـر , القـاهرة , ط
 م .  0119 –ه  0431
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اإليضاح يف علوم البالغة ) املعاين والبيان والبديع(؛ وليف : اخلطيب القزويين جالل الدين حممد بـن عبـد الـرمحن بـن عمـر 
, لبنـان  –الكتب العلميـة , بـريوت  ه( , وضع حواشيه : إبراهيم مشس الدين , دار 739بن أمحد بن حممد ) ت 

 م  . 0110 –ه  0404, 0, ط  منشورات حممد علي بيضون
 م .  0990 –ه  0400, 3البالغة االصطالحية , د. عبده عبد العزيز قلقيلة, دار الفكر العريب, القاهرة , ط

البالغـــة العربيـــة وصـــيل و ديـــد , أ. د. مصـــطفى الصـــاوي اجلـــويين , منشـــاة املعـــارف ابالســـكندرية , مطبعـــة شـــركة آالت 
 م .0985ط(,  –ة , )د ولوازم املكاتب , االسكندري

 م . 0100 –ه 0430,  0لبنان , ط  –البالغة امليسرة, د . عبد العزيز بن علي احلريب , دار ابن حزم , بريوت 

 –مقابــل جامعــة الريمــوك , عمــان  –البالغــة فنوهنــا وأ فناهنــا )علــم املعــاين( , د. فضــل حســن عبــاس , دار الفرقــان , أربــد 
 م . 0989 -ه  0419,  0األردن , ط 

البالغــة والتطبيــق , د. أ محــد مطلــوب , د. كامــل حســن البصــري , مجهوريــة العــراق / وزارة التعلــيم العــايل والبحــ  العلمــي , 
 م . 0999 –ه  0401,  0حقوق الطبع حمفوظة لدى وزارة التعليم العايل والبح  العلمي , ط 

 ت (.  –ط ( , ) د  -لبنان, ) د  –سالمي , بريوت تلخي  البالغة , د . عبد اهلادي الفضلي, دار الكتاب اإلِ 

جـــواهر البالغـــة )يف املعـــاين والبيـــان والبـــديع(: الســـيد أ محـــد اهلـــامشي, ضـــبط وتـــدقيق وتوثـــق: د. يوســـف الصـــميلي, املكتبـــة 
 ت(. –ط(, ) د  -بريوت ,)د –العصرية , صيدا

القرآنيـة , جملـة مركـز  الدراسـات كليـة/ اببـل كـاظم , جامعـة سـنحم ظـاهر .د.م.املتنـيب , أ شـعر يف اسـتعماله وأمنـاط النـداء داللـة
 ت(  .  –( , )د 0(, العدد )3) اببل للدراسات اإِلنسانية , ا لد

روح املعاين يف تفسري القـرآن العظـيم والّسـبع املثـاين , للعالمـة أ يب الفضـل شـهاب الـدين السـيد حممـود األ لوسـي البغـدادي ) 
ء األ ول علـــى يـــد : حممـــد منــــري الدمشـــقي , إدارة الطباعـــة املنرييـــة , دار إحيـــاء الــــرتاث ه( ,   طبـــع اجلـــز 007ت 

 ه .  0353ط ( ,  -لبنان , ) د –العريب , بريوت 

ه 0403, ) 0القـاهرة , ط -صور األ مر والنهي يف الـوكر احلكـيم , د. حممـود توفيـق حممـد سـعد , مطبعـة األمانـة , مصـر
 م( 0993 –

خلــف   -راسـة بالغيّـة ونقديـّـة ملسـائل املعـاين( , د. بسـيوين عبـد الفتــاح فيـود , مؤسسـة املختـار , القـاهرة  علـم املعـاين ) د
 م . 0105 –ه  0436,  4جامع األ زهر , ط 

علـــوم البالغـــة ) البـــديع والبيـــان واملعـــاين ( , د . حممـــد أمحـــد قاســـم , د . حمـــي الـــدين ديـــب , املؤسســـة احلديثـــة للكتـــاب , 
 م .  0113,  0لبنان ,  ط  –طرابلس 

 3لبنـان , ط  –علوم البالغة ) البيان واملعاين والبـديع ( , وليـف : أمحـد مصـطفى املراغـي , دار الكتـب العلميـة , بـريوت 
 م . 0993 –ه  0404, 

 –ه  0431 , 0لبنـــان , ط  -يف البالغــة العربيـــة )علـــم املعــاين ( , د. عبـــد العزيـــز عتيـــق : دار النهضــة العربيـــة , بـــريوت 
 م .  0119
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 0986 –ه  0416,  0لبنـان , ط   –يف النحو العريب نقد وتوجيه , د. مهدي املخزومي , دار الرائد العـريب , بـريوت 
 م . 

, دار صـادر ,  0لسان العرب , لِضمام العالمة أ يب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظـور األ فريقـي املصـري , مـج 
 ت(. –( , ) د  ط –بريوت , ) د 

 ت(.  -ط(, )د –جممع البحرين , للشيخ انصيف اليازجي, دار صادر, بريوت, )د

 0981 –ه 0411, 7اململكـة العربيـة السـعودية , ط  –خمتصر النحو : د. عبـد اهلـادي الفضـلي , دار الشـروق , جـدة 
 م . 

ــة ) علــم املعــاين  ع( , د . يوســف مســلم أ بــو العــدوس , دار املســرية , علــم البــدي -علــم البيــان  –مــدخل ِإىل البالغــة العربّي
 م .  0117 –ه  0407,  0عمان , ط 

 م .  0111 –ه  0401,  0األردن , ط  –معاين النحو , د. فاضل صاحل السامرائي , دار الفكر , عمان 
 –ه  0416,  0م , دمشـق , طمعجم القواعد العربيّـة يف النحـو والتصـريف وذ يّـل ابإِلمـالء , عبـد الغـين الـدقر , دار القلـ

 م . 0986
ه  0404,  0لبنـان , ط –معجم املصطلحات البالغية وتطويرها  , د . أ محـد مطلـوب , مكتبـة لبنـان انشـرون , بـريوت 

 م .  0117م , إعادة الطبع  0993 –
 –ه  0403,  0ن , طلبنـــا –املعجـــم املفصـــل يف النحـــو العـــريب , د. عزيـــزة فـــؤال اببـــيت , دار الكتـــب العلميـــة , بـــريوت 

 م .   0990

. إنعـام فـّوال عّكـاوي , مراجعه:أمحـد مشـس الـدين,دار الكتـب , د) البديع والبيان واملعـاين( املعجم املفصل يف علوم البالغة
 .م0996 –ه0,0407لبنان,ط –العلمية, بريوت

ضــبطه وكتــب هوامشــه وعلــق   ه(,606مفتــاح العلــوم , أل يب يعقــوب يوســف ابــن أ يب بكــر حممــد بــن علــي الســكاكي )ت 
 0417, 0م , ط  0983 –ه  0413,  0لبنــان ,  ط   -,  بــريوت  عليــه : نعــيم زرزور , دار الكتــب العلميــة

 م.0987 –ه 

البـــديع(, د. عيســـى علـــي العـــاكوب, تـــدقيق: د. أمحـــد زايد حمبـــ , د . -البيـــان–املفصـــل يف علـــوم البالغـــة العربيّـــة )املعـــاين
ــــــوجني , منشــــــورات جامعــــــة حلــــــب  عصــــــام قصــــــبجي, د . حممــــــد ــــــة ,   –الت ــــــب والطبوعــــــات اجلامعي ــــــة الكت مديري

www.moswarat.com م . 0111 –ه  0400ط( ,  -, )د 

شــارع  –األردن , مؤسسـة الرسـالة , بـريوت  -مـن أ سـاليب القـرآن , وليـف : د. إبـراهم السـامرائي , دار الفرقـان , عمـان 
 م . 0987 –ه  0417,  0سوراي , ط

 –ه  0435,  0لبنـــان , ط –و العـــريب أ حكـــام ومعـــان  , د . حممـــد فاضـــل الســـامرائي   , دار ابـــن كثـــري , بـــريوت النحـــ
 م . 0104

 0974سنة  4م , ج  0975سنة  0ج ,  3النحو الوايف , وليف : عباس حسن , دار املعارف , مصر, القاهرة , ط
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(11) 
 املعنائيةاستبدال صروف املعاين يف القرآن ودالالهتا 

 1عبدهللا رسول نژادد. 
 , قسم اللغة العربية و آداهبا, جامعة کردستان.سنندج, ايرانكاستاذ مشار 

 فاروق راك
 ماجيسرت يف اللغة العربية وآداهبا, جامعة کردستان, سنندج, ايران

 امللخص
لباب مبا حيويه مـن وجـوه االعجـاز, فمـن أهبرهـا اجلانـب البيـاين والبالغـي املتمثّـل ال يف لقد هبر القرآن الکرمي عقول ذوي األ

أسلوبه ونظمه الفريد فحسب, بـل ويف اختيـار کـل مفرداتـه ألماکنهـا اخلاّصـة هبـا فکاهّنـا خ لقـت هلـا. وتشـّعب احلـدي  عـن 
اکيب يف آايت تتشابه ألفاظهـا حـول موضـوع واحـد هوا اجلانب إلی وجوه شّتی, منها االستبدال يف املفردات والصي  والرت 

يتصــدی هــوا البحــ  الــوجيز لدراســة موضــوع االســتبدال يف القــرآن, وفــق  مکــرر مــع تفــاوت معانيهــا يف ســياقاهتا املختلفــة.
ّـــه موضـــوع متشـــّعب األطـــراف ومرتامـــي األغـــراض؛ يقتصـــر علـــی جانـــب هـــاّم منـــه وهـــو  املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي. ومبـــا أن

ل يف حـروف املعـاين, ِلمـا هلـا مـن أمهيّـة ابلغـة يف اجلانـب البالغـي ودالالت هاّمـة يف فهـم املعـاين ومجـال األسـلوب؛ االسـتبدا
حِبــ  نــری يف اســتبدال حــرف  ِأحــاديّ  مــن حــروف املعــاين, يف آيتــني متشــاهبيت املبــانی, تنبــع معــان  رائعــة  مجيلــة, ت عــاين عــن 

..»...مــن البقــرة:  35 بياهنــا فقــرات طويلــة. فمــثال نــری يف آيــيت ...»...مــن األعــراف:  09و« و ک ــال  وقــع اســتبدال « ف ک ــال 
, فاســتنبط العلمــاء القــدامی واحملــدثني مــن هــوا االســتبدال البســيط بــني احلــرفني العــاطفتني األ حــاديتني, «الــواو»ـ بــ« الفــاء»

يف السورتني. وهوا يدلّنا إلـی أّن اختيـار املفـردات معاين کثرية مجيلة مستمّدينها من معاين هاتني احلرفني ومن سياق اآليتني 
ولو کان حرفا  أ حاداّي  من حروف املعاين, حينما نالحت سياق املوقف والسياق الغـوّي کمـا يـدعو إليـه الفاضـل السـامرائي, 

 اختيار عن قصد ومعرفة, ويؤّدي املعنی املراد يف دقّة  فائقة, ال تؤّديه أيّة لفظة أخری.
 .  دليلية: القرآن الکرمي, اجلانب البالغي, االستبدال, حروف املعاينالکلمات ال

 
 املقدمة

مــن مســات القــرآن الكــرمي الــيت درســها علمــاء القــرآن منــو القــرون األوىل, وهــی مــن مظــاهر اإلعجــاز البيــانی للقــرآن الكــرمي, 
. 0يف اآلايت القرآنيـــة إىل نـــوعني:  تشـــابه بعـــ  اآلايت الـــيت تكـــررت يف أجـــزاء خمتلفـــة مـــن القـــرآن. ميكـــن تقســـيم التشـــابه

ــا ِي  التشــابه التــام )اآلايت املكــررة(؛ هــوه اآلايت الــيت تكــررت بــنفس الطريقــة دون أي تغيــري, علــى ســبيل املثــال اآليــة  ف ِب
ِن﴾ تتكـــرر إحـــدی وثالثـــني مـــرة يف ســـورة الـــرمحن.  ـــوِّاب  ـــا ت ك  تغيـــري . التشـــابه اللفظـــي؛ هـــوه آايت تكـــررت مـــع 0األ اِء ر بِّك م 

بسيط يف ترتيب الكلمات أو استبداهلا بكلمات أخـرى. إذن يف آايت املتشـابه اللفظـي, هنـاك تغـريات يف مفـردات اآلايت 

                                                           
0 a.rasoulnezhad@uok.ac.ir 
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املتشاهبة, وقد أحدث ذل  تغيريا  يف املعىن العام هلوه اآلايت. فيحاول هوا البح  معتمدا  علـی املـنهج الوصـفي التحليلـي 
 اإلستبدال يف حروف املعاين. أن يدرس قسما من النوع الثاين, و 

كل كلمة يف شكلها األصلي هلا معىن أو معاين خمتلفة, يتم مجعها يف كتب القـاموس بغـ  النظـر عـن اسـتخدامها يف مجـل 
حمــددة. مثــل ابــن فــارس يف كتابــه  معجــم املقــايس  الــوي يعيــد فيــه هــوه الكلمــات إىل جــوورها األصــلية ّ يشــرح معناهــا. 

انب كلمات أخـرى, تـؤثر هـوه الكلمـات يف معناهـا وحتـدده, فمثـل كلمـة  أنـف  يف اجلملـة؛  أنـف ولكن بوضع الكلمة جب
القوم ؛ مبعـىن كبـري القـوم وسـيدهم,  أنـف اجلبـل . يعـين جبهـة اجلبـل,  أنـف النهـار  مبعـىن أول اليـوم. ّ, مـن خـالل وضـع 

اء  علـى أسـلوبه احملــدد, يف فهـم املعـىن )الشــمايل, تراكيـب خمتلفـة مــن الكلمـات مع ـا, فإهنــا تشـكل نص ـا, ويــؤثر كـل نـ , بنــ
0110 :5  .) 

وللقــرآن الكــرمي مكانــة ابرزة ومجــال خــا  يف اختيــار تركيــب الكلمــات و وضــع كــل كلمــة يف مكاهنــا الصــحيح, وقــد ســبب 
ال مــن وزن اخــتالف صــي  األلفــال فإهنـا إذا نقلــت مــن هيأــة إىل هيأـة؛ كنقلهــا مــث»ذلـ  تغيــريا يف فصــاحتها وخطاهبـا, ألن 

من األوزان إىل وزن آخر وإن كانت اللفظـة واحـدة, أو كنقلهـا مـن صـيغة االسـم إىل صـيغة الفعـل, أو مـن صـيغة الفعـل إىل 
صــيغة االســم, أو كنقلهــا مــن املاضــي إىل املســتقبل أو مــن املســتقبل إىل املاضــي, أو مــن الواحــد إىل التثنيــة أو إىل اجلمــع أو 

 (.  074: 0, ج0401)ابن األثري,« انتقل قبحها فصار حسنا, وحسنها صار قبحاإىل النسب أو إىل غري ذل ؛ 
إن وجــود آايت متشــاهبة يف القــرآن الكــرمي, واالختيــار الــدقيق للكلمــات املناســبة لســياق الســورة والغــرض الــداليل هلــا, يــدل 

واحـــد يف فنـــون كثـــرية  وأســـاليب  أن ِإبـــراز الكـــالم الَ »علـــى تناســـب الكلمـــات املســـتخدمة مـــع الكلمـــات القرآنيـــة األخـــرى. و
 (.06: 3, ج0376)الزركشي, « خمتلفة ال تفى م ا فيه من الفصاحة

 الدراسات السابقة 
توجد مناهج خمتلفة حول آايت املتشابه اللفظـي يف القـرآن الكـرمي, مـن أهـم هـوه املنـاهج؛ استشـهاد املستشـرقني ومعارضـي 

ن القــرآن لــيس وحي ــا مــن عنــد هللا, ويعتــربون التغيــريات الــيت أجريــت يف هــوه اإلســالم هبــوه اآلايت كــدليل علــى ادعــاءهم ن
اآلايت نوع ــا مــن التنــاق . وعلــى خــالف هــوا الــنهج, هــو مــنهج علمــاء املســلمني الــوين بعــد فحــ  هــوه اآلايت وذكــر 

النظر يف أحوال خمـاطبی کـل أسباب كتناسب كل آية مبحتوى السورة, والعالقة ابملتطلبات الزمنية واملكانية لنزول اآلايت, و 
آية وأسباب أخرى, قاموا ابلرد على املشككني واعتربوا وجود هوه اآلايت من اعجاز القـرآن الكـرمي ودلـيال علـى نزولـه مـن 

(. فبدأ جوور علم املتشابه اللفظي ابلرد على املخالفني واملشككني من قبـل العلمـاء 00-00: 0397عند هللا )حمققيان, 
 ز القرآن وكونه من عند هللا العليم. وإثباهتم إعجا

وأما ابلنسبة لنشاة علم املتشابه اللفظـي, لـيس مـن املمكـن القـول علـى سـبيل اجلـزم والقطـع ببدايـة حمـددة هلـوا الفـن, ولكـن 
(. وكـان سـبب مجـع القـراء هلـوه 64: 0, ج0110ميكن القول نن نشاة هوا العلم كان من قبـل قـراء القـرآن )االسـکافی, 

ت وتسميتها ابملتشابه هو التجنب من سـوء احلفـت, ألن القـرآن الكـرمي حيتـوي علـى العديـد مـن القصـ  الـيت تكـررت اآلاي
يف مواضع خمتلفة وأحياان  فيها آايت تشابه أصلها, لكنها خضعت لتغيريات مثل اإلتيان حبـرف الـواو مـرة وحـرف الفـاء مـرة 

 (.59: 0993به ذل  )املنادي, وأحياان  قدغام احلروف يرة وفصلها يرة وما شا
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ومــن بــني القــراء, أول مــن کتــب فــی هــوا العلــم, هــو علــي بــن محــزة الكســائي الــوي كتــب  مشــابه القــرآن  ومجــع فيــه هــوه 
اآلايت. ويقال أن موسى الفراء أو مقاتل بن سليمان كاان أول من كتـب يف هـوا املوضـوع, ولكـن يعتقـد معظـم العلمـاء أن 

(. ّ قامـت جمموعـة أخـرى مـن العلمـاء جبمـع هـوه اآلايت 01: 0409ب يف هوا ا ـال )احلنـني الكسائي هو أول من كت
برتتيــب القــرآن الكــرمي ســورة  ســورة , وذكــروا أوجــه التشــابه بــني كــل آيــة يف الســور التاليــة. ففــي هــوه املرحلــة, كــان العلمـــاء 

م بعـ  الزاندقـة ابلطعـن يف اآلايت املتشـاهبة وقـالوا أهنـا جيمعون اآلايت فقط دون أن يقوموا بتوجيهها أو تفسريها. ّ ملا قـا
متناقضة, وهي من التكرار الوي ال فائدة فيه, وأن التشـابه يف األلفـال القرآنيـة وـا يـؤدي إىل إلتبـاس بعضـها بـبع , انتقـل 

ل آيــة, ومــا فيــه مــن هــوا العلــم إىل مرحلــة جديــدة, وهــي مرحلــة توجيــه آايت املتشــابه اللفظــي, وبيــان أســباب التغيــري يف كــ
 (.  68: 0, ج0110وجوه اإلعجاز )األسكايف, 

فكتب اخلطيب اإلسكايف  درة التنزيل وغرة التاويل يف اآلايت املتشاهبة يف كتاب هللا العزيـز . هـوا الكتـاب هـو أول كتـاب 
عـدم اهتمـام السـلف   نـهنيف مجـع اآلايت املتشـابه اللفظـي و توجيههـا. يبـني اإلسـكايف نفسـه سـبب وليـف هـوا الكتـاب, 

وعـــدم وليـــف كتـــاب خمصـــ  هلـــوا العلـــم ودراســـة جوانبـــه املختلفـــة. وكـــان هدفـــه إزالـــة الغمـــوض يف هـــوه اآلايت ودحـــ  
 (.008-007: 0, ج0110امللحدين الوين شككوا يف هوه اآلايت )اإلسكايف, 

هــوا. فمــن هــوه التاليفــات مــا هــو فيهــا وكتــب بعــده جمموعــة مــن العلمــاء والبــاحثني يف موضــوع املتشــابه اللفظــي إىل يومنــا 
علميــة إشــارات ومباحــ  متفرقــة ومنهــا مــاهو كتــب مســتقلة هبــوا املوضــوع و هنــاك جمموعــة مــن رســائل جامعيــة ومقــاالت 

 . فمن أهم هوه الدراسات هي:حمکمة

( يف كتـــاب 0991برهـــان الـــدين كرمـــاين )د:ت( يف كتـــاب  الربهـــان يف توجيـــه متشـــابه القـــرآن , وبـــدر الـــدين ابـــن مجاعـــة )
( يف كتــاب  فــتح الــرمحن بكشــف مــا يلتــبس مــن القــرآن , 0983 كشــف املعــاين يف املتشــابه املثــاين , وزكــراي األنصــاري )

درسوا هوه اآلايت وصنفوها على أساس الفروق يف اآلايت ّ شرحوا سبب هوا االختالف. وكان أسلوب هـؤالء الكتـاب 
ت, هـــــو اســـــتخدام آايت أخـــــرى, وســـــبب نـــــزول اآلايت واألحاديـــــ  املتعلقـــــة يف التعبـــــري عـــــن االختالفـــــات يف هـــــوه اآلاي

 ابآلايت, وأخريا  حاولوا التعبري عن االختالف الداليل بني هوه اآلايت.
( يف كتابــه  الربهــان يف علــوم القــرآن  اآلايت املتشــاهبة بنــاء  علــى نــوع التشــابه بــني 0376وقــد مجــع بــدر الــدين الزركشــي )

 تيب السور القرآنية.هوه اآلايت على تر 
( يف كتـــاب  متشـــابه القـــرآن العظـــيم  جبمـــع اآلايت املتشـــاهبة مـــن أجـــل املســـاعدة يف حفـــت 0993قـــام أمحـــد بـــن املنـــادي )

القـرآن, وشـرح الفـروق بينهـا وترتيـب اآلايت حسـب ترتيـب ســور القـرآن. كمـا يشـري يف هـوا الكتـاب إىل أنـواع التشـابه بــني 
 هوه اآلايت.

( يف كتابــه  مشــتبهات القــرآن , قّســم الكلمــات والعبــارات املتشــاهبة يف فصــول خمتلفــة. 0998لكســائي )وعلــي بــن محــزة ا
وهــو يتعامــل مــع هــوا اآلايت تعــامال  إحصــائي ا فقــط, ويــوكر عــدد مــرات تكــرار الكلمــات بنــاء  علــى عــدد احلــروف وعــدد 

 ررة. مرات التكرار, وال يقدم أي مربر أو سبب هلوه الكلمات واآلايت املتك
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( يف كتابـــــه  درة التنزيـــــل وغـــــرة التاويـــــل  بفحـــــ  آايت متشـــــاهبة وحـــــدد أوجـــــه الشـــــبه 0110قـــــام اخلطيـــــب االســـــكايف ) 
واالختالف بني اآلايت حسب ترتيب سور القرآن. ّ قام بدراسة أسباب تكـرار هـوه اآلايت والـرد علـى اخلصـوم, اسـتنادا  

 عجاز القرآن يف هوه اآلايت.إىل املعجمات وكتب التفسري, ويبني بع   ليات إ

درس ابــن الــزبري الغــرانيت )د:ت( يف كتابــه  مــالک التاويــل القــاطع بــووي اإلحلــاد والتعطيــل يف توجيــه املتشــابه اللفظــي مــن  
 آي التنزيل  اآلايت املتشاهبة وشرح سبب هوا االختالف.

دراسـة لغويـة وصـفية حتليليـة  , يـدرس أمثلـة  ( يف كتـاب   وجـوه االسـتبدال يف القـرآن الكـرمي0117عزالدين حممـد كـردي )
عن االستبدال يف القرآن الكرمي. ويقسم االسـتبدال يف القـرآن إىل عـدة فأـات عامـة: اسـتبدال احلـروف بعضـها مـع الـبع , 
اســـتبدال بنيـــة الكلمـــات )االســـم والفعـــل( بعضـــها مـــع الـــبع , اســـتبدال الرتكيبـــات بعضـــها مـــع الـــبع . ولقـــد تعامـــل مـــع 

 لنظري للموضوع واقتصر على بع  األمثلة يف املقارنة. اجلانب ا
( يف مقال  حب  يف اآلايت املتشـابه اللفظـي يف القـرآن الكـرمي , تبيـني 0118وحاولت زينب حسيين وحممد علي رضائي )

تشـابه الفروق يف هو النوع من اآلايت ونوع الدراسات اليت أجريت حول هوا املوضوع, إلعطاء تعريف كامل للمصـطلح امل
 اللفظي.

( يف مقالتــــه  التحليــــل البالغــــي ألســــباب االختالفــــات يف احلــــروف  يف املتشــــابه اللفظــــي مــــن 0396وكتــــب قاســــم فــــائز ) 
 القرآن , و حب  عن احلكمة واألسباب البالغية يف تغيري احلروف يف اآلايت املتشاهبة.

الکـــرمي وأســـراره البالغيـــة , يســـتعرض آاثر العلمـــاء ( يف رســـالته  التشـــابه اللفظـــی فـــی القـــرآن 0110وصـــاحل بـــن عبـــد هللا )
الســــابقني يف جمــــال توجيـــــه املتشــــابه اللفظـــــي, ّ يبحــــ  أنـــــواع اآلايت املتشــــاهبة يف القـــــرآن الكــــرمي ويســـــعى أن يعــــرب عـــــن 

 خصائصها البالغية.
يف القصـ  القـرآين دراسـة ( يف أطروحتهـا   أثـر داللـة السـياق القـرآين يف توجيـه املتشـابه اللفظـي 0117وهتاين بنـت سـامل )

نظريــة تطبيقيــة علــى آايت قصــ  نــوح وهــود وصــاحل وشــعيب علــيهم الســالم , قامــت بتعريــف املتشــابه واملتشــابه يف القــرآن 
الكـــرمي واملتشـــابه اللفظـــي. ّ قـــدمت تعريـــف الســـياق يف اللغـــة واإلصـــطالح وأمهيتـــه وأركانـــه. وأخـــريا  دراســـة آايت املتشـــابه 

 قص  القرآنية مع الرتكيز على سياق هوه اآلايت.اللفظي يف عدد من ال
( يف أطروحتهــا  توجيــه املتشــابه اللفظــی فــی القــرآن الکــرمي بــني القــدامی واحملــدثني, أمحــد الغرانطــی 0100وحممــد رجــائی )

ّ  وفاضل السامرائی: دراسة مقارنـة , قـدم توضـيحات حـول الغرانطـي وكتابـه  مـالک التاويـل  و فاضـل السـامرائی وآاثره,
 يف توجيه املتشابه اللفظی. الغرانطي والسامرائييقارن ويشرح طريقة 

 مصطلحات الدراسة
 تتمثل أهم مصطلحات الدراسة ابملصطلحني؛ اإلستبدال, املتشابه اللفظي. 

 اإلستبدال -1-1
 املطلب األول: اإلستبدال يف اللغة
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ــَيءِ »و « بــدل»اإلســتبدال هــو مــن أصــل   ــَيءِ »و«. أبــدال»ه, ومجعــه يعــين غــري  « ب ــد ل  الشَّ ؛ يعــين تـ َغِيــري ه  وِإن مل َ «تـ َبــِديل الشَّ
, و أي اســتبدلت )تغــريت( ذلــ  الشــيء بشــيء آخــر, وقــد جعلــت العــرب ب ــدَّلت مبعــىن « أبــد َلت  الشــيء  بِغ ــريِه»َوت بِب ــد ل 

﴾ )ابن منظور,أ َبد لت, وهو قول اهللَّ ع زَّ و ج لَّ:  ف ا َولِأ   يـ ب دِّل  اهللَّ  س يِّأ  (.48: 00, ج0404 اهِتَِم ح س نات 

, «اســـتبدل  يســـتبدل, اســـتبداال , فهـــو م ســـتبِدل, واملفعـــول م ســـتبد ل»وقـــد جـــاء يف  معجـــم اللغـــة العربيـــة  بعبـــارة مشـــاهبة؛ 
يء يعـين أنـه بـّدل ذلـ  الشـيء بشـ« اسـتبدل  الشـيء بشـيء»هو تبديل الثوب من ثـوب إىل آخـر, و « استبدل  الثَّوب  »و

 (.070: 0, ج0409آخر. يف هوا النوع من اجلمل , يظهر حرف الباء يف بداية الشيء املرتوك )خمتار عمر, 

اإلبدال والتَّبديل والتـَّب دُّل واالستبدال: جعـل شـيء مكـان آخـر, وهـو أعـّم مـن العـوض, فـإّن »وجاء يف  مفردات الراغب : 
ديل قـد يقـال للتغيـري مطلقـا وإن مل مت ببدلـه,قال تعـاىل: فـ ب ـدَّل  الَـِّوين  العوض هو أن يصري ل  الثاين قعطـاء األول, والتبـ

 (.  000: 0400)األصفهانی,  «]59البقرة/ [ظ ل م وا قـ َوال  غ يـَر  الَِّوي ِقيل  هل  َم 

 وبناء  على ما قيل, ميكن القول نن االستبدال يف اللغة هو تغيري حالة الشيء أو تغيريه بشيء آخر.
 ب الثاين: اإلستبدال يف اإلصطالح املطل

ــمُّون أحــد أبــواب الكتــاب أو  ي الحــت يف كتــب العلــوم القرآنيــة والكتــب املكتوبــة يف جمــال املتشــابه اللفظــي, أن العلمــاء يس 
 أحد أنواع التشابه يف آايت القرآن الكرمي, ابستخدام كلمة  ابدال  أو ما يعادهلا يف التسمية.

ت املتشـاهبات الَـّيِت »ة كتاب  الربهان فی توجيه متشابه القرآن : وقد أوضح كرماين يف مقدم ا كتاب أذكر ِفيـِه اآَلاي  ف ِإن ه و 
ال د ة أ و نـ َقص ـان أ و تـ َقـِدمي أ و و َِخـري أ و ِإبَـد  ـان حـرف  ت ك رَّرت يف اَلق َرآن وألفاظها متفقة و ل ِكن و قع يف بـ َعضـه ا زاي  حـرف م ك 

د ة و ال  نـ َقص ـان و أبـني م ـا السَّـب ب يف تكأ و غري ذ ِل  ِوَّ  ت الَّيِت ت ك رَّرت مـن غـري زاي  فا ب ني اآَليـ تـ نَيِ أ و اآَلاي  رارهـا ا ي وجب اَخِتال 
د ة و النـَُّقص ـان والتقـدمي و التَّـَاِخري واإلبـدال كمـا أطلـق (. 64-63)الکرمـاين, د:ت: « والفائدة يف ِإع اد هت ا و م ا اَلم وجـب للـّزاي 

ابـــن اجلـــوزي علـــى أحـــد أبـــواب الكتـــاب يف  فنـــون األفنـــان ؛ ابب ِإبـــدال كلمـــة بكلمـــة أو حـــرف حبـــرف مـــن املتشـــابه )ابـــن 
 (.401: 0987اجلوزي, 

مــن خــالل فحــ  املصــادر األخــرى كـــ درة التنزيــل وغــرة التاويــل  خلطيــب األســكايف, و الربهــان يف توجيــه متشــابه القــرآن  
اويــل  للغرانطــي وغــريهم وــن درســوا األايت املتشــاهبة, ي الحــت أن مجيعهــا متفقــة علــى هــوا التقســيم لكرمــاين, و مــالك الت

العـام. وعلـى الـرغم مـن أن العلمـاء مل يعطـوا تعريفـا  هلـوا النـوع مـن االخـتالف يف اآلايت املشـاهبة ودرسـوا فقـط أمثلـة منـه يف 
وقيــل يف تعريفــه: هــو نــوع مــن أنــواع التغيــري يف آايت املتشــابه « لإســتبدا»مســاواي  لـــ« اإلبــدال»القــرآن, ولكــن ميكــن اعتبــار 

اللفظي, حي  تغريت بع  احلروف والكلمـات إىل حـروف وكلمـات أخـرى. ميكـن تعريفـه أيض ـا علـى أنـه: االسـتبدال هـو 
 اإلتيان ببع  األحرف والكلمات بدال  من األحرف والكلمات األخرى يف آايت املتشابه اللفظي.

 ابه اللفظياملتش -1-1
 املطلب األول: املتشابه يف اللغة

الشني والبـاء واهلـاء »(. و078: 0, ج0401)األندلسي,« تفاع ل من الشَّب ِه و الشَّب ه  اَلم ث ل  »التَّش اب ه  اسم فاعل على صيغة 
ــِبيه . و ا ـــب ه  و ش  ـــيء وتشــاكله لـــوان  ووصـــف ا. يقـــال ِشـــَبه  و ش  ـــب ه  مـــن اجلـــواهر: الـــوي يشـــبه أصــل واحـــد يـــدلُّ علـــى تشـــابه الشَّ لشَّ
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وأصــل » (.043: 3, ج0399ابــن فــارس, «)الــوهب. واملشــبهات مــن األمــور: املشــكالت. واَشــتـ ب ه  األمــران, إذا أشــكال
  و أ ت ـــوا بِـــِه م ت شـــاهِبا    :قـــال هللا جـــل وعـــز يف وصـــف مثـــر اجلنـــة .الّتشـــابه أن يشـــبه اللفـــت اللفـــت يف الظـــاهر, واملعنيـــان خمتلفـــان

ــــوم ... ومنــــه يقــــال:]05بقــــرة: ال[ ــــاظر, خمتلــــف الطّع ــــم تكــــد تفــــّرق  , أي مّتفــــق املن ــــّي األمــــر, إذا أشــــبه غــــريه فل اشــــتبه عل
 (.68ابن قتيبه, د:ت :«)إذا لّبست احلّق ابلباطل :وشّبهت عليّ  بينهما,

ه؛ هو املسـاواة أو التسـاوي وقد جاء يف القواميس األخرى التشابه على النحو املوكور, ولول  , ميكن قول يف معىن التشاب
 بني شيأني أو أكثر بشكل كامل أو يف بع  الصفات, كما أنه يعنی الصعوبة والغموض يف ادراک شيئ ما وفهمه.

 املطلب الثاين: املتشابه يف االصطالح
)التهـانوي, « ييـزاملتشابه اسم فاعل من الّتشابه يف اللغة هو كون أحد املثلني متشاهبا لآلخر حبي  يعجز الـوهن عـن التم»

املتشــابه هــو مــا خفــي بــنفس اللفــت وال »(. واجلرجــاين يف كتابــه  التعــاريف , يــوكر تعريفــا  مشــاهبا : 0437: 0, ج0996
(. ومثــل هــوه التعريفــات جــاء يف  املوســوعة 011 :0413)اجلرجــانی, « يرجــى دركــه أصــال  کاملقطعــات يف أوائــل الســور

املتشـابه: هـو امللتـبس بغـريه ملشـاكلته لـه ىف بعـ  أوصـافه. واملتشـابه », إذ يقـول: القرآنية املتخصصة  مع شيء مـن البسـط
من القرآن: ما أشكل تفسريه ملشاهبته بغـريه, إمـا مـن حيـ  اللفـت أو مـن حيـ  املعـىن. فقـال الفقهـاء: املتشـابه مـا ال ينبـئ 

للمتشـابه يف اإلصـطالح, جـاء غالب ـا يف (. فـاكثر التعريفـات 579 :0, ج0110)جمموعة من املـؤلفني, « ظاهره عن مراده
 مقابل معىن احملكم. 

وأما الکفـوی يف كتابـه  الكليـات  يعـرّب عـن معنيـني للتشـابه؛ املعـىن األول هـو املتشـابه يف مقابـل احملكـم, الـوي يكـون معـىن 
هــو ِإيـراد القصــة الواحــدة يف املـتكلم غــري واضـح للمســتمع, ألنـه ميكــن تفسـري كلماتــه مبعــان  عـدة. املعــىن الثـاين هلــوه الكلمـة 

(. إذ املعىن الثاين هو ما  ـن بصـدد دراسـته يف هـوا البحـ , وهـو 845سور وفواصل خمتلفة من القرآن )الكفوي: دـ:ت: 
 آايت من القرآن تكرر يف مواضع خمتلفة بشيء من التفاوت يف التعبري والتغيري يف املفردات املستعم لة. 

 لفظي يف كتب علوم القرآناملطلب الثالث: املتشابه ال
كمــا تقــدم يف بيــان معــىن املتشــابه يف االصــطالح, ميكــن دراســة املتشــابه يف القــرآن الكــرمي مــن منظــورين؛ املتشــابه املعنــوي 
واملتشابه اللفظي, واستخدام شائع هلوه الكلمة هو مبعىن التشابه املعنوي. ففـي كتـب العلـوم القرآنيـة والتفسـري, عنـد تفسـري 

﴾اآليـة  ه ـ ــاهِب ات  ـر  م ت ش  ت  حم َك م ـات  ه ــنَّ أ مُّ اَلِكت ـاِب و أ خ  (, يف معــىن  7)آل عمـران:  و  الَّــِوي أ نـَـز ل  ع ل َيـ   اَلِكت ــاب  ِمَنـه  آاي 
( تعترب حالتان؛ املتشابه مقابل احملكـم وهـو آايت تفـى معناهـا علـى أكثـر النـاس أو م ـا اَسـت َاثـ ر  اهللَّ    بعلمـه  كلمة )م ت ش اهِب ات 

: 3, ج0974؛ السـيوطی, 4: 0, ج0409ابـن کثـري, «)كقيام السَّاعة وخروج الدَّجَّال واحلروف املقطعة يف أ وائل السُّـور
(. واملتشابه مبعىن تكرار اآلايت يف السور املختلفة حي  تكـرر كلمـات اآليـة كمـا يف السـابق ولكـن حتتـوي علـى معـاين 00

 (.  078: 6, ج0401بت املعىن )الطربی, خمتلفة أو تغريت كلمات اآلية وث
ويف كتـــب العلـــوم القرآنيـــة, ابإلضـــافة إىل مصـــطلح املتشـــابه مقابـــل احملكـــم, يـــتكلم العلمـــاء حـــول  نـــوع آخـــر مـــن املتشـــابه, 
يتعامل هوا النوع من املتشابه مع آايت من القرآن تظهر بـنفس الكلمـات واجلمـل املتشـاهبة يف السـور املختلفـة مـن القـرآن,  

ا وقـــع كثـــري ا يف إيـــراد القصـــ  القـــرآين. فـــبع  العلمـــاء يف توضـــيح املتشـــابه يؤكـــدون علـــى إتياهنـــا يف القصـــ  القرأنيـــة, كمـــ
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فيقــول الســيوطي يف الوجــه الســادس مــن اعجــاز القــرآن )م َشــت ِبهات آايتــه( مــن كتــاب  معــرتک األقــران فــی إعجــاز القــرآن : 
هــو »(. ويقــول الزركشــي: 66 :0, ج0418)الســيوطي, « فواصــل خمتلفــةوذلــ  أن القصــة الواحــدة تــرد يف ســو ر  شــ َّ و »

 (.  000: 0, ج0376)الزركشي, « إيراد القصَّة الواحدة يف صور ش َّ وفواصل خمتلفة ويكثر يف إيراد القص  واألنباء
قـارب بعضـها بعضـا , مـا تشـابه مـن اآلايت ومـا »وقد عرّب ابـن عقيلـة عـن التعريـف املتشـابه بتعريـف أعـم وـا تقـدم, فيقـول: 

 (.336: 6, ج0116)املكي, « ويكون بزايدة ونق  يدركها أهل الفهم الثاقب
وأمــا حممـــد طلحـــة مـــن املعاصـــرين يســـعى لبيـــان تعريــف جـــامع ومـــانع للمتشـــابه اللفظـــي, فيقـــول: هـــي اآلايت املكـــرَّرات يف 

, أي: هلــا نظــائر, «املكــّررات»غــري القــرآن. و , قيــد  خــرج بــه مــا تكــرر يف«اآلايت»اللفــت, بِســياقها أو مــع ِإبــدال. فقــول 
, «بِســياقها», قيــد خــرج بــه مــا تشــابه يف املعــىن. و«يف اللفــت»وهــوا قيــد أغلــيب, فرمبــا يقــع التشــابه مــع عــدم وجــود نظــري, و

-93: 0113, أي بتغيــري اللفــت أو الســياق. )طلحــة, «أو مــع إبــدال»أي: املكــرَّرات بــنفس ترتيــب حروفهــا وألفاظهــا. و
94). 

وقد ذكر العلماء واحملققـون تقسـيمات خمتلفـة ألنـواع املتشـابه اللفظـي يف القـرآن بنـاء  علـى نظـرهتم وغرضـهم مـن دراسـة هـوه 
اآلايت. فعلى ما جاء يف كتاب  الربهان فی علـوم القـرآن  لبـدر الـدين الزركشـي, ميكـن تقسـيم الفـروق يف هـوه اآلايت إىل 

 (:  030-000: 0, ج0376مثاين أنواع )الزرکشی, 
ا و ق ولـ ـوا ِحطَـّـة ﴾ )البقـــره:  ( 58أن يکــون فــی موضــع علــی نظــم و فـــی آخــر علــی عکســه. كــفايت  اَدخ ل ـــوا اَلب ــاب  س ــجَّد 

﴾ )األعراف:   (.060و ق ول وا ِحطَّة  و اَدخ ل وا اَلب اب 

 (38﴾ )يونس:  وا ِبس ور ة  ( و ف َات  03ما يشتبه ابلزايدة والنقصان. كفايت  ِبس ور ة  ِمَن ِمَثِلِه﴾ )البقره: 

ـة  و يـ ـز كِّيِهَم﴾ )البقـره:  تِـ   و يـ ع لِّم ه ـم  اَلِكت ـاب  و احلََِكم  ل و ع ل َيِهَم آاي  تِـِه 009التقدمي والتاخري. كفايت  يـ تـَ لـ و ع ل ـَيِهَم آاي  ( و يـ تـَ
 (.03و يـ ز كِّيِهَم و يـ ع لِّم ه م  اَلِكت اب  و احلََِكم ة ﴾ )اجلمعة: 

﴾ )البقـــره: ابلتع ﴾ )آل عمـــران: 60ريـــف والتنکـــري. كـــفايت  و يـ َقتـ ل ـــون  النَِّبيِّـــني  بِغ ـــرَيِ احلَ ـــقِّ ـــقّ  ( و و يـ َقتـ ل ـــون  اأَل نَِبي ـــاء  بِغ ـــرَيِ ح 
000.) 

ــــا م َعــــد ود ة ﴾ )البقــــره: م  ــــن ا النَّــــار  ِإالَّ أ ايَّ ــــا ( و ق ــــال وا 81ابجلمــــع واإلفــــراد. كــــفايت  و ق ــــال وا ل ــــَن مت  سَّ م  ــــن ا النَّــــار  ِإالَّ أ ايَّ ل ــــَن مت  سَّ
﴾ )آل عمران:   (.04م َعد ود ات 

ء ان ﴾ )البقــره:  ن ــا ع ل َيــِه آاب  ــا أ َلف يـَ ء ان ﴾ 071ابــدال حــرف حبــرف غــريه. كــفايت  ب ــَل نـ تَِّبــع  م  ــَدان  ع ل َيــِه آاب  ــا و ج  ( و ب ــَل نـ تَِّبــع  م 
 (.00)لقمان: 

ء ان ﴾ )البقـــره: ابـــدال كلمـــة نخـــرى. كـــفايت  بـ ــ ـــِه آاب  ن ـــا ع ل َي ـــا أ َلف يـَ ـــع  م  ء ان ﴾ 071َل نـ تَِّب ـــَدان  ع ل َيـــِه آاب  ـــع  م ـــا و ج  ( و ب ـــَل نـ تَِّب
 (.00)لقمان: 

﴾ )النساء:   (.4( و م َن ي ش اقِّ اهللَّ ﴾ )احلشر: 005اإلدغام و تركه. كفايت  و م َن ي ش اِقِق الرَّس ول 
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تعتـــرب حـــروف املعـــاين مـــن املوســـوعات الواســـعة للقـــرآن الكـــرمي, وبســـبب التكـــرار والتـــداخل الـــداليل هلـــوه احلـــروف يعـــد مـــن 
أصعب أبواب دراسة معاين القرآن الكرمي, وقّل أن ختلو آيـة مـن القـرآن مـن حـرف مـن حـروف املعـاين, واملشـكلة األساسـية 

ه اخــــتالف مواقــــع هــــوه احلــــروف مــــن اجلمــــل, ّ اخــــتالف معانيهــــا ابخــــتالف مواقعهــــا, ّ دراســــة وثــــري هــــوه فهــــي وجــــو 
 (.  4: 0االختالفات يف املعىن الداليل آلايت القرآن الكرمي )عضيمة, د:ت, ج

ووضع حـرف مكـان ومسالة النيابة أو استبدال الكلمات السيما حروف املعاين وأنواعها املختلفة واستعماهلا يف عدة معان 
حــرف أو اســتعمال حــرف مبعــىن حــرف آخــر, مــن احلــاالت الــيت تســببت اختالفــات كثــرية, بــني علمــاء النحــو, فقــد حصــر 
البصريون استعمال احلروف علـى قضـية السـمع, وال يعتـربون القيـاس أمـر ا صـحيح ا يف اسـتخدام هـوه احلـروف, ولكـن علـى 

س واستعمال احلروف بعضها مكان الـبع . لعـل دليـل البصـريني يف املنـع عـن العكس, الكوفيون, توسعوا فيه فاجازوا القيا
هوه املسالة كان ابلنظر إىل أن األصل يف استخدام احلروف هو يف املعـىن الـوي وضـع لـه, أو ابلنظـر إىل أنـه إذا كـان هنـاك 

ا )أي من نظرة نفي الـ رتادف(. وأمـا الكوفيـون, ميكـن فروق بني الكلمات, فال ميكن هلوه الكلمات أن تتضمن معىن واحد 
القول نن جوازهم ابلقياس واستعمال حرف يف مكان حرف آخر, كانت بسـب وجـود بعـ  الشـواهد يف ورود هـوا األمـر 
يف الواقع اللغوي املوروث, وأنه الميكن خروج حرف عن استعماله يف املعىن الوي وضع لـه مـن دون فائـدة أو داللـة خاصـة 

(. علــى أيـة حــال, عنــد مراجعـة الكتــب املكتوبــة يف علـم املتشــابه اللفظــي يالحــت أن 4-3: 0104مقصـودة )عبــدالکرمي, 
هؤالء العلماء منعوا الرتادف بـني احلـروف وقـد بّينـوا فـروق دقيقـة ومثـرية يف اسـتخدام هـوه احلـروف ومعانيهـا, وـا يـدل علـى 

روف املعــاين يف آايت املتشــابه اللفظــي ونســعى اإلعجــاز القــرآين يف اســتعمال هــوه احلــروف. ونــوكر منــاذج مــن اســتعمال حــ
 لكشف أثرمها ودالهتما يف مضمون اآلايت. 

 استبدال صروف العطف )الواو والفاء( 
ت م ا﴾ )البقرة:  ا ح َي   ِشأـَ  (.35 و قـ َلن ا اي  آد م  اَسك َن أ َنت  و ز َوج    اجلَ نَّة  و ك ال  ِمنـَه ا ر غ د 

ت م ا﴾ )األعراف:  اي  آد م  اَسك َن أ َنت    (.09و ز َوج    اجلَ نَّة  ف ك ال  ِمَن ح َي   ِشأـَ
ت م ا( ملـا قبلهـا حبـرف  الـواو , وأمـا يف ا ح َي   ِشـيـَ  يف هاتني اآليتني, يالحت أنه يف سورة البقرة, عطف مجله )َکال  ِمنـَه ا ر غ د 

ن حـروف العطـف, وهـوا النـوع مـن العطـف يسـمى سورة األعراف استبدل حرف  الفاء   ابلواو . وحـروف الـواو والفـاء مـ
بعطـــف النســـق وهـــو يبـــع يتوســـط بينـــه وبـــني متبوعـــه حـــرف  مـــن أحـــرف العطـــف )الـــواو والفـــاء  وّ َّ وحـــ  وأ و وأ م وب ـــَل وال 

َّ وحـ َّ ت فيـد  مشـاركة  املعطـوِف للمعطـوف عليـه يف احل كـم واإلعـراِب, وأمـا حـروف أو , أم, ولكَن(. وحـروف واو, وفـاء, و
 (.  500: 0117بل, ال ولکن فال تفيد املشاركة  بينهما يف املعىن عموما, وإهنما للتَّشري  يف اإلعراب )الغالئينی, 

ولكـل مـن حــروف العطـف معــىن وداللـة يتميــزه عـن آخــر. فبالنسـبة إىل حـروف الــواو والفـاء, حــرف الـواو يــدل علـى مطلــق 
كـل فعــل عطــف عليــه مــا »(. و001-009م: 0999عقيــب )األنبــاری, اجلمـع ولكــن حــرف الفــاء يـدل علــي الرتتيــب والت

يتعلق به تعلق اجلـواب ابإلبتـداء, وكـان األول مـع الثـاين مبعـىن الشـرط واجلـزاء, فاألصـل فيـه عطـف الثـاين علـى األول ابلفـاء 
, 0110)االســکافی, « دون الــواو... وملــا مل يتعلــق الثــاين ابألول تعلــق اجلــواب ابالبتــداء وجــب العطــف ابلــواو دون الفــاء

 (.  003-000: 0ج
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يف هوه اآلايت يدل على معنيان خمتلفان؛ يقال ملن دخل إىل مكان ما: )اسـكن( ويعـىن بـه االسـتمرار يف « اسكن»وكلمة 
: )اســكن هــوا املوضــع( ويعــين دخولــه والعــيش فيــه, وقــد جــاء يف آيــة  ــا ملــن مل يــدخل مكــاان  البقــاء وعــدم تركــه, ويقــال أيض 

ا﴾ )البقـرة:  و ِإَذ قـ   ت َم ر غ د  ـا 58َلن ا اَدخ ل وا ه ِوِه اَلق َري ة  ف ك ل وا ِمنـَه ا ح َي   ِشأـَ ـِوِه اَلق َريـ ة  و ك لـ وا ِمنـَه  ( و و ِإَذ ِقيـل  هل ـ م  اَسـك ن وا ه 
ت َم﴾ )األعـــراف:  َيـــ   ِشـــأـَ ابلـــدخول إىل  (, يتبـــني يف هـــوه اآلايت أنـــه يف ســـورة البقـــرة, حيـــ  أمـــر هللا بـــين إســـرائيل060ح 

املدينــة, ذكـــرت كلمـــة )أدخلـــوا(, ونتيجـــة لــول  ميكـــنهم االســـتفادة مـــن الـــنعم املتاحــة بعـــد دخـــوهلم املدينـــة. لكـــن يف ســـورة 
يف قصـة آدم « اسـکن»األعراف, أمر بين إسرائيل ابلعيش يف هوه املدينة واستخدام بركاهتا يف نفس الوقت. وكـول  كلمـة 

ن الوي دخلته, والثاين: أدخل املكان واسكنه. ففي سورة البقرة آدم وزوجته مهـا يف اجلنـة وهللا هلا معنيان؛ األول: الزم املكا
ممرهم ابلبقاء والعيش يف اجلنة وجميء حرف غري الـواو لـيس صـحيح ا, وأمـا يف سـورة األعـراف بعـد أمـر هللا إبلـيس ابخلـروج 

حــرف الفــاء يف اآليــة متناســب ا ملعــىن الرتتيــب إذ الميكــن مــن اجلنــة ممــر آدم ابلــدخول وجعــل اجلنــة حمــل ســكنهم, لــوا جــاء 
 (.70-71؛ الكرماين, د:ت, 004-003: 0, ج 0110الدخول واألكل يف نفس الوقت )األسكايف, 

والغرانطــي يؤكــد علــى معــاين هــوا احلــروف ويــري أن القصــة يف ســورة البقــرة, فقصــد بــه اإلخبــار مبــا جــرى يف قصــة آدم ومل 
القصة غري البيان ما جرى لوا جاء ابلواو يف البقرة ولكن يف سورة األعراف فقصد بـه بيـان نعـم هللا علـى يقصد هللا يف بيان 

آدم وذريتــه وميکــن واحــدة تلــو اآلخــر وهــوا متناســب مــع الفــاء املقتضــية الرتتيــب, واختلفــت العبــارات إلخــتالف القصــدان 
 (.09 :0)الغرانطي, د:ت, ج

ميكـن فصـل اآلايت مــن السـياق, فامـا السـياق يف سـورة البقـرة مبـين علـى تكــرمي آدم, هـوه مـن انحيـة, ومـن انحيـة أخـرى ال
ويظهر هوا يف استخالفه يف األرض, تفضيله على املالئكة بتعليمه وسـجود املالئكـة لـه, ولكـن القصـة يف األعـراف وقعـت 

وأن بدايــة اآليــة يف ســورة (. 089-087: 0116يف ســياق العقــوابت واهــالك األمــم وغضــب الــرب ســبحانه )الســامرائی, 
وأن هللا ينسـبها إىل نفسـه والـواو هنـا للداللـة علـى زايدة التشـريف والتمجيـد, جلمـع بـني السـكن يف « قلنا»البقرة هي بفعل 

ا» اجلنــة وأكــل الــنعم بــدون شــرط, وهلــوا الســبب جــاء يف خمتــتم اآليــه  ألن فيهــا أكثــر عموميــة يكــون التقــدير )اســکنا « ر غ ــد 
و کــال حيــ  شــأتما(. وأمــا يف ســورة األعــراف  الــيت وردت اآليــه يف ســياق هــالك األمــم الســابقة والســياق, حيــ  شــأتما 

: 0116؛ الســـامرائي, 93-90: 0991ســـياق غضـــب هللا, وليســـت فيهـــا معـــىن العـــام الـــوي يف آيـــة البقـــرة )ابـــن مجاعـــة, 
086-090  .) 

معـىن تتلـف عـن اآلخـر؛ ففـي سـورة البقـرة, ممـر آدم وزوجتـه  يتبني وا قيل, على الرغم من تشـابه اآليتـني, أن لكـل منهمـا
ابالستمرار يف العيش يف اجلنـة واالسـتفادة مـن بركـات اجلنـة يف حيـاهتم, وبواسـطة حـرف )واو( بـنّي مطلـق اجلمـع بـني احليـاة 

امتهمـا. ويف سـورة والتمتع ابلنعم. وميكن آلدم وزوجته العـيش يف أي مكـان مـن اجلنـة وأكـل أي فاكهـة, وهـوا يـدل علـى كر 
األعــراف, ألنــه مل يــدخل اجلنــة, وأن قصــة آدم ليســت هــي احملــور الرئيســي للســورة, ومل يــتم اإلشــارة إليهــا إال قشــارة عــابرة, 
فهو ممـر أوال  ابلـدخول والعـيش يف اجلنـة. وبعـد دخوهلـا وبـدء احليـاة, ميكـنهم أيض ـا اسـتخدام مثـر اجلنـة, فعلـى أسـاس معـىن 

 الزمين يف هوه اآلية,   استخدام حرف الفاء.الشرط والرتتيب 
 استبدال صروف اجلر )إلی وعلی(
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ن ا و م ا أ َنزِل  ِإىل  ِإبـَر اِهيم  ﴾ )البقره:   (036 ق ول وا آم نَّا اِبهللَِّ و م ا أ َنزِل  إِل يـَ
ن ا و م ا أ َنزِل  ع ل ى ِإبـَر اِهيم    (84﴾ )آل عمران:  ق َل آم نَّا اِبهللَِّ و م ا أ َنزِل  ع ل يـَ

( حبرف جر )علي(. وحروف اجلر هي أحرف تـربط معـىن الفعـل قبلـه ابالسـم  يف هاتني اآليتني,   استبدال حرف جر )ِإىل 
الوي يليه أو  عل االسم بعده جمرور ا. وحروف اجلر عشرين حرف ا )ابء, من, الی, عن, علـی, فـی, کـاف, الم, واو قسـم, 

(. ويف آايت املتشــابه 463: 0117, خــال, عــدا, حاشــا, کــی, متــی و لعــّل( )الغالئينــی, يء قســم, مــو, منــو, رب, حتــی
ومعلــوم أن هــوه احلــروف غالب ــا تــدل «. ابء, إلــی, علــی, الم, مــن, فــی و عــن»اللفظــي وقعــت اســتبدال بــني حــروف اجلــر 

. والفــرق بــني حــريف إىل و علــى يف اآليتــني, أن حــرف )إىل( تــدل علــى انتهــاء  علــى أكثــر مــن معــىن وتتــداخل املعــاين أحيــاان 
( وحــرف )علــى( تــدل علــى االســتعالء ومعنــاه: علــو 385 :0403الغايــة زمــاان  أو مكــاان  والوصــول إىل الغايــة )املــرادي, 

(. وأن إىل ينتهـي إىل املقصـود مـن كـل جهـة, وعلـى ال ينتهـى إال مـن جهـة واحـدة 093: 0998الشئ على غريه )سـعد, 
 (.  019: 0991 وهي: العلو )ابن مجاعة,
, وهو أمر للرسول ومـن اتبعـه علـى التشـري , وإذا كـان األمـر للجميـع وجـرى علـى حقيقتـه «ق ول وا»فجاء يف أول آية البقرة 

فإمنــا أنــزل إلــيهم ومل ي صــح علينــا, ألن علــى خمــتّ  جبانــب الفــوق وهــو خمــتّ  ابألنبيــاء, ألن الكتــب منزلــة علــيهم ال شــركة 
وهـو « قـل»ليه حقيقة هو الرسول ال املؤمنون وإذا قلنا أنزل على املـؤمنني فمجـاز, ويف آل عمـران جـاء لَ مة ِفيها واملنزل ع

, ألنـه أنـزل عليـه وعلـى سـائر الرسـل «علينـا»خمتّ  ابلنيب ص لَّى هللا  ع ل َيِه و س لَّم  دون أمته فكان الوي يليـق بـه اتيـان حـرف 
 (.79؛ الكرماين, د:ت:53-50)الغرانطي, د:ت: 

إذن ميكــن مالحظــة االخــتالف بــني هــاتني اآليتــني يف نــوع الــوحي املتلقــى, فعنــدما يتحــدث القــرآن عــن نــزول الــوحي علــى 
النيب, يتم استخدام حرف علي, اليت تـدل علـى الـوحي املباشـر إليـه مـن السـماء, وعنـدما يتحـدث عـن نـزول الـوحي وقبولـه 

علـى تلقـي غـري املباشـر للـوحي, ويشـري الفعـالن  ق ولـ وا﴾ و قـ َل﴾ من قبل املؤمنني, فإنـه يسـتخدم حـرف إيل, وهـوا يـدل 
يف بدايــة هــاتني اآليتــني إىل نفــس الشــيء. ويف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا الغــرض مــن اآليــة هــو التعبــري عــن الــوحي واألمــر 

احلــاالت ذكــر حــرف إيل  ابلطاعــة وااللتــزام بــه, ي الحــت أن األنبيــاء واملــؤمنني متســاوون يف تلقــي الــوحي وتنفيــوه, ففــي هــوه
 الوي يشري إىل اهلدف الغائي )اتباع األوامر املنزلة(.

 استبدال صروف النفی )ال ولن(
ا مب ا ق دَّم َت أ َيِديِهَم و اهللَّ  ع ِليم  اِبلظَّاِلِمني ﴾ )البقره:  نـََّوه  أ ب د   (95 و ل َن يـ ت م 

ا مب ا ق دَّم َت أ   نـََّون ه  أ ب د   (7َيِديِهَم و اهللَّ  ع ِليم  اِبلظَّاِلِمني ﴾ )اجلمعه:  و ال  يـ ت م 
اآليتان, وردا يف الرد علـى ادعـاءات اليهـود, ففـي سـورة البقـرة قـالوا نن اجلنـة هلـم يف اآلخـرة وال يـدخلها أحـد غـريهم, فهـوا 

حليـاة يف احلاضـر والـدنيا, علـى ادعاء عظيم ويتعلق ابملستقبل واآلخـرة. ويف سـورة اجلمعـة, ادعـائهم أقـل مـن البقـرة ويتعلـق اب
الــرغم مــن أن النتيجــة تــؤدي إىل نفــس االدعــاء كمــا كــان مــن قبــل. وأســتخدم يف اآليتــني حــريف النفــي خمتلفــة. ففــي ســورة 

 البقرة, جاء حرف النفي )لن( ويف سورة اجلمعة, أستبدل حرف النفي )لن( بـ)ال(. 
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( ولكــن عنــد بعــ  039: 0117مــاء, لالســتقبال )األنصــاری, نفــي املضــارع حبــرف )ال( يتخلصــه, علــى رأي معظــم العل
العلماء, كـاألخفش واملربد وابـن مالـ , فـإن نفـي املضـارع بــال ال يتخلصـه لالسـتقبال ابلضـرورة, وميكـن اسـتخدامه يف نفـي 

صــبها (. وحــرف )لــن( هــو أيض ــا أحــد األحــرف النفــي الــيت تــدخل علــى الفعــل املضــارع وين097: 0403احلــال )املــرادي , 
ـــد )املـــرادي ,  ـــيس للنفـــي املؤب ـــاه للمســـتقبل. وخالف ـــا لـــرأي الزخمشـــري, فـــإن هـــوا احلـــرف ل (. 071: 0403ويـــتخل  معن

وابلنظر إىل اإلستعمال القرآين هلوه احلـروف, فـال شـ  أن حـرف النفـي )ال( ي سـتخدم لنفـي احلـال واملسـتقبل, وينفـي فعـل 
ــا مــع االســم ويف  املضــارع يف احلــال واالســتقبال ويف بعــ  احلــاالت ــا الفعــل املاضــي. ويســتخدم هــوا احلــرف أيض  ينفــي أيض 

الــدعاء, لــوا فــإن النفــي حبــرف )ال( أوســع مــن نفــي بـــ)لن( ألن احلــرف )لــن( تــت  الفعــل ابملســتقبل أمــا )ال( فنفيهــا عــام 
 (.368-363: 3, ج0111)السامرائي , 

ئهم عن اآلخرة وليس ىف احلال لول  من املناسـب اسـتخدام النفـى ووجه االختالف بني اآليتني؛ أن آية البقرة ملا كان ادعا
مبا وضعه من احلروف لنفى املستقبل وهو حرف )لن(, وأما ىف سورة اجلمعـة ورد الـرد علـي زعمهـم أهنـم أوليـاء هللا مـن دون 

لــب املــوت متعلــق مبــا النــاس يف الــدنيا وهــوا خمــت  بزمــان احلــال, انســبه النفــى بـــ)ال(. ومــن انحيــة أخــرى, ففــي البقــرة, ط
يتمناهــا كــل عبــد, وهــو أن تكــون اآلخــرة هلــم خاصــة, فجــاء مناســب ا لــول  نقــوى أدات النفــي الــيت تــدل علــى عــدم الوقــوع 
علـى وجـه التاكيـد واالسـتمرار, وأمـا يف اجلمعـة تعلـق طلـب املـوت بشـيء آخـر ولـيس كـالبقرة وهـو أهنـم أوليـاء هللا وحــدهم, 

؛ 47: 0لســابق, فاســتخدم مــن أدات النفــي مــا هــو أضــعف مــن )لــن( )الغرانطــي, د:ت, جوهــوا الشــرط أقــل أمهيــة مــن ا
 (.  068-066: 0, ج0110االسكايف, 

 سوف( –ستقبال )سني الستبدال بني صروف االا
َتِيِهَم أ نـَب اء  م ا ك ان وا بِِه ي َستـ َهزِئ ون ﴾ ) ب وا اِبحلَ قِّ ل مَّا ج اء ه َم ف س َوف  م   (5األنعام:  فـ ق َد ك وَّ

ب وا ف س ي َاتِيِهَم أ نـَب اء  م ا ك ان وا بِِه ي َستـ َهزِئ ون ﴾ )الشعراء:   (6  فـ ق َد ك وَّ
يف هــاتني اآليتــني, اســتبدل حــرف )ســني( حبــرف )ســوف(. ت عــرف هــاين احلرفــان حبــريف االســتقبال وتــدخالن علــى الفعــل 

وفيون, ال فرق بني استخدام هوين احلـرفني, ويعتقـدون أن )سـوف( املضارع و عالن معناه خمتص ا ابملستقبل, على رأي الك
قــد تغــري إىل )ســني( بســبب كثــرة اســتخدامه, والبصــريون يعتقــدون أن هــوين احلــرفني منفصــالن عــن بعضــهما الــبع , وأن 
حـــرف )ســـني( يـــدل علـــى معـــىن املســـتقل وإذا كـــان )ســـني( مـــن تغيـــري )ســـوف(, فيجـــب أن يكـــون لكالمهـــا معـــىن الواحـــد 

 (.500: 0, ج0113ألنباری, )ا
وابلنســبة لـــآلايت القرآنيـــة الـــيت اســـتخدمت فيهـــا هـــاين احلرفـــان, فــإن حـــرف )ســـني( تـــدل علـــى املســـتقبل القريـــب وحـــرف 
)ســوف( تــدل علـــى املســتقبل البعيـــد, علــى ســـبيل املثــال, عنــدما يســـاله أبنــاء يعقـــوب أن يســتغفر هللا هلـــم, يعــدهم بطلـــب 

(, ولكـن إبـراهيم حـني يـدعو 98 س َوف  أ َستـ َغِفر  ل ك َم ر يبِّ ِإنَـّه  ه ـو  اَلغ ف ـور  الـرَِّحيم ﴾ )يوسـف:  املغفرة يف املستقبل, فيقول:
ِفي ـــا﴾ )مـــرمي:  ـــان  يب ح  م  ع ل َيـــ   س ا َســـتـ َغِفر  ل ـــ   ر يبِّ ِإنَّـــه  ك  ـــال  ( و هـــوا يـــدل علـــى 47أابه ومل يســـتجبه, فيقـــول ابـــراهيم:  س 

ا ألّن حروفـه أكثـر مــن املسـتقبل القريـب. وتـد ل هــاين احلرفـان علـى التوكيـد وأن الفعــل واقـع الحمالـة وأن سـوف أكثــر توكيـد 
الســني. وأحيــاان يســتخدم هــاين احلرفــان بنــاء  علــى التفصــيل أو االختصــار يف الكــالم, فــإذا كــان الســياق ســياق التفصــيل 
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-05: 4, ج0111ني )الســـامرائی, تســـتخدم حـــرف ســـوف وإذا كـــان الســـياق, ســـياق االختصـــار, تســـتخدم حـــرف ســـ
07.) 

فقــال بعــ  العلمـــاء نن اســتعمال حـــريف )ســني( و)ســـوف( يف اآليتــني كــان متناســـب ا لضطنــاب واالجيـــاز يف ســورتني. ففـــي 
ســورة األنعــام ملــا ترتبــت علــى إطنــاب وبســط آايت هللا ومحــده وانفــراده ابخللــق واالخــرتاع و ذكــر ســبحانه خلــق الســماوات 

ــاء ه َم واألرض وخلــق ال ــا ج  ب وا اِبحلَ ــقِّ ل مَّ ــوَّ ــَد ك  ظلمــات والنــور وغــريه, فــاتبع هــوا االطنــاب مــا انســبه مــن االتبــاع وقــال:  فـ ق 
ــان وا بِــِه ي َســتـ َهزِئ ون ﴾ وأمــا يف ســورة الشــعراء ملــا كــان الســياق, ســياق االجيــاز فناســبه اال َتِــيِهَم أ نـَب ــاء  م ــا ك  ــَوف  م  جيــاز وقــال: ف س 

ـان وا بِـِه ي َسـتـ َهزِئ ون ﴾, وابلنسـبة لآليتـني ففـي آيـة االنعـام جـاء مجلـة  اِبحلَـ قِّ ل   فـ ق َد ك   ب وا ف س ي َاتِيِهَم أ نـَب اء  م ا ك  ـاء ه َم﴾ وَّ مَّـا ج 
الــيت مل تــرد يف ســورة الشــعراء, إذن اســتعمل احلــروف متناســب ا مــع ســياقي التفصــيل واالجيــاز يف الســورتني )الغرانطــی, د:ت, 

 (.479-478: 0, ج0110؛ االسکافی, 041: 0ج
وقــال الســامرائي أن األصــل يف ســورة األنعــام وخــري العــواب وجــاء حبــرف )ســوف( داال  علــى املســتقبل البعيــد وأمــا يف ســورة 
الشــعراء الـــيت ورد فيهـــا الكـــالم عــن األمـــم الســـابقة وتعـــويبهم يف الــدنيا ويـــدل علـــى قـــرب العــواب للمســـتهزئني جـــاء حبـــرف 

 (.089-085: 0116 تدل على املستقبل القريب )السامرائي, )سني( اليت
وابلنظــر إىل مــا قالــه العلمــاء, وداللــة حــروف املســتقبل, فحــرف )ســوف( يف ســورة األنعــام تشــري إىل وقــوع العــواب احلتمــي 

كـرين يف الـدنيا ل مم السابقة الوين أنكروا املعجزات االهليـة, وحـرف )سـني( يف سـورة الشـعراء تشـري إىل قـرب العـواب للمن
 وأن هوه اآلية هي يف تسلية النيب وأن التكويب يف اآلية يقصد به إنكار القرآن.  

 النتائج
ــم  ون کــت  رائعـــة  آايت املتشــابه الفظــي يف القــرآن الکـــرمي, مــن أبــرز جوانــب االعجـــاز يف أســلوب القــرآن وحتتــوي علـــی ِحک 

 ين.تدعو إلی الّروعة وازدايد اإلميان هبوا الکتاب الراب
واالستبدال, نوع من التغيريات يف آايت املتشابه اللفظية يف القرآن الكرمي, ويدل على دقـة اسـتخدام احلـروف يف األسـلوب 

 القرآين. والبح  يف هوا املوضوع يزيد التامل والتدبر يف القرآن الكرمي و اإلميان قعجازه.
نـب البالغـي ودالالت هاّمـة يف فهــم املعـاين ومجـال األسـلوب؛ حِبــ  و االسـتبدال يف حـروف املعـاين, هلـا أمهيّــة ابلغـة يف اجلا

نــری يف اســتبدال حــرف  ِأحــاديّ  مــن حــروف املعــاين, يف آيتــني متشــاهبيت املبــانی, تنبــع معــان  رائعــة  مجيلــة, ت عــاين عــن بياهنــا 
 فقرات طويلة.

لسياق و أن العلماء الق دامی اهتّمـوا مبوضـوع هـوه ودراسة هوا النوع من املتشابه يف القرآن هلا صلة مع مفاهيم الرتادف و ا
 الصلة اهتماما ابلغا ِلما هل ا من أثر  ابل   يف فهم دقائق معاين اآلايت املتشاهبة لفظا يف القرآن الکرمي.

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
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قــق: حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد, هـــق(, املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر, احمل0401ابــن األثــري, ضــياء الــدين, )
 املكتبة العصرية, دط. بريوت: 

م(, كشــف املعــاّن ىف املتشــابه مــن املثــاّن, حتقيــق: الــدكتور عبــد اجلــواد خلــف, املنصــورة: 0991ابــن مجاعــة, بــدر الــدين, )
 دار الوفاء, الطبعة األوىل.

 رآن, بريوت, لبنان: دار البشائر, الطبعة األوىل.م(, فنون األفنان يف عيون علوم الق0987ابن جوزی, مجال الدين, )
م(, املتشــابه اللفظــی فــی القــرآن الکــرمي وأســراره البالغيــة, اشــراف: حممــد حممــد أبــو موســى, 0110ابــن عبــدهللا, صــاحل, )

 جامعة أم القرى, كلية اللغة العربية.

 مد هارون, بريوت: دار الفکر, دط.هـق(, معجم مقاييس اللغة, احملقق: عبد السالم حم0399ابن فارس, أمحد, )

 ت(, وويل مشكل القرآن, احملقق: ابراهيم مشس الدين, بريوت: دار الكتب العلمية, دط.ابن قتيبه, أبو حممد, )د

هـق(, تفسري القـرآن العظـيم, حتقيـق: حممـد حسـني مشـس الـدين, بـريوت: دار الكتـب 0409ابن كثري, امساعيل بن عمر, )
 ألوىل.العلمية, الطبعة ا

 هـق(, لسان العرب, بريوت: دار صادر, الطبعة الثالثة.0404ابن منظور, مجال الدين, )

م(, درة التنزيــل وغــرة التاويــل, دراســة وحتقيــق: حممــد مصــطفي آيــدين, مكــة املكرمــة: معهــد 0110اإلســکافی, اخلطيــب, )
 البحوث العلمية, الطبعة األوىل.

ات فــی غريــب القــرآن, حمقــق: صــفوان عــدانن الــداودی, بــريوت: دار القلــم , هـــق(, املفــرد0400األصــفهانی, الراغــب, )
 دمشق: الدار الشامية, الطبعة األوىل.

 م(, أسرار العربية, الناشر: دار األرقم, الطبعة: األوىل.0999األنباری, أبو الربكات کمال الدين, )
خلــــالف بــــني النحــــويني: البصــــريني والكــــوفيني, م(, اإلنصــــاف يف مســــائل ا0113األنبــــاری, أبــــو الربكــــات کمــــال الــــدين, )

 الناشر: املكتبة العصرية, الطبعة: األوىل.
 ق(, البحر احمليط يف التفسري, احملقق: صدقي حممد مجيل, بريوت: دار الفكر, دط. 0401األندلسي, أبو حيان, )

 غانی, دط.م(, مغنی اللبيب, يربوت: دارالفکر, راجعه سعيد األف0117األنصاری, ابن هشام, )

م(, فتح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القـرآن, حتقيـق: حممـد علـي الصـابوين, بـريوت: دار القـرآن 0983األنصاري, زكراي, )
 الكرمي, الطبعة األوىل.

ـــه املتشـــابه اللفظـــي يف القصـــ  القـــرآين دراســـة نظريـــة 0117بنـــت ســـامل, هتـــاين, ) ـــة الســـياق القـــرآين يف توجي ـــر دالل م(, أث
آايت قص  نوح وهـود وصـاحل وشـعيب علـيهم السـالم, اشـراف: عبـدالعزيز عـزت, جامعـة أم القـرى,  تطبيقية على 

 كلية الدعوة وأصول الدين, قسم الكتاب والسنة.
م(, موســوعة كشــاف اصــطالحات الفنــون والعلــوم, حمقــق: علــي دحــروج, نقــل الــن  0996التهــاونی, حممــد بــن علــی, )

 دي, بريوت: مكتبة لبنان انشرون, الطبعة األوىل.الفارسي إىل العربية: عبد هللا اخلال
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ق(, التعريفــات, حمقــق: ضــبطه وصــححه مجاعــة مــن العلمــاء قشــراف الناشــر, بــريوت: دار  0413اجلرجــاين, الشــريف, )
 الكتب العلمية, الطبعة األوىل.

ی قــرآن کــرمي, جملــه ش(, پژوهشــی در ابره آايت متشــابه لفظــ0387بــی زينــب, رضــائی کرمــانی, حممــدعلی, )حســينی, بــی
 .  001 -83,   3/80مطالعات اسالمی: علوم قرآن و حدي , سال چهلم, مشاره پياپی 

 م(, إعانة احلفال لآلايت املتشاهبة األلفال, الطبعة األوىل.0113حنيار, حممد طلحة بالل, )

 الطبعة الثانية.هـق(, الضبط ابلتعقيد للمتشابه اللفظي يف القرآن ا يد, 0409احلنني, فواز سعد, )
م(, توجيـــه املتشـــابه اللفظـــی فـــی القـــرآن الکـــرمي بـــني القـــدامی واحملـــدثني, أمحـــد الغرانطـــی وفاضـــل 0100رجـــائی, حممـــد, )

 السامرائی: دراسة مقارنة, جامعة املالاي, أكادمية الدراسات اإلسالمية, قسم القرآن واحلدي .

ين, احملقـق: حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم, الناشـر: دار إحيـاء الكتـب ق(, الربهان فی علـوم الـد0376الزرکشی, بدر الدين, )
 , الطبعة األولی. العربية

 م(, معانی النحو, عمان, أردن: دار الفکر, الطبعة األولی.0111السامرائي, فاضل صاحل, )
 م(, التعبري القرآنی, عمان, أردن: دار عمار, الطبعة الرابعة.0116السامرائي, فاضل صاحل, )

 م(, حروف املعاين بني دقائق النحو ولطائف الفقه. 0988عد, حممود, )الس

(, معــــرتك األقــــران يف إعجــــاز القــــرآن, وي ســــمَّى )إعجــــاز القــــرآن ومعــــرتك 0418 -م 0988الســــيوطي, جــــالل الــــدين,  )
 األقران(, بريوت: دار الکتب العلمية, الطبعة األوىل.

حدي :  من تقـرب إيّل شـربا تقربـت إليـه  -وأثره يف فقه احلدي  النبوي م(, السياض اللغوي0100الشمالی, ايسر امحد, )
 .017 -093ص   ,0, العدد 38ذراعا  منوذجا, جملة: دراسات العلوم الشرعية والقانون, ا ّلد 

ق(, جـــامع البيـــان يف وويـــل القـــرآن, حتقيـــق: أمحـــد حممـــد شـــاكر, انشـــر: موسســـة الرســـالة, 0401الطـــربي, أبـــو جعفـــر, )
 عة األوىل. الطب

م(, التبـاوب فـی املعنـی بـني حـروف العطـف  دراسـة فـی القـرآن الکـرمي , جملـة جامعـة أم 0104عبدالکرمي, حجاج أنـور, )
 .049 -010القرى لعلوم اللغات وآداهبا, العدد الثاين عشر, ص  

 القاهرة: دار احلدي .عضيمة, حممد عبداخلالق, )دت(, دراسات ألسلوب القرآن الكرمي, تصدير: حممود حممد شاكر 
الغرانطي, ابن زبري, )د.ت(, مالك التاويل القاطع بووي اإلحلاد والتعطيل يف توجيـه املتشـابه اللفـت مـن آي التنزيـل, وضـع 

 حواشيه: عبد الغين حممد علي الفاسي, بريوت: دار الكتب العلمية, د.ط.

 رالفکر, بعناية علی الشيخ حممد, دط.م(, جامع الدروس العربية, يربوت: دا0117الغالئينی, مصطفی, )

ش(, التحليـــل البالغـــي ألســـباب اخـــتالف حـــروف املعـــاين يف املتشـــابه اللفظـــي مـــن القـــرآن, فصـــيلة 0396فـــائز, قاســـم, )
 .  006 -90اللسان املبني, السنة الثامنة, العدد السابع والعشرون, ص  

وجـوه االسـتبدال يف القـرآن الكـرمي دراسـة لغويـة وصـفية حتليليـة, بـريوت: داراملعرفـة, م(, 0117, )الكردي, عز الدين حممـد
 الطبعة األوىل.

https://ddl.ae/search/results/?authors=43763
https://ddl.ae/search/results/?authors=43763
https://ddl.ae/search/results/?years=2007
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ن يف توجيـــه متشـــابه القـــرآن ملـــا فيـــه مـــن احلجـــة الكرمـــاين, برهـــان الـــدين, )د.ت(, أســـرار التكـــرار يف القـــرآن املســـمى الربهـــا
 والبيان, احملقق: عبدالقادر أمحد عطا, دار الفضيلة, د.ط.

م(, مشـــتبهات القـــرآن, تعليـــق: حممـــد حممـــد داود, دار املنـــار للنشـــر والتوزيـــع, الطبعـــة 0998الكســـائي, علـــي بـــن محـــزة, )
 األوىل.

حممــد  -صــطلحات والفــروق اللغويــة, احملقــق: عــدانن درويــش الکفــوی, أيــوب بــن موســی, )دت(, الكليــات معجــم يف امل
 املصري, بريوت: مؤسسة الرسالة, دط.

م(, املوســوعة القرآنيــة املتخصصــة, إشــراف و تقــدمي: حممــود محــدي زقــزوق, مصــر, قليــوب: 0113جمموعــة مــن املــؤلفني, )
 مطابع التجارية, دط.

کـــرمي بـــر اســـاس رويکـــرد يريـــخ ادبـــی هرمنوتيـــيت, فصـــلنامه ش(, بررســـی متشـــاهبات لفظـــی قـــرآن  0397حمققيـــان, زهـــرا, )
 .70 -43سال ششم, مشاره اول, ص  « های ادبی_قرآنیپژوهش»پژوهشی  -علمی

 ق(, معجم اللغة العربية املعاصرة, قاهرة: عامل الکتب, الطبعة األولی.0409خمتار عمر, أمحد, )

روف املعــانی, حتقيــق: فخرالــدين قبــاوه؛ حممــد نــدمي فاضــل, ق(, اجلنــی الــدانی فــی حــ 0403املــرادي, احلســن بــن قاســم, )
 بريوت, لبنان: دارالکتب العلمية, الطبعة األولی.

م(, الــزايدة واإلحســان يف علــوم القــرآن, األمــارات, الشــارقة: مركــز البحــوث والدراســات, مجعــة 0116املكــي, ابــن عقيلــة, )
 الشارقة, الطبعة األويل.
ان, مكتبــة لينـــة م(, متشــابه القــرآن العظـــيم, حتقيــق: عبـــدهللا بــن حممــد الغنيمـــ0993جعفـــر, )املنــادي, أبــو داود أمحـــد بــن 

 .للنشر و التوزيع
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(11) 
 استخدام تطبيق زابر يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 1د. سييت سلوى حممد نور
 صال, جامعة يونيزا, ماليزايأستاذة بقسم اللغة العربية, كلية اللغة واالت

 1د. نورعاشقني عثمان
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 امللخص

 أصــــبح التعلــــيم اليــــوم أكثــــر تقــــدما مــــع وجــــود االبتكــــارات والتقنيــــات الــــيت تلــــون حيــــاة اجليــــل احلــــايل. إن الواقــــع املعــــزز

(Augmented Reality)   هـو تطبيـق يـوفر اتصـاال  ابلعـامل املـادي نجهـزة رقميـة ميكنهـا إضـافة نصـو  ورسـومات وفيـديو
وصوت يف عرضها التقدميي. يف عامل التعلـيم , ميكـن أن يضـيف الواقـع إىل منـاهج الـتعلم الـيت يتبعهـا الطـالب. هتـدف هـوه 

لغري النـاطقني هبـا  الواقع املعزز ة العربية من خالل تطبيقات قائمة علىالدراسة إىل تطوير وحدات إلكرتونية ملوضوعات اللغ
(.   اختيـار مـادة اللغـة العربيـة للطـالب الـوين Zapparيف جامعة السلطان زين العابدين مباليزاي من خالل تطبيقـات زابـر )

ــــــــــــــة كمــــــــــــــادة تعليميــــــــــــــة ابســــــــــــــتخدام هــــــــــــــوا التطبيــــــــــــــق ومسيــــــــــــــت ابســــــــــــــ ــــــــــــــيس لــــــــــــــديهم أســــــــــــــاس يف اللغــــــــــــــة العربي  :مل
AL-ARABIYYAH@ZAPPAR))  طالب ــــا يف اســــتخدام هــــوا التطبيــــق يف الفصــــل الدراســــي اجلــــامعي  47شــــارك لقــــد

الثــاين. وأثبتــت نتيجــة الدراســة رغبــة الطلبــة يف اســتخدام هــوا التطبيــق داخــل الفصــل أو خارجــه. ابالختصــار, تســهل مثــل 
 التعلم والتعليم أو ح  بعد انتهاء الدراسة. هوه التطبيقات التعليمية مشاركة املواد مع الطلبة أثناء جلسات

 تطبيق زابر, تعليم اللغة العربية, الناطقون بغري اللغة العربية.الكلمات املفتاصية: 
 

 خلفية الدراسة
عنـدما   اسـتخدامه يف عـامل تعلـيم العلـوم. إنـه مصـطلح  0101معروف ا على نطاق واسع يف عـام  (AR) أصبح الواقع املعزز

 .ميكن ترمجته إىل الواقع املعزز أو الواقع املعزز على مشهد العامل احلقيقـي مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجيـا الكمبيـوترإجنليزي 
بشـكل عـام , هنــاك أدلـة تظهــر أن بيأـات الـتعلم الــيت تسـتخدم التكنولوجيــا مثـل الواقـع املعــزز قـادرة علــى حتسـني التحصــيل 

 ,.Sotiriou, S. & Bogner, F)  يد احلافز ويعزز التعلم املعـريف بـني الطـالباألكادميي للطالب يف موضوع ما. كما أنه يز 

2010) 
هنــاك العديــد مــن التعريفــات الــيت   تقــدميها للواقــع املعــزز مــن خــالل اخللفيــات البحثيــة املختلفــة. بشــكل عــام, فــإن الواقــع 

يـتم حتديـد مسـتوى التكامـل بـني املواقـف  (. Lee, 2012املعـزز هـو إنتـاج أجهـزة كمبيـوتر تعـزز  ربـة بيأـة التعلـيم احلقيقيـة )
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ـــة واالفرتاضـــية مـــن خـــالل أهـــداف التـــدريس وكيـــف ميكـــن اســـتخدام التكنولوجيـــا بشـــكل كامـــل لتلبيـــة احتياجـــات  احلقيقي
 (.Lisa, 2017الطالب )

ع بـــني ظـــواهر العـــامل إن الـــتعلم املعتمـــد علـــى الواقـــع املعـــزز هـــو أســـاس بيأـــة تعليميـــة حديثـــة مبســـاعدة التكنولوجيـــا. فهـــو جيمـــ
احلقيقــي مــع إضــافة رســومات مثــل الصــور واألصــوات إىل املــواد التعليميــة. وهتــدف إضــافة هــوه العناصــر الرســومية إىل إثــراء 
الظواهر األصلية اليت ميكن استخدامها يف ثورة التطبيقات التعليمية مثل اهلندسة املعمارية أو الفن أو علم التشـريح أو اللغـة 

 Hannuحيتــاج إىل مســاعدة مــن الرســومات واحملاكــاة أو النمــاذج ثالثيــة األبعــاد لتحســني فهــم الطالــب ) أو أي موضــوع

Salmi, Arja Kaasinen, Veera Kallunki, 2012 ) 
لقد أثبتت نتائج الدراسات السابقة أن استخدام التكنولوجيا يف الـتعلم والتعلـيم قـادر علـى جـوب انتبـاه الطلبـة ليكونـوا مـع 

 لالســـتفادة مـــن مـــواد التـــدريس يف بيأـــة تعليميـــة جديـــدة وحيويـــة ونشـــطة. وأظهـــرت دراســـات ســـابقة خمتلفـــة نتـــائج املعلمـــني
مشــجعة عنــدما يســتخدم املعلمــون تقنيــات مثــل الواقــع املعــزز يف الــدورات الــيت يــتم تدريســها مــن خــالل هــوه التطبيقــات. 

 & Khalidm Fariza لالهتمـام, تفــاعلي فعـال وهــادف )وابلنتيجـة, يتمتـع الطلبــة بفرصـة االســتمتاع بـتعلم أوســع, مثـري

Zakaria, 2016.) 
تطبيق زابر هو إحدى املنصات اليت تتيح استخدام الواقع املعـزز يف إعـداد املـواد التعليميـة. وابسـتخدام هـوا التطبيـق, ميكـن 

اعليــة تســتخدم الفيــديو والرســوم للمســتخدمني حتويــل املــواد املطبوعــة واملنتجــات وحــ  موقــع مكــان مــا إىل قنــاة توصــيل تف
ا للرؤيــة إىل العــامل احلقيقــي  ا جديــد  املتحركــة واأللعــاب واملعلومــات اإلضــافية والبيــاانت واملشــاركة واملزيــد. يضــيف التطبيــق بعــد 
مــن خــالل اســتخدام األجهــزة الرقميــة مثــل اهلواتــف الوكيــة واحلاســوب اللــوحي احملمــول. ونتيجــة مــن ذلــ , تصــبح املشــاركة 

 (.Zappar, 2020) ر جاذبية وسهولة يف القياس ومتنح املستخدمني  ربة جديدة يف التعلم أكث

وللغة العربية أمهية قصوى لدى املسلمني, فهي لغـة القـرآن الكـرمي واألحاديـ  النبويـة الشـريفة. وإن انتشـارها يف مجيـع أ ـاء 
األمـة اإلسـالمية عـن طريـق حمبيهـا ومتعلميهـا مـن الشـعوب  العامل يعني الناس على فهم حقيقة العامل اإلسالمي, وفهم رسـالة

(. وتعلــم اللغــة العربيــة يف دولــة مــاليزاي أمــر لــيس غريب ــا يف العصــر احلــايل. ت عقــد دروس تعلــيم اللغــة 0100األخــرى )كــاتيب, 
 (.0107العربية بشكل رمسي وغري رمسي بغ  النظر عن خلفية املتعلمني ومستوى تعليمهم )سييت سلوى, 

ــا انطالقــا مــن ذلــ , هتــدف هــوه  .يف بعــ  األحيــان, يكــون اســتخدام الكتــب الورقيــة طــوال الفصــل الدراســي وــال  ومرهق 
الدراسة إىل تقـدمي تطبيـق زابـر يف تـدريس اللغـة العربيـة وتعلمهـا يف مـاليزاي وتقليـل اسـتخدام الكتـب الورقيـة واالعتمـاد عليهـا 

 داخل الفصل أو خارجه. 
 مشكلة الدراسة

تعلـــم اللغـــة العربيـــة يف مـــاليزاي بوصـــفها لغـــة أجنبيـــة ال يتفـــادى مـــن مشـــاكل عـــدة. و  تقســـيم هـــوه املشـــاكل إىل مخـــس  إن
(. فـرتى الدراسـة Zaini et al, 2017مشاكل رئيسية وهي البيأة, والـدافع, والوسـائل التعليميـة, والقـدرة, وأصـول التـدريس )

مـن خـالل تطـوير الوحـدة اإللكرتونيـة الـيت تبـىن علـى مبـادئ الـتعلم احلديثـة الـيت  احلالية احلاجة إىل حتسني الوسائل التعليمية
 تشجع االبتكار واستخدام التكنولوجيا مع إضافة عناصر من الواقع يف عامل التعليم املادي.



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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افة جديــدة وتعليمهــا وأنــه إضــ لــتعلم اللغــة هــو ابتكــار علمــي يف ميــدان تعلــم اللغــة العربيــة الواقــع املعــزز  وإن اســتخدام
وهــــوا التطبيــــق يتــــيح الفرصــــة للمعلمــــني يف تنويــــع الوســــائل التعليميــــة واإلبــــداع ابســــتخدام  .للدراســــات والبحــــوث الســــابقة

التكنولوجيــا املوجــودة ويؤيــد احملاضــرة التقليديـــة مــن خاللــه. واهلــدف منــه  تشـــجيع املشــاركة النشــطة يف الــتعلم القــائم علـــى 
اخلــربات اجلديــدة مــع زايدة االهتمــام بتنفيــو الــتعلم الــوايت حــ  بعــد االنتهــاء مــن جلســة التكنولوجيــا الستكشــاف املعرفــة و 

 .التعلم
ـــ حبيــ  يــتم عــرض حمتــوى  AL-ARABIYYAH@ZAPPARلــول ,   تطــوير التطبيــق القــائم علــى الواقــع املعززيســمى بـ

الثابـة واملتحركـة والـرابط والصـوت والفيـديو. الكتاب الورقي بطريقة تفاعلية من خالل الوسائط املتعددة اليت حيتويها الصـورة 
ويســتخدم هــوا التطبيــق حمتــوايت اللغــة العربيــة للكتــاب املعــني يف تعلــم اللغــة العربيــة لتلبيــة احتياجــات تــدريس اللغــة العربيــة 

تــاب يف عــام بوصــفها لغــة أجنبيــة للمتعلمــني غــري النــاطقني هبــا يف جامعــة الســلطان زيــن العابــدين مبــاليزاي. لقــد أعــد هــوا الك
 ابلتعاون مع أعضاء هيأة التدريس يف قسم اللغة العربية يف اجلامعة. 0100

 منهج الدراسة

ولتحقيق هدف الدراسة احلاليـة    االعتمـاد علـى املـنهج الوصـفي مـن خـالل القـراءة املكثفـة للدراسـات والبحـوث السـابقة 
واقـع املعـزز يف التعلـيم والـتعلم. كـول    إعـداد اسـتبانة مـوجزة ومراجعة األدبيات حول وثري استخدام التكنولوجيا خباصة ال
أثناء التعلم داخـل الصـف  AL-ARABIYYAH@ZAPPARملعرفة ا اهات متعلمي اللغة العربية  و استخدام التطبيق 

ليزاي يف طالب ــــا متخصصــــني يف اإلدارة املاليــــة اإلســــالمية يف جامعــــة الســــلطان زيــــن العابــــدين مبــــا 47وخارجــــه. لقــــد شــــارك 
 يف فصل اللغة العربية. AL-ARABIYYAH@ZAPPARاستخدام التطبيق 

يتم ترتيـب احملتـوى اإللكـرتوين مـن مقـرر اللغـة العربيـة للمبتـدئني غـري النـاطقني ابللغـة العربيـة وهـو كتـاب املعـني يف تعلـم اللغـة 
ة مــن أعضــاء التــدريس يف قســم اللغــة العربيــة. العربيــة جلامعــة الســلطان زيــن العابــدين مبــاليزاي. لقــد ألــف هــوا الكتــاب جمموعــ

جيعــــل املقــــرر التعليمــــي للغــــة العربيــــة أكثــــر مالءمــــة مــــن الناحيــــة  AL-ARABIYYAH@ZAPPARوإن وجــــود التطبيــــق 
التكنولوجية ويليب حاجة التعلم املتمحورة حول املتعلم. فاملتعلم يتعلم كيفية توظيـف هـوا التطبيـق مـن خـالل اهلـاتف الـوكي 

 أن يتابع الدروس ابلرغم على انعدام الكتاب الورقي أمامه.ويستطيع 
 نتائج الدراسة

القصرية على  جمموعة مـن الطلبـة املـاليزيني لتقصـي ا اهـاهتم  ـو اسـتخدام الكتـاب املعـني يف تعلـم    لقد   توزيع االستبانة
وكـان املعلـم يسـال الطلبـة عـن رغبـتهم يف اسـتخدام الكتـاب   .ARABIYYAH@ZAPPAR-ALاللغـة العربيـة والتطبيـق 

 الورقي طوال احلصة دون االعتماد على التكنولوجيا أو التطبيقات احلديثة. اجلدول أدانه ا اهاهتم  ومها.

 
 ل: ا اهات الطلبة  و استخدام الكتاب املعني يف التعلم اللغة العربية يف الفص0اجلدول 
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طالبــا مبقيــاس غــري  01يوضــح اجلــدول أعــاله ا اهــات الطلبــة  ــو اســتخدامهم للكتــاب الــورقي داخــل الصــف. لقــد اختــار 

 طالبا اختاروا مقياس موافق.  00طالبا مقياس حمايد, و 06موافق, واختار 

 
 يف الفصل AL-ARABIYYAH@ZAPPAR: ا اهات الطلبة  و استخدام تطبيق 0اجلدول 

 
 
 
 
 

داخــل الصــف. لقــد  AL-ARABIYYAH@ZAPPARيوضــح اجلــدول أعــاله ا اهــات الطلبــة  ــو اســتخدامهم لتطبيــق 
طالبــا اختــاروا مقيــاس موافــق. هــوه النتيجــة تــدل علــى أن اهتمــام الطــالب ورغبــتهم  40طــالب مقيــاس حمايــد, و 5اختــار 

فصـــل مقارنـــة  ابســـتخدام الكتـــاب املدرســـي علـــى يـــزداد عنـــدما يســـتخدم املعلمـــون هـــوا التطبيـــق مـــع الكتـــاب املدرســـي يف ال
 حده.

 اخلالصة
إن استخدام التطبيقات القائمة على الواقع املعزز يف التعليم والتعلم يعطـي فكـرة ألعضـاء هيأـة التـدريس إنتـاج مـواد تعليميـة 

العربيـة وجيعـل املعلمـني أكثـر للغة العربية أكثر حيوية ومثرية. كما أن هوه التطبيقات تبـ  بيأـة جديـدة يف أمنـاط تعلـم اللغـة 
إبداع ا يف استخدام التكنولوجيـا يف التـدريس. نتيجـة لـول , مل يشـعر املتعلمـون ابمللـل بـل ينتظـرون املـواد التعليميـة املعروضـة 

ــا وفضــولي ا عنــدما يســتخدم املعلــم  -AL مــن خــالل هــوا التطبيــق. إهنــا عالمــة إجيابيــة عنــدما يظهــر املتعلمــون ردا فعــال مرح 

ARABIYYAH@ZAPPAR داخل الفصل. 

مشـاركة املــواد التعلميـة مـع املتعلمـني أثنـاء جلســات الـتعلم والتعلـيم أو بعـد انتهــاء  هـوا التطبيـق ابإلضـافة إىل ذلـ , يسـهل
جلسة الدراسة. وملا بدأ القرار ابلبقاء يف البيت من قبل حكومة ماليزاي عند حـدوث وابء كـوروان يف مجيـع أ ـاء البلـد وكـان 

بـد مـن إغـالق اجلامعـات واملؤسسـات واملكاتـب واحملـالت التجاريــة,   تعزيـز تعلـم اللغـة العربيـة عـرب اإلنرتنـت مـن خــالل  ال
 هوا التطبيق. 

وابخلالصــة, مــن املقــرتح تنفيــو هــوه الدراســة علــى نطــاق أوســع يف املــدارس ملعرفــة اســتجابة املعلمــني واملتعلمــني للتطبيقــات 
فة إىل ذلـ , جيـب إضـافة اسـتخدام الصـوت والرسـوم املتحركـة إلحـداث فـرق مـن الكتـب املدرسـية اليت   إنشـاؤها. ابإلضـا

احلاليــة. وكــول  جيــب حــ  أعضــاء هيأــة التــدريس علــى تصــميم املــواد التعليميــة اإللكرتونيــة ملختلــف املــواد والتخصصــات 
 املتعلمة. هبدف التنوع يف أساليب التدريس وجوب انتباه املتعلمني ورغتبهم  و املادة
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(14) 
 االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين

 )فوائده وضوابطه(
 1حممد صالح الدين أمحد فتح الباب د.

 ماليزاي –جامعة املدينة العاملية , والصرف والعروضأستاذ مشارك النحو 
 امللخص:

الكتــاب والســنة نصــو  قوليــة جيــري عليهــا مــا جيــري علــى أي نــ  لغــوي عنــد فهمــه وتفســريه, الســيما وأن اللغــة العربيــة 
معــىن, ســواء  واســعة األلفــال واملعــاين, ومتعــددة األســاليب يف خماطبــة القلــب والعقــل؛ ففيهــا املشــرتك الــوي حيمــل أكثــر مــن 

غري متضادة, وفيها التعبري الـدقيق الـوي ال حيتمـل إال  الرتاكيب, وسواء كانت املعاين متضادة أو كان ذل  يف املفردات أو
ا, وفيها التعبري املرن الفضفاض الوي تتعدد احتماالته لسبب أو آلخر, وفيها ما يدل على املراد ابملنطـوق, ومـا  معىن واحد 

ا العام واخلا , وغري ذل  وا حيتاج إىل فهم وإتقان, فهي أوسع من غريها وأفصـح, فسـبحان مـن نـزل يدل ابملفهوم, وفيه
هبـا كتابـه, وجعلهــا لسـان نبيـه وبيانــه, وإذا كـان للســياق دور رائـد يف فهـم معــاين النصـو , فـإن الســياق دوره آكـد يف فهــم 

عل استنباط غوام  النصو , والبح  يف بـواطن األمـور مـن ووويل الن  القرآن العظيم؛ لالعتبارات اليت سبق بياهنا, ول
 املثابرة اليت ينبغي أن يتحلى هبا الباح  اللغوي والشرعي

والبحــ  إمجــاال يهــدف إىل: بيــان معرفــة القــدماء مــن علمــاء اللغــة والبالغــة واألصــول الســياق, وحتريــر تعــريفهم لــه, وبيــان 
بيان فوائد االستدالل بسـياق الـن  القـرآين عنـد تفسـريه ووويلـه, وتوضـيح مدلول سياق عند القدماء واحملدثني, وتوضيح و 

ضــوابط االســتدالل بســياق الــن  القــرآين عنــد تفســريه ووويلــه والتمثيــل هلــا, ومعرفــة قــرائن وضــوابط ســياق الــن  القــرآين 
 واحد.وصورها, وأخريا: بيان  التكامل بني علوم العربية والشريعة, وأن العربية والشريعة كتاب 

واســتخدم الباحــ  عــدة منــاهج تــداخلت يف أثنــاء إجــراء البحــ ؛ منهــا املــنهج االســتنباطي, وذلــ  بعــد اســتخدام املــنهج 
االســتقرائي للوقــوف علــى أقــوال علمــاء اللغــة والبالغــة واألصـــول حــول القضــااي املدروســة؛ لتحريــر بعــ  التعريفــات, كمـــا 

 تشهد هبا, وبيان سياقاهتا وداللتها.استخدم املنهج التحليلي يف حتليل النصو  املس
 قرآن, سياق, داللة, املقال, املقام, اللسان, القرينة. الكلمات املفتاصية:

 

 املقـــــدمة
الِن ـا ,ِإنَّ احلَ َمد  هللَِِّ ن َست ِعين ه  و ن َستـ َغِفر ه   ـيِّأ اِت أ َعم  ـَن يـ   ,و نـ ع وذ  اِبهللَِّ ِمَن ش ر وِر أ نـَف ِسـن ا و س  و م ـَن ي َضـِلَل  ,م ِضـلَّ لـ ه   َهـِدِه اهللَّ  فـ ال  ف م 

ا ع َبد ه   إِل ه  ِإالَّ  و أ َشه د  أ َن ال   ,ه اِدي  ل ه   ف ال   ـا ص ـلََّيت  , و ر س ول ه  اهللَّ  و أ َشه د  أ نَّ حم  مَّد  اللَّه مَّ ص لِّ ع ل ى حم  مَّـد  ع َبـِدك  و ر س ـوِل   ك م 
ر َكت  ع ل ى ِإبـَر اِهيم  و آِل ِإبـَر اِهيم  و   ,ع ل ى ِإبـَر اِهيم   رَِك ع ل ى حم  مَّد  و ع ل ى آِل حم  مَّد  ك م ا اب   .اب 
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 وبعد،،
كتـاب هللا الكـرمي, الـوي نـزل بـه الـروح األمـني, علـى قلـب الرسـول احلكـيم  فإن املصدر التشـريعي األول لنظـام اإلسـالم هـو

 وهـي مـا أ ثـر –بني يديه وال من خلفه, تنزيل من حكيم محيد, أما السـنة املطهـرة , بلسان عريب مبني, ال متيه الباطل من
فهـي املصـدر التشـريعي الثـاين, وهـي أيضـا بلسـان عـريب مبـني, لسـان النـيب  -صـفة تقريـر أو فعـل أو من قول أو عن النيب 

 الوي بع  رمحة للعاملني.  األمي
حكــام الشــرعية املتضــمنة ســعادهتم يف الــدنيا واآلخــرة, وال يكــون فهــم واملســلمون يســتقون مــن هــوين املصــدرين الغنيــني األ

 -مفـردة ومركبـة–األحكام صحيحا إال إذا ر وعي فيه مقتضى أساليب اللغة العربية وطرق الداللة فيها وما تتضمنه ألفاظها 
.  من معان 

ســريه, الســيما وأن اللغــة العربيــة والكتــاب والســنة نصــو  قوليــة جيــري عليهــا مــا جيــري علــى أي نــ  لغــوي عنــد فهمــه وتف
واســعة األلفــال واملعــاين, ومتعــددة األســاليب يف خماطبــة القلــب والعقــل؛ ففيهــا املشــرتك الــوي حيمــل أكثــر مــن معــىن, ســواء  

غري متضادة, وفيها التعبري الـدقيق الـوي ال حيتمـل إال  الرتاكيب, وسواء كانت املعاين متضادة أو كان ذل  يف املفردات أو
ا, وفيها التعبري املرن الفضفاض الوي تتعدد احتماالته لسبب أو معىن آلخر, وفيها ما يدل على املراد ابملنطـوق, ومـا  واحد 

يدل ابملفهوم, وفيها العام واخلا , وغري ذل  وا حيتاج إىل فهم وإتقان, فهي أوسع من غريها وأفصـح, فسـبحان مـن نـزل 
 هبا كتابه, وجعلها لسان نبيه وبيانه, 

قــد  اقتضــت حكمــة هللا ســبحانه وتعــاىل أن يكــون يف أحكــام ديــن هــوه األمــة املنصــو  عليــه, واملســكوت عنــه, واملــرتوك و 
الستنباط ا تهدين على ضوء املنصو  عليه, كما اقتضـت حكمتـه أن يكـون يف املنصـو  عليـه احملكمـات واملتشـاهبات, 

ل واملفسر, واملطلق واملقيد, والصريح واملـؤول, ومـا يفهـم مـن عبـارة أكثر, وا م والقطعيات والظنيات, وا حيتمل وجهني أو
وقــد وضــع  -مرجوحــة راجحــة أو-الــن  ومــا يفهــم مــن إشــارته, ويف كــل ذلــ  مــا داللتــه قطعيــة الثبــوت ومــا داللتــه حمتملــة 

, فكـل (0)األمكنـة الشارع احلكـيم أكثـر مـا نـ  عليـه مـن األحكـام بصـيغة مرنـة تتسـع لتعـدد األحـوال واألوضـاع واألزمنـة و 
 عبارة بل كل كلمة وصيغة وحرف صيغت من لدن حكيم خبري, لتتضمن أحكام خا  الشرائع.

يكتنفـــه إهبـــام, فينحصــر اهتمـــام ا تهـــد يف حتديــد املعـــىن املـــراد حينأــو  مـــن الـــن    فــإذا ثبـــت الــن  فقـــد يعـــروه غمــوض أو
يري تفســريية وضــعوها حيــال هــوه النصــو , تتنــاول الــن  مــن هــوه األمــة قواعــد ومعــا تعيينــه, وقــد قــدم جمتهــدو بتفســريه أو

 جهة اللفت ومن جهة املعىن, واختلفت مسالكهم يف ذل .
والتفاعل بني العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية قدمي, نبتت جووره يف خري القـرون, وال تـزال متتـد إىل يومنـا هـوا, وقـد ع ـين 

سـاليب العربيـة وعباراهتـا ومفرداهتـا, واسـتمدوا مـن هـوا االسـتقراء ومـا قـرره علمـاء علماء أصول الفقه اإلسالمي ابسـتقراء األ
اللغــة أيضــا قواعــد وضــوابط, ي توصــل مبراعاهتــا إىل النظــر الســليم يف الكتــاب والســن, وفهــم األحكــام منهــا فهمــا صــحيح ا, 

ـا إملامـا طيبـا نسـاليب العـرب يف وقرروا أن من شروط ا تهد أن يكون عاملـا ابللغـة وأحواهلـا, حميطـا نسـرارها  وقوانينهـا, ملم 

                                                           
 .4  ))أثر اللغة يف اختالف اجملتهدين(( (0)
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واللغــة  الكـالم؛ ليتوصــل إىل إيضــاح مــا فيــه مــن خفــاء النصــو , وال ميكـن ذلــ  للمجتهــد اليــوم إال مبمارســة وإتقــان النحــو
غــة والبالغــة وســائر مــا يســمى بعلــوم اآللــة, وكــان مــن أئمــة الفقــه مــن هــم حجــة يف اللغــة كالشــافعي, فقــد كــان حجــة يف الل

 وقوانينها وبياهنا.
العلـــم ابلشـــيء والفهــم  لـــهوخالصــة املقـــال أنـــه إذا كــان الفقـــه يف اللغـــة يعــين 

, فالفقـــه يف الشـــرع (0) , والفهـــم يكــون لنصـــو  
 ابألحكــام العلــم هــوبعبــارة صــاحب التعريفــات:   فهــم النصــو  الشــرعية مــن خــالل نظــام اللغــة مفردهــا ومركبهــا, أو هــو

 ,احلكــم بــه يتعلــق الــوي اخلفــي املعــىن علــى والوقــوف اإلصــابة هــو :وقيــل .التفصــيلية أدلتهــا مــن باملكتســ العمليــة الشــرعية
, وأدلـة الفقـه التفصـيلية هـي نصـو  وردت إلينـا إمـا (0) والتامـل النظـر إىل فيـه وحيتـاج واالجتهـاد ابلـرأي مسـتنبط علـم وهو

عن اخـتالف نظـرهم إىل اللغـة الـيت ت سـتنبط منهـا األحكـام, قرآان وإما سنة, وينبين على هوا أن اختالف آراء الفقهاء ينتج 
ـَيد البطليوسـي النحـوي:  وإين ملـا رأيـت النـاس قـد أفرطـوا يف التـاليف,  وهو حقل قلما أ فرد مبؤلَّف خا  بـه, يقـول ابـن السِّ

خــاطري إىل وضــع   وأملــوا النــاظرين ننــواع التصــنيف, يف أشــياء معروفــة, وأســاليب مالوفــة, ي غــين بعضــها عــن بعــ ؛ صــرفت
كتــاب يف أســباب اخلــالف الواقــِع بــني األئمــة, قليــل النظــري, انفــع للجمهــور, عجيــب املنــزع, غريــب املقطــع, يشــبه املخــرتع 
ـــرب مـــن ومـــل غرضـــه  ـــدين ندّن نســـب, ويتعلـــق مـــن اللســـان العـــريب نقـــوى ســـبب, وت  وإن كـــان غـــري خمـــرتع, ينتمـــي إىل ال

 .(3)إىل علم األدب, مؤسسة على أصول كالم العرب  ومقصده نن الطريقة الفقهية مفتقرة
وإذا كــــان للســــياق دور رائــــد يف فهــــم معــــاين النصــــو , فــــإن الســــياق دوره آكــــد يف فهــــم ووويــــل الــــن  القــــرآن العظــــيم؛ 

 لالعتبارات اليت سبق بياهنا.
 أمهية البحث أسباب اختياره:

ثابرة اليت ينبغي أن يتحلـى هبـا الباحـ  اللغـوي والشـرعي؛ لعل استنباط غوام  النصو , والبح  يف بواطن األمور من امل
أنــه استضــافه اإلمــام أمحــد  -رمحــه هللا-حيــ  إنــه   ينبغــي لطالــب العلــم أن يثــابر املثــابرة الكبــرية, ويــروى أيض ــا عــن الشــافعي

يفكــر يف  -رمحــه هللا-رمحــه هللا ذات ليلــة فقــدم لــه العشــاء, فاكــل الشــافعي ّ تفــرق الــرجالن إىل منامهمــا, فبقــي الشــافعي
ُر؟»: استنباط أحكام من حدي , وهو قول النيب   .(4)«اَي َأاَب ُعَمرْيم، َما فـََعَل النـُّغَيـْ

ويقال: إنه استنبط منه أكثر من ألف فائـدة, ولعلـه إذا اسـتنبط فائـدة جـر إليهـا حـدي  آخـر, وهكـوا حـ  تـتم؛ فلمـا أذن 
 ّ انصرف إىل بيته, وكان اإلمام أمحد رمحه هللا يثين عليه عند أهله.ومل يتوضا  -رمحه هللا-الفجر قام الشافعي

 فقالوا له: اي أاب عبد هللا كيف تثين على هوا الرجل الوي أكل فشرب وانم ومل يقم, وصلى الفجر بدون وضوء؟ 

                                                           
 .03/500مادة )فقه(,  لسان العرب(()) (0)

 .075  ))كتاب التعريفات(( (0)

 .09-08  ))اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم(( (3)

 (.0051كتاب اآلداب, ابب استحباب حتني  املولود عند والدته ومحله, برقم )  (())صحيحه(, ومسلم يف 6009كتاب األدب, ابب االنبساط إىل الناس, برقم )  ))صحيحه((رواه البخاري يف  (4)
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ن طعــام اإلمــام فســال اإلمــام الشــافعي فقــال: أمــا كــوين أكلــت حــ  أفرغــت اإلانء؛ فــول  ألين مــا وجــدت طعام ــا أطيــب مــ
أمحــد فــاردت أن أمــ  بطــين منــه, وأمــا كــوين مل أقــم لصــالة الليــل فــإن العلــم أفضــل مــن قيــام الليــل, وقــد كنــت أفكــر يف هــوا 

 .(0)احلدي , وأما كوين مل أتوضا لصالة الفجر فكنت على وضوء من صالة العشاء 
انــب فهــم ووويــل الــن  القــرآين العظــيم؛ لبيــان أن جيعــل البحــ  نظــري ا جلانــب مهــم مــن جو  -قــدر طاقتــه–فحــاول الباحــ  

هوه العطية اإلهلية املتمثلة يف ثراء نصو  الوحي, الـيت هـي مـن أهـم أصـول فهـم الـدين؛ فقـد يستشـهد فـريقني مـن العلمـاء 
بنفس الشاهد القرآين على رأيني متضادين, تبع ا لنظرة كـل فريـق مـنهم لداللـة الـن  مـن خـالل بعـ  املالبسـات األخـرى, 
ـيد الب ط َليـ َوِســي رمحـه هللا:  ذكـر اأَل َســب اب  املتمثلـة فيمـا سـاقه علمــاء اللغـة والبالغـة واألصــول يف هـوا الصـدد, يقــول ابـن السِّ

يـع أ َمـرِي و أسـلم: إن اخَلـالف عـرض ألهـل ملتنـا مـن مث    : أ ق ول و اِبهللَِّ أ َعت ِصم واليه أفوض يف مجِ  ة انِي ـاَلم وجب ة لَلخالف كم ِهي 
ـا:  ـا متفـرع ع نـَه  َهـاأوجه؛ كل ضرب من اخَلالف متولـد ِمنـَه  ـاز. َوالثَـّاين : اَشـرت اك اأَل َلف ـال واملعـاين. األول ِمنـْ : احلَ ِقيق ـة و اَلمج 

تهاد ِفيم ا ال  ن   ِفيِه. : االجَوالسَّاِدس: الّرِو اي ة و النـََّقل. َواخْلَاِمس: اخَل ص و  والعموم. َوالرَّاِبع: اإلفراد والرتكيب. َوالثَّاِلث
, وما هوه إال سياقات من سياقات النصو  الشرعية مـن قـرآن  (0): اإلابحة والتوسع َوالثَّاِمن: النَّاِسخ واملنسوئ. َوالسَّاِبع

 كرمي وحدي  نبوي شريف.
وويـل وتفسـري الـن  لوا حاول البح  إلقاء الضوء على هوه القضية؛ لبيـان فوائـد وضـوابط االسـتدالل ابلسـياق يف فهـم و

 القرآين العظيم.
 أسئلة البحث:

 تتمثل أسألة البح  يف اآليت:
 ما املقصود ابلسياق لغة واصطالح ا؟ .0

 هل ع رِّف القدماء من علماء اللغة والبالغة واألصول السياق وهل ع رَّف وه؟ .0

 َحد ثني؟ .3
 ما مدلول السياق عند القدماء وامل

   القرآين عند تفسريه وفهمه ووويله؟ما فوائد داللة االسدالل بسياق الن .4

 ما ضوابط االستدالل بسياق الن  القرآين عند تفسريه وفهمه ووويله؟ .5

 ما قرائن ضوابط سياق القرآين وما صورها؟ .6

 هل ميكن دراسة علوم العربية والشريعة مبعزل عن بعضها؟ .7

 أهداف البحث:
 بناء على أسألة البح  السابقة فإنه يهدف إىل:

 سياق لغة واصطالح ا.تعريف ال .0

                                                           
 .000-06/000 بن صاحل العثيمني(( ))جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد( 0)

 .33  ))اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت االختالف بني املسلمني يف آرائهم(( (0)
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 بيان معرفة القدماء من علماء اللغة والبالغة واألصول السياق, وحترير تعريفهم له. .0

 بيان مدلول سياق عند القدماء واحملدثني. .3

 توضيح وبيان فوائد االستدالل بسياق الن  القرآين عند تفسريه ووويله. .4

 ووويله والتمثيل هلا.توضيح ضوابط االستدالل بسياق الن  القرآين عند تفسريه  .5

 معرفة قرائن وضوابط سياق الن  القرآين وصورها. .6

 بيان  التكامل بني علوم العربية والشريعة, وأن العربية والشريعة كتاب واحد. .7
 :منهج البحث

اســتخدم الباحــ  عـــدة منــاهج تــداخلت يف أثنـــاء إجــراء البحــ ؛ منهـــا املــنهج االســتنباطي, وذلـــ  بعــد اســتخدام املـــنهج 
ســتقرائي للوقــوف علــى أقــوال علمــاء اللغــة والبالغــة واألصـــول حــول القضــااي املدروســة؛ لتحريــر بعــ  التعريفــات, كمـــا اال

 استخدم املنهج التحليلي يف حتليل النصو  املستشهد هبا, وبيان سياقاهتا وداللتها.
 تقسيم البحث:

 وبناء على املادة املدروسة, واألهداف املرسومة ولف البح  من:
 : بني فيها الباح  فكرة البح  العامة, وأمهيته وأسباب اختياره, وأسألته, وأهدافه, ومنهجه.مةمقد

 .املبح  األول: تعريف السياق

 املطلب األول: السياق لغة.

 املطلب الثاين: السياق اصطالحا.

 املطلب الثال : اصطالحات ارتبطت مبفهوم السياق عند اللغويني والبالغيني واألصوليني.

 : حترير مصطلح السياق عند القدماء.الرابعملطلب ا

 : السياق عند احملدثني.اخلامساملطلب 

 .املبحث الثاين: فوائد داللة سياق النص القرآين

 الفائدة األوىل: فهم مقاصد الشارع.

 الفائدة الثانية: الرتجيح بني األقوال.

 الفائدة الثالثة: تنوع الداللة.

 عىن أمام وويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني.الفائدة الرابعة: حراسة امل

 .املبحث الثالث: ضوابط االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين

 الضابط األول: اعتبار لغة العرب.

 الضابط الثاين: اعتبار مراد الشارع سبحانه وتعاىل يف كالمه.

 الضابط الثال : اعتبار حال الصحابة.

 ل: تعريف السياقاملبحث األو 
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 املطلب األول: السياق لغة:
 .(0) ي س وق ساق   من مصدران ومها السني لكسرة ايء الواو فقلبت ِسواق وأ صلهالسياق: من سوق,  

 ويقـال. الـدوابّ  مـن اسـتيق مـا: والسَّـيِّقة. اس ـوق   يسـوقه سـاقه يقـال. الشَّيء ح َدو   وهو واحد, أصل والقاف والواو السنيفـ 
اقها, امرأيت إىل سقت    .(0) شيء كلِّ  من إليها ي ساق ملا هوا, من مشتّقة   والسُّوق. وأ س َقت ه   ص د 

 (3) وم ت ساِوقة م ت قاِودة فهي تقاو د ت وكول  تتابعت إذا ات ساو ق   اإلبل   وت ساو ق ت اَنساق ت وقد 
 (4) االحتضار قالسيا يف هو يقال والنزع عليه جيري الوي وأسلوبه تتابعه الكالم سياقو 

 ,كـوا إىل مسـاقة الكـالم وهـوا ,احلدي  يساق وإلي  ,سياق أحسن احلدي  يسوق هو.. .:ا از نمو وقال الزخمشري:  
 .(5)ه سرد على :سوقه على ابحلدي  وجأت 

 )الـنص(ومعاين ا ازات الـيت سـاقها الزخمشـري تكـون وصـفا ل سـلوب والغـرض والغايـة, ّ تـوايل وتتـابع مكـوانت احلـدي  
 وهو التتابع املفهوم من سوق اإلبل والقافلة.

 املطلب الثاين: السياق اصطالصا:
جيد البح  أنـه مسـتعمل عنـد األصـوليني   )السياق(مل يتعرض األصوليون لتعريف السياق اصطالحا, وعند النظر إىل لفت 

)مــا كــان الكــالم مســوقًا , وا ســيق لــه()اللفــظ الواضــح فيمــ, و)ســياق الــنظم(, و)ســياق الكــالم(كثـري ا؛ فيقولــون مــثال: 
)الفعـل يف , و)النكـرة يف سـياق الشـرط(, و)مـا كـان السـياق مـن أجلـه(, و)ما أوجبه نفـس الكـالم وسـياقه(, وألجله(

 .(6)... إىل غري ذل  من استعماالت األصوليني لكلمة السياقسياق الشرط(
ـا عنـد اللغـويني    أوفمع تعويل القدماء على السياق واإلفادة منـه يف فهـم النصـو  بنائهـا, إال أنـه مل يعتـد بـه مصـطلح ا قائم 

أو البالغيــني أو املفســرين أو األصــوليني؛ بــدليل أنــه مل يوضــع لــه تعريــف معــني, ومل جيــر لــه يف كتــب االصــطالح ذكــر فيمــا 
 .(7)اطلع عليه الباح  من مصادر

                                                           
 مادة )سوق(. رب(())لسان الع (0)

 .3/007مادة )سوق(  ))مقاييس اللغة(( (0)
 مادة )سوق(. ))لسان العرب(( (3)

 .0/465مادة )سوق(  ))املعجم الوسيط(( (4)
 مادة )سوق(. 0/484 ))أساس البالغة((( 5)

 .008  ))األدلة االستثنائية عند األصوليني((انظر:  (6)
بن موسى احلسيين القرميي الكفوي, أيب  أليوب ))الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية((للجرجاين, و (())التعريفاتانظر على سبيل املثال:  (7)

بن زين العابدين احلدادي ّ املناوي  بن علي بن يج العارفني لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف ))التوقيف على مهمات التعاريف((البقاء احلنفي, و
 .القاهري

حب تسميته رد عن القدماء إال مثل قوهلم:  سوق املعلوم مساق غريه: هو  اهل العارف.. والوي مساه )سوق املعلوم مساق غريه( السكاكي. قال: وال أومل ي
 .3/50 ))معجم املصطلحات البالغية وتطورها((ابلتجاهل . 
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ر إليــه عنــد اللغــويني والبالغيــني واألصــوليني واملفســرين وإذا كــان الكــالم عــن ســياق الــن  وســياق املوقــف, فــإن الثــاين ي شــا
)املقـــام، الـــنظم، داللـــة احلـــال، القرينـــة، الغـــرض أو مقصـــود الكـــالم، ابصــطالحات أخـــرى تـــؤدي نفـــس املفهــوم؛ مثـــل: 

 .اللسان، املناسبة(
 املطلب الثالث: اصطالصات ارتبطت مبفهوم السياق عند اللغويني والبالغيني واألصوليني:

 قام:امل -1
, مجاعـةِ  علـى أحـدمها يـدلُّ  صـحيحان, أصـالنِ  :واملـيم والـواو القـافقال ابـن فـارس:   ـا انس  ـر. غـريهمَ  يف اسـتعري ورمبِّ  واآلخ 

, وهـو يف أصـل معنـاه اللغـوي: الداللـة علـى املوضـع أو املكـان الـوي يصـدر عنـه النـاس يف أقـواهلم (0) ع ـَزم أو انتصـاب   على
و هو:  املركز الوي يدور حول علم الداللة الوصفية يف الوقت احلاضـر, وهـو األسـاس الـوي ينبـين , أ(0)وأحواهلم وتصرفاهتم

عليــه الشـــق أو الوجــه االجتمـــاعي مـــن وجــوه املعـــىن الثالثـــة, وهــو الوجـــه الــوي تتمثـــل فيـــه العالقــات واألحـــداث والظـــروف 
 .(3)االجتماعية اليت تسود ساعة أداء املقال 

ســياق اللغــوي, فهــو أخــ  مــن املقــام, وهــوا مــا محــل بعــ  البــاحثني املعاصــرين علــى القــول نن فالســياق إذا ق صــد بــه ال
 .(4)السياق ال يعين عند األصوليني غري سياق املقال

فـال؛ ألن مقتضـى هـوا القـول أن  )مقاليـة أو صاليـة(وهوا صحيح من جهة أصل السياق, أما مع حضـور القـرائن السـياقية 
ن السياق عند األصوليني, وهوا غـري دقيـق, وإمنـا يقـال: إن السـياق إذا أطلـق مشـل املقـال واملقـام, سياق احلال ليس جزء ا م

أمــا إذا قيــد فهــو حبســب القيــد: إمــا ســياق حــال أو ســياق مقــال, وكــول  إذا أطلــق املقــام فإنــه يتضــمن الســياقني وإن كــان 
 األصل فيه أنه سياق حال, فإذا قيد فإنه ال يشمل إال سياق احلال.

 النظم: -1
ـَعر   ون ظ َمت   ا,ن َظم   اخلر ز   ون ظ َمت  . (5)ووليفه شيء   وليف على يدلُّ  أصل  : وامليم والظاء النونقال ابن فارس:   . وغـري ه الشِّ

م ع اخل يط: والنِّظام  .(6) اخل ر ز جي 
ياق الـوي يظهـر مـن تنـاول األصـوليني يف اصـطالحاهتم, وألبسـوه تعريف ـا قريب ـا مـن معـىن السـ )الـنظم(وقد تنـاول أهـل البيـان 

لــه؛ يقــول عبــد القــاهر اجلرجــاين:  إن مــدار أمــر الــنظم علــى معــاين النحــو, وعلــى الوجــوه والفــروق الــيت مــن شــاهنا أن تكــون 
 .(0)فيه 

                                                           
 .5/43مادة )قوم(  ))مقاييس اللغة(( (0)
 .0/035 تابه مقاصد الشريعة((بن عاشور وك ))الطاهرانظر:  (0)
 .337  ))اللغة العربية معناها ومبناها(( (3)
بن عاشور وكتابه مقاصد  ))الطاهر 60  ))داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري: دراسة نظرية تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير((انظر:  (4)

 .0/035 الشريعة((
 :  كوا وردت هوه الكلمة, ولعلها )تكثيفه( .))مقاييس اللغة((هللا تعاىل حمقق ( قال الشيخ عبد السالم هارون رمحه 5)

 .5/443مادة )نظم(  ))مقاييس اللغة(( (6)
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بـة ويقول رمحه هللا يف موضع آخر:  النظم يف اللغة: مجـع اللؤلـؤ يف السـل . ويف االصـطالح: وليـف الكلمـات واجلمـل مرتت
املعــاين متناســبة الــدالالت علــى حســب مــا يقتضــيه العقــل. وقيــل: األلفــال املرتتبــة املســوقة املعتــربة دالالهتــا علــى مــا يقتضــيه 

 .(0)العدد 
وتكلـم عـن حـد الـنظم وحقيقتـه, كمـا عـرض لبيـان الفـرق بـني نظـم احلـروف  )نظرية النظم(وقد تناول عبد القاهر اجلرجـاين 

 ونظم الكلم.
 النُّطـقِ  يف ت واليهـا هـو احلـ روفِ  نظـم   أنَّ  وذلـ    :)كلـم منظومـة(و )صـروف منظومـة(الفرق بـني قولنـا:  فصل:  قال رمحه هللا

 مــا هلــا نظِمــهِ  يف يتحــرَّى أن اقتض ـى العقــلِ  مــن   ارمس ــ ذلـ  يف مبقتــف   هلــا النَّــاظم   وال ,معــىن عـن مبقتض ــى نظم هــا ولــيس ,فقـط
ــان   ملــا (ضــَربَ ) مكــان (ربــءَ ) :قــال قــد كــان اللُّغــة واضــع أنّ  فلــو ,حتــرَّاه  الكلــمِ  نظــم   وأمــا. فســاد   إىل يــؤدي مــا ذلــ  يف ك 
 نظـم   اإذ   فهـو. الـنَّفس يف املعـاين ترتيـبِ  حسـبِ  علـى هـابِ وت رتُّ  املعـاين آاثر   نظِمهـا يف تـ َقتضـي ألنـ  ؛كو ل  فيه األ مر   فليس  
 وكـول . واتَّفـق جـاء   كيـف الّشـيءِ  إىل الش ـيءِ  ض ـمُّ  معنـاه   الـوي نَّظمالـ هـو ولـيس   ,بعـ    مـع   بعضـه   املنظـوم حـال   فيه يعترب  
 مـع   بعِضـها األجـزاءِ  اعتبار   يوجب   وا ؛ذل  أشبه وما والّتحبري والو َشيِ  والبناءِ  والصياغةِ  والّتاليفِ  للنَّسجِ  انظري   عند ه م كان  
 .(3) ي صحَّ  مل غريِه مكان   يف و ضع   لو وح  ,هناك كون ه تـ َقتضي عّلة   و ضع   حي    كل ّ  لوضعِ  يكون   ح ّ  بع   

 أنَ  عرفــت   عرفت ــه إذا أنَّــ  الفــرقِ  هــوا معرفــة يف والفائــدة  ويعلــل رمحــه هللا لــول  الفــرق تعلــيال يــربط الــنظم ابلداللــة بقولــه:  
 اقتضــاه   الــوي الوجــهِ  علــى م عانيهــا وتالقــتَ  داللت هــا تناس ــقتَ  أن بــل النُّطــق يف ألفاظ هــا توال ــتَ  أن الكلِــم ظمِ بــن الغــرض   لــيس
ــد   أن يـ ت صــور   وكيــف. العقــل    مــع   بعِضــه املنظــوم حــال   فيــه ي عتــرب   نظــم   أنّــه   ثبــت   أن بعــد النُّطــق يف األلفــالِ  تــوايل إىل بــه ي قص 
 حــال ال أنَ  يف نشــ ُّ  ال ك نّــا أن وبعــد ,التَّصــوير   بــه ي قصــد مــا وكــلَّ  والــنَّقشِ  والتـََّفويــفِ  والتََّحِبــري الصَّــياغةِ  نظــري   وأنــه ,بعــ   
 هــي حيــ    مــن تســتحقُّ  ال األلفــال   أنَّ  يف للشــ َّ  مســاض   وأيُّ . جانبــا   د الل تهمــا ع ز لــت   أنــت إذا ت عتــرب صــاحبتها مــع   للفظــة  
 .(4) وجه   دون   وجه   على ت نظ م   أن ألفال  

ــ  تضــع   أن ِإال الــنظم   لــيس   أنَ  واعلــمَ ويقــول رمحــه هللا يف القــول يف نظــم الكــالم ومكــان النحــو منــه:    الــوي الوضــع   كالم 
ـه   وتعـرف   وأ صـولِه قوانينـهِ  علـى وتعمـل   الّنحو علم   ي قتضيهِ  ج ـتَ  الـيت مناهج   لـ  ر مسـتَ  الـيت الرُّسـوم   وحتف ـت   عنهـا تزيـ  فـال هنِ 

لَّ  فال  .(5) وف روقه ابب   كلِّ  وجوهِ  يف ينظر   نَ أ غري   ظِمهبن الّناظم   يهيبتغِ  اشيأ   نعلم   ال أانَّ  وذل . منها بشيء   خت 
 فالنظم عند أهل البالغة والبيان كما عرب عنه اجلرجاين قريب جدا من معىن السياق.

)نظـم علـى السـياق, أو يسـتعملون هـوا مكـان هـوا؛ فيوحـدون بـني  )الـنظم(أما األصوليون فمنهم طائفة يطلقون مصطلح 
 .)سياق الكالم(و الكالم(

                                                                                                                                                                                                 
 .88  ))دالئل اإلعجاز(( (0)
 .300لعبد القاهر اجلرجاين,   ))التعريفات(( (0)
 .49  ))دالئل اإلعجاز(( (3)
 .51-49  ))دالئل اإلعجاز(( (4)
 .80  إلعجاز(())دالئل ا (5)



 حممد صالح الدين أمحد فتح الباب لسياق يف وويل الن  القرآيناالستدالل اب
 

015 

 

:... الـنظم أحكـام علـى الوقـوف وجـوه بنونـه عبـد العزيـز البخـاري وغـريه مـن األصـوليني احلنفيـة بقولـه:  ابومن ذل  مـا ع
 .(0) واقتضائه وداللته وإشارته بعبارته الوقوف: أوجه أربعة وذل 

 داللة احلال: -1
يـــان هـــي مطابقـــة الكـــالم وهــي مقتضـــى احلـــال, أو قرينـــة احلـــال, أو شــاهد احلـــال, أو بســـاط احلـــال, فالبالغـــة عنــد أهـــل الب

ملقتضى احلال, وهو عندهم خمتلف؛ إذ إن مقامات الكالم متفاوتة؛ فمقام كل من التنكـري واإلطـالق والتقـدمي والـوكر بيـان 
 .(0)مقام خالفه. ومقام الفصل يباين مقام الوصل. ومقام اإلجياز يباين مقام خالفه

ارتفـــاع شـــان الكـــالم يف احلســـن والقبـــول مبطابقتـــه لالعتبـــار املناســـب, ويعـــين البيـــانيون مبطابقـــة الكـــالم ملقتضـــى احلـــال: أن 
 .(3)وا طاطه كول  إمنا يكون بعدم املطابقة واملوافقة؛ إذ مقتضى احلال هو االعتبار املناسب

ة يقـول عبــد القـاهر عنــد حتريـر القــول يف اإلعجـاز والفصــاحة والبالغـة:  ومجلــة األمـر أان ال نوجــب الفصـاحة للفظــة مقطوعــ
 )اشـتعل(مرفوعة من الكالم الوي هي فيه, ولكنا نوجبها هلا موصولة بغريها, ومعلقا معناها مبعىن ما يليها؛ فإذا قلنا لفظـة 

, أهنــا علــى رتبــة مـن الفصــاحة, مل توجــب تلـ  الفصــاحة هلــا وحــدها, (4)مـرمي ژ  ٿ ٹ ٹژ مـن قولــه تعــاىل: 
 .(4)منك را منصواب   )الشيب(روان إليهما معرفا ابأللف والالم, مق )الرأس(ولكن موصوال هبا 

 فاهل البالغة والبيان يطلقون املقام على مقتضى احلال, وسبق بيان إطالق املقام على السياق.
؛ حيـــ  يعـــرب عـــن ذلـــ  بقولـــه:  إن جممـــوع األشـــخا  )احلـــال واملقـــام(ويـــرى الـــدكتور/ متـــام حســـان تقـــارب مصـــطلحي 

, ّ العالقــــات االجتماعيــــة والظــــروف املختلفــــة يف نطــــاق الزمــــان واملكــــان هــــو مــــا أمسيــــه املشــــاركني يف املقــــال إجيــــااب وســــلب ا
ّ جعلــوا البالغــة مراعــاة  State, وهــو هبــوا املعــىن تتلــف بعــ  اخــتالف عــن فهــم األولــني الــوين رأوه حــاال اثبتــة )املقــام(

بية زمانيـــا يف تطورهـــا مـــن املاضـــي إىل دائمـــا مـــن نســـيج الثقافـــة الشـــع -كمـــا فهمنـــاه هنـــا–مقتضـــى احلـــال. ويؤخـــو املقـــام 
احلاضر؛ إذ يرثها جيل عن جيـل؛ فتكـون عنصـر ربـط بـني هـوه األجيـال, ومـن ّ تكـون الضـمان الوحيـد السـتمرار ا تمـع 

 .(5)يف التاريخ. ّ مكانيا حي  يرتابط هبا أفراد اجليل الواحد من هوا ا تمع 
 القرينة: -1

 .(6)ع, بل تؤخو من الحق الكالم الدال على اخلصو  املقصود, أو سابقه وهي:  ما يوضح املراد ال ابلوض
, ومــنهم مــن يــرى أن القرينــة جــزء مــن (0)وقــد تنوعــت نظــرة األصــوليني إىل القرينــة؛ فمــنهم مــن يــرى أن الســياق مــن القــرائن

, ومـا حيـف مـن القـرائن السياق, وهوا يفهم من كالم بع  األصـوليني؛ إذ يقـررون أن الداللـة يف كـل موضـع حبسـب سـياقه
                                                           

 .0/304 ))كشف األسرار((( 0)

 .07  ))املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم((انظر:  (0)
 .08-07  ))املطول((انظر:  (3)
 .413-410 ))دالئل اإلعجاز(( (4)
 .349  ))اللغة العربية معناها ومبناها(( (5)
 .350  ))اللغة العربية معناها ومبناها(( (6)
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, فهم يعدون القرينة من داللـة السـياق ولـيس العكـس؛ ألن السـياق أعـم مـن القـرائن؛ لظهـوره علـى مجيـع (0)اللفظية واحلالية
, والشــتماله علــى املقــام مبــا يتضــمنه مــن عناصــر حســية (3)املســتوات الكالميــة: مــن صــوتية, أو صــرفية, أو  ويــة, أو دالليــة

 .(4)ونفسية واجتماعية
 الغرض أو مقصود الكالم: -4

وهبــوا املعــىن يعــرب بعــ  األصــوليني عــن الســياق, ولعــل ذلــ  يعــود إىل أمهيــة اعتبــار مقصــود املــتكلم مــن كالمــه, إذ الداللــة 
 مبناها على مراد املتكلم.

ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻژ وتعريــف الشــيء بــبع  مدلولــه هنــج مشــهور ألهــل العلــم؛ ففــي قولــه تعــاىل: 

يقول اإلمام الغزايل رمحه هللا:  فإنه  (9)اجلمعة  ژ ٹ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹپ ڀ ڀ ڀ ڀ 
أوجب السعي, والتعري  على البيع مـانع, فكـان حترميـه لكونـه مانعـا, فـال جـرم انعقـد البيـع وفـارق البيـع املنهـي عنـه العينـة. 

مـن البيـع أيضـا مقصـود؟ قلنـا: ف هـم ذلـ  فإن قيل: وُِ  ع رف هـوا؟ وهـال قيـل: السـعي إىل اجلمعـة مقصـود ابإلجيـاب واملنـع 
من سياق اآلية فهما ال يتمارى فيه. فإن قيل: السياق عبارة جمملة, فما معىن السياق؟ وما مستند هوا الفهم؟ قلنـا: املعـىن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ بـه: أن هــوه اآليــة يف ســورة اجلمعــة, إمنــا نزلــت وسـيقت ملقصــود؛ وهــو بيــان اجلمعــة؛ قــال هللا تعــاىل: 

, ومـــا نزلـــت (9)اجلمعـــة ژ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٻ پ پ 
تــبط  -ألمــر يرجــع إىل البيــع يف ســياق هــوا الكــالم–اآليــة لبيــان أحكــام البياعــات مــا حيــل منهــا ومــا حيــرم؛ فــالتعرض للبيــع 

 .(5)الكالم وترجه عن مقصوده, ويصرفه إىل ما ليس مقصود ا به 
 اللسان: -4

 م جاء يف كتاب هللا تعاىل كما جاء يف لغة العرب.وإطالق اللسان على الكال
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ قال تعاىل: 

ــــد بــــه (013)النحــــل ژ  ٿ ــــق اللســــان وتري ــــق اللســــان علــــى القــــرآن؛ ألن العــــرب تطل ــــال الشــــنقيطي رمحــــه هللا:  أطل ؛ ق
ء حسنا ابقي ا ؛ أي: ثنا(84)الشعراء ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ الكالم... ومنه قوله تعاىل: 

(6). 

                                                                                                                                                                                                 
 , 0/04لعبد العزيز البخاري  رار(())كشف األسانظر:  (0)

 .6/00 ))جمموع الفتاوى((يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:  فإن الداللة يف كل موضع حبسب سياقه, وما حيف به من القرائن اللفظية واحلالية   (0)
 .075  ))إنكار اجملاز عند ابن تيمية بني الدرس البالغي واللغوي((انظر:  (3)
 وما بعدها. 0/063 يف روائع القرآن(( ))البيانانظر:  (4)

 .50-51  ))شفاء الغليل يف بيان املشبه واملخيل ومسائل التعليل((( 5)

 .3/444 ))أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن((( 6)
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. قــــال القــــرطيب رمحــــه هللا عــــن لســــان (51)مــــرمي  ژمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت ژ وقــــال تعــــاىل: 
 القــول موضـع اللسـان وموضـع: القتـيب قــال. الكـالم جارحـة وأصـله, القـول ابللســان واملـراد الصـدق يف اآليتـني السـابقتني:  

 .(0) الكلمة عن هبا العرب تكين وقد, االستعارة على
ول  اســتخدمها الفقهــاء واألصــوليون هبــوا املعــىن؛ يقــول الشــافعي رمحــه هللا:  والقــرآن يــدل علــى أن لــيس مــن كتــاب هللا وكــ

, ويقـــول أيضــا رمحـــه هللا:  وال ننكــر إذ كـــان اللفــت قيـــل تعلمــا أو ن طـــق بــه موضـــوعا أن يوافـــق (0)شــيء إال بلســـان العــرب 
ا يتفــق القليــل مــن ألســنة العجــم املتباينــة يف أكثــر كالمهــا مــع تنــائي لســان العجــم أو بعضــها قلــيال مــن لســان العــرب؛ كمــ

. وقــال أيضــا رمحــه هللا:  فعلــى كــل (3)دايرهــا واخــتالف ألســنتها وبعــد األواصــر بينهــا وبــني مــن وافقــت بعــ  لســانه منهــا 
ا عبـد ال إلـه إال هللامسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده؛ ح  يشهد بـه أن  ه ورسـوله, ويتلـو بـه كتـاب وأن حممـد 

 .(4)هللا, وينطق ابلوكر فيما افرتض عليه من التكبري وأمر به من التسبيح والتشهد وغري ذل  
ويف كتـب أهـل العلـم؛ ومـن ذلـ  مـا قالـه ابـن  )لسـان احلـال(, و)لسـان املقـال(وكول  اشتهرت يف عبارات أهـل العربيـة: 

ـا   خع َن ع اِئش ة  أ نَّ اَمر أ ة  س ا ل ت النَّيبَّ : (())صحيحهحجر تعليقا على ما رواه البخاري يف  ع َن غ َسـِله ا ِمـن اَلم ِحـيِ  ف ا م ر ه 
َيـف  أ ت ط هَّـر    :ق الـ تَ  «ُخـِذي ِفْرَصـًة ِمـْن َمْسـكم فـََتَطهَّـِري هِبَـا» :قـ ال   ؛ك َيف  تـ َغت ِسـل   َيـف    :ق الـ تَ  «َتَطهَّـِري هِبَـا» :قـ ال   ؟ك   ؟ك 

ــبْ » :ق ــال   ــِري !َحاَن اهللَِّ ُس ــر  الــدَّمِ  :ف اَجتـ ب ــَوتـ ه ا ِإيل َّ فـ ق َلــت   «َتَطهَّ تـ تـ بَِّعــي هِب ــا أ ثـ 
وفيــه االكتفــاء ؛ قــال ابــن حجــر رمحــه هللا:  (5)

ب ابلّتعري  واإلشارة يف األمور املسـتهجنة, وتكريـر اجلـواب إلفهـام الّسـائل, وإمّنـا كـّرره مـع كوهنـا مل تفهمـه أّوال  ؛ ألّن اجلـوا
بــه يؤخــو مــن إعراضــه بوجهــه عنــد قولــه   توّضــأي   أي يف احملــّل الّــوي يســتحيي مــن مواجهــة املــرأة ابلّتصــريح بــه, فــاكتفى 
ـــه املصـــّنف يف  ـــت تعليمهـــا. وبـــّوب علي ـــه فتوّل بلســـان احلـــال عـــن لســـان املقـــال, وفهمـــت عائشـــة رضـــي اهلّل عنهـــا ذلـــ  عن

 .(6) (األصكام ال يت تعرف ابلد الئل)االعتصام 
 فهوا ي ظهر أن )لسان املقال( و)لسان احلال( مها مرادفان لـ)سياق املقال(, و)سياق احلال(.

 املناسبة: -8
املناســبة لغــة:  النــون والســني والبــاء: كلمــة واحــدة قيامهــا اتصــال شــيء بشــيء؛ منــه النســب, مســي التصــاله ولالتصــال بــه. 

 .(7)ريق املستقيم؛ التصال بعضه من بع  : الط)النسيب(... و)نسيب فالن(وهو  )نسبت أنسب(تقول: 

                                                           
 .03/003 ))اجلامع ألصكام القرآن((( 0)

 .40  ))الرسالة(( (0)
 .45-44  ))الرسالة(( (3)
 .48  ))الرسالة(( (4)
كتاب احلي , ابب   ))صحيحه(((, ومسلم يف 304كتاب احلي , ابب دل  املرأة نفسها إذا تطهرت من احملي , برقم )  ))صحيحه((رواه البخاري يف  (5)

 (.330استحباب استعمال املغتسلة من احلي  فرصة, برقم )

 .0/406 ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( (6)
 .404-5/403 ))مقاييس اللغة(( (7)
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وعلــم املناســبات اصــطالح ا:  علــم تعــرف منــه علــل الرتتيــب. وموضــوعه: أجــزاء الشــيء املطلــوب علــم  مناســبته مــن حيــ  
الرتتيب. ومثرته: االطالع علـى الرتبـة الـيت يسـتحقها اجلـزء بسـبب مـا لـه مبـا وراءه ومـا أمامـه مـن االرتبـاط والتعلـق الـوي هـو  

 .(0)مة النسب كلح
وهــوا يف كــل نــ  لغــوي؛  فعلــم مناســبات القــرآن علــم تعــرف منــه علــل ترتيــب أجزائــه, وهــو ســر البالغــة ألدائــه إىل حتقيــق 
مطابقـة املعـاين ملـا اقتضـاه احلـال, وتتوقـف اإلجـادة فيـه علـى معرفـة مقصـود السـورة املطلـوب ذلـ  فيهـا؛ ويفيـد ذلـ  معرفــة 

 .(0)املقصود من مجيع مجلها 
ظهــر أن املعــىن اللغــوي يتفــق مــع املعــىن االصــطالحي للمناســبة؛ إذ يــؤداين مجيع ــا معــىن واحــد؛ فاآليــة وجارهتــا شــقيقتان, وي

يربط بينهما رابط من نوع ما, كما يربط النسب بني املتناسبني, غري أن ذلـ  ال يعـين أن تكـون اآليتـان أو اآلايت متماثلـة  
, أو تباعـد يف املعـىن, لكـن املهـم أن بينهمـا رابـط مـا يـربط بـني اآليتـني, أو يقـارب كل التماثل, بل رمبا يكـون بينهمـا تضـاد

بينهما؛ سواء توصل إليـه العلمـاء أم ال, فقـد تظهـر أحيـاان وختتفـي أحيـاان أخـرى, وهـوا حاصـل يف كـل نـ  لغـوي فصـيح؛ 
فلــول  كــان هــوا العلــم يف فهــوا أظهــر وأوضــح؛   خوإذا كــان هــوا الــن  هــو حــدي  رســول هللا أفصــح مــن نطــق ابلضــاد 

 .(3)غاية النفاسة, وكانت نسبته إىل علم التفسري نسبة علم البيان من النحو 
 املطلب الرابع: حترير مصطلح السياق عند القدماء:

ـــة علـــى مـــا نســـميه  )احلـــال، واملقـــام(يســـتخدمون مصـــطلحي  -بوجـــه خـــا –ســـبق القـــول أن البالغيـــني  )ســـياق للدالل
ائن اخلارجيـــة املتعلقـــة ابملـــتكلم أو املخاطـــب, أو احلالـــة العامـــة للكـــالم ابعتبـــار املكانـــة االجتماعيـــة ؛ أي علـــى القــر املوقـــف(

لطـريف التخاطـب, وإذا كـان هــوا التعمـيم جـائز ا يف هــوه املصـطلحات لكوهنـا تقبــل ذلـ ؛ فـإن املفــاهيم املسـتفادة مـن بعــ  
اللغـــوي واألصـــويل –مفهـــوم الســـياق يف الــرتاث العـــريب  اســتخدامات لفـــت الســـياق هلــا خصوصـــية داللـــة قـــد تقــود إىل حتريـــر

 وهوا بيان ذل : -الفقهي
)ابب ي طلـــق وي ـــراد بـــه الســـياق اللغـــوي: وكـــان أول مـــن اســـتخدمه هبـــوا املعـــىن الشـــافعي؛ حـــني عقـــد اباب  أمســـاه  )الســـياق(

ے ۓ  ھ ھ ھ ے ژوتعـاىل:  ؛ قـال رمحـه هللا:  قـال هللا تبـاركالصنف الـذي يبـني سـياقه ومعنـاه(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉۉ ې ې  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

ڭ ژ . فابتــدأ جــل ثنــاؤه ذكــر األمــر مبســالتهم عــن القريــة احلاضــرة؛ فلمــا قــال: (063)األعــراف  ژې ې ى ى 

. اآليــة؛ دل علــى أنــه إمنــا أراد أهــل القريــة؛ ألن القريــة ال تكــون عاديــة وال فاســقة (063)األعـراف  ژ ڭ ڭ ڭ
 .  (4)غريه, وإمنا أراد أهل القرية الوين بالهم مبا كانوا يفسقون ابلعدوان يف السبت وال 

                                                           
 .0/5 ))نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور((( 0)
 .0/6 ))نظم الدرر(( (0)
 .0/6 ))نظم الدرر(( (3)
 .63-60للشافعي   ))الرسالة(( (4)
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, أو ذلــ  الــوي عــرب عنــه قبــل ذلــ  بقولــه:  وتبــدي )ســياق الــنص(أنــه يعــين  )القريــة(فواضــح مــن اســتدالله مبــا بعــد لفــت 
وتكلـم ابلشـيء  العـرب الشـيء مـن كالمهـا ي بـني أول لفظهـا فيـه عـن آخـره, وتبـدي الشـيء يبـني آخـر لفظهـا منـه عـن أولـه.

تعرفــه ابملعــىن دون اإليضــاح ابللفــت, كمــا ت عــرِّف اإلشــارة, ّ يكــون هــوا عنــدها مــن أعلــى كالمهــا, النفــراِد أهــل علمهــا بــه 
 , وهو سياق الن  وإن مل يوكره صراحة يف هوا النقل عنه رمحه هللا تعاىل. (0)دون أهل جهالتها 

يف حـد أحـد أقســام اللفـت مـن جهــة  -خاصــة األحنـاف–ني والفقهـاء عنـد األصـولي )الســوق(أو  )السـياق(ّ دخـل لفـت 
الوضوح, وهو الن  الوي يوضحه السرخسي بقوله:  ما يزداد وضوح ا بقرينـة تقـرتن ابللفـت مـن املـتكلم لـيس يف اللفـت مـا 

بـــنفس  منـــهوهـــو:  مـــا يعـــرف املـــراد  )الظـــاهر(, ويقـــارن بينـــه وبـــني مـــا يســـمى (0)يوجـــب ذلـــ  الظـــاهر بـــدون تلـــ  القرينـــة 
, وهـوه القرينـة الـيت تقـرتن (3)السماع من غري ومل, وهو الوي يسـبق إىل العقـول واألوهـام لظهـوره موضـوع ا فيمـا هـو املـراد 

الـوي سـيق مـن أجلـه الكـالم, أو كمـا  )الغـرض(مبعـىن  )السـياق(ابللفت من املتكلم, وتكون فرق ا بـني الـن  والظـاهر هـي 
؛ (4) فيكــون الــن  ظــاهر ا لصــيغة اخلطــاب نص ــا ابعتبــار القرينــة الــيت كــان الســياق ألجلهــا  عــرب السرخســي رمحــه هللا تعــاىل:

؛ فإنـــه ظـــاهر يف (075)البقـــرة ژ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤژ وميثـــل رمحـــه هللا لـــول  بقولـــه:  وبيـــان ذلـــ  يف قولـــه تعـــاىل: 
ن ألجلـه؛ ألهنـا نزلـت رد ا علـى الكفـرة يف إطالق البيع يف ن  يف الفرق بني البيع والراب مبعىن احلل واحلرمـة؛ ألن السـياق كـا

 .(5) (075)البقرة ژ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹژ دعواهم املساواة بني البيع والراب؛ كما قال تعاىل: 
والقول إن السياق يف هوا يفهم منه أنه الغرض أو قصد املتكلم من إيراده الكالم هـو مـا يظهـر أيضـا عنـد األحنـاف؛ حـني 

, وهــو  مــا كــان الســياق ألجلــه, )عبــارة الــنص(, ويكــون األعلــى هــو ذلــ  املصــطلح عليــه يعرضــون طــرق دالالت الــن 
 .(6)ويعلم قبل التامل أن ظاهر الن  متناول له 
 متهت خت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ: وميثــل لــه الفقهــاء واألصــوليون بقولــه تعــاىل

مـــن -والـــدات ؛ فاآليـــة:  تـــدل ابلعبـــارة علـــى أن نفقـــة ال(033)البقـــرة  ٱَّ جخمخ مح  جح مج حج مث
واجبـة علـى اآلابء؛ ألن هـوا هـو املتبـادر مـن ظـاهر اللفـت, وكـان سـياق الكـالم ألجلـه, وتـدل ابإلشـارة علـى  -رزق وكسوة

أضــاف الولــد إليــه حبــرف  111)البقــرة ژ ۇ ۇ ۆ ژ أن نســب الولــد إىل أبيــه دون أمــه؛ ألن الــن  يف قولــه تعــاىل: 

ژ ۇ ۇ ۆ ژ ختصـا  االختصـا  ابلنسـب؛ فيكـون قولـه تعـاىل: اليت هـي لالختصـا , مـن أنـواع هـوا اال )الالم(

                                                           
 .50للشافعي   ))الرسالة(( (0)
 .0/064 ))أصول السرخسي(( (0)
 .064-0/063 ))أصول السرخسي(( (3)
 .0/064 ))أصول السرخسي(( (4)
 .0/049 ))تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي((, وانظر: 0/064 لسرخسي(())أصول ا (5)
 .036  ))أصول السرخسي(( (6)
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بنســبة الولــد إليــه؛ ألن الولــد ال تــت  ابلوالــد مــن حيــ  امللــ   داال  ابإلشــارة علــى أن األب هــو املخــت  111)البقــرة 
 .  (0)ابإلمجاع, فيكون خمتص ا به من حي  النسب 

 مبـــا العمــل هـــو شــارتهق واالســتدالل ,لـــه الكــالم ســيق مـــا اهربظــ العمــل هـــو الــن  بعبــارة االســـتدالل نيقــول البــزدوي:  إ
 إىل ببصـره ينظـر كرجـل إشـارة فسـميناه ؛وجـه كـل مـن بظـاهر ولـيس الـن  لـه سـيق وال مقصـود غـري لكنـه لغـة ظمهبن ثبت
. كـوا. قـال ؛  فهي داللة ابلالزم؛ إذ يرى مثال أنـه يلـزم مـن كـون التعبـري كـوا.(0) حلظاته قشارة غريه ذل  مع ويدرك شيء

:  الثابــت ابإلشــارة مــا يوجبــه ســياق الكــالم وال يتناولــه ولكــن يوجبــه الظــاهر نفســه مبعنــاه ))التقــومي((أبــو زيــد الدبوســي يف 
 .(3)من غري زايدة عليه أو نقصان عنه, ومبثله يظهر حد البالغة ويبل  حد اإلعجاز 

بنـاء  الوي سيق ألجله الكالم, أو مقصود املـتكلم الـوي سـيقوهنا يتضح أن السياق يف احلد أو التعريف املراد به: الغرض 
ــرفت  )الــالم(عليــه الــن ؛ بــدليل أن احلكــم اآلخــر الثابــت ابإلشــارة اثبــت إســتناد ا إىل الــن , وبعالمــة لغويــة هــي  الــيت ص 

 داللتها لالختصا .
ح يف الفـرق بـني الظـاهر والـن , وهوا يعين أن السياق مبفهوم الغـرض أو القصـد تـدخل يف تقسـيم اللفـت وضـوح ا كمـا و ض ـ

 .(4)وداللة كما يف ا صار داللة العبارة مبا سيق له الكالم أصالة وتبع ا
, وي فهـــم منـــه غالب ـــا انصـــراف الســـباق إىل مـــا ســـبق مـــن الـــن  علـــى موضـــع )الســـباق(مـــع لفـــت  )الســـياق(ويتضـــام لفـــت 

ه الـن  مـدح ا أو ذمـا أو هجـاء أو فخـرا..., هـوا اإلشكال أو احلكـم, والسـياق حينأـو  يكـون الغـرض الـوي سـيق مـن أجلـ
ويشيع عند اللغويني استعمال عدة ألفال عند ذكر دليل احلوف اجلائز يف األبـواب النحويـة؛ مثـل قـوهلم:  بـدليل لفظـي أو 

وصف بعـ   مبعناه اللغوي يف )السياق( القرينة اللفظية أو املعنوية ... ويرد عندهم لفت  معنوي , أو  قرينة السياق , أو
 .)النكرة يف سياق النفي(األساليب النحوية؛ مثل قوهلم: 

 علـــم يف معلـــوم وهـــوا والنـــوازل, واألوقـــات األحـــوال ابخـــتالف ختتلـــف املســـاقاتهـــوا وقـــد قـــال الشـــاطيب رمحـــه هللا تعـــاىل:  
 اقتضـاه ومـا القضـية حبسـب وآخـره, الكـالم أول إىل اللتفـاتاو  واملـتفهم املسـتمع من ابل على يكون فالوي والبيان؛ املعاين
 متعلــق فبعضــها مجـل؛ علــى اشــتملت وإن القضـية فــإن أوهلــا, دون آخرهـا يف وال آخرهــا, دون أوهلــا يف ينظـر ال فيهــا, احلـال

 وإذ آخـره, علـى وأولـه أوله, على الكالم آخر رد عن للمتفهم حمي  فال واحد, شيء يف انزلة واحدة قضية ألهنا ؛ابلبع 
 يف االقتصـار يصـح فـال مـراده, إىل بـه يتوصـل فـال أجزائـه؛ يف النظـر فـرق فـإن املكلـف, فهـم يف شـارعال مقصـود حيصل ذاك

 ومــا العــريب اللســان حبســب الظــاهر فهــم يف النظــر وهــو واحــد, مــوطن يف إال بعــ , دون الكــالم أجــزاء بعــ  علــى النظــر
 منــه لــه يبــدو قريــب فعمــا الكــالم, نفــس إىل رجــع العربيــة؛ علــى الظــاهر لــه صــح فــإذا املــتكلم, مقصــود حبســب ال يقتضــيه,

                                                           
 . 0/480 ))تفسري النصوص(( (0)

 .00  ))أصول البزدوي((( 0)
 .0/478 ))تفسري النصوص(( (3)
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 تتلـف الـيت املواضع من كثري ا تبني فإهنا التنزيل؛ أسباب يف النظر املقصد هوا على يعينه وقد به, ابلتعبد فعليه املراد؛ املعىن
 .)سياق املوقف(و )سياق النص(بنوعيه  )السياق(مبعىن  )املساق(؛ حي  استعمل (0) الناظر على مغزاها
افتتح الكالم حتته بقوله:  أنكرها بعضـهم, ومـن  )داللة السياق(ل إشارة الزركشي إىل السياق؛ حي  أفرد عنواان  أمساه ولع

جهــل شــيأ ا أنكــره. وقــال بعضــهم: إهنــا متفــق عليهــا يف جمــاري كــالم هللا تعــاىل, وقــد احــتج هبــا أمحــد علــى الشــافعي يف أن 
؛ حيـ  قـال الشـافعي: هـوا يـدل (0)«يـَُعوُد يف ِهَبتِـِه َكاْلَكْلـِب يـَْرِجـُع يف قـَْيئِـهِ الَِّذي »الواهب ليس له الرجوع من حدي : 

الَـِّذي يـَعُـوُد  ،لَـْيَس لَنَـا َمثَـُل السَّـْوءِ »على جواز الرجوع. إذ قيء الكلب ليس حمرم ا عليه. فقـال أمحـد: أال تـراه يقـول فيـه: 
 .(3). وهوا مثل سوء فال يكون لنا ...«يف ِهَبِتهِ 

يستدل على الشافعي ابلسياق الوي يعين الغرض الوي سـبق الكـالم لـه, وهـو مـا  -رمحه هللا تعاىل–ويبدو أن اإلمام أمحد 
 ظهر يف ن  احلدي  الشريف, أو أنه استدل بسياق الن  على حرمة أن يعود الواهب يف هبته.

, وذلـ  يف (4)مقصـود علـى القصـد األول  وكول  إشارة السجلماسي الوي عرف السـياق بقولـه:  هـو ربـط القـول بغـرض
؛ وهــو حــوف أحــد املــرتبطني بوجــه اكتفــاء ابلثــاين, )االكتفــاء(معــرض حديثــه عــن اإلجيــاز ابحلــوف املســمى عنــد البالغيــني 

والوي يدل على احملووف داللة  مركبة من دالليت إضافة وسياق؛ أما اإلضافة: فالداللـة املقتضـية ابجلملـة أن هاهنـا مضـاف ا 
اجنــرَّ يف الــوهن مــع املضــاف امللفــول بــه, ومهــا املرتبطــان يف القــول املنطبــق عليهمــا حــد املضــافني مــن جهــة النحــو الــوي  قــد

أ خوا مرتبطني منه, وداللة حرف الشرطية املقتضي الـربط االتصـايل, أو غـري ذلـ  مـن القـرائن اللفظيـة واألدلـة املقاليـة, وأمـا 
ووف الناصــة عليــه, املــربزة لتقــديره الشخصــي, أو لتقــديره الواحــد ابلنــوع املتنــزَّل منزلــة الســياق: فالداللــة القاطعــة علــى احملــ

 .(5)الشخصي من القوة إىل الفعل 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ وجعل السلجماسي رمحه هللا تعاىل  من صور هوا النـوع قولـه عـز وجـل: 

ژ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ ز وجـــل: . وقولـــه عـــ)لكـــان هـــذا القـــرآن(؛ كانـــه قـــال: (30)الرعـــد  ژ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

, ومـــا هــو  ـــو ذلـــ  وـــا تقطـــع )لتحققـــتم مصـــداق مـــا حتذرونـــه(, أو: )ألقلعـــتم عـــن ابطلكـــم((؛ كانـــه قـــال: 5)التكــاثر 
 .(6)الداللة عليه.

ڃ ڃ چ ژ ومـن ذلـ  قولـه تعـاىل:  وقال ابن رشيق عـن االكتفـاء:  حيـوفون بعـ  الكـالم لداللـة البـاقي علـى الـواهب؛

)لـــو ؛ ومثلـــه قـــوهلم: )لكـــان هـــذا القـــرآن(؛ كانـــه قـــال: (30)الرعـــد ژ  ڍ ڌ ڌڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ
                                                           

 .4/066 ))املوافقات(( (0)
  ))صحيحه(((, ومسلم يف 0600كتاب اهلبة وفضلها والتحري  عليها, ابب ال حيل ألحد أن يرجع يف هبته وصدقته, برقم )  صحيحه(())رواه البخاري يف  (0)

 (.0600كتاب اهلبات, ابب حترمي الرجوع يف الصدقة واهلبة بعد القب , برقم )

 بتصرف يسري. 6/50 ))البحر احمليط يف أصول الفقه(( (3)

 .088  يف جتنيس أساليب البديع(( ))املنزع البديع( 4)
 .089  ))املنزع البديع(( (5)
 .091-089  ))املنزع البديع(( (6)
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, وإمنا كان هوا معدود ا من أنواع البالغة؛ ألن نفس السـامع تتسـع يف )لرأيت أمًرا عظيًما(؛ أي: رأيت عليا بني الصفني(
 .(0)الظن واحلساب, وكل معلوم هني لكونه حمصور ا 

, وبـني داللـة السـياق, فـاألوىل )سـياق الـنص(بني الداللة اللفظية واملقالية اليت ت سـمى  ومن املالحت أن السجلماسي يفرق
إىل لفـت آخـر فيـرتك أحـدمها لداللـة الثـاين عليـه مـن حيـ   )لغـة(, وهي: أن يكون اللفت مضـاف ا )داللة اإلضافة(يسميها 

فحـــوف يف الـــن ,  )أجنـــز يف الـــذهن(ضـــافا ت ط لُّـــب املضـــاف إليـــه مارتباطهمـــا مـــن جهـــة النحـــو, وذكـــر مثـــالني لـــول  مهـــا 
)الـــربط واألخـــرى ت ط لُّـــب حـــرف الشـــرط لفعـــل وجـــواب فـــوكر الفعـــل قـــدير علـــى اجلـــواب للـــزوم األداة الشـــرطية القرتاهنمـــا 

 .(30)الرعد ژ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎژ , وهو ما مثل ابآلية الكرمية: االتصايل(
من املقصـد األول, وهـوا يعـين  )أوضح(هي كما عرفها ربط القول بغرض مقصود أوىل ف )داللة السياق(،وأما الثانية وهي 

 من الثاين. -الرتباطه ابلسياق-أن الن  حيمل معنيني أو قصدين أحدمها أوىل ابلرعاية االستداللية 
 يف الرتاث العريب يف النقاط التالية: )السياق(وهنا ميكن حترير مفهوم 

أو  )الســـياق(د املـــتكلم مـــن إيـــراد الكـــالم, وهـــو واحـــد مـــن املفـــاهيم الـــيت عـــرب عنهـــا بلفـــت أي مقصـــو  الســـياق هـــو القصـــد:
, وكان استعماهلا منضبط ا عند األصوليني, حـ  حـرر السجلماسـي مفهـوم السـياق نص ـا فيمـا ن قـل عنـه؛ وهـوا مـا )السوق(

 .)مقاصد الشريعة(ميكن أن يدخل حتت ما يسمى بـ
واألحــداث الــيت ورد فيهــا الــن  أو نــزل أو قيــل بشــاهنا: وأوضــح مــا عــرب عــن هــوا املفهــوم الســياق هــو الظــروف واملواقــف 

 لفظا: )احلال واملقام(.

ويشـمل مـا سـبق أو يلحـق بـه  السياق هو ما يعرف اآلن ابلسـياق اللغـوي الـوي ميثلـه الكـالم يف موضـع النظـر أو التحليـل:
 أو جيعل منها وجه ا استداللي ا. من كالم ميكن أن يضيء داللة قدر منه )موضع التحليل(

 املطلب اخلامس: السياق عند احملدثني:
 قد جاء يف كتاابت بع  احملدثني تعريفات لداللة السياق؛ ومن أهم هوه التعريفات:

 .(0) هي تل  املعاين اليت تفهم من تراكيب اخلطاب, ويشعر املنطوق هبا بواسطة القرائن املعنوية  (1)
ريف معرب ا عن داللة السياق يف شقه األول, إال أن القيد يف آخره عكـر صـفوه؛ إذ إنَّ قصـر مـا ي فهـم مـن وقد جاء هوا التع

 السياق على القرائن املعنوية دون غريها من القرائن اللفظية واحلالية جيعل هوا التعريف غري جامع.
 .(3)من فهمه فهم شيء آخر  الكالم املتتابع إثره على إثر بع , املقصود للمتكلم, والوي يلزم  (1)

ــا  هــوا التعريــف دقيــق يف اإلفصــاح عــن الســياق اللغــوي, مــع اإلشــارة إىل الســياق احلــايل أو املقــامي؛ إال أنــه ال يصــلح تعريف 
 لداللة السياق, بل ميكن اعتباره تعريف ا للسياق.

                                                           
 .0/050 ))العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده(( (0)
 .45  ))املنهج األصويل يف فقه اخلطاب((( 0)
 001  ))األدلة االستثنائية(( (3)
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 .(0)قصود أو سابقه , تؤخو من الحق الكالم الدال على خصو  امل-ال ابلوضع– قرينة توضح املراد  (1)
 وهوا التعريف متيز عن سابقيه نمور:

 إشارته إىل طبيعة داللة السياق, وكوهنا قرينة؛ فبهوا يكون التعريف لداللة السياق, وليس للسياق. .0
 إشارته إىل أجزاء السياق؛ ومها السباق واللحاق. .0

 قصود(.)املراد وامل, واملقامي )الكالم(إشارته إىل نوعي السياق: املقايل  .3

 .(0) فهم الن  مبراعاة ما قبله وما بعده  (1)
ا مهما؛ وهو مقصود املتكلم.  وهوا التعريف ينماز عن غريه ابإلجياز, إال أنه مل يراِع قيد 

 املبحث الثاين: فوائد داللة سياق النص القرآين
 الدالالت, ومن أبرز هوه الفوائد: لداللة السياق مجلة من الفوائد العظيمة, واليت تشهد بقيمتها الداللية بني سائر

 الفائدة األوىل: فهم مقاصد الشارع:
فداللة السياق ترشد إىل مقاصد الشارع من تشريعاته, وت عني على تنزيل الكالم على املقصود منه, والغفلة عنهـا تـؤدي إىل 

ــي   ف ــِإنَّ اخلــروج عــن مقصــود النصــو ؛ يقــول ابــن دقيــق العيــد رمحــه هللا تعــاىل:   ِت, بـ ي ــانِ  إىل   ط رِيــق   اق  السِّ ــال   و تـ َعِيــني   اَلم َجم 
تِ  مِ  و تـ َنزِيل   اَلم َحت م ال  ِبري ة   ق اِعد ة   - ذ ِل    و فـ َهم   ِمَنه   اَلم َقص ودِ  ع ل ى اَلك ال  ؛ لـوا يقـرر أهـل العلـم (3) اَلِفَقهِ  أ ص ولِ  قـ و اِعدِ  ِمنَ  ك 

 ة على مقصود الشارع, فإن العلم ابلسبب يورث العلم ابملسبب.أمهية معرفة أسباب النزول, وأثرها يف الدالل
 أن :أصــدمها :أمــران ذلــ  علــى والــدليل القــرآن, علــم أراد ملــن الزمــة التنزيــل أســباب معرفــةيقــول الشــاطيب رمحــه هللا تعــاىل:  

 معرفــة علــى مــداره اإمنــ -العــرب كــالم مقاصــد معرفــة عــن فضــال  - القــرآن نظــم إعجــاز بــه يعــرف الــوي والبيــان املعــاين علــم
 الواحــد الكــالم إذ اجلميــع؛ أو املخاط ــب, أو املخاِطــب, أو اخلطــاب, نفــس جهــة مــن اخلطــاب حــال :األحــوال مقتضــيات

 تقريـر مـن أخـر معـان ويدخلـه واحـد لفظـه كاالسـتفهام ذل ؛ غري وحبسب خماطبني, وحبسب حالني, حبسب فهمه تتلف
 األمـــور إال املـــراد معناهـــا علـــى يـــدل وال ,وأشـــباهها والتعجيـــز والتهديـــد ابحـــةاإل معـــىن يدخلـــه وكـــاألمر ,ذلـــ  وغـــري وتـــوبيخ

 نقــل فــات وإذا املنقــول, الكــالم فسبــن تقــرتن قرينــة كــل وال ينقــل حــال كــل ولــيس األحــوال, مقتضــيات وعمــدهتا اخلارجــة,
 فهـي الـنمط؛ هـوا يف مشـكل لكـل رافعـة األسـباب ومعرفـة منـه, شيء فهم أو مجلة, الكالم فهم فات الدالة؛ القرائن بع 
 الوجـه :الوجـه هـوا عـن وينشـا احلـال, مقتضـى معرفـة معـىن هـو السـبب معرفـة ومعـىن بـد, بـال الكتـاب فهم يف املهمات من

 يقــع حــ  اإلمجــال مــورد الظــاهرة للنصــو  ومــورد واإلشــكاالت, الشــبه يف موقــع التنزيــل نســباب اجلهــل أن وهــو :الثــاين
 .(4) النزاع وقوع مظنة وذل  االختالف,

                                                           
 .388  قهية من السنة النبوية(())أثر العربية يف استنباط األصكام الف( 0)
 .60  ))داللة السياق القرآين(( (0)
 .0/006 ))إصكام األصكام شرح عمدة األصكام(( (3)

 .4/061 ))املوافقات(( (4)
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فداللة السياق عند الشاطيب أحـد املسـال  املهمـة يف التعـرف علـى القصـد الشـرعي؛ فـإن السـياق ومـا يقـرتن بـه مـن القـرائن 
 تعتـرب وإمنـا قطـالق, معتـربة غـري املعـاين كانت إذااحلالية أو املقالية تدل على املصاحل يف املامورات واملفاسد يف املنهيات,  ف

 يصـح وال الفـرع, مـع كاألصـل املعـاين مـع ألهنـا واجـب األصـل هي اليت الصي  أنفس فاتباع الصي ؛ دمقصو  هي حي  من
 القـرائن مـن هبـا يقـرتن ومـا االسـتقراء, حبسـب اشـرعي   اقصـد   والنـواهي األوامـر مـن يفهـم فالفقيه األصل, إلغاء مع الفرع اتباع
 ژۈ ۈ ژ : قولـه مـن املفهـوم فـإن املنهيـات؛ يف واملفاسد مورات,املا يف املصاحل أعيان على الدالة املقالية أو احلالية

 أو العنــت خـوف ابملكلـف الرفـق (0)«فَـاْكَلُفوا َمـا َلُكـْم بِــِه طَاقَـةٌ » : قولـه ومــن هلـا, واإلدامـة عليهـا احملافظـة (70)األنعـام 
 .(0)   التوجه على الدوام ترك أو العبادة, من التقليل نفس املقصود أن ال ,االنقطاع

أو بسـياق املقـام  )القـرائن املقاليـة(بناء على االسرتشاد بداللة السياق, سواء بسياق املقـال  وهوه املقاصد الشرعية ف همت
 .)القرائن احلالية(

 الفائدة الثانية: الرتجيح بني األقوال:
 ژېئ ىئ ىئ ىئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ژ فقد اختلف العلماء يف املنادي ملـرمي عليهـا السـالم يف قولـه تعـاىل: 

؟ يقـول الشـنقيطي رمحـه هللا تعـاىل:  أظهـر القـولني عنـدي أن الـوي انداهـا هـو أم جربيـل  ؛ هل هو عيسـى (04)مرمي 
 ؛ وتدل على ذل  قرينتان:ابنها عيسى 

األوىل: أن الضـــمري يرجـــع إىل أقـــرب مـــوكور إال بـــدليل صـــارف عـــن ذلـــ  جيـــب الرجـــوع إليـــه, وأقـــرب مـــوكور يف اآليـــة هـــو 
أي:  (00)مـرمي  ژ ۋ ۋژ , يعـين عيسـى  (00)مـرمي ژ  ۈ ٴۇژ ؛ ألن هللا قـال: ال جربيـل  عيسى 
 ., فالوي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسى (04)مرمي ژ  ۇئ ژ, ّ قال بعدها: عيسى 

ژ كمــا قــال تعــاىل: ليكلمــوه؛   والقرينــة الثانيــة: أهنــا ملــا جــاءت بــه قومهــا حتملــه, وقــالوا هلــا مــا قــالوا, أشــارت إىل عيســى 

, وإشارهتا إليه ليكلموه قرينة على أهنا عرفت قبل ذل  (09)مرمي ژ  چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
 .(3)أنه يتكلم على سبيل خرق العادة لندائه هلا عندما وضعته 

 الفائدة الثالثة: تنوع الداللة:
تعيــــني احملتمـــل, والقطـــع بعــــدم احتمـــال غـــري املــــراد, يقـــول ابـــن القـــيم رمحــــه هللا تعـــاىل:  الســـياق يرشــــد إىل تبيـــني ا مـــل, و 

 .(4)وختصي  العام, وتقييد املطلق, وتنوع الداللة 

                                                           
لصوم, ابب كتاب ا  ))صحيحه((( واللفت له, والبخاري يف 0013كتاب الصيام, ابب النهي عن الوصال يف الصوم, برقم )  ))صحيحه((رواه مسلم يف  (0)

 (.0965التنكيل ملن أكثر الوصال, برقم )

 بتصرف. 403-3/400 ))املوافقات(( (0)

 .300-4/301 ))أضواء البيان(( (3)
 .4/0304 ))بدائع الفوائد(( (4)
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ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ بن عاشور رمحه هللا تعاىل:   يقول الطاهر

 للكـالم ووصـال   االسـتدالل بـني اعجيب ـ امجع ـ اأيض ـ العـرب مـن فيهـا ما ومعها مجّة عمنِ  تعداد إىل الكالم عاد... (65)النحل 
 امســوق   الســابقة اآليــة يف املــاء إنــزال ذكــر فكــان. ..(06)النحــل  ژ ٺ ٺ ٺ ٿژ : تعــاىل قولــه عنــد املفــار ق
 االعتبـار وهبـوا .السـماء مـن النازل ابملاء موهتا بعد األرض إحياء عمةبن االمتنان مساق مسوق هنا وهو, االستدالل مساق

ژ  ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ  :اســـــابق   قولـــــه يف املـــــوكورة الّنعمــــة الّنعمـــــة هـــــوه خالفــــت

ـــا املـــاء بتكـــوين االســـتدالل هنالـــ  فهـــو, يلاألوَّ  الغـــرض ابخـــتالف (01)النحـــل  ـــان وهن ـــة (0) االَمتن ؛ حيـــ  تنوعـــت دالل
متنــان, وهــوا مــن الســياق يف كــل مــن اآليتــني, فــوكر املــاء يف اآليــة األوىل مســوق مســاق االســتدالل, ويف الثانيــة مســاق اال

 نتائج االعتماد على السياق يف بيان داللة الن .
 الفائدة الرابعة: صراسة املعىن أمام أتويل اجلاهلني وانتحال املبطلني وحتريف الغالني:

ألن عدوان هؤالء على نصو  الكتاب, وعدم تعظيمها آت  من جهلهم بداللـة السـياق يف هـوه النصـو , وعـدم نظـرهم 
 ل واملقام؛ فتجرأوا على تفسريها وفق أهوائهم وميوهلم الدنيوية اليت جيعلون منها حاكم ا على الن  الشرعي.لسياقي املقا

 أبــو ان: قــال البــزار موســىبــن  احلســن ان: قــال األنصــاري موســىبــن  إســحاق ان: قــال الفــراييب خــربانروى اآلجــري قــال:  أ
 جيعـل مل رجـل جيالسـهم ال بيـده نفسـي والـوي ؛ السـوهم وال ريـةالقد هوه ختاصموا ال: هلم قال كعببن   حممد أن مودود,

 ســين كـرب علــى تقطـع هــوه مييـين أن لــوددت بيـده حممــد نفـس والــوي ,أمرضـوه إال كتابــه يف علمـا وال دينــه, يف فقهـا لـه هللا
 نفسـي والـوي أوهلـا, كونويرت  آبخرها ومخوون آخرها, ويرتكون نوهلا مخوون ولكنهم تعاىل, هللا كتاب من آية أمتوا وأهنم
 .(0) ويرشدوهنا أنفسهم يغوون أهنم يزعمون وهم أغواه من يعلم, منهم تعاىل اب  أعلم إلبليس بيده

 ذلـ  ؛(04)النحـل ژ  ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆژ بن عاشـور رمحـه هللا تعـاىل:  يقول الطاهر
 ابللــني واملغـايرة ,واملقــام املقتضـي الخــتالف أخـرى آلايت اخمالف ــ القـرآن آايت مــن ميت فيمـا الّتمويــه تعّمـدهم هــو االخـتالق

 األحـوال واخـتالف األغـراض واخـتالف املقامـات اخـتالف اختالفـه يتبـع وـا ذلـ  و ـو والتخصي , ابلتعميم أو دة,والشِّ 
 ذلـ  جيعلـون ,نـواديهم يف هبـا يتشـّدقون مغـامز حماملـه   ومحلـه مواضـعه وضـعه دون ذلـ  ظـاهر مـن فيّتخوون هبا, يتعّلق اليت

 مـداركهم قصـور عـن ئانشـ ذلـ  وبعـ . كلتيهمـا أو املقـالتني إحـدى يف قائله ابقتداء اشاهد   ويزعمونه القول من اضطرااب  
 ضـعفاء علـى بـول  يلّبسـون ,الكـالم بظـواهر اق  تعلُّ  للتجاهل تعّمد عن ئانش وبعضه معانيه, ومسوّ  القرآن مرامي إدراك عن

 يعلمــــون مــــن ومــــنهم أي ؛84)النحــــل ژ  ڈ ڈ ژ ژ ڑژ : تعــــاىل قــــال  ولــــول أتبــــاعهم, مــــن اإلدراك
 .(3) يكابرون ولكنهم

                                                           
 بتصرف. 04/097 ))التحرير والتنوير(( (0)

 .0/899 ))كتاب الشريعة(( (0)
 .080-04/081 ))التحرير والتنوير(( (3)
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 املبحث الثالث: ضوابط االستدالل ابلسياق يف أتويل النص القرآين
الصـحابة رضــوان –واعتبــار حـال املخاطــب  -هللا تعـاىل–ويت هـوه الضـوابط مــن اعتبـار لغــة العـرب, وا عتبــار حـال املــتكلم 

لتضــع النقــاط فــوق احلــروف يف كيفيــة فهــم الداللــة مــن الســياق, فهــي مبثابــة املــوازين الــيت حتفــت الفهــم  -أمجعــنيهللا علــيهم 
 وتضبطه من خالل السياق, دومنا خبس أو شطط يف النظرة إىل هوا النوع من الداللة.

ــتكم إليهـــا يف تفســـري وهــي ليســـت خاصــة بقرينـــة الســـياق, بــل عامـــة يف ســـائر دالالت األلفــال وغريهـــا مــن القـــرائن الـــيت  حي 
 النصو  الشرعية.

فالقرينـة البــد أن تكــون معتــربة لت عــني علـى فهــم الــن  الشــرعي فهمــا صــحيحا يـؤدي إىل توجيــه ووويــل صــحيح يوافــق مــراد 
احلــق ســبحانه وتعــاىل؛ ألن الراصــد لكثــري مــن التــاويالت البعيــدة يف النصــو  الشــرعية يالحــت أن مــن أهــم أســباب الركــون 

 االعتماد على القرينة العقلية مبعزل عن القرينة اللفظية أو احلالية من مراد املتكلم وحال املخاطب.إليها 
فاألصــل االعتمــاد علــى القــرائن اللفظيــة والقــرائن احلاليــة, وإن احتــيج إىل القرينــة العقليــة فالبــد أن تكــون مبعونــة مــن القــرائن 

 .(0)ا للعقل القاصر ليتحكم مبفرده يف فهم النصو  الشرعية دون ضوابطاملقالية واحلالية؛ ح  ال ي رتك ا ال مفتوح  
وقد كانت هوه الضوابط ماثلة يف أذهان األصوليني واملفسرين رمحهم هللا تعاىل, وهلوا قرروا أن  جهـات معرفـة مـراد املـتكلم 

منفصــل كتفســري الســنة للكتــاب,  العلــم بقصــده مــن دليــل أصــدها:ثالثــة يف كــالم الشــارع وكــالم العبــاد مــن احلــالف وغــريه: 
وضـع اللفـت مفـرد ا ومركب ـا,  والثالـث:سبب الكـالم وحـال املـتكلم.  والثانية:وختصي  العموم, وقول احلالف: أردت كوا. 

 (0)ويدخل فيه القرائن اللفظية 
 يقـم عليـه دليـل شـرعي  يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:  ومعلـوم أن تقسـيم األلفـال إىل صـريح وكنايـة تقسـيم شـرعي, فـإن مل

كـــان ابطـــال, فمـــا هـــو الضـــابط لـــول ؟... كـــون اللفـــت صـــرحي ا أو كنايـــة أمـــر تتلـــف ابخـــتالف ع ـــرف املـــتكلم واملخاطـــب 
والزمان واملكان, فكم من لفت صريح عنـد قـوم ولـيس بصـريح عنـد آخـرين, ويف مكـان دون مكـان, وزمـان دون زمـان؟ فـال 

ن صرحي ا عند كل متكلم, وهوا ظاهر يلزم صرحي ا يف خطاب الشارع أن يكو 
(3) 

 الضابط األول: اعتبار لغة العرب:
وهم الوين نـزل القـرآن علـى عهـدهم, فالواجـب أن تعـرف اللغـة والعـادة والعـرف الـوي نـزل بـه الكتـاب, ومـا كـان الصـحابة 

 ال مــا اللفــت مــن ذهنــه ىلإ يسـبق؛ العــرب كــالم يفهــم الـوي العــريب فــإنعنــد مسـاع تلــ  األلفــال؛   يفهمونـه مــن الرســول 
 مـا تعـودوا قـد فـإهنم؛ النـاس مـن كثـري غلـط هنـا ومـن ,معانيهـا غـري يف األلفـال يسـتعمل صـار الـوي النبطي ذهن إىل يسبق

 ظنـوا واحلـدي  القـرآن يف مسعـوه فـإذا معـىن يف اللفـت ابسـتعمال علمـائهم خطـاب مـن وإمـا عـامتهم خطـاب مـن إما اعتادوه
 علـى الغلـط بـه دخـل وـا وهـوا. احلادثـة وعـادهتم النبطية لغتهم على ورسوله هللا كالم فيحملون ىناملع ذل  يف مستعمل أنه

                                                           
 .047-045  ))املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة((ر: انظ (0)

 .0/319 ))املسودة يف أصول الفقه((( 0)
 بتصرف يسري. 3/011 ))إعالم املوقعني عن رب العاملني(( (3)
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 الرسـول مـن يفهمـون الصـحابة كـان ومـا والسـنة القـرآن يف نـزل الـوي والعـرف والعـادة اللغـة تعـرف أن الواجب بل طوائف,
 .(0) ذل  بعد حدث مبا ال. رسولهو  هللا خاطبهم والعرف والعادة اللغة فبتل ؛ األلفال تل  مساع عند

فاللغة هي الضابط األول الوي يتحكم يف فهم املراد من السياق, ولـوا نـ  أهـل العلـم علـى اعتبـار لغـة العـرب يف ألفاظهـا 
ومعانيها وأسـاليبها؛ وهلـوا جيـد املنصـف أن االحتكـام إىل قـوانني اللغـة وقواعـدها مـن أصـول أهـل السـنة يف توجيـه النصـو  

 .(0), خبالف غريهم ون يوظف العربية خلدمة منطلقاته الفكرية, ح  ولو على حساب اللغة وقوانينهاالشرعية
ببيانـه, فبينـه  فإن  هللا تعاىل كلف عباده مبا ضمن كتابه من األحكام, وشرع هلم فيه من بيان احلالل واحلـرام, أمـر رسـوله 

صـل الشـريعة ومعتمـدها ومصـدرها وموردهـا وعمادهـا ومسـتندها, إذ عربيـان, ومهـا أ -أعـين: الكتـاب والسـنة–ابلسنة, ومها 
اثبتـــان هبمـــا, فهمـــا فـــرع  عليهمـــا, انزعـــان يف احلقيقـــة إليهمـــا, وال ميكـــن  -عنـــد القـــائلني بكوهنمـــا دلـــيال–اإلمجـــاع والقيـــاس 

مقتضـامها إال مبعرفـة اللغـة الـيت يف سنته إال بعد معرفة مقتضـامها, وال ميكـن فهـم  امتثال مامور هللا تعاىل يف كتابه, ورسوله 
وردا هبا, وهي العربية؛ وحينأو : امتثال التكاليف الواجبة متوقف على معرفة العربية, وما توقف عليـه الواجـب ومل يـتم إال بـه 

وكان مقدور ا فهو واجب؛ كالوضوء يف الصالة, والراحلة يف احلج على من مل  مثنها بشروطه 
(3). 

ه هللا:  ووا يسـتعان بـه علـى فهـم احلـدي  مـا ذكـرانه مـن العـون علـى كتـاب هللا عـز وجـل وهـو العلـم يقول ابن عبد الرب رمح
بلسان العرب ومواقع كالمها وسعة لغتها وأشعارها وجمازها وعموم لفت خماطبتها وخصوصه وسائر مـواهبها ملـن قـدر, فهـو 

 .(4)شيء ال يستغىن عنه 
منهـــا معرفـــة مقاصـــد العـــرب مـــن كالمهـــم وأدب لغـــتهم, ســـواء حصـــلت تلـــ  املعرفـــة قـــال ابـــن عاشـــور:  أمـــا العربيـــة فـــاملراد 

ابلسجيةوالسليقة؛ كاملعرفة احلاصلة للعـرب الـوين نـزل القـرآن بـني ظهـرانيهم, أم حصـلت ابلتلقـي والـتعلم؛ كاملعرفـة احلاصـلة 
 ودونوها. للمولدين الوين شافهوا بقية العرب ومارسوهم, واملولدين الوين درسوا علوم اللسان

إن القرآن ن  عريب؛ فكانت قواعد اللغة العربية طريق ا لفهم معانيـه, وبـدون ذلـ  يقـع الغلـط وسـوء الفهـم ملـن لـيس بعـريب 
ابلســليقة, ونعــين بقواعــد العربيــة جممــوع علــوم اللســان العــريب وهــي: مــل اللغــة, والتصــريف, والنحــو, واملعــاين, والبيــان, ومــن 

املتبــع مــن أســاليبهم مــن خطــبهم وأشــعارهم وتراكيــب بلغــائهم, ويــدخل يف ذلــ  مــا جيــري جمــرى وراء ذلــ  اســتعمال العــرب 
 (5)التمثيل واالستأناس للتفسري يف أفهام أهل اللسان ملعاين آايت غري واضحة الداللة عند املولدين 

 هذا وجتدر اإلشارة إىل ثالثة نقاط أساسية يف تقرير هذا الضابط:
ة مبجردهــا لفهــم الداللــة مــن الســياق ال يكفــي, بــل البــد أن تنضــم إليهــا عناصــر أخــرى هبــا يكتمــل أن اعتبــار اللغــ األول:

املعــىن الــداليل للســياق, فاالعتمــاد علــى اللغــة دون غريهــا مــن الضــوابط الســياقية مــن أســباب االخــتالف الواقــع مــن جهــة 
                                                           

 .7/70 ))جمموع الفتاوى(( (0)
 .08-04  ))مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة((انظر:  (0)

 .50-50للشافعي   ))الرسالة((, وانظر: 066  ى منكري العربية(())الصعقة الغضبية يف الرد عل (3)
 0/0030 ))جامع بيان العلم وفضله(( (4)

 بتصرف يسري. 0/08 ))التحرير والتنوير(( (5)
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))جمــــاز نــــد أيب عبيــــدة رمحــــه هللا تعــــاىل يف يقــــول دكتــــور/ مســــاعد الطيــــار معلقــــا علــــى غلبــــة املــــنهج اللغــــوي عاالســــتدالل, 
:  لقد كان املنهج اللغـوي الـوي سـلكه أبـو عبيـدة عرضـة للنقـد, كمـا أوقعـه يف شـيء مـن املخالفـات يف التفسـري؛ القرآن((

 ألن للتفسـري مصـادر غـري اللغـة جيــب علـى املفسـر الرجـوع إليهــا, وال يعـين هـوا أن كتابـه تلــو مـن التـاثر ابملصـادر األخــرى,
لكن املراد أن اعتماده على املنقـول مـن التفسـري؛ كالسـرية النبويـة, وآاثر السـلف, وأسـباب النـزول وقصـ  اآلي كـان قلـيال 

ا   .(0)جد 
عالقــة ألفــال الكتــاب بداللــة الســياق علــى ضــربني: ضــرب يتوقــف علــى فهــم الســياق وإدراك املقصــود منــه؛ فهــوا  الثــاين:

 مـا النـاس, أيهـا اي: قـال املنـرب علـى عنـه هللا رضـي اخلطـاببن  عمر بينما: املسيببن  سعيد قال.  (0)البح  فيه البد منه
 لغتنـا هـي: هـويل بين من شيخ فقال الناس, فسكت ؟(47)النحل ژ  ڈ ژ ژ ڑژ : وجل عز هللا قول يف تقولون

 فـاخرب فرجـع .تنقصـته :أي ؛ختوفتـه: قـال دينـ ؟ فعـل مـا فـالن, اي: فقـال رجل فخرج. التنق  :التخوف ؛املؤمنني أمري اي
 سـنامها السـري تـنق  انقـة يصـف اهلويل كبري أبو شاعران قال ؛نعم قال أشعارهم؟ يف ذل  العرب أتعرف: عمر فقال عمر
 :واكتنازه هنمتك بعد

 قـــــــــــــــردا اتمكـــــــــــــــا منهـــــــــــــــا الرصـــــــــــــــل ختـــــــــــــــوف
 

   

 
 
 

ـــــــــــــــة عـــــــــــــــود ختـــــــــــــــوف كمـــــــــــــــا  الســـــــــــــــفن النبع
 .(3) كالمكم ومعاين كتابكم تفسري فيه فإن جلاهليةا شعر بديوانكم عليكم الناس, أيها اي: عمر فقال 

وضرب آخر ال يتوقـف فهـم السـياق ومعرفـة املقصـود عليـه, فهـوا ال يضـر اجلهـل بـه؛ إذ العـربة ابملعـىن الرتكيـيب ال اإلفـرادي, 
 أن أنـس عـن.  (4)ومعىن السياق وفهم املقصود منه هو الغاية اليت تتطلع إليها النفوس, وإمنا أصلحت األلفال ألجـل ذلـ 

: قــال .(30)عــبس ژ  ۇئ ۇئژ : قولــه إىل (08 – 07)عــبس  ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ  :املنــرب علــى قــرأ عمــر
 مـا تـدري ال أن عليـ  فمـا, التكلـف هـو هللا لعمـر هـوا: فقـال يـده يف كانـت عصـا رفـع ّ ؟األب فمـا عرفنـاه قـد هوا كل

 .(5)إىل ربه  وهل  فكِ  تعرفوه مل وما ,به فاعملوا الكتاب من هداه لكم بنيَّ  ما اتبعوا (األب)
, وجعـل ذلـ  مـن التكلـف؛ ملـا كـان املعـىن العـام معروفـ ا, وأن )األب(فالفاروق رضي هللا عنه أعرض عن البحـ  يف معرفـة 

فهي جمهولة لديـه, لكـن  )األب(األب نوع من النبات, كل هوا مفهوم مبقتضى السياق, وداللة الكالم العريب, أما حقيقة 
 قف عليها فهم املعىن اإلمجايل هلوه اآلايت.ال يتو 

                                                           
 .80  ))مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة((, وانظر: 347  ))التفسري اللغوي للقرآن الكرمي(( (0)
 .0/447 على مسائل االعتقاد(())منهج االستدالل انظر:  (0)

 .3/030 ))فتح القدير اجلامع بني علمي الرواية والدراية من علم التفسري((, وانظر: 01/000 ))اجلامع ألصكام القرآن الكرمي(( (3)
 .0/446 ))منهج االستدالل((انظر:  (4)
 .7/033 التنوير(())التحرير و , وانظر: 050-05/050 ))الدر املنثور يف التفسري ابملأثور(( (5)
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مراعــاة القــرائن اللغويــة: ســواء علــى مســتوى القــرائن املعنويــة, ومــن أمههــا قرينتــا اإلســناد والتقييــد, أو علــى مســتوى  الثالــث:
 القرائن اللفظية, ومن أمهها: اإلعراب, والصيغة, والرتبة. 

 وفعـل اسـم مـن أو (قـائم زيد)  ـو امسني من إال الكالم يتالف وال .غريه ال  الكالم  هو نسبة إلفادة وضع الوي اللفتفـ 
 .إليه ومسندا مسندا يقتضي وهو اإلسناد, يتضمن الكالم ألن ؛(زيد قام) : و
 .فقط االسم جنس من الكالم وليف صح إليه, يسند وأن يسند أن يصح االسم كان وملا
 أن بشـرط ,بدونـه ال اسـم مـع كـان إذا منـه الكـالم وليـف صـح ؛إليـه ديسـن أن يصـلح وال يسـند أن يصـلح الفعـل كـان وملـا

 .وغريهم مفلح وابن والغزايل الباقالين قاله .واحد متكلم من إليه واملسند املسند يكون
 املبتـدأ, أحـدمها أو الفاعـل, واآلخـر الفعـل أحـدمها يوكر أن على يتفقا نن فاكثر, متكلمني من يكون أن جيوز: مجع وقال
 .اخلرب خرواآل
 فكــل ابإلرادة, إســناد منهمــا واحــد كــل مــن وجــد فــإن. واحــد مــن إال يكــون ال وهــو إســناد, مــن لــه بــد ال الكــالم نن دَّ ور  

 مـن كالمـان بـل متكلمني, من كالم يوجد فلم. عليه اآلخر لداللة بعضه حوف ولكن مركب, بكالم متكلم منهما واحد
 .(0) اثنني

 الشارع سبحانه وتعاىل يف كالمه: الضابط الثاين: اعتبار مراد
إن العلم مبعاين املفردات ال يوصل جمرد ا إىل فهم الداللة من السياق مـا مل مخـو املفسـر أو الشـارح أو الفقيـه ابحلسـبان مـراد 

 املتكلم من كالمه؛ ألن األلفال قد تؤدي أكثر من معىن تبعا للسياق الوي ترد فيه.
عاىل نلفـال الكتـاب يقـوم علـى معرفـة لغـة القـرآن الـيت نـزل هبـا, فـال يعـرب نلفـال الكتـاب عـن ومعرفة ما أراد هللا سبحانه وت

 إىل املســلمون حيتــاج فلهــوامعـان  خمالفــة ملــا أراده هللا تعــاىل بتلــ  األلفــال؛ يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا تعــاىل:  
 هلــم والتــابعون الصــحابة قالــه ومــا ,نــزل هبــا الــيت القــرآن لغــة يعرفــوا نن ؛والســنة الكتــاب نلفــال خ ورســوله هللا أراد مــا معرفــة

 بتلــ  أراد مــا عــرفهم والســنة ابلكتــاب خــاطبهم ملــا الرســول فــإن ,األلفــال تلــ  معــاين يف املســلمني علمــاء وســائر قحســان
 بلغـوا وـا أعظم التابعني إىل املعاين تل  بلغوا وقد ,حلروفه حفظهم من أكمل القرآن ملعاين الصحابة معرفة وكانت ,األلفال
 و ـو واإلسـالم واإلميـان واألحـد الواحـد ومعـىن التوحيد معىن مثل املسلمني عموم إليها حيتاج اليت العامة املعاين فإن ؛حروفه
 .(0) معرفته من وسلم عليه هللا صلى ورسوله هللا أحب ما يعرفون الصحابة مجيع كان ذل 

ۋ ۅ  ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋژ , فعنـــد قولـــه تعـــاىل: ))تفســـريه((هـــوا األصـــل يف وقـــد اعتمـــد الشـــوكاين رمحـــه هللا 

ژ  ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

 ســببا بعضــهم فيكــون الفقــراء األغنيــاء يســخر ,وخــدما خــوال   :ژوئوئ ژ : زيــد وابــن الســدي قــالقــال:  (, 30)الزخــرف 

                                                           
 .008-0/007 ))شرح الكوكب املنري(( (0)
 بتصرف يسري. 090-07/090 ))جمموع الفتاوى(( (0)
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 كــان وإن وهــوا .االســتهزاء مبعــىن الــيت الســخرية وهــ :وقيــل .بعضــا بعضــهم ليملــ : والضــحاك قتــادة وقــال .بعــ  ملعــاش
 .(0) السياق مقصود هو ملا ومناف   القرآن معىن من بعيد ولكنه اللغوي للمعىن مطابقا

فإذا كان  اللفت عند  رده عن مجيع القرائن الـيت تـدل علـى مـراد املـتكلم مبنزلـة األصـوات الـيت ي نعـق هبـا... فـال يفيـد اللفـت 
؛ فالبــد مــن تعيــني تلــ  القــرائن الــيت تعــني علــى معرفــة مــراد الشــارع لبيــان (0)ال إذا اقــرتن بــه مــا يبــني املــراد وال يصــري كالمــا إ

 التوجيه الفقهي للن  الشرعي.
 قرائن حتدد معرفة مراد الشارع سبحانه وتعاىل:

 غلبة املعىن واطراده: -أ
يقــول ابــن القــيم رمحــه , (3)اد؛ ألن احلمــل علــى الغالــب أوىل حيــ  إن  غلبــة إرادة املعــىن املعــني يف القــرآن تــدل علــى أنــه املــر 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ژ تعاىل:  ابملالئكة يف قوله )قوًما(هللا تعاىل يف رده على من فسر لفظة 

ا ال يــدل 89)األنعــام ژ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ (:  وأمــا قــول مــن قــال: إهنــم املالئكــة فضــعيف جــد 
ختصــي  القــوم ببــين آدم دون املالئكــة, وأمــا قــول  -بــل املطــرد-؛ إذ الغالــب يف القــرآن ًمــا()قو عليــه الســياق, ووابه لفظــة 

 .(4)(, فإمنا قاله ملا ظنهم من اإلنس 05)الوارايت ژ  ى ى ائژ : إبراهيم 
 العلم بقصده من دليل منفصل: -ب

هللا معـىن مـا أراد: دلـيال علـى خاصـه مبينـة عـن  ؛ فـ سنة رسـول هللا (5)وذل   كتفسري السنة للكتاب, وختصي  العموم 
 .(6)وعامه 

فهو معىن السياق وما دل عليه يف ذل  الن , وال ي لتفت إىل غريه؛ ألنـه أفصـح النـاس  فإذا عرف تفسري الن  من قبله 
لضــابطان: , وأعلــم النــاس مبــراد هللا تعــاىل, وال قــول ألحــد كائنــا مــن كــان مــع قولــه, فــاجتمع ا(7)ومــن آيه هللا جوامــع الكلــم

 اعتبار لغة العرب, واعتبار مراد الشارع على صحة داللة السياق.
يقول التلمساين رمحه هللا تعاىل:  اعلم أن وويل الظاهر يفتقر إىل بيان ثالثة أمور: أحدها: كون اللفـت حمتمـل املعـىن الـوي 

ذلــ  الــدليل علــى املقتضــى للظــاهر. فــإن يصــرف اللفــت إليــه. واثنيهــا: كــون ذلــ  املعــىن مقصــود ا بــدليل. واثلثهــا: رجحــان 

                                                           
 .4/704للشوكاين  ))فتح القدير(( (0)
 بتصرف يسري. 0/704 ))خمتصر الصواعق املرسلة البن قيم اجلوزية((( 0)

 .0/066 ))أضواء البيان(( (3)
 .0/355 ا فسره اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه هللا تعاىل(())بدائع التفسري: اجلامع مل( 4)
 .0/319 ))املسودة(( (5)
 .79  ))الرسالة(( (6)
َعت  ر س ول  اهللَِّ  (7) : مسِ  :  خ روى الشيخان: أ نَّ أ اب  ه ر يـَر ة  ق ال  ملفاتيح يف اليد, برقم كتاب التعبري, ابب ا  ))صحيحه((البخاري يف « ب ِعَثت  جِب و اِمِع اَلك ِلمِ »يـ ق ول 

 (.503كتاب املساجد ومواضع الصالة, برقم )  ))صحيحه(((, ومسلم يف 7103)
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؛ فيــن  رمحــه هللا علــى أن مــن األمــور الــيت يفتقــر هلــا توجيــه الــن  أن يكــون (0)تعــور بيــان أحــد هــوه األمــور بطــل التاويــل 
 ذل  املعىن مقصود ا بدليل.

 معرفة سبب الكالم: -ج
 وهوا يشتمل على أسباب النزول, وقد سبق الكالم عن أسباب النزول قريبا.

 معرفة املتكلم: -د
 فإنه إذا عرف املتكلم ف هم من معىن كالمه ما ال ي فهم إذا مل يعرف؛ ألنه بـول  يعـرف عادتـه يف خطابـه, واللفـت إمنـا يـدل 
إذا عــرف لغــة املــتكلم الــيت هبــا يــتكلم, وهــي عادتــه وعرفــه الــيت يعتادهــا يف خطابــه, وداللــة اللفــت علــى املعــىن داللــة قصــدية 

 .(0)ية؛ فاملتكلم يريد داللة اللفت على املعىن, فإذا اعتاد أن يعرب ابللفت عن املعىن كانت تل  لغته إرادية اختيار 
 الكتـاب أو اخلطبـاء أو الشـعراء لـبع  االصـطالح أو اللغـة يف سـاض مـا كـل علـى ورسـوله هللا كـالم حيمل أن ألحد ليسفـ 
 وصــفات لنفســه صــفاته بــه تضــافرت ومــا ,وشــانه تعــاىل لــربا وصــف مــن علــم ملــا خمــالف غــري ذلــ  كــان إذا إال ,العامــة أو

 هللا مـراد عـن ترب واملتاول السيما ,ورسوله هللا إىل نسبتها ويصلح جيوز وا اللفت بول  املعىن ذل  إرادة وكانت ,له رسوله
 وأنـه املعـىن هـوا يـرد مل املـتكلم أن علـم فـإذا ,ملـراده بيـان هـو إمنـا تالفـه أو ظـاهره يوافـق مبـا املـتكلم كالم وويل فإن؛ ورسوله
 ؛يريــده أن كثــرية وجــوه مــن عليــه يســتحيل وأنــه ,إرادتــه مــن مينــع مــا جاللــه ونعــوت كمالــه صــفات يف وأن يريــده أن ميتنــع

 .(3) قرادته عليه احلكم استحال
 :(1)معرفة وضع اللفظ مفرًدا ومركًبا، ويدخل فيه القرائن اللفظية -هـ
 فيعــرف ورســوله هللا هبــا عــىن مــاذا اللفــت؛ ذلــ  نظــائر يــوكر أن واحلــدي  القــرآن مــن لفــت ذكــر اإذ يقصــد أن ينبغــي وهلــوا 

 لــول  كــان إذا ّ ,كالمــه مــن املعروفــة العــادة وهــي ,عبــاده هبــا تاطــب الــيت ورســوله هللا وســنة واحلــدي  القــرآن لغــة بــول 
 لغــة هــي بــل , هــو هبــا تــت  ال عامــة مشــرتكة ةواللغــ العــادة تلــ  أن عــرف كثــرية؛ النظــائر وكانــت غــريه كــالم يف نظــائر
 كمـا. أصـحابه وخطـاب خطابـه يف معروفـة تكـن مل اخلطـاب يف بعـده حدثت عادات على كالمه حيمل أن جيوز وال ,قومه
 االسـتعمال يف جـاز وإن اللغـة يف القيـاس اسـتعمال كـان وهلـوا ؛زمانـه يف ذلـ  انتفـاء يعرفون ال وقد ,الناس من كثري يفعله
 ذلـ  بيـان مـع فيـه استعملوه الوي املعىن نظري يف اللفت هو يستعمل أن لضنسان جيوز قد فإنه ؛االستدالل يف جيوز ال هفإن

 املعــاين تلــ  غــري علــى فيحملهــا معــان يف اســتعماهلا عــرف قــد ألفــال إىل يعمــد أن جيــوز ال لكــن ,النــزاع مــن فيــه مــا علــى
 (5) وحتريف تبديل هوا بل؛ تل  على ابلقياس تل  أرادوا إهنم: ويقول

 مراعاة زمنية الداللة: -و
                                                           

 .551  بناء الفروع على األصول(( ))مفتاح الوصول إىل( 0)
 .7/77 ))جمموع الفتاوى(( (0)
 .0/95 ة(())خمتصر الصواعق املرسل, وانظر: 091-0/089 ))الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة((( 3)
 .0/319 ))املسودة(( (4)
 .7/77 ))جمموع الفتاوى(( (5)
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أكــد هــوا علمــاء األصــول واعتــربوا أن مراعــاة زمنيــة الداللــة يف الســياق مطلــب مهــم يف تفســري النصــو ؛ حيــ  إن  اللغــة 
صـلون وظيفتها التفاهم بني أبنـاء ا تمـع, وهـوه الوظيفـة هـي هـي يف كـل عصـر ويف كـل مصـر, وأبنـاء اجليـل الواحـد إمنـا يتوا

بسـبب تطـور –؛ حيـ   إن نفـس الكلمـات (0)مع من سـبقهم مـن أبنـاء لغـتهم عـن طريـق اللغـة املشـرتكة الـيت يسـتخدموهنا 
 .(0)تكتسب معىن آخر, وتشرح فكرة أخرى  -اللغة خالل الزمن

معرفــة معــىن  ويتاكــد هــوا األمــر إذا تعلــق ابللفــت ومعنــاه اســتنباط حكــم وبنــاء أمــر شــرعي عليــه؛ ومــن هنــا تتاكــد ضــرورة 
الكلمـة يف الــزمن الــوي قيلــت فيــه, فمعرفــة الــزمن حــاجز منيــع مــن الزيــ  واخلطــا يف الفهــم, فــاملفيت إذا اعتمــد يف فهــم املعــاين 

؛ فــ من مل (3)على من تلقاه من أبناء جنسه ومل حيقق القول يف مراد الشـارع بتلـ  األلفـال؛ فاحكامـه تكـون عرضـة للخطـا 
وعادهتم يف الكالم؛ حرف الكلم عن مواضـعه, فـإن كثـريا  انوا يتخاطبون هبا وتاطبهم هبا النيب يعرف لغة الصحابة اليت ك

من الناس ينشا علـى اصـطالح قومـه وعـادهتم يف األلفـال, ّ جيـد تلـ  األلفـال يف كـالم هللا أو رسـوله أو الصـحابة, فـيظن 
أهــــل عادتــــه واصــــطالحه, ويكــــون مــــراد هللا ورســــوله  أن مــــراد هللا أو رســــوله أو الصــــحابة بتلــــ  األلفــــال مــــا يريــــده بــــول 

 (4)والصحابة خالف ذل  
؛  فــإن عامــة ضــالل (5)فاهــل العلــم يرفضــون تفســري معــاين ألفــال النصــو  الشــرعية إال يف ضــوء ســياقها اللغــوي املــزامن هلــا

عليـه, وال يكـون األمـر كـول , أهل البدع كان هبوا السبب؛ فإهنم صاروا حيملون كالم هللا ورسوله على ما يـدعون أنـه دال 
؛ حي  إن  من أعظم أسباب الغلـط يف فهـم كـالم هللا ورسـوله أن ينشـا الرجـل (6)وجيعلون هوه الداللة حقيقة, وهوه جماز ا 

 .(7)على اصطالح حادث, فرييد أن يفسر كالم هللا بول  االصطالح, وحيمله على تل  اللغة اليت اعتادها 
 يف كالم هللا تعاىل: معرفة الوجوه والنظائر -ز

فإن اللفت يف القرآن الكرمي يكون له نظائر يعرف معنـاه ابطـراد ذلـ  املعـىن يف تلـ  النظـائر, وعمـوم املعـىن ملـوارد اسـتعمال 
 ذل  اللفت.

 ذلــ  وجيعــل األول معــىن فيعــرف. ورســوله هللا كــالم يف يوجــد ال ونــوع ورســوله هللا كــالم يف يوجــد نــوع: نوعــان األلفالفـــ 
 .والسنة اهلدى أهل طريق هوا. األول إىل ويرد ابلثاين الناس يعنيه ما ويعرف األصل هو عىنامل

                                                           
  .83  ))الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم(( (0)
 .035  ))علم الداللة(( (0)
 بتصرف. 84-83  ))الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم(( (3)

 .بتصرف يسري 0/075 ))جمموع الفتاوى(( (4)
 .060  ))إنكار اجملاز عند ابن تيمية بني الدرس البالغي واللغوي((انظر:  (5)
 .7/78 ))جمموع الفتاوى(( (6)
 .00/60 ))جمموع الفتاوى(( (7)



 حممد صالح الدين أمحد فتح الباب لسياق يف وويل الن  القرآيناالستدالل اب
 

003 

 

 تبعـا ورسـوله هللا قالـه مـا وجيعلـون األصـل هـي ومعانيهـا أحـدثوها اليت األلفال جيعلون :ابلعكس والبدع الضالل أهل وطريق
 بعقلهـم معـىن يعتقـدون أهنـم يعنـون .واللغـة ابلعقل القرآن فسرن  ن: ويقولون معانيهم إىل والتحريف ابلتاويل فريدوهنا ا؛هلم

 .(0) مواضعه عن الكلم لتحريف املتضمنة والتفسريات التاويالت من ميكنهم مبا عليه القرآن يتاولون ّ ورأيهم
 ق؛ ومنها:ومن هوا يتضح أن مثة أسباب توقع يف البعد عن مراد هللا تعاىل, ويرتتب عليها اخلطا يف فهم داللة السيا

 جعل املصطلحات احلادثة هي األصل, وما قاله هللا تبع ا هلا.أوال: 
االعتقـــاد ّ االســـتدالل؛ حيـــ  يعتقـــدون معـــىن بعقـــوهلم وآرائهـــم, ويتـــاولون الـــن  عليـــه مبـــا ميكـــنهم مـــن التـــاويالت  اثنًيـــا:

 الفاسدة.
 ختريج ألفال الكتاب على غريب اللغة أو فاسدها. اثلثًا:

 : اعتبار صال الصحابة:الضابط الثالث
وهوا األصل الشرعي من أهم الضوابط املتحكمة يف فهم داللة الن  الشرعي, واليت من مجلتها داللة السياق, فعنـد النظـر 
يف النصو  وتفسريها البد مـن ذلـ  لـيحفت للنصـو  ثباهتـا ومشوهلـا؛ فقـد اجتمـع يف الصـحابة العلـم بلغـة العـرب, والعلـم 

,  فإن الرسول ملا خاطبهم ابلكتاب والسنة ع رَّفهم مـا أراد بتلـ  األلفـال, وكانـت معرفـة الصـحابة ملعـاين مبراد هللا ورسوله 
القرآين أكمل من حفظهم حلروفه, وقد بـ لَّغوا تل  املعاين إىل التـابعني أعظـم وـا بلغـوا حروفـه, فـإن املعـاين العامـة الـيت حيتـاج 

مــن معرفتــه, وال حيفــت القــرآن كلــه إال القليــل  ة يعرفــون مــا أحــب هللا ورســوله إليهــا مجيــع املســلمني... كــان مجيــع الصــحاب
منهم, وإن كان كل شيء من القرآن حيفظه منهم أهل التواتر... فالبد أن يكون الصـحابة يعرفـون ذلـ , فـإن معرفتـه أصـل 

 .(0)الدين 
الـوين هـم أعلـم النـاس مبـا جـاء   ول هللاوهـوا ابب ينبغـي للمسـلم أن يعتـين بـه, وينظـر كـل مـا كـان عليـه مـن أصـحاب رسـ

به, وأعلم الناس مبا تالف ذل  ففهم الصحابة حجة على من جـاء بعـدهم, وال يتصـور أن ت فهـم النصـو  الشـرعية مبعـزل 
 عن فهمهم وتطبيقهم.

 وهلذا الضابط صور وقرائن:
 يقول ابن القيم رمحه هللا تعاىل:  وإمجاعهم نوعان:

 يق النقل واحلكاية.ما كان من طر  أصدمها:
 ما كان عن طريق االجتهاد واالستدالل. والثاين:

 فاألول على ثالثة أضرب:
نقـل تقريـره  والثالـث:نقـل فعلـه.  والثاين:نقل قوله.  أصدها:, وهو أربعة أنواع: نقل الشرع مبتدأ من جهة النيب  أصدها:

 شيء قام سبب وجوده ومل يفعله. نقلهم لرتكوالرابع: هلم على أمر شاهدهم عليه أو أخربهم به. 

                                                           
 .07/093 ))جمموع الفتاوى(( (0)
 بتصرف. 07/090 ))جمموع الفتاوى(( (0)
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 .نقل العمل املتصل زمن ا بعد زمن من عهده  الثاين:
 .(0)نقل أماكن وأعيان ومقادير مل تتغري عن حاهلا  والثالث:

يف نقــل قــرائن الســياق املقاليــة, وقــرائن  -رضــي هللا عــنهم أمجعــني-فيتبــني مــن خــالل كــالم ابــن القــيم رمحــه هللا تعــاىل أثــرهم 
 املقامية.السياق 

 الصور والقرائن املقالية: -أ
 (0)وهوه واضحة من خالل نقل لفت القرآن الكرمي 

 الصور والقرائن املقامية: -ب
 وأما أثرهم يف نقل قرائن السياق املقامية فيفصله ابن القيم رمحه هللا تعاىل كما يلي:

 الفعل النبوي الشريف: -1
 تطــبهم كـان وأنـه ,والنـاس هـو العيـد بـه فيصـلي املصـلى إىل عيـد كـل تـرج كـان وأنـه ,بضـاعة بأـر مـن توضـا أنـه كـنقلهم 

 دورهـم يف يـزورهم كـان وأنـه ,اوراكب ـ اماشـي   سـبت كـل قبـاء يـزور كـان وأنـه ,إلـيهم ووجهه القبلة إىل وظهره املنرب على قائما
 .(3) ذل  و و جنائزهم ويشهد مرضاهم ويعود

 التقرير النبوي الشريف: -1
 يف الضـــرب  ـــارة :أنـــواع ثالثـــة علـــى وهـــي ؛يتجروهنـــا كـــانوا الـــيت  ـــاراهتم وعلـــى ,النخـــل تلقـــيح علـــى هلـــم قـــرارهإ كـــنقلهم 

ــ و ــارة ,اإلدارة و ــارة ,األرض  ووســائله الصــريح الــراب فيهــا علــيهم حــرم وإمنــا ,واحــدة  ــارة منهــا علــيهم ينكــر فلــم .لمالسَّ
 وبيــع ,مخــرا يعصــره ملــن العصــري وبيــع ,املســلم بــه يقاتــل ملــن الســالح كبيــع راماحلــ إىل املتــاجر بتلــ  التوســل أو ,إليــه املفضــية
 .(4)... والعدوان اإلّ على معاونة هو وا ذل  و و ,الرجال من يلبسه ملن احلرير

 الرتك النبوي الشريف: -1
 :أحــد شــهداء يف كقولـه ؛لــهيفع ومل وكـوا كــوا تــرك ننـه تصــرحيهم :أصـدمها :ســنة وكالمهــا ,نوعـان فهــو  لرتكـه نقلهــم أمـا 
 لـو ملـا نقلهـم عـدم :والثـاين... (6) نـداء وال إقامـة وال أذان يكـن مل  :العيد صالة يف وقوله (5) عليهم يصل ومل يغسلهم ومل 

                                                           
 .4/049 ))إعالم املوقعني(( (0)

 .4/049 ())إعالم املوقعني(انظر:  (0)
 . وانظر األحادي  اليت أوردها احملقق يف هوا املوضوع يربهن هبا على كالم ابن القيم رمحه هللا تعاىل.055-4/015 ))إعالم املوقعني(( (3)

  تعاىل.. وانظر األحادي  اليت أوردها احملقق يف هوا املوضوع يربهن هبا على كالم ابن القيم رمحه هللا063-4/055 ))إعالم املوقعني(( (4)

اِبرِ 0343كتاب اجلنائز, ابب الصالة على الشهيد, برقم )  ))صحيحه((روى البخاري يف  (5) : ك ان  النَّيِبُّ  (: ع َن ج  ا ق ال   ر ِضي  اهللَّ  ع نـَه م 
جي َم ع  بـ نَي   خبن ع َبِد اهللَِّ

 : ّ َّ يـ ق ول  :  «َأيُـُّهْم َأْكثـَُر َأْخًذا لِْلُقْرآِن؟»الرَّج ل نَيِ ِمَن قـ تـَل ى أ ح د  يف ثـ َوب  و اِحد   م ه  يف اللََّحِد و ق ال  ِدمِه ا ق دَّ َأاَن َشِهيٌد َعَلى َهُؤاَلِء يـَْوَم »ف ِإذ ا أ ِشري  ل ه  ِإىل  أ ح 
َ يـ غ سَّل وا و ملَ  ي ص لَّ ع ل َيِهَم. «اْلِقَياَمةِ  َفِنِهَم يف ِدم ائِِهَم و مل  و أ م ر  ِبد 

 

كتاب صالة   ))صحيحه(((, ومسلم يف 961كتاب اجلمعة, ابب املشي والركوب إىل العيد والصالة قبل اخلطبة, برقم )  ))صحيحه((ى البخاري يف رو  (6)
اِبرِ 886العيدين, برقم ) : ملَ  ي ك َن يـ ؤ ذَّن  يـ   ( واللفت له: ع ن اَبِن ع بَّاس  و ع َن ج  ّ َّ س ا َلت ه  بـ َعد  ِحني  ع َن بن ع َبِد اهللَِّ اأَل َنص ارِيِّ ق اال  َوم  اَلِفَطِر و ال  يـ َوم  اأَل َضح ى. 

ابِر   : أ َخبـ ر ين ج  م ام  و ال  بـ َعد  م ا ت َ  ذ ِل   ف ا َخبـ ر ين ق ال  ِة يـ َوم  اَلِفَطِر ِحني  ت َر ج  اإَلِ اء  و ال  ش َيء , ال  ر ج  بن ع َبِد اهللَِّ اأَل َنص ارِيُّ: أ َن ال  أ ذ ان  لِلصَّال  و ال  ِإق ام ة  و ال  ِند 
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 جممـع يف بـه حدث وال البتة منهم واحد ينقله مل فحي  ؛نقله على منهم واحد أو أكثرهم أو ودواعيهم مهمهم لتوفرت فعله
 وهـم املـامومني مسـتقبل الصـالة بعـد الـدعاء وتركـه ,الصـالة يف دخولـه عنـد ابلنيـة الـتلفت كرتكـه وهـوا ,يكـن مل أنـه معل أبدا

... ومـن املمتنـع أن يفعـل ذلـ  وال ينقلـه عنـه صـغري وال  الصلوات مجيع يف وأ والعصر الصبح بعد دائما دعائه على يؤمنون
ا... كبري, وال رجل وال امرأة البتة, وهو مواظب ع ليه هوه املواظبة ال تل به يوم ا واحد 

(0). 
 حتديد األعيان واملقادير وتعيني األماكن: -1
 ومســجد واحلجــرة والقــرب ,للصــالة وموقفــه املنــرب موضــع وتعيــني ,واملــد الصــاع فكــنقلهم :األمــاكن وتعيــني األعيــان نقــل وأمــا 

 ومـــىن واملـــروة كالصـــفا ؛املناســـ  مواضـــع نقـــل جمـــرى جـــار هـــوا ونقـــل ,ذلـــ  و ـــو واملصـــلى والبقيـــع الروضـــة وتعيـــني ,قبـــاء
 .(0) وغريمها واجلحفة احلليفة كوي اإلحرام ومواضع وعرفة ومزدلفة اجلمرات ومواضع

 العمل املستمر: -4
 بــةواخلط ,اإلقامــة وإفــراد األذان وتثنيـة ,الفجــر قبــل للصـبح واألذان ,املرتفــع املكــان علـى واألذان ,واملزارعــة ,الوقــوف كنقـل 

 حجـة العمـل وهوا النقل فهوا .جوع من تغين وال تسمن ال اليت والرتجيع ابلتسجيع الصناعية اخلطبة دون وابلسنن ابلقرآن
 .(3) نفسه إليه واطمانت عينه به قرت بول  العامل ظفر وإذا ,والعينني الرأس على ابلقبول متلقاة وسنة اتباعها جيب

 تواتر الفهم عنهم رضي هللا عنهم: -4
 :أوجه ثالثة على فيه؛ وقد اخت لف اجلدال وحمل النزال معرتك فهو واالستدالل االجتهاد طريقه الوي العمل وأما 

 .اآلخر على االجتهادين أحد أيضا به يرجح وال ,النقل طريق من مجاعاإل هي احلجة وأن ,أصال حبجة ليس أنه :أحدها
 .غريهم اجتهاد على اجتهادهم هب يرجح فإنه -حجة يكن مل وإن- أنه :الثاين والوجه
 .(4) النقل طريق من كإمجاعهم -خالفه حيرم مل وإن- حجة االجتهاد طريق من إمجاعهم أن :والثال 
 اخلامتة

وبعـــد أن وصـــل البحـــ  لنهايتـــه يطيـــب للباحـــ  أن يضـــع بـــني يـــدي القـــارئ الكـــرمي أهـــم النتـــائج الـــيت توصـــل إليهـــا, وأهـــم 
 التوصيات اليت يوصي هبا.

 النتائج: أوال:
 مل حيدد القدماء تعريف ا جامع ا مانع ا ملصطلح ))السياق(( اعتمادا منهم على فهم املراد به كل حسب علمه وفنه. .0

 تباينت وجهات نظر احملدثني يف تعريف مصطلح ))السياق((. .0

 املقصود مبصطلح ))السياق(( عند القدما. -قدر طاقته واطالعه-استطاع البح  أن حيرر  .3

                                                                                                                                                                                                 
اء  يـ َوم ِأو  و ال  ِإق ام ة . ِند 

 

 . بتصرف واختصار.065-4/064 ))إعالم املوقعني(( (0)

 .4/065 ))إعالم املوقعني(( (0)
 .066-4/065 ))إعالم املوقعني(( (3)
 بتصرف واختصار. 067-4/066 ))إعالم املوقعني(( (4)
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 املقصود ابلسياق بني القدماء واحملدثني يف جوهره وإن اختلف يف لفظه.مل تتلف  .4

لفهم الن  القرآين يف ضوء سياقه فوائد ومن أهم هوه الفوائد: فهم مقاصـد الشـارع, والرتجـيح بـني األقـوال, وتنـوع الداللـة  .5
 ال املبطلني..وفق الضوابط الرصينة اليت وضعها العلماء, حراسة املعىن أمام وويل اجلاهلني وانتح

هناك ضوابط لالستدالل ابلسياق يف وويل الن  القرآنية, بدوهنا يزي  املفسر واملؤول عن جادة الصواب, من أمهـا: اعتبـار  .6
لغة العرب, ومراد الشارع سبحانه وتعاىل, وحال الصحابة رضوان هللا تعـاىل عـنهم؛ كـوهنم أول مـن تلقـى الـوحي عـن رسـول 

 آن الكرمي وفق ما يفهمون من لغة العرب., وهم من نزل القر هللا 

 اثنًيا التوصيات:
ا, وإيحـة احملافـل العلميـة الـيت حتتضـن  .0 اهتمام اهليأات والباحثني ابلدراسـات البينيـة الـيت تعتمـد علـى كـون العربيـة كتـااب  واحـد 

 مثل هوه الدراسات وتناقشها وتنشرها.

 السياقات املختلفة؛ وا يكون له أعظم الدور يف فهمه فهم ا صحيح ا.االهتمام بدراسة وفهم آايت القرآن الكرمي يف ضوء  .0

هنــوض بعــ  اجلهــات العلميــة اللغويــة والشــرعية قخــراج تفســري ســياقي موســوعي عصــري للقــرآن الكــرمي, يقــوم علــى أســس  .3
 التفسري الشرعية واللغوية املتعددة.

 
 املصادر واملراجع

للـدكتور/ يوسـف العيسـاوي, دار البشـائر اإلسـالمية, الطبعـة  من السـنة النبويـة:أثر العربية يف استنباط األصكام الفقهية 
 م.0110هـ/0403األوىل, 

لعبـد الوهـاب عبـد السـالم طويلـة, دار السـالم للطباعـة والنشـر والتوزيـع والرتمجـة, الطبعـة  أثر اللغـة يف اخـتالف اجملتهـدين:
 م.0111الثانية, 

 بن دقيق العيد, مطبعة السنة احملمدية.ال إصكام األصكام شرح عمدة األصكام:
 م.0115-هـ0405ألشرف الكناين, دار النفائس, األردن, الطبعة األوىل,  األدلة االستثنائية عند األصوليني:

بــن أمحــد, الزخمشــري جــار هللا, دار الكتــب العلميــة, بــريوت, لبنــان, الطبعــة  بــن عمــرو أليب القاســم حممــود أســاس البالغــة:
 م, حتقيق: حممد ابسل عيون السود.0998هـ/0409األوىل, 

 كراتشي.  –بن حممد البزدوي احلنفىي,: مطبعة جاويد بريس  لعلي كنز الوصول اىل معرفة األصول:   أصول البزدوي:
بنشـــره جلنـــة إحيـــاء  بـــن أيب ســـهل السرخســـي, عنيـــت بـــن أمحـــد لضمـــام الفقيـــه النظـــار أيب بكـــر حممـــد أصـــول السرخســـي:
 ية, حبيدر آابد, الدكن, اهلند, حقق أصوله: أبو الوفا األفغاين.املعارف النعمان

بــن حممــد املختــار اجلكــين الشــنقيطي, دار عــامل  للعالمــة الشــيخ/ حممــد األمــني أضــواء البيــان يف إيضــاح القــرآن ابلقــرآن:
 بن عبد هللا أيب زيد. الفوائد للنشر والتوزيع, إشراف: بكر



 حممد صالح الدين أمحد فتح الباب لسياق يف وويل الن  القرآيناالستدالل اب
 

007 

 

بـــن أيب بكـــر أيـــوب الزرعـــي أيب عبـــد هللا, املعـــروف اببـــن قـــيم اجلوزيـــة, دار ابـــن  مـــدحمل إعـــالم املـــوقعني عـــن رب العـــاملني:
بن حسـن آل سـلمان, وأيب عمـر أمحـد عبـد هللا  هـ, حتقيق: أيب عبيدة مشهور0403اجلوزي, الطبعة األوىل, رجب 

 أمحد.
لضمـام النحـو اللغـوي أيب  آرائهـم:اإلنصاف يف التنبيه على املعاين واألسباب الـيت أوجبـت االخـتالف بـني املسـلمني يف 

م, 0987هــــ/0417بـــن الســيد البطليوســي, دار الفكــر, دمشـــق, ســورية, الطبعــة الثالثــة,  بــن حممــد حممــد عبــد هللا
 .حتقيق: الدكتور/ حممد رضوان الداية

دوليـة, الطبعــة األوىل, للـدكتور/ إبـراهيم الرتكـي, دار املعـراج ال إنكـار اجملـاز عنـد ابـن تيميـة بـني الـدرس البالغـي واللغـوي:
 م.0999هـ/0409

بــن عبــد هللا الشــافعي الزركشــي, وزارة األوقــاف والشــأون اإلســالمية, دولــة  بــن هبــادر حملمــد البحــر احملــيط يف أصــول الفقــه:
م, قــام بتحريــره: الشــيخ/ عبــد القــادر عبــد هللا العــاين, راجعــه: الــدكتور/ 0990هـــ/0403الكويــت, الطبعــة الثانيــة, 

 ان األشقر.عمر سليم
دار ابـن اجلـوزي, الطبعـة األوىل, طبعـة جديـدة  بدائع التفسري: اجلـامع ملـا فسـره اإلمـام ابـن قـيم اجلوزيـة رمحـه هللا تعـاىل:

هــــ, مجعـــه وخـــرج أحاديثـــه: يســـري الســـيد حممـــد, راجعـــه ونســـق مادتـــه ورتبهـــا: صـــاحل أمحـــد 0407منقحــة, رمضـــان 
 الشامي.
بـن أيـوب ابـن قـيم اجلوزيـة, دار عـامل الفوائـد للنشـر والتوزيـع, حتقيـق:  بـن أيب بكـر  حممـدلضمـام أيب عبـد هللا بدائع الفوائـد:

 بن عبد هللا أبو زيد. بن حممد العمران, إشراف: بكر علي
 هـ.0403ل ستاذ الدكتور/ متام حسان, عامل الكتب, القاهرة,  البيان يف روائع القرآن:

بن عاشـور, الـدار التونسـية للنشـر, تـونس,  العالمة اإلمام الشيخ/ حممد الطاهر لسماحة األستاذ تفسري التحرير والتنوير:
 م.0884

 بن انصر الطيار, دار ابن اجلوزي. بن سليمان للدكتور/ مساعد التفسري اللغوي للقرآن الكرمي:
 كتـاب والسـنة:تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة ملناهج العلماء يف استنباط األصكام من نصوص ال

 م.0993هـ/0403للدكتور/ حممد أديب صاحل, املكتب اإلسالمي, بريوت, دمشق, عمان, الطبعة الرابعة, 
بــن زيــن العابــدين  بــن علــي بــن يج العــارفني لــزين الــدين حممــد املــدعو بعبــد الــرؤوف التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف:

 م.0991-هـ0401لطبعة األوىل, احلدادي ّ املناوي القاهري, عامل الكتب, القاهرة, ا
بــن إمساعيــل أبــو  حملمــد صــحيح البخــاري:   وســننه وأايمــه: اجلــامع املســند الصــحيح املختصــر مــن أمــور رســول هللا 

عبــدهللا البخـــاري اجلعفـــي, دار طـــوق النجـــاة )مصـــورة عـــن الســلطانية قضـــافة تـــرقيم تـــرقيم حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي(, 
 بن انصر الناصر. ق: حممد زهريهـ, حتقي0400الطبعة األوىل, 

ــان العلــم وفضــله: بــن عبــد الــرب, دار ابــن اجلــوزي, اململكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة األوىل,  أليب عمــر يوســف جــامع بي
 م, حتقيق: أيب األشبال  الزهريي.0994هـ/ 0404
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اخلزرجـي مشـس الـدين القــرطيب, دار بـن فــرح األنصـاري  بـن أيب بكـر بـن أمحـد أليب عبـد هللا حممــد اجلـامع ألصكـام القـرآن:
 م, حتقيق: هشام مسري البخاري.  0113هـ/  0403عامل الكتب, الرايض, اململكة العربية السعودية, 

جلــــالل الــــدين الســــيوطي, مركــــز هجــــر للبحــــوث والدراســــات العربيــــة واإلســــالمية, الطبعــــة األوىل,  الــــدر املنثــــور يف التفســــري ابملــــأثور:
 : الدكتور/ عبد احملسن الرتكي.م, حتقيق0113هـ/0404

للــدكتور/  الدراســات اللغويــة والنحويــة يف مؤلفــات شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة وأثرهــا يف اســتنباط األصكــام الشــرعية:
 م.0110هـ/0400هادي أمحد فرحان الشجريي, دار البشائر اإلسالمية, الطبعة األوىل, 

رســالة ماجســتري )غــري  ظريــة تطبيقيــة مــن خــالل تفســري ابــن جريــر:داللــة الســياق القــرآين وأثرهــا يف التفســري: دراســة ن
 بن سعود, اململكة العربية السعودية. مطبوعة( للشيخ/ عبد احلميد القاسم, جامعة اإلمام حممد

بن عبد الرمحن حممـد اجلرجـاين النحـوي, مكتبـة اخلـاجني ابلقـاهرة, قـرأه وعلـق عليـه:  أليب بكر عبد القاهر دالئل اإلعجاز:
 و فهر حممود حممد شاكر.أب
 بن إدريس الشافعي, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, حتقيق وشرح: أمحد حممد شاكر. لضمام املطليب حممد الرسالة:

للعالمــة الشــيخ/  املختــرب املبتكــر شــرح املختصــر يف أصــول الفقــه:أو  خمتصــر التحريــر:املســمى  شــرح الكوكــب املنــري:
بـــــــن علـــــــي الفتـــــــوحي احلنبلـــــــي املعـــــــروف اببـــــــن النجـــــــار, مكتبـــــــة العبيكـــــــان,  زيـــــــزبـــــــن عبـــــــد الع بـــــــن أمحـــــــد حممـــــــد
 م, حتقيق: الدكتور/ حممد الزحيلي, والدكتور/ نزيه محاد.0993هـ/0403

بـــن  للشـــيخ اإلمـــام حجـــة اإلســـالم/ أيب حامـــد الغـــزايل, حممـــد شـــفاء الغليـــل يف بيـــان املشـــبه واملخيـــل ومســـائل التعليـــل:
 م, حتقيق: الدكتور/ محد الكبيسي.0970هـ/0391عة اإلرشاد, بغداد, بن حممد الطوسي, مطب حممد

ــة: بــن عبــد الكــرمي الطــويف  بــن عبــد القــوي أليب الربيــع جنــم الــدين ســليمان الصــعقة الغضــبية يف الــرد علــى منكــري العربي
 د الفاضل.بن خال م, حتقيق: الدكتور/ حممد0997هـ/0407الصرصري احلنبلي, مكتبة العبيكان, الطبعة األوىل, 

بــن  بــن الشــيخ الصــاحل أيب بكــر للشــيخ اإلمــام مشــس الــدين أيب عبــد هللا حممــد الصــواعق املرســلة علــى اجلهميــة واملعطلــة:
بـــن ســـعد الشـــهري اببـــن قـــيم اجلوزيـــة, دار العاصـــمة, الـــرايض, حققـــه وخـــرج أحاديثـــه وعلـــق عليـــه وقـــدم لـــه:  أيـــوب

 بن حممد الدخيل هللا. الدكتور/ علي
للشــيخ/ حممــد حبيــب اخلوخــة, وزارة األوقــاف والشــأون اإلســالمية بقطــر,  اشــور وكتابــه مقاصــد الشــريعة:بــن ع الطــاهر

 م.0114هـ/0405
 م.0998ل ستاذ الدكتور/ أمحد خمتار عمر, عامل الكتب, الطبعة اخلامسة,  علم الداللة:

زدي, دار اجليـــل, الطبعـــة اخلامســـة, بـــن رشـــيق القـــريواين األ أليب علـــي احلســـن العمـــدة يف حماســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده:
 م, حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد.0980هـ/0410

بــن حجــر أيب الفضــل العســقالين الشــافعي, دار املعرفــة, بــريوت,  بــن علــي ألمحــد فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري:
أشــرف علــى طبعــه: حمــب هـــ, رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي, قــام قخراجــه وصــححه و 0379

 الدين اخلطيب.
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للشـــوكاين, دار الوفـــاء, املنصـــورة, الطبعـــة الثانيـــة,  فـــتح القـــدير اجلـــامع بـــني علمـــي الروايـــة والدرايـــة مـــن علـــم التفســـري:
 م, حتقيق: دكتور/ عبد الرمحن عمرية.0997هـ/0408

 م.0985ان, بريوت, طبعة جديدة, بن حممد الشريف اجلرجاين, مكتبة لبن للفاضل العالمة علي كتاب التعريفات:
بـن احلسـني اآلجـري, دار الـوطن للنشـر, اململكـة العربيـة السـعودية, الطبعـة  لضمـام احملـدث أيب بكـر حممـد كتاب الشـريعة:

 بن سليمان الدميجي. بن عمر م, دراسة وحتقيق: الدكتور/ عبد هللا0999هـ/0401الثانية مزيدة ومنقحة, 
 م.0997هـ/0408ز البخاري, حباشية: عبد هللا عمر, مكتبة الباز, الطبعة األوىل, لعبد العزي كشف األسرار:

بـــن موســـى احلســـيين القرميـــي الكفـــوي, أيب البقـــاء احلنفـــي,  أليـــوب الكليـــات معجـــم يف املصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة:
 حممد املصري. -مؤسسة الرسالة, بريوت, حتقيق: عدانن درويش 

 بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري, دار صادر, بريوت. ة أيب الفضل مجال الدين حممدلضمام العالم لسان العرب:
 م.0994ل ستاذ الدكتور/ متام حسان, دار الثقافة, الدار البيضاء, املغرب,  اللغة العربية معناها ومبناها:

, حتقيــق: عــامر اجلــزار, 0115هـــ/0406, بــن تيميــة احلــراين, دار الوفـاء, الطبعــة الثالثــة لتقـي الــدين أمحــد جممــوع الفتــاوى:
 أنور الباز.

دار  -بــن حممــد العثيمــني, دار الــوطن  بــن صــاحل حملمــد بــن صــاحل العثيمــني: جممــوع فتــاوى ورســائل فضــيلة الشــيخ حممــد
 بن إبراهيم السليمان. بن انصر هـ, مجع وترتيب : فهد 0403الثراي, الطبعة األخرية, 

بـــن املوصـــلي, أضـــواء الســـلف, الـــرايض, الطبعـــة األوىل,  اختصـــار: حممـــد يم اجلوزيـــة:خمتصـــر الصـــواعق املرســـلة البـــن قـــ
 بن عبد الرمحن العلوي. م, قرأه وخرج نصوصه وعلق عليه وقدم له: الدكتور/ احلسن0114هـ/0405

ـــــــة,  املـــــــدخل إىل دراســـــــة بالغـــــــة أهـــــــل الســـــــنة: ـــــــوز إشـــــــبيليا, الطبعـــــــة الثاني ـــــــي الصـــــــامل, دار كن ـــــــدكتور/ حممـــــــد عل لل
 م.0115هـ/0406

بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــريي  ملســلم = صــحيح مســلم: بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول هللا  املســند الصــحيح املختصــر
 النيسابوري, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي.

بـن عبـد السـالم,  وولـده أيب احملاسـن عبـد احللـيمبـن تيميـة,  آلل تيمية: أيب الربكـات عبـد السـالم املسودة يف أصول الفقه:
بـــــــــن عبـــــــــد الســـــــــالم, دار الفضـــــــــيلة, الـــــــــرايض, الطبعـــــــــة األوىل,  بـــــــــن عبـــــــــد احللـــــــــيم وحفيـــــــــده أيب العبـــــــــاس أمحـــــــــد

 بن عباس الوروي. بن إبراهيم م, حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكتور/ أمحد0110هـ/0400
م, حتقيـق: دكتـور/ 0110هــ/0400ار الكتـب العلميـة, الطبعـة األوىل, للتفتـازاين, د املطول شرح تلخيص مفتاح العلـوم:

 عبد احلميد هنداوي.
للــــــدكتور/ أمحــــــد مطلــــــوب, مطبعــــــة ا مــــــع العلمــــــي العراقــــــي, اجلــــــزء األول:  معجــــــم املصــــــطلحات البالغيــــــة وتطورهــــــا:

 م.0987هـ/0417م, اجلزء الثال : 0986هـ/0416م, اجلزء الثاين: 0983هـ/0413
 م.0114هـ/0405 مع اللغة العربية ابلقاهرة, مكتبة الشروق الدولية, الطبعة الرابعة,  سيط:املعجم الو 
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بــن زكــراي, دار الفكــر للطباعــة والنشــر, حتقيــق وضــبط: عبــد الســالم  بــن فــارس أليب احلســني أمحــد معجــم مقــاييس اللغــة:
 حممد هارون.
لضمـــام الشـــريف أيب عبـــد هللا  ارات الغلـــط يف األدلـــة:مثـــويليـــه كتـــاب  بنـــاء الفـــروع علـــى األصـــول: مفتـــاح الوصـــول إىل

ـــة, مؤسســـة الـــراين, الطبعـــة األوىل,  حممـــد م, دراســـة 0998هــــ/0409بـــن أمحـــد احلســـيين التلمســـاين, املكتبـــة املكي
 وحتقيق: حممد علي فركوس.
 هـ.0407بعة األوىل, للدكتور/ حممد الشيخ عليو حممد, مكتبة دار املنهاج, الط مناهج اللغويني يف تقرير العقيدة:

أليب حممــد القاســم األنصــاري السجلماســي, مكتبــة املعــارف, الــرابط, املغــرب,  املنــزع البــديع يف جتنــيس أســاليب البــديع:
 حتقيق: الدكتور/ عالء املغازي.

ـــــــاد: ـــــــنهج االســـــــتدالل علـــــــى مســـــــائل االعتق ـــــــرايض, الطبعـــــــة الرابعـــــــة,  م ـــــــة الرشـــــــد, ال ـــــــي حســـــــن, مكتب لعثمـــــــان عل
 .م0997هـ/0408

 .0998للدكتور/ إدريس محادي, املركز الثقايف العريب بريوت,  املنهج األصويل يف فقه اخلطاب:
بن حممد اللخمي الشاطيب, دار ابن عفان, تقدمي: فضـيلة الشـيخ  بن موسى للعالمة احملقق أيب إسحاق إبراهيم املوافقات:

بـن حسـن آل  ه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشـهوربن عبد هللا أبو زيد, ضبط نصه وقدم له وعلق علي العالمة/ بكر
 سليمان.

لضمـام املفسـر برهـان الـدين أيب احلسـن إبـراهيم البقـاعي, دار الكتـاب اإلسـالمي,  نظم الـدرر يف تناسـب اآلايت والسـور:
 .القاهرة
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(14) 
 لية والتداولية يف القصص القرآيناالسرتاتيجية التواص

 ()سورة يوسف أمنوذجا
 1تد.خدجية مرا

 / اجلزائر0جامعة حممد ملني دابغني سطيف                                      
 لخص: م

ا اَلق ـَرآن  و ِإَن ك َنـت  ِمـَن قـ   ـو  ن ـا إِل َيـ   ه  يـَ  –  اآليـة َبلِـِه ل ِمـن  اَلغ ـاِفِلني  قال هللا تعاىل:    َن  نـ ق  ُّ ع ل َي   أ َحس ن  اَلق ص ـِ  مبـ ا أ َوح 
 3سورة يوسف.

تعـــّرف التداوليـــة علـــى أهّنـــا دراســـة املنجـــز اللغـــوي أثنـــاء االســـتعمال؛ أي دراســـة اللغـــة عنـــد اســـتعماهلا يف الطبقـــات املقاميـــة 
 املختلفة ابعتبارها كالما موجها من خماطب إىل متلِق بلفت حمدد يف مقام حمدد لتحقيق غرض تواصلي.

مـــل  يف داخلهــا مقصــدية خطابيــة يوجههــا املرســـل إىل املرســل إليــه هلــدف اســرتاتيجي هـــو ويعــّد اخلطــاب القــرآين رســالة حت
 التواصل , فالقرآن الكـرمي رسـالة مـن هللا تعـاىل أنزهلـا علـى رسـوله  حممـد  صـلى هللا عليـه وسـّلم ليبّلغهـا إىل أمتّـه؛ ومـن بـني 

ِقب ـل أوهـم, واحلجـج الـيت أيّـدهم هللا هبـا؛ وذلـ  ألخـو ما جاء يف تل  الرسالة قص  األنبياء واملرسلني ومـا تعرضـوا لـه مـن 
ـــة تواصـــلية قائمـــة علـــى الســـياق وطـــريف العمليـــة  العـــربة واملوعظـــة مـــن األمـــم الســـابقة, هـــوا مـــا يســـتدعي اســـرتاتيجية خطابي

 التواصلية)املتكلم/املتلقي(.
صـ  القـرآين, ابسـتخدام املقاربـة التداوليـة ومن أجل ذلـ , هتـدف هـوه الدراسـة إىل تبيـان البعـد التواصـلي والتـداويل يف الق

للخطاب القرآين, واليت ترّكز اهتمامها على أمرين مها: اخلطاب ضمن السياق الوي ورد فيه, والدور التواصلي الـوي يؤديـه  
السـتلزام كّل من املرسل واملرسـل إليـه أثنـاء العمليـة التواصـلية, وذلـ  مـن خـالل رصـد آليـات املقاربـة التداوليـة  كاحلجـاج وا

 احلواري واألفعال الكالمية واحلوار  وغريها...املوجودة يف القص  القرآنية.
يوسـف, وذلـ  مـن خـالل السـياق الـوي يقـوم أساسـا علـى الغـرض واملقصـود قصـة وتسّلط هوه الورقة البحثية الضوء على 

واحـد, كمـا يهـتم ابلظـروف احمليطـة  الوي يريد املخاطب إيصاله, إضافة إىل انسجام واتسـاق الكـالم وجراينـه علـى أسـلوب
 ابلعملية التواصلية وأحوال املخاطبني فيها؛ جند هوه العناصر جمتمعة يف القص  القرآين.

 
 التداولية, األفعال الكالمية, احلجاج, احلوار, اسرتاتيجية اخلطاب, القص  القرآين. الكلمات املفتاصية:

 
 

 مقد مة:
                                                           

0 khadidjamerat@gmail.com  
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التــّداويل علــى وظيفتــني رئيســيتني ترتبطــان مبقاصــد اإلنســان الــوي يســتعملها, وبوضــعه  تقــوم اللغــة علــى جمموعــة مــن املنظــور
االجتماعي وأهدافه؛ فالناس عندما يتحـدثون اليفعلـون ذلـ   ـرد حتريـ  أعضـاء النطـق, ولكـن ليـؤّدوا مـن خـالل كالمهـم 

 اخلطــاب   اســرتاتيجية: الشــهري ظــافر بــن اهلــادي )عبــد 0هــاتني الــوظيفيتني؛ ومهــا: الوظيفــة التعامليــة والوظيفــة التفاعليــة
وتعــّرف الوظيفــة التعامليــة علــى أهّنــا مــا تقــوم بــه اللغــة مــن نقــل انجــح للمعلومــات  (1، ص1001تداوليــة،  لغويــة مقاربــة

ـــه  ـــاء اخلطـــاب ليســـتطيع املرســـل إليـــه أن مخـــو من تـــربز مـــن خاللـــه قيمـــة االســـتعمال اللغـــوي, فريكـــز املرســـل جهـــده  ـــو بن
الصـــحيحة والدقيقـــة. وتســـاعد هـــوه الوظيفـــة علـــى تطـــوير الثقافـــات مـــن خـــالل تناقـــل املعلومـــات, ومتّكـــن مـــن املعلومـــات 

   .(1املرجع نفسه، ص). 0التواصل بني البشر سواء بغرض التوجيه أو التعليم أو غري ذل 
اايهتــا, ويتمثــل يف قــدر كبــري مــن أّمــا الوظيفــة التفاعليــة فهــي الــيت يقــيم النــاس هبــا عالقــاهتم االجتماعيــة وحيّققــون ألنفســهم غ

املعامالت اليومية اليت حتدث بينهم, فقد يقتصر دور اللغة يف بعـ  السـياقات علـى إقامـة العالقـات وتثبيتهـا, وقـد يتجـاوز 
ويكمـــن دورهـــا الـــرئيس يف التعبـــري عـــن املقاصـــد الـــيت ينويهـــا املـــتكّلم؛ قاللغـــة هنـــا .(1املرجـــع نفســـه، ص)3إىل التـــاثري وغـــريه

ي فقط وظيفة مرجعية حتيل إىل مدلول, بـل تـؤدي وظيفـة تداوليـة تتفـاوت حبسـب القصـد أو اهلـدف الـّوي مـن أجلـه التؤد
 .(4ص نفسه، )املرجع 4يسوق املتكّلم خطابه

 .(4ص نفسه، )املرجع: 5يقوم اخلطاب وفق الوظيفة التداولية على مجلة من العناصر هي
إىل الطــرف الثــاين مــن أجــل إكمــال دائــرة العمليــة التخاطبيــة قصــد إفهامــه هــو طــرف اخلطــاب  األّول املوجــه  املرســل: -1

مقاصده والتاثري فيه وبول  يقوم مبراعاة ما يقتضيه موقعه االجتماعي والظيفي عند إعداد خطابه, بناء  علـى مـا يتوافـق مـع 
 السياق العام الوي يفرض عليه أن حيدد لكّل غرض آلياته وأدواته اللغوية.

وهـو الطـرف الثـاين مـن اخلطـاب, حبيـ  تتجـه إليـه لغـة اخلطـاب, ويقـوم بـدور توجيـه املرسـل إىل اختيـار إليه:   املرسل -1
 أدوات اخلطاب انطالقا من عالقته السابقة ابملرسل لكونه هو املفّسر واملفك  لشفرات اخلطاب ومؤوله.

تيـار آليـات مناسـبة لعمليـيت الفهـم واإلفهـام بـني وهو اإلطار العام الـوي يسـهم يف تـرجيح أدوات بعينهـا واخالسياق:   -1
 طريف اخلطاب.

 وهو مثرة اجتماع العناصر الثالثة السابقة؛ إذ تربز فيه األدوات اللغوية واآلليات اخلطابية املنتقاة. اخلطاب: -1
اف حمـدّدة, لـوا فقـد ّ  يسعى اخلطاب من خالل الوظيفيتني التعامليـة والتفاعليـة إىل التعبـري عـن مقاصـد معّينـة وحتقيـق أهـد

اختيــار املقاربــة التداوليــة للدراســة, كوهنــا هتــّتم ابلــن  اخلطــايب ضــمن ســياقه وهــو يــؤدي دوره  التواصــلي جامعــا بــني قطــيب 
ـــــل وظيفـــــة التداوليـــــة  ـــــب  واملخاطـ ــــب(., وتتمث ـــــه(أي بعبـــــارة أخـــــرى  بـــــني )املخاِط ـــــة التواصـــــلية املرســـــل واملرســـــل إلي العملي

مليات اليت متّكن الكـالم مـن التجـّور يف إطـاره الـوي يشـكل الثالثيـة اآلتيـة: املرسـل املتلقـي الوضـعية  يف: ...استخال  الع
 األفعــال: شــايب )ســعاد6التبليغيــة, إّن أّي حتميــل تــداويل يســتلزم ابلضــرورة التحديــد الضــمين ملســياق الــيت تــؤول فيــه اجلملــة

 (110، ص1014اولية، تد مقاربة النمل سورة يف احلجاجية واألفعال الكالمية
وتقوم املقاربة التداولية على جمموعة من املستوايت اليت حتدد الغرض واملقصدية مـن القصـ  القـرآين, كمـا تبـنّي اسـرتاتيجية 
التواصــل مــن خــالل القصــة القرآنيــة؛ ومــن بــني تلــ  املســتوايت نــوكر: مســتوى األفعــال الكالميــة؛ إذ يتضــح  مــن خالهلــا 
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ويل للقصة القرآنية, إضافة إىل مستوى احلجاج وفيه يربز دور اإلقناع والتاثري, أّما املسـتوى األخـري فهـو البعد التواصلي التدا
 مستوى احلواروهو مستوى تداويل تواصلي ابمتياز, ألنّه حيدث بني طريف اخلطاب.

 اإلطار املفهومي واملنهجي للدراسة: -أو ال
 التداولية: -1

التسميات منها: التداوليات, الرباغماتيـة, الوظيفيـة, السـياقية...وهي دوال متـواترة يف اللغـة يطلق على التداولية جمموعة من 
بيـــد أّن  "action "وتعـــين احلركـــة أو الفعـــل " pragma" مـــن اليواننيـــة املشـــتقة « pragmaticus» العربيـــة مقابـــل كلمـــة

  مصطلح التداولية يظّل األكثر شيوعا واستعماال بني الباحثني.
 داللة اللغوية للتداولية: ال 1.1

قد جاء يف معجم لسان العرب أّن الّدولة: انقالب الزمان من حال البؤس والضّر إىل خال الغبطـة والسـرور, والدولـة العقبـة 
 بــن حممــد منظــور )ابــن 7يف املـال, والدولــة يف احلــرب أن تــدال إحــدى الفأتــني علــى األخــرى, يقــال كانــت لنــا علــيهم الدولــة

يتّضح من خـالل املفهـوم الـوي جـاء بـه ابـن منظـور أّن التـداول مقـرتن (118ص ،4ج العرب، لسان (ه811ت)مكرم
ابلتبــادل والتحــاور, ومنــه املداولـــة يعــين تقليــب القضــية ملعرفـــة وجوههــا املختلفــة قبــل البـــت يف األمــر؛ وهــوا الفعــل يقتضـــي 

 ص ،1014واجتاهاهتـــا،  أصـــوهلا التداوليـــة: تـــامخ )جـــواد .8االستشــارة وتبـــادل اآلراء واألخــو بوجهـــات النظـــر املختلفــة
11-11). 
 الداللة االصطالصية للتداولية: -1.1

عـّرف آن ربــول وجـاك موشــالر  التداوليـة علــى أهّنـا:  دراســة اســتعمال اللغـة يف مقابــل دراسـة النســق اللغـوي, الــوي يــدخل 
, فـــإّن هـــوا االســــتعمال لـــيس حمايــــدا, بصـــيغة صـــرحية يف اختصاصــــات اللســـانيات, وعنـــدما نتحــــدث عـــن اســـتعمال اللغــــة

فاإلشارايت على سبيل الوكر الميكن أن تؤّول إالّ داخل سـياقها اللفظـي, كمـا أّن الكلمـات تـّدل يف مناسـبات كثـرية علـى 
وقــد وّضــحت آن ربــول وجــاك موشــالر عالقــة دراســة (14-14ص )املرجــع نفســه، 9معــان تفــوق مــا ننــوي التعبــري عنــه 

 (14)املرجع نفسه، ص: 01ل النسق ابخلطاطة اآلتيةالنسق ودراسة استعما

                  
 األفعال الكالمية:    -1

 يقصد ابلفعل الكالمي:  كّل ملفول ينه  على نظام شكلي, داليل, إجنازي ووثريي وفضال عن 
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ختـ   "Actes illocutoires"لتحقيـق أغـراض إجنازيـة " Actes locutoires"ذل  يعـد نشـاطا مـاداي  ـواي يتوسـل أفعـال 
ردود فعــل املتلقــي )كــالرف  والقبــول( ومــن ّ فهــو فعــل يطمــح إىل أن يكــون ذا وثــري يف املخاطــب اجتماعيــا ومؤسســاتيا 

 (10، ص1004العرب، العلماء عند التداولية: صحراوي )مسعود 00ومن ّ إجناز شيء ما  
ألداء اللغـــوي؛ الفعـــل الفـــونيتيكي, والفعـــل الكالمـــي, والفعـــل وقـــد فـــّرق أوســـتني بـــني ثالثـــة أنـــواع مـــن األفعـــال املرتبطـــة اب

اخلطــايب؛ حيــ  يقــول:  فامــا الفعــل الفــونيتيكي فهــو جمــرد الــتلفت بــبع  األصــوات املقروعــة احملمولــة يف اهلــواء, أمــا الفعــل 
مبعجـم  -علـى  ـو مـا-الكالمي فهو النطق ببع  األلفـال والكلمـات, أي إحـداث أصـوات علـى أ ـاء خمصوصـة متصـلة 

معـــني ومرتبطـــة بـــه ومتماشـــية معـــه وخاضـــعة لنظامـــه, أمـــا الفعـــل اخلطـــايب فهـــو طريقـــة وديـــة اإلجنـــاز وكيفيتـــه ابســـتعمال كـــل 
، 1004العامــة،  الكــالم أفعـال نظريــة أوســتني، النكشـو )جــون 00األلفـال مقرونـة إىل حــد مـا مبعــىن مـا ابملعــىن واملرجـع 

 (111ص
 (147، ص1011التداولية،  مبادئ ليتش، )جيوفري: 03ثالث خصائ  هييتمّيز  الفعل الكالمي الكامل بو 

 .أنه فعل دال 

 .)فعل إجنازي )أي ينجز األشياء واألفعال االجتماعية ابلكلمات 

 .)أنه فعل وثري )أي يرتك آاثرا معينة يف الواقع, خصوصا إذا كان فعال انجحا 

ار  لـــول  فـــان ديـــ  بقولـــه   الســـياق عبـــارة عـــن ا ـــاه  جمـــرى ويعـــّد الســـّياق عنصـــرا مّهمـــا يف تشـــكيل الداللـــة؛ و قـــد أشـــ
األحداث, فليس السياق جمرد حالة لفت وإمنا هو متوالية من أحوال اللفت, وفضال على ذلـ  ال تظـل املواقـف متماثلـة يف 

 ديـك، )فـان 04. الزمان وإمنا تتغري.. وقد يكون ا ـاه األحـداث هـوا داال علـى حالـة ابتدائيـة وأحـوال وسـطى وحالـة هنائيـة
 .(1 ص ،1000 والسياق،  النص

 وقد قّسم أوستني األفعال اإلجنازية إىل أقوال تقريرية وأقوال إنشائية:
 :الصـدق أو الكـوب, بعبـارة  وهي األساليب اخلربية عنـد العـرب ويقصـد هبـا األقـوال الـيت حتتمـل األقوال التقريرية

إن طابقـت نسـبة الكـالم فيهـا الواقـع, وابلكـوب إن مل تطـابق  أخرى هي األقوال اليت ميكن احلكم عليهـا ابلصـدق
 نسبة الكالم فيها الواقع, ومنها: األقوال الدالة على الثبات, األفعال اإلخبارية, واألفعال الدالة على احلكم.

 : الختضــع  هــي أقــوال ال يقــوم املرســل فيهــا ال ابلوصــف وال ابإلخبــار وال ابلتمثيــل, كمــا أهّنــا  األقــوال اإلنشــائية
ملعيار الصدق أو الكوب, أي أن ميزهتا األساسية أن التلفت هبا يساوي حتقيق فعل يف الواقـع, وقـد صـنفها سـريل 

 إىل أفعال كالمية مباشرة, وأفعال كالمية غري مباشرة .

  : ا تــدل وتتســاوى فيهــا الصــيغة مـع احملتــوى, أي أّن األقــوال هنــا تــدل صــيغتها علــى مــاألفعــال الكالميــة املباشــرة
عليه  هـوه األقـوال؛ وهـي:  األقـوال االسـتفهامية, األقـوال الناهيـة, األقـوال األمريـة, والغـرض مـن هـوه األقـوال هـو 

 التاثري يف املتلقني واقناعهم.

 : جمموعـــة األقـــوال الــيت ال تـــدل صــيغتها علـــى مـــا تــدل عليـــه, كاالســـتفهام  وهــياألفعــال الكالميـــة غـــري املباشـــرة
 .. اإلنكاري, والتشويق
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 اسرتاتيجية اخلطاب:   -1
يتوّخى املرِسل لتحقيـق اسـرتاتيجية اخلطـاب خططـا معّينـة لتحقيـق مقاصـده, وهـي مـايطلق عليهـا اسـرتاتيجيات؛ تطّـرد هـوه 
االسرتاتيجيات بعينها, من خالل أنساق لغويّـة وأدوات معّينـة, فتصـبح ظـاهرة الفتـة للنظـر, فتكتسـب القيمـة الـيت ترشـحها 

ـــدرس ـــة يف  لتســـتحق ال ـــة ّ ســـدها كفـــاءة املرســـل التداولي والتحليـــل يف منـــاذج خمتلفـــة مـــن اخلطـــاب, بوصـــفها اطـــرادات لغوي
ــن اهلــادي )عبــد 05خطابــه. وبوصــفها مثــرة لسلســلة مــن اإلجــراءات الوهنيــة الــيت يقــوم هبــا  اســرتاتيجية: الشــهري ظــافر ب

ســياقية الســالفة؛ فيغــدو اخلطــاب عنــدها عالمــة ويكــون يف ذلــ  كّلــه حمكومــا بتــاثريات كــل العناصــر ال .( 8ص اخلطــاب،
علــى جمموعــة مــن هــوه االنتظامــات الــيت تعــرّب عــن التفكــري النظــري واإلجنــاز اللغــوي الــوي يــرى املرســل أنّــه األمثــل مــن بــني 

 رجـــع)امل.06اإلماكــاانت الـــيت تتيحهــا اللغـــة يف مجيــع مســـتوايهتا, وذلــ  للالرتفـــاع نداء القـــول وحتقيــق مـــا يريــده يف خطابـــه
 .(8ص نفسه،

وحتكــم اخلطــاب جمموعــة مــن املعــايري , معيــار العالقــة التخاطبيــة بــني أطــراف اخلطــاب الــيت تتــرتاوح قــراب وبعــدا, عّلــوا ودنّــوا, 
وتندرج فيه جمموعة من االسرتاتيجيات: كاالسرتاتيجية التضامنية؛ ويكون فيها طرفا اخلطاب من األقـران ويعـرّب فيهـا املرسـل 

كثرية مثل: الضمري  ن  الوي يـّدل علـى اجلمـع بـني طـريف اخلطـاب. واالسـرتاتيجية التوجيهيـة ؛ تتجسـد مـن ندوات لغوية  
خالل آليات صرحية تسهم يف توجيه املرسل للمرسـل إليـه ابسـتعمال أدوات األمـر والنهـي والتحـوير واإلغـراء...ويربز هاهنـا 

 نفســه، )املرجــع 07رســل نفـوذا ميارســه مـن خــالل األدوات اللغويـةدور السـلطة االجتماعيــة وغـري االجتماعيــة يف إعطائهـا امل
 بتصرف.( 8ص

ويعــّد معيـــار داللــة الشـــكل هــو املعيـــار الثــاين لتصـــنيف اســـرتاتيجيات اخلطــاب؛ وقـــد يكــون قصـــدا مباشــرا أي واضـــحا مـــن 
بح شــكال يســتلزم خــالل اخلطــاب, وقــد يكــون غــري مباشــر وهاهنــا يكــون املعــىن مســتلزما مــن شــكل اخلطــاب, وابلتــايل يصــ

قصــدا غـــري املعــىن الـــوي يـــّدل عليــه ظـــاهر القــول أو الكـــالم, فاملرســـل هنــا يســـتخدم شــكال مـــا بقصـــد تبطــني مقاصـــده وـــا 
يســتدعي تــّدخل الســياق لفــ  شــفرات اخلطــاب ويســّمى هــوا الضــرب مــن االســرتاتيجيات , ابالســرتاتيجية التلميحيــة؛ إذ 

ام الـوي اليقصـد منـه السـائل أن يسـال عـن جمهـول وإمنـا اخلـروج عـن ذلـ  إىل يستخدم املرسل فيها مـثال أسـاليب االسـتفه
 نفسـه، ) املرجـع.08مقصد آخـر مثـل االلتمـاس, ومـن آليـت االسـرتاتيجية التلميحيـة  االسـتلزام احلـواري  وكافـة أنـواع ا ـاز

 بتصرف.( 7ص
ه أهــداف ومقاصــد أخــرى, أي إّن ظــاهر وقــد يتــوخى املرســل اســرتاتيجيات حتقــق أهــدافا تتناســب مــع صــنف آخــر  لــه بــدور 

اخلطــاب الشــكلي مل يعــد دلــيال كافيــا لتصــنيفه, وهــوا ماجيعــل االســرتاتيجية إطــارا عامــا مالئمــا للتصــنيف ينضــوي حتتــه أكثــر  
من صنف من أصناف اخلطاب, وحبيـ  ميكـن إعـادة تصـنيف أشـكال اخلطـاب حسـب االسـرتاتيجية إىل خطـاب إقنـاعي, 

هـوا فيمــا تـّ  املرسـل, وال ميكــن إغفـال دور وأمهيـة املرســل إليـه الــوي  .(5 ص نفسـه، )املرجــع09أو تلميحـي, أو مباشـر
ميارس معه املرسل فعله اخلطايب, فمن خالل النظر إىل العنصر السياقي نستطيع التمييـز نـوع اسـرتاتيجية اخلطـاب؛ تضـامنية 

 نفســه، ) املرجــع.01اســطة أدوات لغويــة مباشــرةأم توجيهيــة, حبيــ  يقــوم بفــرض الغــرض مــن اخلطــاب نســلوب مباشــر بو 
 .(5ص
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يعـــّرف احلجـــاج علـــى أنّـــه  جـــنس خـــا  مـــن اخلطـــاب, يبـــىن علـــى قضـــية أو فرضـــيا خالفيـــة, يعـــرض فيهـــا احلجـــاج:   -1
املــتكّلم دعــواه مدعومــة ابلتربيــرات, عــرب سلســلة مــن األقــوال املرتابطــة ترابطــا منطقيــا, قاصــدا إىل إقنــاع اآلخــر بصــدق دعــواه 

اإلقنـــاع،  وســـائل يف دراســـة العـــريب، احلجـــاجي الـــنص: العبـــد )حممـــد 00لتـــاثري يف موقفـــه أو ســـوكه  ـــاه تلـــ  القضـــية وا
 .(11 ص ، 40 العدد م،1001

إن حتديد مفهوم احلجاج تتلف وتعريفـه يتنـوع , وال غرابـة يف ذلـ  البحـ  واسـع والعوامـل الـيت تسـاهم يف إنتـاج احلجـاج  
ـــه دارســـوه حمـــددين أساســـيني اثنـــني عديـــدة ومرتاكمـــة , ويضـــع  املقـــام يف احلجـــاج: صـــكومي -راد فـــون  )كـــورنيال: 00ل

 (.11 م، ص1001املدرسي، 

أي هدفه التاثري يف املتلقي إما لتدعيم موقفـه , وإمـا لتغيـري رأيـه وتبـين موقـف جديـد , سـواء  احلجاج خطاب إقناعي:  -1
 تضي فعال ما .كان هوا املوقف يقتصر على االقتناع الوايت أو يق

* إذن , احملدد األول ينطلـق مـن وظيفـة احلجـاج , ولـيس مـن شـكله اللغـوي أو حمتـواه اخلطـايب , ألنـه ميكـن أن يتواجـد مـع 
 الوصف أو مع السرد أو مع الشعر أو غريها .

يوجــد نـوع مــن  ؛ أي أنـه(: ) وإن كانــت مقـاييس هــوا التقيـيم متثــل يف ذاهتـا إشــكاليةاحلجـاج قابــل للتقيـيم األخالقــي -1
االتفاق على وجود حجاج   حقيقي   وحجاج   مزيف   ) ويقـال أيضـا : حجـاج سفسـطائي ( , ولكـن الصـعوبة تتمثـل 

 يف وضع املقاييس للتمييز بني ماهو من صنف املغالطة وما هو من صنف احلجاج السليم .
نيــة و احلجــاج ابالســتفهام, النفــي, احلصــر, النــداء, يتنــوع  احلجــاج يف القــرآن الكــرمي بــني ذكــر احلجــة والنتيجــة اآلايت القرآ

 يف احلجاجيـــة واألفعــال الكالميــة األفعـــال: شــايب ) ســعاد..03واحلجــاج ابلصــورة البيانيــة: االســتعارة احلجاجيـــة, التشــبيه
 .(51تداولية، ص مقاربة النمل، سورة

 القصص القرآين:  -4
طريــق ســرد ومتابعــة اآلاثر ,والتنقيــب عــن أحــداث وقعــت يف الــزمن تعــّرف القصــة علــى أهّنا وســيلة مــن وســائل التعبــري عــن 

الغـابر نســاها النـاس, أو غفلــوا عنهــا لتقـدم الــزمن, وفيهـا متاســ  ســردي بـني أجزائهــا كمـا جيــب أن تكــون هلـا بدايــة وهنايــة, 
 ،11لواب، العــددوأســ مفهومــا القرآنيــة القصــة: مشــيل )صــابر04والغايــة منهــا لفــت النظــر إليهــا لتكــون عــربة وعظــة للنــاس

:"لقـد كـان يف قصصـهم  عـربة ألويل األلبـاب وماكـان صـديثا يُفـرتى ولكـن تصـديق الـذي قال تعـاىل (14ص ،1005
أّما القصة القرآنية فهـي أنبـاء و أخبـار  111بني يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون"سورة يوسف اآلية 

ملاضــية, كمــا تشــمل النبــوءات الســابقة خــالل املســرية اإلنســانية منــو بــدء يرتيــة عــن أحــداث وقعــت يف القــرون واألزمنــة ا
 )املرجــع. 05اخلليقــة, وحــ  نــزول القــرآن الكــرمي مــن خــالل عــرض مشــوق مثــري ال نظــري لــه يف األســاليب العربيــة املعهــودة

 .(17 -18ص نفسه،

 االسرتاتيجية التواصلية والتداولية يف سورة يوسف:   -اثنيا

  ة يوسف:التعريف بسور 
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عليـه السـالم كلهـا, ومل تـوكر قصـته  االسم الوحيد هلوه السورة هو :يوسف: ووجه تسميتها ظاهر ألهنا قصت قصة يوسف
يف غريهــا, ومل يــوكر امســه يف غريهــا إال يف ســورة األنعام,وغــافر, ويف هــوا االســم متيــز هلــا مــن بــني الســور املفتتحــة حبــروف ) 

وهــي إحــدى الســور املكيــة الــيت  .(158 ص ، 11، ج1584التنــوير، و لتحريــرا تفســري: عاشــور بــن )الطــاهر06الــر(
تناولــت قصــ  األنبيــاء, وقــد أفــردت احلــدي  عــن قصــة نــيب هللا  يوســف بــن يعقــوب , ومــا القــاه عليــه الســالم مــن أنــواع 

النسـوة حـ  جنـاه البالء, ومن ضروب احملن والشدائد من إخوته ومن اآلخـرين, يف بيـت عزيـز مصـر, ويف السـجن ويف آتمـر 
هللا مـن ذلـ  الضــيق, واملقصـود هبــا تسـلية النـيب صــلى هللا عليـه وســلم مبـا مــر عليـه مـن الكــرب والشـدة, ومــا القـاه مــن أذى 

 (14ص  ت. د،  ط.د،  1 التفاسري، اجمللد صفوة: الصابوين علي )حممد07القريب والبعيد 
 :األفعال الكالمية يف سورة يوسف 

 حماولــة التداوليــة، اللســانيات يف:  بوجــادي )خليفــة08عــال الكالميــة, واقــرتح مخســة أصــناف هــيأعــاد ســريل تقســيم األف
 (55  ص ،1005القدمي، العريب الدرس يف أتصيلية

    :األخبار«assersifs» .تبل  خربا, وهي متثيل للواقع وتسّمى أيضا: التاكيدات, األفعال احلكمية 

  :األوامر«directifs»  فعل معنّي. حتمل املخاطب على 

 :التصرحيات «expressif».وهي األفعال التمرسّية عند أوستني, وتعرّب عن حالة, مع شروط صدقها 

  :اإلجنازايت« declarations ».اإلدالءات(: تكون حني التلّفت ذاته( 

ة...ومسّاها هـــوا وقـــد وضـــع اثـــين عشـــرة مقياســـا لنجـــاح الفعـــل اإلجنـــازي, منهـــا: غايـــة الفعـــل, توجيهـــه, حالتـــه الســـيكولوجي
شــروط النجــاح.وهي تســتند كثــريا إىل قــوانني احملادثــة جلــرايس, ووّســع مفهــوم الفعــل اإلجنــازي ليتجــاوز ارتباطــه ابملــتكلم إىل 

 )املرجــع 09العــرف االجتمــاعي اللغــوي, وجعــل للقــوة اإلجنازيــة أّدلــة عايها: تقــدمي, وخــري, نــرب, تنغــيم, عالمــات تــرقيم...
 (100 نفسه، ص
آن الكرمي يف طّياته لغة وثريية, ومقاصد ضمنية, ال تفهم إالّ من السـياق؛ هـوا األخـري الـوي تقـوم نظريـة األفعـال حيمل القر 

الكالميــة بتحليلــه وتفكيكــه, و تعــّد ســورة يوســف أحــد ســور القــرآن الــيت تتجّلــى فيهــا متظهــرات األفعــال الكالميــة, والقــوة 
 ه من حتليل ووصف.اإلجنازية , ويظهر ذل  من خالل ما سيايت ذكر 

  األفعال التوجيهية األمرية:اسرتاتيجية 
تعــّرف هــوه األفعــال علــى أهنــا حماولــة جعــل املســتمع يتصــرفبطريقة  عــل مــن تصــرّفه متالئمــا مــع  احملتــوى  اخلــربي للتوجيــه, 

والنــواهي والطلبــات  فكــّل توجيــه هــو تعبــري عــن رغبــة أن يقــوم املســتمع ابلفعــل املّوجــه لــه. وتتجّســد التوجيهــات يف األوامــر
. ومــن شــروط هــوه  .(117 ، ص(الــواقعي العــامل يف الفلســفة) واجملتمــع واللغــة العقــل: ســريل )جــون31والتّمــين والنصــح

هدفــه  األفعـال التوجيهيــة )األمريـة( قــدرة املتلقـي علــى القيـام ابلفعــل املوجـه لــه مـن ِقبــل املـتلكّلم؛ ذلــ  ألّن الفعـل التــوجيهي
إىل فعل شيء ما, وحياول املرسل حتقيق هـوا اهلـدف بـدرجات خمتلفـة تـرتاوح بني اللـني واإلغـراء واالقـرتاح توجيه املرسل إليه 

أو النصــح  وبــني العنــف والشــدة وذلــ  ابإلصــرار علــى فعــل الشــيء, ويشــرتط فيهــا أن يكــون مقتضــى األمــر مســتقبال وأن 
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 علـي لإلمام البالغة هنج كتاب يف الإلقناعي اخلطاب تداولية: جنعوم )يوسف30يكون املطلوب منه قادرا على اإلجنـاز. 
 .(111، ص 1017طالب،  أيب بن

وينطــوي حتــت لــواء هــوا الصــنف كــّل مــن األمــر واالســتفهام والرجــاء, واالســتعطاف, والتشــجيع والــدعوة والنصــح....وقد 
 يف جديــدة آفــاق: حنلــة أمحــد )حممــود30أضــاف أوســتني جمموعــة مــن األفعــال األخــرى كافعــال الســلوك وأفعــال القــرارات

 (85، ص1001املعاصر،  اللغوي البحث
إّن سورة يوسف واليت هي موضوع الدراسة والتحليل قـد تنّوعـت فيهـا القـوى اإلجنازيـة بـني األفعـال التوجيهيـة املباشـرة وغـري 

 املباشرة وهوا ما سيّتم توضيحه فيما ميت.
 : األفعال التوجيهية املباشرةاسرتاتيجية  -0.0
ت هــوه األفعــال بقــوى إجنازيــة خمتلفــة, حبيــ  وردت بصــيغة األمــر والنهــي والرجــاء وقــد احتــل األمــر املرتبــة األوىل مــن جــاء

 حي  الورود, سواء أكان مباشرا أم غري مباشر, ومن بني اآلايت اليت ورد فيها األمر بنوعيه املباشر وغري املباشر مايلي:
 أّن األمــر هــو طلــب حصــول الشــيء اســتعالء , أي أن يكــون  : تتفــق كتــب املــدّوانت البالغيــة علــىاألمــر

 اآلمر أعلى درجة من املامور, وقد ورد األمر يف سورة يوسف يف مواضع عديدة منها:
 .11اآلية  يوسفسورة "أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإان  له حلافظون" قال هللا تعاىل:

رأته:  وقال الـوي اشـرتاه مـن مصـر المرأتـه أكرمـي مثـواه  سـورة و كول  يف قوله تعاىل على لسان عزيز مصر حني قال الم
:" يوســف أعــرض عــن هــذا" وجــاء الفعــل التــوجيهي كــول  يف قولــه تعــاىل أيضــا علــى لســان عزيــز مصــر. 11يوســف اآليــة

 .15اآلية  يوسف سورة
ويلــه إان  نــراك مــن احملســنني" :"نب ئنــا بتأووردد األمــر كــول  يف قولــه تعــاىل علــى لســان الفتيــان لســيدان يوســف عليــه الســالم

:"أذكـرين عنـد يف حني جاء األمـر علـى لسـان سـيدان يوسـف يف أمـره للفـ  النّـاجي يف قولـه تعـاىل. 14 اآلية يوسف سورة
 .11 اآليةيوسف سورة رب ك" 

ّّ علـى ، 41 اآليـة يوسف سورة:"فأرسل معنا أخاان نكتل وإان  له حلافظون" وورد يف قوله تعاىل على لسان إخوة يوسف
إّن هــوه . 77 اآليــةيوســف  ســورة"فــأوف لنــا الكيــل وتصــد ق علينــا" لســان أبنــاء يعقــوب ألخــيهم يوســف يف قولــه تعــاىل:

 اآلايت اليت ّ  عرضها وردت فيها صيغة األمر للطلب والعرض. 
  :يصاض النهي ابلفعـل املضـارع ح حـرف النهـي  ال , وهـو نـوع مـن الطلـب كـول , إذ يعـّرف عنـد النهي

البالغيني على أنّه طلـب الكـّف عـن فعـل الشـيء سـتعالء . وقـد ورد يف سـورة يوسـف يف قولـه تعـاىل:  ال 
. وهاهنـا مل حيـدث فعـل القتـل ليوسـف مـن ِقبـل إخوتـه بـل رمـوه يف 10اآليـةيوسف تقتلوا يوسف  سورة 

 اجلّب.

 :كــن أو م نتظ ــر احلــدوث, يعــّرف الرجــاء يف اصــطالح البالغيــني علــى أنّــه مــا  ي طلــب فيــه أمــر و الرجــاء
ويكـــــون عــــــادة مســــــبوقا بـــــــــــــ: لعّل وعســــــى  وورد يف ســــــورة يوســــــف يف قولــــــه تعــــــاىل علــــــى لســــــان عزيــــــز 

 .11اآلية  يوسف  سورة عسى أن ينفعنامصر: 
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 األفعال التوجيهية غري املباشرة: اسرتاتيجية  -1. 1
حيـــ  القــوى اإلجنازيـــة, وتراوحـــت بــني اســـتفهام وأمـــر  وردت األفعــال التوجيهيـــة غـــري املباشــرة يف ســـورة يوســـف خمتلفــة مـــن 

 وهني ونداء.
   :فهـم شـيء مل يتقـدم لـ  علـم بـه, نداة مـن أدواتـه وهـي:  يعـّرف االسـتفهام علـى أنّـه: طلباالستفهام

 البالغـة علـوم: املراغـي مصـطفى )أمحـد33اهلمزة, هـل, مـن, مـ , أاّين, وأيـن, وأّّن وكيـف, وكـم, وأّي 
وقـــد ورد االســـتفهام يف ســـورة يوســـف اســـتفهاما غـــري  (.41ص  ،1551، (والبـــديع ينواملعـــا البيـــان)

مباشــر, خــرج إىل أغــراض أخــرى, وذلــ  يف قولــه تعــاىل علــى لســان ســّيدان يوســف عنــدما ســال الفتيــني 
اللوين كاان معه يف السجن:  ايصاحيب السجن أأرابب متفرّقون خـري أِم هللا الواحـد القّهار سـورة يوسـف 

. والغــرض الــوي خــرج إليــه االســتفهام هاهنــا هــو الــدعوة إىل توحيــد هللا وإخــال  العبوديــة لــه, 39اآليــة
وهو الرسالة اليت جاء من أجلها كّل األنبياء والرسل وهان دعوة ونصح على تـرك عبـارة األصـنام املتعـددة 

 واالنصياع ألوامر هللا تعاىل وحده ال شري  له.

. ويبـدو هنـا أّن 64سـورة يوسـف اآليـةُنكم عليـه إال  كمـا أمنـتكم علـى أخيـه مـن قبـُل" "هـل ءامـكما ورد يف قولـه تعـاىل: 
االســتفهام غــري حقيقــي ي نتظــر منــه جــوااب أو رّدا, بــل هــو لــوم وعتــاب إلخــوة يوســف مــن ِقبــل أبــيهم وتــوكريهم بفعلــتهم مــع 

 أخيهم يوسف من قبل, بعدما ائتمنهم عليه وتركه يوهب معهم.
  :ا األمـر التـوجيهي املباشـر, وهاهنـا نتطـرق إىل األمـر غـري املباشـر, وقـد ورد يف سـورة يوسـف ذكران سابقاألمر

 5اآليــة  يوســف ســورة:"أقتلــوا يوســف أو اطرصــوه أرضــا" قولــه تعــاىل يف مواضــع خمتلفــة وآايت عديــدة منهــا
 والغرض منه هاهنا التخيري .

خــروج األمــر مــن صــيغته احلقيقيــة إىل  وهنــا يبــدو. 87:" فخــذ أصــدان مكانــه" ســورة يوســف اآليــةكــول  يف قولــه تعــاىل
غــرض الرجــاء, حبيــ  ترجــوا أبنــاء يعقــوب أخــاهم يوســف أن مخــو أحــدا غــري أخيــه الــوي اختــاره حــ  ال حيــزن أابهــم اثنيــة 

 بعد حزنه الطويل على يوسف.
ابلصـــاحلني  ســـورة يوســـف وجـــاء األمـــر بغـــرض الـــدعاء يف قولـــه تعـــاىل علـــى لســـان ســـّيدان يوســـف:  تـــّوفين مســـلما وأحلقـــين 

 .010اآلية
  :ورد النهــي يف ســورة يوســف بغــرض النصــح واإلرشــاد يف نصــح ســيّدان يعقــوب ألبنائــه  ابلتفــّرق وأخــو  النهــي

:"التــدخلوا مـن ابب واصـدم" سـورة يوســف كـّل عوامـل احليطـة واحلـور عنـد دخوهلــا إىل مصـر, يف قولـه تعـاىل
 .78اآلية

يعــّرف ســريل األفعـال اإلخباريــة نهّنــا:  التعّهــد للمسـتمع حبقيقــة اخلــرب, فهــي التقريريــة:  األفعــال اإلخباريــةاسـرتاتيجية  .1
أن نقــّدم اخلــرب بوصــفه متثــيال حلالــة موجــودة يف العامل...وشــرط الصــدق يف اإلثباتيــات هــو دائمــا االعتقــاد فكــّل إثبــات هــو 

وكمـا هـو معلـوم أن  .(118 ، ص(الـواقعي العـامل يف الفلسـفة)واجملتمـع واللغـة العقـل: سـريل )جـون11"تعبري عن اعتقـاد
 األفعال اإلخبارية يشرتط فيها مطابقةالكالم للواقع, وقد وردت هوه األفعال يف سورة يوسف مباشرة وغري مباشرة.
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  وردت يف سـورة يوسـف جمموعـة مـن األفعـال اإلخباريـة املباشـرة, األفعال اإلخبارية املباشرة: اسرتاتيجية
"وأوصينـا إليـه لتنبـئهم اإلجنازيـة بـني التاكيـد والربهـان.... ومـن أمثلـة التاكيـد قولـه تعـاىل مـع تنـوّع القـوى 

يف هوه اآلية الكرمية وكيـد علـى أّن هللا تعـاىل . 14نمرهم هذا و هم ال يشعرون" سورة يوسف اآلية 
اجلـّب, وكـول  يف  أوحى إىل سّيدان يوسف ماينوي إخوته فعله, أي أوحى إليه أهّنم سـيقومون قلقائـه يف

. يف اآليـة الكرميـة وكيـد مـن سـّيدان يعقـوب 51اآليـة يوسـفسـورة "إين  ألجـد ريـح يوسـف" قوله تعاىل:
ألهــل قريتــه أنّــه يّشــم رائحــة يوســف, وقــد أّكــد ســّيدان كالمــه حبــرف التوكيــد إّن  و الم التوكيــد  إلثبــات 

 صحة كالمه الوي قام أهله ابلتفنيد والرف  والتكويب.

حت أّن كّل اآلايت السابق ذكرها حتقـق فيهـا احملتـوى القضـوي وشـرط اإلخـال , ومـن األفعـال اإلخباريـة املباشـرة الـيت املال
. 11يوسـف اآليـة سـورة مل ا بلغ أشد ه آتينـاه صكمـا وعلمـاوذل  كقوله تعاىل:  "تقدمي احلقائق"وردت يف سورة يوسف 

يوسف عليه السالم واعرتاف بفضل هللا عـز وجـّل عليـه, فقـد أيه هللا حكمـة  يف هوه اآلية الكرمية تقدمي حلقيقة نبوة سّيدان
وعّلمـه وويـل الــرؤاي واألحـالم, كـول  يف قولــه تعـاىل علـى لســان سـيدان يعقـوب:  ومــا أغـين عـنكم مــن هللا مـن شيء ســورة 

  وحـده وأنـه ال يغـين عـن أبنائـه  , تنبئ هوه اآليـة الكرميـة إىل تـّيقن سـّيدان يعقـوب عليـه السـالم أّن احلكـم67يوسف اآلية
" سـورة أهلهـا مِ ـن وشـهد شـاهد :"شيأا, وهاهنـا حتقـق شـرط احملتـوى القضـوي متمـثال يف اإلخـال   . أّمـا يف قولـه تعـاىل

, فهنا تقـدمي برهـان علـى بـراءة يوسـف مـن االهتـام املوّجـه إليـه, إذ شـهد شـاهد مـن أهـل زوجـة عزيـز مصـر 14يوسف اآلية
 ّد من اخللف.أن القمي  ق  
  األفعال اإلخبارية غري املباشرة: اسرتاتيجية 

 د.ية وكي, األوىل اعتقاد والثانني خمتلفتنيتي إجناز ني وبقوتنية نسلوب غري مباشر يف موضعيوردت األفعال اإلخبار 
 :بُّ : "قَـاَل َربِ  ٱلسِ ـجُن َأَصـوذل  يف قوله تعـاىل ,غة الدعاءيورد االعتقاد هاهنا بص  االعتقاد

وهاهنا متثل االعتقاد يف يقـني سـيدان يوسـف أن ، 11ه" سورة يوسف اآليةيَدُعونيَن إلِ يِإيَلَّ ِمَّا 
ما طلب منه فاحشة وأمـر مريـب, لـوا فقـد اختـار السـجن رغـم ظروفـه القاسـية وعواملـه السـيأة, 

 بدل ارتكاب الفاحشة.

  :و ا اتهلل ِلَقَد َعلِمتُم مَّا ِجئنـاَ لِنُفِسـَد يِف قَالُ ومتّثل هاهنا يف صيغة القسم يف قوله تعاىل التأكيد
فقــد أّكــد إخــوة يوســف بــراءهتم مــن هتمــة ، 81ة يــســورة يوســف اآل  نيَ األَرِض َوَمــا ُكنَّــا ســارقِ 
 السرقة املنسوبة إليهم.

 :وعرّفهــــا ســــريل بقولــــه:  هــــي التعبــــري عــــن شــــرط الصــــدق للفعــــل الكالمــــي  األفعــــال التعبرييــــة
بريايت هي االعتوارات والتشكرات والتهـاين...واحملتوى اخلـربي يف التعبـريايت والنماذج على التع

مـــن الناحيـــة النمطيــــة لـــيس لـــه ا ــــاه مالءمـــة, ألن حقيقــــة احملتـــوى اخلـــربي يســــّلم هبـــا فحســــب 
...وشــرط الصــدق يف التعبــريايت يتغــري بتغــرّي منــط التعبــري فاالعتــوار مــثال يكــون صــادقا إذا كــان 
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وقـــد تنوعـــت .(115)املرجـــع نفســـه، ص  35ســـف فعـــال عّمـــا يعتـــور عليـــه املـــتكلم يشـــعر ابأل
 األفعال التعبريية يف سورة يوسف بني املباشرة وغري املباشرة .

  ومتّثلــت يف بعــ  املشــاعر واألحاســيس النفســية, منهــا  األفعــال التعبرييــة املباشــرة: اســرتاتيجية
ملـا أحسـوه مـن ميـل وحـّب مـن أبـيهم الغرية واحلسد اليت أملت نبنـاء يعقـوب مـن أخـيهم يوسـف 

َنا ِمنَّـا َوحنَـُن ُعصـبَة إنِ  أابََانَ يوُسُف َوَأُخوُه َأَصبُّ ِإىَل َأبِ يِإذ قَاُلوْا لَ  :"ا اههم حبي  يقول تعـاىل
 . 7" سورة يوسف اآليةنيم لَفِي َضٰلَل مُّبِ 

ت هنـا يف فـرح السـّيارة الـيت وجـدت يوسـف يف البأـر كول  ميّثل كـّل مـن الفـرح والبشـرى األفعـال التعبرييـة املباشـرة وقـد ورد
 15سورة يوسف اآلية :" قال ايبشرى هذا غالم"وذل  يف قوله تعاىل

ينتمي الغضب واالنفعال كول  إىل األفعـال التعبرييـة املباشـرة و سـدت هاهنـا يف قولـه تعاىل: فاّسـرها يوسـف يف نفسـه ومل 
ويعـّد  ال يوسـف وغضـبه كـان رّدة فعـل مـن ادعـاء إخوتـه واهتـامهم لـه ابلسـرقة., إّن انفعـ77يبدها هلم  سـورة يوسـف اآليـة 

احلــزن كــول  جــزء مــن األفعــال التعبرييــة املباشــرة, وقــد جــاء يف ســورة يوســف يف قولــه تعــاىل علــى لســان ســيدان يعقــوب:  
, ويف هــوه اآليـــة 84وتــّوىل عــنهم وقـــال ايأســفي علـــى يوســف وابيّضــت عينـــاه مــن احلـــزن فهــو كظــيم  ســـورة يوســف اآليـــة 

 الكرمية  سيد حلالة سيدان يعقوب حلزنه الشديد على فَقد يوسف.
  األفعال التعبريية غري املباشرة:اسرتاتيجية 

ـــة ونيـــب وعتـــاب, يوقـــد وردت يف موضـــعني بصـــ ـــوار, والثاني غة واحـــدة وهـــي  األمـــر  بقـــوتني إجنـــازيتني خمتلفـــني األوىل اعت
. إّن االعتـوار هنـا يف هـوه  15ة: يـسـورة يوسـف اآل هـذاُوُسُف أَعِرض َعـن ي وجّل:  فاالعتوار جاء موضعه يف قوله عزّ 

ه السالم من فعل امرأته, أّمـا العتـاب فجـاء يف قولـه تعـاىل علـى لسـان عزيـز يوسف علياآلية الكرمية التماس من عزيز مصر ل
حيــ  طلــب هنــا عزيــز مصــر مــن زوجتــه  15ة: يــســورة يوســف اآل نيَ َواســتَغفِري لــذنبِك إنِــكَّ ُكنــِت ِمــَن ٱخلَــاِطئ مصــر: 

 التوبة واالستغفار.
 :)اسرتاتيجية األفعال اإللزامية)الوعدية 

يعّرف اإللزام على أنّه  تعّهد من املتكلم ملباشـرة مسـاق الفعـل املمثـل يف حمتـوى اخلـربي وتتـوفر منـاذج اإللزاميـات يف املواعيـد 
تقـوم األفعـال االلتزاميـة والتوجيهيـة علـى مبـدأ أّن ا ـاه  (117جع نفسـه، ص)املر . 36والنوور والرهون والعقود والضماانت

املطابقة يف كليهما واحد  وما مينع من جعلهما فعـال واحـدا سـببان مهـا: األّول هـو أّن املرجـع يف االلتزاميـات هـو املـتكّلم أّمـا 
ول التـــاثري يف الســـامّعني ويف التوجيهـــات حيــــاول يف التوجيهيـــات فهـــو املخاطـــب, والثـــاين أّن املـــتكلم يف االلتزاميــــات ال حيـــا

 .(85ص  املعاصر، اللغوي البحث يف جديدة آفاق: حنلة أمحد )حممود37التاثريفيه. 

 :اسرتاتيجية األفعال اإللزامية املباشرة 
لـى لسـان تنوعت يف هوا الصنف القوى اإلجنازيـة بـني الـرف  و والوعـد واإلنوار...وقـد جـاء غـرض الوعـد يف قولـه تعـاىل ع

حيــ  أّن إخــوة يوســف وعــدوا أابهــم ّنن حيفظــا . 11"وإان  لــه حلــافظون" ســورة يوســف اآليــةأبنــاء يعقــوب عليــه الســالم:
أخاهم, وأن ال تاف عليه فهو يف محايتهم.أّما الرف  فتجسـد يف ترفـع سـيدان يوسـف عليـه السـالم عـن طلـب زوجـة عزيـز 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

040 

 

وقـد  11:"قـال معـاذ هللا"سـورة يوسـف اآليـةسيدان يوسف عليـه السـالممصر لعفافه وعفته حي  يقول تعاىل على لسان 
, ويف هــوه اآليــة 61 ســورة يوســف اآليــة :"فــ ن مل أتتــوين بــه فالكيــل لكــم عنــدي والتقربــون"جــاء اإلنــوار يف قولــه تعــاىل

 الكرمية ينور سيدان يوسف إخوته إن مل متوا نخيهم فلن يكيل هلم من احلنطة.
 اإللزامية غري املباشرة: اسرتاتيجية األفعال 

 ترغيـب أي  الرتغيـب  هـي إجنازيـة وبقـوة(,  لـ  هيـت: ) السـالم عليـه ليوسـف العزيـز  امـرأة قـول يف ضمنيا األمر هنا ورد
 نفَِّســه َعــن بيتهــا يفِ  هــو "َوراَوَدتــه ٱلَّــيِت  :وجــلّ  قــال عــزّ , لــه ومراودهتــا الفاحشــة فعــل يف الســالم عليــه يوســف   امــرأة العزيــز

 11سورة يوسف اآلية َلَك" هيت َوقَاَلت ٱألبَوابَ  لََّقتِ َوغَ 
 "اسرتاتيجية األفعال اإلعالنية:"اإليقاعية 

تعّرف األفعال اإلعالنية على أهّنـا:  إحـداث تغيـري يف العـامل بتمثيلـه وكانّـه قـد تغـرّي, فتخلـق األفعـال األدائيـة حالـة فقـط مـن 
واجملتمـع،  واللغـة العقل: سريل )جون38ذل  قول أحدهم: )أان أستقيل(...  خالل متثيله وكانّه قد تغرّي؛ وخري مثال على

 .( 115 ص

 :اسرتاتيجية األفعال اإلعالنية املباشرة 
تنوعت القوى اإلجنازية ل فعـال اإلعالنيـة يف سـورة يوسـف فمنهـا مـاورد للقـرار كقولـه تعـاىل: وأمجعوا أن جيعلـوه يف غيـاابت 

 هنا يتجسد قرار أبناء يعقوب حول إلقاء أخيهم يوسف يف اجلّب بدال من قتله. و  05اجلّب  سورة يوسف اآلية 
وشـروه بـثمن  ـس دراهـم معـدودة وكـانوا فيـه مـن وهناك مـا دلّـت علـى التقيـيم والتثمـني, ويتجلـى ذلـ  يف قولـه تعـاىل:  

السـالم بـثمن خبـس وذلـ  ألّن  , وهنا يف هوه اآلية الكرمية اشرتى الراحلة يوسـف عليـه10الزاهدين" سورة يوسف اآلية 
 اخوة يوسف قرروا التخل  منه نّي مثن.

 :األفعال اإلعالنية غري املباشرة 

جـــاءت األفعـــال اإلعالنيـــة غـــري املباشـــرة يف ســـورة يوســـف بصـــيغيت األمـــر والنـــداء وبقـــوتني إجنـــازيتني مهـــا االقـــرتاح واالهتـــام, 
:"ألقــوه يف غيــاابت اجلــب  لقــوا يوســف يف البأــر حيــ  يقــول تعــاىلفــاالقرتاح يف الــرأي الــوي جــاء بــه ابــن يعقــوب وهــو أن ي

 .14يلتقطه بعء السيارة إن كنتم فاعلني" سورة يوسف اآلية 

 .80:" أيتها العري إن كم لسارقون" سورة يوسف اآليةأّما االهتام فورد يف اهتام يوسف إلخوته ابلسرقة يف قوله تعاىل

  حلوار يف سورة يوسف:ا -اثلثا
احلــدي  القــائم بــني شخصــني, حبيــ :  يتنــاول احلــدي  طرفــان أو أكثــر عــن طريــق الســؤال  مــن نــوع أّن احلــوار هــومعلــوم 

واجلواب بشرط وحدة املوضوع, أو اهلدف, فيتبدالن النقاش حول أمر معني, وقد يصالن إىل نتيجة وقـد ال  يقنـع أحـدمها 
 ســورة يف احلجاجيــة واألفعــال الكالميــة األفعــال: شــايب د)ســعا39اآلخــر ولكــن الســامع مخــو العــربة ويكــون لنفســه وقفــا 

ويعّد القرآن الكرمي وثيقة رائعة من واثئق احلوار الـديين الـوي يتعلـق يكـل قضـااي العقيـدة .(51ص  تداولية، مقاربة النمل،
اب السـردي يف وقـد انبـىن اخلطـ.(101ص نفسـه، )املرجـع 41ابتداء من فكـرة وجـود هللا ووحدانيتـه إىل األحكـام الشـرعية 

 سورة يوسف على احلوار  الوي هدفه التواصل واإلقناع بوحدانية هللا وحق عبادته, ويتجلى هوا فيمايلي:
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 حوار يوسف عليه السالم مع أبيه. -0
 حوار إخوة يوسف مع أبيهم . -0
 حوار السّيارة الوين اشرتوا يوسف.-3
 حوار يوسف مع امرأة العزيز. -4
 مصر. حوار يوسف مع عزيز -5
 حوار يوسف مع صاحيب السجن. -6
 حوار يوسف مع إخوته. -7

 الرتكيــز اخلصــو  وجــه وعلــى ,«هللا إىل الــدعوة» مقصــد جليــا يوســف مــع صــاحيب الســجن يــربز  وعلــى ســبيل املثــال حــوار
 هلمــا لالكامـ املثـل جعلتـه بصـفات الفتيــني مـع حـواره يف السـالم, عليـه يوسـف, النــيب اعتصـم حيـ  العقـدي, اجلانـب علـى

 وثـريا أكثـر ليكـون رؤايمهـا؛ عليـه يعرضـان ومهـا إليهمـا االسـتماع أحسـن بعدما إال دعوته بعرض يشرع مل إذ كافة, وللبشرية
 اآلهلـــة اختـــاذ علـــى التوحيـــد رجحـــان هلـــم بـــني نن احلجـــة؛ وألـــزمهم دعوتـــه يف الســـالم, عليـــه وأدبـــه, وتـــدرج, نخالقـــه فيهمــا

 الواحـد عبـادة علـى نـ  ّ واأللوهيـة, العبودية يستحق ال هللا دون من ويعبدونه آهلة سمونهي ما أن على برهن ّ املتعددة,
 ّ واملوعظـة, والنصـيحة واإلشـادة اهلدايـة قـدم حيـ  هللا, إىل الـدعوة يف احلكـيم األسـلوب مـن وذلـ  الصـمد, الفـرد األحد
 ذل . بعد رؤايمها تفسري يف شرع

 :احلجاج يف سورة يوسف 

 مسـات وتثبـت حجيتـه, تنجز مجلة  قرآنية ومن املشكلة, املتقطعة األحرف من ترتكب فاحتة مبقطوعة القرآين اخلطاب افتتح
 يوســف قصــة علينــا فقــ  متنقلــة, ومكانيــة زمنيــة عــرب إحــاالت تتحــني الــيت الســردية إشــاراته ويف آايتــه, يف والصــدق البيــان
 التنزيلــي الســياق يف صــياغتها وأعيــدت التلفظــي, إلنتاجهــا غامســو  كانــت يرتيــة  معينــة ظــروف يف املنجــزة املؤشـرات ذات
 مبؤشـــرات رؤايه واخـــربه يعقـــوب اببيـــه يوســـف اتصـــل. املوجهـــة احلجاجيـــة ومســـاراهتا والســـردية مساهتـــا االتصـــالية حيـــ  مـــن

 كفــاءة ميلــ  ألنــه هلــم, الــرؤاي, وتعبريهــا بقصــة إخوتــه إخبــار عــن ابالمتنــاع يعقــوب وأجابــه املرتقــب, احلــدث لفعــل املنجــزة
 حيــ  املتلفظــة, يوســف ذات بقصــدية يعقــوب وقــدأحاط .قرائنهــا بواســطة عليهــا املؤشــر ظروفهــا يف الصــادقة الــرؤى وويــل
ـــاره  مـــع تفســـريه حالـــة ينســـجم الـــوي االشـــاري للنســـق التاويليـــة ابلســـريورة التواصـــلية املتعلقـــة القـــدرة وملكـــه تعـــاىل هللا اخت

 الــديين، اخلطــاب يف االتصــال ســيميولوجيا: عمــر بــن )غمشــي40واجتماعيــة ســيةنف وجوديــة, ومقامــات ظرفيــة إحــاالت
 .(110  ص.1011منوذجا،  الكرمي القرآن يف األنبياء قصص

 اجلنسـي االتصـال إلجنـاز املناسـب املكـاين الظرف العزيز امرأة ويف موضع آخر  تربز احلجاجية لدى يوسف عندما   هيات
 إشـــباع منــه فطلبــت الغيــايب, الــزمين زوجهـــا ســياق واغتنمــت فيــه, مبالغــا شــديدا قـــاإغال أبــواب بيتهــا فغلقــت يوســف, مــع

 ومل طلبهـا ولكنـه رفـ  بـه, التحـرش و معاكسـته و مراودتـه, حـدود يف تتمثـل أدائيـة لصي  بتلفظها الطائشة رغبتها اجلنسية
 يف تقويـــه الـــيت والعلـــم احلكـــم ءةوأعطـــاه كفـــا مثـــواه, أحســـن الـــوي   الشـــكر فعـــل وأجنـــز الشـــهوانية, رغبتهـــا خلطـــاب يصـــ 

 حجــاجي لربهــان برؤيتــه الــزان يف الوقــوع واجتنــاب علــى التعفــف وأعانــه الســردي افتقــاره وتعــوي  اخلصــم, علــى االنتصــار
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 معطـى بـول  فـاجنز املخلصني, العباد من ابن: يوسف به تت  حجاجيا مقوما هللا تعاىل وذكر. واملنكر الضر عنه صرف
 وصـيانة العفـاف,. يف  األصـفياء, وأخـالق األنبيـاء, آداب مـن سـبحانه هللا أيه مـا كـان  وانـه اخليانـة, ونبـو الوفاء وااللتزام

 .(111ص نفسه، )املرجع  40األدانس عن النفس
 علــى فعــل االتفــاق يف تتمثــل تلفظيــة أفعــاال فــاجنز مســبقا, التوحيــد رســالة لتبليــ  اإلقنــاع أســلوب يوســف هــوا وقــد اســتعمل

 حسـن كـول  لـه وفرا ملا و احملدد, إتيان الطعام موعد قبل رؤيتهما بتاويل الوعد إجناز وفعل رؤيتهما, فسمع ماهل اإلصغاء
 اسـتمدها التاويليـة ملكتـه أن قخبـارهم رسـالته ابتـدأ و التعـاون التخـاطيب, مبـدأ هلما أبدى اجلواري, اتصاله إلجناح اإلصغاء

 مللــة ابتباعــه ذكــرهم ّ ظلمــا, الســجن إدخالــه يف الفــاعلني عبــادة نبــو إىل درج ّ ة,املعرفيــة املطلقــ – تعــاىل – هللا قــدرة مــن
 أطروحـة كاذبـة بتقـدمي( اخللـف) بقيـاس االسـتدالل عليهمـا عـرض ّ تعـاىل   الشـكر و الشـرك بعـدم األولني  املرتبطة آابئه

 .(114ص  نفسه، )املرجع43الصادقة األطروحة( القهار الواحد هللا) نقيضها عرض و( متفرقون أرابب)

 خامتة
بعد عرض االسرتاتيجية التواصلية والتداولية يف قصة سيدان يوسف من أفعال كالمية وحوار وحجاج ينتهـي بنـا املطـاف إىل 

 استعراض أّهم النتائج: 
 قصـــة, ومخـــو واحلجـــة يف شـــكل الـــّدليل يســـتخدم إذ والتـــاثري؛ لضقنـــاع تعـــّد القصـــة يف اخلطـــاب القـــرآين وســـيلة 

 هبــا ليحــاجّ  القــرآن محلهــا الــيت األســاليب هــو أحــد القــرآين فــإّن القصــ  لــوا وحوادثهــا, احليــاة واقــع مــن صــورته
 . الناس

  ّإىل ابلدرجــة األوىل, يهــدف حجاجيــا كــان يوســف,  ســورة يف واإلنشــائي منهــا اخلــربي  الكــالم؛ أفعــال دور إن 
 بـــني احلـــوار مواضــع يف إّمـــا الســـورة, افرت عليهــاتـــو  حجاجيـــة تقنيــات جوهرهـــا يف الكـــالم  أفعــال وهـــي: اإلقنــاع

 . القرآن يف اإلقناعية االسرتاتيجية اآلليات من يعدّ  وهوا السورة, يف القرآين العام اخلطاب يف أو الشخصيات,

 علـى املعروضـة الـدعوى عـن للـدفاع شروطه ومنطوقاتـه تتظافر مرّكب لغوي كفعل يوسف سورة يف احلجاج ظهر 
ــــى مــــا اهــــو و,  املتلقــــني ــــه_  يوســــف دفــــاع  ســــيدان يف يتجّل ــــدعوة عــــن_ الســــالم علي  مــــع حــــواره يف هللا إىل ال

 . وتوحيده اب  اإلميان وهي دعواه بصدق إقناعهما للوصول إىل,  السجينني

 وااللتزاميـة واإلعالنيـة واإلخبارية والتعبرييـة التوجيهية بني السالم عليه يوسف سورة يف الكالمية األفعال تنوعت ,
 السورة. يف حضورا األكثر هي (التقريرية) واإلخبارية( األمرية) التوجيهية األفعال وتعدّ 

  ّـــة األفعـــال إن ـــة األفعـــال علـــى غلبـــت قـــد املباشـــرة الكالمي  حتليـــل فيهـــا هـــوه األخـــرية ألنّ  املباشـــرة؛ غـــري الكالمي
 يف القرآنيـــة الســـورة خطـــاب جـــاء تعليـــل وقـــد دون املخاِطـــب فيلقيهـــا األوىل املخاط ـــب, أّمـــا طـــرف مـــن وتفســـري
 .تفكري إىل حتتاج ال مواقف
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 (18) 
 هشام ابلقراءات استشهاد ابن

 (كتابه أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك أمنوذجاً )
  1حممد اإلمام إبراهيم اإلمام .د

 السودان, امعة القرآن الكرمي ووصيل العلومجبأستاذ دكتور 
 املستخلص 

عـالوة علـى  راءات مصـدرا  مـن املصـادر اللغويـة.يـدة , لكـون القـإن العالقة بني القـراءات القرآنيـة و اللغـة العربيـة  عالقـة وط
 ان ائمة القراء من شيوئ النحو مثل عمرو بن العالء , و الكسائي وغريمها .   

وويت أمهيــة هــوا البحــ  يف كونــه يتنــاول قضــية أصــولية مهمــه , تــرتبط نصــول النحــو , وتتعلــق ابلقــران الكــرمي وقراءاتــه ,  
 هشام ابلقراءات من خالل كتابه أوضح املسال  إىل ألفية  ابن مال  .وهي احتجاج  ابن 

وهتــدف هــوه الدراســة لبيــان ارتبــاط اللغــة ابلقــرآن الكـــرمي وقراءاتــه , كمــا أهنــا تؤكــد ضــرورة االستشــهاد ابلقــراءات , وبيـــان 
يعتمــد علـى مجــع النصــو ,  استشـهاد ابــن هشـام هبــا . واملـنهج الــوي اتبعــه الباحـ  هــو املـنهج الوصــفي االســتقرائي الـوي

 ومن ّ التحليل , و الوصول إىل النتائج .
وتوصــل الباحــ  إىل نتــائج كثــرية منهــا : القــران الكــرمي وقراءاتــه املختلفــة حجــة يف اللغــة كمــا أنــه حجــة يف الشــريعة. واحــتج 

 لقراءات . ابن هشام ابلقراءات املتواتر منها و الشاذة , وقد تعددت مناهج ابن هشام يف استشهاده اب
 .وقد توصل الباح  إىل عدة توصيات منها : ضرورة االعتماد على االستشهاد ابلقراءات , وتدريسها يف اجلامعات

 
 املقدمة

احلمــد   الــوي اصــطفى مــن عبــاده محلــة كتابــه , وأوجــب علــيهم  ويــده والعمــل بــه , ووعــدهم علــى ذلــ  جزيــل ثوابــه , 
القرآن على سبعة أحـرف  للتيسـري علـى األمـة , وتسـهيل حفظـه وصـونه , ليظـل ابقيـا  والصالة والسالم على من أنزل عليه

 إىل يوم الدين سراجا منريا.
 وبعد

اتســاقا مــع أهــداف املــؤمتر الــدويل االفرتاضــي األول للقــران الكــرمي ,واللغــة العربيــة ,وإميــاان مــين بعظمــة القــرآن ,وأمهيــة اللغــة 
تظــاهرة العظيمــة هبــوه املشــاركة املتواضــعة يف جمــال االحتجــاج ابلقــرآن الكــرمي يف علــوم العربيــة ارويــت أن أشــارك يف هــوه ال

اللغة العربيـة , وهـي بعنـوان : استشـهاد ابـن هشـام ابلقـراءات . كتابـه أوضـح املسـال  إىل ألفيـه ابـن مالـ  أمنوذجـا  . احملـور 
 األول اللغة العربية والقران الكرمي.

 امهية البحث:

                                                           
0 dimam3575@gamil.Com 
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 االيت: يهدف البح  اىل
 بيان ارتباط اللغة العربية ابلقران الكرمي .0
 دراسة اصل من اصول النحو .0

 التاكيد على االستشهاد ابلقراءات .3

 الوقوف على استشهاد ابن هشام ابلقراءات .4

 منهج البحث:

ون, املنهج الوي أتبعه هوا البح  هو املنهج التحليلي االستقرائي والوي يعتمد على مجع النصو  هوا مـن حيـ  املضـم
 أما من حي  الشكل فقد اشتمل مقدمة وثالثة فصول وخامتة تفاصيلها:

 املقدمة: اشتملت على أمهية البح  وأهدافه ومنهجه ,وهيكله . - أ
 التمهيد : بعنوان ترمجة ابن مال  وابن هشام - ب

 املبح  االول: أصول النحو - ت

 املبح  الثاين, القراءات نشاهتا وتطورها - ث

 هشام ابلقراءاتاملبح  الثال  :استشهاد ابن  - ج

 اخلامتة اشتملت على النتائج والتوصيات - ح

 وتوصل الباح  إىل نتائج أمهها:

 أن القران الكرمي بقراءاته املختلفة حجة يف اللغة , كما أنه حجة يف الشريعة  .0
 أستشهد ابن هشام ابلقراءات أكثر من مثانني مره .0

 
 التمهيد

 ترمجة ابن مال  وابن هشام
 يتهأواًل : ابن مالك وألف

هو حممد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مال  , اإلمام العالمـة مجـال الـدين أبـو عبـد هللا الطـائي اجليـاين . ولـد سـنة سـتمأة أو 
إحدى وستمأة من اهلجرة . ونشا ببالد األندلس , وتلقى علومه األوىل يف بلدته )جيـان( يف األنـدلس ّ انتقـل إىل دمشـق 

 ( .  6/033- 0399) الزركلي 
و  ابــن مالــ  النحــو والقــراءات عــن أيب رزينــة بــن اثبــت , وكــان إمامــا   يف القــراءات وعللهــا , كمــا كــان حبــرا  يف النحــو أخــ

والصـرف . وقـد أثـىن علــى ابـن مالـ  كثـري مــن العلمـاء , وأصـحاب كتـب الــرتاجم والـرواايت ,ملـا خلفـه ابــن مالـ  مـن علــم 
  يف األجـــواء العلميـــة مبؤلفاتـــه الـــيت ســـارت هبـــا الركبـــان يف مجيـــع خاصـــة   يف النحـــو والصـــرف , وقـــد ذاع صـــيت ابـــن مالـــ

األوطــان ,ومــن أشــهر ذلــ  ألفيتــه املشــهورة ,فقــد وضــع ابــن مالــ   أرجــوزة طويلــه تقــارب أبياهتــا الثالثــة أالف بيــت مــن 
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صـة ( الـوي عـرف مزدوج الرجز لعلم النحو والصرف معا , ّ شرحها بكتاب مساه )الوفية ( ّ خلصـها بكتـاب مسـاه )اخلال
 ابأللفية  نسبة إىل عدد أبياته اليت بلغت األلف بيت .

 (0/031_0396تويف ابن مال  يف الثاين عشر من شعبان سنة اثنتني وسبعني وستمائة من اهلجرة )السيوطي:
 اثنياً : ابن هشام وكتابه أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك

أمحــد بــن عبــدهللا بــن هشــام األنصــاري , امللقــب جبمــال الــدين واملكــىن نيب  هــو الشــيخ االمــام العالمــة عبــدهللا بــن يوســف
 حممد واملعروف اببن هشام.

ولد بن هشام يف مدينة القاهرة , وكانت والدته يف شهر ذي القعدة من سنة مثـاين وسـبعمائة مـن اهلجـرة وكـل الـوين ترمجـوا 
 ( .4/047_ه0399له اتفقوا على ذل  )الزركلي 

ام منــو نعومــة أظــافره وصــباه يطلــب العلــم جملــس ملعظــم علمــاء عصــره , وقــرأ كثــريا مــن الكتــب و املؤلفــات , كــان ابــن هشــ
ومجع من العلـم الكثـري , وتضـلع يف كثـري مـن العلـوم , فكـان فقيهـا  عاملـا  ابلفقـه الشـافعي , واحلنبلـي , وكـان حمـّداث , وجميـدا  

ان جميـدا  للتفسـري واالدب ابإلضـافة إىل تبحـره يف اللغـة والنحـو , وبـروزه يف للقراءات أذ أتقن الشاطبية , وله شرح عليها وك
ـــــــــه  ـــــــــرتاجم أشـــــــــعارا  نســـــــــبتها إلي ـــــــــب ال ـــــــــه كت ـــــــــن هشـــــــــام شـــــــــاعرا  فقـــــــــد أوردت ل ـــــــــة  كلهـــــــــا , وقـــــــــد كـــــــــان اب علـــــــــوم العربي

 ( .0/55ه_0407)الوهيب:
ظـرون إليـه بشـي مـن اإلعجـاب والتقـدير,  وقد حظي ابن هشـام ابهتمـام العلمـاء املعاصـرين لـه , والـوين مـن بعـده فكـانوا ين

 كما حظيت مؤلفاته ابلدراسة  والشرح.
يعد ابن هشام من أكثر العلماء وليفا  إذ تزيـد مؤلفاتـه عـن اخلمسـني كتـاب يف علـوم عـدة علـى رأسـها النحـو , ومـن اشـهر 

وضح املسال  إىل ألفيـة  ابـن مالـ  مؤلفاته : مغىن اللبيب عند كتابة األعاريب , وشوور الوهب , وقطر الندى , وكتابه ا
وهو شرح أللفية  ابن مال  , وقـد تـوخى فيـه ابـن هشـام منهجـا  تعليميـا  أسـتهدف بـه طـالب العلـم والدارسـني , وقـد طبـع 

 عدة مرات .
ـــــــــالث وســـــــــتني وســـــــــبعمائة مـــــــــن اهلجـــــــــرة  وتـــــــــويف يف القـــــــــاهرة ليلـــــــــة اجلمعـــــــــة خلمســـــــــة مـــــــــن شـــــــــهر ذي القعـــــــــدة ســـــــــنة ث

 (.0/008_0396)السيوطي:
 املبحث االول

 السماع ومصادره
املصادر هي املنابع اللغوية اليت استقى منهـا النحـاة قواعـد النحـو , سـواء أكانـت نصوصـا  لغويـة مسعـت مـن العـرب أنفسـهم 
أم  نقلت مدونة عنهم أم كانت نوعـا  مـن القيـاس علـى هـوه النصـو  . ومصـادر النحـو املعروفـة هـي السـماع و القيـاس و 

 اإلمجاع . 
 يف السماع : تعر 

وأريـد بــه مــا جــاء يف قــول الســيوطي :  وأعـين بــه مــا ثبــت مــن كــالم مــن يوثـق بفصــاحته فشــمل كــالم هللا تعــاىل وهــو القــرآن 
الكـــرمي , وكـــالم نبيـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم , وكـــالم العـــرب قبـــل بعثتـــه , ويف زمنـــه , وبعـــده إىل أن فســـدت األلســـنة بكثـــرة 
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 –ه 0396مســـلم أو كـــافر فهــوه ثالثـــة أنـــواع البــدَّ يف كـــل منهـــا مــن الثبـــوت ) الســـيوطي : املولــدين , نظمـــا  ونثـــرا  , عــن 
 4  ) 

 مصادر السماع 
أمجــع النحــاة علــى أن مصــادر الســماع أو النقــل ثالثــة : القــرآن الكــرمي وقراءتــه , و احلــدي  النبــوي الشــريف , كــالم العــرب 

 ا  . الفصحاء املوثوق بفصاحتهم و سالمة لغتهم نثرا  و شعر 
 االستشهاد ابلقران الكرمي وقراءاته 

أمجــع علمــاء اللغــة والنحــو علــى أن القــران أوثــق كتــاب , وأكــدوا أن القــران  بقراءاتــه املختلفــة حجــة يف العربيــة , كمــا أنــه 
رب حجة يف الشريعة ,وذل  ألنه الن  املوثوق بصـحته ,املنقـول ابلتـواتر عـن  النـيب صـلى هللا عليـة وسـلم عـن جربيـل عـن 

 العاملني .
قال السيوطي  أما القران فكل ما ورد أنه قـرئ بـه جـاز االحتجـاج بـه يف العربيـة ,سـواء كـان متـواترا أم احـادا أم شـاذا ,وقـد 
أطبــق النــاس علــى االحتجــاج ابلقــراءات الشــاذة يف العربيــة إذا مل ختــالف قياســا معروفــا  . بــل ولــو خالفتــه حيــتج هبــا يف مثــل 

 (.48  0396ن مل جيري  القياس عليه   )السيوطي ذل  احلرف بعينه وا
( .     ويقـــول  040440/0ويقـــول الزجـــاج   وال يتخـــري لكتـــاب هللا عـــز وجـــل إال اللفـــت  األفضـــل واألجـــزل    )الزجـــاج 

(  ويقــول البغــدادي  أمــا ربنــا تبــارك وتعــاىل 0/04_ 0970الفــراء   والقــران أعــرب وأقــوى يف احلجــة مــن الشــعر   ) الفــراء 
 ( .0387,0/04فكالمه عّز وجّل أفصح الكالم وأبلغه وجيوز االستشهاد به متواتره وشاذه   ) البغدادي 

وملا كانت الرواية غاية يف الدقة , متقنة يف النقل والرواية , أمجع العلماء على أن اللغة إذا وردت يف القـران فهـي افصـح مـن 
 (. 0/01- 0396يف غريه .) ابن اجلزري

النحــاة القــران  مصــدرا للتقعيــد النحــوي وال تلــو كتــاب مــن كتــب النحــو صــغريا كــان أو كبــريا علــى أن القــران وقــد اعتمــد 
 مصدرا  للدراسة أاي كان عدد اآلايت اليت اعتمد عليها .

 حلدي  النبوي الشريف :اباالستشهاد 
يفتخـر ننـه ال يلحـن يف فيقـول   أان  كان الرسول صلى هللا علية وسلم أفصح من نطق ابلضاد وكان عليه الصـالة والسـالم
 أفصح من نطق ابلضاد بيد أين من قريش , واسرتضعت يف بىن سعد فان يل اللحن  .

وقد كان صلى هللا علية وسلم منوذجا  للمسلمني يف أقواله وأفعاله , وما أكثر األحادي  الشريفة اليت يلقيهـا علـى املسـلمني 
 على حسب الظروف ومقتضيات األمر .

ال شــ  أن هــوه األحاديــ  منبــع ثــر للرتاكيــب اللغويــة الفصــيحة , واألســاليب الراقيــة . غــري  أن اللغــويني انقســموا ا ــاه و 
االحتجــاج ابألحاديــ  النبويــة إىل ثــالث فــرق:  فرقــة منعــت االحتجــاج ابحلــدي  ,وأخــرى جوزتــه مطلقــا ,واثلثــة توســطت 

 بني املنع واجلواز . 
 أوال : موقف املانعني 
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الــوين رفضــوا االحتجــاج ابحلــدي  صــراحة ,وذلــ  ألن علمــاء احلــدي  أجــازوا الروايــة ابملعــىن كمــا أن كثــريا مــن رواه  وهــم
 احلدي  كانوا غري عرب .

وتــزعم هــؤالء أبــو حيــان النحــوي , وأبــن الضــائع   قــال ابــن الطيــب   ال نعلــم أحــدا مــن علمــاء العربيــة خــالف العلمــاء يف 
ف إال مــا أبــداه الشــيخ أبــو حيــان يف شــرح التســهيل , وأبــو احلســن الضــائع يف شــرح اجلمــل    االستشــهاد  ابحلــدي  الشــري

 (. 30  0396وكان أبو احلسن الضائع أول من نبه إىل قضية االستشهاد ابحلدي  )السيوطي 
 اثنيا : موقف ا وزين 

يتمتـــع بفصـــاحة عاليـــة وذهبـــوا إىل أن  وهـــم الـــوين ذهبـــوا إىل صـــحة االحتجـــاج  ابحلـــدي  النبـــوي مطلقـــا إذ أن املـــتكلم بـــه
احلدي  النبوي هو املصدر الثاين من مصادر االحتجاج على صحة الكالم . ويف طليعة هؤالء : ابـن خـروف ,وابـن مالـ  

 , و الدماميين,  وتبعهم كثري من متاخري النحاة مثل : الناظم ,وابن هشام, واألمشوين وغريهم .
 اثلثا: موقف املتوسطني 

هـــؤالء التوســـط يف االحتجـــاج ابحلـــدي  النبـــوي وقـــد فـــرق هـــؤالء بـــني مـــا يعتقـــد أنـــه كـــالم الرســـول عليـــه الصـــالة ومـــوهب 
والسالم  دومنا تغيري, وما حيتمل التعبري به من ألفاظه . فامـا مـا عـرف اعتنـاء انقلـة بلفظـه املقصـود  كاألحاديـ  الـيت قصـد 

األمثـال النبويـة, فهـوا يصـح االحتجـاج بـه يف العربيـة , وأمـا مـا عـرف  هبا فصاحته صل هللا عليـه وسـلم مثـل كتابـه هلمـزان و
اعتنــاء انقلــة ابملعــىن دون اللفــت فــال يصــح االحتجــاج بــه . ومــن هنــج هــوا املــنهج : أبــو اســحق الشــاطيب , والســيوطي . ) 

 ( .  007 – 0410ضاري حممد :
 االستشهاد  بكالم العرب :

, واملراد به ما نطقت بـه العـرب مـن شـعر ونثـر يف جاهليتهـا ,وإسـالمها , حـ  هوا هو الضرب الثال  من أضرب السماع 
( ولعـل أبـرز ظـاهرة تتصـل بقضـية االحتجـاج بكـالم العـرب يف   07  – 0396منتصف القرن الثاين اهلجـري ) السـيوطي

ملنزلــة الشــعر عنــد  كتــب النحــو العــريب اعتمــاد النحــاة اعتمــادا أساســيا علــى الشــعر ,إذ هــو العنصــر الغالــب عنــدهم وذلــ 
 العرب , فهم حيفظونه ويتدارسونه بينهم , ويعتربونه مصدر فخر وسر مهابه. وهو ديواهنم الوي إليه يرجعون . 

وحني جاء اإلسالم مل هتتز منزلة الشعر يف نفوسهم  فقد جعلوه حجة فيما أشكل يف كتاب هللا تعاىل سـأل ابـن عبـاس عـن 
 (  41 – 0410إىل قول الشاعر . )شعبان بن صالح  )الزنيم( فقال) الدعي( امل تسمع

 زنيم تداعي الرجال زايدة * كما زيد يف عرض األدمي األكارع 
 وقد قسم العلماء الشعراء على أربع طبقات : 
 الطبقة األوىل .اجلاهليون وهم من كانوا قبل اإلسالم  

 م الطبقة الثانية . املخضرمني وهم الوين أدركوا اجلاهلية واإلسال
 الطبقة الثالثة .اإلسالميون وهم الوين كانوا يف صدر اإلسالم كجرير والفرزدق 

 الطبقة الرابعة . املولدون ويقال احملدثون , وهم من جاءوا بعد الطبقة الثالثة وأوهلم بشار  
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ــــة فــــإن  مجهــــور العلمــــاء  وقــــد أمجــــع علمــــاء اللغــــة والنحــــو علــــى االحتجــــاج بشــــعر الطبقتــــني األوليتــــني, وأمــــا الطبقــــة الثالث
يستشهدون بشعرهم ,وإن كان عمرو بن العالء وعبـد هللا بـن أيب إسـحاق وغريمهـا يلحنـون الفـرزدق, والكميـت , وذا الرمـة 

 ( .0/5,  0387وغريهم . وأما شعراء الطبقة الرابعة فال يستشهد بشعرهم ) البغدادي 
 املبحث الثاين

 نشأهتا وتطورها  -القراءات القرآنية 
 : تعريفهاأوال  

 القراءات لغة : مصدر قرأ يقرأ مبعىن )تال( وهو قارئ ) ابن منظور مادة قرأ ( .
 0396اصــطالحا :  عرفهــا ابــن اجلــزري بقولــه    علــم بكيفيــه أداء كلمــات القــران واختالفهــا معــزوا لناقلــه   )ابــن اجلــزري 

كتــاب هللا تعــاىل واخــتالفهم يف احلــوف واإلثبــات وعرفهــا امحــد الــدمياطي بقولــه  علــم يعلــم منــه اتفــاق النــاقلني ل (.00 
والتحريـــ  والتســـكني, والفصـــل والوصـــل, وغـــري ذلـــ  مـــن هيأـــة النطـــق واإلبـــدال وغـــريه مـــن حيـــ  االســـتماع )الـــدمياطي 

(  وعرفهــا أبــو حيــان األندلســي بقولــه : علــم يبحــ  عــن كيفيــة النطــق نلفــال القــران) أبــو حيــان النحــوي 0/6 -0417
0403-  0/04  ) . 

 نشاة القراءات وتطورها:
أ نزل القرآن  على سبعة أحرف  توسعا  وختفيفا  على العباد ,وقد كان صلى هللا علية وسلم يقرئ الصحابة ابلقـراءات كلهـا, 
ّ تفرق الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني يف األمصار , فكان كـل واحـد مـنهم ي قـرأ أهـل ذلـ  املصـر ابلقـراءة الـيت تلقاهـا 

 لنيب صلى هللا علية وسلم فاختلفت قراءة  أهل األمصار على  و ما اختلفت قراءة الصحابة الوين علموهم . عن  ا
ويف خالفة عثمان انتشر اخلـالف بـني املسـلمني يف القـراءات , فقـال حويفـة لعثمـان: اي امـري املـؤمنني أدرك هـوه األمـه قبـل 

ففزع سـيدان عثمـان فزعـا شـديدا , وأمـر جبمـع القـران علـى حـرف واحـد أن تتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود والنصارى , 
, ّ أرســل املصــاحف إىل األمصــار وأحــرق  مــا ســوى هــوه املصــاحف حــ  ال يــدع جمــاال ألي  خــالف وكــن وابتعــ  مــع  

 أن كــل مصــحف قـــار  لــيعلم مـــا بــني دفـــيت املصــحف املرســل للمصـــر , وبــول  اســـتقرت الــرواايت القرآنيـــة, وأمــر املقـــرئني
 يلتزموا  مبا يف هوه املصاحف ,وأن ي قرئوا املسلمني على حروفها , وأطاعته األمة على ذل  وعّد امجاعا . 

ّ ان هؤالء الرواة انتشروا يف األمصار وكثروا  فاحوج األمر إىل ضـبط القـراءات , فاختـار ابـن جماهـد سـبعة مـن القـراء بنـاء  
 (.4  0439على شروط  توافرت لديه ) اإلمام حممد 

 نزول القران يف سبعة أحرف :
لقد كانت للعرب هلجات ش  , نبعت من طبيعة فطرهتم يف جرسـها , و أصـواهتا وحروفهـا , فكـل قبيلـة هلـا مـن اللحـن يف  
كثري من الكلمـات مـا لـيس ل خـرين , إال أن قريشـا مـن بـني العـرب قـد هتيـات هلـا عوامـل جعلـت للغتهـا الصـدارة مـن بـني 

ائــل العربيـة األخــرى مــن جـوار البيــت ,وســقاية احلـاج , وعمــارة املسـجد احلــرام , واإلشــراف علـى التجــارة , فانزهلــا فـروع القب
-0439العـــرب هلـــوه اخلصـــائ  وغريهـــا منزلـــة الســـيادة للغـــاهتم فكـــان طبيعيـــا أن ينـــزل القـــران بلغـــة قـــريش ) اإلمـــام حممـــد 

 05. ) 
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على سبعة أحرف ومن ذل  ما ورد  عن ابن عباس رضـي هللا عنهمـا أنـه ونصو  السنة قد تواترت نحادي  نزول القران 
قــال: قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم   أقــراين جربيــل علــى حــرف فراجعتــه فلــم أزل اســتزيده ويزيــدين حــ  انتهــى إىل 

 سبعة أحرف   . 
 تيسر منه   وقوله صلى هللا عليه وسلم   إن هوا القران أنزل على سبعة أحرف  فاقرأوا ما  

 حقيقة األحرف السبعة:
اختلـف أهـل العلـم يف معـىن األحـرف السـبعة علـى مخســة وثالثـني قـوال وأكثرهـا متـداخل ,وميكـن تلخيصـها يف السـبع أوجــه 

 وهي : األمر والنهي ,والوعد والوعيد , واجلدل والقص  واملثل .
األمسـاء ابإلفـراد والتثنيـة واجلمـع , أو االخـتالف يف وجـوه وقيل املراد ابألحرف السبعة : وجوه التغـاير السـبعة مـن اخـتالف 

اإلعــــراب , أو االخــــتالف يف التصــــديق , أو االخــــتالف يف التقــــدمي والتــــاخري, أو االخــــتالف ابلــــزايدة والــــنق  , وقيــــل : 
اءات الســبع ) اخــتالف اللهجــات ابلتفخــيم والرتقيــق, والفــتح واإلمالــة , وذهــب مجاعــة إىل أن املــراد ابألحــرف الســبعة القــر 

 ( . 0/04ه .0408حممد سامل 
 أركان القراءة الصحيحة : 

ملــا كثــر االخــتالف يف القــراءات وضــع العلمــاء شــروطا تنضــبط هبــا القــراءة الصــحيحة , فمــ  مــا اجتمعــت هــوه الشــروط يف 
 قراءة عدوها صحيحة متفق عليها .

 وهي ثالث  شروط : 
 تواتر النقل ) السند املتواتر (  - أ
 للقراءة وجه شائع يف العربية  أن يكون - ب

 موافقة خط املصحف العثماين على إحدى نسخه  - ج

 أنواع القراءات :

 تنقسم القراءات من جهة النقل إىل قسمني : 
 قراءة متواترة  .0
 قراءة أحاديه  وهلا قسمان  : قراءة مشهورة وقراءة غري مشهورة  .0

 : وتنقسم من جهة قبوهلا وعدم قبوهلا إىل ثالثة اقسام    

 القراءة املقبولة : وشرطها توفر شروط القراءة الصحيحة  - أ
 ( .03  0417القراءة املردودة : وهي اليت فقدت شرطا من شروط القراءة الصحيحة ) الدمياطي  - ب

 القراءة املتفق عليها  - ج

 القراء العشر ورواايهتم :

 وهم على هوا الرتتيب من حي  وفياهتم ابدئني ابلسبعة املتممني للعشر . 
 ابن عامر   .0
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 . هو عبد هللا بن عامر اليحصيب و راوايه مها :عبد هللا بن أمحد بن ذكوان ,وهشام بن عمار .

 ه( 001ابن كثري )ت .0

 هو عبد هللا بن كثري املكي وراوايه مها: أمحد بن حممد بن عبد هللا ) البزي( وحممد بن عبد الرمحن )فنبل(  .

 ه( 007عاصم بن أيب النجود )ت  .3

 بن أيب النجود . رأوايه مها : أبو حف  عمرو بن أيب داؤود , و أبوبكر بن عباس املشهور بشعبة .هو عاصم 

 ه( 054أبو عمرو ابن العالء )ت .4

 هو : زابن بن العالء بن عمار :أبو عمرو حف  بن عمر املشهور ابلدوري, وأبو شعيب صاحل بن زايد السوسي . 

 ه(056محزة )ت  .5

بيــب الكــويف . وراوايه مهــا : أبــو حممــد خلــف بــن هشــام البــزار, وأبــو عيســى خــالد بــن خالــد هــو : أبــو عمــار محــزة بــن ح 
 الشيباين . 

 ه( 069انفع )ت .6

هـــو انفـــع بـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب نعـــيم . وراوايه مهـــا : أبـــو موســـى عيســـى بـــن مينـــا املشـــهور بقـــالون, وعثمـــان بـــن ســـعيد  
 املشهور بنورس . 

 ه( 089الكسائي ) ت .7

 على بن محزة وراوايه مها : أبو عمر حف  املشهور ابلدوري, واللي  بن خالد املروزي .  هو أبو احلسن

 ه( 031أبو جعفر )ت .8

 هو يزيد بن القعقاع املخزومي  وراوايه مها : عيسى بن وردان , وسليمان بن حممد بن مسلم بن حجاز .

 ه( 015يعقوب احلضرمي )ت .9

 وح بن عبد املؤمن, وحممد بن املتوكل . هو يعقوب بن إسحاق بن زيد وراوايه مها : ر 

 ه( 009خلف العاشر ) ت .01

                                                                              هو خلف بن هشام بن البزار وراوايه مها: إسحاق بن ابراهيم , وادريس بن عبد الكرمي .                                              

 

 الشواذ االربع :
   

ه( هو أبو سعيد بن بشار وأشـهر رواتـه : شـجاع بـن أيب النضـر , وأبـو عبيـدة القاسـم 001احلسن البصري )ت .00
 بن سالم .

ه( هــو حممــد بــن عبــد الــرمحن الســهمي وأشــهر رواتــه : أمحــد بــن حممــد املشــهور ابلبــزي , 003ابــن حميصــن )ت .00
 وحممد بن أيوب املشهور اببن شنبوذ . 
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ه( هو سليمان بـن مهـران وأشـهر رواتـه : احلسـن بـن سـعيد املشـهور ابملطـوعي  , وحممـد بـن 048عمش )تاأل .03
 أمحد بن إبراهيم املشهور ابلشنبوذي .

ه( هو حيىي بن املبارك العدوي وأشهر رواته سليمان بن أيوب بن احلكـم وأمحـد بـن فـرح بـن 310اليزيدي  ) ت .04
 ( .0/60. 0988جربيل ) الوهيب حممد بن محد 

 املبحث الثالث 
 استشهاد ابن هشام ابلقراءات 

استشــهد ابــن هشــام ابلقــراءات يف كتابــه أوضــح املســال  إىل ألفيــة ابــن مالــ  اثنتــني ومثــانني مــرة استشــهد فيهــا ابلقــراءات 
 املتواترة , و القراءات الشاذة , وذل  على النحو التايل 

 أوال  : استشهاده ابلقراءات املتواترة 
 ابن هشام ابلقراءات املتواترة اثنتني ومخسني مرة وذل  على النحو االيت  استشهد
 نسبة القراءة إىل قارئها  .0

 ويكون ذل  بقوله : قراءة فالن أو قرأ فالن , و القراء الوين استشهد بقراءهتم ابن هشام هم : 

 اإلمام الكسائي  - أ
بتخفيـف الـالم ,)أال( حـرف  05وا   ( سورة النمل اآليـة استشهد  ابن هشام بقراءة الكسائي يف قوله تعاىل ) أال يسجد

 (  48م :  0970تنبيه , و )اي( حرف نداء , و املنادى حمووف تقديره اي قوم ) ابن جماهد 

 اإلمام ابن عامر - ب
مر , قــرأ ابــن عــا 01استشــهد ابــن هشــام بقــراءة ابــن عــامر يف قولــه تعــاىل ) وكــل وعــد هللا احلســىن ( ســورة احلديــد اآليــة : 

 0407)وكــل( فهــو مبتــدأ وعــدى الفعــل إىل ضــمريه , وجعــل اجلملــة خــربا  عنــه , ّ حــوف اهلــاء ختفيــف . ) ابــن اجلــزري 
 ( .384/ 0 -ه

 اإلمام انفع  - ج
وقولـه تعـاىل )هـل  046استشهد ابن هشام بقراءة اإلمام انفع يف قوله تعاىل: ) هل عسـيتم إن كتـب ( سـورة البقـرة اآليـة : 

قرأ انفع اآليتني بكسر السـني , وقـرأ البـاقون مـن العشـرة بفتحهـا و الكسـر لغـة يف  00( سورة حممد اآلية  عسيتم إن توليتم
)عسى( إذا اتصل هبا مضمر , و الفتح هـي اللغـة الفاشـية  , وعليهـا أمجـع القـراء وانفـع مـنهم إذا مل يتصـل الفعـل مبضـمر . 

 (  680-ه0401) أبو زرعة : 

 اإلمام ابن كثري  - د
, قـرأ ابـن كثـري ) ال  0ابن هشام بقراءة اإلمام ابن كثري يف قوله تعاىل ) ال أقسم بيوم القيامة ( سورة القيامـة اآليـة استشهد 

 ( .  0/074- 0409قسم ( بغري ألف , قالوا : الالم للقسم و الفعل للحال . ) العكربي : 

 اإلمام أبو جعفر - أ
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, قـرأ أبـو  04ليجزي قوما  مبا كانوا يكسبون ( سورة اجلاثيـة , اآليـة :  استشهد ابن هشام بقراءة أبو جعفر يف قوله تعاىل )
جعفــر ) ليجــزى ( ابلبنــاء علــى ا هــول ) قومــا  ( ابلنصــب علــى انــه مفعــول وهــي حجــة ملــن تــرب إانبــة غــري املفعــول بــه مــع 

 ( .   8/45 –ه 0403وجوده . ) أبو حيان : 

 اإلمام محزة  - و
. قـــرأ محـــزة     ) مبصـــرخي ( 00محـــزة  يف قولـــه تعـــاىل) مبصـــرخّي ( ســـورة إبـــراهيم اآليـــة  استشـــهد ابـــن هشـــام بقـــراءة اإلمـــام

 ( .  0/06 –ه 0431بكسر الياء , وسائر العشرة بفتحها ) أبو طالب : 

 االستشهاد نكثر من قراءة  .0
 استشهد ابن هشام للقاعدة النحوية نكثر من قراءة  وذل  على النحو التايل 

 انفع و الكسائي  - أ
  08استشهد ابن هشام بقراءة انفع و الكسائي يف قوله تعاىل ) إان كنا من قبل ندعوه إنه الرب الرحيم ( سـورة الطـور اآليـة :

قرأ انفع و الكسائي )أنه ( بفتح مهزة )إن( على تقدير الم العلـة أي ألنـه , وقـرأ البـاقون )إنـه ( ابلكسـر علـى االسـتأناف ) 
 (   603  –م 0970ابن جماهد : 

 محزة وحف   - ب
, قــرأ محــزة  77استشــهد ابــن هشــام بقــرايت محــزة وحفــ  يف قولــه تعــاىل ) لــيس الــرب أن تولــوا وجــوهكم ( ســورة البقــرة اآليــة 

وحفــ  ) الــرب( ابلنصــب وقــرأ ابقــي العشــرة ابلرفــع . فمــن نصــب الــرب جعلهــا خــرب ) لــيس ( و املصــدر امســا  هلــا , ومــن قــرأ 
 ( .  0/081 –ه 0431صدر خربا  هلا . ) أبو طالب : ابلرفع جعلها اسم ) ليس ( و امل

 ابن كثري وأيب عمرو  - ج
, قـرأ ابـن   054استشهد ابـن هشـام بقـرايت ابـن كثـري وأبـو عمـرو يف قولـه تعـاىل ) ال بيـع فيـه وال خلـة ( سـورة البقـرة اآليـة : 

 (  0/000 – 0407) ابن اجلزري :  كثري وأبو عمرو ) بيع( و ) خلة ( ابلفتح وقرأ الباقون ) بيع ( و )خلة ( ابلرفع

 انفع و أبوبكر  - د
استشــهد ابـــن هشـــام بقــرايت انفـــع و أيب بكـــر يف قولـــه تعــاىل ) إن لـــ  اأّل  ـــوع فيهـــا وال تعــرى , وأنـــ  ال تظمـــؤ فيهـــا وال 

 , قــرأ انفــع و أبــوبكر بكســر مهــزة )إن (علــى االســتأناف  , وقــرأ ســائر العشــرة 009 – 008تضــحى (  ســورة طــه اآليــة : 
 ( .   464 – 0401ابلفتح عطفا  على اسم إن ) أبو زرعة : 

 قوله : وقد قرئ السبعة   .3
, قـرأ حفـ  ) ابلـ  ( بغـري تنـوين و       ) أمـره( ابجلـر  3وذل  يف قوله تعـاىل ) إن هللا ابلـ  أمـره ( سـورة الطـالق اآليـة : 

ـــ  ( ابلتنـــوين  و ) أمـــره (ابلنصـــب ع ـــاقون ) ابل ـــ  ( ) أبـــو طالـــب علـــى اإلضـــافة و قـــرأ الب ـــه مفعـــول ) ابل  – 0431لـــى أن
0/039  . ) 

 قوله : ألنه قرئ يف السبع  .4
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ن قــرأ ابــن كثــري بتشــديد النــون  علــى أنــه عــوض مــن  09وذلــ  يف قولــه تعــاىل ) ربنــا أران اللــوين ( ســورة فصــلت اآليــة : 
 ( . 0/048 – 0407احملووف يف االسم املبهم . و قرأ الباقون ابلتخفيف ) ابن اجلزري : 

 شارة إىل القراءعدم اإل .5
ومن ذل  قول ابن هشام : ) من املواضع الـيت جيـوز فيهـا فـتح مهـزة إن و كسـرها أن تقـع بعـد فـاء النـداء  ـو قولـه تعـاىل )  

(  0/310 –ه  0403) ابـن هشـام :  54من عمـل مـنكم سـوء  ّ يب وأصـلح فإنـه غفـور رحـيم ( سـورة األنعـام اآليـة 
اصــم بفــتح مهــزة )إن ( علــى معــىن فــالغفران و الرمحــة , وقــرأ البــاقون بكســر مهــزة ) إن ( علــى االســتأناف ) قــرأ ابــن عــامر وع

 (.  050 –ه  0401أبو زرعة : 

 قوله : يف قراءة اخلطاب  .6
ائي . يف قراءة اخلطاب  قـرأ ابـن عـامر ومحـزة و الكسـ 041وذل  يف قوله تعاىل ) أم تقولون إن إبراهيم ( سورة البقرة اآلية 

) أم تقولون ( ابخلطاب و قرأ ابقي العشرة ) أم تقولون ( ابلغيب , فمـن قـرأه ابخلطـاب جعلـه يبعـا  ملـا قبلـه مـن اخلطـاب , 
 (  .  0/66 – 0409) العكربي : 

 قوله : يف قراءة من جر لفت اجلاللة  .7
   0-0وذل  يف قوله تعاىل ) إىل صراط العزيز احلميد ( سورة إبراهيم اآلية 

بـن عــامر و انفـع و أبــو جعفـر برفــع لفـت اجلاللــة علـى االسـتأناف , وقــرأ البـاقون جبــر لفـت اجلاللــة علـى أنــه بـدل مــن ) قـرأ ا
 ( .  0/05 – 0431احلميد ( وبدل ا رور جمرور ) أبو طالب : 

 قوله : وقرئ للبناء للمفعول  .8
أبــو جعفــر ) صــيحة( ابلرفــع علــى أن )كــان(  , قــرأ   09وذلــ  يف قولــه تعــاىل ) إن كانــت إال صــيحة ( ســورة يــس اآليــة :

 ( .   3/306 – 0387يمة, وقرأ ابقي العشرة ) صيحة ( ابلنصب خرب )كان( ) الزخمشري : 

 اثنياً : القراءات الشاذة 

 استشهد ابن مال  ابلقراءات الشاذة ثالثني مرة تفاصيلها على النحو التايل: 
 ذكر القراءة  .0

 ومن ذل  قول ابن هشام 

, قــرأ علقمــة ) ردت ( بكســر الــدال املدغمــة ,  65علقمــة يف قولــه تعــاىل ) ردت إلينــا ( ســورة يوســف اآليــة وقــرأ  - أ
وهوا قول بع  الكوفيني الوين جوزوا كسر فاء الفعل املضعف عند بنائه للمجهول ,  و شـدَّ و مـدَّ , ومـوهب 

 ( . 0/345 -0404اجلمهور ضم فاء الفعل املضعف املبين للمجهول ) ابن جين : 
وعليـه قــرأ طلحــة بــن ســليمان يف قولــه تعــاىل ) أينمــا تكونـوا يــدرككم املــوت (  قــرأ طلحــة بــن ســليمان ) يــدرككم (  - ب

( وذهـب املـربد أن الرفـع علـى 3/66 -ه 0988ابلرفع , وموهب سيبويه أن الرفع علـى نيـة  التقـدمي  ) سـيبويه: 
( وقـرأ اجلمهـور)  يـدرككم ( ابجلـزم علـى أنـه 0/71ه . 0399نية حوف الفاء والتقدير : فهـو يـدرككم) املـربد : 

 ( .3/363ه.  0403جواب شرط ) أبو حيان األندلسي: 
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. قـرأ ابـن حميصـن ) أن يـتم  033كقراءة ابن حميصن يف قوله تعاىل ) ملن أراد أن يتم الرضـاعة ( سـورة البقـرة اآليـة  - ج
امع أن كـــال  منهمـــا حـــرف مصـــدري ثنـــائي ) الرضـــي ( ابلرفـــع وإمهـــال )أن( محـــال علـــى أ ختهـــا  )مـــا( املصـــدرية جبـــ

 ( . 058ه .   0417( وقرأ اجلمهور )أن يتم ( ابلنصب نن املصدرية  ) الدمياطي :4/03ه  . 0400:

قراءة سعيد بن جبري وذل  يف قوله تعاىل ) إن الـوين تـدعون مـن دون هللا عبـاد أمثـالكم ( سـورة األعـراف , اآليـة  - د
ري ) إَن ( ابلتخفيــف  حــرف نفــي يعمــل عمــل لــيس ) عبــادا ( ابلنصــب علــى أهنــا خــرب) , قــرأ ســعيد ابــن جبــ 094

 (.0/071ه .  0404ان ( النافية ) ابن جين : 

. قــرأ احلســـن 05قــرأ احلســن البصــري  يف قولـــه تعــاىل ) فاصــبحوا ال يـــرى إال مســاكنهم ( ســورة األحقـــاف اآليــة   - و
مـع وجـود الفاعـل , ومـوهب النحـويني أن التانيـ  ال يكـون إال  )ترى ( بضم التاء مبنيا  للمفعـول , وأنـ  الفعـل

( وقــرأ 0/066ه . 0404يف الشــعر , وضــعف ابــن جــين هــوه القــراءة الــيت أنكرهــا كبــار النحــويني ) ابــن جــين: 
 ( .390ه .  0417اجلمهور ) ال يرى(  بدون وني  الفعل ) الدمياطي: 

, قــرأ األعمــش ) ال يغــواث  وال 00يعــوق ونســرا ( ســورة نــوح اآليــة وقــراءة األعمــش يف قولــه تعــاىل ) وال يغــوث وال  - ز
يعوقا  ( بصرفهما ملصادفة أخواهتما منصرفات : ) ودا  ( و ) سواعا  ( و ) نسرا(  , وقرأ اجلمهـور ) وال يغـوث وال 

 ( . 4/064-0387يعوق ( بعدم الصرف للعلمية و العجمي ) الزخمشري : 

 قوله : وقد قرئ  .0
   76ه تعاىل ) وإذا ال يلبثون خالف  إال قليال ( سورة اإلسراء اآلية : وذل  يف قول

قرأ ابن مسعود ) ال يلبثوا ( حبوف النون على إعمال )إذن( ابعتبار مـا بعـد العـاطف مجلـة مسـتقلة , و الفعـل بعـد )إذن ( 
ذن( مسـبوقة ابلـواو ) سـيبويه ( وأجاز سـيبويه إعمـال )إ6/66 – 0403غري معتمد على ما قبلها ) أبو حيان االندلسي :

 (.   0/460-0387( وقرأ السبعة ) ال يلبثون ( ابلرفع على إمهال )إذن ( و هو الغالب ) الزخمشري  3/45 –م 0988
 قوله :وقرئ  .3

, قــرأ ابــن حميصــن ) رب( مبنيــا   33وذلــ  يف قولــه تعــاىل ) رب الســجن أحــب إيل وــا يــدعوين إليــه  ( ســورة يوســف اآليــة 
علـى نيـة اإلضـافة ولـيس منـادى مفـردا  , وقـرأ اجلمهـور )رب( حبـوف ايء اإلضـافة وإبقـاء الكسـرة دلـيال  عليهـا . على الضـم 
 (.6/493, 0416( ) احلليب :0/69 –ه 0404)ابن جين : 

 قوله : وقد قرأ شاذا   .4
أ بـدلت يء االفتعـال ذاال , قـرئ ) مـوكر ( ابلـوال املشـددة  05وذل  يف قوله تعاىل ) فهـل مـن مـدكر ( سـورة القمـر اآليـة 

أصلها ) موكر( وأ دغمت الوال يف الوال فصـار ) مـوّكر ( ابلـوال املشـددة  ,وقـرأ اجلمهـور )مـدكر( ابلـدال املشـددة حيـ  
 ابدلت يء االفعال داال وادغمت الدال يف الدال فصار )مدّكر ( ابلدال املشددة.

 قوله : وشوت قراءة بعضهم  .5
 .  054اما على الوي أحسن ( سورة األنعام اآلية : وذل  يف قوله تعاىل ) مت
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قرأ احلسن البصري و األعمش ) أحسن( ابلرفع على أنه خرب ملبتدأ حمووف تقديره : هـو أحسـن . وقـرأ اجلمهـور ) أحسـن 
 ( .  0/066 –ه 0409( ابلفتح على أنه فعل ماض مبين على الفتح ) العكربي  : 

  قوله : ال ينصب يف غريها إال شاذا   .6

. قــرأ عيســى بــن عمــر ) فيدمغــه(  08وذلــ  يف قولــه تعــاىل ) بــل نقــوف ابحلــق علــى الباطــل فيدمغــه ( ســورة األنبيــاء اآليــة 
ابلنصــب علــى أنــه جــواب املضــارع املســتقبل , فاشــبه التمــين يف الرتقــب وحــوفت ) أن ( الناصــبة  , ولــيس معهــا مــا حيســن 

( وقـراءة اجلماعـة )فيدمغـه( ابلرفـع علـى أنـه  6/310ه.  0403سـي : احلوف  فهو من ابب الشـاذ . ) أبـو حيـان األندل
 فعل مضارع  رد من الناصب و اجلازم . 

 قوله : ومن القليل قراءة بعضهم  .7

 برفع حني . 3وذل  يف قوله تعاىل ) والت حني منا ( سورة   اآلية 
قـــدير : والت حـــني منـــا  كائنـــا هلـــم . وقـــرأ قـــرأ أبـــو الســـماك )حـــني( ابلرفـــع علـــى أهنـــا اســـم )الت( و اخلـــرب حمـــووف و الت

 0409اجلمهور ) حني( ابلنصب على أهنا خرب )الت( وامسها حمووف و التقدير : والت احلني حـني منـا  )العكـربي : 
– 0/019  . ) 

 قوله : و قراءة بعضهم  .8
ل ( حبـــوف اخـــر املنـــادى و , قـــرأ األعمــش * ) اي مـــا77وذلــ  يف قولـــه تعـــاىل ) واندوا اي مالـــ  ( ســورة الزخـــرف اآليـــة : 

 – 0404الرتخــيم فيــه حبــوف حــرف , و قــراءة اجلمهــور ) اي مالــ  ( قثبــات اخــر املنــادى مبنيــا علــى الضــم ) ابــن جــين : 
0/57   . ) 

 قوله : متسكا  بقراءة بعضهم  .9
س ) ومالئكتـــه ( . قــرأ ابــن عبــا 56ومــن ذلــ  قولــه تعــاىل ) ان هللا ومالئكتــه يصــلون علــى النـــيب ( ســورة األحــزاب اآليــة 

ـــاين ) أبـــو حيـــان  ـــه يصـــلون , وحـــوف يصـــلي مـــن األول لداللـــة الث ابلرفـــع علـــى احلـــوف و التقـــدير إن هللا يصـــلي ومالئكت
 (. 7/048ه . 0403األندلسي : 

 اخلامتة
يف خامتــة هــوا البحــ  يشــري  وبعــد, و الصــالة والســالم علــى مــن بعــ  ابلرمحــات احلمــد   الــوي بنعمتــه تــتم الصــاحلات,

 لباح  إىل أهم النتائج اليت توصل إليها  : ا
 القران الكرمي بقراءته املختلفة استوعب لغات العرب الفصيحة  .0
 القران الكرمي بقراءاته املختلفة حجة يف العربية كما أنه حجة يف الشريعة .  .0

 رة . استشهد ابن هشام ابلقراءات يف كتابه أوضح املسال  إىل ألفية ابن مال  أكثر من مثانني م .3

 استشهد ابن هشام ابلقراءات املتواترة أكثر من مخسني مرة .  .4

 استشهد ابن هشام ابلقراءات الشاذة ثالثني مرة .  .5
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تعــــددت منــــاهج ابــــن هشــــام و ألفاظــــه يف االستشــــهاد ابلقــــراءات الشــــاذة فتــــارة يــــوكر القــــراءة واخــــرى يشــــري إىل  .6
 شووذها. 

 التوصيات االتية ومن خالل الدراسة و التحليل توصل الباح  إىل 
 القبول و االحتكام جلميع قراءات القران الكرمي متواترها وشاذها . .0
 االهتمام بتدريس توجيهات القراءات .  .0

 
 املصادر و املراجع

 القران الكرمي 
 ط ( . –املكتبة األزهرية للرتاث ) د  –حتقيق عبد احلميد السيد  –األمشوين _ أبو احلسن نور الدين على 

 ( .87ه _  0417سعيد يف أصول النحو , املكتب اإلسالمي , بريوت , )د_ ط( )   األفغاين

 ه . 0439اإلمام. حممد اإلمام إبراهيم . القراءات القرآنية و إعراب الفعل املضارع _ سلسله مركز اإلمام الدوري _ 

د الســالم حممــد هــارون _ مكتبــة البغــدادي . عبــد القــادر بــن عمــر , خزانــة االدب  ولــب لبــاب لســان العــرب , حتقيــق عبــ 
 ه . 0387,  0-القاهرة , ط

دار الكتــاب  –حتقيــق زكــراي عمــريات  –النشــر يف القــراءات العشــر  –ابــن اجلــزري _ أبــو اخلــري حممــد بــن حممــد الدمشــقي 
 ه .  0396 –بريوت  –العاملية 

حتقيـــق  حممـــد بـــن عيـــد  –ضـــاح عنهـــا احملتســـب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات و اإلي –أبـــو الفـــتح عثمـــان  –ابـــن جـــين 
 ه .  0404دار الصحابة للرتاث  –الشعباين 

 ه .  0403دار الفكر . بريوت  –أبو حيان األندلسي , البحر احمليط 
 –شعبان حممـد إمساعيـل  –حتقيق  -احتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر   –الدمياطي امحد بن حممد بن امحد 

 ه .  0417 –وت بري  –عامل الكتاب 
 ه .  0414 –مؤسسة الرسالة  –معرفة القراء الكبار على الطبقات و اإلعصار  –حممد بن أمحد  –الوهيب 
الطبعــة  –القــاهرة  –دار احلــدي   –حتقيــق عبــد اجلليــل شــليب  –معــاين القــرآن وإعرابــه  –أبــو إســحاق إبــراهيم   –الزجــاج 

 ه . 0404األوىل 
بـريوت  –مؤسسـه الرسـالة  –الطبعـة الرابعـة  –حتقيـق سـعيد األفغـاين  –حجـة القـراءات  –مـد أبو زرعة عبـد الـرمحن بـن حم

 ه .  0400 –
 ه .  0399 –الطبعة اخلامسة  –بريوت  –دار العلم للماليني  –األعالم  –خري الدين  –الزركلي 

 ه .  0387 –يوسف احلمادي مكتبة مصر  –راجعه  –حممود بن عمرو . الكشاف -الزخمشري  
الطبعــة  –دمشــق  –دار القلــم  –حتقيــق  أمحــد حممــد اخلــراط  –الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون  –الســمني احللــيب 
 ه .  0416األوىل 
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الطبعـة  –القـاهرة  –مطبعـة السـعادة  -االقـرتاح يف علـم أصـول النحـو -جـالل الـدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر –السـيوطي 
 ه .  0396-األوىل 

 0414املكتبـة التوفيقيـة  –طـه عبـد الـرؤوف  –حتقيـق  –حاشية الصـيان علـى شـرح األمشـوين  –حممد بن علي  – الصبان
 ه . 
دار  –حممـــد حســني مشــس الـــدين  –حتقيــق  -التبيـــان يف إعــراب  القــرآن   –أبــو البقــاء عبـــد هللا بــن احلســني  –العكــربي 

 ه .  0409 –الطبعة األوىل  –بريوت  –الكتب العلمية 
 –بــريوت  –دار الكتــب العلميــة  –حتقيــق  حممــد عبــد القــادر عطــا  –شــرح التســهيل  –حممــد بــن عبــد هللا  –بــن مالــ  ا

 ه .  0400الطبعة األوىل 
 .   0408 –بريوت الطبعة األوىل  –دار اجليل  –القراءات وأثرها يف علوم العربية  –حممد سامل  –حميسن 

 ه .   0418بريوت   –دار الكتب العلمية  –, شرح شوور الوهب عبد هللا بن يوسف بن أمحد  –ابن هشام 
الطبعــة  –بــريوت  –املكتبــة املصــرية  –ابــن هشــام . عبــد هللا بــن يوســف ابــن أمحــد . أوضــح املســال  إىل ألفيــة ابــن مالــ  

 م .  0113 –ه  0403األوىل 
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(01) 
 «بديع القرآن»يف کتابه اإلعجاز القرآين من املنظور البالغي عند ابن أيب اإلصبع املصري 

 1رضوان ابغباين
 طهران, إيران ,جامعة فرهنگيانقسم اللغة العربية وآداهبا, ب أستاذة مساعدة

 1انهيد نصيحت
 طهران, إيران ,جامعة فرهنگيانقسم اللغة العربية وآداهبا, ب أستاذة مساعدة

 امللخص
لدراســتها  الکــرمي وثــريا يف قارئيــه وســامعيه, فــإن لــه وثــريا يف دارســيه, فقــد دفعــت املعجــزة القرآنيــة العلمــاء کمــا أن للقــرآن 

دراســة فاحصــة فتکونــت دراســات مهمــة يف علــوم القــرآن. و قضــية اإلعجــاز القــرآين مــن أوىل القضــااي الــيت ا ــه العلمــاء إىل 
ف عـن أدلتهـا, وتتبـع أوجههـا. کـان الوجـه البالغـي لضعجـاز حمـط أنظـار  دراستها, وبولوا جهودا  هائلة يف حتقيقها, والكش

. کثــري وــن تعّرضــوا للبحــ  يف هــوا اجلانــب. وابــن أيب اإلصــبع املصــري کــان مــن األعــالم الــوين هلــم قــدم راســخة يف البالغــة
مـن « بـديع القـرآن»تابـه يهدف هوا البحـ  إىل دراسـة اإلعجـاز البالغـي للقـرآن الکـرمي عنـد ابـن أيب اإلصـبع املصـري يف ک

خـالل املــنهج الوصـفي ـ التحليلـي. تشــري نتـائج البحــ  إىل أّن ابــن أيب اإلصـبع املصــري نـزع منزعــا  أدبيـا  يف دراســته لبالغــة 
ل  عـن وجـه القرآن الکرمي, فتمثل ابألمثلة حيللها ويوازن بينهـا, وعقـد مـوازانت أدبيـة بـني القـرآن والشـعر والنثـر, کاشـفا  بـو

والتفــت يف حتليلـه اجلمـايل للـنظم القــرآين إلـی معـايري مجاليـة کالوضــوح, و السـهولة, و حسـن اجلــوار أو ه اإلعجـاز. مـن وجـو 
 التناسب, و البديع.
 القرآن الکرمي, اإلعجاز البالغي, النظم, البديع, ابن أيب اإلصبع. الکلمات احملورية:

 
 املقدمة

بـــن ظـــافر بـــن عبـــد اهلل بـــن حممـــد املصـــري, املعـــروف اببـــن أيب اإلصـــبع  أبــو حممـــد زکـــي الـــدين عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد الواحـــد
( وقيـــل 7/34م, 1992هــــ )يوســـف بـــن تغـــري بـــردي, 589هــــ, وقيـــل ســـنة 585( ولـــد يف مصـــر, ســـنة 4/31)الزرکلـــي, 

(. کـــان عاملــــا  ذا 7/34م, 1992هــــ )يوســــف بـــن تغـــري بـــردي, 654( وتـــويف ســـنة 4/31م, 2112هــــ )الزرکلـــي, 595
ل  األبصـار عنـدما ة نثرا  وشعرا , وهو من األعالم الوين هلم قدم راسخة يف البالغة. يصفه صـاحب کتـاب مسـاثقافة واسع

وأمــا مصــر فلــم يقــع إلينــا مــن أهلهــا إال واحــد, وواحــد کــاأللف, وهــو »يتحــدث عــن علمــاء البالغــة يف مصــر فيقــول عنــه: 
اإلصــبع, جــدَّ حتــی انقــاد لــه احلــت, وســهر حتــی رقَّ عليــه الزکــي عبــد العظــيم بــن عبــد الواحــد بــن ظــافر املعــروف اببــن أيب 

 (.69)نقال  عن مقدمة حمقق بديع القرآن, « قلب الليل الفتِّ 

                                                           
0 r.baghbani@cfu.ac.ir 
0 n.nasihat@cfu.ac.ir 



 , انهيد نصيحتابغباينرضوان  غي عند ابن أيب اإلصبع املصرياإلعجاز القرآين من املنظور البال 
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أحد رموز املدرسة األدبية يف تناول علوم البالغة بفنوهنا املختلفة, الـيت غلـب عليهـا االهتمـام ابلنصـو  القرآنيـة »هو کان ف
(. ولــه مؤلفــات 05م,  0115)احلــريب, « إلــی مقــاييس فنيــة مجاليــة يف احلکــم عليهــا واألدبيــة واإلکثــار منهــا, واالســتناد

 «.بديع القرآن»و « حترير التحبري»قّيمة أبرزها 
أثـــر مــن آاثر الدراســات القرآنيــة يف فـــرتة نضــج الدراســات البيانيــة وتنوعهـــا, وهــو حبــ  جليــل, لـــه « بــديع القــرآن»کتــاب 

« حتريـر التحبـري»هو کتاب اختصره ابن أيب اإلصـبع املصـري مـن کتابـه »غية القرآنية. وخطره وأثره يف حقل الدراسات البال
لبيـان مــا جــاء مــن األلــوان البديعيــة يف آايت الــوکر احلکــيم, وقـد أتــی فيــه املؤلــف ابلعجــب العجــاب ليــدلل علــی أن األنــواع 

)ابـن أيب اإلصـبع, حتريـر التحبـري, « رآن أيضـا  البالغية غري مقصورة علی شعر الشعراء ونثر الکّتاب, بل هي موجـودة يف القـ
 (.51م,  1963

هــو القــرآن. ويبــدو أن فکــرة هــوا الکتــاب کانــت رد فعــل لفکــرة البــاقالين الــيت « بــديع القــرآن»موضــوع البحــ  ومادتــه يف 
يــه مــن والــيت ذهــب فيهــا إلــی أن إعجــاز الکتــاب الکــرمي ال يلــتمس مــن انحيــة مــا اشــتمل عل« إعجــاز القــرآن»بســطها يف 

البديع, فجاء ابن أيب اإلصبع وقد قرأ يف البديع ما قرأ, واستنبط من فنونه ما استنبط, وحاول أن يستخرج مـن القـرآن غـرر 
هوا البديع اليت تفوق ما وقف عليه من بديع الکتاب والشعراء يف العصور املتاخرة, ليکون ذل  وجها مـن وجـوه اإلعجـاز 

 إلعجاز القرآين اعتمادا علی البديع وفنونه بشکل أساسي.(. فهو حب  ا52م,  1986)طبانة, 
, ونقــف عنــده وقفــات متانيــات حتــی نلــم بوجهــة نظــر ابــن أيب «بــديع القــرآن»يف هــوه الدراســة نتطــرق إلــی دراســة کتــاب 

جـــه يف اإلصـــبع املصـــري حـــول اإلعجـــاز القـــرآين مـــن الوجهـــة البالغيـــة, ومعـــايريه اجلماليـــة يف دراســـة اإلعجـــاز القـــرآين, ومنه
 دراسة نظم القرآن, وکيف کان ينظر إلی القرآن ننه معجز.

 خلفية البحث
ابـن أيب اإلصـبع املصـري وإسـهامه يف املصـطلح النقـدي والبالغـي »ك بع  الدراسات عن أيب اإلصبع املصري, کمقالة هنا

الصـــطالح البـــديعي عنـــد ابـــن أيب احِلجـــاج يف هتـــويب ا»لفوزيـــة ســـعيود, ومقالـــة « يف کتابيـــه: حتريـــر التحبـــري وبـــديع القـــرآن
حلمـــود حســـني يـــونس, ورســـالة « النقـــد عنـــد ابـــن أيب اإلصـــبع املصـــري»ملصـــطفی صـــاحل علـــي, وکتـــاب « اإلصـــبع املصـــري

املصـطلح »لعواطف بنـت صـاحل بـن سـامل احلـريب, ورسـالة « البديع بني ابن أيب اإلصبع العدواين املصري واخلطيب القزويين»
ولکنــه مل جنــد حبثــا خــّ  موضــوع البحــ  لعمــار عبــدالقادر أبــو عمــرو. « أيب اإلصــبع املصــري النقــدي والبالغــي عنــد ابــن
 احلاضر ابلدراسة والتحليل.

 «بديع القرآن»اإلعجاز البالغي للقرآن الکرمي عند ابن أيب اإلصبع يف کتاب 
ه کمــا جنــد عنــد علمــاء اإلعجــاز  مل يکــن ابــن أيب اإلصــبع مهتّمــا  ببيــان اإلعجــاز البالغــي للقــرآن الکــرمي أو بکشــف أســرار 

, ّ اختصــره يف أبــواب خمتصــة «حتريــر التحبــري»کاخلطــايب والرمــاين والبــاقالين, بــل کــان مهّــه يف مجــع فنــون البــديع يف کتابــه 
 , ليکون خاصا  ببيان إعجاز القرآن.«بديع القرآن»ابلقرآن الکرمي حتت عنوان 

الـــيت وضـــع   املة, وال يـــراد بـــه العلـــم الثالـــ  مـــن علـــوم البالغـــة, تلـــوابـــن أيب اإلصـــبع ينظـــر إلـــی مصـــطلح البـــديع نظـــرة شـــ
, وإمنـــا يقصـــد علـــوم البالغـــة بعامـــة. فهـــو قـــد مجـــع کـــل مباحـــ  «مفتـــاح العلـــوم»تقســـيماهتا الســـکاکي فيمـــا بعـــد يف کتابـــه 
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 دراســته ســالمة نظــم البالغــة حتــت اســم البــديع, واعتمــد يف دراســة البالغــة علــی حتليــل النصــو  القرآنيــة واألدبيــة, مبّينــا يف
القــرآن وسالســة أســلوبه, وبالغــة معانيــه, مقــاران  الشــواهد القرآنيــة نمثاهلــا مــن الشــعر والنثــر, ليثبــت بالغــة القــرآن وإعجــاز 

 البشر عن اإلتيان مبثله, وليکشف عّما فيها من مواطن البالغة واجلمال واإلعجاز. 
قرآن قد حـوی صـفات األدب اخلالـدة, وويزاتـه النفيسـة, وهـوا مـا جعـل أن يثبت أن ال»واستطاع ابن أيب اإلصبع يف کتابه 

الناس يدرکون إعجازه, ويتووقون مجاله يف تعاليمه الدقيقة, وقيمه األخالقية السامية اليت تقصد إلی تنظيم احليـاة علـی رغـم 
ي يصـــور النـــدم, وعـــواب بســـاطتها, ويف هـــوه البســـاطة ســـر مـــن أســـرار اجلمـــال الفـــين الـــوي يظهـــر يف اخليـــال اخلصـــب الـــو

الضــــمري, وآالم الــــنفس وأفراحهــــا, وتعــــاطف البشــــر, ويصــــور اجلنــــة والنــــار وقــــد أّدی بــــول  مــــا أراد إبالغــــه للنــــاس نمجــــل 
موسيقی, وخري أداء, وبني أن املعنی ينساب إلی النفس مع انسياب األلفال إلـی السـمع, فکـان الکـالم يقـع يف القلـب ال 

  الروح فتدرك منه معرفة منشـأة ابلـنفس البشـرية, وحسـن التـايت يف خماطبتهـا, کمـا أن املؤلـف يف األذن, وکانه تاطب بول
)ابـــن أيب اإلصـــبع, « مل يـــنس أن يکشـــف عـــن تعـــاليم القـــرآن الدينيـــة, ومثلـــه العليـــا الـــيت تـــدل علـــی التقـــدير اخللقـــي واألديب

 (.92م,  1957مقدمة حمقق بديع القرآن, 
ون البديعية يف القرآن الکرمي احتفاال  کبريا , واستدّل هبا علی إعجاز القرآن الکـرمي, ووقـف عنـد احتفل ابن أيب اإلصبع ابلفن

کلــه نن    الفنــون, و شــرحها وحللهــا, ليخــرج مــن ذلــ  أنواعهــا يف اآليــة القرآنيــة الواحــدة, ونبــه علــی مــا تضــمنته مــن تلــ
 بشر.القرآن معجز مبا احتواه من بديع ال جند نظريا  له يف کالم ال

کــل مــن نفــی أن يکــون البــديع ســببا  مــن    فهــو بنــی وجهــة نظــره يف إعجــاز القــرآن الکــرمي علــی البــديع وفنونــه, خمالفــا  بــول
 أسباب إعجاز القرآن, وعلی رأسهم الباقالين.

 املعايري اجلمالية لإلعجاز عند ابن أيب اإلصبع
 الوضوح

ينسـاابن بـني أمثلتـه و شـواهده, فکـان الوضـوح معيـارا  البـن أيب , و «بـديع القـرآن»يتخلل الوضوح و اإلشراق أبواب کتـاب 
اإلصــبع يف حتليلــه اجلمــايل للــنظم القــرآين, کمــا کــان منهجــا  يف حتديــد الفــروق بــني الفنــون البديعيــة الــيت قــاس هبــا اإلعجــاز 

 القرآين.
ِبـــري  طريـــق البالغـــة االنتقـــال مـــن األدنـــی إلـــی األعلـــی علـــی الرتتيـــب, فـــإن ظـــاهر نظـــم اآليـــة:   ـــهاد ِة اَلك  ع ـــامل  اَلغ َيـــِب و  الشَّ

( يوجـــب إشـــکاال بيانيـــا, فالغيـــب لـــوي احلـــس أعلـــی منزلـــة وـــا يـــراه حبواســـه, فريفـــع ابـــن أيب اإلصـــبع 9اَلم ت ع ـــاِل﴾ )الرعـــد, 
ه فـإن قيـل: فقـد جـاء يف الکتـاب العزيـز مواضـع علـی غـري هـوا الرتتيـب, فمـا العـور عنهـا, کقولـ»غمـوض اإلشـکال بقولـه: 

تعــالی:  عــامل الغيــب و الشــهادة﴾ فــإن التمــدح بعلــم الغيــب أبلــ  مــن التمــدح بعلــم الشــهادة, و قــد حصــل االنتقــال مــن 
األبلــ  إلــی مــا هــو دونــه. قلــت: علــم الشــهادة يف حــق اهللَّ ســبحانه أبلــ , فــإان ال نعقــل أّن علــم الشــهادة يعلــم إال بواســطة 

هان القاطع تنزيه احلق سبحانه عن احلواس, و ثبـت أنـه يعلـم علـم الشـهادة, احلواس, و متی فقدان احلواس, و قد ثبت ابلرب 
و حصول علم ال يعلمه إال من له حواس ملـن مل تکـن لـه حـواس أبلـ  و أعجـب مـن حصـول علـم ال يفتقـر يف حصـوله إلـی 

 (.159م,  1957)بديع القرآن, « احلواس, فثبت أن علم الشهادة هاهنا أبل 



 , انهيد نصيحتابغباينرضوان  غي عند ابن أيب اإلصبع املصرياإلعجاز القرآين من املنظور البال 
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 السهولة
ـــع َيب  و  والســـهولة مع نَّـــ   اي  ش  يـــار مجـــايل آخـــر, رصـــده ابـــن أيب اإلصـــبع يف فواصـــل اآلايت, فنجـــده عنـــد اآليـــة:   ل ن َخرِج 

ــارِِهني ﴾ )األعــراف,  ــَن قـ َري ِتن ــا أ َو ل ت ع ــود نَّ يف ِملَِّتن ــا ق ــال  أ و  ل ــَو ك نَّــا ك  فلزمــت التــاء قبــل »( , يقــول: 88الَّــِوين  آم ن ــوا م ع ــ   ِم
ن يف أشــياء کثــرية مــن فواصــل القــرآن العزيــز تعجــز الفصــحاء أشــد تعجيــز,  يأهــا ســهلة منســجمة کمــا تــری؛ فســبحان النــو 

 (.229م,  1957)بديع القرآن, « املتکلم هبوا الکالم
 صسن اجلوار أو التناسب

ة النطـق وسـهولته, وجرايهنـا هو أن حيسن املتکلم ا اورة بـني ألفاظـه فيـايت هبـا متالئمـة بعضـها مـع بعـ  يف الـوزن, وسالسـ
علــی اللســان. وهــو مــن املعــايري اجلماليــة الــيت اعتنــی برصــدها ابــن أيب اإلصــبع, ففــي قولــه تعــالی:  ال هــنَّ ِحــل  هلــم وال هــم 

لُّون  هلنَّ﴾ )املمتحنة,  فجاء يف نظم هوه الکلمات, بعد العکس والتبديل, أحد أنـواع التصـدير وحسـن »( , فيقول: 11حيِ 
)بـــديع القـــرآن, « هـــم جمـــاورة ملثلهـــا يف وســـط الکـــالم»يف أول الکـــالم وآخـــره, ووقـــوع لفظـــة « هـــن», لوقـــوع لفظـــة اجلـــوار
 (.111م,  1957
 البديع

ابن أيب اإلصبع احتفل ابلبديع يف کتابه احتفاال کبريا, وأواله عناية خاصة, واعتمـد عليـه يف حتليـل النصـو  ونقـدها وبيـان 
سـاس األهـم الـوي اعتمـد عليـه يف بيـان إعجـاز القـرآن الکـرمي. فـال يکتفـي بتحليـل مـا يف اآليـة حماسـنها ومسـاوئها, وإنـه األ

من لون بديعي ميثل الباب الوارد فيه, وإمنا يعدد الفنون البديعية األخری, نزوعا  منـه إلـی املـنهج األديب, واعتقـادا , أنـه کلمـا 
 جازها البالغي.تزامحت الفنون البديعية يف النظم رفع هوا من درجة إع

(, وعـدة ألفاظهـا عشـرة, 51ففي اآلية:  و أف ح کم  اجلاهلّيِة ي بغـ ون , وم ـن أ حس ـن  ِمـن اهللَِّ ح کمـا  لِق ـوم  ي وِقنـ ون ﴾ )املائـدة, 
ســــبعة أضــــرب مــــن البــــديع: وهــــي التعطــــف, و اهــــل العــــارف, والتــــوييل, واملقارنــــة, والتمثيــــل, والتعليــــق, »يســــتخرج منهــــا 

ــــــرون ﴾ )آل عمــــــران, 93م,  1957)بــــــديع القــــــرآن,  «واإليغــــــال َّ ال ي نص  (. واآليــــــة:  وإن ي قــــــاتِلوک م يـ و لُّــــــوک م األ دابر  
فتضــمنت هــوه اللفظـات الســبع ســتة عشـر ضــراب  مــن البــديع, »... (, جيـد فيهــا ســتة عشـر ضــراب  مــن البـديع, يقــول: 111

ميــل, والتنکيــت, واملقارنــة, واإليضــاح, واإلدمــاج, والرتشــيح, واإلجيــاز, وهــي: التعليــق, واملطابقــة املعنويــة, واالحــرتاس, والتک
واالفتنــان, وحســن النســق, والتهــويب, وحســن البيــان, واملثــل الســائر؛ وأعجــب مــا وقــع فيهــا أن حرفــا واحــدا منهــا وقــع فيــه 

رنـة, واإليضـاح, واإلدمـاج, وقـع فيهـا االحـرتاس, والتنکيـت, واملقا« ّ»علی انفراده من ذلـ  مثانيـة أضـرب, واحلـرف لفظـة 
والتکميــل, وحســن النســق, والرتشــيح, توجــد هــوه الضــروب بوجودهــا, وتعــدم بعــدمها, وبيــان ذلــ  أاّن لــو قــّدران موضــعها 

 (.263م,  1957)بديع القرآن, « الواو سقط ذل  کّله
 منهج ابن أيب اإلصبع يف دراسة نظم القرآن
سـة البالغـة القرآنيـة والـنظم القـرآين, وکشـف عـن األسـرار الفنيـة البعيـدة الـيت وضع ابن أيب اإلصبع منهجا , ورسـم خطـة لدرا

 عن الطرق اآلتية:« بديع القرآن»يزخر هبا أسلوب القرآن. فهو يدرس النظم القرآين يف کتابه 
 النظم القرآين إلی مفرداته كتفکي
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ه جنة من خنيل وأعنـاب  ـري مـن حتتهـا األهنـار يقف ابن أيب اإلصبع أمام اللفت يف قوله تعالی:  أيود أحدکم أن تکون ل
جـاء »(, ويقـول: 266له فيها من کّل الثمرات وأصابه الکرب وله ذرية ضعفاء فاصاهبا إعصار فيه انر فاحرتقت﴾ )البقرة, 

تمــيم يف هـوه اآليـة مثانيــة مواضـع يف کــل موضـع منهــا تتمـيم, وأتــت علـی مجيـع أقســام التتمـيم الثالثــة: مـن تتمــيم الـنق , وت
 االحتياط, وتتميم املبالغة.

, فــإن لفــت اجلنــة 0فاوهلــا يف قولــه تعــالی يف تفســري اجلنــة:  مــن خنيــل و أعنــاب﴾؛ الحتمــال أن تکــون جنــة ذات أثــل ومــط
يصــدق علــی کــل شــجر جمتمــع يســرت بظــّل غصــونه األرض کائنــا  مــا کــان, ومــن الشــجر مــا لــه نفــع عظــيم عمــيم, کالنخيــل 

ليــل کاألثــل واخلمــط؛ ومــع هــوا فلــو احرتقــت إلنســان جنــة مــن أثــل ومخــط الشــّتد أســفه عليهــا, واألعنــاب, ومــا لــه نفــع ق
فکيف إذا کانت من خنيل وأعناب؟ ّ علـم سـبحانه أن اجلنـة وإن کانـت مـن خنيـل وأعنـاب ـ مـا مل  ـر األهنـار مـن حتتهاــ مل 

  بقولــه تعــالی:   ــري مــن حتتهــا األهنــار﴾؛ ّ يثمــر شــجرها, ومل ينتفــع بســکنها ومل تکــن هلــا حيــاة البتــة, فــتمم هــوا الــنق
علم عزوجل أن اجلنة لو مجعت إلی النخيل واألعناب کل الثمرات کان وصفها أّ , ونفعها أعظـم, واألسـف علـی فسـادها 
أشــّد؛ فقــال متممــا هــوا الــنق  تتمــيم مبالغــة:  لــه فيهــا مــن کــل الثمــرات﴾ وملــا فــرض ســبحانه مــن أوصــاف اجلنــة أخــو يف 

احبها, فوصفه ابلکرب ألنه لو کان شااّب لرجا أن تلفها بعد إحراقها ملا جيد يف نفسه من القـوة, وممـل مـن طـول وصف ص
املّدة؛ فقال حمتاطا:  وأصابه الکرب﴾ ّ علم سـبحانه أنـه إذا کـان عقيمـا مـع الکـرب سـاّله عنهـا قـرب املـدة وعـدم مـن يهـتم 

وجـّل حمتاطـا أيضـا :  و لـه ذريـة﴾ ّ علـم أنـه إذا مل يصـف الوريـة ابلضـعف بضياعه بعـد, فـال يشـتّد أسـفه عليهـا؛ فقـال عزّ 
 احتمل اإلطالق أن يکونوا أقوايء, فيرتجی إخالفهم هلا, فيخف  ذل  من أسفه؛ فقال حمتاطا:  ضعفاء﴾.
و تعـالی أن  ّ ملا فرض من وصف اجلنة أخو يف وصف احلادث املهل  هلا بقوله عّزوجّل:  فاصاهبا إعصار﴾؛ وعلم تبـارك

اإلعصـــار ال يعّجـــل فســـاد هـــوه اجلنـــة, وال حيصـــل هالکهـــا بـــه إال بعـــد اســـتمراره عليهـــا يف مـــدة طويلـــة, وهـــو يريـــد اإلخبـــار 
بتعجيــل هالکهــا, فقــال:  فيــه انر﴾؛ ّ اقتصــر ســبحانه مــن الــرايح علــی اإلعصــار, لکونــه عبــارة عــن تقابــل الــرايح املثــرية 

اآلابر و األهنــار و حيــرق بســمومه و وهجــه األشــجار, وإذا اتفــق  3عيــون املــاء, ويطــمّ الکثيــف الــوي دوامــه يعمــي  0للعجــاج
مـــع ذلـــ  أن تکـــون فيـــه انر أدارهـــا علـــی املکـــان الـــوي يکـــون فيـــه, حبيـــ  الينصـــرف عنـــه, ألنـــه ال يقصـــد وجهـــة مقابلـــة, 

ا عـن مقاومـة مـا يف اجلنـة مـن فينصرف ما يکون فيه إليها. ّ علم سبحانه أن النـار حيتمـل أن تکـون ضـعيفة فتطفـا لضـعفه
األهنار, ورطوبة األشجار؛ فاحتاط من ذل  بقوله تعالی:  فاحرتقت﴾ فنفی هوا االحتمال وأوجز يف تتميم املعنـی املـراد. 
فـانظر مـا تضـمنت هـوه اآليـة الکرميـة مـن تقاسـيم هـوا النـوع إلـی مـا فيهـا مـن ائـتالف اللفـت ابملعنـی, و التهـويب, وحسـن 

يل, وحسن البيان, واملساواة, لتعلم أن هوا الکتاب الکرمي نمثال هوه اآلية عجّز الفصحاء, وبلّـد األذکيـاء, النسق, والتمث
 (.48-46م,  1957)ابن أيب اإلصبع, بديع القرآن, « وأعيا علی البلغاء

                                                           
 ة )قاموس(.. األثل: شجر، و هو نوع من الطرفاء )تاج العروس(، و الخمط: کل نبت أخذ طعماً من مرار 1

 . العجاج: الغبار )قاموس(. 2

 . یطم اآلبار: یغمرها )قاموس(. 3



 , انهيد نصيحتابغباينرضوان  غي عند ابن أيب اإلصبع املصرياإلعجاز القرآين من املنظور البال 
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 إبراز إحياءات اللفظ وطاقاته
هلـــا طاقـــة يف األداء وـــا لـــيس للفظـــة « عـــري ». لفظـــة اعتنـــی ابـــن أيب اإلصـــبع بدراســـة إحيـــا ت األلفـــال القرآنيـــة وطاقاهتـــا

﴾ )فصـلت, « طويل» يقـال مـا النکتـة »(, فيلتفـت إليهـا ويقـول: 51يف قوله تعالی:  و  ِإذا م سَّـه  الشَّـرُّ فـ و و د ع ـاء  ع ـرِي  
و حتتهـا, والـوي اليت ألجلها عدل عـن طويـل إلـی عـري ؟ فيقـال: ألن الـداعي يتوجـه إلـی السـماء إذ هـي قبلـه الـدعاء, وهـ

يظله منها إمنا هو نصف الکرة, إذ هـو حتـت مکورهـا, فالـوي يظلـه إذا عـرض ال طـول, وإذا کـان الظـرف عرضـا وجـب أن 
يوصف املظروف ابلعرض دون الطول, فيکون املراد ـ واهللَّ أعلـم ـ فـوو دعـاء ميـ  السـماء, يعـين مـا يتوجـه إليـه مـن السـماء, 

لنســبة إليـه, فإنـه الــوي يظلـه, وهــوا إرداف, فـإن احلقيقـة فــوو دعـاء ميـ  الســماء فعـدل إلــی فإنـه الـوي يطلــق عليـه مسـاء, اب
 (.218م,  1957)ابن أيب اإلصبع, بديع القرآن, « لفت اإلرداف موجها لضجياز, فإن لفظه أوجز من لفت احلقيقة

آيــة:  ف اَصــد َع مب ــا تـ ــَؤم ر ﴾ )احلجــر, لــه إحيــاءات نفســية عجيبــة, يلتفــت إليهــا ابــن أيب اإلصــبع وذلــ  يف « الصــدع»ولفــت 
فالســـمتعار منـــه الزجاجـــة, والســـمتعار الصـــدع, وهـــو الشـــق, واملســـتعار لـــه عقـــوق املکّلفـــني, واملعنـــی صـــرَِّح »(, فيقـــول: 94

ه جبميع ما أوحي إلي  وبنّي کّل ما أ مرت  ببيانه وإن شّق ذل  علی بع  القلوب فانصدعت, و املشاهبة بينهمـا فيمـا يـؤثر 
التصـــديع يف القلـــوب, فيظهـــر أثـــر ذلـــ  علـــی ظـــاهر الوجـــوه مـــن التقـــب  واالنبســـاط ويلـــوح عليهـــا مـــن عالمـــات اإلنکـــار 
واالستبشار, کما يظهر ذل  علی ظاهر الزجاجة املصدوعة من املطروقة يف ابطنها, فانظر إلی جليـل هـوه االسـتعارة وإلـی 

)ابـن أيب اإلصـبع, بـديع القـرآن, « اليت ذکران ملخصها يف ثالث لفظات عظيم إجيازها, وما انطوت عليه من املعاين الکثرية
 (.22م,  1957

 بيان صسن اجلوار بني أرکان النظم
اعتنی ابن أيب اإلصبع حبسن اجلوار بني اإللفال, وتطرقنـا إليـه يف املعـايري اجلماليـة لضعجـاز عنـده يف هـوا البحـ . فاختيـار 

 الطبيعية بينه و بني جريانه, يؤدي إلی حتقيق التناغم بني أرکان البناء الفين.اللفت املناسب, و إقامة العالقات 
 عقد املوازانت

املوازنــة األدبيــة أبــرز مســات املــنهج األديب, وهــي حماولــة لکشــف مزيــد مــن التفــوق اإلبــداعي يف عمــل فــين مــا, مبقارنتــه بعمــل 
بــن أيب اإلصـبع املصــري يف موازانتـه بــني القـرآن الکــرمي وکــل  فـين آخــر, مياثلـه يف األدوات والطبيعــة واألغـراض. کــان يهـدف ا

لعــّل قضــية املــوازانت »کــالم بليــ  مــن شــعر أو نثــر, إثبــات إعجــاز القــرآن الکــرمي, وتفوقــه علــی کــالم املخلوقــات مجيعــا . و
ی ليخيــل للقــارئ نن األدبيــة مــن أهــم القضــااي الــيت احتفــل هبــا ابــن أيب اإلصــبع يف کتابيــه حتريــر التحبــري وبــديع القــرآن, حتــ

الفکر النقدي عنده, إمنا يقوم أوال  وقبل کل شيئ علی املوازنة بني الفنون األدبية املختلفة, فهو مغـرم ابملـوازانت, کلـف  هبـا 
إلـی أبعــد احلــدود, وهلـوا فــإن موازانتــه غنيـة خصــبة, ذات جوانــب متعـددة, وازن فيهــا بــني الشـعر يرة, وبــني الشــعر والقــرآن 

 (.168م,  2111)يونس, « ی, وبني الشعر واحلدي  النبوي يرة اثلثةيرة أخر 
« مقارنة املعـاين ابملعـاين ليعـرف الـراجح يف الـنظم مـن املرجـوح»وقد أفرد ابن أيب اإلصبع يف کتابه اباب للموازنة, وعرفها نهنا 

 (.95م,  1957)ابن أيب اإلصبع, بديع القرآن, 
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:  ذ ِل   اَلِكت ـاب  ال ر يَـب  ِفيـِه ه ـد ى لَِّلم تَِّقـني  الَـِّوين  يـ َؤِمنـ ون  اِبَلغ َيـِب و  ي ِقيم ـون  الصَّـالة  و  يقارن ابن أيب اإلصبع قوله تعالی
ــَم ي و ِوَّــا ر ز قَـن ــاه َم يـ َنِفق ــون  و  الَّــِوين  يـ َؤِمن ــون  مب ــا أ نَــزِل  إِل َيــ   و  م ــا أ نَــزِل  ِمــَن قـ َبلِــ   و  اِبآَلِخــر   ( يف ابب 4-2ِقن ــون ﴾ )البقــرة, ِة ه 

 صحة األقسام, ..., ويسرتسل يف احلدي  حملال مجال صحة األقسام, ّ يردف قائال : 
وإذا نظرت  بني معنی هوه اآلية اليت عّدهتا اثنتا عشرة لفظة وبني قول زهري, و هو أجـّل بيـت جـاءت فيـه صـحة التقسـيم »

 وأبلغه:
 ولکنين عن علم ما يف غد  ع مِ    وأعلم  ما يف اليوم واألمس قبله

علمت  مقدار ما بني البالغتـني, وذلـ  أن عـدة البيـت ثـالث عشـرة لفظـة وفيـه مـن زايدة اللفـت الـيت مل يـؤت هبـا إال ألجـل 
الوزن و القافية لفظتان, فإن ملخ  معنی عجز البيت کله أن يقول: وال أعلم ما يف الغـد, فاضـطره الـوزن والقافيـة إلـی أن 

قال, واحلَت کم بني قافية البيت وفاصلة اآلية وما تضـمنته اآليـة مـن مـدح املـؤمنني يف األزمنـة الثالثـة, ومـا يف إمجـاع قال ما 
ذل  املدح من اإلشارة إلی اإلميان جبميع کتب اهللَّ اليت أنزهلا, ومجيـع رسـله الـيت أرسـلها, ومبـا سـيکون مـن أمـر البعـ , ومـا 

ن احلســـاب و املســـاءلة و الصـــراط و امليـــزان واجلنـــة والنـــار. ومجيـــع أصـــناف الثـــواب نطقـــت بـــه الکتـــب مـــن مجيـــع مـــا فيـــه مـــ
والعقـاب, وتفاصـيل هــوه اجلملـة الــيت لـو عــددت معانيهـا نلفاظهــا املوضـوعة هلــا ملـ ت األکــوان, ... وأيـن يقــع البيـت مــن 

 (.72-71م,  1957قرآن, )ابن أيب اإلصبع, بديع ال« اآلية, فإن بينهما من البعد ما بني املتکلم هبما...
عقـد ابــن أيب اإلصـبع الکثــري مــن املـوازانت بــني القـرآن الکــرمي, وبــني النصـو  األخــری شـعرا  ونثــرا , ليبــني مـن خالهلــا تفــوق 

 نظم القرآن الکرمي وبيانه وبالغته, وفصاحته علی سواها وا ميت به البشر.
 النتيجة

ديع مجيــع الفنــون البالغيــة بعامــة مــن دون حــدود متيــزه, ولــيس البــديع يف ـــ کــان يقصــد ابــن أيب اإلصــبع املصــري مبصــطلح البــ
 نظره العلم الثال  من علوم البالغة.

ـــ إنـــه نظـــر إلـــی إعجـــاز القـــرآن الکــرمي مـــن عـــدة وجـــوه ولکـــن أبرزهـــا وأمههـــا هــو البـــديع وفنونـــه, وعليـــه بنـــی وجهـــة نظـــره يف 
وــن ذهــب إلـی أنــه ال ميکــن أن يکــون البـديع وجهــا  مــن وجــوه  اإلعجـاز, الــيت خــالف فيهـا بعــ  مــن ســبقه يف هـوا ا ــال,

 اإلعجاز القرآين.
ـ اعتنی ابـن أيب اإلصـبع املصـري يف حتليلـه اجلمـايل للـنظم القـرآين مبعـايري مجاليـة هـي: الوضـوح, و السـهولة, و حسـن اجلـوار 

 أو التناسب, و البديع.
ــ هــو يــدرس الــنظم القــرآين عــن طريــق تفکيــ  إلــی مفرداتــه, و إبــراز إحيــاءات اللفــت وطاقاتــه, وبيــان حســن الــنظم القــرآين  ـ

 اجلوار بني أرکان النظم, و عقد املوازانت بني القرآن الکرمي وبني النصو  األخری.
 

 املصادر و املراجع
 القرآن الکرمي.

 م(. حترير التحبري. حتقيق حفين حممد شرف. القاهرة: الان, الط.1963ابن أيب اإلصبع املصري. )



 , انهيد نصيحتابغباينرضوان  غي عند ابن أيب اإلصبع املصرياإلعجاز القرآين من املنظور البال 
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 .1م(. بديع القرآن. حتقيق حفين حممد شرف. القاهرة: مکتبة هنضة مصر ابلفجالة, ط1957ابن أيب اإلصبع املصري. )
 م(. البديع بني ابن أيب اإلصبع العدواين املصري واخلطيب القزويين.2115احلريب, عواطف بنت صاحل بن سامل. )

 .15, طم(. األعالم. بريوت: دار العلم للماليني1992الزرکلي. )
 حب  مقّدم لنيل درجة املاجستري. إشراف حممد بن إبراهيم شادي. جامعة أم قری.

م(. البيــان العــريب )دراســة يف تطــور الفکــرة البالغيــة عنــد العــرب و مناهجهــا و مصــادرها الکــربی(. 1986طبانــة, بــدوي. )
 بريوت: دارالثقافة, الط.

مصر والقاهرة. قدم له وعلق عليـه حممـد حسـني ك م الزاهرة يف ملو م(. النجو 1992يوسف بن تغري بردي, مجال الدين. )
 .1مشس الدين. بريوت: دار الکتب العلمية, ط

 م(. النقد عند ابن أيب اإلصبع املصري. دمشق: منشورات اهليأة العامة السورية للکتاب.2111يونس, محود حسني. )
 

 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

071 

 

(15)  
 أغراض االستفهام يف سورة الرعد

 ة بالغي ة()دراسة حتليلي  
 1سکينة صسيين

 طالبة الدکتوراه, قسم اللغة العربّية وآداهبا, جبامعة طهران, برديس فارايب
 امللخ ص

يعـــّد أســـلوب االســـتفهام مـــن أکثـــر األســـاليب املســـتعملة يف القـــرآن الکـــرمي وهلـــوا األســـلوب أدوات وأغـــراض خمتلفـــة تـــدفع 
 والدالالت. حياول هوا املقال مـن خـالل املـنهج الوصـفي التحليلـي أن يبحـ  عـن أسـلوب املخاطب إلی التعمق يف املعاين

إّن أسـلوب االسـتفهام قـد يتجـاوز املعنـی احلقيقـي أي طلـب املعرفـة عـن شـيء  .االستفهام وأغراضه البالغيّـة يف سـورة الرعـد
  لتقريــر أو هــو طلــب الفهــم وقــد تــرج عــن ذلــجيهلــه الســائل, ويــدّل علــی املعنــی ا ــازي. واالســتفهام أحــد أنــواع الطلــب ف

غريه, ولـه ألفـال, هـي اهلمـزة ومـن وهـل وأي وکيـف ومتـی وغريهـا. وقـد ختـرج ألفـال االسـتفهام عـن أصـل وضـعها ألغـراض 
تســـتفاد مـــن ســـياق اآلايت وداللـــة الکـــالم, ويســـتدّل عليهـــا مـــن قـــرائن احلـــال. قـــد أحصـــی البالغيـــون معـــان کثـــرية خـــرج 

 .   اإلنکار والتوبيخ والنهي والتعّجب وغري ذلعن حقيقته وهي: االستفهام فيها 
وقــد توّصــل البحــ  إلــی نتــائج منهــا: أّن أکثــر أغــراض االســتفهام يف هــوه الســورة لضنکــار ّّ للتــوبيخ والتقريــر والتعّجــب, 

اوات واألرض, وهـــوه األغـــراض تنســـجم مـــع مضـــمون الســـورة الـــيت تـــدور حـــول اإلميـــان ابهلل تعـــالی وتوحيـــده, وخلـــق الســـم
بـه, وشـهادة اهلل لرسـوله ) ( ابلنبـوة والرسـالة. وهـوا األسـلوب  كوالبع  واجلزاء, والدعوة إلی عبادة اهلل وحده وعدم الشر 

 يؤثّر وثريا  کبريا  يف نفس املخاطب ويدفعه إلی التعمق يف املعاين.
 لبالغّية.القرآن الکرمي, االستفهام, سورة الرعد, األغراض ا الکلمات الرئيسة:

 
 املقدمة

القــرآن الکــرمي هــو معجــزة اإلســالم اخلالــدة الــيت أنزلــه اهلل علــی رســولنا حمّمــد ) ( ليخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــی النــور, 
( ســورة الرعــد ســورة مکيّــة هلــا نســق خــا  يف موضــوعها ويف ســياقها. 5ويهــديهم إلــی الصــراط املســتقيم. )القطــان, د.ت: 

ؤثّرة يف القلب وتوقظه مـن غفلتـه ليتاّمـل عظمـة هـوا الوجـود, وروعـة هـوا الکـون؛ وليتـدبّر آايت معاين هوه السورة موحية م
 (99م: 2114اهلل تعالی يف الکون؛ وليتوّکر آالء اهلل ويشعر برمحته ورعايته. )الزهراين, 

ة ملعـان أخـری, وهـوا يـدّل إّن أسلوب االستفهام يظهر کثريا  يف بع  سور القرآن کما أنّـه ذکـر لطـب الفهـم وقـد يکـون ير 
علــی أّن  وراء ذکــر أســاليب االســتفهام يف القــرآن الکــرمي وأســرار مفيــدة جلميــع النــاس عامــا  واملســلمني خاّصــا . ولقــد جــاء 
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االســتفهام يف القـــرآن الکـــرمي أســـلواب  وتـــازا  يف کثـــرة وروده ووفـــرة اســتعماله ودواعيـــه وتنـــوّع معانيـــه. فقـــد ورد يف حـــوايل ألـــف 
 (7م: 2119وستني موضعا . )کومالساري,  ومأتني

االســتفهام يف منظــور البالغــة نــوع مــن نــوع اإلنشــاء الطلــيب وهــو مبحــ  مــن مباحــ  علــم املعــاين. أنّــه جــاء علــی ضــربني: 
أوال , هو ما جيري علی املعنی احلقيقي, واثنيا , وهو ما ترج عن معناه احلقيقي إلـی معنـی آخـر أو أکثـر کاإلنکـار والتـوبيخ 
والتعجب وغريه, وأّن املعاين البالغّية اليت خترج إليهـا االسـتفهام لـيس هلـا قواعـد منّظمـة وإمّنـا يف إداکهـا يعتمـد علـی التـووق 
األديب الــوايت و علــی القــرائن اللفظيّــة واملعنويّــة. ومــن الطبيعــي أن تتلــف املفّســرون يف أذواقهــم األدبيّــة. حتّــی کــانوا اختلفــوا 

 (9م: 2119عليه االستفهام من معنی بالغي. )کومالساري,  أحياان  فيما يدلّ 
 حياول هوا البح  اإلجابة عن هوا السؤال. ما هي أغراض االستفهام يف سورة الرعد؟

 خلفي ة البحث
حبــ  حتــت عنــوان  االســتفهام ا ــازي وأثــره يف الســياق القــرآين, ســورة آل عمــران منوذجــا , ألمحــد بطــل وســيج املوســوي, -

 م.2115, 113داب, العدد جملة اآل
م, قسـم اللغـة العربيّـة وآداهبـا, 2116ودراسة حتت عنـوان  أسـاليب االسـتفهام يف سـورة البقـرة, ريسـا نـور فراسـتوي, سـنة -

 جامعة شريف هداية اهلل اإلسالمّية احلکومّية جاکري.
ا حسن احلـوري, جملّـة دراسـات علـوم الشـريعة ودراسة  آايت االستفهام املتکّرر يف القرآن الکرمي دراسة بالغّية, حملمد رض-

 م.2118, سنة 2, العدد 45والقانون, ا ّلد 
ـــ أقصــی حممــد نــووي, رســالة للحصــول علــی درجــة املاجســتري يف - ـــ هل  يف الــوکر احلکــيم, لـ ورســالة  أغــراض االســتفهام بــ

 قسم اللغة العربّية وآداهبا.
 أسلوب االستفهام

ب الفهــم وعرفــه البالغيــون بقــوهلم: االســتفهام هــو طلــب العلــم بشــيء مل يکــن معلومــا  مــن قبــل االســتفهام يف اللغــة هــو طلــ
يعّد أسلوب االسـتفهام مـن أکثـر األسـاليب املسـتعملة يف القـرآن الکـرمي کمـا أّن  (217م: 2118ندوات خاّصة. )حممد, 

نّوعة وأغراض خمتلفة عن بعضها الـبع  وّـا جعـل له أثر ابل  فيه, ويراد به فهم الشيء غري معلوم وهلوا األسلوب أدوات مت
اللغة العربية يف تقّدم وازدهار. ولروعة هوا األسلوب واحتالله مکانـة عاليّـة جـدا  يف اإلعجـاز القـرآين, فهـو يـدفع املخاطـب 

 (13م: 2117إلی التعمق يف املعاين وإاثرة انتباه واستنباط احلقائق. )فتيحة واآلخرون, 
وهي: اهلمزة وهل ومن وما وکيف وکم وأين وأاين ومتی وأي وأّنی وأم. وتنقسـم هـوه األدوات إلـی ثالثـة  لالستفهام أدوات

.مـا 3.ما يطلب التصديق فقـط وهـو هـل. 2.ما يطلب به التصور يرة والتصديق يرة أخری وهو اهلمزة وحدها. 1أقسام: 
ة وهــي أصــل أدوات االســتفهام وهلــا صــدر الکــالم ( اهلمــز 14م: 2119يطلــب التصــور فقــط وهــو بقّيــة األدوات. )نــووي, 

ّ وذلـــيت حتقيقـــا  ألصـــالتها يف الوقـــوع يف صـــدر اجلملـــة وهـــوا مـــوهب ســـيبويه. )ســـيبويه,  وهـــي تقـــّدم علـــی الفـــاء والـــواو ّو
 (99, 1م: ج 2114
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ريقـــة إّن اللغـــة العربيـــة ختـــت  ابألســـاليب املتعـــددة, ولکـــل أســـلوب خصـــائ  ختتلـــف عـــن أســـلوب آخـــر, ولکـــل منهـــا الط
واألغــراض اخلاصــة مثــل أســلوب الشــرط وأســلوب التعجــب وأســلوب املــدح والــوم, وأســلوب األمــر والنهــي, وأســلوب النفــي 

.إّن أســلوب االســتفهام فهــو أســلوب 1وغريهـا. أّمــا أســلوب االســتفهام فلــه خصـائ  متتــاز ابآلخــر, وخصائصــه کمــا يلـي: 
. وإّن اســـلوب 3هـــو أســـلوب يســـتخدم فيـــه أدوات االســـتفهام. وإّن أســـلوب االســـتفهام ف2يطلـــب بـــه العلـــم بشـــيء جمهـــول

.وإّن أســـلوب االســـتفهام قـــد تـــرج معنـــاه إلـــی املعنـــی ا ـــازي. إّن أســـلوب 4االســـتفهام هـــو مـــن مباحـــ  اإلنشـــاء الطلـــيب 
االستفهام هو األسلوب الوي تستخدم فيه أدوات االستفهام لطلب الفهم وقد ترج غرضه من غرضه احلقيقي إلـی غرضـه 
ا ــازي, وکـــان فيــه ســـؤال دون اجلـــواب أو جيــري االســـتفهام مــن طـــرف واحـــد بــل يکـــون اجلــواب فيـــه يرة. )کومالســـاري, 

 (43م: 2119
 األهداف واحملاور األساسي ة للسورة

 من خالل:  سورة الرعد مکّية, هتدف إلی ترسيخ أصول العقيدة, وذل
 اإلميان ابهلل تعالی وتوحيده./

 بيان مهمتهم./اإلميان ابلرسل مع 

 اإلميان ابملالئکة مع اإلشارة إلی بع  وظائفهم./

 /اإلميان ابلقرآن الکرمي وأنّه موحی به. 

 (  12م: 2115/اإلميان ابليوم اآلخر/اإلميان ابلقضاء والقدر. )الغولة, 

عليـه وتعديـد آالئـه,  سورة الرعد مع قصرها مجعت بـني عـدة أغـراض, ميکـن إرجاعهـا إلـی قطبـني: األول: متجيـد اهلل والثنـاء
( 148م: 2111ومنهــا القــرآن وآايتــه يف الکــون. والثــاين عــرض منــاذج مــن أحــوال عبــاده مــؤمنهم وکــافرهم و...)املطعــين, 

بـدأت هـوه السـورة ققامــة األدلـة علـی وجـود اهلل تعــالی ووحدانيتـه, مـن خلـق الســماوات واألرض, والشـمس والقمـر والليــل 
والــزروع والثمــار والــروائح واأللــوان وأّن اهلل تعــالی منفــرد ابخللــق واإلجيــاد واإلحيــاء واإلماتــة والنفــع والنهــار واجلبــال واألهنــار, 

إثبات البع  واجلزاء يف عامل القيامة. واإلخبار عن وجـود مالئکـة حتفـت اإلنسـان وحترسـه نمـر اهلل تعـالی.   والضرر. وکول
وملن يعبد األصـنام, ابلسـيل والزبـد الـوي ال فائـدة فيـه, وابملعـدن املـواب,  وإيراد األمثال للحق والباطل وملن يعبد اهلل وحده

فيبقـی النقـي الصـايف. ويف هـوه السـورة تشــبيه حـال املتقـني أهـل السـعادة الصــابرين املقيمـي الصـالة ابلبصـري, وحـال العصــاة 
البشـــارة جبنـــان عـــدن للمتقـــني, ( و 11م: 2115الــوين ينقضـــون العهـــد وامليثـــاق, ويفســـدون يف األرض ابألعمــی. )الغولـــة, 

بـــه,  كوالنـــار لناقضـــي العهـــد املفســـدين يف األرض. وبيـــان مهمـــة الرســـول وهـــي الـــدعوة إلـــی عبـــادة اهلل وحـــده وعـــدم الشـــر 
إثبــات ظــاهرة التغيــري يف الــدنيا وأيضــا  إحبــاط مکــر الکـافرين ننبيــائهم يف کــل زمــان. وختمــت هــوه الســورة بشــهادة   وکـول

لنبــوة والرســالة, وکــوا شــهادة املــؤمنني مــن أهــل الکتــاب بوجــود أمــارات النــيب ) ( يف کتــبهم. )الغولــة, اهلل لرســوله ) ( اب
 (12م: 2115

بّينت السورة الکرمية أّن الوين ال يستجيبون للحق الوي جاءهم به القرآن الکرمي؛ ال يستوون يف عـرف کـل عاقـل فکمـا ال 
ال يسـتوي الکفـر واإلميـان فـإّن الکفـر ظلمـات يف القلـب, أمـا اإلميـان؛   يستوی األعمی والبصري, والظلمات والنور فکـول
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فهو نور يف القلب وإشراق يف النفس. وبّينت السورة أّن الوين ال يستجيبون لعهد اهلل تعالی, وال يعلمون احلـق الـوي جـاء 
ـــوا عـــن احلـــق فلـــم يبصـــروه, هـــم الـــوين أحـــدثوا الفســـاد يف األرض, والـــوين ع لمـــوا أنّـــه احلـــق مـــن رهّبـــم, هـــم مـــن عنـــده, فـ ع م 

 (73م: 2114املصلحون يف األرض. )الزهراين, 
 املعاين البالغي ة لالستفهام 

االســـتبطاء وهـــو عـــد الشـــيء بطيأـــا  إلظهـــار املعـــاانة مـــن طـــول االنتظـــار وجـــوب انتبـــاه الســـامع ودعوتـــه للمشـــارکة  .1
 والنظر فيما نزل. 

 قع.االستبعاد وهو عد الشيء بعيدا  وأنّه غري متو  .2
 التعجب وهو جعل الشيء غريبا. .3
 التحّسر.  .4
 التهويل.  .5
 التقرير, وهو محل املخاطب علی اإلقرار مبا يعرفه وإجلاؤه إلی االعرتاف به. .6
اإلنکار, وهوا اإلنکار إّما أن يکون إنکارا  توبيخيا  مبعنی أّن األمر الوي وقـع يف املاضـي مـا کـان ينبغـي أن يکـون  .7

 ی أمر خيف وقوعه يف املستقبل فاملعنی ال ينبغي أن يکون. األمر الوي کان أو عل  ذل
 النفي جعل الشيء منفيا.  .8
 التشويق وهو جعل الشيء مشوقا  لرتغيب املخاطب.  .9

 (35-34م:  2119الطلب. )نووي,  .11
 أغراض االستفهام يف آايت من القرآن الکرمي

طلــب, إال أّن االســتفهام تــرج عــن غرضــه األصــلي الغــرض األصــلي لالســتفهام هــو طلــب معرفــة أمــر مل يکــن معلومــا  عنــد ال
 (17م: 2111إلی أغراض أخری نعرفها من خالل سياق الکالم. )يوسف, 

 .التشويق: تشويق املخاطب إلی أمر ما, ففي قوله تعالی: 1
 ﴾/الصف11  اي  أ يُـّه ا الَِّوين  آم ن وا ه َل أ د لُّك َم ع ل ى ِ  ار ة  تـ َنِجيك َم ِمَن ع و اب  أ لِيم  

 ﴾/البقرة44  أ و َم ر ون  النَّاس  اِبَلربِّ و تـ َنس َون  أ نـَف س ك َم و أ نـَت َم تـ َتل ون  اَلِكت اب  أ ف ال  تـ َعِقل ون  .اإلنکار: 2
 .التقرير: حني يطلب من املخاطب اإلقرار مبا بعد أداة االستفهام أو يريد املتکّلم إثباته:3
   /الزمر﴾36  أ ل َيس  اهللَّ  ِبك اف  ع َبد ه  و ت  وِّف ون    اِبلَِّوين  ِمَن د ونِِه   و م َن ي َضِلِل اهللَّ  ف م ا ل ه  ِمَن ه اد    
ــَل يـ َنظـ ـر ون  ِإالَّ و َ 4 ــَل ل ن ــ.التمــيّن: ه  ــاء َت ر س ــل  ر بِّن ــا اِبحلَ ــقِّ فـ ه  ــَن قـ َبــل  ق ــَد ج  ــول  الَّــِوين  ن س ــوه  ِم ــَوم  م َيت و َِويلـ ـه  يـ ق  ا ِمــَن ِويل ــه  يـ 

﴾ /األعـراف53  ه َم م ا ك ان وا يـ َفتـ ـر ون  ش ف ع اء  فـ ي َشف ع وا ل ن ا أ َو نـ ر دُّ فـ نـ َعم ل  غ يـَر  الَِّوي ك نَّا نـ َعم ل  ق َد خ ِسر وا أ نـَف س ه َم و ض لَّ ع نَـ 
 ما بعد هل بعيد املنال أو مستحيل.

ــتـَه  5 ــَبِلك َم م سَّ ل ــَوا ِمــَن قـ  ــَم م ث ــل  الَّــِوين  خ  َِتك  ــا م  ت َم أ َن ت ــَدخ ل وا اجلَ نَّــة  و ل مَّ ِســبـَ ــ َّ .االســتبطاء: أ َم ح  ــرَّاء  و ز َلزِل ــوا ح  ــاء  و الضَّ م  اَلب َاس 
 ﴾ /البقرة214  ول  الرَّس ول  و الَِّوين  آم ن وا م ع ه  م    ن َصر  اهللَِّ أ ال  ِإنَّ ن َصر  اهللَِّ ق رِيب  يـ ق  

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_36_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%D8%B1
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 ﴾2  ﴾ م ا احلَ اقَّة  1  . التهويل والتعظيم: احلَ اقَّة  6
َهِد ص ِبي  7 لِّم  م َن ك ان  يف اَلم    ﴾/مرمي29  ا.التعّجب: ف ا ش ار َت إِل َيِه ق ال وا ك َيف  ن ك 
ا اَلو َعد  ِإَن ك َنت َم ص اِدِقني  . االستبعاد: 8  ﴾ /يس48  و يـ ق ول ون  م    ه و 

 أغراض االستفهام يف سورة الرعد
االستفهام املتکرر هو کل موضع تکـرر فيـه لفـت االسـتفهام علـی التعاقـب يف آيـة واحـدة أو آيتـني متتـاليتني. قـال  السـمني 

م: 2118راء يف هــوا االســتفهام املکــرر وهــو أحــد عشــر موضــعا  يف تســع ســور مــن القــرآن. )احلــوري, احللــيب : واختلــف القــ
َلــق  ج ِديــد  ( فمــن اآلايت الــيت ذکــر فيهــا االســتفهام املکــرر آيــة: 114 ــَوهل  َم أ ِإذ ا ك نَّــا تـ ــر ااب  أ ِإانَّ ل ِفــي خ  ــب  قـ  ــَب فـ ع ج  و ِإَن تـ َعج 

ــر وا  الِــد ون  أ ول ِأــ   الَّــِوين  ك ف  ــا خ  ــَم ِفيه  ل  يف أ َعن ــاِقِهَم و أ ول ِأــ   أ َصــح اب  النَّــاِر ه  ــر هبَِِّم و أ ول ِأــ   اأَل َغــال  ﴾ ففــي قولــه /الرعــد5  ِب
ان هنـا قـد خرجـا عـن هامتعالی:  أ ِإذ ا ك نَّا تـ ر ااب  أ ِإانَّ ل ِفي خ َلق  ج ِديد   استفهامان يف قولـه   أ ِإذ ا ك نَّـا  وقولـه:   أ ِإانَّ  واالسـتف

معنامهـا احلقيقــي إلــی معنــی اإلنکــار واالســتبعاد. فقــد بـنّي ابــن عاشــور أن: واالســتفهام يف  أإذا  إنکــاري عــن جممــوع أمــرين 
مها: کوهنم ترااب , و ديد خلقهم. االستفهام الـوارد يف اآلايت هـو اسـتفهام إنکـار واسـتبعاد يف أقـوی صـورها اللفظيّـة مبالغـة 

( ففـي هـوه اآليـة  أإذا : اهلمـزة لالسـتفهام اإلنکـاري و أإان  أيضـا  لالسـتفهام 000م: 0108کار. )احلـوري, يف شدة اإلن
 اإلنکاري.  

َلـق  ج ِديــد   , وکفــرهم اب , فاعجـب مــن قـوهلم:  وإن تعجـب اي حمّمــد مـن تکــويب أهـل مکــة لـ  أ ِإذ ا ك نَّــا تـ ـر ااب  أ ِإانَّ ل ِفــي خ 
کثــرة أدلّــة توحيــده املوجــودة يف الکــون, فــإّن العجــب مــع هــوا إنکــار املکــّوبني وتکــويبهم ابلبعــ , ومــع عظمــة هللا تعــالی و 

( فهـوا القـول, االسـتفهام اإلنکـاري املفيـد لکمـال 000م: 0104أ ِإذ ا ك نَّا تـ ر ااب  أ ِإانَّ ل ِفي خ َلق  ج ِديد  . )الزهراين,  وقوهلم: 
نــاهی درجاتــه يف العظــم بعــد مــا رأوا مــن اآلايت البــاهرة والــدالالت الناطقــة بعظــيم االســتبعاد, وإنکــارهم البعــ  عظــيم ال تت

هــم اجلاحــدون بــرهبم   القــدرة علــی کــل شــيء منکــرين. فقــالوا: جحــودا  وإنکــارا  أإذا متنــا وکنّــا تــرااب  ن بعــ  مــن جديــد؟ أولأــ 
 (227-226م: 2114کما جاء يف قوله تعالی. )الزهراين, 

 إعراب اآلية
استأنافّية )إن( حرف شرط جازم )تعجب( مضارع جمـزوم فعـل الشـرط, والفاعـل أنـت )الفـاء( رابطـة جلـواب الشـرط  )الواو(

)عجب( خرب مقّدم مرفوع )قوهلم( مبتدأ مؤّخر مرفوع .. و)هم( ضمري مضاف إليه )اهلمـزة( لالسـتفهام )إذا( ظـرف للـزمن 
)كنّـــا( فعـــل مـــاض انقـــ  .. و)ان(  -أ  شـــر -أو -أنبعـــ  املســـتقبل غـــري متضـــّمن معـــىن الشـــرط متعلّـــق مبحـــووف تقـــديره

و)ان( ضمري يف حمـّل نصـب  -انسخ -ضمري اسم كان )ترااب( خرب منصوب )اهلمزة( مثل األوىل )إنّنا( حرف توكيد ونصب
يّن يف حمـّل اسم إّن )الالم( للتوكيد )يف خلق( جاّر وجمرور متعّلق خبرب إّن )جديد( نعت خللـق جمـرور )أولأـ ( اسـم إشـارة مبـ

رفـع مبتــدأ .. و)الكـاف( حــرف خطـاب )الــوين( اسـم موصــول مبـيّن يف حمــّل رفـع خــرب )كفـروا( فعــل مـاض وفاعلــه )بــرهّبم( 
جاّر وجمرور متعّلق ب )كفروا( .. و)هم( مضاف إليه )الواو( عاطفة )أولأ ( مثل األول )األغـالل( مبتـدأ اثن مرفـوع )يف 

 املبتـدأ الثـاين .. و)هـم( مثـل األخـري )الـواو( عاطفـة )أولأـ ( مثـل األول )أصـحاب( خـرب أعناقهم( جاّر وجمرور متعّلق خبـرب
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أولأ  مرفوع )النار( مضاف إليه جمرور )هم( ضمري منفصل مبيّن يف حمّل رفع مبتـدأ )يف( حـرف جـّر و)هـا( ضـمري يف حمـّل 
 (92,   13 ق: ج1418. )صايف, جّر متعّلق ب )خالدون( وهو خرب املبتدأ هم مرفوع وعالمة الرفع )الواو(

يقــّرر هللا تعــالی يف هــوه اآليــة أنّــه ال إلــه إاّل هــو؛ ألهّنــم معرتفــون أنّــه هــو احلــي الــوي خلــق الســماوات واألرض. )الزهــراين, 
ــَن ر بُّ السَّــم او اِت و اأَل َرِض ق ــِل اهللَّ  ق ــَل أ ف اختَّ ــَو  َ ِمــَن د ونِــِه أ َولِي ــاء  056م: 0104 ــون  أِل نـَف ِســِهَم نـ َفع ــا و ال  ض ــر ا  ( ق ــَل م  َِلك  ال  مي 

ـاب ه  اخلَ َلـق  ع ل ـَيِهَم قـ ِل ق َل ه َل ي َست ِوي اأَل َعم ى و اَلب ِصري  أ َم ه َل ت َست ِوي الظُّل م ات  و النُّور  أ َم ج ع ل وا هللَِِّ ش ر ك اء  خ ل ق   َلِقـِه فـ ت ش  وا ك خ 
﴾ ففـي أول اآليـة تـاطبهم ابسـتفهام لتعيـني اخلـالق, خـالق السـماوات الرعـد/16  َيء  و ه ـو  اَلو اِحـد  اَلق هَّـار  اهللَّ  خ اِلق  ك لِّ ش  

قال هللا  قل هللا . إذن فهـم يعرفـون ويعرتفـون أّن اخلـالق هـو هللا ومـع  واألرض وليس هلم جواب إال أن يقولوا  هللا , ولول 
نفعا  وال ضرّا, فهوا إذن محاقـة وغبـاوة ومنکـرا  ولکـي يـدّل علـی   األصنام اليت ال متلمعرفتهم واعرتافهم علی هوا, يعبدون 

أذهــاهنم, ومـــع هــوا االســـتفهام  كمحــاقتهم فعــرّب اهلل ابالســـتفهام. مل يعــرّب القـــرآن بصــيغة اخلـــرب بــل عــرب ابإلنشـــاء, ليثــري وحيـــرّ 
ابلبصري وتشبيه الکفر والضالل ابلظلمات واإلميـان والتوحيـد  التشبيه, تشبيه الکافرين املشرکني ابألعمی واملؤمنني املوحدين

يدّل علی إصرارهم علی املعصـية ألّن القـرآن دعـاهم إلـی التوحيـد وقـد أيهـم -أيضا  -ابلنور. فاستخدم القرآن هوا األسلوب
م, ّّ االســتفهام مبعنــی ابحلجــج القويّــة فلــم يبــالوا بــل مــازلوا علــی شــرکهم, فجــاء االســتفهامان لضنکــار والتــوبيخ علــی حــاهل

( مــا ترشــد إليــه اآليــة, 69م: 2119النفــي, ألّن معنــاه ال يســتوي األعمــی والبصــري وال تســتوي الظلمــات والنــور. )نــووي, 
تثبيــت احلقيقــة األبديّــة اخلالــدة وهــي أّن اهلل تعــالی وحــده هــو خــالق الســماوات واألرض ومجيــع خملوقــات الکــون. ومــن لــه 

 (258م: 2114و املستحق للعبادة والتقديس. )الزهراين, صفة اخللق واإلجياد ه
 إعراب اآلية

)قــــل( فعــــل أمــــر, والفاعــــل ضــــمري مســــترت تقــــديره أنــــت )مــــن( اســــم اســــتفهام مبــــيّن يف حمــــّل رفــــع مبتــــدأ )رّب( خــــرب مرفــــوع 
اجلاللـة مبتــدأ )السـموات( مضـاف إليــه جمـرور )األرض( معطــوف علـى الســموات ابلـواو جمـرور )قــل( مثـل األول )اهلّل( لفــت 

مرفوع, واخلرب حمووف تقديره رّب السموات )قل( مثل األول )اهلمـزة( لالسـتفهام )الفـاء( عاطفـة )اخّتـو ( فعـل مـاض مبـيّن 
نعــت تقــّدم  -علــى الســكون .. و) ( ضــمري يف حمــّل رفــع فاعــل )مــن دونــه( جــاّر وجمــرور متعلّــق مبحــووف حــال مــن أوليــاء

. )نفعــا(  ليــه )أوليــاء( مفعــول بــه منصــوب )ال ميلكــون ألنفســهم( مثــل ال يســتجيبون هلــمو)اهلــاء( مضــاف إ -علــى املنعــوت
مفعــول بــه منصــوب )الــواو( عاطفــة )ال( زائــدة لتاكيــد النفــي )ضــرا( معطــوف علــى )نفعــا( منصــوب مثلــه )قــل( مثــل األول 

األعمــى( فاعــل مرفــوع, وعالمــة )هــل( حــرف اســتفهام )يســتوي( مضــارع مرفــوع وعالمــة الرفــع الضــّمة املقــّدرة علــى اليــاء )
الرفــع الضــمة املقــّدرة علــى األلــف )البصــري( معطــوف علــى األعمــى ابلــواو مرفــوع )أم( مبعــىن بــل لضضــراب )هــل تســتوي .. 
النور( مثل هل يستوي ... البصري )أم( مثل األول وبعده مهـزة مقـّدرة )جعلـوا( فعـل مـاض وفاعلـه )هلّل( جـاّر وجمـرور متعلّـق 

  كاء( وهــو مفعــول جعلــوا منصــوب )خلقــوا( مثــل جعلــوا )كخلقــه( جــار وجمــرور نعــت حملــووف هــو مفعــول بــهحبــال مــن )شــر 
و)اهلاء( مضاف إليه )الفاء( عاطفة )تشابه( فعل ماض )اخللق( فاعل مرفوع )على( حرف جـّر و)هـم( ضـمري يف حمـّل جـّر 

ء( مضـاف إليـه جمـرور  وع )كّل( مضاف إليه جمـرور )شـيمتعّلق ب )تشابه(, )قل اهلّل( مثل السابقة )خالق( خرب املبتدأ مرف
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)الـــواو( عاطفـــة )هـــو( ضـــمري منفصـــل مبـــيّن يف حمـــّل رفـــع مبتـــدأ )الواحـــد( خـــرب مرفـــوع )القّهـــار( خـــرب اثن مرفـــوع. )صـــايف, 
 (119,  : 13 ق: ج1418

  إال أن تکــون منقطعــة ألّن والــوي يعنيــه البالغيــون هــو  أم  مــن جهــة االتصــال واالنقطــاع ال جيــوز أن تقــع  أم  بعــد  هــل
ال جيوز اجلمع بينهمـا. وهـوه املنقطعـة ثالثـة أوجـه إّمـا أن تکـون مسـبوقة خبـرب احملـ  کمـا يف   طبيعة  هل  للتصديق ولول

ام املشـوبة ﴾ وإّمـا أن تکـون مسـبوقة هبمـزة االسـتفه/السـجدة2  تـ َنزِيـل  اَلِكت ـاِب ال  ر يَـب  ِفيـِه ِمـَن ر بِّ اَلع ـال ِمني  قوله تعالی: 
ن  هِبـ ا أ َم هل ـ َم آذ ان  ي َسـم ع ون  هِبـ ا بغرض بالغي کقوله تعالی: أ هل  َم أ َرج ل  مي َش ون  هِب ا أ َم هل  َم أ َيد  يـ َبِطش ون  هِب ا أ َم هل  َم أ َعني   يـ َبِصر و 

ّ َّ ِكيـد وِن فـ ال  تـ َنِظـر ونِ  ـَل ي َسـت ِوي ﴾ /األعـراف195  ق ِل اَدع ـوا ش ـر ك اء ك َم  وإّمـا أن تکـون مسـبوقة بــــ  هـل  کقولـه تعـالی: ه 
ــــر ك اء ...   ــــات  و النُّــــور  أ َم ج ع ل ــــوا هللَِِّ ش  ــــَل ت َســــت ِوي الظُّل م  ــــى و اَلب ِصــــري  أ َم ه  يف هــــوه اآليــــة, اســــم  /الرعــــد﴾ وکــــول 06اأَل َعم 

رّب الســماوات واألرض. إّن هــوه اآليــة تشــري إلــی املشــرکني  اســتفهام  مــن  لنفــي الربوبيّــة لغــري اهلل, نفــي مــا بعــد األداة مــن
 إلی عجزها.   تشري وعبادة األصنام وکول

ِإمنَّ ــا يـ ت ــو كَّر  أ ول ــو يقــول اهلل تعــالی يف ســياق هــوه اآليــة: ذاکــرا  الفــرق بــني أهــل العلــم والعمــل. وختمــت اآليــة بقولــه تعــالی:  
علـی مـا بينهـا مـن التفـاوت وهـوه اآليـة تنبيـه للمـؤمنني وحتـوير للکـافرين. )الزهـراين,  اأَل َلب اِب , مبا ذکر من املوّکرات فيقـف

ـــى ِإمنَّ ـــا يـ ت ـــو كَّر  أ ول ـــو اأَل َلب ـــاويف قولـــه تعـــالی:  (063م: 0104 ـــو  أ َعم  ـــَن ه  ـــَن يـ َعل ـــم  أ منَّ ـــا أ نَـــزِل  إِل َيـــ   ِمـــَن ر بِّـــ   احلَ ـــقُّ ك م  ِب أ ف م 
إنکــاري, يفيــد إنکــار الوقــوع, أي نفــي التشــابه بــني مــن يعلــم احلــق ويــؤمن بــه, ومــن يعــرض عــن ﴾ االســتفهام 19 الرعــد/

اآلايت الدالــة علــی احلــق املبــني, وکانّــه األعمــی الــوي ال يبصــر؛ إذ عــدم البصــرية کعــدم البصــر علــی الســواء.  احلــق, ويــرتك
 (27م: 2115)الغولة, 

املماثلـة بـني مـن يعلـم أمّنـا أنـزل اهلل سـبحانه إلـی رسـوله ) ( مـن احلـق  اهلمزة يف قولـه: أفمـن يعلـم لضنکـار علـی مـن يتـوهم
. فـالکالم لنفـي اسـتواء کـل مـن املـؤمن والکـافر  فيه وال شبهة, وهو القرآن, وبني من هو أعمی ال يعلم ذلـ  الوي ال ش

مؤمنــا  کمــن کــان فاســقا  ال  يف صــورة االســتفهام تنبيهــا  علــی غفلــة الضــالني عــن عــدم االســتواء, کقولــه تعــالی:  أفمــن کــان
( ومـــا ترشـــد إليـــه اآليـــة: 266م: 2114يســـتوون . واالســـتواء املـــراد بـــه التماثـــل يف الفضـــل بقرينـــة ذکـــر العمـــی. )الزهـــراين, 

 (267م: 2114إنکار علی الوين کفروا أهّنم ليسوا أهل للتوکرة لعدم علمهم ابحلق الوي من عند رهبم. )الزهراين, 
 إعراب اآلية

ة( لالستفهام اإلنكارّي )الفاء( استأنافّية )من( اسم موصـول مبـيّن يف حمـّل رفـع مبتـدأ )يعلـم( مضـارع مرفـوع, والفاعـل )اهلمز 
هـــو وهـــو العائـــد )أّن( حـــرف توكيـــد ونصـــب )مـــا( اســـم موصـــول مبـــيّن يف حمـــّل نصـــب اســـم أّن )أنـــزل( فعـــل مـــاض مبــــيّن 

ائـد )إىل( حـرف جـّر و)الكـاف( ضـمري يف حمـّل جـّر متعلّـق ب للمجهول, وانئب الفاعل ضمري مسـترت تقـديره هـو وهـو الع
)أنــزل(, )مــن ربـّـ ( جــاّر وجمــرور متعلّــق ب )أنــزل(, و)الكــاف( مضــاف إليــه )احلــّق( خــرب أّن مرفــوع )الكــاف( حــرف جــّر 

مـى( خــرب )مـن( اسـم موصـول مبـيّن يف حمـّل جـّر متعلّـق خبـرب املوصـول مـن )هـو( ضـمري منفصـل مبـيّن يف حمـّل رفـع مبتـدأ )أع
مرفوع, وعالمة الرفع الضّمة املقّدرة على األلف )إمّنا( كافّة ومكفوفة )يتوّكر( مثل يعلم )أولـو( فاعـل مرفـوع, وعالمـة الرفـع 

 (118,  : 13 ق: ج1418)الواو( فهو ملحق جبمع املوّكر )األلباب( مضاف إليه جمرور. )صايف, 
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مبعنی أمل يتيّقن املؤمنون وـا رأوه مـن شـدة عنـاد الکّفـار مـن إميـان مجيـع خلقـه أنّـه  يف هوه اآلية,   أ فـ ل َم يـ َيا ِس , من  يياس 
وکلمـة  ييـأس  أقـوی تعبـريا  يف هـوا املقـام حيـ  يبـنّي  لو شاء هللا تعالی هلـدی النـاس مجيعـا  فهـو سـبحانه القـادر علـی ذلـ 

ويف هـوه اآليـة: و لـ َو ( 182م: 2114)الزهـراين,  أّن ما ظهر من الکّفار من عناد من شانه أن ييـأس املـؤمنني مـن عـودهم.
ــَوت ى ب ــَل هللَِِّ اأَل َمـر  مج ِ  ــاء  أ نَّ قـ ـَرآان  س ــريِّ َت بِـِه اجَلِب ــال  أ َو ق طِّع ــَت بِـِه اأَل َرض  أ َو ك لِّــم  بِـِه اَلم  يع ــا أ فـ ل ـَم يـ َيــا ِس الَّــِوين  آم نـ وا أ َن ل ــَو ي ش 

يع ا و ال  يـ ز ال  الَِّوين  ك ف ـر وا ت ِصـيبـ ه َم مبـ ا ص ـنـ ع وا ق ارِع ـة  أ َو حت ـ لُّ ق رِيب ـا ِمـَن د ارِِهـَم ح ـ َّ م َ  اهللَّ  هل  د ى النَّاس   يت  و َعـد  اهللَِّ ِإنَّ اهللَّ  ال  مجِ 
 ﴾  أفلم , اهلمزة يف هوه اآلية لالستفهام التقريري. /الرعد31  ت َِلف  اَلِميع اد  

معنــاه أن تقــرر املخاطــب بشــيء ثبــت عنــده لکنــيت ختــرج هــوا التقريــر بصــورة االســتفهام. أنظــر إلــی قولــه ســبحانه: التقريــر و 
( فـــإن الغـــرض منــه إقـــرارهم مبجـــيء النــوير لکنّـــه أخرجـــه بصــورة االســـتفهام وذلـــيت ملــا فيـــه مـــن 8 أمل متکــم نـــوير  )امللــيت/

 (191م: 1997حجة. )عباس, 

 إعراب اآلية
)قرآان( اسم أّن منصوب )سـرّيت( فعـل  -انسخ -ة )لو( حرف شرط غري جازم )أّن( حرف توكيد و نصب)الواو( استأنافيّ 

ماض مبيّن للمجهول, و )التـاء( للتانيـ  )البـاء( حـرف جـّر و )اهلـاء( ضـمري يف حمـّل جـّر متعلّـق ب )سـرّيت( والبـاء سـببّية 
بــه األرض, كلّــم بــه املــوتى( مثــل ســرّيت بــه اجلبــال  )اجلبــال( انئــب الفاعــل مرفــوع )أو( حــرف عطــف يف املوضــعني )قطّعــت

..و عالمــة الرفــع يف املــوتى الضــّمة املقــّدرة علــى األلــف. واملصــدر املــؤّول )أّن قــرآان ...( يف حمــّل رفــع فاعــل لفعــل حمــووف 
( حــال منصــوبة تقــديره ثبــت. )بــل( حــرف إضــراب )هلّل( جــاّر وجمــرور متعلّــق خبــرب مقــّدم )األمــر( مبتــدأ مــؤّخر مرفــوع )مجيعــا

مــن األمــر, والعامــل فيــه معــىن االســتقرار )اهلمــزة( لالســتفهام )الفــاء( عاطفــة )مل( حــرف نفــي وجــزم )ييــأس( مضــارع جمــزوم 
)الـــوين( اســـم موصـــول مبـــيّن يف حمـــّل رفـــع فاعـــل )آمنـــوا( فعـــل مـــاض وفاعلـــه )أن( خمّففـــة مـــن الثقيلـــة وامسهـــا ضـــمري الشـــان 

( 132, 13 ق: ج1418ارع مرفــــوع )اهلّل( لفــــت اجلاللــــة فاعــــل مرفــــوع )صــــايف, حمــــووف )لــــو( مثــــل األوىل )يشــــاء( مضــــ
)الــالم( واقعـــة يف جـــواب لـــو )هــدى( فعـــل مـــاض مبـــيّن علـــى الفــتح املقـــّدر علـــى األلـــف, والفاعــل هـــو )النـــاس( مفعـــول بـــه 

لفعـل ييـأس بتضـمينه منصوب )مجيعا( حال من الناس منصوبة.واملصدر املؤّول )أنه( لو يشاء .. يف حمّل نصـب مفعـول بـه 
)الوين( اسم موصول مبـيّن يف حمـّل رفـع اسـم ال يـزال  -انسخ -)الواو( استأنافّية )ال( انفية )يزال( مضارع انق   معىن يعلم

  )كفروا( فعـل مـاض وفاعلـه )تصـيبهم( مضـارع مرفـوع .. و)هـم( ضـمري مفعـول بـه )البـاء( حـرف جـّر )مـا( حـرف مصـدريّ 
( فاعــل تصـــيبهم مرفــوع )أو(. حـــرف عطــف )حتــّل( مثـــل تصــيب, والفاعــل: إّمـــا القارعــة وإّمـــا )صــنعوا( مثــل كفـــروا )قارعــة

وهـــو صـــفة ملوصـــوف  -ضـــمري اخلطـــاب املوّجـــه إىل الرســـول عليـــه الســـالم )قريبـــا( ظـــرف مكـــان منصـــوب متعلّـــق ب )حتـــّل(
اف إليـه. واملصـدر املـؤّول )مـا )من دارهم( جـاّر و جمـرور متعلّـق ب )قريبـا( .. و)هـم( ضـمري مضـ -حمووف أي مكاان قريبا

صــنعوا( يف حمــّل جــّر ابلبــاء متعّلــق ب )تصــيب(. )حــّ ( حــرف غايــة وجــّر )ميت( مضــارع منصــوب نن مضــمرة بعــد حــّ  
)وعـــد( فاعـــل مرفـــوع )اهلّل( لفـــت اجلاللـــة مضـــاف إليـــه واملصـــدر املـــؤّول )أن ميت ..( يف حمـــّل جـــّر ب )حـــّ (, متعلّـــق ب 

توكيــد ونصــب )اهلّل( لفــت اجلاللــة اســم إّن منصــوب )ال( انفيــة )تلــف( مضــارع مرفــوع, والفاعــل هــو )حتــّل(. )إّن( حــرف 
 (132, 13 ق: ج1418. )صايف,  )امليعاد( مفعول به منصوب
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 فکيف کان عقاب , أي: أنظر کيف کان عقايب إايهم وتعبريي عليهم ابلعواب الشديد الـوي ال ميکـن وصـفه وال ت عـرف 
َيـف   098م: 0104, حاله. )الزهراين ـَوتـ ه َم ف ك  ّ َّ أ خ  ( ويف هوه اآلية: و ل ق ِد اَستـ َهزِئ  ِبر س ل  ِمَن قـ َبِل   ف ا َمل َيت  لِلَِّوين  ك ف ـر وا 

 ﴾  کيف  اسم استفهام للتعجب والتهديد. /الرعد32  ك ان  ِعق ابِ 
 إعراب اآلية

)قـد( حـرف حتقيـق )اسـتهزئ( مـاض مبـيّن للمجهـول )برسـل( جـاّر وجمـرور )الواو( استأنافّية )الالم( الم القسم لقسم مقّدر 
انئب الفاعل )من قبل ( جاّر و جمرور متعلّـق ب )اسـتهزئ( ... و)الكـاف( ضـمري مضـاف إليـه )الفـاء( عاطفـة )أمليـت( 

( فعــل مــاض فعــل مــاض وفاعلــه )الــالم( حــرف جــّر )الّــوين( اســم موصــول مبــيّن يف حمــّل جــّر متعّلــق ب )أمليــت(, )كفــروا
وفاعلــه )ّّ( حــرف عطــف )أخــوهتم( مثــل أمليــت .. و)هــم( ضــمري مفعــول بــه )الفــاء( عاطفــة )كيــف( اســم اســتفهام فيــه 
معىن الوعيد والتقرير خرب )كان( الناق  )عقاب( اسم كان مرفوع وعالمـة الرفـع الضـّمة املقـّدرة علـى مـا قبـل اليـاء احملووفـة 

 (134, 13 ق: ج1418صايف, (احملووفة ضمري مضاف إليه.  للتخفيف, ولفاصلة اآلي .. و)الياء(
هدايـة اخللــق   ذکـر اهلل تعـالی يف هـوه اآليـة أنّـه هـو سـبحانه احلـافت املهـيمن علـی مجيـع خلقـه واالسـتفهام لضنکـار وکـول 

ـَن ه ـو  ة: ( ففـي هـوه اآليـ185م: 2114بيد اهلل سبحانه ما يدّل علی اسـتحقاقه للعبـادة وحـده دون سـواه. )الزهـراين,  أ ف م 
ـب َت و ج ع لـ وا هللَِِّ ش ـر ك اء  قـ َل مس ُـّوه َم أ َم تـ نـ بِّأ ونـ ه  مبـ ا ال  يـ َعل ـم   يف اأَل َرِض أ َم ِبظـ اِهر  ِمـن  اَلق ـَوِل بـ َل ز يِّـن   ق ائِم  ع ل ى ك لِّ نـ َفـس  مبـ ا ك س 

ــــِبيلِ  ــــر وا م َكــــر ه َم و ص ــــدُّوا ع ــــِن السَّ ــــاد   لِلَّــــِوين  ك ف  ــــا ل ــــه  ِمــــَن ه  ــــَن ي َضــــِلِل اهللَّ  ف م  ﴾  أفمــــن  اهلمــــزة لالســــتفهام /الرعــــد33  و م 
 اإلنکاري.

 إعراب اآلية
)اهلمــزة( لالســتفهام اإلنكــارّي )الفــاء( اســتأنافّية )مــن( اســم موصــول مبــيّن يف حمــّل رفــع مبتــدأ, وخــربه حمــووف تقــديره كمــن 

رفــع مبتــدأ )قـائم( خــرب مرفـوع )علــى كـّل( جــاّر وجمـرور متعلّــق ب )قــائم( لـيس كــول  ..)هـو( ضــمري منفصـل مبــيّن يف حمـّل 
)نفس( مضاف إليه جمرور )مبا كسبت( مثل مبا صنعوا والفاعل هي عائد على النفس )الواو( استأنافّية )جعلـوا( مثـل كفـروا  

أنــت )مسّــوهم( فعــل أمــر مبــين  )اهلّل( جــاّر وجمــرور متعلّــق حبــال مــن )شــركاء( وهــو مفعــول بــه منصــوب قــل فعــل أمــر والفاعــل
على حوف النـون ..و)الـواو( فاعـل, و)هـم( ضـمري مفعـول بـه )أم( هـي املنقطعـة مبعـىن بـل واهلمـزة )تنّبأونـه( مضـارع مرفـوع 
.. و)الواو( فاعل, و)اهلاء( ضـمري مفعـول بـه )البـاء( حـرف جـّر )مـا( اسـم موصـول مبـيّن يف حمـّل جـّر متعلّـق ب )تنّبأـون(, 

ف )يعلم( مضارع مرفوع, والفاعل هو, وهو العائد )يف األرض( جار وجمرور متعّلق مبحـووف مفعـول بـه اثن )ال( حرف ان
)أم( مثل األول )بظـاهر( جـاّر وجمـرور متعلّـق مبحـووف تقـديره تسـّموهنم )مـن القـول( جـاّر وجمـرور متعلّـق بنعـت   لفعل يعلم

)للوين كفروا( مّر إعراهبـا واجلـار متعلّـق ب )زيّـن(, )مكـرهم(  ل )ظاهر(, )بل( لضضراب )زيّن( فعل ماض مبيّن للمجهول
   (136, 13 ق: ج1418انئب الفاعل مرفوع .. )صايف, 

و)هــم( مضــاف إليــه )الــواو( عاطفــة )صــّدوا( فعــل مــاض مبــيّن للمجهــول, مبــيّن علــى الضــّم .. و)الــواو( انئــب فاعــل. )عــن 
اســتأنافّية )مــن( اســم شــرط جــازم مبــيّن يف حمــّل نصــب مفعــول بــه مقــّدم  الســبيل( جــاّر وجمــرور متعّلــق ب )صــّدوا(, )الــواو(

)يضلل( مضارع جمزوم فعـل الشـرط وحـّرك ابلكسـر اللتقـاء السـاكنني )اهلّل( فاعـل مرفـوع )الفـاء( رابطـة جلـواب الشـرط )مـا( 
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)هـاد( جمـرور لفظـا مرفـوع حمـاّل انفية )الالم( حرف جّر و)اهلاء( ضمري يف حمّل جّر متعّلق خبرب مقّدم )مـن( حـرف جـّر زائـد 
مبتدأ مؤّخر, أو هو اسم ما العاملة عمل ليس مؤّخر, وعالمة اجلّر الكسرة املقّدرة علـى آخـره ألنـه اسـم منقـو , وحـوفت 

 (136,   13 ق: ج1418الياء ملناسبة التنوين. )صايف, 

بصدق الـدعوة الرسـول ) (   ( من التشکي بنّي هللا تعالی يف هوه اآلية من حال املشرکني من أهل مّکة مع الرسول )
وإنــوار قومــه وهــم يــرون فــتح اهلل لــه مشــارق األرض ومغارهبــا وال يســتطيع أحــدا  رد حکمــه وهــو ســبحانه ســريع احلســاب. 

ــا و اهللَّ  ( 319م: 2114)الزهــراين,  ــو   وهــوه اآليــة: أ و مل َ يـ ــر َوا أ انَّ أن َيت اأَل َرض  نـ نـَق ص ــه ا ِمــَن أ َطر اِفه  ــب  حِل َكِمــِه و ه  ــم  ال  م ع قِّ حي َك 
 ﴾  أومل  اهلمزة لالستفهام اإلنکاري. /الرعد41  س رِيع  احلَِس ابِ 

مــن أهــم األغــراض الــيت ختــرج إليهــا أدوات االســتفهام عــن وضــعها احلقيقــي ومــن أکثرهــا شــيوعا  ويســّمی اســتفهاما  إنکــاراّي. 
يف االستفهام التقريري تريد تثبيـت األمـر وحتقيقـه؛ کمـا يف النـوع األّول, أو تنتـزع  والفرق بينه وبني االستفهام التقريري أّنيت

إقــرار املخاطــب واعرتافــه, کمــا يف القســم الثــاين. أّمــا يف االســتفهام اإلنکــاري فانــت ال تقــرر املخاطــب يف شــيء وإمّنــا تنکــر 
 (094م: 0997عليه. )عباس, 
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أداة  اآلية
 االستفهام

 التعليق الغرض من االستفهام

 الوين يتعجبون من إمکان اإلعادة إلی احلياة بعد املوت. اهلمزة لالستفهام اإلنکاري أإذا 5

 إنکار البع , وتشري اآلية إلی محاقة منکري البع  اهلمزة لالستفهام اإلنکاري أإان 5

 ن مشرکوناملخاطبو  االستفهام التقريري من 16

 اإلنکار فيه متضمن للنهي اهلمزة لضنکار والتوبيخ أ ف اختَّ َو  َ  16
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لالستفهام اإلنكارّي )الواو( عاطفة )مل( حرف نفي وجـزم )يـروا( مضـارع جمـزوم, وعالمـة اجلـزم حـوف اهلمزة  إعراب اآلية:
.. و)الــواو( فاعــل )أاّن( حــرف توكيــد ونصــب .. و)ان( اســم أن )أنيت( مضــارع مرفــوع, وعالمــة الرفــع الضــّمة املقــّدرة  النــون

على الياء والفاعل  ن للتعظيم )األرض( مفعول به منصـوب )ننقصـها( مثـل أنيت .. و)هـا( مفعـول بـه )مـن أطرافهـا( جـاّر 
يـه )الـواو( اسـتأنافّية )اهلّل( لفـت اجلاللـة مبتـدأ مرفـوع )حيكـم( مضـارع وجمرور متعلّـق ب )ننقصـها(, و)هـا( ضـمري مضـاف إل

مرفوع, والفاعل هو )ال( انفية للجنس )معّقب( اسم ال مبيّن علـى الفـتح يف حمـّل نصـب )حلكمـه( جـاّر وجمـرور متعلّـق خبـرب 
)ســريع( خــرب مرفــوع )احلســاب(  مبتــدأ  ال ..و )اهلــاء( مضــاف إليــه )الــواو( عاطفــة )هــو( ضــمري منفصــل مبــيّن يف حمــّل رفــع

 (148,   13 ق: ج1418مضاف إليه جمرور. )صايف, 
 النتائج
الغـرض األصــلي لالســتفهام هــو طلــب معرفــة أمــر مل يکـن معلومــا  عنــد الطلــب, إال أّن االســتفهام تــرج عــن غرضــه  -

 األصلي إلی أغراض أخری نعرفها من خالل سياق الکالم.
لرعــــد لضنکــــار ّّ للتــــوبيخ والتقريــــر والتعّجــــب, وهــــوه األغــــراض تنســــجم مــــع أکثــــر أغــــراض االســــتفهام يف ســــورة ا -

 مضمون السورة.
تــدور هــوه الســورة حــول اإلميــان ابهلل تعــالی وتوحيــده, وخلــق الســماوات واألرض, والبعــ  واجلــزاء, والــدعوة إلــی  -

 به, وشهادة اهلل لرسوله ) ( ابلنبوة والرسالة. كعبادة اهلل وحده وعدم الشر 

 أسلوب االستفهام وثريا  کبريا  يف نفس املخاطب ويدفعه إلی التعمق يف املعاين. يؤثّر -

واالسـتفهام التقريـري, ّّ االسـتفهام مبعنـی النفـي سـتفهام اإلنکـاري, من أغـراض االسـتفهام يف سـورة الرعـد هـي اال -
 واالستفهام للتعجب والتهديد. 

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الکرمي
م(. آايت االســـتفهام املتکـــّرر يف القـــرآن الکـــرمي دراســـة بالغيّـــة, جملّـــة دراســـات علـــوم 2118ا حســـن. )احلـــوري, حممـــد رضـــ

 .2, العدد 45الشريعة والقانون, ا ّلد 
م(. أغــراض االســتفهام بـــــ هل  يف الــوکر احلکــيم, رســالة للحصــول علــی درجــة املاجســتري يف 2119نــووي, أقصــی حممــد. )

 ا.قسم اللغة العربّية وآداهب
م(. التناســـق املوضـــوعي يف ســـورة الرعـــد, رســـالة لنيـــل درجـــة املاجســـتري يف 2114الزهـــراين, حســـينة بنـــت علـــی بـــن أمحـــد. )

 التفسري, اململکة العربّية السعوديّة, جامعة أم القری. 

 ي کوهنم شرکاء هللبطالن إدعائهم شرکاء اهلل, نف التوبيخ أ َم تـ ن بِّأ ون ه   33

 يتبع هوا اإلنکار توبيخ املشرکني اإلنکار أ َم ِبظ اِهر   33

 کمال قدرة اهلل يف الکون االستفهام التقريري أ و ملَ  يـ ر َوا 41
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رمي. اجلامعـة م(. الدراسة التحليليـة ملقاصـد وأهـداف احلـزب السـادس والعشـرين مـن القـرآن الکـ2115الغولة, نسمة انفو. )
 اإلسالمّية, غزّة.

 القطان, مّناع. )د.ت(. مباح  يف علوم القرآن, القاهرة: مکتبة وهبة. 
م(. التفســـري البالغـــي لالســـتفهام يف القـــرآن الکـــرمي, الطبعـــة الثالثـــة, القـــاهرة: مکتبـــة 2111املطعـــين, عبـــدالعظيم إبـــراهيم. )

 وهبة.
 , القاهرة: مکتبة اخلاجني.4, ط1لکتاب, ج م(. ا2114سيبويه, ابو بشر عثمان بن قنرب. )

 ق(. اجلدول يف إعراب القرآن, چاپ چهارم, دمشق: دار الرشيد مؤسسة اإلميان. 1418صايف, حممود بن عبدالرحيم. )
 , يرموک, دار الفرقان.4م( البالغة فنوهنا وأفناهنا, ط1997عباس, فضل حسن. )

هام يف القـرآن الکـرمي دراسـة بالغيّـة  ويّـة, جامعـة الـدکتور مـوالي الطـاهر م(. االسـتف2117فتيحة, بوعزة وبوعزة هاجر. )
 سعيدة, کلّية األدب واللغات والفنون. 

م(. أســلوب االســتفهام يف القــرآن الکــرمي وعالقتــه ابلقــيم الرتبويّــة: دراســة حتليليّــة بالغيّــة, 2119کــومال ســاري, نونــوج. )
 هداية اهلل اإلسالمّية احلکومّية جاکري, أندونيسيا. رسالة لنيل درجة املاجستري, جامعة شريف 

 م(. دالالت الرتاکيب, القاهرة: مکتبة وهبة.2118حممد, حممد أبو موسی. )
 م(. أسلوب االستفهام يف القرآن الکرمي, الطبعة األولی, دمشق: توزيع مکتبة الغزّايل.2111يوسف, عبدالکرمي حممود. )
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(10) 
 ران الكرميألفاظ الصداقة يف الق

 (دراسة داللية)
  1نور علي الرماصي

 جامعة ذي قار/ العراقمدرس مساعد, 
 د. ضياء غين العبودي

 امعة ذي قار/ العراقأستاذ دكتور جب
 امللخص

ا داللتهـا وفـق معناهـا املعجمـي مـن انحيـة البح  يبح  عن دالالت اللفال الصداقة يف القران الكرمي, إذ إن كل لفظـة هلـ
والتــاويلي مــن انحيــة وأخــرى, وابلتــايل فـــان كــل واحــدة منهــا مل وت بشــكل اعتبــاطي؛ إمنـــا جــاءت ملعــىن كــامن فيهــا يريـــد 
سبحانه من خالهلـا رسـم صـورة العالقـات اإلنسـانية الـيت ال تـرتبط بصـلة الـرحم إمنـا علـى  ـاذابت روحيـة بـني البشـر ليـانس 

هم ابآلخر, ملا هلا من أثر كبري يف حياة اإلنسان سواء يف الدنيا واألخرة, وقد حاولنا مـن خـالل هـوا البحـ  الكشـف احد
 عن تل  العالقات مبا جاء يف الن  القرآين.

 .القران, الصاحب, القرين, اخلليل, الصديق, الداللةالكلمات املفتاصية: 
 

 املقدمة
البشـرية مـن غـري صـلة الـرحم يف سـور عديـدة يف القـران الكـرمي مشـريا  إىل أمهيتهـا يف حيـاة ذكر هللا سبحانه وتعاىل العالقـات 

اإلنسان وأثرهـا عليـه يف حيـاة اآلخـرة؛ فتاثريهـا يسـتمر معـه بعـد املـوت, بـوكر كلمـة الصـداقة أو مـا يشـري إليهـا مـن األلفـال 
تقــرب مــنهم اإلنســان يقــول ســبحانه: ))و اَصــربَ األخــرى, فقــد ســبحانه وتعــاىل يف ســورة الكهــف فأــة مــن البشــر البــد أن ي

ن ــاك  ع ــنـَه َم ت رِ  ــه  و ال تـ َعــد  ع يـَ اِة و اَلع ِشــيِّ ي رِيــد ون  و َجه  ــَم اِبَلغ ــد  ــع  الَّــِوين  ي ــَدع ون  ر بَـّه  ــ   م  ــَن نـ َفس  نـَي ا و ال ت ِطــَع م  يــد  زِين ــة  احلَ ي ــاِة الــدُّ
ـان  أ َمـر ه  فـ ر طـ ا((أ َغف َلن ا قـ َلب ه  ع َن ذَِكران  و   , وقـد ذ كـرت هـوه اآليـة بعـد ذكـر قصـة أصـحاب الكهـف, (08)الكهـف/ اتَـّب ع  ه و اه  و ك 

الن الصــداقة هــي الــيت مجعــتهم, فقــد كانــت صــداقتهم مثمــرة أوصــلتهم إىل رضــا اخلــالق حــني شــد بعضــهم علــى بعــ  بقــوة 
الق يف ســبيل رضــا املخلــوق, فقــد بــدأت اآليــة الســابقة ابلصــرب اإلميــان والتشــاور حــ  اختــاذ القــرار الصــائب بــرتك معصــية اخلــ

(( و)) الصرب اإلمساك يف ضيق يقـال: صـربت الدابـة حبسـتها بـال علـف, و صـربت فـالان خلفتـه خلفـة ال  ))و اَصربَ نـ َفس   
 :باطبـائي, )د/ت()الط((.خروج له منهـا, و الصـرب حـبس الـنفس علـى مـا يقتضـيه العقـل و الشـرع أو عمـا يقتضـيان حبسـها عنـه

وكاهنا تشري إىل ضرورة االبتعاد عن كل ما  وبه النفس يف مصاحبة أهل السـوء الـيت قـد  عـل مـن احليـاة أمجـل  (310 /03ج
يف خضــم ملهيــات احليــاة الزائلــة, وملــا كــان ذلــ  األمــر صــارد مــن اجلهــة العليــا إىل النــيب فإهنــا البــد أن تكــون حمــط اهتمــام 
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((للبشرية فما ينطق عن  اِة و اَلع ِشـيِّ أي (08)الكهـف/ اهلوى إمنا هو وحي يوحى. ويف يقوله تعاىل: ))الَِّوين  ي َدع ون  ر بَـّه ـَم اِبَلغ ـد 
اتبــع أولأــ  الــوين يعبــدون هللا يف ))أول النهــار وآخــره يريــدون بــول  وجــه هللا, فوصــفهم ابلعبــادة واإلخــال  فيهــا, ففيهــا 

ــن فس علــى صــحبتهم, وخمــالطتهم وإن كــانوا فقــراء فــإن يف صــحبتهم مــن الفوائــد, مــا ال األمــر بصــحبة األخيــار, وجماهــدة ال
, فمجالســة املــؤمنني تقــرب اإلنســان مــن هللا وتبعــده عــن املعاصــي الــيت وخــو بيــده (550م: 0110 –ه 0400)الســعدي, حيصـى((

وقــد تكــون ا الســة يف بيــوت هللا ملــا  إىل غضــب هللا واالقــرتاب مــن النــار زلفــى, إمــا الغــداة والعشــي فهــي إشــارة إىل الصــالة
فيهـا مــن الرمحـة اإلهليــة وطهارهتــا مـن كــل دنـس, ويقــال يف معــىن اآليـة أيضــا اصـرب نفســ  أي )) احبســها وثبتهـا م ــع  الَّــِوين  

ـه  ي َدع ون  ر بَـّه َم اِبَلغ داِة و اَلع ِشـيِّ أي مـع أصـحاب  الـوين يوكرونـه سـبحانه طـريف النهـار, مبالزمـة الصـالة  فيهمـا ي رِيـد ون  و َجه 
أي ذاتـه طلبــا ملرضــاته وطاعتــه, ال عرضــا  مــن أعــراض الــدنيا و ال تـ َعــد  ع َينــاك  ع ــنـَه َم أي ال  ــاوز نظــرك إىل غــريهم ابإلعــراض 

ــَن أ َغف   نَيا أي تطلــب جمالســة األشــراف واألغنيــاء ولفــا لقلــوهبم و ال ت ِطــَع م  َلنــا قـ َلب ــه  ع ــَن ذَِكــران أي عــنهم ت رِيــد  زِين ــة  احلَ يــاِة الــدُّ
ـواه  و كــان   جعلنـاه غـافال لـبطالن اسـتعداده للـوكر ابملـرة. أو وجـدانه غـافال عنــه. وذلـ  لـأال يؤديـ  إىل الغفلـة عنـه )و اتَـّب ـع  ه 

اآليــة الكرميــة رمســت , ف(00/4153ج :م0957-ه 0376)القــامسي, أ َمــر ه  فـ ر طــا ( أي مرتوكــا متهــاوان بــه مضــّيعا, أو نــدم ا أو ســرف ا.((
صــورة لنــوع العالقــات البشــرية الــيت تكــون جــوورها يف األرض فت قــرب العبــد مــن ربــه ســبحانه يف اآلخــرة, ويكــون رفيقــا  يف 
الدنيا مبا فيها من حسن اخللق واالبتعاد كل ما هنى عنه سبحانه وتعاىل, فمن صفات العاقل أنـه ))ال يـواخي إال إذا فضـل 

علـم واألخـالق احلسـنة, ذا عقـل نشـا مـع الصـاحلني؛ ألن صـحبة بليـد نشـا مـع العقـالء خـري مـن صـحبة يف الرأي والـدين وال
صــلى هللا عليـــه والــه وســـلم مثلـــني , وقـــد ضــرب الرســـول الكــرمي حممـــد (91(, )د/ت(: 354)البســيت )ت لبيــب نشـــا مــع اجلهـــال((

ـــل  جســـد فيهمـــا أثـــر اجللـــيس وان مل يكـــن لـــه صـــلة جبليســـه حيـــ  قـــال:  ـــِل ))ِمَث اِم ـــوِء, ك ح  ـــاِلِح, و اجلَ ل ـــَيس  السُّ اجلَ ل ـــَيس  الصَّ
ـد   ت ــاع  ِمَنـه , و أ مَّـا أ َن  ِ  , و ِإمَّـا أ َن تـ بـَ اِمـل اَلِمَسـ  ِإمَّـا أ َن حي َـِوي   ـرِي, ف ح  فِـِخ اَلك  فِـخ  اَلِكـرِي ِإمَّــا اَلِمَسـِ , و ان  ِمَنـه  رحي ـا ط يِّب ـة , و ان 

ِبيث ــة ((أ َن حي َــرِق  ثِي ابِــ    ــَد ِمَنــه  رحيــة  خ  نقــال اخلــراز,  .( يف الــرب والصــلة0608فــتح(, ومســلم ) - 661/ 9, 403/ 4)أخرجــه البخــاري ), و ِإمَّــا أ َن  ِ 

أي انــه صــلى هللا عليــه والــه شــبه جمالســة الصــديق مبجالســة حامــل املســ  فإمــا إن يعطيــ  وــا , (0/81ج :م 0119 -هــ  0431
انــ  ونــس ابجللــوس معــه ملــا وتيــ  مــن الــروائح الطيبــة وــا محــل, ّ إن ذلــ  املســ  ميلــئ ثيابــ   محــل أو يبيعــ  منــه أو

فتحمل  هوا العطر وا جيوب الناس إلي  أو قـل منسـون مبجالسـت , وكـوا الصـديق يف جمالسـته إمـا إن ينصـح  أو أنـت 
 يغتاب أمام  كمـا انـ  حتمـل منـه حسـن تستشريه فتاخو منه حسن األخالق, أو ان  تستمتع مبجالسته فال يغتاب  وال

))كِـري   والِكـري : ,الظن من قبـل اآلخـرين فـان القـرين يعـرف ابملقـارن, أمـا جمالسـة أصـحاب السـوء فهـي كمجالسـة انفـخ الكـري
. اَبن   َبيِنُّ ِمن  الطِّنِي فـ ه و  الك ور  , وأ ما اَلم  اِد, و ه و  زِّق أ و ِجَلد  غ ِليت  ذ و حافات  ة. و يف احلَـ ِديِ :  احلَ دَّ اِد, و اجلَ َمـع  أ َكيـار  وكِـري  َه: الِكري الـّزِّق الَـِّوي يـ ـنـَف خ ِفيـِه احلَـ دَّ ِسيد 

ب ثهـا ويـ َنص ــع طِ  ِديِن ـة  كــالِكرِي ت نفـي خ  ؛ و ِمَنــه  احلَـ ِديِ : اَلم  ــو  ِمـَن ذ لِـ   ــَوء م ثـ ل  الِكـري, ه  , (057 /5ج :هـــ0404هــ(, 700ابـن منظــور)ت يب هـا(( )مثـ ل  اجللِـيس السَّ
فــال فائــدة منــه أمــا أن حتــرتق ثيابــ  أو ختتنــق مــن الــروائح املنبثقــة مــن عملــه الــيت تلتصــق بثيابــ  فيبتعــد عنــ  النــاس, كــوا 
جليس السوء أما أن وخو منه الصفات السـيأة فتضـرك أو يبتعـد عنـ  النـاس, وعـن أمـري املـؤمنني عليـه السـالم: ))النفـوس 

, أي مـن مل يعـرف (90 /78ج :م0983هــ ـــــ 0413(, 0000)ا لسـي )تمنها اتفق والناس إىل أشـكاهلم أميـل(( أشكال فما تشاكل
صــحبة األشـرار تكســب الشــر,  ((عنـ  شــيء عرفـ  مــن خـالل مــن  الســهم و علهـم أصــحاب لـ , وعنــه عليــه السـالم:
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وان كنــت ال توافــق  (003: 0ريشــهري, )د/ت(: ج)الفمصــاحب األشــرار كراكــب البحــر إن ســلم مــن الغــرق مل يســلم مــن الفــرق ((
أرائهم إال ان  حتسب عليهم وحيسبون علي , فـ))العاقل يلزم صحبة األخيار, ويفارق صـحبة األشـرار؛ ألن مـودة األخيـار 
ســريع اتصــاهلا, بطــيء انقطاعهــا, ومــودة األشــرار ســريع انقطاعهــا, بطــيء اتصــاهلا, وصــحبة األشــرار ســوء الظــن ابألخيــار, 

ن خــادن األشــرار, مل يســلم مــن الــدخول يف مجلــتهم, فالواجــب علــى العاقــل أن جيتنــب أهــل الريــب؛ لــأال يكــون مريب ــا, ومــ
 .(81(, )د/ت(:354)البسيت )ت فكما أن صحبة األخيار تورث اخلري, كول  صحبة األشرار تورث الشر((
والرفيــق والقــرين والصــاحب وغريهــا وــا يــدل علــى  وقــد وردت الصــداقة يف القــران الكــرمي بعــدة ألفــال منهــا الصــديق واخلليــل

املصــاحبة وإهنــا علــى درجــات فمنهــا مــا بــني العبــد وربــه ومنهــا مــا بــني خلــق هللا, وغــري ذلــ  وــا سنشــري لــه يف الصــفاحات 
 الالحقة.

 الصاصب:
( مـرة, وقـد 78اقـع )( سـورة بو 37من األلفال الدالة على الصداقة يف القران الكرمي هي لفت )الصاحب(, الـيت وردت يف )

وجدان فيها الكثري من املعاين, فقد محلت يف طياهتا الكثري من املاورائيات اليت ال ميكن اإلحاطـة هبـا إال مـن خـالل البحـ  
واملطالعــة يف أكثــر مــن مصــدر وــا مكننــا مــن رســم صــورة جمملــة عــن اللفظــة, فقــد تعــدت يف كوهنــا مصــاحبة علــى مــا هــو 

لعــام عنــدما نســمع صــاحب فــالن فــالان  أو اصــطحب فــالن فــالان  يتبــادر يف األذهــان إىل إهنمــا متعــارف عليــه, ففــي الوجــه ا
خـو مـن ابب الصـديق فيحسـب عليـه أم هـو  اجتمعا مع ا وتصادقا من دون أن نعرف هـل إن هـوا االصـطحاب ميكـن أن م 

 صــحبة الوالــدين والزوجــة واجلــار مــن ابب أخــر؟ مــن خــالل اطالعنــا علــى اآلايت الكرميــة وجــدان اخــتالف املعــىن فمــرة تعــين
وهوا ما يسمى الصحبة الطويلة, والبع  أطلق عليها الصـحبة املؤبـدة , ومنهـا صـحبة املكـان كصـاحيب السـجن وصـاحب 
احلــوت, ومهــا مــن جانــب واحــد, ومنهــا صــحبة الطريــق كمــا يف قصــة موســى واخلضــر عليهــا الســالم, ومنهــا صــحبة املــؤمن 

للكافر, وأخرى صحبة القوم وهي تشري إىل املالزمة واملعاشـر ومـا صـاحبكم مبجنـون ومـا ظـل  للمؤمن, ومنها صحبة املؤمن
صــاحبكم ومــا هــوى , ومنهــا املصــاحبة يف اآلخــرة أي االجتمــاع يف مكــان واحــد, كجــزاء لضنســان فيجتمعــون يف اجلنــة أو 

ابملعــىن اللغــوي أو املعــىن املعنــوي, النــار أصــحاب اجلنــة وأصــحاب النــار, ولكــن يف كــل األحــول فــان الصــحبة ســواء كانــت 
فهي تدل على املعاشرة واملالزمة وا السة, وتطلق على من متوهب مبوهب ما, فيقال أصحاب فـالن وأصـحاب أبـو فـالن 
وهكـوا وهـي مـن ابب مالزمـة الشـيء وقيـل اصـطحبت احلـال أي الزمتـه وكانـ  الزمـت حالـة مـا, فصـارت مصـاحبة لـ , 

أو حيوان أو مكان كصاحب الدار واملسؤول عـن اجلماعـة كصـاحب اجلـيش, وقـد فـرق القـران وقد يكون الصاحب إنسان 
الكرمي بني هوه املعـاين مـن حيـ  اللفـت, فمـرة يقـول صـاحب ومـرة أخـرى مصـاحبة و))األصـل الواحـد يف هـوه املـادة: هـو 

وان كانــت العشــرة مــن الطــرفني  العشــرة وأدامتهــا يف طريــق احليــاة, يف بــرانمج ظــاهري أو ابطــين, مــع شــخ  أو أمــر أخــر,
فيعرب فيها بصيغة املصاحبة الدالة على االستدامة, وقريبة منها لغات أخر, نشري إىل خصوصياهتا إمجاال: املعاشـرة املخالطـة 
املالزمـــة ... وغريهـــا, ففـــي حتقـــق مفهـــوم املصـــاحبة: ال يعتـــرب كونـــه يف أمـــر مـــادي وال مبرافقـــة ومؤانســـة وال مبوافقـــة ومالزمـــة 

ـــَيء  بـ َعـــد ه ا ف ـــال  كمـــا يف قولـــه تعـــاىل: ))قـــال إن  (0019ه.ق: 0393)املصـــطفوي, مقارنـــة وال مبـــداانة وجمـــاورة((و  ـــا َلت    ع ـــن ش  س 
وهي من صحبة سفر أو طريق ألجل التعلم كما أهنا صحبة مـن الطـرفني,  (76)الكهف/(( ت ص اِحَبيِن ق َد بـ ل َغت  ِمن لَّد يّنِ ع َور ا
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نـَي ا   قولــه تعــاىل: ))ومثلهــا يف ذلــ ــا و ص ــاِحبـَه م ا يف الــدُّ ــم  فـ ـال  ت ِطَعه م  اك  ع ل ــٰى أ ن ت َشــرِك  يب م ــا لـ ـَيس  ل ــ   بِــِه ِعَل ــد  و ِإن ج اه 
ل ــون   ــَرِجع ك َم ف ــا نـ بِّأ ك م مب ــا ك نــت َم تـ َعم  ّ َّ ِإيل َّ م  ــَن أ ان ب  ِإيل َّ  ــِبيل  م  وهــي صــحبة دائمــة ال انقطــاع هلــا  (05مــان/ )لق))م َعر وف ــا و اتَِّبــَع س 

ف اَصـربَ حِل َكـِم ومن الطرفني وان خالف االبن دين والديه. أما ما كان منها من طرف واحد فهي كما جاء يف قولـه تعـاىل: ))
ــــو  م َكظ ــــوم   د ٰى و ه  ــــاِحِب احَل ــــوِت ِإَذ ان  ــــن ك ص  ــــه تعــــاىل)) (48)القلــــم/ (( ر بِّــــ   و ال  ت ك  ب   ومثلهــــا قول ــــَجِن أ أ َراب  ــــاِحيب ِ السِّ اي  ص 

يـَر  أ ِم اهللَّ  اَلو اِحد  اَلق هَّار   ـر  فـ ي َصـل ب  و )) (49)يوسف/ ((مُّتـ ف رِّق ون  خ  َـر ا و أ مَّـا اآَلخ  َجِن أ مَّا أ ح د ك م ا فـ ي َسـِقي ر بَـّه  مخ  اي  ص اِحيب ِ السِّ
ففي اآلايت السـابقة كانـت الصـحبة مـن طـرف واحـد  (40)يوسف/ َمر  الَِّوي ِفيِه ت َستـ َفِتي اِن((فـ ت َاك ل  الطَّيـَر  ِمن رََّأِسِه ق ِضي  اأَل  

وهي أيضا  صـحبة مكـان أي أهنـم اجتمعـوا يف مكـان واحـد فهـي وقتيـة حـدودها وجـودهم يف ذلـ  املكـان ))فـإن املصـاحبة  
ملصــطفوي, ا)ت وال يوســف ) (.((كانــت مــن جانــب يــونس النــيب ) ( وصــاحيب يوســف ) ( ومل تكــن مــن جانــب احلــو 

, وهنـــا البـــد مـــن اإلشـــارة إىل إن صـــحبة نـــيب هللا يوســـف عليـــه الســـالم وصـــاحبيه مل تكـــن صـــحبة مـــؤمن (0001ه.ق: 0393
إذ كــان احلــدي  مــع املشــركني أو وــن ال يــؤمن اب  فقــال اي  ومــؤمن وذلــ  اســتنادا إىل اآلايت الــيت ســبقت لفظة)صــاحيب(

شـرك ابلصـاحب, فلفظـة الصـاحب قـد ال تـدل علـى االشـرتاكية يف الـدين, ومثلهـا قولـه تعـاىل يف صحيب أي انـه عـرب عـن امل
ـان  لـ ه  مث ـ ر  فـ ق ـال  ِلص ـاِحِبِه و ه ـو  حي  ـاِور ه  أ ان  أ َكثـ ـر  ِمنـ   م ـاال  و أ ع ـزُّ نـ ف ـر اسورة الكهف )) قـ ال  لـ ه  وقولـه تعـاىل )) (34)الكهـف/ ))و ك 

ّ َّ س ـوَّاك  ر ج ـال  ص اِحب ه  و ه و   ّ َّ ِمن نَُّطف ة   ففـي اآليتـني السـابقتني كـان  (37)الكهـف/ ((حي  اِور ه  أ ك ف َرت  اِبلَِّوي خ ل ق    ِمن تـ ر اب  
اخلطــاب مــا بــني الكــافر واملــؤمن وهــو واضــح مــن خــالل اخلطــاب ألقــراين علــى الــرغم مــن ذكــر الصــاحب فيهــا كمــا إهنــا مــن 

 .ابب النصح واإلرشاد
لقــد نعــت ســبحانه وتعــاىل رســوله الكــرمي ننــه صــاحبهم عنــدما كــان اخلطــاب مــع املشــركني أي إنكــم تعرفونــه جيــدا  وتعرفــون 

ــو  ِإالَّ ن ــِوير  صــفاته وانــه الصــادق األمــني وذلــ  مــن خــالل املعاشــرة واملالزمــة قــال ســبحانه: )) ــن ِجنَّــة  ِإَن ه  ــاِحِبك م مِّ ــا ِبص  م 
ــم بـ ــنَي  ي ــد َي ع ــ ــِديد((لَّك  ــا غ ــو ىٰ  (46)ســبا/ و اب  ش  ــاِحب ك َم و م  ــلَّ ص  ــا ض  ــاِحب ك م , وأيضــا  ))(0)الــنجم/ ((وقــال أيضــا  ))م  ــا ص  و م 

ــن ِجنَّـــة  ِإَن ه ــو  ِإالَّ ن ـــِوير  مُّبِــني  وقولــه ســـبحانه )) (00)التكـــوير/ (( مب َجنـ ـون   ـــا ِبص ـــاِحِبِهم مِّ ــر وا م  كـــان   (408)األعـــراف/ (( أ و مل َ يـ تـ ف كَّ
اخلطــاب يف اآلايت الســابقة  مــع املشــركني أمــا املقصــود بصــاحبكم فهــو الرســول )صــلى هللا عليــه والــه( وهــو خمــالف هلــم يف 
الــدين مــع ذلــ  قــال صــاحبكم, وهــي مــن ابب معــرفتكم بــه, ومل يقــل مــا ظــل )حممــد( ليؤكــد صــحبته لكــم أي انــه معكــم 

ابلرســالة ليــبلغكم, وال تعــين انــه علــى ديــنكم كمــا إهنــا ليســت مــن ابب  وتعرفونــه جيــد, وقــد منــة عليــه هللا ســبحانه وتعــاىل
إذ ))يشار هبوا التعبري ابن النيب ) ( كـان مصـاحبا  هلـم يف طـول الصحبة املعنوية إمنا هي من ابب الصحبة مبعناها اللغوي 

طلوب يف هــوا املقــام هــو مصــاحبة حياتــه وأطــوار مــن عمــره, ومل يشــاهدوا منــه يف هــوه األايم إال أمانــة وصــدقا ونظمــا , فــامل
, ومـن ذلـ  أيضـا  قولـه تعـاىل يف ســورة (0001ه.ق: 0393)املصـطفوي, النـيب هلـم الكاشـفة عـن خصوصـيات أعمالـه وأخالقــه.((

ـه  الَـِّوين  ك ف ـر وا اث ين  اثـَنـ ـنَيِ ِإَذ مه ـ ا يف الَ التوبة )) غ ـاِر ِإَذ يـ ق ـول  ِلص ـاِحِبِه ال  حت َـز َن ِإنَّ اهللَّ  م ع ن ـا ِإالَّ ت نص ر وه  فـ ق َد ن ص ر ه  اهللَّ  ِإَذ أ َخر ج 
ـــــَفل ىٰ  ـــــر وا السُّ ـــــة  الَّـــــِوين  ك ف  ِلم  ـــــل  ك  ـــــا و ج ع  ه  جِب ن ـــــود  ملََّ تـ ر َوه  ـــــِه و أ يَّـــــد  ـــــِكينـ ت ه  ع ل َي ـــــز   ف ـــــا نز ل  اهللَّ  س  ـــــة  اهللَِّ ِهـــــي  اَلع َلي ـــــا و اهللَّ  ع زِي ِلم  و ك 

ِكــيم   , أي إنكــم وان مل تنصــروه فقــد نصـــره هللا جبنــود مل تروهــا هــو وصــاحبه الـــوي معــه يف الغــار الــوي كـــان (14)التوبــة/ (( ح 
حـــزين يقـــول صـــاحب تفســـري امليـــزان يف اآليـــة ))ال حتـــزن خوفـــا  وـــا تشـــاهده مـــن الوحـــدة و الغربـــة, وفقـــد الناصـــر, وتظـــاهر 
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و قولـه:  فـانزل هللا سـكينته عليـه و أيـده جبنـود مل تروهـا  أي  . علـيهماألعداء, وتعقيبهم إايي فإن هللا سبحانه معنـا ينصـرين
أنزل هللا سكينته على رسوله و أيد رسوله جبنود مل تروها يصرفون القوم عنهم بوجوه من الصرف جبميع العوامل الـيت عملـت 

. وقـد جـاء التعبـري (079 /9ج )د/ت(:ئي,)الطباطبـا.))يف انصراف القوم عن دخول الغار و الظفر به )صلى هللا عليه وآلـه وسـلم(
عن األخر ابلصاحب ذل  الن املوضع وا يستوجب ذل  لبيـان حـال الصـاحب وهـي مـن ابب املكاشـفة حلـال الصـاحب 
حي  خاطبه بعـد ذلـ  ابلقـول:  ال حتـزن إن هللا معنـا  أي بـني حالـه ننـه كـان حزينـا  وهـي صـحبة مـن جانـب واحـد لـيس 

يف اآليــة الكرميــة علــى إن املصــاحبة كانــت مــن جانــب واحــد, وهــو الــوي اظهــر الصــحبة, ولــوا تــرى  إال إذ )) يــدل التعبــري
كمــا يالحــت إن الكــالم يف اآليــة خــا  ابلرســول )صــلى هللا   (0001ه.ق: 0393)املصــطفوي, ظهــور االضــطراب واحلــزن منــه((

إىل  فـان رجـوع الضـمري يكـون هللا سـكينته عليـه )) فـانزل  :دون صاحبه ما عدا قولـه )ال حتـزن ( أمـا قولـه  عليه وآله وسلم(
صــلى هللا عليــه وآلــه ( )صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم( حبســب األدلــة اللغويــة أوال: رجــوع الضــمائر الــيت قبلــه و بعــده إليــه النــيب
نهـا وحـده مـن بي )عليه( فال سبيل إىل رجوع ضمري أخرجه.. يقول.. لصاحبه.. أيده.. .. نصره إالتنصروه.. :كقوله  .)وسلم

صـلى هللا عليـه وآلـه ( إىل غريه من غري قرينـة قاطعـة تـدل عليـه و اثنيـا: أن الكـالم يف اآليـة مسـوق لبيـان نصـر هللا تعـاىل نبيـه
 إال تنصـروه فقـد نصـره هللا إذ  .. و إنـزال السـكينة   :حي  مل يكن معه أحد ون يتمكن مـن نصـرته إذ يقـول تعـاىل )وسلم

)إذ( وذكرهـا يف اآليـة ثـالث  و يدل على ذل  تكرار.نصر فواك له)صلى هللا عليه وآله وسلم( خاصةوالتقوية ابجلنود من ال
 إذ مهــا يف  :وقولــه   فقــد نصــره هللا  :بيــان لوقــت قولــه  إذ أخرجــه الــوين كفــروا  مــرات كــل منهــا بيــان ملــا قبلــه بوجــه فقولــه

 إذ يقــول لصــاحبه  بيــان لتشــخي  الوقــت الــوي يــدل  :ولــهو ق   اثين اثنــني  :بيــان لتشــخي  احلــال الــوي هــو قولــه الغــار 
 و جعــل كلمــة الــوين كفــروا الســفلى و   :عليــه قولــه:  إذ مهــا يف الغــار , واثلثــا: أن اآليــة  ــري يف ســياق واحــد حــ  يقــول

لنـدوة وعزمـوا عليـه كلمة هللا هـي العليـا  وال ريـب أنـه بيـان ملـا قبلـه, وأن املـراد بكلمـة الـوين كفـروا هـي مـا قضـوا بـه يف دار ا
)صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم( وإطفــاء نــور هللا, و بكلمــة هللا هــي مــا وعــده مــن نصــره و إمتــام نــوره, وكيــف جيــوز أن  مــن قتلــه

, واملبـــني راجعـــا  إىل نصـــره )صـــلى هللا عليـــه وآلـــه وســـلم( يفـــرق بـــني البيـــان واملبـــني وجعـــل البيـــان راجعـــا  إىل نصـــره تعـــاىل إايه
 .(081ـــــ 079 /9ج )د/ت(:بائي,)الطباط((.غريه

ــَرى ٰ و اَليـ ت ــام ٰى كمــا وردت لفظــة الصــاحب يف قولــه تعــاىل: )) ــِوي اَلق  ــاان  و ِب َيِن ِإَحس  ــد  أ ا و اِبَلو اِل ــيـَ و اَعب ــد وا اهللَّ  و ال  ت َشــرِك وا بِــِه ش 
ـاِكنِي و اجلَ ــاِر ِذي اَلق ـَرى ٰ و اجلَ ــاِر اجَل نـ ِب و الصَّــا ــان  و اَلم س  ـبُّ م ــن ك  ـَت أ مَي ــان ك َم ِإنَّ اهللَّ  ال  حيِ  ِحِب اِبجلَ نـِب و ابَــِن السَّـِبيِل و م ــا م ل ك 

لقد جعل اإلحسان فرض منه سبحانه للوالدين وذوي القرى واليتـامى واملسـاكني واجلـار إذا كـان  (36)النساء/ (( خم َت اال  ف خ ور ا
, وهـو املتصـف بوقوعـه يف جنـب شـيء, واجلنـب هـو مـا يلـي الشـيء وهـو اخلـارج قريبا  أو ذا جنب و))اجلنـب صـفة مشـبهة

املالصق, فيشار إىل إن اجلار يلزم أن يكون موردا  لضحسان سواء كان قريبا أو غري قريب وهكوا الصـاحب وهـو يصـحب  
م اإلحســـان إليـــه, ويكـــون يف جنبـــ  ســـواء كـــان مـــن ذوي القـــرى أم ال, فمجـــرد الصـــحبة إذا كـــان يف اجلنـــب كـــاف يف لـــزو 

 .(0000ه.ق: 0393)املصطفوي, والالزم هو حتقيق الصحبة من جانب واحد((
فقـد أشـار ابلصـاحب ألنـه كـان يصـحبهم وهـم ال  (09القمـر/ )(( فـ ن ـاد َوا ص ـاِحبـ ه َم فـ تـ ع ـاط ٰى فـ ع ق ـر  : ))كما جاء يف قولـه تعـاىل

تــدل علــى املصــاحبة مــن جانــب واحــد أيضــا وهــو مــن قبــل يصــحبونه. كمــا وردة تعبــري )صــاحبته( يف أكثــر مــن أيــة وهــي 
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الزوجـــة للـــزوج ذلـــ  ألهنـــا أكثـــر تعلقـــا بزوجهـــا وإهنـــا يف كـــل األحـــوال مصـــاحبة لـــه أمـــا هـــو فقـــد تلهيـــه مشـــاغل احليـــاة عـــن 
 املصاحبة الدائمة هوا يف أصل التشريع وان كان هناك اختالف يف الوقت احلاضـر إال إن التعلـق مـا زال حيسـب إىل جانـب

ــــاِحب ِتِه الزوجــــة مــــن دون الــــزوج علــــى مــــا جــــاء يف التشــــريع, قــــال تعــــاىل: )) ــــِه و أ بِيــــِه * و ص  ــــَرء  ِمــــَن أ ِخيــــِه * و أ مِّ يـ ــــَوم  ي ِفــــرُّ اَلم 
اِب يـ َوِمأِـو  بِب ِنيـِه * و ص ـاِحب   (36ـــــــ35ـــــ34 /)عبسو ب ِنيِه*((  (00ـــــــ 00)املعـارج/ ِتِه و أ ِخيـِه *.((و))... يـ ـو دُّ اَلم َجـرِم  لـ َو يـ َفت ـِدي ِمـَن ع ـو 

لول  إشارة ابلصاحبة ومل يشر ابملصاحبة إذا إن اإلشارة ابملصاحبة تعـين مـن الطـرفني أمـا الصـاحب فهـي مـن طـرف واحـد 
ـــاج إىل صـــحبة وتعلـــق  ))أن التعبـــري ابلصـــاحبة دون املصـــاحبة: يشـــري إىل إن الزوجـــة بفطرهتـــا ومبقتضـــى جـــراين معاشـــها حتت

جهـا وأمـا الـزوج فهــو بطبيعـة ومبقتضـى وظائفــه وجـراين أمـوره الزم لـه العمــل واالجتهـاد ظـاهرا ومعــىن حـ  يسـتعد لتــامني بزو 
معــاش عائلتــه ومعــادهم, وال يصــح لــه صــرف الوقــت وقصــر االهتمــام والفكــر يف التعلــق بزوجتــه, حــ  يشــتغل مبصــاحبتها. 

)املصـــطفوي, أ  فـــان هللا تعـــاىل ال يتخـــو صـــاحبة وال حيتـــاج إىل صـــحبة((وهـــوا املعـــىن ابلنســـبة إىل هللا عـــز وجـــل يكـــون اوكـــد و 
 .(0000ه.ق: 0393

اوهوا مـا جـاء يف قوليـه تعـاىل: )) ـدُّ ر بِّن ـا م ـا اختَّـ و  ص ـاِحب ة  و ال  و لـ د  بـ ِديع  السَّـم او اِت وقولـه سـبحانه )) (3)اجلـن/ ((و أ نَـّه  تـ ع ـاىل ٰ ج 
ل ـق  ك ـلَّ ش ـَيء  و ه ـو  ِبك ـلِّ ش ـَيء  ع لِـيم   و اأَل َرِض أ ّنَّٰ ي ك ون   فلمـا كانـت الصـاحبة  (010)األنعـام/ ))ل ه  و لـ د  و ملَ  ت ك ـن لَـّه  ص ـاِحب ة  و خ 

مقابلـه للشـخ  وشــريكة لـه يف إدامــة حياتـه ويمـني احتياجاتــه وإهنـا قائمــة علـى إعانتـه يف الســراء والضـراء ومؤنســة لـه فانــه 
 وه احلاجة فهو خالق كل شيء ومالكه.سبحانه تنزه عن ه

نَّــا ي َصــح ب ون  قــال تعــاىل: )) ــم مِّ ــن د ونِن ــا ال  ي َســت ِطيع ون  ن َصــر  أ نف ِســِهَم و ال  ه  َــنـ ع ه م مِّ أي لــيس هلــم , (43)األنبيــاء/ ((أ َم هل  ــَم آهِل ــة  مت 
ة غـريه سـبحانه وهـوا مـا تؤيـده آايت أخـرى صاحب من دون هللا ينصرهم يف ذل  اليـوم فـال احـد ميتلـ  القـدرة واالسـتطاع

ســبق ذكرهــا يف كــون ال صــديق وال محــيم للكــافرين يــوم ال ينفــع اإلنســان شــيء ســوى العمــل الصــاحل الــوي مخــو بــه إىل بــر 
 األمان.

وهنا البد من اإلشارة إىل إن كلمة )الصاحب( وردت يف هوا اللفت يف الكثري من اآلايت وهي تـدل علـى أمـور عـدة فهـي 
) يف قبال أمر مادي كما يف )فاجنينـاه وأصـحاب السـفينة, أصـحاب القريـة, أصـحاب األيكـة, أصـحاب الكهـف والـرقيم, )

أصــــحاب احلجــــر, أصــــحاب الفيــــل , أصــــحاب موســــى(, أو يف قبــــال أمــــر معنــــوي كمــــا يف )أصــــحاب امليمنــــة, أصــــحاب 
خ عــامل اآلخــرة كمــا يف )أصــحاب النــار, املشــامة, أصــحاب الصــراط الســوي, أصــحاب اليمــني(. أو يف قبــال أمــور مــن ســن

أصحاب اجلحيم, أصحاب اجلنة, أصحاب األعراف, أصحاب السعري(, ففي كل من هوه املـوارد يعتـرب االخـتالط وإدامـة 
العشرة من جانب واحد, واالخـتالط يف كـل حبسـبه. وأمـا مفـاهيم االنقيـاد واملالزمـة واجلـوار واحلفـت واملنـع والرؤيـة وا السـة 

 .(0004ـــــــ0003ه.ق: 0393)املصطفوي, س  بشيء واملقارنة واملل  وغريها فهي من لوازم احلقيقة واألصل الواحد((والتم
ِدي ــه   إىل مكــان االجتمــاع مــع أصــدقاء الســوء  (07)العلــق/ ســندع الزابنيــة(( كمــا دلــت لفظــة )انديــة( يف قولــه تعــاىل ))فـ َلي ــدَع  ان 

فيقــال يــوم القيامــة ليــدعوا مــن كــان يقضــي معهــم حياتــه لينجــوه مــن عــواب هــوا اليــوم  الــوين يلهــون اإلنســان عــن ذكــر هللا
 (307 /01ج )د/ت(:)الطباطبـائي,((النادي ا لس و كان املراد بـه أهـل ا لـس أي اجلمـع الـوين جيتمـع هبـم, و قيـل: اجللـيسو))

 .وقد يقرتب هوا املعىن من الصديق كثريا  
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 القرين

الصـديق والصـاحب لكنـه لـيس وـن يـؤثر علـى األخـر إمنـا يطـرح مـا عنـده وحيـاول إغـواءه مـن دون  كول  القـرين ميت مبعـىن
إن تكــون لــه ســيطرة عليــه لكنــه يف كــل األحــوال حيــاول أن يتســلط علــى صــاحبه لينحــرف عــن الصــواب ّ يتخلــى عنــه يف 

ثـري خاصـة تلــ  الـيت يكـون فيهـا ضــعيفا هنايـة املطـاف بعـد أن يتسـىن لــه اهلـاء صـديقه بعـد أن كـان مالزمــا لـه يف أألحـوال ك
ء النَّـاِس و ال  يـ َؤِمنـ ون  اِبهللَِّ و ال  6وقد وردت اللفظة ) اِبَليـ ـَوِم ( مرات يف القران الكرمي, قال تعـاىل: ))و الَـِّوين  ي نِفق ـون  أ َمـو اهل  َم رِ  

ـــاء ق رِين ـــا(( ـــَيط ان  ل ـــه  ق رِين ـــا ف س  ـــِن الشَّ ـــن ي ك  ويف ســـورة فقـــد نعـــت ذلـــ  القـــرين وهـــو الشـــيطان ابلســـوء,  (38لنســـاء/ )ااآلِخـــِر و م 
ــاء ان  ق ــال  اي  ل َيــت  بـ   الزخــرف قــال تعــاىل: )) ــ َّ ِإذ ا ج  ــو  ل ــه  ق ــرِين  * ح  ــَيط اان  فـ ه  ــيَِّ  ل ــه  ش  ــن يـ َعــش  ع ــن ذَِكــِر الــرَّمَح ِن نـ ق  ــيِن و م  َي

ن    بـ َعد  اَلم َشرِقـ نَيِ ف ِبَأس  الَ  ا م ـا لـ د يَّ ع ِتيـد  ... (38ــــــ 36 /)الزخرفق رِين  ((و بـ يـَ ـو  , أمـا يف سـورة ق فقـال تعـاىل: ))و قـ ال  ق رِينـ ه  ه 
ــالل  ب ِعيــد (( ــان  يف ض  ت ــه  و ل ِكــن ك  ــا أ َطغ يـَ ـــ 03)ق/ ق ــال  ق رِين ــه  ر بَـّن ــا م  فــالقرين ))مــن يكــون يف جنــب شــخ  مــن دون أن  (07ــــ

ل أو اهتـداء فـان لكـل منهـا اسـتقالال واختيـارا يمـا. نعـم للقـرين اثـر طبيعـي فـيمن يقارنـه ويصـاحبه كمـا يكون علـة يف ضـال
هو حمرز يف الرفيق املصاحب خريا أو شرا إال إن اختيار القرين والرفيق إمنا هو مبقتضى حسن النية أو سوئها فهو خمتـار فيـه 

ايت الســابقة كـان القــرين قــرين ســوء متثــل يف الشــيطان وأعوانــه , لكــن ففــي اآل (3361ه.ق: 0393)املصــطفوي, حـدواث وبقــاء.((
ميكــن أن يكــون القــرين قــرين صــاحل يرشــد اإلنســان إىل طريــق الصــالح ومينحــه الثقــة فيمــا يعمــل مــن اخلــري فلمــا شــاهده يف 

ــان  يل ق ــرِين *اجلحــيم محــد   إذ مل يتبعــه قــال تعــاىل: )) ــنـَه َم ِإيّنِ ك  ــدِِّقني (( ق ــال  ق ائِــل  مِّ ــول  أ ِإنَّــ   ل ِمــَن اَلم ص  ـــ 50)الصــافات /يـ ق  ــــ

عليه السالم يف وصيته ألبنه األمام احلسن عليه السالم يقول: ))مـن خـري حـت املـرء قـرين , ومن ذل  قول األمام علي (50
 ز(007 /31ج )د/ت(: هـ(,900)السيوطي )ت صاحل فقارن أهل اخلري تكن منهم وابين أهل الشر تنب منهم((

 اخلليل:
ومـــن األلفـــال الدالـــة علـــى العالقـــات البشـــرية الـــيت وردت يف القـــران الكـــرمي هـــي )اخلليـــل( و))اخللـــة املـــودة أمـــا ألهنـــا تتخلـــل 
النفس أي تتوسطها, وأما ألهنا ختل النفس فتـؤثر فيـه وثـري السـهم يف الرميـة وأمـا لفـرط احلاجـة إليهـا يقـال منـه خاللتـه خمالـة 

الَّــــة وِخـــالال وفيــــه وخـــالال فهـــو خليــــ ليلــــي وِخلِّـــي و خ لَّــــيت وهـــم أِخاّلئــــي وِخـــاّلين وبيننــــا خلـــة قدميــــة وخاللتـــه خم  ل, وهـــو خ 
, وأما اخلليل مبعىن الصاحب وهو مورد البح  ))فاألصل فيه كون الشخ  ذا انفـراج, (966ه.ق: 0393)املصـطفوي, خ ل ل.((

ا يســـرت عـــن غـــريه. ومـــن لـــوازم هـــوا املعـــىن: املصـــادقة واملواخـــاة وهـــوا كنايـــة عـــن كونـــه صـــاحب أســـرار ورمـــوز يلقـــي إليـــه مـــ
واالختصــا  واملــودة وهــوا الفــرق بينــه وبــني الصــديق والرفيــق واحلبيــب واملــؤاخي وغريهــا. فــيالحت يف كــل منهــا خصوصــية 

صـــا بكونـــه موادهـــا مـــن الصـــدق والرفـــق واحلـــب واألخـــوة وغريهـــا. فاخلليـــل يف مقـــام املصـــاحبة واملؤانســـة: هـــو مـــن يكـــون خمت
صاحب أسرار اإلنسان ورموزه, مودعا إليه ما يكتمه من أقواله وأحواله. وأما اخلليل يف سائر املـوارد واملقامـات فيطلـق علـى 

, ومنــه (968_ 967ه.ق: 0393)املصـطفوي, الفقـري واحملتـاج والضـعيف واحلبيــب ومـا يكـون مــن مصـاديق األصـل أو مــن لوازمـه((
ــــه تعــــاىل ))  ــــا قول ــــنَ أيض  ــــا و اختَّ ــــو  اهللَّ   و م  ِنيف  ــــر اِهيم  ح  ــــو  حم َِســــن  و اتَـّب ــــع  ِملَّــــة  ِإبـَ ــــه  هللَِِّ و ه  َّــــَن أ َســــل م  و َجه  ــــن  ِدين ــــا وِّ ــــر اِهيم  أ َحس   ِإبـَ

ِليال   , يفهم من اآلية إن عالقـة اخللـة بـني العبـد واخلـالق سـبحانه هـي جـائزة, ولكنهـا صـعبة احلصـول , ألهنـا (005)النساء/((خ 
, فهــي  عــل العبــد اخلليــل متوجهــا  بكــل عملــه ملرضــاة خليلــه البــاري عــز وجــل وقــد  حباجــة إىل درجــات إميانيــة عاليــة جــدا  
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ــــــــــــل )عليــــــــــــه الســــــــــــالم(. ــــــــــــراهيم اخللي ويف الصــــــــــــحيح ))إن هللا اختــــــــــــوين خلــــــــــــيال , كمــــــــــــا اختــــــــــــو إبــــــــــــراهيم  اســــــــــــتحقها إب
همـا حمبـة خالصـة عاليـة لغـري هللا, أمـا احملبـة فهـي شـيء  إذا لـيس يف قلبي, (6425م: 0988 -هـ   1408, )الفارسي"))خليال

صـلى هللا عليـه (لكن اخللـة مـن اخلليلني)إبـراهيم( عليـه السـالم و)حممـد( .ف طر عليه اإلنسان, فيحب والديه, وزوجه, وولد, 
ه مل يـرتدد حلظـة واحـدة, فــ))ِإنَّ واله وسلم( مل تكن منهما إال   تعاىل. وهلوا ملا رأى إبراهيم الـرؤاي الـيت فيهـا األمـر بـوبح ابنـ

َيِن ِوَّــَن بـ َعـد ه   ِد أ ح ـبُّ ِإىل  اَلو الِـد  م  ل مَّـا س ـا ل  ر بَـّه  اَلو ل ــد  اهللَّ  س ـَبح ان ه  أ َجـر ى اَلع ـاد ة  اَلب ش ـرِيَّة  أ نَّ ِبَكـر  اأَل َوال  , و ِإبـَـر اِهيم  ع ل َيـِه السَّـال 
ب ــه  ل ــه  تـ ع لَّق ــَت ش ــ , و اخَل لَّــة  م َنِصــب  يـ َقت ِضــي تـ َوِحيــد  الَ و و ه  لِــيال  بَّتِــِه, و اهللَّ  تـ ع ــاىل  ق ــِد اختَّ ــو ه  خ  بَّــِة, َعب ة  ِمــَن قـ َلبِــِه مب ح  م َحب ــوِب اِبَلم ح 

ــو  اَلو ل ــد  ش ــَعب ة  ِمــَن قـ َلــِب  ــا أ خ  ــا, فـ ل مَّ ن ــه  و بـ ــنَي  غ ــرَيِِه ِفيه  ــارِك  بـ يـَ ــا ِمــَن قـ َلــِب اخلَ ِليــِل, و أ َن ال  ي ش  ت زِع ه  ــر ة  اخَل لَّــِة تـ نـَ ــاء َت غ يـَ اَلو الِــِد ج 
ه  ِمـَن حم  بَّـ ِه و ك انـ َت حم  بَّـة  اهللَِّ أ َعظـ م  ِعَنـد  َبِح اَلم َحب وِب, فـ ل مَّا أ َقد م  ع ل ى ذ حبَِ ِب ِة اَلو لـ ِد خ ل ص ـِت اخَل لَّـة  ِحين أِـو  ِمـَن ش ـو ائِ ف ا م ر ه  ِبو 

َبِح م َصـل ح ة , ِإَذ ك ان ــِت اَلم َصـل ح ة  ِإمنَّ ــا ِهـي  يف اَلع ـَزِم و تـ ــَوِطنِي الـ ِة, فـ ل ـَم يـ َبــق  يف الـوَّ نـََّفِس ع ل َيـِه, فـ ق ــَد ح ص ـل  اَلم َقص ــود  اَلم ش ـار ك 
ــل   , و ح ص  ــدَّق  اخلَ ِليــل  الــرَُّؤاي  بِيح , و ص  .((فـ ن ِســخ  اأَل َمــر  و ف ــِدي  الــوَّ ــر اد  الــرَّبِّ  /0ج :م0994ـــــــ هـــ 0405هـــ(, 750 تابــن قــيم اجلوزيــة ))م 

, إمنــا أمــر ســبحانه إبــراهيم عليــه الســالم بــوبح ولــده إمساعيــل لــيس مــن ابب أراقــت دمــه إمنــا هــي لتفريــ  قلبــه مــن حمبتــه (73
 امتثــاال قلبيــا وعمليــا ابضــطجاع ابنــه وشــدة تعلقــه بــه, فقــد وهــب لــه علــى الكــرب, فلمــا امتثــل إبــراهيم عليــه الســالم ألمــر هللا

ووضـع الســكني عليـه حتقــق املطلـب اإلهلــي, وأســقط عنـه ذحبــه بعـد ذلــ , ألنـه مل يكــن املقصــود إراقـة دمــه, بـل تفريــ  اخللــة 
وموضـع حقائقـه,  ))أي مـودع أسـراره منه, ح  ال تزاحم خلة الواحد األحد مع خلة أخرى منبعها احلياة الـدنيا, ففـي اآليـة

اي  و يـَل ـــ  ٰ . ومـــن هــوا املعــىن أيضـــا اآليــة الكرميــة ))(968ه.ق: 0393املصــطفوي, )هــم منــه كمــال االختصـــا  واالصــطفاء.((ويف
ِلــيال   ان  خ  ــَو ف ــال  ت ــيِن مل َ أ ختَِّ وابلرجــوع إىل اآلايت الــيت ســبقت هــوه اآليــة نفهــم منهــا النــدم علــى صــحبة مــن ال  (08 /الفرقــان)((ل يـَ

ليتـين مل أختـو فـالان  -اي هالكـي  -اي ويلـ  خو بـه مـن جـادة الصـواب إىل جـادة الكفـر والنـار  يقـول ))ينفع اإلنسان بل م
فهـوا النـدم جنـد لـه معـىن  (014 /05ج )د/ت(:الطباطبـائي,)((.خلـيال -و هو من اختوه صديقا يشـاوره و يسـمع منـه و يقلـده  -

ء  يـ َوم  أخر يف سورة الزخرف قال تعاىل: )) فمن كان صـديقا خلـيال ( 67 /الزخـرف)((ِأو  بـ َعض ه َم لِبـ َع   ع د و  ِإالَّ اَلم تَِّقني  اأَل ِخالَّ
يف الدنيا ميكن أن يكون عدو إذا مل حتسن اختياره, ّ استثنت اآلية املتقني فصحبتهم ليس هلا حـد فتتوقـف يـوم الـدين بـل 

 يكون من الفائزين.إن بعضهم قد يشفع لبع , فما على اإلنسان إال حسن االختيار ل
ـــــر   ن ـــــا غ يـَ ـــــ   لِتـ َفـــــرت ِي  ع ل يـَ ن ـــــا إِل َي يـَ ـــــاد وا ل يـ َفِتن ون ـــــ   ع ـــــِن الَّـــــِوي أ َوح  ختَّ ـــــو وك  أمـــــا املـــــورد األخـــــري فقولـــــه تعـــــاىل: ))و ِإن ك  ه  و ِإذ ا الَّ

ِلــيال   الن شــرطها مل يتحقــق حيــ  إن فهــؤالء اإلخــالء مل يستحصــلوا بعــد علــى هــوه اخللــة الــيت ســعوا إليهــا (, 73 /اإلســراء)((خ 
( وهـو حمـال عليـه إن يكـون خلـيلهم , لـوا فـان هللا سـبحانه وتعـاىل صـلى هللا عليـه والـه وسـلمالطرف األخـر هـو رسـول هللا )

( عــن مــا أوحــي إليــه ليفــرتي علــى هللا غــري صــلى هللا عليــه والــه وســلميــوكر لنــا حادثــة حمــاوالت الكفــرة الفتتــان رســول هللا )
( أن يفعــل ذلــ  لكانــت العالقــة بعــد ذلــ  هــي صــلى هللا عليــه والــه وســلمذلــ  حتقــق وحاشــا لرســول هللا ) ذلــ . ولــو إن

( لكنهم خسأوا, فاخللة بينه وبـني هللا بـل وصـل إىل احملبـة حـ  صلى هللا عليه واله وسلمعالقة اخلّلة ما بينهم وبني الرسول )
 صار حبيب هللا )صلى هللا عليه واله وسلم(. 
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ء  يـ َوم أِـو  بـ َعض ـه َم لِـبـ َع   ع ـد و  ِإالَّ اَلم تَِّقـني  يكون املعىن يف اآليتني السـابقتني ))وهكوا   لِـيال  (( و))اأَل ِخـالَّ ختَّـ و وك  خ  ((  و ِإذ ا الَّ
ال يــراد بــه )) املصــاحب اخلــا  الــوي يلقــى إليــه مكنوانتــه وأســراره. وال تفــى إن اختــاذ اخلليــل مــن هللا  : يــدل علــى إكمــ

اإلهلامــات الغيبيــة وإمتــام املعــارف واإلفاضــات اإلهليــة, وهــوا املعــىن أعلــى مقــام وأســىن مرتبــة للعبــد. وأمــا اختــاذه مــن جانــب 
العبد: فـال يـدل علـى مقـام وال مرتبـة, بـل فيـه داللـة علـى عـدم حتقـق صـداقة وال رفقـة وال إخـاء حقيقـي, وإلقـاء أسـراره ومـا 

ِلــيال  مل يوجــب ا طاطــا زائــدا, ولــوا تــرى قولــه: ) تفيــه يف قلبــه ال يوجــب مقامــا إن ان  خ  ــَو ف ــال  ت ــيِن مل َ أ ختَِّ ( فظهــر  اي  و يـَل ــ  ٰ ل يـَ
 (968ه.ق: 0393املصطفوي, )لطف التعبري ابملادة يف املوردين((

ـن قـ َبـِل أ ن م َيت  يـ ـَوم  الَّ بـ َيـع  ِفيـِه ويف قوله تعاىل: ))ق ل لِِّعب اِدي  الَِّوين  آم نـ واَ ي ِقيم ـواَ الصَّـالة  و ي نِفق ـواَ ِوَـّ ا ر ز قَـن ـاه َم ِسـر ا و ع النِي ـة  مِّ
توصية منه سبحانه وتعاىل للمؤمنني أن يلتزموا مبا فرض هللا عليهم قبـل أن ميت يـوم فينـدمون حيـ   (30 /إبراهيم)((و ال  ِخالل  

خالَّ 
 
ة, أي التوّسل إىل اخلليـل وإظهـار سـّر وحاجـة إليـه ليشـفع لـه وينجيـه ال ينفع خليل خليه , فـ )ِخالل( )) مصدر من امل

, كمـــا وردت اللفظـــة (968ه.ق: 0393املصـــطفوي, )مـــن العـــواب, أو إشـــارة إىل التوّســـل إىل التوّســـط والتوصـــية وأمـــور خفيّـــة ((
ـا الَـِّوين  آم نـ واَ أ نِفق ـواَ ِوَـّ ():ابملصدر ا رد )خ لة( يف قوله تعـاىل ـن قـ َبـِل أ ن م َيت  يـ ـَوم  الَّ بـ َيـع  ِفيـِه و ال  خ لَّـة  و ال  اي  أ يُـّه  ا ر ز قَـن ـاك م مِّ
ـــم  الظَّـــاِلم ون (( ـــاِفر ون  ه  ـــف اع ة  و اَلك  . أي ذلـــ  اليـــوم الـــوي يكـــون فيـــه األنســـان متفـــردا  بنفســـيه وقـــد ختلـــى عنـــه (054 /البقـــرة)ش 

القـرى مـن الـنفس فـال يفارقـه يف اليسـر والعسـر, قـال أبـو حـا  يف ذلـ :  األخالء وإشارة إىل األخـالء ملـا للخليـل مـن صـفة
))إن مــن أعظــم الــدالئل علــى معرفــة مــا فيــه املــرء مــن تقلبــه وســكونه: هــو االعتبــار مبــن حيادثــه ويــوده, ألن املــرء علــى ديــن 

 .(018: ,)د/ت((354البسيت)ت)خليله, وطري السماء على أشكاهلا تقع((
 لى الصداقةاللفاظ أخرى دالة ع

 هناك اللفال أخرى دلت على وجود العالقات البشرية إال إهنا وردت بشكل قليل يف القران الكرمي منها:
 الصديق 

وردت كلمــة ) صــديق( يف القــران الكــرمي مــرتني, مــرة يف ســورة الشــعراء, وأخــرى يف ســورة النــور, ويف املوضــعني كانــت حتمــل 
ــيمف  معــىن املــودة والص ــحبة قــال تعــاىل: )) ــِديق محِ  ــاِفِعني , و ال  ص  ــا ل ن ــا ِمــن ش  , أي لــيس لــديهم صــديق (010_011 /الشــعراء)((م 

مقــرب يكــن هلــم املــودة فيشــفع هلــم يف هــوا اليــوم ليخــرجهم مــن النــار, ولــيس لــدينا صــديق دخــل اجلنــة فيخرجنــا مــن النــار, 
من كـان صـديقا مالزمـا يف الـدنيا مخـو بصـديقه ذل  أن تشاكل عالقات الصداقة يف الدنيا يكون نتاجها يف يوم القيامة ف

ــر ج  و ال  ع ل ــى أيــن مــا وضــع يف يــوم احلســاب, أمــا يف ســورة النــور قــال تعــاىل: )) ــر ج  و ال  ع ل ــى اأَل َعــر ِج ح  ــٰى ح  لَّــَيس  ع ل ــى اأَل َعم 
ــر ج  و ال  ع ل ــٰى أ نف ِســك َم أ ن و َك ل ــوا ِمــن بـ ي ــوِتك َم أ َو بـ   ــرِيِ  ح  ــاِتك َم أ َو بـ ي ــوِت ِإَخــو اِنك َم أ َو بـ ي ــوِت اَلم  ــَم أ َو بـ ي ــوِت أ مَّه  ِئك  ي ــوِت آاب 

ِتك َم أ َو  ــاال  ــاِتك َم أ َو بـ ي ــوِت أ َخــو اِلك َم أ َو بـ ي ــوِت خ  ــاِمك َم أ َو بـ ي ــوِت ع مَّ ــو اِتك َم أ َو بـ ي ــوِت أ َعم  ــِديِقك َم أ خ  ــا م ل َكــت م مَّف احِت ــه  أ َو ص  م 
ـلِّم وا ع ل ـٰى أ نف ِسـك َم حت ِ ل   َلت م بـ ي وي  ف س  يع ا أ َو أ َشت اي  ف ِإذ ا د خ  ِل   َيس  ع ل َيك َم ج ن اح  أ ن و َك ل وا مجِ  ـوٰ  ـة  ط يِّب ـة  ك  ـَن ِعنـِد اهللَِّ م ب ار ك  يَّـة  مِّ

ـــَم تـ َعِقل ـــون ِت ل ع لَّك  ـــم  اآَلاي  ـــنيِّ  اهللَّ  ل ك  فقـــد جعـــل ســـبحانه للصـــديق مكانـــه تشـــبه مكانـــه األب واألم واألهـــل , (60 /النـــور)((يـ بـ 
بصـورة عامــة, أي جعلــه ضــمن ذوي القــرى كمــا مبــني يف اآليــة الســابقة, فكمــا أن تتنــاول الطعــام يف بيــت األقــرابء مــن دون 

األكــل حــرج كــول  يف بيــت الصــديق, وبــوات الشــروط الــيت وضــعت لبيــت ذو القــريب مــن حيــ  االجتمــاع أو الفــرادى يف 



 ضياء غين العبودي, نور علي الرماحي ألفال الصداقة يف القران الكرمي
 

090 

 

مـــع إلقـــاء التحيـــة, وهـــوا ملـــا حيملـــه الصـــديق مـــن القـــرب إىل صـــديقه فـــرب أئ مل تلـــده لـــ  أمـــ . هـــوا هـــو املعـــىن احلقيقـــي 
للصــداقة فهــي مــا بــني املــؤمنني ليشــد بعضــهم علــى بعــ  أمــا مــا خــال ذلــ  مــن العالقــات مــا بــني غــري املــؤمنني فــيمكن أن 

الصــداقة يف اآليتــني ))وظهــر تناســب اســتعمال صــيغة الصَّـــداقة  يكــون هلــا منحــى أخــر, يقــول حســن املصــطفوي يف معــىن
والصَّديق يف موارد املودة اخلاصة ابعتبار احلركات واأللف وصيغة فعيل الدالة على الثبوت... فيدل الصَّديق على مـن ثبـت 

عالقــة القــرى مــن  وكــان ثبــات عالقــة الصــداقة كثبــات (065_064ه.ق: 0393املصــطفوي, )لــه الصــدق ومتــت فيــه هــوه الصــفة((
حيــ  إمتــام صــلة الــدم الــيت ال مفــر منهــا وان هــوه احملدوديــة تقرهــا املواقــف الــيت ميــر هبــا اإلنســان, يقــول ابــن حــزم: ))حــد 
الصــداقة الــوي يــدور علــى طــريّف حمــدوده هــو؛ أن يكــون املــرء  يســوؤه مــا يســوء اآلخــر, ويســره مــا يســره, فمــا ســفل عــن هــوا 

الصـفة فهـو صـديق, وقـد يكـون املـرء  صـديق ا ملـن لـيس صـديقه , ولـيس كـلُّ صـديق انصـح ا, فليس صديق ا, ومـن محـل هـوه 
   (.008: , )د/ت(ه(456ـــــ 384ابن حزم األندلسي )ت )لكن كل انصح صديق فيما نصح فيه.((

 الرفيق:
م ــن ي ِطــِع اهللَّ  و الرَّس ــول  ( مــن ســورة النســاء قــال تعــاىل: ))و  69وردت كلمــة )رفيــق( مــرة واحــدة يف القــران الكــرمي يف اآليــة )

اِء و الصَّـاحلِِني  و   ــدِّيِقني  و الشُّــه د  ــن  النَِّبيِّـني  و الصِّ : ه0364)عبـد البــاقي,  ))ح س ــن  أ ولٰ أِـ   ر ِفيق ــاف ا ولٰ أِـ   م ــع  الَـِّوين  أ نـَع ــم  اهللَّ  ع ل ـَيِهم مِّ

 عليــه والــه وســلم( مكانــة الرفقــة للــوين انعــم علــيهم مــن األنبيــاء فقــد جعــل ســبحانه للــوين يطيعونــه ورســوله )صــلى هللا (303
والصــديقني والشــهداء والصــاحلني ّ وصــف تلــ  الرفقــة نهنــا حســنة, وبصــورة أخــرى ميكــن القــول إن هــوه الصــفة تكرميــا 

بة علـى التمييـز للمؤمن ابن يصل إىل مرافقة من انعم هللا عليهم فهي درجـة عاليـة مـن الرضـا, وقـد جـاءت  )رفيقـا( ))منصـو 
أو علــى احلاليــة, واملــراد كــل واحــد مــنهم يفــرض كونــه رفيقــا, أو إن الفعيــل يالحــت فيــه ثبــوت الصــفة علــى ذات مــن حيــ  

وقـد وردت اللفظـة , (098: 4ه.ق, ج0393املصـطفوي, )هـو, وهـوا املعـىن يف احلقيقـة كمفهـوم اجلـنس يطلـق علـى مفـرد ومجـع.((
أي مـن  ))و ح س ـن  أ ولٰ أِـ   ر ِفيق ـا(( :قولـه تعـاىلاق يقـول يف ذلـ  صـاحب تفسـري امليـزان ))و يف اآلية مفـردة ومجعهـا رفقـاء ورفـ

حي  الرفاقة فهـو متييـز, قيـل: و لـول  مل جيمـع, و قيـل: املعـىن: حسـن كـل واحـد مـنهم رفيقـا, و هـو حـال نظـري قولـه: )ّ 
 (5 /احلج)طفال(.(( خنرجكم

ــاء   كمــا وردت كلمــة )مرتفقــا( يف القــران الكــرمي وهــي مشــقتة مــن الرفــق أيضــا قــال تعــاىل: ــن ش  ))و قـ ـِل احلَـ ـقُّ ِمــن رَّبِّك ــَم ف م 
ر ا أ ح اط  هِبَِم س ر اِدقـ ه ا و ِإن ي َست   ِغيث وا يـ غ اث وا مب اء  ك اَلم َهِل ي َشـِوي اَلو ج ـوه  بِـَأس  فـ َليـ َؤِمن و م ن ش اء  فـ َلي َكف َر ِإانَّ أ َعت َدان  لِلظَّاِلِمني  ان 

ــاء َت م َرتـ ف ق ــا ــر اب  و س  نَّــات  ع ــَدن    َــرِي ِمــن حت َــِتِهم  وقــال أيضــا ســبحانه يف ذات الصــورة )) (09 /الكهــف)((الشَّ أ ولٰ أِــ   هل ـ ـَم ج 
ـا ع ل ـى اأَل ر ائِـِ  نَِعـم  الثَـّـو اب  اأَل نـَه ار  حي  لََّون  ِفيه ا ِمَن أ س اِور  ِمن ذ ه   ب  و يـ َلب س ون  ثِي ااب  خ َضر ا مِّن س ند س  و ِإَستـ بـَر ق  مُّتَِّكِأني  ِفيه 

يف اآليتـني السـابقتني حتمـل الكلمـة املعـىن نفسـه وهـي املكـان واملسـتقر ولكنـه يف األوىل سـاء  (30 /الكهـف)))و ح س ن َت م َرتـ ف ق ـا
أي إن مكــان اجتمــاعهم ســاء يف اآلخــرة ألهنــم كفــروا يف احليــاة الــدنيا, وحســن عنــد آخــرين وــن حســنت  ويف الثانيــة حســن

سريهتم فيها وهنـا ميكـن اإلشـارة إىل احلكمـة اإلهليـة يف اسـتخدام ذات الكلمـة )مرتفقـا( وقـد يكـون يف ذلـ  إشـارة إىل تغـري 
دنيا, واالرتفــــاق علــــى وزن ))افتعــــال ويــــدل علــــى املطاوعــــة املكــــان واملســــتقر يف احليــــاة اآلخــــرة حبســــب العمــــل يف احليــــاة الــــ

واالختيار, أي اختيار الرفق وأخوه, واملرفق اسم مكان, يراد إن النار بـأس احملـل مـن جهـة انتخـاب حمـل اسـرتاحة وارتفـاق, 

http://www.nwahy.com/quran/sora-4.html
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 ذات الســورة , ووردت الكلمــة يف أيــة أخــرى يف(0404ه.ق: 0393املصــطفوي, )ويف قباهلــا اجلنــة فهــي أحســن حمــل لالرتفــاق.((
َرفـ ق اولكنها جاءت مكسورة امليم ) َهـِف ي نش ـَر ل ك ـَم ر بُّك ـم ( قال تعاىل: ))مِّ و ِإِذ اَعتـ ز َلت م وه َم و م ـا يـ َعبـ د ون  ِإالَّ اهللَّ  فـ َاو وا ِإىل  اَلك 

ــا َرفـ ق  ــَن أ َمــرِك م مِّ ــم مِّ يِّــَئ ل ك  ــن رَّمَح ِتــِه و يـ ه  ــر أ ه  القــراءة )) مــع اخــتالف (06 /الكهــف)))مِّ ــَن قـ  , و م  ــا ج ع ل ــه  ِمَثــل  ِمَقط ــع  ــر أ ه  ِمَرفـ ق  ــَن قـ  م 
ــا ج ع ل ــه  امَس ــا ِمَثــل  م َســِجد (( وفيــه خطــاب ألصــحاب الكهــف وهــو ))اســم آلــة  (008/ 01: ج0404 ,هـــ(700بــن منظــور)ت )ام َرِفق 

فيـــق يف احليـــاة الـــدنيا أثـــره علـــى اإلنســـان يف يـــوم . وهكـــوا يكـــون للر (098ه.ق: 0393املصـــطفوي, )ويـــدل علـــى وســـيلة الرفـــق((
احلســاب فامــا أن جيتمعــان يف اجلنــة وأمــا أن جيتمعــان يف النــار والعيــاذ اب , فعلــى املــؤمن أن حيســن اختيــار الرفــاق ليتجنــب 

 الندم يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون.
 اخلدن

ــــال تعــــاىل: ))و آتـ ـــوه نَّ أ   اِت مــــن األلفــــال األخــــرى )اخلــــدن (,ق ــــاِفح ات  و ال  م تَِّخــــو  ــــر  م س  ــــن ات  غ يـَ ــــر وِف حم َص  َع ــــور ه نَّ اِبَلم  ج 
)) ان  ت م ـوه نَّ أ ج ـور ه نَّ حم َِصـنِ  (05 /النسـاء)أ َخد  ـر  ,وقال تعاىل: ))و اَلم َحص ن ات  ِمن  الَِّوين  أ وتـ واَ اَلِكت ـاب  ِمـن قـ ـَبِلك َم ِإذ ا آتـ يـَ ني  غ يـَ

ــــاِفِحني  و ال   ان( م س  ــــِم: الصــــاحب   (5/املائــــدة)م تَِّخــــِوي أ َخــــد  واخلــــدن مــــن ))خــــدن: اخلِــــَدن  واخلـ ـــِدين: الصــــديق , و يف اَلم َحك 
, و اجلَ َمع  أ َخدان  وخ د انء. واخِلَدن  واخل ِدين : الَِّوي ت  اِدن   فـ ي ك ون  م ع    يف ك لِّ أ مر ظـ اِهر  و   حدِّث 

 
ِطـن . وِخـَدن  اجلَ ارِ امل يـ ِة: اب 

ـاء  اإِلسـالم  هِب َدِمـِه. َت ِنع ون  ِمَن ِخَدن  حي  دِّث  اجلَ ارِيـ ة  ف ج  : خاد نَـت   حم  دِّث ها, و ك ان وا يف اجلَ اِهِليَِّة ال  مي   صـاحبة, يـ ق ـال 
 خاد نـة: امل

وامل
م : ِإن اَحتـــاج  ِإىل م ع ـــونتهم ف ـــال  , ع ل َيـــِه السَّ ـــِديِ : ع ِلـــيّ  ـــِديق . الرجـــل . و يف ح  ـــِدين . اخلِـــَدن  واخل ـــِدين : الصَّ ـــرُّ خليـــل  وأ أل م  خ  ش 

التـََّنزِيـِل اَلع زِيـِز: حم َص ـنات  واأل َخد ن : ذ و األ َخداِن؛ ق ال  ر َؤب ة : واَنص َعن  أ َخداان  لـواك  األ َخـد ِن. و ِمـَن ذ لِـ   ِخـَدن  اجلَ ارِيـ ِة. و يف 
ـاِدن  النـاس  كثـريا .((غ يـَر  م ساِفحات  و ال م تَِّخـوا نـة : ت  , يـ َعـيِن أ ن يـ تِِّخـَون  أ صـدقاء. و ر ج ـل  خ د  هــ(, 700ابـن منظـور)ت )ِت أ َخـدان 

واآليــة تقــرر أهنــن مل يتخــون األخــدان أي األصــحاب وهــي مبثابــة التربئــة مــن الــدنس وضــرورة إعطــائهن  (039 /03ج :0404
 أجورهن غري ظاملني.

 احلميم
وردت يف القـرآن الكـرمي وهـي مبعـىن الصـديق لفـت احلمـيم, ,قـال تعـاىل: ))و أ نـِوَره َم يـ ـَوم  اآَلزِفـ ِة ِإِذ اَلق لـ وب   ومن األلفال الـيت

ــِفيع  ي ط ــاع  (( ــيم  و ال  ش  ــا لِلظَّــاِلِمني  ِمــَن محِ  ــاِظِمني  م  ــَوم  ه اه  (08 /غــافر)ل ــد ى احلَ ن ــاِجِر ك  ــيم  , ,وقــال تعــاىل: ))فـ ل ــَيس  ل ــه  اَليـ  ن ــا محِ 
يمــا (((35/احلاقــة)(( ــيم  محِ  , فــاحلميم الصــديق القريــب مــن القلــب فاآليــة تقــرر إن يــوم (01/املعــارج), وقــال تعــاىل: ))و ال  ي َســا ل  محِ 

القيامة ال ينفع الظامل ذل  الصديق القريب من القلب يف الدنيا فكل فرد مشغول بنفسه بسبب تلـ  األهـوال, وجـاء ذكـر 
 ان انقضاء العالقات البشرية يف ذل  اليوم إال من احسن االختيار يف الدنيا.احلميم لتبي

 
 املصادر

 القران الكرمي



 ضياء غين العبودي, نور علي الرماحي ألفال الصداقة يف القران الكرمي
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ـــ 384ابــن حــزم األندلســي, اإلمــام الكبــري أيب حممــد علــي يــن امحــد )ت  ه(, كتــاب األخــالق والســري أو)رســالة يف 456ــــ
ا رايض, راجعــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: عبــد احلــق مــداواة النفــوس وهتــويب األخــالق, والزهــد يف الرذائــل(, تــح: إيفــ

 الرتكماين, دار ابن حزم, )د/ت(.

هـــ(, زاد املعــاد يف هــدي خــري العبــاد, 750ابــن قــيم اجلوزيــة, حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد مشــس الــدين )املتــوىف: 
هـــــ 0405والعشــــرون ,  مكتبــــة املنــــار اإلســــالمية, الكويــــت الطبعــــة: الســــابعة -الناشــــر: مؤسســــة الرســــالة, بــــريوت 

 م. 0994/

هـــ(, لســان 700ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى األفريقــي, حممــد بــن مكــرم بــن علــى, أبــو الفضــل, مجــال الــدين )املتــوىف: 
 هـ.  0404 -بريوت الطبعة: الثالثة  -العرب, الناشر: دار صادر 

هــة الفضــالء, تــح: حممــد حامــد الفقــي, مكتبــة (, روضــة العقــالء ونز 354البســيت, اإلمــام احلــافت أيب حــا  بــن حبــان )ت 
 السنة احملمدية, )د/ت(.

هــ 0431مكتبة أهل األثر للنشر والتوزيع, الكويت الطبعـة: األوىل, موسوعة األخالق,  خالد بن مجعة بن عثمان, اخلراز,
 م 0119 -

 )د/ت(. الريشهري, حممد, موسوعة األمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتاريخ,

السعدي, العالمة الشـيخ عبـد الـرمحن بـن انصـر, تيسـري الكـرمي الـرمحن يف تفسـري كـالم املنـان, , قـدم لـه الشـيخان: عبـد هللا 
بـــن عبـــد العزيـــز بـــن عقيـــل وحممـــد بـــن صـــاحل العثيمـــني, تـــح: د. عبـــد الـــرمحن بـــن معـــال اللوحيـــق, دار الســـالم للنشـــر 

 م.0110 –ه 0400, 0والتوزيع, ط

هــــ(, جـــامع األحاديـــ  )ويشـــتمل علـــى مجـــع اجلوامـــع 900بـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر, جـــالل الـــدين )املتـــوىف: الســـيوطي, ع
للسيوطى واجلامع األزهر وكنوز احلقائق للمناوى, والفتح الكبري للنبهاّن(, ضبط نصوصـه وخـرج أحاديثـه: فريـق مـن 

 حسن عباس زكى, )د/ت(. الباحثني قشراف د على مجعة )مفيت الداير املصرية( طبع على نفقة: د

الطباطبـــائي, العالمـــة الســـيد حممـــد حســـني, امليـــزان يف تفســـري القـــران, منشـــورات مجاعـــة املدرســـني يف احلـــوزة العلميـــة يف قـــم 
 املقدسة, )د/ت(.

 ه.0364, دار الكتب املصرية, القاهرة, املعجم املفهرس أللفال القران الكرميعبد الباقي, حممد فؤاد, 

شــعيب األرنــؤوط,  :اإلحســان يف تقريــب صــحيح ابــن حبــان, احملقــق / املــرتجم  عــالء الــدين علــي بــن بلبــان,األمــري الفارسـي,
 م.0988 -هـ  1408 :سنة الطبع األوىل :الطبعة مؤسسة الرسالة, بريوت

 القــامسي, حممــد مجــال الـــدين, تفســري القــامسي املســـمى حماســن التاويــل, وقـــف علــى طبعــه وتصـــحيحه ورقمــه وخــرج آايتـــه 
 م. 0957-ه 0376, 0وأحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي, ط

ـــاجني, حممـــد البـــاقر البهبـــودي, ط0000ا لســـي العالمـــة, حبـــار األنـــوار, )ت ــــ  0413, 0(, تـــح: الســـيد إبـــراهيم املي هــــ ـــ
 م. 0983
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, 0ايـران, ط –طفوي, طهـران , مركـز نشـر آاثر العالمـة حسـن املصـموسوعة التحقيق يف كلمات القران الكرمياملصطفوي, 
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 (11) 
 وأثره يف فهم معاين ألفاظ القرآن الكرمي البحث الد اليل

 (طائفة خمتارة من مفردات القرآن الكرمي أمنوذجا)
 1الر يوف بوكنتوشةعبد

 , ّحد هلاإلنسانّية وإجناز معجم مو حتليلية إحصائّية يف العلوم اعضو يف خمرب  
 اجلزائر –جامعة تلمسان 

 :ملخ ص
البحـــ  يف داللـــة األلفـــال مبكـــرا  عنـــد العـــرب, وهـــوا مـــع بدايـــة البحـــ  يف مشـــكل اآلايت القرآنيـــة وإعجازهـــا لقـــد ظهـــر 

وتفسري غريبها واسـتخراج األحكـام الشـرعية منهـا, فقـد كـان موضـوع العالقـة بـني الّلفـت واملعـىن حاضـرا  يف املـدوانت األوىل 
احلضــــارة اإلســــالمية, كمــــا شــــهد القــــرن الثالــــ  اهلجــــري حركــــة علميــــة كبــــرية يف ا ــــال اللغــــوي , حبيــــ  خّصــــت كتــــب  يف

   األصوليني قسما  خاصا  مبباح  الّدالالت
كتااب يشتمل على كل أمور الـّدين والـّدنيا, فهـو حقـل للعلـم , ومعجـم لغـة للغـويني, ومعلّـم  ـو ملـن أراد ويعّد القرآن الكرمي  

ـــه  ومي لســـانه ,تقـــ ـــة والســـياق الـــوي يضـــفي علي ـــه مـــن حيـــ  املعـــىن , والدالل ـــز الّلفـــت  يف القـــرآن الكـــرمي بتفـــرده ودقت ويتمّي
مصاحبات داللية وتصويرية تعطيه ملمح التفرد والّتمّيز , فالق َرآن يتانق يف اختيار ألفاظه, ويضـعها يف املوضـع الـوي تـؤدي 

ا, وال  ـد فيه معناهـا بدقـة, حبيـ  ال يصـلح فيـه سـ واها؛ ولـول  ال  ـد يف الق ـَرآن ترادفـ ا, بـل كـل كلمـة حتمـل معـىن جديـد 
ــَرآن كلمــة معيبــة مــن حيــ  صــورة اللفــت يف  حروفــه, وحركاتــه, وســكناته , وال اســتعماله هــوا ماســنتناوله ابلّدراســة ؛ يف الق 

 .والّتحليل يف حبثنا هوا 
  فرداتامل  -أثر الّداللة  –املعىن  –األلفال   –علم الّداللة  الكلمات املفتاصي ة:

 
 ة علم الد اللة: ماهي   -1

 أ. املعىن الل غوي:
 تصاحل عليـه الوي اللغوي الوضع ألن املصطلح, هلوا األول اللغوي املفهوم إىل حتديد يدعو الداليل املصطلح عن احلدي  إنّ 

 منـو مـع يتشـكل فاملصـطلح"  احلـدي  اللسـاين يف الـدرس ردا ـ العلمـي املعـىن علـى الدالليـة بظاللـه يلقـي قـدميا , اللغـة أهـل

 العـريب تعيـني املصـطلح يف احملـدثني اللغـة علمـاء بـني اخـتالف وقـع قـد , و 0 الثقـايف  العلـم وابالحتكـاك أبـواب يف االهتمـام

 اليت احلديثة, راسةالد تل  على 0883 سنة "بريل" العامل اللغوي أطلقه الوي ابألجنبية "السيمانتي " مصطلح يقابل الوي

 عمليـة أسـاس هـي الداخليـة الـيت وآلياهتـا السـياقية الرتكيبيـة حاالهتـا ويف املعجميـة, اإلفراديـة حاالهتـا الكلمـات يف جبـوهر هتـتم

                                                           
0 tlemcen.dz-abderraouf.boukentoucha@student.univ 

 .77 : 0985دمشق ,  الفكر, , دار0ط العريب, الداللة علم الداية, فايز - 0

mailto:abderraouf.boukentoucha@student.univ-tlemcen.dz
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 لعلمـاء القدميـة الكتـب متـون يف ورد ابعتبـاره "املعـىن" إىل مصـطلح العـرب اللغـة علمـاء بعـ  فاهتـدى واإلبـالض, التواصـل

 حبيـ  اللفت كون نهنا الوضعية, يعرف الداللة الوي كاجلرجاين للفت املفهومي ابجلانب هتتم اليت اللغوية الدراسةإىل  أشاروا

 متـام الـدكتور  "املعـىن"  مصـطلح اسـتعمل الـوي احملـدثني العرب علماء ومن .0 للعلم بوضعه معناه منه فهم ختيل أو أطلق م 

 الرمـز بـني للعالقـة السيميائيني تقسيم إىل نشري ولبيان ذل "  والداللة الرمز بني ةالعالق عن حديثه سياق يف يقول, إذ حسان

 مقـابال   " الداللـة" مصـطلح اسـتعمال آخـرون لغويـون آثـر   , وقـد ذهنيـة وعالقـة عرفيـة طبيعيـة وعالقـة عالقـة إىل واملعـىن

 -الـدالالت -املـدلوالت -املـدلول -الـدال -لداللـةمـادة ا يف جنـدها مرنـة فرعيـة اشـتقاقات علـى يعني ألنه:"  للمصطلح األجنيب

 اللغـوي,  و درءا   اللفـت إال يعـين فـال "املعـىن" مصـطلح أمـا اللغويـة, وغـري اللغويـة يـرتبط ابلرمـوز عـام لفـت , و ألنـه0الـداليل 

 مرادفـا   ,"داللـةال علـم" مصـطلح اسـتعمال علـى اللغـة احملـدثني علمـاء رأي اسـتقر العلميـة, الدراسـة إلطـار و حتديـدا   للـبس

 مـا وهـو اللغويـة ل لفـال والرتاكيـب اجلماليـة الدراسة يف وحصروه "املعىن" مصطلح وأبعدوا ابألجنبية " السيمانتي " ملصطلح

   .العربية البالغة يف "املعاين علم" ت 
 األوىل داللتـه ابعتبـار خلطـايب,ا القـاموس يف هلـوا اللفـت األوىل املرجعيـة متثـل العربيـة اللغـة يف لفـت ألي املعجميـة الصـورةو 

 اخلطـاب إليـه وصـل ذروة مـا ميثل الكرمي, القرآن و كتاب ,3الداليل  حمليطها األساسية الصورة ل لفال متثل املعجمية فاحلالة"

منظـور  نابـ يف املعـاجم العربيّـة جنـد:  مـا أورده "دل" لفـت و الداللـة, و بتتبـع التعبـري و جـودة اللغـة فصـاحة من القدمي اللغوي
لِيل  والدِّلِّيِليُّ: الوي يـ د لُّ   »حي  قال:   , وإىل 4«وقد دلّه على الطريق, يدلُّه د ال ل ة  وِدال ل ة  ود ل ول ة , والفتح أعلى .... والد 

 ليـهع ودلـه محيمـ , علـى بـه تـدل مـا والدالـة "… ل :فيقـو  "دل" للفـت اللغـوي الوضـع دا  حمـدّ  أابدي الفـريوز يشـري ذاتـه املعـىن

ولضشـارة فـإّن هنـاك فـرق بـني الداللـة ,  5كاهلـدي  والـدال تـدل دلـت وقـد  إليـه سـدده :و دلولـة  فانـدل  ويثلثـه داللـة
 6« فالداللة هي ما ميكن االستدالل به, واالستدالل فعل املستدل »واالستدالل: 

الن: أحــدمها إابنــة الشــيء قمــارِة تتعلمهــا, ولــه أصــ »هـــ( مــاخوذة مــن اجلــور )د ل ــل (:  395والدَّال ل ــة  عنــد ابــن فــارس )ت 
واآلخـــر اضـــطراب يف الشـــيء, فـــاألول قـــوهلم: د ل َلـــت  فـــالان علـــى الطريـــق, والـــدَّليل: األمـــارة يف الشـــيء, وهـــو بـــني الد ال ل ـــة 

 7« والِدال ل ة, واألصل اآلخر قوهلم: تدلدل الشيء, إذا اضطرب
 وأمـر ,إرشـاد ووسـيلة ,ومرش ـد مرِشـد تـوفر أي واإلرشـاد والتسـديد هلـديا عناصـر تـوفر املعجمـي التصـور هـوا علـى و يرتتـب

 ووسـيلة البـاث واملتقبـل بتعيـني التصـور, هـوا احلديثـة اللسـانيات وتقابـل الداللـة, حتصـل يتحقـق اإلرشـاد وحـني .إليـه مرش ـد

                                                           
 .005 :, 0985بريوت,  لبنان, ةمكتب التعريفات, اجلرجاين, شريف - 0
 .9العريب,  : الداللة علم الداية, فايز - 0
 .40العريب,  : الداللة علم الداية, فايز - 3
 . 049,   00ه , مادة )د ل ل ( , ج0404صادر , بريوت ,  دار , 3ط العرب, لسان منظور, ابن - 4
 .377,              3د ت, مادة )د ل ل ( , ج  بريوت, جميع,لل العلم احمليط , د ط , دار الفريوز آابدي: القاموس - 5
 .80م,    0116, تح: حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العلمية, لبنان, 4أبو هالل العسكري: الفروق اللغوية, ط  - 6
 . 061, 059,  .   0)د ل ل(,  ج  , مادةم 0979أمحد بن فارس: معجم مقاييس اللغة, )د ط(,  تح: عبد السالم هارون, دار الفكر,  - 7
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 هـو املعجمـي فالعمـل ذلـ  علـى نـاءوب اإلبالغيـة, الرسـالة حتيـل عليـه الـوي املفهـومي املرجـع ّ وشـروطها, والتواصـل اإلبـالض

 العربية  الداللية اجلهود من إسقاطها أو إغفاهلا ميكن املعجمية ال الدراسات فإن ذل  على و,داليل  عمل
 جممـوع هـو الكلمـة أن معـىن التاكيـد إىل العلمـاء بعـ  ذهـب إذ املتجـددة, اللفـت لداللـة الرئيسـي السـياق احملـدد يبقـى و

 مـن إال إليهـا يتوصـل ال نتـائج هـي الكلمـات دالالت معـاين فـإن وعلـى العمـوم" املتعـددة, السـياقات يف املختلفـة اسـتعماالهتا

 .  0   إمبسون  يرى كما الكالم لكامل التفسريية اإلمكانيات خالل تفاعل
 املعىن االصطالصي:ب. 

 هـو الـدال األول والشـيء آخـر, بشـيء لعلما به العلم من يلزم حباله الشيء كون  الداللة هي : الداللة فيقول اجلرجاين يعرف

 واقتضـاء الـن  وإشـارة الـن  عبـارة يف حمصـورة علمـاء األصـول ابصـطالح املعـىن علـى اللفـت داللة وكيفية املدلول, هو والثاين

 .0 الن  
   :ثنانإ اجلرجاين عند أقسامهاإّن ف للداللة, التعريف هوا أساس وعلى

 .لفظا   لدالا الشيء كان إذا : اللفظية الداللة . أ
 لفت. غري الدال الشيء كان إذا : اللفظية غري الداللة . ب

 قضـااي املتخصصـة ذلـ   أن معاجلـة اللغويـة احلـدي  نتيجـة الدراسـة يف العصـر  "الداللـة" تبلـور مفهـوم مصـطلح .0

 اللغويـة اتالدراسـ مثـرات مـن مثرة تعد إمنا متخصصني أيدي لغويني اخلاصة وعلى حبثه ومبناهج العلم, مبفهوم الداللة

 الـيت القـوانني بتلـ  الداللـة عنـده    يعـين علـمف, بريـل " العـاملالعلـم هـو هوا عن ميالد  نأّول من أعل و احلديثة , 

ضـّجة يف الدراسـات  هنـاك ,غـري أنّ  3ودالالهتـا  اللغويـة التطـوري ل لفـال اجلانـب ويعـاين املعـاين, تغـري على تشرف
 علــم الداللــة وأضــحى  معــىن املعــىن مــن خــالل كتاهبمــا :   ريتشــاردز و   دنأوجــ" الّلغويــة أحــدثها عاملــان ومهــا:

 .4ومسماه  مباشرة بني االسم عالقة ال أن ابعتبار املفهومية, ابلصورة يهتم ذل  من ابتداء
أحـدها مـا ميكـن أن ي سـتدل بـه, قصـد  »كمـا أشـار أبـو هـالل العسـكري إىل أن الداللـة تكـون علـى أربعـة أوجـه:  .0

  أم مل يقصــد, والثــاين: العبــارة عــن الداللــة, يقــال للمســؤول: أعــد داللتــ , والثالــ : الشــبهة, يقــال: فاعلــه ذلــ
 5«داللة املخالف كوا أي شبهته, والرابع: األمارات, يقول الفقهاء: الدَّال ل ة من القياس...

 برصـد يتعلـق فيمـا خاصـة ةالدراسـ مراحـل بعـ  يف املـنهج الوصـفي متثـل إىل احلـدي  العصـر يف الداللـة علـم نـزع و .3

 مسـتوايت مـن فهـو مسـتوى الـدالالت علـم أمـا" :   زكـراي ميشـال يقـول الدالليـة احلقـول وبنـاء تطور الّداللة وتغريها

                                                           
 .003العريب,  : الداللة علم الداية, فايز - 0
 .005 : التعريفات, اجلرجاين, شريف - 0
 .30م        ,   : 0980, 08/09العدد  املعاصر, الفكر جملة األلسين, الداللة علم إىل مدخل انضر, أبو موريس  - 3
 .34,  33  .    ,املرجع نفسه   - 4
 .80,  81أبو هالل العسكري: الفروق اللغوية ,  .    - 5
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 احلقـول بـني ويقـارن الكلمـة معـىن تطـور يف مـثال   ابملعـىن فيبحـ  أو ابلداللـة يتعلـق مـا كـل ويتنـاول اللغـوي, الوصـف

"املختلفة الداللية
0  . 

 الرؤية حتقيق على قدرته إىل ذل  احلدي  ويرجع الداليل احلقل يف الباحثني ضمن ا  عليّ  مكاان    غرمياس  اسم تلو حي .4

وجـود  مفرتضـا   ,اآلين الـداليل املعطـى  غرميـاس   ـاوز لقـدو  والنثـري األديب, الشـعري للخطـاب قديـةالنّ  قراءاتـه يف
    .0 داللية بىن يف ظهرتتم اليت الداللية العوامل فيه تتجلى وكن معطى

وموضـوع الدَّال لـة هـو املعـىن اللغـوي الـوي ينطلـق مـن معـىن »فعلم الداللة يبح  يف الداللة اللغويـة؛ أي العالمـات اللغويـة: 
, إذ  3«املفردة من حي  حالتها املعجمية ومتابعة التطـورات الدالليـة والتغـريات الـيت وخـوها الكلمـة يف السـياقات املختلفـة

 السياق دورا ابل  األمهية يف حتديد معىن اللفت وضبط حدوده .يلعب 

 :علم الد اللة عند العرب -1
 فهـم قـوام هبـا و , االجتماعيـة و الفكريـة جمتمعـاهتم حيـاة مـدار عليهـا ألن بعيـد, أمـد منو املفكرين اهتمام اللغة استقطبت لقد

 علـى واأللسـنية اللغويـة راسـاتالدّ  منبـع )الفيـدا( الـديين مكتـاهب كـان حيـ  قـدميا   اهلنـود شـان كـان كمـا , املقدسـة كتـبهم

 و كـان والبحـ , للدراسـة مـادة اللغـة فيـه الّـوي اختـوت العـام اإلطـار اللسـانيات غـدت مثـة ومـن حولـه, قامـت الـيت اخلصو 

 الـيت اآلراء ي  فمـن مجلـةاحلـد األلسنية لعلم الرئيسية احملاور تعد قضااي عدة أاثر قد اللغة حول نشاة دار الوي الطويل اجلدل

 . والدخان النار بني اللزومية ابلعالقة شبيهة واملعىن اللفت بني عالقة ضرورية بوجود" :  قوهلم اللغة نشاة حول العلماء أوردها
" 4 

 وفهـم جهـة مـن واجلمـل املفـردات بفهـم طبيعـة هـوا وارتـبط ابملعـىن, اللفـت عالقـة كبـريا   اهتمامـا   أولـت قـد الدالليـة إّن املباح 

 علمـاء مـع هـوا فلقـد كـان لغـوي, وعـي لضنسـان حصـل أن منـو بدأ اللغة يف املعىن و إّن دراسة  أخرى, جهة من املعىن طبيعة

 سـقراط أسـتاذه أفالطـون حـاور فلقـد الداللـة, بعلـم وثيقـة صـلة مفـاهيم هلـا بلـورة يف البـني أثـرهم لليـوانن كان كما اهلنود, اللغة

 .5 ومعناه اليت عّدها أفالطون عالقة طبيعّي , يف حني قال أرسطو ابصطالحية العالقة اللفت بني موضوع العالقة حول
 الـوي املوسـوعي إنتـاجهم يف واسـعا   حيـزا   للبحـوث اللغويـة خصصـوا قـد العـرب املفكـرون كـان العـامل, مـن اآلخـر اجلانـب يف و

 ابلعلـوم تعلـق األمـر سـواء عندهم, الفكر جوانب كل مست دق لغوية علوما   والفلسفة النظرية كاملنطق العلوم جانب إىل يضم

 من وتعلمها نفسها العربية علوم يعدون كانوا إهنم بل والصرف والبالغة, كالنحو العربية, علوم أو واحلدي , كالفقه الشرعية

 لتوجيهاتـه, وقـد وخضـعت اللغويـة بعلـوم الـدين العلـوم وثـرت" الشـرعية, ولـول   العلـوم فهـم يف للتبحـر املفـاتيح الضـرورية

 على أحكامهم اللغويون بىن الفقهية, و الدراسات مع اللغوية الدراسات تفاعلت

                                                           
 .000  :  ,0983,  بريوت والتوزيع , والنشر للدراسات اجلامعية , املؤسسة 0احلدي , ط اللغة علم :األلسنية زكراي, ميشال  - 0
 .97 : ,0980 ,08العدد  املعاصر , العريب الفكر , جملة زكراي ميشال ترمجة الداللية, البنية غرمياس , - 0
 .8, 7م,  .    0997, تر: نور اهلدى لوشن,  دار الكتب الوطنية, ليبيا, 0كلود جرمان ورميون لوبلون: علم الداللة, ط   -  3
 .09 :  ,0988,  بريوت  الكتب , عامل ,0ط  أمحد خمتار عمر: علم الّداللة, - 4
 املرجع نفسه ,  الصفحة نفسها . - 5
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 فعـل كمـا متامـا   واالستصـالح واإلمجـاع والقيـاس ابلسـماع اللغـة أمـور وقـالوا يف والقـراءات, واحلـدي  القـرآن دراسـة أصـول 

 . 0الدين   علوم أمور معاجلة الفقهاء يف
 األلفـال اللـةبد العلمـاء اهـتم للفقـه, األصـولية القواعـد ووضـع الفقهيـة اسـتنباط األحكـام إىل هتـدف الـدين معلـو  كانـت ملـا و

 مبـادئ مـن فيهـا نظريـة, أسـس وضـع إىل مـنهم ذلـ  واحتـاج .واحلـدي  القـرآن نصـو  معـاين فهـم يف وتوسـعوا والرتاكيـب

 إن يف القـول مبالغـة مـن لـيس" أنه:  الفاخوري عادل يؤكد ولول  اليواننية ابملفاهيم وثر العرب على يدل ما واملنطق الفلسفة

 الـيت النظـرايت أكمـل اعتبارهـا ميكـن وشـاملة مسـتقلة وضـع نظريـة إىل املتـاخرة مرحلتـه يف يتوصـل أن اسـتطاع العـريب الفكـر

 الفكـري اإلنتـاج مـن معني ليف حق حصرها ميكن ال الرتاثي, العريب الفكر يف الداللية , فاألحباث 0املعاصرة  األحباث سبقت

والنقـد  والتفسـري الفقه وأصول املناظرة وعلوم املنطق بني للتحاور " مدينة العلوم ألهنا من شاسعة مساحة لتشمل تتوزع هي بل
 دقواعـ أرسـى الـوي العـريب, الـداليل الفكـر أنتج ذلـ  الوي هو واللغوية النظرية العلوم هوه بني التالقح هوا,3والبيان   األديب
 السواء.  على السيمياء وعلم لعلم الداللة األساسية املنطلقات اآلن تعد

فقد اتضـح إذن اتضـاحا ال يـ د ع  للشـ  » ويقول عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه  دالئل اإلعجاز  عن األلفال ودالالهتا :  
ردة, وأن الفضـــيلة وخالفهـــا, يف جمـــاال, أّن األلفـــال ال تتفاضـــل مـــن حيـــ  هـــي ألفـــال جمـــّردة, وال مـــن حيـــ  هـــي كلـــم  مفـــ

 4«مالئمة معىن اللفظة املعىن اليت تليها...
 و اهلنـود مـن القـدامى اللغويون هبا اضطلع اليت األحباث وتل  الباحثني, ألسالفنا العريب الرتاث يف اللغوية اجلهود هوه إن     

 اللغـوي احلـدي  للـدرس كبـرية منافـو كلهـا تحـتف األوروبيـة, النهضـة وعصـر العصـر الوسـيط وعلمـاء نيينيـالالت و اليـوانن

 احملدثون.  علماء اللغة منها استفاد والداليل, األلسين البح  يف هامة قواعد وأرست
 _ طائفة خمتارة من مفردات القرآن الكرمي أمنوذجا : 1 

عـن داللتهـا للوصـول إىل املعـىن يعّج القرآن الكرمي ابلعديد من املفردات واأللفال اليت تتطّلب البح  يف معانيها والكشـف 
ولقــد وقــع إختيــاران علــى بعــ  األلفــال الــيت رأينهــا دقيقــة يف معانيهــا وداللتهــا لنبــنّي مــدى إعجــاز القــرآن الكــرمي  الصــحيح

 ومدى أمهّية البح  الّداليل يف الكشف عن معانيها لفهمها فهما صحيحا ال لبس والغموض فيه
 * فتيل:

 [.94]النساء/ {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې   ې  ې }مي ثالث مرّات منها قوله تعاىل: ورد الّلفت يف القرآن الكر 
الفتيل: هو شبه خـيط يف شـقِّ نـ واِة التََّمـر ِة, وقـد شـاع اسـتعارت ه للِقلَّـِة إَذ هـّو ال  ي نتف ـع  بـه و ال  لـ ه  م ـَرأ ى »جاء يف التفسري أّن: 

 5«واضح  
                                                           

 .06,  :        0983اللبناين , الكتاب , دار0األلسنية , ط وعلوم التعقيد طحان : فنون بيطار دنيز طحان, رميون - 0
 .5,  : 0985بريوت, لبنان ,  الطليعة, , دار 0عادل الفاخوري:علم الداللة عند العرب , ط - 0
 , الصفحة نفسها . املرجع نفسه - 3
 .46م,     0990تح: حممود حممد شاكر, مطبعة املدين, القاهرة, , 3_  عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز, ط   4
 .84,   0م, ج  0984_ حممد الطّاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير, )د ط(, الدار التونسية, تونس,   5
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ــر ه , والفتيــل: مــا الفــاء والّتــاء »ولغــة يقــول ابــن فــارس:  والــالّم أصــل  صــحيح يــدّل علــى يل ّ شــيء مــن ذلــ  فتلــت احل َبــل  وغ يـَ
 0«يكون يف شّق الّنواة كانّه قد فتل

الفتيل املفتـول ومـا فتلـه  اإلنسـان بـني أصـابِع ه  مـن خـيط أو ِوسـخ واخلـيط الـوي يف شـّق النـواة يقـال »و يف املعجم الوسيط: 
 0«ما أغ ى عنه فتيال أي شيأا

ووا تقـّدم ذكـره يتبـنّي أّن الفتيـل هـو خـيط رفيـع  يكـون يف شـّق النـواة, ولتقريـب املعـىن أكثـر فـإّن الفتيـل عنـدان أهـّم جـزء مـن 
 الّسراج , وذل  ألنّه يغمس يف الزيت ويشعل طرفه األعلى ليحدث الضوء.

 * قطمري:
ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ        ڦ  ڦ } ورد الّلفـــت مـــرّة واحـــدة يف القـــرآن الكـــرمي يف قولـــه عـــّز وجـــّل:

 {ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ      چ      چ    چ  ڇ
 [.31]فاطر/

ـــع إذا أخرجتهـــا مـــن التمـــر ويقـــال هـــو الّســـحاة الـــيت تكـــون بـــني النـــواة »و لغـــة :  القطمـــري: الـــوي تـ َعل ـــق  بـــه النـــواة مـــع الِقم 
 3«والتمر

 4«القطمري هو القشرة الرقيقة على النواة كالّلفافة هلا والشيء اهلنّي للحقري يقال ما أص َبت قطمري ا»سيط: وجاء يف املعجم الو 
لكون شيأ ا ولو حقري ا...»وورد يف الّتفسري:   5«القطمري القشرة اليت يف شّق النواة كاخليط الدقيق, فاملعىن ال مي 

ن القول نّن القطمري هو قشرة رقيقة تّلف النواة مثل اليت نراهـا علـى نـواة التمـر ووّا تقّدم إيراده حول داللة هوا الّلفت  ميك
 وهي تقارب الفتيل يف املعىن.

:  *األب 

 [.13]عبس/ {وئ  ۇئ}ورد الّلفت يف القرآن الكرمي مرّة واحدة بصيغة )أاب( يف قوله تعاىل: 

رعـى( كمـا قـال اليزيـدي, ونـ ق ل ـه  اهلـروي يف غريبـه, وعليـه هو الك , وهو العشب رطبـه وايبسـه  وقـد مـّر )أو امل»واألّب لغة: 
 6«اقتصر البيضاوي والزخمشري, وقال الزّجاج: األّب: مجيع الكض الوي تعتلفه املاشية

                                                           
 .470,   4_ أمحد بن فارس: مقاييس اللغة, مادة )ف ت ل(, ج   0
 م مادة )ف ت ل(   0114, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, 4ط, ط _ جممع اللغة العربية: املعجم الوسي  0

   ,673. 
 اخلليل: كتاب العني, )د ط(, تح: مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي, دار ومكتبة اهلالل_   3
 .059,   5مادة )ق ط م ر(, ج  ,

 .747جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط, مادة )ق ط م ر(,   _    4
 .083,   00حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والتنوير, ج  _  5
 . 5, مادة )أ ب( ,   0م, ج  0993_ الّزبيدي: يج العروس, )د ط(, تح: حممود حممد الطناحي وآخرون, الكويت,   6
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[, وتقـول: فـالن راع 13]عـبس/ {وئ  ۇئ}األّب: العشـب رطبـه وايبس ـه, ويف التنزيـل العزيـز: »و يف املعجم الوسيط: 
: زكا زِرعه, واّتسع مرعاهله احلّب, وطاع له ا  0«ألبُّ

 0«األب: املرعى, ألنّه يؤّب أي يؤم وينتجعَ »وجاء يف تفسري الزخمشري  : 
 وعليه فاألّب هو الك  واألّب هو الرَِعى وك  والعلف , وهو ما ترعاه املاشّية وما تعلفه

 *الن قري:
 {ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ } :ورد الّلفــــــــت يف القــــــــرآن الكــــــــرمي مــــــــرّتني بصــــــــيغة )نقــــــــرَي(, قــــــــال تعــــــــاىل

 [.31]الّنساء/
الّنون والقاف والـرّاء أصـل  صـحيح يـدّل علـى فـرع شـيء حـ  هتـزم فيـه هَزمـة ّّ يتوسـع ومنـه منقـار الطـائر »قال ابن فارس: 

 3«ألنّه ينقر به الشيء ح  يؤثّر فيه... والنقري: نكتة يف ظهر النواة
ري ما نقر من احلجر واخلشب و ـوه وجـوع ينقـر وجيعـل فيـه كـاملراقي يصـعد عليـه إىل الغـرف الّنق»وجاء يف املعجم الوسيط: 

وخشبة تنقر فيتّخو  فيها نبيو  من التمـر... واملنقـري هـو ثقـب دقيـق يف القصـرة )غـالف البـورة( ويوجـد يف العـادة يف الطـرف 
 4«األمامي للبورة ابلقرب من السُّرّة
ائرِة, يضرب  هب ا املثل »الكرمية أّن: وقد جاء يف تفسري هوه اآلية   النقري: هو ش َكلة  يف الّنواِة كالدَّ

 5«يف الِقلَّةِ 
 ووا تقّدم ذكره  فإّن النقري هو ثقب صغري يكون يف جّل البوور.

 خامتة : 
القــرآين للبحــ  يف  وأخــريا, ويف هنايــة هــوا البحــ  الــوي تناولنــا فيــه ابلّدراســة والّتحليــل بعــ  األلفــال املختــارة  مــن الــن ّ 

 ىل الّنتائج اآلتية:         داللتها , توّصلنا إ
والكلمات املختلفة املعاين والدالالت , وهـوا داللـة واضـحة علـى أّن كتـاب أّن الّن  القرآين الكرمي غيّن ابأللفال  -0

 هللا شامل ملختلف جماالت احلياة الّدينّية والّدنيويّة . 
افقـا دالليـا بـني الـّدالالت املعجميّـة الـواردة يف معـاجم الّلغـة, والـّدالالت الّسـّياقّية سّجلنا من خالل هوا البح  تو  -0

 يف الّن  القرآين.
إن مــا وجــدانه يف املعــاجم الّلغويــة القدميــة منهــا, واحلديثــة, مــن خــالل حبثنــا هــوا ليــدّل داللــة واضــحة علــى معرفــة  -3

  يرتكوا لفظة إاّل وفسروها وشرحوها العلماء العرب اللغويني بعلم الّداللة وابلتايل فهم مل
                                                           

 .0_ جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط, مادة )أ ب(,     0
 714,   4ه ـ, ج  0417, دار الكتاب العريب, بريوت, 3التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التاويل, ط _  الزخمشري: الكّشاف عن حقائق   0
 .468,   5أمحد بن فارس: مقاييس اللغة, مادة )ن ق ر(, ج  - 3
 .945جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط, مادة )ن ق ر(,    - 4
 .88,   5نوير, ج حممد الطاهر ابن عاشور: تفسري التحرير والت - 5
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خـالل دراســتنا هلــوه األلفـال الــواردة يف القـرآن الكــرمي , أّن هللا ســبحانه وتعـاىل قــد أحـاط بكــّل شــيء  نالحـت مــن -4

ــــه يقــــول تعــــاىل:    يب حبخبمبىب جب يئ  ىئ ژعلمــــا, فــــال تــــرج شــــيء عــــن علمــــه وقدرت

 {مخ حخ جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث مث  جث يت ىت مت  خت  جتحت
وابلتّـــايل فـــالقرآن الكـــرمي يعـــّد مبثابـــة موســـوعة علميّـــة, حتتـــوي علـــى خمتلـــف املعـــارف والعلـــوم الـــيت  [,31/الطـــالق]

 وجب علينا فهمها فهما صحيحا لضستفادة منها يف الّدنيا والّدين .
حوت بع  األلفال اليت درسناها على سبيل املثال يف هوا البح  على معاين ودالالت الّدقة املتناهيّـة , وهـي )  -5

لقطمري, الفتيل, النقري( , ولعّل هوه رسالة واضحة حيملها القرآن الكـرمي , تـدعو يف مضـموهنا إىل التاّمـل والتّـدبر ا
 يف ألفال آايته الكرمية, وإعادة قراءهتا السّيما من خالل منهج البح  الّداليل احلدي  .

لبحــوث والّدراســات الّلغويــة املتعّلقــة بداللــة يتبــنّي مــن خــالل هــوه الدراســة, أّن القــرآن الكــرمي كّلمــا توّســعت فيــه ا -6
 ألفاظه والبح  يف معانيها , كّلما أّدى بنا ذل  ابلوصول إىل فهم مفرداته و أسراره وخباايه اليت ال تنقضي 

حماولـــة اإلســـتفادة مـــن علـــم الّداللـــة بصـــفة عاّمـــة والّنظـــراّيت الدالليـــة احلديثـــة بصـــفة خاّصـــة إلثـــراء مـــنهج البحـــ   -7
 يف داللة ألفال القرآن الكرمي وخدمة الّلغة العربّية الّداليل 

الــّدعوة إلقامــة مراكــز حبــ  عاملّيــة ختــتّ  وتؤّصــل ملــنهج البحــ  الــّداليل يف خمتلــف الّلغــات العاملّيــة والســّيما الّلغــة  -8
 العربّية مع احلفال على الرّتاث العريب الّداليل 

 
 قائمة املصادر واملراجع:
 حف  بن عاصم.القرآن الكرمي برواية 

 م. 0998, عامل الكتب, 5أمحد خمتار عمر: علم الّداللة, ط 
, تــح: أمحــد عبــد 4اجلــوهري )أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب(: الصــحاح يج اللغــة وصــحاح العربيــة, ط 

 م. 0987الغفور عطار, دار العلم للماليني, بريوت, 
بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي البصـري(: العـني, د. ط, تـح: مهـدي املخزومـي اخلليل )أبو عبـد الـرمحن اخلليـل بـن أمحـد 

 وإبراهيم السمرائي, دار ومكتبة اهلالل.
          0983اللبناين , الكتاب , دار0األلسنية , ط وعلوم التعقيد طحان : فنون بيطار دنيز طحان, رميون

الف ـي (: يج العـروس مـن جـواهر القـاموس, د. ط, تـح: حممـود الزَّبيدي )حمّمد بن حمّمد بن عبد الـرزاق احلسـيين, أبـو 
 م. 0993حممد الطناحي وآخرون, الكويت, 

, 3الزخمشري )أبو القاسم جار هللا حمّمود بن عمر(: الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون األقوايل يف وجـوه التاويـل, ط 
 هـ 0417دار الكتاب العريب, بريوت, 

   0985بريوت,  لبنان , مكتبةبن حممد بن علي(: الّتعريفات, د ط , الّشريف اجلرجاين )علي 
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ابن فارس )أبو احلسني, أمحد بن زكرايء الرّازي الّلغوي(: مقاييس اللغة, عبد السالم حممد هـارون, دار الفكـر, بـريوت, 
 م. 0979

 العلـم د ط , دارالقـاموس احملـيط,  الفريوزآابدي )جمد الّدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الشافعي(:

 . د ت بريوت, للجميع,
 0985بريوت, لبنان ,  الطليعة, , دار 0عادل الفاخوري: علم الداللة عند العرب , ط

, تــح: 3عبــد القــاهر اجلرجــاين )أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد الفــارس األصــل(: دالئــل اإلعجــاز, ط 
 م. 0990مطبعة املدين, القاهرة,  حممود حممد شاكر أبو فهد,

 0980,  08العدد  املعاصر , العريب الفكر , جملة زكراي ميشال ترمجة الداللية, البنية غرمياس ,
 0985دمشق ,  الفكر, , دار0ط العريب, الداللة علم الداية, فايز

 0997الوطنية, ليبيا,  , تر: نور اهلدى لوشن,  دار الكتب0كلود جرمان ورميون لوبلون: علم الداللة, ط 
 م. 0114, مكتبة الشروق الدولية, القاهرة, 4جممع اللغة العربية : املعجم الوسيط, ط 

حممــد الطــاهر ابــن عاشــور: حتريــر املعــىن الّســديد وتنــوير العقــل اجلديــد مــن تفســري الكتــاب احملــيط, د ط, الــّدار التونســية 
 م. 0984للنشر, تونس, 

 م        0980, 08/09العدد  املعاصر, الفكر جملة األلسين, الداللة علم إىل مدخل انضر, أبو موريس
 0983,  بريوت والتوزيع , والنشر للدراسات اجلامعية , املؤسسة 0احلدي , ط اللغة علم :األلسنية زكراي, ميشال

ر صــادر, بـــريوت, , دا3ابــن منظــور )أبـــو الفضــل مجــال الـــّدين حمّمــد بــن مكـــرم اإلفريقــي املصــري(: لســـان العــرب, ط 
   هـ 0404

أبو هالل العسكري )أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيي بـن مهـران العسـكري(: الفـروق الّلغويـة, 
 م. 0116, تح: حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العلمية, لبنان, 4ط 
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(11) 
 التأويل اهلرمنيوطيقي للن ص القرآين عند نصر صامد أبو زيد

 1عقوب امليايلي
 العراق, مدرس يف احلوزة العلمية يف النجف األشرف

 ملخص البحث
ينتمي الدكتور نصر حامد أبو زيد إىل املدرسة احلداثوية يف فهم النصو  الدينية, وهي املدرسـة الـيت تعتمـد ابألسـاس علـى 

ملدرسـة االمتـداد لالستشـراق مـن جهـة املضـمون, إاّل أهّنـا حاولـت أن القراءة اهلرمنيوطيقيـة للنصـو , ويف الواقـع متثـل هـوه ا
تقّدم لنـا الفكـر االستشـراقي بثـوب جديـد وح لّـة  جديـدة, مـع بعـ  اإلضـافات. مثـل يرتيـة الـن  القـرآين, وارتبـاط الـن  

 مبنشأه, وعدم صالحية الن  لكل زمان ومكان وغريها.
غادمـــار وفهمـــه يف تفســـري النصــو  األدبيـــة. والتاويـــل عنــده مبتـــين علـــى نقطـــة  ووويــل القـــرآن عنـــد أبــو زيـــد متـــاثر نفكــار

أساســية وهــي أّن القــرآن عبــارة عــن نــ  لغــوي, ومنــتج ثقــايف انطلــق مــن حــدود مفــاهيم الواقــع الــوي نشــا فيــه, وهــو مــرتبط 
يقــدِّم لنــا قــراءة يرتيــة انســوتية أوثـق االرتبــاط ابللغــة الــيت صــي  هبــا, وابلنظــام الثقــايف الــوي تشــّكل بــه وأســهم يف تشــكيلة. ف

 للن  القرآين, ويبول جهده يف نفي الغيبية واالرتباط بعامل ما وراء الطبيعة عن القرآن.
ونفــي الغيبيــة عــن القــرآن الكــرمي  جعــل الــدكتور أبــو زيــد يلتــزم مبــا توصــلت إليــه احلداثــة التاويليّــة )اهلرمنيوطيقــا( ابلتعامــل مــع 

 هو ما ع رف عندهم بنظرية موت املؤلف الوي اندت به التاويلّية التفكيكّية.الن  مبعزل عن منشأه, و 
ويرتتــب علــى فصــل الــن  عــن منشــأه عــّدة مســائل خطــرية التــزم هبــا أبــو زيــد وهــي: رفــع القداســة عــن الــن  القــرآين؛ ألّن 

 تسـربت إليـه مـن املنشـئ, قدسية الن  انبعة من قدسية منشأه, فإذا ف صل الن  عن منشأه أفقد الن  تل  القدسية الـيت
 هوا أوال.

واثنيــا: أنســنه الــن  القــرآين, وجعلــه حمكــوم لقــوانني اللغــة مأــة ابملأــة, واملصــدر اإلهلــي للــن  القــرآين ال ترجــه أو مييــزه عــن  
 النصو  البشرية.

ملنشـئ للــن , ولـيس لنــا أيَّ اثلثـا: إّن قـارئ الــن  القـرآين هـو حمــور العمليـة التاويليــة للقـرآن, فـا فق القــارئ حيـل  حمــل قصـد ا
عالقــة بقصــد املنشـــئ؛ ألّن منشــا الـــن  _ وفــق التاويـــل احلــداثي _ قـــد مــات وانتهـــى دوره عنــد وليـــف الــن ؛ ألّن غايـــة 
نشـئ للـن  

 
التاويل عند أبو زيد هي الوصول إىل املغزى يف داخل الن , واملغزى ليس له عالقة ابلداللـة وقصـد املـتكلم وامل

هو هللا يف القرآن الكرمي ـــــــ بل املراد من املغزى هو أفـق القـارئ وفهمـه للـن , والوصـول إىل املغـزى يـتم مـن خـالل  ــــــــــ الوي
 فصل الن  عن مؤلفه وعن عصره والواقع الوي أنتجه.

عجـاز القـرآين, بـل إّن وهوه النتائج ال ميكن االلتزام هبا؛ لعدم قابليتها للصمود أمام النقد العلمي, كما أهّنا تتعـارض مـع اإل
 االلتزام ننسنة الن  القرآين يؤدي ابلضرورة إىل إنكار النبوة.

                                                           
0 yaqoobalmayali67@gmail.com 

mailto:yaqoobalmayali67@gmail.com
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 التاويل ــــ اهلرمنيوطيقا ــــ القرآن ـــ نصر حامد أبو زيد الكلمات املفتاصية:
 املقدمة

هـم النصـو  الدينيـة, وهـي يعد نصر حامد أبو زيد واحد من الكّتاب املسلمني الـوين وثـرت كتـاابهتم ابحلداثـة الغربيـة يف ف
املدرســة الــيت تعتمــد ابألســاس علــى القــراءة اهلرمنيوطيقيــة للنصــو , ويف الواقــع متثــل هــوه املدرســة االمتــداد لالستشــراق مــن 
جهــة املضــمون, إاّل أهّنــا حاولــت أن تقــّدم لنــا الفكــر االستشــراقي بثــوب جديــد وح ّلــة  جديــدة, مــع بعــ  اإلضــافات. مثــل 

 رآين, وارتباط الن  مبنشأه, وعدم صالحية الن  لكل زمان ومكان وغريها.يرتية الن  الق
والتاويل عنده مبتين على نقطة أساسية وهي أّن القرآن عبارة عن ن  لغوي, ومنتج ثقايف انطلق من حـدود مفـاهيم الواقـع 

تشـّكل بـه وأسـهم يف تشـكيلة. فيقـدِّم  الوي نشا فيه, وهو مرتبط أوثق االرتباط ابللغة اليت صي  هبا, وابلنظام الثقايف الوي
 لنا قراءة يرتية انسوتية للن  القرآين, ويبول جهده يف نفي الغيبية واالرتباط بعامل ما وراء الطبيعة عن القرآن.

ومركز عملية التاويل عند أبو زيـد هـو قـارئ الـن  فهـو احملـور األساسـي مبعـزل عـن قصـد املؤلـف ومنشـئ الـن , ويف الواقـع 
هوه الرؤيـة التاويليـة متثـل تقويضـا للـن  ولـيس فهمـا؛ ألهّنـا تقصـي إرادة م نشـئ الـن  وقصـده, وحيـل حملّـه أفـق القـارئ فإّن 

 واملتلقي للن .
و ـاول أن نقــف يف هــوا البحــ  علــى الرؤيــة التاويليـة للــن  القــرآين عنــد نصــر حامــد أبـو زيــد, ونبــنّي آليــات التاويــل عنــده 

 اعد اهلرمنيوطيقا.اليت تعتمد ابألساس على قو 
 التأويل  -1
 التأويل لغةً  -1–1

أوال: قال ابن فارس: ))أَول( إبتداء األمر وانتهاءه, فاّمـا األول وهـو مبتـدأ الشـيء... ومـن هـوا البـاب وويـل الكـالم, وهـو 
ـَل ي نظـ ر ون  ِإالَّ و َِويل ـه  يـ ـَوم  م َيت و َ  ( يقـول: مـايؤول إليـه يف 53ِويلـ ه { )األعـراف:عاقبته ومايؤول إليه, وذل  قوله تعـاىل:   ه 

 (0/061هـ , 0414وقت بعثهم ونشورهم(. ) ابن فارس , 
ــا م َهِتِــَم  و َِويل ــه { اثنيــا: وقــال ابــن منظــور:  )وأّول  الكــالم ووّول ــه : دبـّـره وقــّدره , وأّول ــه ووّولــه : فســره , وقولــه تعــاىل :  و ل مَّ

لــم وويلــه. وقيــل: معنــاه مل مهتــم مــايؤول إليــه أمــرهم يف التكــويب بــه مــن العقوبــة , ودليــل ( أي مل يكــن معهــم ع39)يــونس:
ــــان  ع اِقب ــــة  الظَـّــاِلِمني  { )يــــونس: َيـــف  ك  ــــوَّب  الَّــــِوين  ِمـــن قـ ــــَبِلِهَم ف ــــانظ َر ك  (( ) ابــــن منظــــور, 39هـــوا قولــــه تعــــاىل:  ذٰ لِـــ   ك 

 ( 060/ 0هـ , 0418
اين يف مفـــردات القـــرآن : )التاويـــل مـــن األَول أي الرجـــوع إىل األصـــل , ومنـــه املوئـــل للموضـــع اثلثـــا: وقـــال الراغـــب األصـــفه

الوي ي رجع إليه , وذل  هو رد الشيء إىل الغاية املرادة منه علما  كـان أو فعـال. واألول هـي السياسـة الـيت ت راعـي مفهلـا(. ) 
 (30هـ :0404الراغب األصفهاين , 

ويل بشكل عام يراد منه مطلق الرجوع إىل أصل وبداية الشيء, أو إىل ما ينتهي إليه الشـيء مـن ويفهم من كّل هوا إّن التا
 العاقبة.

 التأويل يف االستعمال القرآين -1-1
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استعمل القرآن الكرمي لفت التاويل سبعة عشر مرة , ولكنها مل وِت على معـن  واحـد يف هـوه االسـتعماالت , بـل اسـتعمل 
 على ثالث معاين:القرآن لفت التاويل 

 اآلايت اليت استعملت التأويل مبعىن الريية: -1-1–1
اِديـِ  و اهللَّ  غ الِـب  ع ل ـٰى أ َمـرِِه  - ِل   م كَّنَّا لِي وس ف  يف اأَل َرِض و لِنـ ع لِّم ه  ِمـن و َِويـِل اأَل ح  و لٰ ِكـنَّ أ َكثـ ـر  النَّـاِس ال  يـ َعل م ـون {  و ك وٰ 

 (00)يوسف:
ـل  فـ ـ و د خ   - ـر  ِإيّنِ أ ر اين أ محَِ َـر ا و قـ ال  اآَلخ  َجن  فـ تـ ي اِن ق ال  أ ح د مه  ا ِإيّنِ أ ر اين أ َعِصـر  مخ  ـر  ل  م ع ه  السِّ ـز ا و َك ـل  الطَّيـَ َوق  ر َأِسـي خ بـَ

ــ َتِيك م  ن ــا بِت َاِويِلــِه ِإانَّ نـ ــر اك  ِمــن  اَلم َحِســِنني  * ق ــال  ال  م  ــا ِوَّــا ِمَنــه  نـ بِّأـَ ــا ذٰ ِلك م  َتِي ك م  ــِه قـ َبــل  أ ن م  ــا بِت َاِويِل ا ط ع ــام  تـ َرز ق انِــِه ِإالَّ نـ بََّات ك م 
 (  37ــ  36ع لَّم يِن ر يبِّ ِإيّنِ تـ ر َكت  ِملَّة  قـ َوم  الَّ يـ َؤِمن ون  اِبهللَِّ و ه م اِبآَلِخر ِة ه َم ك اِفر ون { )يوسف:

ــة  أ ان  أ   ق ــال وا أ َضــغ اث  أ َحــ - ــر  بـ َعــد  أ مَّ ــا و ادَّك  ِم بِع ــاِلِمني  * و ق ــال  الَـّـِوي جن  ــا ِمنـَه م  م  و م ــا   َــن  بِت َاِويــِل اأَل َحــال  نـ بِّــأ ك م بِت َاِويلِــِه ال 
 (  45ـــ  44ف ا َرِسل وِن { )يوسف:

ا و قـ ــــال   - ـــــرُّوا ل ـــــه  س ـــــجَّد  ـــــا ر يبِّ ح ق ـــــا{  و ر ف ـــــع  أ بـ و يَـــــِه ع ل ـــــى اَلع ـــــَرِش و خ  ي  ِمـــــن قـ َبـــــل  ق ـــــَد ج ع ل ه  ـــــل  ر َؤاي  ا و َِوي ـــــو  اي  أ ب ـــــِت هٰ 
 (011)يوسف:

اِديـِ  فـ اِطر  السَّـم او اِت و اأَل َرِض أ نـت  و لِ  - ت يِن ِمن  اَلم َلِ  و ع لََّمت يِن ِمن و َِويِل اأَل ح  نـَي ا و اآَلِخـر ِة تـ ـو فَّ  ر بِّ ق َد آتـ يـَ يِن يِّـي يف الـدُّ
 (010م َسِلم ا و أ حَلَِقيِن اِبلصَّاحلِِني  { )يوسف:

 اآلايت اليت حتدثت عن وجود أتويل للفعل: -1-1-1
ــا  - ــبـَر ا * أ مَّ ــِه ص  ــا مل َ ت َســت ِطع عَّل َي ــا نـ بِّأ    بِت َاِويــِل م  ــيِن و بـ َيِنــ   س  ــر اق  بـ َي ا ِف ــو  ــِفين ة  ف ك ان ــَت لِ قــال تعــاىل:   ق ــال  هٰ  ــاِكني  السَّ م س 

ـِفين ة  غ َصـب ا  * و أ مَّـا  ِشـين ا يـ َعم ل ون  يف اَلب َحِر ف ا ر دتُّ أ َن أ ِعيبـ ه ا و ك ان  و ر اء ه م مَِّل   م َخ و  ك ـلَّ س  ـان  أ بـ ـو اه  م ـَؤِمنـ نَيِ ف خ  م  ف ك  اَلغـ ال 
ـنَيِ يف أ ن يـ َرِهق ه م ا ط َغي اان  و ك َفر ا  *  ف ا ر َدان  أ ن يـ َبِدهل    م ـنَيِ ي ِتيم  ـان  لِغ ال  ار  ف ك  ـاة  و أ قَــر ب  ر مَحـ ا  * و أ مَّـا اجَلِـد  َنـه  ز ك  ـر ا مِّ يـَ ـا خ  م ا ر بُـّه م 

ل غ ـا أ ش ـدَّمه  ا و ي َسـت   ـن رَّبِّـ   و م ـا فـ ع َلتـ ه  ع ـَن َخرِج ا ك  اَلم ِدين ِة و ك ان  حت َت ه  ك نز  هلَّ م ا و ك ان  أ ب ومه  ا ص احِل ا ف ا ر اد  ر بُـّ   أ ن يـ بـَ نز مه ـ ا ر مَحـ ة  مِّ
 (80ـــ  78أ َمرِي ذٰ ِل   و َِويل  م ا ملَ  ت َسِطع عَّل َيِه ص بـَر ا{ )الكهف:

{ )اإلس - يـَر  و أ َحس ن  و َِويال  َيل  ِإذ ا ِكَلت َم و زِن وا اِبَلِقَسط اِس اَلم َست ِقيِم ذٰ ِل   خ   (35راء: و أ َوف وا اَلك 
َيء  فـ ـر دُّوه  ِإىل  اهللَِّ و الرَّس ـوِل ِإن ك نـت َم  اي  أ يُـّه ا الَِّوين  آم ن وا أ ِطيع وا اهللَّ  و أ ِطيع وا الرَّس ول  و أ ويل اأَل َمِر ِمـنك َم فـ ِإن تـ ن ـاز َعت َم يف ش ـ -

يـَر  و أ َحس   { )النساء:تـ َؤِمن ون  اِبهللَِّ و اَليـ َوِم اآَلِخِر ذٰ ِل   خ   (59ن  و َِويال 
 اآلايت اليت حتد ثت عن وجود أتويل للقول وهي: -1-1-1
ت  حمَُّك م ات  ه نَّ أ مُّ اَلِكت اِب و أ خ ر  م ت ش اهِب ات  ف ا مَّـا  - الَـِّوين  يف قـ لـ وهِبَِم ز يَـ   فـ يـ تَِّبع ـون   ه و  الَِّوي أ نز ل  ع ل َي   اَلِكت اب  ِمَنه  آاي 
ن ِة و ابَِتغ ـاء  و َِويلِـِه و م ـا يـ َعل ـم  و َِويل ـه  ِإالَّ اهللَّ  و الرَّاِسـخ ون  م   ـَن ِعنـِد ر بِّن ـا و م ـا ا ت ش اب ه  ِمَنه  ابَِتغ اء  اَلِفتـَ يف اَلِعَلـِم يـ ق ولـ ون  آم نَّـا بِـِه ك ـل  مِّ

 (7ي وَّكَّر  ِإالَّ أ ول و اأَل َلب اِب{ )ال عمران:
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ن اه م ِبِكت اب  ف صََّلن اه  ع ل ٰى ِعَلم  ه د ى و ر مَح ة  لِّق َوم  يـ َؤِمن ون  * ه َل ي نظ ر ون  ِإالَّ و َِويل ه   و ل ق   -  يـ َوم  م َيت و َِويلـ ه  يـ ق ـول  الَـِّوين  َد ِجأـَ
ِسـر وا ن س وه  ِمن قـ َبل  ق َد ج اء َت ر س ل  ر بِّن ا اِبحلَ قِّ فـ ه ل لَّن ا ِمن ش ـف ع ا ـل  قـ َد خ  ـر  الَـِّوي ك نَّـا نـ َعم  ء  فـ ي َشـف ع وا ل ن ـا أ َو نـ ـر دُّ فـ نـ َعم ـل  غ يـَ

 (53ــ  50أ نف س ه َم و ض لَّ ع نـَه م مَّا ك ان وا يـ َفتـ ر ون  { )األعراف:
ــِن اَســت ط َعت م - َثِلــِه و اَدع ــوا م  ــور ة  مِّ ــر اه  ق ــَل ف ــَات وا ِبس  يط ــوا   أ َم يـ ق ول ــون  افَـتـ  ب وا مب ــا مل َ حيِ  ــوَّ ــاِدِقني   * ب ــَل ك  ــن د وِن اهللَِّ ِإن ك نــت َم ص  مِّ

ِل   ك وَّب  الَِّوين  ِمن قـ َبِلِهَم ف انظ َر ك َيف  ك ان  ع اِقب ة  الظَّالِ   (39ــ  38ِمني { )يونس: بِِعَلِمِه و ل مَّا م َهِتَِم و َِويل ه  ك وٰ 
 التأويل اصطالصا -1-1
 اويل كغريه من االصطالحات اليت وقع اخلالف فيما هو املراد منه , وهلوا فقد ع رِّف  بعدَّة تعريفات. فقد ذكر بعضهم: الت

 (0/018ه,0418)أّن التاويل هو التفسري(. ) ابن تيمّية, 
َـرِج  )صرف اآلية عن املعىن الظاهر إىل معن  حيتمله إذا كان احملتمل الـوي يـراه موافقـا ابلكتـاب والسـنّ  ة مثـل قولـه تعـاىل:  ت 

يِّــِت{ )الــروم: ( إن أراد بــه إخــراج الطــري مــن البيضــة كــان تفســريا , وإن أراد إخــراج املــؤمن مــن الكــافر كــان 09احلَ ــيَّ ِمــن  اَلم 
 (50, 45:  0985وويال( )اجلرجاين, 

 (08 - 05/ 0م, 0976 -هـ 0396)إرجاع لفت اآلية من املعىن الراجح إىل املعىن املرجوح(. )الوهيب,  
هــــ, 0409)هـــو توجيـــه اآلايت املتشـــاهبة والبطـــون مـــن خـــالل بيـــان املفهـــوم العـــام الـــوي انطـــوت عليـــه اآليـــة(. )معرفـــة,  -
0/01) 

ــــة فيهــــا بواســــطة الظــــواهر(. )احلســــن,  -هـــــ 0436)هــــو الوقــــوف علــــى خلفيــــات األشــــياء الظــــاهرة , ودرك احلقيقــــة احملكّي
 (94م, 0105

ماعدا التعريف األول كـل  منهـا انظـر  إىل جهـة معينـه مـن التاويـل , كـل  حبسـب فهمـه لـه, أّمـا األول ال  وكل هوه التعريفات
يفــرق بــني التاويــل وبــني التفســري, وهــو مــا اشــتهر بــني املتقــدمني مــن املشــتغلني يف البحــ  القــرآين كمــا هــو املعــروف عــنهم 

كــــوا, ّّ يــــوكرون بعــــد ذلــــ  تفســــريها, وقــــد اســــتوى عنــــدهم حيــــ  كــــانوا يــــوكرون اآليــــة ّّ يقولــــون بعــــد ذلــــ  ووويلهــــا  
 (018/ 0االصطالحان من دون فرق بينهما. )ابن تيمية, 

 وميكن تعريف التاويل ننّه الوقوف على حقيقة الن  القرآين اليت النصل إليها من خالل ظاهر اللفت. 
 اهلرمنيوطيقا -1

ــة يــراHermeneutiqueاهلرمنيوطيقــا:  د هبــا فــّن التفســري أو تفســري الــن  , ويقــال أحيــاان: إّن هــوا املصــطلح (( كلمــة يواننّي
ـر( يـؤدي عمـل )هـرمس(  Hermesالينفصل من جهة اجلوور اللغويّة عن كلمـة )هـرمس(  رسـول اآلهلـة, والشـّ  أّن )املفسِّ

ـــل بتبليغـــه مـــن قبـــل اآلهلـــة, ويقـــو  ـــه بوصـــفه وســـيطا يتـــوىل نقـــال مـــا, ووكِّ ـــة الشـــرح , ويســـعى إىل كشـــف معـــىن خطاب م مبهّم
 (00م / 0105 -هـ 0437والتوضيح ملضمون الن . ) السبحاين, 
 وقد عرِّفت اهلرمنيوطيقا بعّدة تعريفات:

ـــيت جيـــب أن يتبعهـــا املفّســـر لفهـــم نصـــو  الكتـــاب املقـــّدس. )احلمـــداين,  -  –ه 0437إهّنـــا جمموعـــة القواعـــد واملعـــايري اّل
 (96م /0105
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م( أّن اهلرمنيوطيقـــا تعـــين: نظريـــة الفهـــم. ) واعظـــي,  قـــراءات معاصـــرة ,  0834ـــــ  0768يـــرى فردريـــ  شـــالير مـــاخر )  -
 (019( /0, العدد )0105 -هـ 0437

 (96م/ 0105 -هـ 0437بينما اهلرمنيوطيقا عند ديلثي هي األساس املعريف لكل العلوم اإلنسانية. ) واعظي ,   -
ــة فهــم وجوديّــة. ) واعظــي,   وإذا وصــلنا إىل هايــدغر فإنــه يــرى نّن اهلرمنيوطيقــ - م 0105 -هـــ 0437ا عبــارة عــن عملّي
/010) 
واتســعت ابلتــايل لتســتوعب الدراســات الالهوتيــة, والعلــوم اإلنشــائية والنقــد األديب وفلســفة اجلمــال والفلكلــور. )حنفــي,   -

 (57م / 0999
هبــا اهلرمنيوطيقــا, كمــا إّن كــل تعريــف ميثــل  واملالحــت إّن كــلَّ واحــد مــن هــوه التعــاريف ميثــل مرحلــة مــن املراحــل الــيت مــرَّت

وجهة نظر مدرسة من املدارس اليت قّدمت انطباعها وتصـورها عـن هـوا املصـطلح. فمـرة تكـون أداة لفهـم الكتـاب املقـّدس, 
ويف مرحلة أخرى أصـبحت اهلرمنيوطيقـا تعـين الفهـم العـام للمصـو  أعـم مـن أن تكـون دينيـة أو غـري دينيـة, ّّ حتّولـت بعـد 

ل  من أهّنا قواعد لفهم الن  إىل أن أصبحت ظاهرة فلسفية حتاول أن  يـب عـن املـراد مـن معـىن الفهـم دون البحـ  يف ذ
 آلياته.

 النص  -1
 لقد ذكرت عّدة تعاريف للن  ميكن ذكر بعضها:ـ  

كـــون تعريفـــا ( وهـــوا ال ميكـــن أن ي0/058هــــ, 0416)هــو مـــا كـــان نّصـــا يف معنـــاه , وال حيتمـــل معـــىن آخـــر( )الصـــدر,  -
للّن ؛ ألنه يف قبال ما احت ِمل فيه معىن آخـر , سـواء كـان ظـاهرا أم جممـال, والظـاهر وا مـل أيضـا نـّ  , ولكـّن الظهوريـة 

 واإلمجالّية فيه صفة له.
م يف )هــو كــل انتــاج إبــداعي يقــّدم مــن قبــل كاتبــه , ســواء كــان يف جمــال اللغــة واألدب أم يف ا ــاالت الدينيــة الالهوتّيــة أ -

 (089/ 0م, 0100ا االت العلمّية واالجتماعّية( )  احليدري, 
 وهوا التعريف وإن كان جيدا إال أنّه مل يفرق ما بني الن  الصادر من املعصوم وما مل يكن كول .

م , ســواء  )عبــارة عّمــا أريــد فهمــه وتبّنيــه وتطبيقــه فقــط وهــون ُّ املعصــوم , ومــا أريــد فهمــه وتقوميــه وهــو نــّ  غــري املعصــو  -
 (0/089كان نتاج املعصوم نّصا ابملعىن األصويل أم ال, وسواء كان نتاج غري املعصوم دينيا أم ال( )احليدري, 

 وهوا أفضل من التعاريف املتقّدمة.
 واملراد من النّ  املبحوث عنه يف هوا البح  هو خصو  الن  القرآين, من جهة تفسري ظاهره, ووويل ابطنه. 

 القرآن -1
 القرآن يف اللغة  -1-1

َن(, وويت مبعــىن القــراءة, واجلــامع. وعلــى املعــىن األّول تكــون كلمــة  القــرآن كلمــة عربيــة أصــيلة, وهــي مصــدر علــى زنــة )فـ َعــال 
القــرآن مصــدرا للفعــل )قــرأ(, وعلــى املعــىن الثــاين تكــون مصــدرا لـــ: قــرأت الشــيء, أي مجعــت بعضــه إىل بعــ . )الطربســي, 

 (0/40م,0995هـ ــ 0405
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 القرآن اصطالصا  -1-1
وأّما املعىن االصطالحي للقرآن: فهو الكتاب اإلهلي املنّزل علـى قلـب النـيب األكـرم حمّمـد ) (, وبـول  صـار القـرآن ع ل مـا 

 ( 06م/0101 -هـ 0435هلوا الكتاب. )احلسن, 
ل أخرى للقـرآن يـراد هبـا مجيعـا نفـس وقد وردت لفظة القرآن يف أكثر من سّتني موردا يف القرآن الكرمي, كما قد وردت ألفا
 ( 06م / 0101 -هـ 0435القرآن الكرمي مع حلال بع  اخلصوصيات فيها كالفرقان والكتاب والوكر. )احلسن, 

 الريية التأويلية عند أبو زيد -4
 ميكن بيان الرؤية التاويلية للن  القرآين عند نصر حامد أبو زيد من خالل جمموعة من النقاط:

 ص القرآين عند أبو زيدالن -4-1
 وميكن توضيح نظرة أبو زيد للن  القرآين من خالل املطالب التالية:

 صقيقة النبوة والنص القرآين عند أبو زيد -4-1-1
يقــدِّم أبــو زيــد قــراءة يرتيــة انســوتية للــن  القــرآين, وهــي قــراءة خطــرية؛ ألهّنــا مبنيــة علــى ارتبــاط الــن  يف الزمــان واملكــان 

يــه, فرتتفــع القداســة عــن الــن , ويصــبح نّصــا  لغــواي كغــريه مــن النصــو . حيــ  يبــول أبــو زيــد جهــده يف نفــي الــوي نــزل ف
الغيبيــة واإلرتبــاط بعــامل مــا وراء الطبيعــة عــن القــرآن. واملفهــوم اجلديــد الــوي يقّدمــه أبــو زيــد قوامــه أّن القــرآن عبــارة عــن نــ  

وي نشـــا فيـــه, وهـــو مـــرتبط أوثـــق اإلرتبـــاط ابللغـــة الـــيت صـــي  هبـــا, لغـــوي, ومنـــتج ثقـــايف انطلـــق مـــن حـــدود مفـــاهيم الواقـــع الـــ
 (07م / 0991وابلنظام الثقايف الوي تشّكل به وأسهم يف تشكيلة. )أبو زيد, 

ويــرى نّن النبــّوة مــن إنتــاج الواقــع البشــري, ولــيس هلــا معـــىن مفارقــا عنــه, يقــول: لقــد كــان حمّمــد ــــــــ املســتقبل األول للـــن  
 (67م / 0991جزءا من الواقع وا تمع الوي نشا فيه, كان ابن ا تمع ونتاجه. )أبو زيد,  ومبلغه ـــــــ

ويضيف أبو زيـد نّن القـرآن وهـو يصـوض الواقـع الثقـايف العـريب لـيس مبعـزل عـن تصـورات وثقافـة العـرب ومـا ختصـي  القـرآن 
م والقـــرآن بعــد أن اســـتمعوا لــه إال دليـــل علــى هـــوا لســورة كاملـــة تتنــاول قضـــية اجلــن والتحـــّول يف طبيعــتهم وإميـــاهنم ابإلســال

املّدعى. فالسورة تؤكد ما كان مستقرا يف العقـل العـريب مـن اتصـال اجلـن ابلسـماء ومـن إمكانيّـة اتصـال بعـ  البشـر ابجلـن. 
 (34م / 0991)أبو زيد, 

كــّل واحــد منهمــا يكــون اتصــاال بــني   وحيــاول أبــو زيــد أن يــربط بــني الكهانــة والنبــّوة وال يــرى أيَّ فــرق بينهمــا مــن جهــة أنّ 
اإلنسان وبني كائن آخر ينتمي إىل مرتبة وجوديّة أخرى, انسبا ذل  إىل التصور العـريب حيـ  يقـول: إّن العالقـة بـني النبـوة 

يّـة أخـرى, والكهانة ــــــ يف التصور العريب ـــــــ أّن كليهما وحي, فهي اتصال بني إنسان وبني كـائن آخـر ينتمـي إىل مرتبـة وجود
ـّـة رســالة عــرب شــفرة خاّصــة ال يتــاح لطــرف  ملــ  يف حالــة النــيّب, وشــيطان يف حالــة الكــاهن. ويف هــوا االتصــال )الــوحي( مث 
اثل  أن يفهمها على األقل حلظة االتصال, وذل  ألّن النيّب )يبل ( للنـاس بعـد ذلـ  الرسـالة, والكـاهن )ينبـا( عـن حمتـوى 

هرة )النبــوة( غــري طارئــة علــى الثقافــة العربيـــة, وال مفروضــة عليهــا مــن اخلــارج. )أبــو زيـــد, مــا تلّقــاه, يف كــّل هــوا تصــبح ظـــا
 (39- 38م  / 0991
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ويف ضــوء اســتدالله ابرتبــاط الــن  القــرآين ابلواقــع الــوي نــزل فيــه يــربط أبــو زيــد بــني الــن  القــرآين والشــعر العــريب, ويريــد يف 
, أو املماثلة من جهة أّن كـّل واحـد منهمـا اتصـال بعـامل غـري عاملنـا, واهلـدف هوه احملاولة أن يؤكد على املشاهبة بني النصيني

مــن هــوا الــربط هــو وكيــد عالقــة الــن  القــرآين ابلواقــع الــوي نــزل فيــه, وأنّــه ال يفارقــه. فــريى أّن اإلهلــام الشــعري ـــــــــــــــ الــوي 
لنـاس يشـبه الـوحي القـرآين, ويقـول: إذا كـان الـن  القـرآين يسميه ابلوحي الشعري ـــــــ الوي يتميز به الشـاعر عـن غـريه مـن ا

قد تشابه مع الشعر من حي  ماهيته, أي من حيـ  كونـه اتصـاال, فإنـه تالفـه مـن جوانـب شـّ , ويتضـح هـوا )اخلـالف( 
علــى  يف حتديــد أطــراف عمليــة االتصــال وعالقاهتــا, ولقــد صــارت العالقــة يف الــوحي الــديين عالقــة رأســية, وصــارت )تنــزيال(

حـــني أّن العالقـــة يف الـــوحي الشـــعري كانـــت عالقـــة أفقيـــة, إذ تصـــور العـــرب أّن اجلـــن قبائـــل تعـــيش يف منـــاطق خاصـــة مـــن 
الباديـــة. وتتلـــف الـــوحي الـــديين عـــن الـــوحي الشـــعري مـــن جهـــة أخـــرى يف تعـــدد الوســـائط بـــني املـــتكلم ابلـــوحي )هللا( وبـــني 

م / 0991الشعر يتم بال واسطة بني الشاعر وقرينه مـن اجلـن. )أبـو زيـد,  املتلقني له )الناس( يف حني أّن االتصال يف حالة
057) 

ويف السـياق ذاتـه, أي  ربـط الـن  القـرآين ابلواقـع الـوي نـزل فيـه, ميت بشـاهد آخـر للداللـة علـى وثـر القـرآن هبـوا الواقــع , 
 وهو وثر القرآن بسجع الكّهان.

فريــق بــني املّكــي واملــدين, وإّن مــا نــزل مــن القــرآن يف مّكــة متــاثر وثــرا كبــريا وينطلــق الــدكتور أبــو زيــد يف هــوا الــرأي مــن الت
بســجع الكّهـــان, حيـــ   ـــد الفواصـــل القرآنيـــة مشـــاهبة إن مل تكـــن هـــي بنفســـها ســـجعا, ولـــيس هـــوا إال ألّن القـــرآن متـــاثرا 

 ابلواقع الوي نزل فيه وال ميكن حبال من األحوال فصله عن واقعه.
الفــوارق بــني القــرآن املّكــي واملــدين هــي مراعــاة الفاصــلة بــني اآلايت, أي كمــا هــو موجــود يف الســجع,  هلــوا يقــول: إّن أهــم

 (060م / 0991وهي مراعاة تؤكد متاثل الن  القرآين, مع النصو  األخرى يف الثقافة وابخلصو  السجع. )أبو زيد, 
مـن ينفـون وجـود السـجع يف القـرآن انتـج عـن وثـرهم  وال يكتفي أبو زيد ابلقـول ابلتشـابه بـني القـرآن والسـجع, بـل يـرى أنّ 

 (063م  / 0991آبيديوجلياهتم املسبقة. )أبو زيد, 
ويضيف أّن استيعاب ظاهرة الوحي أمرا  مستحيال مـن الوجهـة الثقافيّـة لـو تصـوران خلـو الثقافـة العربيـة مـن هـوه التصـورات, 

اء علـى بشـر مثلـه مـا مل يكـن هلـوه التصـور جـوور يف تكوينـه فكيف كان ميكن للعريب أن يتقبـل فكـرة نـزول ملـ  مـن السـم
العقلي والفكري. ويستدل هبوا علـى أّن ظـاهرة الـوحي ــــــ القـرآن ـــــ مل تكـن مفارقـة للواقـع أو متثـل وثبـا عليـه و ـاوزا لقوانينـه, 

درك أّن اجلــيّنّ تاطــب الشـــاعر بــل كانــت جــزء  مـــن مفــاهيم الثقافــة وانبعـــة مــن موضــوعاهتا وتصـــوراهتا. وإّن العــريب الــوي يـــ
ويلهمه شعره, ويدرك أّن العرّاف والكاهن يستمدان نبوءاهتما من اجلن ال يستحيل عليه أن يصدق مبل  ينزل بكـالم علـى 
بشــر. ويــّدعي أبــو زيــد نّن العــرب املعاصــرين لنــزول القــرآن مل يكــن هلــم أيُّ اعــرتاض علــى ظــاهرة الــوحي ذاهتــا, وإمّنــا انصــّب 

( فـاملالحت هنـا 34 -33م  / 0991هم إّما على مضمون كـالم الـوحي, أو علـى شـخ  املـوحى إليـه. )أبـو زيـد, اعرتاض
أّن أبو زيد حياول أن ينسف الوحي اإلهلي, من خالل مساواته ابلشعر وسجع الكّهان, واحلال أّن أّي قـارئ  للـن  القـرآين 

واســع بــني القــرآن وغــريه مــن النصــو  األخــرى. كمــا أّن أبــو زيــد وهــوه الفنــون وــن عنــد معرفــة ابلعربيــة يقــف علــى املــدى ال
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هبوه النظرة للقرآن يكون انسيا أو متناسيا لضعجاز القرآين, وإنّه ال ميكن معارضته كما يف الشـعر وسـجع الكّهـان رغـم أنّـه 
  . حتدى العرب وهم أهل البالغة والفصاحة أن متوا مبثله, ولكّن بالغتهم وفصاحتهم عجزت عن ذل

 اترُيية النص القرآين  -4-1-1
كغــريه مــن البــاحثني املنتمــني اىل مدرســة احلداثــة يعتقــد نصــر حامــد أبــو زيــد بتارتّيــة الــن  القــرآين. ولــيس املقصــود ابلبعــد 
التــارتي للــن  هنــا علــم أســباب النــزول الــوي هــو ارتبــاط النصــو  ابلواقــع, واحلاجــات املثــارة يف ا تمــع والواقــع, أو علــم 

لناسخ واملنسوئ الوي هو تغرّي األحكام لتغرّي الظروف واملالبسات, أو غريها من علوم القرآن إمنا هو يريـد معـىن آخـر مـن ا
التارتيــة يتعلــق بتارتيّــة املفــاهيم الــيت تطرحهــا النصــو  مــن خــالل منطوقهــا , وهــو يعتقــد نّن ذلــ  نتيجــة طبيعيّــة لتارتيــة 

 (88ــــــــ  87م / 0117قرآنية. )أبو زيد, اللغة اّليت صيغت هبا النصو  ال
أي إن الـــن  القـــرآين متـــاثر بثقافـــة عصـــره وا تمـــع الـــوي نـــزل فيـــه, وال يصـــلح لكـــّل زمـــان ومكـــان, حيـــ  يقـــول يف هـــوا  

ا ــال: وال خــالف يف أّن يريــخ اللغــة يتضــمن اجتماعهــا, األمــر الــوي يؤكــد أن للمفــاهيم بعــدها االجتمــاعي الــوي يــؤدي 
 (88م  / 0117ه إىل إهدار دالالت النصو  ذاهتا. )أبو زيد, إهدار 

ويعتقد أبو زيد نن ليس هناك عناصر جوهرية اثبتة يف النصو , بل لكل قراءة ــــــــ ابملعـىن التـارتي االجتمـاعي ــــــــ جوهرهـا 
ني متكـاملتني: اإلخفـاء والكشـف, الوي تكشفه يف الن ؛ ألن القراءة اليت تتم يف زمن يل  يف جمتمـع آخـر تقـوم علـى آليتـ

ـــ وتكشــف عّمــا هــو  ـــ وهــو مــا يشــري عــادة إىل الزمــان واملكــان إشــارة ال تقبــل التاويــل ــــ ختفــي مــا لــيس جــوهراي ابلنســبة هلــا ــــــ
جـــوهري ابلتاويـــل, ويف هـــوا إشـــارة إىل قـــدرهتا علـــى إعـــادة إنتـــاج داللتهـــا, وقـــدرهتا علـــى خماطبـــة عصـــور يليـــة أو جمتمعـــات 

 (88م  / 0117رى. )أبو زيد, أخ
ويرى أبو زيد نن الن  القرآين ن   بشري منـو  سـد يف التـاريخ واللغـة وتوجـه مبنطوقـه ومدلولـه إىل البشـر يف واقـع يرتـي 

 (89 - 88م  / 0117حمدد. وهو حمكوم جبدلية الثبات والتغرّي كغريه من النصو  البشرية. )أبو زيد, 
بينــة بــواهتا إذ يتــدخل أفــق القــارئ الفكــري والثقــايف يف فهــم لغــة الــن , ومــن ّّ يف إنتــاج داللتــه. ّّ إّن لغــة الــن  ليســت  

 (090م  / 0117)أبو زيد, 
ويضـــيف يف مكـــان آخـــر: إّن القـــرآن نـــ   ديـــين اثبـــت مـــن حيـــ  منطوقـــه , لكنـــه مـــن حيـــ  يتعـــرض لـــه العقـــل اإلنســـاين 

داللتـه. إّن الثبـات مـن صـفات املطلـق واملقـّدس, أّمـا اإلنسـاين فهـو  ويصبح مفهومـا يفقـد صـفة الثبـات, إنـه يتحـرك وتتعـدد
نسيب متغرّي, والقرآن ن  مقّدس من انحية منطوقه, لكّنه يصبح مفهوما ابلنسيب واملتغري, أي من جهـة اإلنسـان, ويتحـول 

فيزيقيـة ال نـدري عنهـا شـيء إىل ن  إنساين )يتانسن(, ومن الضروري هنا أن نؤكد أّن حالة الن  اخلـام املقـدس حالـة ميتا
أي مـع  -إال ما ذكره الن  عنها, ونفهمه ابلضرورة من انحية اإلنسان املتغـرّي والنسـيب؛ ألّن الـن  منـو حلظـة نزولـه األوىل 

وإّن حتّول من كونه )نّصا إهليا( وصـار فهمـا )نّصـا إنسـانّيا( ألنّـه حتـّول مـن التنزيـل إىل التاويـل.  -قراءة النيّب له حلظة الوحي
فهــم النــيّب للــّن  ميثــل أوىل مراحــل حركــة الــن  يف تفاعلــه ابلعقــل البشــري, وال التفــات ملــزاعم اخلطــاب الــديين مبطابقــة فهــم 
الرسول للداللة الواتية للن , علـى فـرض وجـود مثـل هـوه الداللـة الواتيـة. إّن مثـل هـوا الـزعم يـؤدي إىل الشـرك مـن حيـ  

ني الثابـت واملتغـري حـني يطـابق بـني القصـد اإلهلـي والفهـم اإلنسـاين هلـوا القصـد ولـو كـان إنه يطابق بني املطلـق والنسـيب, وبـ
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فهـــم الرســـول؛ ألنّـــه زعـــم يـــؤدي إىل وليـــه النـــيّب, أو إىل تقديســـه قخفـــاء كونـــه بشـــرا , والرتكيـــز علـــى كونـــه نبيـــا . )أبـــو زيـــد, 
 (011 - 99م  / 0117

لــن  القــرآين كغــريه مــن القــرّاء, وهــو رأي علــى درجــة عاليــة مــن اخلطــورة؛ ملــا فــاملالحت هنــا أّن أبــو زيــد جيعــل النــيّب قــارئ ل
يرتتب عليه من النتـائج, فيكـون مـا يبينـه النـيّب للمسـلمني قـراءه غـري معصـومة, وإمّنـا يبينـه النـيّب ابعتبـاره عـريب وفهمـه للقـرآن 

هـــم معاصـــريه مـــن العـــرب مـــن الصـــحابة وغـــري مـــرتبط بواقعـــه الـــوي عـــاش فيـــه, وابلتـــايل فـــال فـــرق بـــني فهـــم النـــيّب للقـــرآن وف
 الصحابة.

وحيــاول أبــو زيــد أن يســوق جمموعــة مــن األدلّــة الــيت يســتدل مــن خالهلــا علــى يرتيــة الــن  القــرآين حيــ  يقــول: لقــد كــان 
هيم ا تمــع الــوي خاطبــه الــوحي جمتمعــا  ــاراي خاّصــة يف مراكــز التــاثري والســيطرة الدينيــة, ولــول  تعكــس لغتــه إطــار املفــا

التجاريــة كــالبيع والشــراء, والــربح واخلســران, وامليــزان , ... اخل, ومل يتمســ  أحــد مــن القــدماء, بــل مــن املعاصــرين للــوحي, 
 -001م /0117ابلــدالالت احلرفيــة هلــوه املفــاهيم , وّ  وويلهــا كمــا ّ  وويــل نصــو  الصــفات ســواء بســواء. )أبــو زيــد, 

000) 
احلرفيــة ملفــاهيم اجتماعيــة يرتيــة يف لغــة النصــو  يــؤدي ال إىل إهــدار الواقــع والــن   ّ يضــيف نّن التمســ  ابلــدالالت

 (000م / 0117فقط, إمّنا يؤدي إىل تزييف مقاصد الوحي الكّلية. )أبو زيد, 
 وقد وجد أبو زيد يف بع  العلوم القرآنية ما يريده يف االستدالل على يرتية الن  القرآين وهي:

 املديناملك ي و  4-1-1-1
يرى أبو زيد أّن التفرقة بني املّكي واملدين يف الن  تفرقة بني مرحلتني مهمتني سامهتا يف تشكيل الن  سـواء علـى مسـتوى 
املضـمون أو علـى مسـتوى الرتكيــب والبنـاء, ولـيس لــول  مـن داللـة سـوى أّن الــن  مثـرة للتفاعـل مــع الواقـع احلـي التــارتي. 

 (85م/ 0991)أبو زيد, 
ذهب إىل أّن التفريق بني املّكي واملدين جيب أن يكون إشارة إىل مرحلتني يرتيتني يف نـزول الـن  القـرآين, ارتـبط ومن هنا 

الن  يف كل واحـدة منهمـا بواقـع خمتلـف عـن اآلخـر. وهـوا مـا جعلنـا خنتـار: أّن املّكـي مـا نـزل قبـل اهلجـرة, واملـدين مـا نـزل 
 (88م/ 0991بعدها. )أبو زيد, 

ســب أبــو زيــد أّن الــن  يف املرحلــة املّكيــة مل يكــن يتجــاوز حــدود )اإلنــوار(, ولكــن الــوحي والــن  القــرآين يف واملالحــت حب
املرحلة املدنية  اوز حـدود )اإلنـوار( إىل حـدود )الرسـالة(, والفـرق بينهمـا أّن اإلنـوار يـرتبط مبصـارعة املفـاهيم القدميـة علـى 

ة, وهو ـــــــ اإلنوارـــــــ هبوه املثابة حتري  للوعي إلدراك فسـاد الواقـع والنهـوض مـن مستوى الفكر, والدعوة إىل املفاهيم اجلديد
ّّ إىل تغـريه, وهـوا مـا يتناسـب مـع املرحلــة املّكيـة والواقـع احملـيط ابلـن . أّمـا الرســالة فتعـين بنـاء آيـديولوجيا ا تمـع اجلديــد, 

 (87م/ 0991وهوا ما يناسب املرحلة املدنية. )أبو زيد, 
 أسباب النزول -4-1-1-1

يعتــرب الــدكتور أبــو زيــد أّن علــم )أســباب النــزول( مــن أهــم العلــوم الدالــة والكاشــفة عــن عالقــة الــن  ابلواقــع الــوي نــزل فيــه 
ــاد العــرب قــد نظــروا لعالقــة النصــو  األدبيــة ابلواقــع مــن  وجدلــه معــه, وارتباطــه بــه وابلتــايل يرتيتــه. يقــول: وإذا كــان النّق
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وم )احملاكــاة( أو )املماثلــة( و)التشــبيه( و)الوصــف( فــإّن علــم أســباب النــزول ميكــن أن يطــرح لنــا مفهومــا مغــايرا خــالل مفهــ
لعالقــة الــن  ابلواقــع, ويــزودان مــن خـــالل احلقــائق الــيت يطرحهــا علينــا مبــادة جديـــدة تــرى الــن  اســتجابة للواقــع ويـــدا أو 

 (019م/ 0991ع. )أبو زيد, رفضا, وتؤكد عالقة احلوار واجلدل بني الن  والواق
ويطـرح الـدكتور أبـو زيـد سـؤاله األساسـي يف هـوا ا ـال وهـو: ملـاذا كـان التنجـيم يف نـزول القـرآن مراعـاة للوقـائع واألســباب, 

 (000م / 0991وهللا سبحانه وتعاىل عامل ابلوقائع كّلها مجلتها وتفاصيلها قبل أن تقع؟ )أبو زيد, 
 باط الن  ابلواقع الوي نزل فيه, وأنّه جاء ليعاجل وقائع معينة.أي أّن التنجيم يدل على ارت

 الناسخ واملنسوخ  -4-1-1-1
يقــرر الــدكتور أبــو زيــد نّن ظــاهرة النســخ الــيت أقــّر العلمــاء حبــدوثها يف الــن  أكــرب دليــل علــى يرتيــة الــن  القــرآين وجدليــة 

اءه, سـواء ارتـبط اإللغـاء مبحـو الـن  الـدال علـى احلكـم ورفعـه العالقة بني الوحي والواقـع, إذ النسـخ هـو إبطـال احلكـم وإلغـ
مــن الــتالوة, أو ظــّل الــن  موجــودا داال علــى احلكــم املنســوئ. كمــا أّن النســخ تثــري يف وجــه الفكــر الــديين الســائد واملســتقر 

غـاء, وبـني اإلميـان إشكال: كيف ميكـن التوفيـق بـني هـوه الظـاهرة )النسـخ( مبـا يرتتـب عليهـا مـن تعـديل للـن  ابلنسـخ واإلل
 (030م / 0991الوي شاع واستقر بوجود أزيل للّن  يف اللوح احملفول ؟ )أبو زيد, 

 يريد أن يقول مبا أّن هناك آايت نسخت , ونسخها يدل على أهّنا غري صاحلة للزمن الالحق وإال ملاذا نسخت.
 التناص يف النص القرآين -4-1-1

لتعـالق النصـي( مفـاهيم يـراد هبـا يف التاويـل احلـداثي أّن الـن  لـيس بنيـة مغلقـة ومنكفأـة إّن )التنا ( و )البـني النصـية( و )ا
بصـــــمات نصــــو  ســـــابقة, وآاثر مبــــدعني آخـــــرين, تســـــهم يف  -أراد منشــــأها أم مل يـــــرد  -علــــى نفســـــها, ولكّنهــــا حتمـــــل 

 (067م /  0115تشكيلها, وتعميق رمزيتها. ) الريسوين , 
سابقة وأّن الن  ـــــــ أّي نـ  ـــــــــ خالصـة لنصـو  متاهـت فيمـا بينهـا فلـم يبـق منهـا  أو هو تشكيل ن  جديد من نصو 

إالّ األثر, وال ميكن إال للقارئ النموذجي أن يكتشف األصـل, فهـو الـّدخول يف عالقـة مـع نصـو  بطـرق خمتلفـة  يتفاعـل 
 (048م / 0996  األخرى. ) عزّام, بواسطتها الن  مع املاضي واحلاضر واملستقبل وتفاعله مع القرّاء والنصو 

ومن ّّ ال يوجد ن  خال  غري مشوب وإمّنـا يوجـد )البـني الـن ( أو )التعـالق النص ـي(. ويقـول أبـو زيـد: يوجـد التعـالق   
النّصــي يف القــرآن, أي أنّــه نــ   مشــّكل مــن معتقــدات, وثقافــات, وأدبيــات أخــرى, كــالتوراة واإلجنيــل, والشــعر اجلــاهلي, 

 (040م / 0995) أبو زيد, والسجع. 
ويــربز التنــا  كمســالة أساســية يف وويــل أبــو زيــد وال ميكــن التنــازل عنهــا لفهــم الــن  القــرآين, حيــ  يــرى نّن الواقــع أصــال 
تشكل منه الن  القرآين, يقول: إّن الواقـع هـو األصـل, فمـن الواقـع تكـون الـن  ومـن لغتـه صـيغت مفاهيمـه, ومـن خـالل 

 (016م / 0117تتجدد داللته فالواقع أوال والواقع اثنيا والواقع أخريا. )أبو زيد,  حركته بفاعلية البشر
ومــن مظــاهر التنــا  القــرآين كمــا يــراه أبــو زيــد هــو اعتبــار اإلســالم امتــدادا للحنفيــة اإلبراهيميــة دون املســيحية أو اليهوديــة. 

الم هبوه املثابة من حي  هو دين يـرّد نفسـه للحنيفيـة يقول أبو زيد: وليس من قبيل التاويل اآليديولوجي أن نقول إّن اإلس
 (74م/ 0991ملة إبراهيم كان  اواب مع حاجة الواقع. )أبو زيد, 
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ويضــيف أبــو زيــد نّن العــرب املعاصــرين لتشــكيل الــن  مل يكونــوا قــادرين علــى اســتيعاب )التغــاير( و) املخالفــة( بــني الــن  
أشـد احلـر  علـى جـوب الـن  )اجلديـد( إىل أفـق النصـو  املعتـادة, فقـالوا  والنصو  اليت لديهم, ولول  كـانوا حريصـني

عن النيّب: شاعرا, وقالوا عنه كاهنا. وال شـّ  أّن هـوه األوصـاف قامـت عنـدهم علـى أسـاس مـن إدراك )املماثلـة( بـني نـ  
 (057م/ 0991القرآن ونصو  الشعراء والكهان. )أبو زيد, 

بني الن ( أو )التعالق النصي( يفرض الـن  القـرآين مـن رابنيتـه, ويغـدو نّصـا  لغـواّي  مشـواب والشّ  أّن التاكيد على مقولة )ال
قحــاالت إحيائيــة, وإرجاعــات غــري مؤتلفــة ملبــدعني آخــرين, وهــوا مــا يتناســب مــع أنســنة الــن  القــرآين الــوي دعــت إليــه 

 احلداثة يف وويليتها.   
 نظرية التأويل عند أبو زيد -4-1

ة الــدكتور أبــو زيـد للــن  القــرآن, نبــني هنــا مشـروعه التــاويلي الــوي ينطلــق فيــه مـن الســؤال التــايل وهــو: كيــف بعـد بيــان رؤيــ
ميكــن أن نفهــم الــن  القــرآين؟ ألّن القــرآن ميثــل نّصــا حمــوراي يف يريــخ الثقافــة العربيــة. ولــيس مــن قبيــل التبســيط أن نصــف 

 (00م/ 0991زيد,  احلضارة العربية اإلسالمية نهّنا حضارة الن . )أبو
 من هنا سنبني النظرة التاويلية ألبو زيد من خالل جمموعة من النقاط:

 املنهج التأويلي عند أبو زيد -4-1-1
يــرى أبــو زيــد يف اهلرمنيوطيقــا منهجــا مهمــا ومــؤثرا يف تفســري الــن  القــرآين حبيــ  ال ميكــن لقــارئ الــن  القــرآين االســتغناء 

 (04م / 0115قها يف تراثنا اإلسالمي. )أبو زيد, عنها, وإّن احلاجة ملّحة لتطبي
واألسألة اليت حياول أبو زيد أن جييب عنها من خالل ما توصلت إليه اهلرمنيوطيقا يف مناهجها وهـي: مـا هـي طبيعـة الـن  

 وه العالقة؟وعالقته مبؤلفه من جهة؟ والسؤال الثاين وهو األهم يف نظر أبو زيد املتعلق بعالقة املفسر ابلن . فما نوع ه
 النص وُمنشئ النص -4-1-1-1

يلتــزم أبــو زيــد مبــا توصــلت إليــه اهلرمنيوطيقــا احلداثويــة الغربيــة ابلتعامــل مــع الــن  مبعــزل عــن منشــأه, وهــو مــا ع ــرف عنــدهم 
يف يريـخ بنظرية موت املؤلف الوي اندت به التاويليّـة التفكيكيّـة. هلـوا يقـول: القـرآن نـ   لغـوي ميكـن أن نصـفه ننّـه ميثّـل 

 (09م/ 0991الثقافة العربية نّصا حموراّي. )أبو زيد, 
 وإمهال دور املنشئ الن  عند أبو زيد نتج عنه نتائج خطرية عنده:

 أوال: سلب القداسة عن الن  القرآين                                          
يف ذاهتـــا ال متتلـــ  أي ســـلطة, اللهـــم إال تلـــ  الســـلطة يقـــول يف هـــوا ا ـــال: ولعلنـــا اآلن نســـتطيع أن نقـــول: إّن النصـــو  

املعرفية اليت حياول كل ن  مبـا هـو نـ  وارسـتها يف ا ـال املعـريف الـوي ينتمـي إليـه, وإّن كـل نـ  حيـاول أن يطـرح سـلطته 
 تتحـول إىل سـلطة املعرفية ابجلديد الوي يـ ت ص ـوَّر أنـه يقدمـه ابلنسـبة للنصـو  السـابقة عليـه. ولكـّن هـوه السـلطة النصـية ال

ثقافية اجتماعية إال بفعل اجلماعة اليت تتبىن الن  وحتوله إىل إطـار مرجعـي. مـن هنـا تكـون الـدعوة إىل التحـرر مـن السـلطة 
املطلقـة واملرجعيـة الشـاملة للفكـر الـوي ميـارس القمـع واهليمنـة والسـيطرة حـني يضـفي علـى النصـو  دالالت ومعـاين خــارج 

 (038م / 0995ف واملالبسات. )أبو زيد,الزمان واملكان والظرو 
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 (060م / 0106إّن مصطلح الن  يف اخلطاب العلماين العريب يطلق على خصو  القرآن الكرمي. )السيد عبد ا يد, 
 فابو زيد يرى نّن سلطة الن  القرآين ليس ذاتية, وإمّنا أضيفت له من خالل العلماء عرب العصور.

 اثنيا: أنسنة الن  القرآين
قول أبو زيد: إّن النصـو  دينيـة كانـت أم بشـرية حمكومـة بقـوانني اثبتـة, واملصـدر اإلهلـي للنصـو  الدينيـة ال ترجهـا عـن ي

هوه القـوانني؛ ألهنـا ونسـنت منـو  سـدت يف التـاريخ واللغـة وتوجهـت مبنطوقهـا ومـدلوهلا إىل البشـر يف واقـع يرتـي حمـدد. 
فالنصــو  اثبتــة يف املنطــوق متحركــة متغــرية يف املفهــوم, ويف مقابــل النصــو  تقــف إّن النصــو  حمكومــة ابلثبــات والتغــرّي, 

 (89 - 88م / 0117القراءة حمكومة أيضا جبدلية اإلخفاء والكشف. )أبو زيد, 
أي ّّ إّن لغة الن  ليست بّينة بواهتا إذ يتدخل أفق القارئ الفكري والثقايف يف فهم لغة الـن  , ومـن ّّ يف إنتـاج داللتـه, 

 (090م / 0117ال دخل لقصد املنشئ )هللا( يف فهم الن  القرآين. )أبو زيد, 
ويضيف يف مكان آخر: إن القرآن ن  ديين اثبت من حي  منطوقه, لكّنه من حيـ  يتعـرض لـه العقـل اإلنسـاين ويصـبح 

أّمــا اإلنســاين فهــو نســيب  مفهومــا يفقــد صــفة الثبــات, إنــه يتحــرك وتتعــدد داللتــه. إّن الثبــات مــن صــفات املطلــق واملقــدس,
متغري, والقرآن نـ  مقـّدس مـن انحيـة منطوقـه, لكنّـه يصـبح مفهومـا ابلنسـيب واملتغـري, أي مـن جهـة اإلنسـان, ويتحـول إىل 
ن  إنساين )يتانسن(, ومن الضروري هنا أن نؤكد أّن حالة الـن  اخلـام املقـّدس حالـة ميتافيزيقيـة ال نـدري عنهـا شـيء إال 

هــا , ونفهمــه ابلضــرورة مــن انحيــة اإلنســان املتغــري والنســيب؛ ألّن الــن  منــو حلظــة نزولــه األوىل حتــّول مــن  مــا ذكــره الــن  عن
 (011 - 99م / 0117كونه )نّصا إهليا( وصار )نّصا إنسانّيا(. )أبو زيد, 

 ة.وابلنتيجة فإّن الن  اإلنساين ال قدسية له, وجيب معاملته كاي ن ّ  بغوي غريه ينتمي إىل نفس اللغ
 قارئ النص  -4-1-1-1

نشــئ؛ 
 
إّن حمــور العمليــة التاويليــة عنــد أبــو زيــد يعتمــد علــى القــارئ واملــؤول للــن , وإن أفــق القــارئ حيــل عنــده حمــل قصــد امل

ــر  وهلــوا يفصــل القــول بعالقــة القــارئ ابلــن  يف الــرتاث ويف احلاضــر. ويف هــوا ا ــال يقــول الــدكتور أبــو زيــد إّن عالقــة مفسِّ
ين  ابلــن  القــرآيّن يف تراثنــا القــدمي اختــوت شــكلني مســتنبطني مــن التفرقــة احلامســة بــني مــا أطلــق عليــه التفســري الــن  القــرآ

ابملــاثور والتفســري ابلــرأي أو التاويــل, وهــوا التقســيم علــى أســاس أن النــوع األول مــن التفســري يهــدف إىل الوصــول إىل معــىن 
الــيت تسـاعد علــى فهــم الـن  فهمــا  )موضــوعيا(, أي كمـا فهمــه املعاصــرون الـن  عــن طريـق  ميــع األدلــة التارتيـة واللغويــة 

لنزول هوا الن  من خالل املعطيات اللغوية اليت يتضمنها الن  وتفهمهـا اجلماعـة وهـو املسـمى بــ )التفسـري ابملـاثور(. أّمـا 
ـــ ر ال يبـــدأ مـــن احلقـــائق التارتيـــة التفســـري ابلـــرأي أو )التاويـــل( فقـــد ن ظـــر إليـــه علـــى أنـــه تفســـري )غـــري موضـــوعي(؛ ألّن املفسِّ

 واملعطيات اللغوية, بل يبدأ مبوقفه الراهن حماوال أن جيد يف القرآن )الن ( سندا هلوا املوقف.
مل يكن حامسا مبثل هوا الوضـوح الـوي تطـرح بـه  -يف الواقع العملي  -ومن الضروري اإلشارة إىل أّن التمايز بني اال اهني 

لنظـــري, إذ مل ختلـــو كتـــب التفســـري ابملـــاثور مـــن بعـــ  االجتهـــادات التاويليـــة حـــ  عنـــد املفســـرين القضـــية علـــى املســـتوى ا
 القدماء, ومن جانب آخر مل تتجاهل كتب التفسري ابلرأي أو )التاويل( احلقائق التارتية واللغوية املّتصلة ابلن .
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ضلة بعدها امليتافيزيقي الوي مل يتنبـه لـه القـدماء تنبهـا ولكّن أبو زيد يرى نّن هناك معضلة يف فهم الن  القرآين, وهلوه املع
واضحا, وإن مّسوه مّسا  غري مباشر. وهوه املعضلة هـي: كيـف ميكـن الوصـول إىل املعـىن )املوضـوعي( للـّن  القـرآين؟ وهـل 

 يف طاقة البشر مبحدوديتهم ونقصهم الوصول إىل )القصد( اإلهلي يف كماله وإطالقه؟!
أصــحاب التفســري ابملــاثور يــرون إمكانيــة الفهــم املوضــوعي للــن  القــرآين, والوصــول إىل القصــد اإلهلــي.  ويقــرر أبــو زيــد ننّ 

بينمــا يــرى املؤولــة )التفســري ابلــرأي( بعــدم إمكانيــة الوصــول إىل التفســري املوضــوعي؛ وهلــوا عــرّب عــنهم نهنــم أكثــر حريــة يف 
 (05م / 0115الفهم وفتح ابب االجتهاد. )أبو زيد, 

ــر ويلغــي وجــوده حلســاب الــن  ويت  وصــل أبــو زيــد إىل نتيجــة مفادهــا: أّن اال ــاه األول )التفســري ابملــاثور( يتجاهــل املفسِّ
وحقائقه التارتية واللغوية, بينما ال يتجاهل اال اه الثاين )التفسري ابلرأي( مثل هوه العالقة, بـل يؤكـدها علـى خـالف بـني 

الفـــرق واال اهـــات الـــيت تتبـــىن هـــوه الزاويـــة, ومـــا تـــزال منـــاهج املفســـرين يف العصـــر مســـتوايت هـــوا التاكيـــد وفاعليتهـــا بـــني 
 (06م / 0115احلدي  تدور حول هوين احملورين فيما يتصل بتفسري الن  القرآين. )أبو زيد, 

ن تتجلــى أّمــا معضــلة فهــم الــن  يف تراثنــا النقــدي احلــدي  فعلــى املســتوى النظــري يــرى أبــو زيــد إّن األمــر غــري واضــح, ولكــ
املعضـــلة علـــى املســـتوى العملـــي التطبيقـــي فـــالن  األديب يتســـع للعديـــد مـــن التفســـريات الـــيت تتنـــوع بتنـــوع ا اهـــات النقـــاد 
ومـــواهبهم وهـــوه اال اهـــات ليســـت يف حقيقتهـــا ســـوى صـــياغة ملوقـــف الناقـــد االجتمـــاعي والفكـــري مـــن واقعـــه. وتتمثـــل 

ريه للــن  هــو التفســري الوحيــد الصــحيح, وأّن موهبــه النقــدي هــو املــوهب املعضــلة احلقيقيــة يف أّن كــل انقــد يــزعم أّن تفســ
 (06م / 0115األمثل للوصول إىل املعىن )املوضوعي( للن  كما قصده مؤلفه. )أبو زيد, 

أّما اهلرمنيوطيقا اليت أصـبحت علمـا لدراسـة العلـوم اإلنسـانية عنـد شـالير مـاخر انتهـت يف تطورهـا األخـري إىل وضـع نظريـة  
تفسري النصو  األدبية, ولكّنهـا بـني البدايـة وتطورهـا املعاصـر فتحـت آفاقـا جديـدة مـن النظـر, أمههـا يف تقـدير أبـو زيـد يف 

 لفت االنتباه إىل دور املفّسر, أو املتلقي يف تفسري العمل األديب والن  عموما.
ظـور جـديل مـادي نقطـة بـدء أصـيلة للنظـر ويضيف أبو زيد نن اهلرمنيوطيقيا اجلدلية عند غادمر بعد تعـديلها مـن خـالل من

ـر ابلـن  ال يف النصـو  األدبيـة ونظريـة األدب فحسـب, بـل يف إعـادة النظـر يف تراثنـا الـديين حـول تفسـري  إىل عالقة املفسِّ
للـن   -من خـالل ظروفـه  -القرآن منو أقدم عصوره وح  اآلن, لنرى كيف اختلفت الرؤى, ومدى وثري رؤية كل عصر 

ومن جانب آخر نستطيع أن نكشف عن موقف اال اهات املعاصرة مـن تفسـري الـن  القـرآين, ونـرى داللـة تعـدد القرآين. 
ر مـن واقعـه املعاصـر, أاي كـان ادعـاء املوضـوعية الـوي  -يف الن  الديين والن  األديب معا  -التفسريات  على موقف املفسِّ

 (49م / 0115يدعيه هوا املفسر أو ذاك. )أبو زيد, 
نيوطيقـا الــن  القــرآين عنـد أبــو زيــد مبنيــة علـى أســاس أّن القــارئ ومـا يفهمــه مــن الــن  هـو األســاس يف عمليــة الفهــم, وهرم

مـن دون التســليم ابسـتقالل الــن  عــن مبدعـه, يقــول: إّن موقــف املفسـر عامــل يف فهـم العمــل الفــين, وشـرط حمــدد ال غنــاء 
 (44 - 43م /0115عنه يف أي فهم. )أبو زيد, 
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زيــد يعلــن يف موضــع آخــر اســتقالل الــن  عــن مؤلفــه وجيعــل أفــق القــارئ هــو األســاس ووويلــه الــوايت حمــل قصــد  ولكــن أبــو
الكاتـــب واملؤلـــف للـــن , وهلـــوا يقـــول: إّن األســـاس يف القـــراءة هـــو الوصـــول إىل مغـــزى الـــن  دون الوقـــوف عنـــد داللتـــه, 

 (001م / 0117لواقع الوي أنتجه.)أبو زيد, والوصول إىل املغزى يتم من خالل فصل الن  عن مؤلفه وعن عصره وا
ويتجلــى اال ــاه التفكيكــي يف حتريــر الــن  مــن ســلطة مؤلفــه, وهلــوا يــوهب نن الــن  القــرآين نــ   بشــري منــو  ســد يف 

 (88م / 0117التاريخ واللغة. ) )أبو زيد, 
  ديـين أو دنيـوي معـرض ألن ميـوت . ّ يؤكد أمهيّـة القـارئ علـى حسـاب قصـد املؤلـف وداللـة الـن  ابلقـول: إّن أي نـ0

حـني يولـد ابلسـكتة القلبيــة إذا مل جيـد قـار  , كمــا أنّـه عرضـة ألن يعـيش إىل األبــد كّلمـا تزايـدت عمليّــة اإلقبـال علـى قراءتــه, 
 (054م / 0118والنصو  الدينية حتىي أو متوت حبسب إقبال املؤمنني عليها أو حبسب إعراضهم عنها. ) أبو زيد, 

 لقراءة هنا عملية الفهم للن .ويقصد اب
 آليات التأويل -4-1

يضــع أبــو زيــد جمموعــة مــن العوامــل الــيت جيــب توافرهــا للوصــول إىل وويــل الــن  القــرآين, وهــوا إن دّل علــى شــيء إمّنــا يــدل 
قــة, بــل علــى أّن التاويــل املوضــوعي للــن  القــرآين لــيس مطلبــا عســريا. ولكــّن أبــو زيــد يــرى نّن هــوه املوضــوعية ليســت مطل

يسميها املوضوعية الثقافية املرهونة ابلزمان واملكان. وهـوه املوضـوعية تتحقـق ابسـتغراق املـؤول يف أعمـاق الـن  سـعيا لسـرب 
 (070م / 0991أغواره. )أبو زيد, 

 ومـن شـروط التاويـل الصــحيح عنـد أبـو زيـد هــو أن يكـون املـؤول علــى درايـة ال ابلعلـوم النقليـة التقليديــة فحسـب, بـل بكــل
العلوم اليت تساعد على فهم الواقع وإدراك حركته, ولكن هوه العلوم رغم أمهيتهـا سـواء كانـت النقليـة أم العقليـة, تبقـى جمـرد 
أدوات للتاويـــل, وهـــي أدوات البـــد منهـــا علـــى أي حـــال, وابخلصـــو  أدوات التحليـــل اللغـــوي, إال أّن األســـاس يف عمليـــة 

البــد أن يكــون وعــي املــؤول وعيــا أصــيال حبركــة التــاريخ وا ــاه املســتقبل حــ  ال التاويــل هــو عقــل القــارئ أو املــؤول؛ لــول  
 (070م/ 0991يتحول دور املفكر واملؤول إىل جمرد حافت. )أبو زيد, 

والبــد أن جيعــل القــارئ أو املــؤول للــن  الداللــة )تفســري الــن ( طريقــا للوصــول إىل املغــزى )وويــل الــن (؛ وحبســب تصــور 
املــؤول هــو الوصــول إىل املغــزى, وهــوه الغايــة ال ميكــن الوصــول إليهــا إال مــن خــالل اكتشــاف الداللــة.  أبــو زيــد فــإّن هــدف

 (000م / 0117)أبو زيد, 
إّن التاويــل عنــد أبــو زيــد يبــدأ عنــدما يســتنفو املفســر ندواتــه العلميــة كــل إمكانيــات الداللــة الــيت ميكــن اكتشــافها بواســطة 

 (068م/ 0991ي علوم القرآن وعلوم اللغة. )أبو زيد, العلوم اليت هي أدوات للمفسر, وه
ومــن ّ فــإّن مقاربــة الــن  واكتشــاف أســراره تبــدأ ابلقــراءة األوىل للــن , ّّ تنتهــي ابلقــراءة التحليليــة فتكتشــف مــن خالهلــا 

ابال للقـراءة مفاتيح الن  ومرتكزاته الداللية, ومن خالل هوه املرتكزات يكتشف املؤول بع  أسرار الن . ويظل الن  ق
 اجلديدة.

والقراءة اهلرمنيوطيقية البد أن تعتمد على استغراق القارئ يف عامل الن  استغراقا شبه يم؛ ألنه بـدون هـوا االسـتغراق تظـل 
 (  071م/ 0991القراءة سطحية, وتدور يف إطار التاويل املكروه. )أبو زيد, 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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 غاية التأويل -4-1
هي الوصول إىل املغـزى يف داخـل الـن , واملغـزى لـيس لـه  -وبضمنها القرآن  -النصو  يرى أبو زيد إّن الغاية من وويل 

نشــئ للــن  
 
بــل املــراد مــن املغــزى هــو أفــق القـــارئ  -الــوي هــو هللا يف القـــرآن الكــرمي  -عالقــة ابلداللــة وقصــد املــتكلم وامل

والواقــع الــوي أنتجــه. )أبــو زيــد, وفهمــه للــن , والوصــول إىل املغــزى يــتم مــن خــالل فصــل الــن  عــن مؤلفــه وعــن عصــره 
 (001م / 0117

ويف ســياق بيانــه لنظريتــه التاويليــة يقــول: إّن التعامــل مــع النصــو  )الرتاثيــة( أو وويلهــا جيــب أن ينطلــق مــن زاويتــني ال تغــين 
أجــل  إحــدامها عــن األخــرى, األوىل هــي الداللــة وهــي زاويــة التــاريخ ابملعــىن السوســيلوجي لوضــع النصــو  يف ســياقها مــن

اكتشـــاف داللتهـــا األصـــلية ويـــدخل يف ذلـــ  الســـياق التـــارتي والســـياق اللغـــوي لتلـــ  النصـــو , واكتشـــاف الداللـــة هـــو 
 التفسري عند أبو زيد. 

والزاوية الثانية هي زاوية السياق االجتماعي والثقايف الراهن الـوي يعيشـه املـؤول والقـارئ للـن  الـوي ميثـل دافـع التوجـه إىل 
ألحــرى إعــادة وويــل الــن , وهــو مــا يعــربِّ عنــه أبــو زيــد )ابملغــزى( الــوي ميكــن اســتنباطه مــن تلــ  الداللــة, التاويــل ـ أو اب

 والوصول إىل املغزى هو التاويل للقرآن عند أبو زيد, ولكن الوصول إىل املغزى ال ميكن من دون الداللة. 
املاضـــي واحلاضـــر مـــن جهـــة, وحـــ  ال ختضـــع منهجيـــة  والغايـــة مـــن التفرقـــة بـــني الداللـــة واملغـــزى حـــ  ال تتميـــع احلـــدود بـــني

التاويــل آليــديولوجيا الباحــ  خضــوعا تعســفيا مبتــوال مــن جهــة أخــرى؛ ألّن اخلضــوع آليــديولوجيا الباحــ  يــؤدي بنــا إىل 
ييــع القــراءة املغرضــة للــن , ويف هــوه احلالــة يصــبح الوثــب مــن التاويــل إىل التلــوين أمــرا ســهال حبســب تعبــريه, والتلــوين هــو مت

 (000 -001م / 0117احلدود بني الداللة واملغزى. )أبو زيد, 
ّ إّن املغـزى والداللـة ميـثالن بعـدي عمليـة التاويـل فـإن اكتشــاف الداللـة ميثـل جانـب العـودة والرجـوع إىل األصـل, يف حــني 

بعـدي )األصـل( و )الغايـة(  ميثل الوصول إىل املغـزى اهلـدف والغايـة مـن فعـل القـراءة. وذلـ  ألن التاويـل حركـة متكـررة بـني
أو بـني الداللـة واملغــزى, وحبسـب تصــور أبـو زيــد فـإّن هــوه احلركـة تبــدأ مـن الواقــع الـوي يعيشــه القـارئ واملــؤول للـن  الــوي 
هو املغزى الكتشاف داللة الن , ّّ تعود الداللة لتاسـيس املغـزى وتعـديل نقطـة البدايـة. وبـدون هـوه احلركـة البندوليـة بـني 

الداللـــة يتبـــدد املغـــزى وكـــول  الداللـــة وتتباعـــد القـــراءة عــن أفـــق التاويـــل لتقـــع يف وهـــد التلـــوين, فتتحـــول مـــن قـــراءة املغــزى و 
 مشروعة إىل قراءة مغرضة.

والقراءة املغرضة هي القراءة املبنية على آيـديولوجيا مسـبقة لقـراءة الـن . ويقـر أبـو زيـد بعـدم وجـود قـراءة بريأـة, ولكنـه يـرى 
رباءة يف النشــــاط املعــــريف عمومــــا, ويف قــــراءة النصــــو  خصوصــــا أمــــر لــــه وويلــــه األبســــتمولوجي. )أبــــو زيــــد, نن انعــــدام الــــ

 (001م / 0117
ومـــن مقـــوالت احلداثـــة التاويليـــة )اهلرمنيوطيقـــا( أّن القـــراءة ال ميكـــن أن تكـــون بريأـــة نزيهـــة؛ ألّن اآليـــديولوجيا مـــن أكثـــر  .0

مـــن ثقافتـــه اخلاّصـــة  -مـــن حيـــ  يشـــعر أو ال يشـــعر -؛ وألّن املـــؤول ينطلـــق البواعـــ  تســـلطا علـــى الـــنفس, وهتيجـــا للفكـــر
 (064م /0115وهنجه األثري. ) الريسوين, 
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إن القـرآءة املنتجــة عنـد أبــو زيـد هــي القـراءة الــيت تصـل إىل املغــزى وال تكتفـي ابلوقــوف عنـد الــدالالت اللغويـة للــن . )أبــو 
 (000م / 0117زيد, 

من خالل فصل الن  عن مؤلفه وعن عصره والواقع الـوي أنتجـه. وهنـا يتجلـى اال ـاه التفكيكـي والوصول إىل املغزى يتم 
يف حترير الن  من سلطة مؤلفه, وإحالل أفق القارئ ووويله الوايت حمل مقاصد الكاتب أو املـتكلم, فصـار املنـتج األصـلي 

ال يبقــى معـىن للبحـ  عــن قصـد الكاتـب أو املــتكلم؛ هـو القـارئ املتلقـي ال املبــدع املنشـئ. وإذا مـات الكاتــب أو املؤلـف فـ
ألّن القــارئ هــو صــاحب القــول الفصــل يف مــراد املــتكلم. وتتحــول عمليــة فهــم الــن  إىل عمليــة حتميــل رؤيــة القــارئ علــى 

 الن .
 وقفة نقدية -4

 ميكن مناقشة الرؤية التاويلية للدكتور نصر حامد أبو زيد من جانبني:
 القرآيننظرة أبو زيد للنص  -4-1

إّن نظـــرة الـــدكتور أبـــو زيـــد للـــن  القـــرآين علـــى أنـّــه نـــ  بشـــري ومنـــتج ثقافـــة العصـــر الـــوي نـــزل فيـــه إمّنـــا هـــي ترديـــد ملقولـــة 
املستشـــرقني, وابخلصـــو  آراء املستشــــرق األملـــاين ثيـــودور نولدكــــه ومل ميت جبديـــد يف هـــوا ا ــــال, ولكنّـــه حـــاول صــــياغتها 

 (م0114بشكل جديد. )ثيودور نولدكه, 
وهي نظرة مبنية على تفسري الظواهر تفسريا ماداي معتمدا على املوهب التجرييب وما توصـل إليـه مـن نتـائج, حيـ  يسـميها 
املنهج العلمي. وهلوا فالقرآن متاثر ابلكهانة والسجع والشعر العريب, ومعانيه مستقاة من التـوراة واإلجنيـل ابعتبـار أّن الـن  

ســابقة, وإال إذا مل يكــن تفســريهم لــه علــى هــوا الشــكل فهــو معجــزة, واملعجــزة عنــدهم مشــّكل مــن جمموعــة مــن النصــو  ال
 )أصحاب املوهب التجرييب(  مساوية للخرافة.

وكل هوه التفسريات جعلت أبـو زيـد يقـول: أّن الـن  القـرآين مـن نتـاج الواقـع الـوي نـزل فيـه, أو أنّـه مـن صـنع النـيّب.ولكن 
العربيــة يف عصــر نزولــه يــدرك نّن هــوا الكتــاب عــايل املضــامني يف كــل جوانبــه ال ينتمــي إىل املتامــل يف هــوا القــرآن والثقافــة 

الثقافـة الــيت كانـت ســائدة؛ وهلـوا وقــف العـرب متحــريين أمـام مضــامينه وطريقـه ســبكه ونظمـه, وهــوا إن دّل علـى شــيء إمّنــا 
فهمنـــا للـــن  القـــرآين فهـــم إنســـاين قابـــل  يـــدل علـــى أّن هـــوا القـــرآن لـــيس مـــن صـــناعة البشـــر, بـــل هـــو مـــن هللا تعـــاىل. نعـــم

للصواب واخلطا؛ ألنّه فهم انتج عن االجتهـاد, واالجتهـاد يصـيب وتطـئ ولكـن جيـب أن يكـون االجتهـاد حبسـب املـوازين 
اليت ال تقوض الـن  القـرآين وتتلفـه. أّمـا الـن  القـرآين فهـو نـ   صـاحل لكـل زمـان ومكـان, ولكنّـه حيتـاج إىل مـن يسـتنطقه 

ف مضــامينه واسـتخراج احللــول ملشـاكل اإلنســان. وقـد ورد عــن اإلمـام البــاقر )ع( أنـه قــال عـن القــرآن: )جيـري كمــا الكتشـا
 (006م / 0101 ري الشمس والقمر(. ) الصّفار, 

أّمــا االســتدالل بتارتيــة القــرآن مــن خــالل مراحــل نــزول الــن  القــرآين وهــو املعــروف عنــدهم ابملّكــي واملــدين, وأّن الــن  يف 
ملرحلة املّكية مل يكن يتجاوز حدود )اإلنوار(, والوحي والـن  القـرآين يف املرحلـة املدنيـة  ـاوز حـدود )اإلنـوار( إىل حـدود ا

)الرسالة(. وإّن التفريق بني املّكي واملدين جيب أن تكـون إشـارة إىل مـرحلتني يرتيتـني يف نـزول الـن  القـرآين, ارتـبط الـن  
 خمتلف عن اآلخر.يف كل واحدة منهما  بواقع 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

301 

 

نقــول: إّن اإلنــوار والوعيــد ال تــت  ابلقســم املّكــي, بــل يشــرتك املّكــي واملــدين يف ذلــ , كمــا إّن القــرآن املــدين ال تــت  
ابألسلوب اللني اهلادئ, بل جند الكثري من اآلايت اليت تتصـف ابلشـّدة وهـي مدنيـة, وكثـري مـن اآلايت الـيت تتصـف ابللـني 

 وهي مّكّية.
باب النزول فإهّنا ال تـدل علـى ارتبـاط الـن  ابلواقـع فـإّن اآليـة والسـورة الـيت تنـزل يف موضـوع معـني ال تـدل علـى وكول  أس

ا صارها يف تل  احلادثة, بل إّن موضوع اآلية يكون مصداقا للكّلي املستنبط من هـوه اآليـة والـوي ينطبـق علـى مصـاديق 
جيعلـــه مفارقـــا للواقـــع, بـــل القـــرآن حيمـــل يف طياتـــه رســـالة خالـــدة عـــرب  متعـــددة عـــرب األجيـــال. وهـــوا االمتـــداد عـــرب األجيـــال

 األجيال, فهو الوي يصف نفسه ننّه بيان وهدى ونور, وإّن هوه اهلداية ال ميكن حصرها يف زمان  ومكان معني.
 لصعبة.أّما نزول القرآن على التنجيم ففيه تسلية للنيّب وشد  لعزميته ملواصلة رسالة التبلي  اخلطرية وا

أّمــا االســتدالل ابلناســخ واملنســوئ علــى يرتيــة القــرآن فــيمكن اإلجابــة علــى هــوه اإلشــكالية ابلقــول: أّن النســخ غــري متــاثر 
 ابلواقع بقدر ما يريد أن يغري الواقع غاية ما يف األمر أّن تغريه للواقع يكون بشكل متدرج.

ئيـا بـل ميكـن الرجـوع إليـه إذا حتققـت شـروطه مـرة أخـرى يف زمـان أو كما إّن اآلية املنسـوخة ال يعـين أّن حكمهـا قـد زال هنا
ـــ 0409مكــان آخــر علــى مــا ذهــب بعــ  العلمــاء, وهــو املســمى عنــدهم ابلنســخ املشــروط.) معرفــة,  /  0م, 0118هـــ ــــــ

390) 
 التأويل عند أبو زيد -4-1

ة للــن  ال ميكــن االســتناد إليهــا يف فهــم القــرآن إّن النظــرة التاويليــة للــن  القــرآين عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد نظــرة تقويضــي
والوصول إىل مضامينه؛ وذل  ألنّه يف األساس مل جيعل فهم الن  هـدفا للمـؤول والقـارئ للـن ؛ وذلـ  يرجـع إىل الفلسـفة 

ن  التفكيكيــة الــيت تبناهــا يف وويليتــه للــن  القــرآين. والفلســفة التفكيكيــة لتاويــل النصــو  قائمــة ابألســاس علــى فصــل الــ
نشئ. 

 
 عن مؤلفه وإحالل أفق القارئ )ما يفهمه القارئ( بدل غرض وقصد املؤلف وامل

وحبسب هوه الرؤيـة فـإّن التاويـل بـدل أن يكـون أداة  للفهـم يتحـول إىل أداة إللغـاء الـن  نفسـه؛ وذلـ  ألّن الـن  جمموعـة 
نشــئ إليصــال معــىن مــن املعــاين إىل املخاطــب وا

 
لقــارئ, وإذا ابلقــارئ واملــؤول للــن  يعــزف عــن مــن اجل مــل الــيت جــاء هبــا امل

نشــئ ويرتكــه جانبــا ّّ ينطلــق مــن واقعــه هــو. فيــا تــرى مــا هــو اهلــدف مــن وجــود الــن  ابألســاس؛ وهلــوا أعلنــوا مــوت 
 
مــراد امل

نشئ.
 
 املؤلف, ويف الواقع فإّن موت املؤلف للن  يساوي موت الن  نفسه؛ إذ الن  حيمل قصد املؤلف وامل

 ابلتاويل اهلرمنيوطيقي لنصر حامد أبو زيد يؤدي إىل نتائج خطرية لعّل من أمهها: إّن االلتزام
ـ سلب القداسة عن الن  القرآين, فالقرآن يف نظره عبارة عـن نـ  لغـوي ال تتلـف عـن النصـو  األخـرى وجيـب إجـراء 0

ل والقـارئ هـو املنـتج احلقيقـي للـن , املناهج األلسـنية لفهمـه, واملـنهج الـوي يتبنـاه أبـو زيـد مـنهج تفكيكـي جيعـل مـن املـؤو 
 بينما وجود الن  سابق لوجود القارئ واملؤول.

والواقـــع إّن القـــرآن نـــ   م عِجـــز لـــه غايـــة وهـــي هدايـــة البشـــر, ودور القـــارئ للـــن  يتمثـــل يف البحـــ  عـــن مـــراد هللا تعـــاىل, 
غـرض وال غايـة. وهـوا يف الواقـع جـوهر  وإحالل ما يراه القارئ بدل قصد املؤلـف للـن  مسـاوي لقولنـا: إّن الـن  لـيس لـه

 الفلسفة العدمية اليت ترى نن األشياء خالية من األغراض يف وجوداهتا وليس هلا أي هدف أو غاية.
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والنظرة التاويلية ألبو زيد توقعنا يف ال هنائية املعىن.  فلو سالنا هوا السؤال: كيف نقـرأ مـا توصـل إليـه القـارئ للـن  القـرآين 
هــل نقــرأ مــا توصــل إليــه حبســب فهمنــا أو حبســب قصــده هــو؟ واملفــروض وحبســب القاعــدة أن نقــرأه حبســب  حبســب أفقــه؟

 فهمنا  ن ال حبسب قصد املؤول للن , وابلتايل ينشا فهم جديد أخر وهكوا ح  نقع يف الهنائية املعىن. 
 عرف عندهم بتارتية الن  القرآين. ـ أنسنة الن  القرآين, أي ارتباطه ابلزمان واملكان الوي نزل فيه, وهو ما ي0

إّن النظرة األبوزيدية للقرآن  عل منه نّصا خايل احملتوى فارض املضمون واملؤول هو الوي مي  هوا الفراض مـن خـالل خياالتـه 
ينمـا الرؤيـة الواسعة, وهلـوا فنظرتـه التاويليـة ال ميكـن أن تسـّمى وويـال للقـرآن؛ ألّن التاويـل هـو السـعي لفهـم ابطـن القـرآن, ب

التاويليــة عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد ال ترجــو فهــم الــن  بــل هــو يــدعو إىل تقويضــه مــن خــالل فصــل الــن  عــن مؤلفــه؛ ألّن 
 املؤلف قد أعلن موته.

ـــ العلميــة الــيت ضــيقت أفقــه يف أن   ـــ الــيت كثــريا مــا يــوم اآلخــرين هبــا ـــــ وهبــوا يكــون أبــو زيــد قــد ســقط يف نفــق اآليــديولوجيا ـــــ
فسر الظواهر حبسب املنهج التجرييب وحيصر فهم القرآن ابملـنهج اللغـوي. إّن اعتنـاق الـدكتور أبـو زيـد لقواعـد اهلرمنيوطيقيـا ي
جــزء مــن مشــروع التحــدي  الــوي تبنتــه بعــ   -الــيت اســتخدمت ابألســاس لفهــم الكتــب املقدســة لليهــود واملســيحيني  -

لحــاق ابحلضــارة الغربيــة, وهــوا اللحــاق يــتم مــن خــالل االنفصــال عــن النخــب مــن املســلمني املبــين ابألســاس علــى وجــوب ال
 الرتاث.

من هنا فالنظرة التاويلية ألبو زيد نظرة قاصرة لتاويل الن  القرآين, بل ال ميكن أن نسـميها وويـال؛ ألّن مـن ميـارس التاويـل 
طلــق مــن واقعــه الــوي يعــيش فيــه األســاس يضــع فهــم الــن  القــرآين هــدفا لــه, بينمــا أبــو زيــد جيعــل عقــل القــارئ أو املــؤول ين

على حساب مراد م نشئ الن  وابلتـايل علـى حسـاب الـن  نفسـه, ولـوا ال نفـارق احلقيقـة إذا أطلقنـا عليـه تقويضـا للـن  
 وقتله.
 اخلامتة

صـل بـني . يعتمد نصر حامد أبو زيد يف وويله للن  القـرآين علـى نتـاج املدرسـة اهلرمنيوطيقيـة يف وويـل النصـو  الـيت تف0
 الن  وم نشئ الن , فالن  بنية مستقّلة عن إرادة القائل أو الكاتب, وهو ما يعرف عندهم بنظرية موت املؤلف.

. بعد  فصل الن  عن منشأه حيّل حمّله أفق املتلقـي والقـارئ للـن , فرؤيـة القـارئ واسـتنباطاته مـن الـن  مبـا ينسـجم مـع 0
 يت حتدد معىن الن  واملراد منه.املتغرّيات اليت يعيشها يف كّل عصر هي ال

. إّن هـــوه النظريـــة اهلرمنيوطيقيـــة يف التاويـــل يف الواقـــع تقـــوي  للـــن  وقتلـــه ولـــيس املـــراد وويلـــه أو تفســـريه؛ ألّن التاويـــل 3
والتفسري مرتبطان ابلبح  عن إرادة الكاتب أو القائل للن ؛ ولكـّن يف املدرسـة اهلرمنيوطيقيـة يكـون التاويـل بفصـل الـن  

 ن م نشأه.ع
. إّن الرؤية التاويلية عند أبو زيد هي امتداد للرؤية االستشراقية اليت تعتمد علـى املـنهج التجـرييب يف تفسـري الظـواهر, ومـن 4

هـوه الظـواهر الــوحي, فـاملنهج التجـرييب ال ميكــن إدراك الـوحي مــن خاللـه, ولكـّنهم التزمــوا نّن كـّل مـا ال ميكــن إدراكـه فإنـّـه 
 اخلرافة واألسطورة.يدخل يف خانة 
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. يلتزم أبو زيد نّن القرآن مرتبط بثقافة عصره والبيأة اليت نشا فيها, وهوا مـا جعلـه يقـول بوجـود التنـا  والتعـالق الّنّصـي 5
 يف القرآن.

. إّن الرؤيـة التاويليـة عنــد أبـو زيـد هــي رؤيـة تقويضــية للـن  ؛ ألّن نظرتـه مبنيــة علـى أســاس فصـل الـن  عــن منشـأه وهــو 6
 , ويرى أّن القرآن ن  لغوي كغريه من النصو  اليت تتاثر ابلواقع الوي ولدت فيه.هللا
 . بناء على النقطة املتقدِّمة فإّن أبو زيد ينفي اإلعجاز عن القرآن الكرمي. 7
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 (11) 
 ابقر البالكي يف صاشيته على تفسري البيضاويأتويالت فقهية وكالمية للشيخ حممد 

 1هادي رضواند. 

 ,واآلداب جبامعة كردستان ةكلية اللغ  بقسم اللغة العربية وآداهبا,  أستاذ مشارك

 , إيرانسنندج 
 امللخص

ردسـتان. وقـد كتـب العاّلمـة كثـريا  يعدُّ الشـيخ حممـد ابقـر البـالكي مـن أبـرز العلمـاء األعـالم يف القـرن الرابـع عشـر للهجـرة بك
مــن الرســائل والشــروح واحلواشــي يف خمتلــف العلــوم واملعــارف اإلســالمية, ومــن أهــم هــوه املؤلفــات القّيمــة حاشــيته املشــهورة 
على تفسري القاضي انصر الدين البيضاوي واليت تدّل حبق علـى مكانـة الشـيخ العاليـة يف التفسـري, فإنـه أودع فيهـا كثـريا  مـن 

 دقائق واللطائف واملباح  النفيسة املتعلقة بعلم التفسري.ال
وتتنــاول هــوه الدراســة مــنهج البــالكي يف التفســري الكالمــي والفقهــي للقــرآن الكــرمي مــن خــالل تفســري ســورة البقــرة يف هــوه 

ت احلاشـــية, فالكاتـــب يتحـــدث عـــن املصـــادر الـــيت اعتمـــدها الشـــيخ يف حاشـــيته كمـــا يتحـــدث عـــن منهجـــه يف تفســـري آاي
 األحكام ويبنّي موقفه من املسائل الفقهية والكالمية واحِلكمية.

فالبالكي يف هوه احلاشية حيّرر حمل النزاع يف كثري من األحيان ويفّصل املسائل احملتاجة إىل التفصيل ويشرح قـول البيضـاوي 
يره و تالفهـا أخـری و لکنـه مسـتقل  – منهم البيضاوي –شرحا  وافيا  رافعا  لغموض العبارات کما إنه يوافق آراء املفسرين 

برأيه ويسل  فی تفسريه مسلکا علميا استدالليا حتی يصل إىل القول الصائب و يصرح ننه ال يبـايل هـل يوافـق قولـه قـول 
 اآلخرين أم ال. 

 مـــن الشـــروح و ووـــا يلفـــت النظـــر أن البـــالكي يف هـــوه احلاشـــية مفســـرا  أكثـــر منـــه شـــارحا  و حمشـــيا  خالفـــا  ملـــا نـــراه يف كثـــري
ـــه  –احلواشـــي وـــا هـــو دأب العلمـــاء املتـــاخرين. و تســـتخدم الدراســـة املـــنهج التحليلـــي  الوصـــفي و ويت نهـــم مـــا وصـــل إلي

 البالكي يف التفسري يف سورة البقرة. 
 : حممد ابقر البالكي, احلاشية على تفسري البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التاويل, التفسريالكلمات الرئيسة

 
 املقدمة 

ال تفــى أن تفســري اإلمــام قاضــي القضــاة انصــرالدين أيب اخلــري عبــدهللا بــن عمــر بــن حممــد بــن البيضــاوي الشــافعي املســمى 
عــن   -ومنهــا علــم التفســري -أنــوار التنزيــل وأســرار التاويــل مــع توســط حجمــه يغــين الدارســني والبــاحثني يف العلــوم االســالمية

ختصـر البيضـاوي فيـه الكشـاف للزخمشـري وأتـى بكـل مـا فيـه مـن املسـائل اللغويـة والـدقائق كثري من التفاسري املطولة؛ فقـد ا
البالغية ووجـوه القـراءات املختلفـة كمـا اختصـر فيـه التفسـري الكبـري للفخـر الـرازي املسـمى مبفـاتيح الغيـب وأتـى نهـم مـا فيـه 
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املـواهب االسـالمية واسـتمد أيضـا  مـن تفسـري الراغـب  من اآلراء الكالمية واحلكمية واملباحـ  العقليـة واجلدليـة الشـائعة بـني
(. كمـا اسـتمد مـن 0/096األصفهاين وزاد على ذل  كله نكات ابرعـة ولطـائف رائعـة واسـتنباطات دقيقة)الـوهيب, ال ي: 

و كمـا هـ  -مصادر أخـرى تقسـريية وحديثـة ولغويـة وبالغيـة. وبـىن البيضـاوي عملـه يف هـوا التفسـري علـى االجيـاز واالختصـار
ـــان  -دأب كثـــري مـــن املـــؤلفني واملصـــنفني يف عصـــره فصـــار تفســـريه يف مواضـــع كثـــرية صـــعبا  مغلقـــا  حمتاجـــا  إىل الكشـــف والبي

والشرح واإليضاح ولول  أقبل عليه كثري من العلماء األفاضل والفحول األذكياء ابلشـرح والتحشـية والتعليقـة خدمـة  للقـرآن 
ا صــاحب كشــف الظنــون إىل  ــو مخســني منهــا مــا يقــع يف جملــدات ومنهــا دون الكــرمي وتفســريه وهــي كثــرية جــدا  وصــل هبــ

 (.094-0/086ذل )حاجي خليفة, ال ي: 
ومــن أهــم هــوه الشــروح واحلواشــي حاشــية األســتاذ املــال حممــد ابقــر البــالكي املشــهور ابملــدرس الكردســتاين الــيت تــدل علــى 

هوه احلاشية حيرر حمـل النـزاع يف كثـري مـن األحيـان ويفصـل املسـائل مكانة صاحبها يف تفسري القرآن الكرمي. إن البالكي يف 
احملتاجة إىل التفصيل ويشرح قول البيضاوي شرحا  وافرا  رافعـا  لغمـوض العبـارات. إنـه يـورد كثـريا  مـن آراء املفسـرين, فيوافقهـا 

حــ  يصــل إىل القــول الصــائب ويصــرح  يرة وتالفهــا أخــرى وإنــه مســتقل برأيــه ويســل  يف تفســريه مســلكا  عليمــا  اســتدالليا  
مرارا  ننه اليبايل هل يوافق قوله قول اآلخرين أم ال؟ ويكثر البالكي من ذكر الدقائق الفلسـفية والكالميـة يف تفسـري اآلايت 
وكـــان هـــوا ابعثـــا  لغمـــوض العبـــارات حبيـــ  حيتـــاج كثـــري مـــن حواشـــيه إىل الشـــرح و البيـــان. وكثـــريا  مـــا يكتفـــي البـــالكي بـــوكر 
أصــحاب اآلراء واملــؤلفني دون أن يــوكر مؤلفــاهتم ويف بعــ  األحيــان يــوكر الكتــاب ومؤلفــه أو يقتصــر علــى ذكــر الكتــاب 

 لشهرته. 
ونــــرى علــــى هــــوه احلاشــــية مســــحة عرفانــــة صــــوفية هنــــا وهنــــاك ونلتقــــي بنســــمات ونفحــــات تــــدل علــــى أن البــــالكي مــــزج 

 ة واملشاهد الصوفية. االستدالت العلمية ابملدارك الكشفية واألحاسيس الروحي
إن البالكي تالف البيضـاوي يف مواضـع عديـدة مـن التفسـري ويبـدي مبـا يـراه حقـا  أو أقـرب إىل التحقيـق كمـا إنـه يتوقـف يف 

 املراد من عبارات القاضي أحياان  أو ميت بتاويالت يبدو أهنا بعيدة ال تناسب أسلوب البيضاوي يف التفسري. 
لقــي الضــوء علــى أهــم آراء البــالكي التفســريية يف ســورة البقــرة وحيــاول أن جييــب مــن خــالل هــوه والكاتــب يف هــوه املقالــة ي

 الدراسة على األسألة اآلتية: 
 ما هي املواضع اليت خالف فيها البالكي البيضاوي يف تفسري هوه السورة؟ .0
 ما هي املواضع اليت زاد منها البالكي وجوها  مل يوكرها البيضاوي يف التفسري؟  .0
 هي املواضع اليت فسر فيها البالكي اآلايت مباشرة من دون نظر إىل كالم البيضاوي؟ ما .3
 ما هو أهم املسائل الكالمية والفقهية املوكورة يف تفسري هوه السورة من حاشية البالكي؟  .4

 نبذة عن صياة البالكي وآاثره
نـزاز التابعـة لقضـاء سـنندج مبحافظـة كردسـتان ( ولد يف قرية 005: 0983هو احلاج املال ابقر ابن الشيخ حسني)املدرس, 

اإليرانية سنة ألف وثالمثائة وست عشرة قمريـة كمـا نقلـه البـالكي مـن والـده الشـيخ حسـني. بـدأ ابلدراسـة االبتدائيـة, فخـتم 
ول يف املـدارس القرآن الكرمي وقرأ الكتب االعتقادية والقصصية املعتادة, ّ اشتغل ابلعلـوم العربيـة صـرِفها و ِوهـا وغريهـا و ـ
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املوجودة عندهم إىل أن جـاءت سـنة ألـف وثالمثائـة ومثـان وثالثـني فتتلمـو عنـد املـال أسـعد املـدرس يف قريـة )بـورى ده ر( يف 
ـــده واشـــتهر بـــني الطـــالب ننـــه ذكـــي فطـــن خطـــاط أديـــب ويف الواقـــع كـــان   انحيـــة )هاوه رود( وقـــرأ الشمســـية يف املنطـــق عن

درسة املال عبدهللا الدشي بسنندج ابن املـال حممـود الدشـي, فبقـي عنـده مـدة قليلـة... ّ كول ... وبعد أشهر انتقل إىل م
رجــع إىل قريــة )چــور( التابعــة لقضــاء )مريــوان( وأقــام عنــد الســادة ال)ــوريني أوالد العالمــة )الســيد حســن ال)ــورى( املشــهور  

ني هجريـــة فانتقـــل إىل )ابلـــ ( مـــن قـــرى كمـــدرس ملدرســـتهم.... وبقـــي يف )چـــور( إىل ســـنة ألـــف وثالمثائـــة وإحـــدى وأربعـــ
(. كــان متبحــرا  ولــه مؤلفــات وحــواش  كثــرية يف 007-006)مريــوان( فتوســع ا ــال لتدريســه وإفــادة العلــوم)نفس املصــدر: 

العلــوم املختلفــة مــن أمههــا كتــاب الــدرر اجلالليــة وشــرحه األلطــاف اإلهليــة يف علــم الكــالم وكتــاب حتريــر املقاصــد يف احلكمــة 
م وشرح قصيدة الربدة والتعليقـات علـى تفسـري البيضـاوي والرسـالة البيانيـة ورسـالة يف علـم الوضـع ورسـالة يف العـروض والكال

وغري هـــا كثـــري . ولـــه ديـــوان شـــعر أكثـــره منظومـــات تعليميـــة وكـــان يـــتخل  بــــ)غريق(. تـــويف_ رمحـــه هللا_ أوائـــل الشـــتاء ســـنة 
 (.65-50البالكي, ال ي:  – 04-01: 0377, البالكي – 0/407: 0391مشسية()روحاين, 0351)0390

 املباصث الكالمية-1
 )َوالَّذيَن يُؤِمنوَن مبا أُنِزَل ِإلَيَك...(-1البقرة/-1-1

قــال البيضــاوي يف بيــان معــىن اإلنــزال يف )مبــا أنــزل إليــ (:  واإلنــزال نقــل الشــيء مــن األعلــى إىل األســفل وهــو إمنــا يلحــق 
احلاملـــة  هلـــا. ولعـــل نـــزول الكتـــب اإلهليـــة علـــى الرســـل نن يلتقفـــه املل ـــ  مـــن هللا تعـــاىل تلقفـــا  املعـــاين  بتوســـط حلوقـــه الـــووات 

(. فاشـار البيضـاوي أّوال  إىل 0/39: 0998روحانيا  أو حيفظـه مـن اللـوح احملفـول فينـزل بـه فيبلغـه إىل الرسول )البيضـاوي, 
, ألنَّ النّــزول يف األصــل هــو ا طــاط مــن علو)االصــفهاين, املعــىن الّلغــوي لضنــزال وهــو نقــل الشــيء مــن األعلــى إىل اإلســفل

(. وبعد ذل  جييب البيضاوي عن سؤال مقدر هو أن النقـل والتحريـ  إمنـا يلحـق اجلـواهر املتحيـزة ابلـوات 799: 0437
ات أي التابعـة فإهنا كما تقبل التحيز ابلوات تقبل االنتقال مـن حيِّـز إىل آخـر, خبـالف املعـاين واألعـراض القائمـة ابملوضـوع

هلا يف التحيز؛ فإهنا إذا مل تتحيز بوواهتا فكيف تقبل االنتقال عن أحيازها؟ وحاصل اجلـواب أهنـا وإن مل تقبـل احلركـة الواتيـة 
ولكــن قبلــت احلركــة التبعيــة العارضــة هلــا بســبب حركــة موضــوعاهتا. وهاهنــا فمعــىن إنــزال هللا تعــاىل الكتــاب حتريكــه بســبب 

هــو املل ــ  احلامــل لــه ومعــىن حتريــ  احملــل أمــره ابحلركــة والنــزول. ّ إنــه ذكــر لكيفيــة أخــو امللــ  النـــازل  حتريــ  حملِّــه الــوي
أخــو املعــىن األزيل والكــالم النفســي القــائم بــوات هللا ســبحانه  -عليــه الســالم-ابلكــالم اإلهلــى وجهــني: األول أنَّ جربئيــل 

حلروف واألصوات؛ فإنَّ املعىن األزيل مبنزلة الـروح للكـالم اللفظـي املركـب وتعاىل أخوا  روحانيا  أي معنواي غري ملتبس بكثرة ا
مــن األصــوات واحلــروف والتلقــف األخــو بســرعة وإمنــا قال تلقفــا  روحانيــا  , ألن املتل قَّــف منــه منــزَّه عــن أن يقــوم بــه الكــالم 

خمتلفـــة واألشــاعرة جـــوزوا أن يســـمع  اللفظــي احلـــادث وإن كـــان املل ــ  عنـــدان جســـما  لطيفــا  مـــن شـــانه أن يتشــكل نشـــكال 
كالمــه تعــاىل األزيّل بــال صــوت وال حــرف كمــا تــرى ذاتــه تعــاىل يف اآلخــرة بالكــمّ  وكيــف... والوجــه الثــاين لكيفيــة أخــوه أن 
تلق هللا تعاىل يف اللوح احملفول كتابة ونقشا  يدل على هوا النظم املخصو  فيقرؤه جربئيـل عليـه الصـالة والسـالم وحيفظـه 

(. هكــوا شــرح شــيخ زاده مــراد البيضــاويِّ مــن 0/079: 0999صــلى هللا عليــه وسّلم)شــيخ زاده, –بلغــه إىل رســول هللا وي
التلقــف الروحــاين ومبــا أن البيضــاويَّ كــان مــن األشــاعرة جــوَّز أن يتلقــف امللــ  كــالم  هللا النفســيَّ تلقفــا  روحانيــا  ال جســمانيا  
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 القــدمي وتلــق فيــه قــدرة علــى التعبــري عنــه ويســّمى الــنظم الصــادر عنــه كــالم هللا تعــاىل نن يلهــم هللا تعــاىل امللــ  ذلــ  املعــىن
 (.0/9ابعتبار كونه عبارة عن الكالم النفسي داال  عليه)نفس املصدر: 

أمــا البــالكي نقــد فصــل يف هــوا املوضــع ابحلــدي  عــن الكــالم مبعانيــة املختلفــة؛ فإنــه قــد يطلــق ويــراد منــه اســم املفعــول أي 
فارســية  گفتــه شــده  وقــد يطلــق ويــراد منــه الصــفة احلقيقيــة فهــو مبعــىن  گــوايل   وقــد يطلــق ويــراد منــه الصــفة االعتباريــة ابل

 فهو مبعىن  گواي بودن .
فالكالم مبعىن  گفته شده  إما لفظي وإما نقشي وإما نفسي ذهين وهو القضية املعقولة وكالم ا رد سـواء كـان ا ـرد روحـا  

(.  وكل من الثالثـة األ و ل يكـون أثـرا  00: 0394هللا تعاىل وإما نفسي خارجي وهو القضية األصيلّية)البالكي,  إنسانيا  أو
للبشر و  تعاىل مبعىن أن لكلّ  منهما صفة ذاتيـه يوِجـد هبـا األصـوات يف اخلـارج تسـببا  حقيقيـا  كمـا يف هللا أو عـاداّي كمـا يف 

 گــواييي  واتصــافه هبــا وتعلقهــا ابمللفــول واجيــاده كالمــا  لفظيــا  مبعــىن  گــواي بــودن )نفس البشــر وتســمى كالمــا  لفظيــا  مبعــىن 
(. أيضـــا  لكـــل مـــن البشـــر وهللا تعـــاىل قـــوة  ذاتيـــة  يوِجـــد هبـــا املنقـــوش كـــول  وتســـمى  نويســـندگى  و هلـــا 03-00املصـــدر: 

ذاتيه هبا يوجد املعقول كول  ويسـمى كالمـا   (.كما أنَّ هلما صفة  03املعاين الثالث مبعىن  نويسنده بودن )نفس املصدر: 
 نفسيا  مبعىن  گواييي  وله احلدثيات الثالث  أيضا  مبعىن  گواي بودن )نفس املصدر(. 

ّ قال: ال شيء  من الكالمات األربع مبعىن  گفته شده  صفة للموجد أي الالفت ح  يلزم مـن حـدوثها حـدوث الالفـت 
لَّـم هللا  موسـى( ن َن أوجـد الكـالم اللفظــي يف   أو اتصـاف املـؤثر ابحلـادث مـثال   كمـا زعمـه املعتزلـة وأوَّلــوا مثـل قولـه تعـاىل: )و ك 

 مثل أ ذن جربئيل أو الشجرة )نفس املصدر(.
ّ قــال:من املمكــن أن يســمع الــويلُّ كــالم هللا النفســيَّ املــوكور ومســاع النفســي هــو معــىن اإلهلــام الــوي رمبــا حيصــل لغــري الــويل 

جبميع ذرات وجوده بـل يسـمعه أوال  روح ـه ا ـرد ويسـلِّمه لقلبـه الصـنوبري وهـو ملتصـرفته وهـي للحـس املشـرتك وهـو  لكن ال
(. لكــن ال يقـدر الــويلُّ أن بســمع كــالم هللا اللفظــيَّ حـ  أمجــع العرفــاء علــى أنــه ال 04ينشـره جبميــع أعضــائه)نفس املصــدر: 

كالم وحي من املل  )نفس املصدر(. أما األنبياء فهم قادرون علـى مسـاع الكـالم قدرة للويل على مساع كالم هللا اللفظي وال  
صــّلى هللا -ويف مســاع ســيِّدان حممــد  -عليــه الســالم-النفســي بطريــق األوليــاء وورد الــن ُّ يف مســاع جربائيــل وإســرافيل وموســى

اختلـف يف أنَّ مسـاع النـيب هـل هـو بطريـق  ليلـة املعـراج اللفظـي  منـه تعـاىل أيضـا  كالنفسـي)نفس املصـدر(. لكـن -عليه وسّلم
مساع األولياء أو مساعه جبميع ذرات الوجود املادي وا ـرد بـال وسـاطة شـيء وعليـه الصـوفية وبعـ  احملققـني)نفس املصـدر: 

 (. وهاهنا رجَّـح البـالكي قـول الصـوفية وقـال إنَّ البيضـاوي جـرى علـى الـرأى األول وقـال: إنَّ النـيب يسـمع الكـالم04-05
اللفظــي والنفســي بطريــق مســاع األوليــاء)نفس املصــدر(. قــال البيضــاوي يف تفســري قولــه تعــاىل: )نـ ــز ل  بِــِه الــرُّوح  األ مــني  ع لــى 
()نفس املصـدر(:  والقلــب إن أراد بـه الــروح فـواك وإن أراد بــه العضـو فتخصيصــه ألن املعـاين الروحانيــة إمنـا تنــزل أوال   ق لبِـ  

ه إىل القلــب ملــا بينهمــا مــن التعلــق ّ تتصــعد منــه إىل الــدماض فينــتقش هبــا لــوح املتخّيلة )البيضــاوي, علــى الــروح ّ تنتقــل منــ
0998 :4/049.) 

ّ يعد ذل  التفصيل كلِّه يبني البالكي مراد البيضاويِّ من قوله:  تلقفا  روحانيا   ويقول:  فإذا علمـت  ذلـ  فـاعلم أنـه أراد 
للفــــــت مــــــن ذاتــــــه تعــــــاىل ويســــــمعه امللــــــ  أو النــــــيب ال مــــــن جهــــــة نحــــــد الطــــــريقني ابلتلقــــــف الروحــــــاين أن جيــــــري أصــــــل ا
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( ؛ فما يستنبط من قول البالكي أن املـراد مـن التلقـف الروحـاين أن امللـ  أو النـيب يسـمعان 05: 0394املارين )البالكي, 
لعرفـاء أي السـماع جبميـع ذرات الكالم اللفظي إما ابلطريق الوي صرح به البيضـاوي يف سـوريت الشـعراء  وطـه وإمـا بطريـق ا

(؛ 098-0/097: 0999الوجود املادي واملعنوي وهوا تالف ما قالـه شـيخ زاده يف توضـيح كـالم البيضاوي)شـيخ زاده, 
فإنـــه أشـــار إىل أن املـــراد مـــن ذلـــ  التلقُّـــِف مســـاع  الكـــالم النفســـي األزيل كمـــا مـــر تفصـــيله. علـــى أن البـــالكي يصـــرح بـــنفس 

مــــن ســــورة 095-094مــــن ســـورة طــــه والثــــاين يف تفســـري اآليتــــني  00رين؛ األول يف تفســـري اآليــــةالشـــيء يف موضــــعني آخــــ
(. فالوي اختلف فيه هـو مسـاع كالمـه اللفظـي, أمـا كالمـه النفسـي 319-317, 050-050: 0394الشعراء)البالكي, 

زاده يف بيـان قـول البيضـاوي جـار   ومساع ه ابلروح. ولعل ما أتى بـه شـيخ -تعاىل-فلم ينكر متكلموا أهل السنة صدور ه منه 
على ما قاله بع  احملققني من أمثـال سـعدالدين التفتـازاين وغـريه فـإهنم أنكـروا صـدور الكـالم اللفظـي مـن هللا تعـاىل ومساعـه 

 ( فيؤيد ما قاله البالكي يف هوا املقام.0/04: 0999منه؛ أما ظاهر كالم البيضاوي وخصوصا  يف سورة طه)شيخ زاده, 
 )ِإنَّ هللاَ َعلى ُكلِ  َشيءم َقِديٌر(-10لبقرة/ا-1-1

قال البيضاوي يف بيان معىن القدرة و القادر:  والقدرة هو التمكن من إجياد الشيء وقيل صفة تقتضي الـتمكن وقيـل قـدرة 
وإن مل يشـا  اإلنسان هيأة هبا يتمكن من الفعل وقدرة هللا تعاىل عبارة عن نفي العجـز عنـه؛ والقـادر هـو الـوي إن شـاء فعـل

(. وما عـّرف بـه البيضـاوي قـدرة اإلنسـان وقـدرة هللا تعـاىل ذكـره الراغـب يف املفـردات: 0/53: 0998مل يفعل )البيضاوي, 
 القدرة إذا وصف هبا اإلنسان فاسم هليأة له هبا يـتمكن مـن فعـل شـيء مـا وإذا وصـف هللا تعـاىل هبـا فهـي نفـي العجـز عنـه 

 (.657: 0437رة املطلقة معىن وإن أطلق عليه لفظا )االصفهاين, وحمال أن يوصف غري هللا ابلقد
وكتب البالكي على قول البيضاوي: القادر هو الوي إن شاء فعل و إن مل يشامل يفعل, ما نصـه:  إن كـان شـاء مبعـىن أراد  

امع لضجيــاب وهــو مــوهب فهــو القــدرة ابملعــىن األخــ  املقابــل ل جيــاب وإن كــان مبعــىن علــم فهــو القــدرة ابملعــىن األعــم ا ــ
(. قال شيخ زاده يف بيان معىن عبارة البيضاوي:  ّ إنَّ كل واحـد مـن الفعـل وعدمـه أعـم 06: 0394احلكماء )البالكي, 

من اإلجياد واإلعـدام ومعـىن العبـارة إن شـاء اإلجيـاد  واإلعـدام  فعلـه وإن مل يشـا شـيأا  منهمـا مل يفعلـه. فمعـىن كونـه قـادرا  علـى 
حال وجوده أنـه إن شـاء عدمـه أعدمـه وإن مل يشـا عدمـه مل يعدمـه, ومعـىن كونـه قـادرا  علـى املعـدوم حـال عدمـه أنـه املوجود 

(. ّ أشــــار إىل مــــوهب احلكمــــاء و 0/350: 0999إن شــــاء وجــــود ه أوجــــده وإن مل يشــــا وجــــوده مل يوجده)شــــيخ زاده, 
ن شاء فعل وإن مل يشا مل يفعل متفق عليه بـني الفـريقني, أعـين بـني املتكلمني بقوله:  وكونه قادرا  هبوا املعىن وهو أنه تعاىل إ

القائلني ابإلجياب وبني من يقول إنه تعاىل فاعل ابإلختيار. إذ ليس شـيء مـن اجيـاد العـامل وتركـه الزمـا  لواتـه وال جيـب عليـه 
أن شـيأة الفعـل الـوي هـو الفـي  واجلـود  شيء من اآلاثر الصادرة عنه والفرق بني الفـريقني أنَّ القـائلني ابإلجيـاب ذهبـوا إىل

الزمة لواته تعاىل كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليـة الالزمـه لواتـه تعـاىل ويسـتحيل انفكاكهـا عنـه تعـاىل فمقـّدم الشـرطية 
ة األوىل وهي قولنا: إن شاء فعل واجب الصدق والتحقق خبالف مقّدم الشرطية الثانية فإنه وتنع الصدق مع أن كـل واحـد

مــن الشــرطيتني صــادقة يف حــق البــاري تعــاىل وأّن القــائلني ابالختيــار قــالوا: إن كــل واحــد مــن مقــّدم الشــرطية األوىل ومقــّدم 
الثانية ليس بواجب الصـدق وال وتنـع الصـدق فـان كـل واحـد مـن املشـيأة لـيس الزمـا  لواتـه تعـاىل)نفس املصـدر(. والبـالكي 

إذا قــدران أنَّ شــاء مبعــىن )أراد( فهــو مــوهب املتكلمــني القــائلني ابالختيــار وهــو القــدرة يف هــوا املقــام أوجــز هنايــة اإلجيــاز؛ فــ
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ابملعىن األخ  املقابل لضجياب واملشـيأة عنـد أكثـر املتكلمـني كـاإلرادة سـواء وعنـد بعـ   املشـيأة مـن هللا تعـاىل هـي اإلجيـاد 
الة ـــ)إن 470: 0437)االصــفهاين, وهــي تقتضــي الوجــود واإلرادة منــه ال تقتضــي وجــود املــراد ال حم  (. أمــا عنــد احلكمــاء فـ

وهــو القــدرة ابملعــىن  -كمــا قــال شــيخ زاده–شــاء( مبعــىن )إن ع ِلــم( ومقــّدم هــوه القضــية عنــدهم واجــب الصــدق والتحقــق 
إثبــات األعــم ا ــامع لضجيــاب. أمــا القضــية الثانيــة فمقــّدمها وتنــع الصــدق يف حقــه تعــاىل والقضــية صــادقة؛ هــوا إذا مل يــرد 

وقال: إّن املشيأة يف حقه الزمة لواته تعاىل كـالعلم وسـائر الصـفات  -كما مر-صفة  أخرى زائدة , أما شيخ زاده فقد أثبتها
 الالزمة. فقول البالكي: إن كان مبعىن)علم(... يف هناية الدقة.

م ُمالُقوا َرهبِ ِم(-14البقرة/-1-1  )الَّذيَن َيظُنُّوَن َأهنَّ
ظــنُّ اســم ملــا حيصــل عــن أمــارة ومــ  قويــت أدَّت إىل العلــم ومــ  ضــعفت جــدا  مل يتجــاوز حــدَّ التــوهم ومــ  قــال الراغــب:  ال

قــــوي أو ت صــــوِّر ت صــــوُّر القــــوي اســــتعمل معــــه )أنَّ( املشــــددة و)أن( املخفَّفــــة منهــــا ومــــ  ضــــعف اســــتعمل )أن( املختصــــة 
نن الظن كثريا  ما يسـتعمل مكـان العلـم. وقـال اجلرجـاين  (. فقوله تصريح539ابملعدومني من القول والفعل)نفس املصدر: 

يف تعريفــه:  الظــن هــو االعتقــاد الــراجح مــع احتمــال النقــي  ويســتعمل يف اليقــني والشــ  وقيــل الظــن أحــد طــريف  الشــ  
 (.60: 0366بصفة الرجحان )اجلرجاين, 

مـا عنـده, أو يتيقنـون أهنـم حيشـرون إىل هللا فيجـازيهم  قال البيضاوي يف تفسري هوه اآلية:  أي يتوقعون لقاء هللا تعاىل ون يـل
ويؤيـــــده أنَّ يف مصـــــحف ابـــــن مســـــعود )يعلمـــــون( و كـــــانَّ الظـــــن ملاشـــــابه العلـــــم يف الرجحـــــان أطلـــــق عليـــــه لتضـــــمن معـــــىن 

 (.  0/87: 0394التوقع )البالكي, 
جـوه فِعلـم  وإن احتمـل النقـي  عنـد الـواكر فالكالم اخلربي الدال على معىن اخلرب إن مل حيتمل متعلَّقه النقـي   بوجـه مـن الو 

ــــى احتمــــال النقــــي  فظــــن  أو مرجوحــــا  فــــوهم  أو مســــاواي  الحتمــــال النقــــي   ــــو قــــدره وكــــان احتمــــال املتعلَّــــق راجحــــا  عل ل
)االصبهاين,  ( ؛ فالظن والعلم ملا تشاهبا من حيـ  إنَّ كـل واحـد منهمـا اعتقـاد راجـح صـحَّ أن 74-0/73: 0114فش  

واحـــد منهمـــا لآلخــر حبســـب اقتضـــاء املقـــام, فاســتعري لفـــت الظـــن هاهنـــا لليقــني لكـــون مالقـــاة موقـــف العـــرض  يســتعار كـــل
واجلـزاء أمــرا  متيقنـا  بــه إال أنـه عــرب عـن اليقــني بلفـت الظــن للداللـة علــى أهنـم ال ممنــون مـن مالقــاة موقـف احلســاب والرجــوع 

 (.0/035توقع)شيخ زاده, إىل جزاء رهبم يف كل حال من حي  إنَّ الظن يف معىن ال
أمــا البــالكي فقــد دقــق النظــر يف اآليــة و قــال:  العلــوم الضــرورية ال حتتمــل النقــي  بوجــه أصــال  وأمــا النظــرايت والضــرورايت 
عند غيبتها فتحتمل اعتقاد نقيضها مبعىن اإلمكان وإن مل حتتمله يف الواقع كما تقرر وذلـ  الينـايف كوهنـا يقينيـة... مـثال  إذا 

كتبــ  وأواين  بيتــ  ال  ــوز حــني حضــورها عنــدك كوهنــا ذهبــا  وبعــد الغيبــة ميكنــ  وحــني أحسســت النــار ال يهجــس   رأيــت
عليــ  كوهنــا ابردة و عــد الغيبــة يهجــس عليــ . فكــل ضــرورية ال احتمــال لنقيضــها حــني إحساســها وأمــا بعــد إحساســها 

(. فمالقـــاة الـــرب وإن كانـــت يقينيـــة ال 00-01: 0394فـــيهجس نقيضـــها وكـــوا النظـــرايت وإن كانـــت يقينيـــة )البالكي, 
حيتمل النقي  يف احلقيقة يصحُّ استعمال  الظن  فيها هبوا االعتبار. فكـل يقـني حيتمـل اعتقـاد النقـي  فيـه مبعـىن اإلمكـان 

)نفس ال يف الواقع, ومن هوه احليثية فإطالق الظن على اليقني هاهنا حقيقـة ال جمـاز وهـوا هـو الـوي وجـده البـالكي ظـاهرا  
 املصدر( ؛ أما عند البيضاوي فإطالق الظن عليه يف اآلية من قبيل التشابه ويكون استعارة .
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وبناء على تل  القاعدة املوكورة يرى البالكي أن الظن مل يستعمل يف القرآن الكرمي يف احلسيات وإمنا اسـتعمل يف الظنيـات 
قــرآن العظــيم مــرّات  كثــرية بدقــة فمــا وجدتــه يســتعمل الظــنَّ يف واليقينيــات النظريــة مــن حيــ  غيبوبتهــا؛ قــال:  وقــد قــرأت ال

احلســـيات أصـــال  وإمنـــا يســـتعمله إمـــا يف الظنيـــات أو يف اليقينـــات النظريـــة رعايـــة  ملـــا ذكـــران مـــن أنـــه يهجـــس نقيضـــها )نفس 
 (.  00املصدر: 

علـى اليقينيـات؛ يقـول البيضـاوي ّ ينقل البالكي)نفس املصدر( عن البيضاوي عبارة تدل على ما اختـاره يف إطـالق الظـن 
(:  أي علمـــت  ولعلَّـــه عـــرب عنـــه ابلظـــن إشـــعارا  ننـــه ال 01يف تفســـري قولـــه تعـــاىل: )ِإيّنِ ظ ن نـــت  أ يّنِ م ـــالق  ح ســـابِي ه()احلاقة: 

: 0998يقـــدح يف االعتقــــاد مــــا يهجــــس يف الــــنفس مــــن اخل ط ــــرات الــــيت ال تنفــــ  عنهــــا العلــــوم النظريــــة غالبا  )البيضــــاوي, 
(؛ فقوله هوا صريح يف أن إطالق الظن على األمر اليقيين ليس لتشبيه ذل  األمر ابلظـن بـل ألنـه يهجـس نقيضـه 5/040

 أي ميكن احتمال نقيضه وإن مل حيتمله يف الواقع.
 املباصث الفقهية-1
 العاِكفنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد()َوَعِهدان ِإىل ِإبراهيَم َوِإْساعيَل َأْن َطهِ را بَييَت للطَّائِفنَي وَ -114البقرة/-1-1

 استدل الشافعي وأبوحنيفة والثَّوري ومجاعة من السلف هبوه اآلية على جواز الصالة الفرض والنفل داخل البيت... وقـال 
مالـــ : ال يصـــلي فيـــه الفـــرض  وال الســـنن ويصـــلي فيـــه التطـــوع  غـــري أنـــه إن صـــّلى فيـــه الفـــرض أعـــاد يف الوقــــت )القرطيب, 

0116 :0/379.) 
ـــــجود: أي املصّلني )البيضـــــاوي,  ـــــع السُّ : 0998وقـــــال البيضـــــاوي:  والعـــــاكفني: املقيمـــــني عنـــــده أو املعتكفـــــني فيـــــه, والركَّ

(. فهو وإن رجَّح كون العاكفني مبعـىن املقيمـني فيـه لكـن أتـى بوجـه آخـر وهـو كـون العـاكفني مبعـىن املعتكفـني فيـه. 0/015
زمتـه علـى سـبيل التعظـيم لـه واالعتكـاف يف الشـرع هـو االحتبـاس يف املسـجد علـى فالعكوف هو  اإلقبـال علـى الشـي ومال

 (.  579: 0437سبيل القربة )االصفهاين, 
وقال اآللوسي:  والعاكفني: وهم أهـل البلـد احلـرام املقيمـون عنـد ابـن جبـري وقـال عطـاء: هـم اجلالسـون مـن غـري طـواف مـن 

 (.1/381: 1353اآللوسي, الغرابء وقيل هم املعتكفون فيه )بلديّ  وغريب  وقال جماهد: ا اورون له من 
( 04: 0394أما البالكي فقد جعـل اآليـة ظـاهرا  بـل كالصـريح يف نـدب االعتكـاف والصـالة يف داخـل بيـت هللا)البـالكي, 

وننَّ ديـن اإلسـالم وقال:  وتوهُّم  أنه خمت   بدين سيدان إبراهيم _على نبينا و عليه السـالم_  مـردود ننَـّه خـالف الظـاهر 
شعبة من دينه وال تالفه إال إذا ع لم النسخ وهنا مل يعلم وننَّه _صـلى هللا عليـه وسـلم_  صـّلى داخـل الكعبـة كمـا صـح بـه 
ـــح القـــول الضـــعيف يف جـــواز ونـــدب االعتكـــاف داخـــل بيـــت هللا تعـــاىل وهـــوا يســـتلزم  احلـــدي   )نفـــس املصـــدر(. فهـــو رجَّ

ف. أمــا يف الصــالة داخـل البيــت فاخــو بقـول الشــافعي يف االســتدالل ابحلـدي  املــروي عنــد اسـتعمال العكــوف يف االعتكـا
 (.0/379: 0116مال  والشيخيني)القرطيب, 

 )فـََولِ  َوْجَهَك َشْطَر املَسِجِد احلَراِم(-111البقرة/-1-1
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افعي اشــرتاط اســتقبال عــني (. واملعتمــد يف مــوهب الشــ453: 0437واملــراد مــن الشــطر يف اآليــة جهتــه و وه)االصــفهاين, 
(. وهـــوا االســـتقبال شـــرط لصـــالة 484-0/483: 0317القبلـــة أي الكعبـــة واملعتـــرب مســـامتتها عرفـــا  ال حقيقـــة )اهليتمي, 

 القادر ظنا  فيمن بينه وبينهما حائل)نفس املصدر(.
نـة والبعيـد يكفيـه مراعـاة اجلهـة فـإن وقال البيضاوي:  وإمنا ذكر املسجد دون الكعبة ألنه عليه الصالة والسالم كان يف املدي

(. واحملشي شيخ زاده بعد نقـل أقـوال خمتلفـة قـال: 0/350: 0999استقبال عينها حرج عليه خبالف القريب )شيخ زاده, 
 واملقصــود مــن نقــل هــوه املقــاالت بيــان أن األئمــة احلنفيــة والشــافعية مّتفقــون علــى أن القبلــة يف حــق مــن عــاين البيــت هــي 

 (.0/044ويف حق من غاب عنه وبع د هي مست البيت... ويؤيده قول املصنف)نفس املصدر: عني البيت 
وأورد البــالكي إشـــكاال  علـــى قـــول البيضـــاوي: )فـــإنَّ اســـتقبال عينهــا حـــرج عليـــه خبـــالف القريـــب( بقولـــه:   إن أراد حبســـب 

: 0394عـني الكعبـة عنـد الشـافعي )البالكي, احلقيقة فمسلَّم أو حبسب ظنِّه فممنوع بل غري كاف  توجُّهه إىل ما ال يظنـه 
(. فاســتقبال عــني الكعبــة حبســب احلقيقــة حــرج علــى البعيــد, أمــا اســتقباهلا حبســب ظنِّــه فلــيس حبــرج بــل مــن مل يســتقبل 05

عـــني الكعبـــة حبســـب ظنـــه مل يســـتقبل القبلـــة عنـــد الشـــافعي. ّ أضـــاف البـــالكي وقـــال: إنَّ احلـــرج ابق  إذا كـــان التوجـــه إىل 
ــح أن يكــون املــراد مــن )املســجد احلــرام( يف اآليــة أصــل الكعبــة وقــال:  بــل الظــاهر أن املســج د احلــرام)نفس املصــدر(  ورجَّ

يقـال: إن املسـجد احلــرام لـه إطالقــان: األول يطلـق البيــت احلـرام واملســجد احلـرام ويـراد هبمــا أصـل الكعبــة كمـا يــدلُّ لـه قولــه 
( وهوا هو املراد وأصل املسـجد احلـرام الشـامل عليهـا ولـيس 97احل رام  ِقياما  لِلنَّاِس()املائدة: تعاىل: )ج ع ل  هللا  الك عب ة  الب يت  

( يدل له أيضا  إذ ثبت ابألحادي  أن القبلة املرضـيَّة لـه أصـل 046مرادا  هنا على أن قوله )فـ ل نـ و لِّيـ نَّ   ِقبلة  ت رض اها()البقرة: 
 الكعبة وهللا أعلم)نفس املصدر(.

 )ُكِتَب َعليُكم ِإذا َصَضَر َأَصدَُكُم املَوُت الَوِصيَُّة لِلَواِلَديِن َواأَلقَربنَي اِبملعروِف...(-170البقرة/-1-1
اختلفوا يف هوه اآلية هل هي منسوخة أم حمكمة؟ فقيل هي حمكمة وقال مجع إهنا عامة و تقرر احلكـم هبـا برهـة  مـن الـدهر 

رائ  فالعمـل ابلوصـية كـان واجبـا  قبـل فـرض املواريـ  فلمـا نزلـت آي املواريـ  ن سـخ ونسخ منها كل من كان يرث آبيـة الفـ
(. وأشــار 0/081: 0999شــيخ زاده,  – 3/99: 0116هبــا وجــوب الوصــية ومنعــت الّســنة مــن جوازهــا للورثــة)القرطيب, 

وكـان هـوا احلكـم يف بــدء البيضـاوي إىل هـوا االخـتالف ّ رجـح كوهنــا حمكمـة وأورد اإلشـكال علـى القـول ابلنســخ؛ قـال:  
ــه, أال ال وصــية لــوارث. وفيــه  االســالم فن ســخ آبيــة املواريــ  وبقولــه عليــه الصــالة والســالم: إنَّ هللا أعطــى كــلَّ ذي حــق حقَّ
ــا تــدل علــى تقــدمي الوصــية مطلقــا  واحلــدي  مــن اآلحــاد وتلقــي  نظــر؛ ألنَّ آيــة املواريــ  ال تعارضــه بــل تؤكِّــده مــن حيــ  إهنَّ

لقبول ال ي لحقه ابملتواتر ولعّله احرتز عنه من فسر الوصـية مبـا أوصـى بـه هللا مـن توريـ  الوالـدين واألقـربني بقولـه: األمة له اب
(؛ فقولــه تعــاىل: )ِمــن 0/003: 0998يوصــيكم هللا, أو قيصــاء احملتضــر هلــم بتــوقري مــا أوصــى بــه هللا عليهم )البيضــاوي, 

( يـدّل علــى تقـدمي الوصـية ســواء كانـت ل قـرابء أو غــريهم وهـوا ال يعـارض آيــة 00النسـاء: ب عـِد و ِصـيَّة  ي وِصـي هِبــا أ و د ين ()
الوصية بل تؤكده واحلدي  املروي مبا أنه من اآلحاد ال ي نسخ القرآن املتواتر وإن تلّقته األمة ابلقبول, ّ يؤكـد البيضـاوي مـا 

مـن توريـ  الوالـدين و ألقـربني أو )قيصـاء احملتضـر هلـم لتـوقري مـا قاله ننَّ من فسر الوصـية يف هـوه اآليـة )مبـا أوصـى بـه هللا 
 أوصى به هللا عليهم( إمنا فسرها به احرتازا  عن ورود اإلشكال املوكور, ألن القول ابلنسخ يؤدي إىل ذل  اإلشكال.
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 يلي:أما البالكي يف حاشيته فقد رجح القول ابلنسخ وأجاب عما أورده البيضاوي. وتفصيل ما قاله كما 
إن البيضاوي يف قوله: )بل تؤكده من حي  إهنا تدّل على تقدم الوصـية مطلقـا (, إن أراد أهنـا تـدل علـى وجـوب الوصـية  -

أيضــا , ألن آيــة املواريــ  مل  تقيَّــد مبثــل )إن أوصــيتم( فنقــول: أشــارت آايت املواريــ  إىل تقــدم الــدَّين أيضــا  ومل يقيَّــد الــدَّين 
: 0394أن أداء الــدَّين ال جيــب إال إذا وجــد فكــول  الوصــية ال  ــب إال إذا وجــدت)البالكي,  فيهــا مبثــل ذلــ  القيــد مــع

07.) 
 القول ابلفرق بني الوصية والدَّين مصادرة إذ عند من يقول ابلنسخ ال يبقى حكم ح  يكون مبينا  لغريه)نفس املصدر(.-
لدَّين وهوا يدلُّ على أن آايت املواري  تعـارض احلكـم بوجـوب إن هللا تعاىل مل يوكر يف آخر سورة النساء ال الوصية وال ا-

 الوصية يف هوه اآلية أي آية الوصية)نفس املصدر(.
جيــوز الوصــية لغــري الوالــدين واألقــربني وفاقــا  فــإذا محلنــا مثــل قولــه تعــاىل: )ِمــن ب عــِد وصــية  ي وصــي هِبــا أ و د يــن ( علــى الوصــية -

لوصـية منسـوخا  وإن محلنـاه علـى الواجبـة فقـط فيـدل مفهومـا  علـى وجـوب إعطـاء الوصـية اجلائزة فقط يكون احلكم يف آيـة ا
 اجلائزة وال جيوز احلمل عليها إذ ال دليل عليه)نفس املصدر(. 

ـــة املـــوكورة ابحلـــدي  - ـــن ِّ فاألصـــح املعتمـــد نســـخ اآلي ـــواتر قطعـــيَّ ال ـــة وإن كـــان املت كـــل مـــن املتـــواتر واآلحـــاد ظـــيّن الدالل
 (.06املصدر: اآلحاد)نفس 

ّ يؤكد البالكي رأيه بطريق آخر ويقول: إنَّ قول البيضاوي يف تفسـري قولـه تعـاىل: )ابملعـروف(:  ابلعـدل فـال يفضَّـل الغـين  
ــــة حمكمــــة ووجــــوب الوصــــية للوالــــدين 0/003: 0998وال يتجــــاوز الثل  )البيضــــاوي,  ــــه مــــن كــــون اآلي ــــى رأي ( مبــــين عل

وتقييدها ابلثّل  اثبت خبرب اآلحاد وكل من التقييد والنسخ تبيني , فكيف يثبـت أحـدمها واألقربني, و فيه أن الوصية مطلق 
ـــالكي,  ـــه 08: 0394ابآلحـــاد وال يثبـــت اآلخـــر بـــه؟! هـــوا حتّكم)الب (. وال جيـــوز أن نقـــول إنَّ تفســـري البيضـــاوي علـــى قول

لــ  ملــن؟! إذ مل يكــن حكــم التــوارث حينأــو تعــاىل: )ابملعــروف( مبــين علــى كــون اآليــة منســوخة, ألنَّــه يســال حينأــو: غــري الث
معلومــا )نفس املصــدر(. ّ يفســر البــالكي قولــه تعــاىل: )ابملعــروف( ويقــول:  ولعــل املــراد ابملعــروف علــى كوهنــا منســوخة  أن 

 يوصي جبميع ماله لوالديه واألقربني حبسب استحقاقهم فقرا  أو صالحا  أو نفعا  للّناس ) نفس املصدر(.
 )اَي َأيُّها الَّذيَن آَمنوا ُكِتَب َعليُكُم الصِ ياُم َكما ُكِتَب َعلى الَّذيَن ِمْن قَبِلُكم(-171البقرة/-1-1

(. وال تفـى أن 0/003: 0998قال البيضاوي:  والصوم.... يف الشرع اإلمساك عن املفطـرات بيـاض النَّهار)البيضـاوي, 
الّنهار. ويستنبط البـالكي وجـوب تبييـت النيـة يف الصـوم مـن هـوه اإلمساك أمر اختياري وهوا األمر االختياري يبدأ بِبياض 

اآليــة بقولــه: ال خــالف أن الّصــيام أمــر اختيــاري وكــل أمــر اختيــاري فــرع إلرادتــه واإلرادة هــي نيــة إيقاعــه, فوجــوب الصــيام 
يــه واملقــدَّم علــى الفجــر هــو وجــوب  للنيــة املقدِّمــة لــه ومعلــوم أن ابتــداء الصــوم مــن الفجــر و نيــة الفعــل االختيــاري مقدَّمــة عل

جـــــزء مـــــن الليـــــل فهـــــوا أصـــــدق دليـــــل علـــــى وجـــــوب التبييـــــت يف النيـــــة كمـــــا هـــــو مـــــوهبنا. فالتبييـــــت مســـــتفاد مـــــن ظـــــاهر 
 (.08: 0394القرآن )البالكي, 

صِتَّ َيْطُهـرَن فَـِ ذا  )َوَيسئَـُلوَنَك َعِن احمليِء ُقْل ُهَو َأذًى فَاعَتزُِلوا النِ ساَء يف احمليِء َوال تَقَربوُهنَّ -111البقرة/-1-4
 َتَطهَّرَن فَْأتوُهنَّ ِمْن َصيُث َأَمرُكُم هللاُ ِإنَّ هللَا حيُِبُّ التَّوابنَي َوحيُِبُّ املَُتَطهِ ريَن(
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(. 505: 0437قال الراغب:  يقال ط ه رت املرأة ط هرا  وطهارة وط ه رت والفـتح أقـيس ألهنـا خـالف ط م ثَت )االصـفهاين, 
اآليــة وقــال:  فــدل ابللَّفظ ــنِي علــى أنــه ال جيــوز وطــؤهنَّ إال بعــد الطهــارة والتطهــري ويؤكــد قــراءة مــن قــرأ )حــّ  ّ أتــى هبــوه 

ي طَّهَّرن ( أي يفعلن الطَّهارة اليت هي الغسل ) نفس املصدر(. فقوله صـريح يف أن قولـه تعـاىل: )حـّ  يطه ـرن( مبعـىن الطهـارة 
ـــرن (:  يكيـــد للحكـــم وبيـــان لغايتـــه وهـــو أن عـــن احلـــي  وقـــال البيضـــاوي يف تفســـري قو  لـــه تعـــاىل: )و ال ت قر بـــوه نَّ حـــّ  ي طه 

ــــرن   ــــرن ( أي: يت ط هَّ يغتســــلن بعــــد االنقطــــاع ويــــدل عليــــه صــــرحيا  قــــراءة محــــزة والكســــائي وعاصــــم يف روايــــة ابــــن عبــــاس )يطَّهَّ
رضـى -ه يقتضـي وخـري جـواز اإليتـان عـن الغسـل وقـال أبوحنيفـه مبعىن:ؤيغتسلن والتزامـا  لقولـه: )فـ ِإذا ت ط هَّـرن  فـ َاتوه نَّ(, فإنَـّ

( , فـالطهر املـدلول عليـه 0/039: 0998إذا طه ـرت ألكثـر احلـي  جـاز قرابهنـا قبـل الغسل )البيضـاوي,  -هللا تعاىل عنـه
إذا انقطـع حيضـها ال بقوله )ح  يطه رن( ليس االغتسال عنده بل يدّل عليه التزامـا   وأكثـر فقهـاء األمصـار علـى أن املـرأة 

حيلُّ للزوج جمامعتهـا إال أن تغتسـل مـن احلـي  وهـوا قـول مالـ  واألوزاعـي واإلمـام الشـافعي. واملشـهور عـن أيب حنيفـة أهنـا 
إن رأت الطهــر دون عشــرة أايم مل يقرهبــا زوجهــا وإن رأتــه بعــد عشــرة أايم جــاز لــه أن يقرهبــا قبــل االغتســال )نفس املصــدر: 

0/535.) 
الكي عــن قــول أى حنيفــة بقولــه:  ولــه أن يقــول: إنَّ النهــي علــى قــراءة التخفيــف تنزيــه وعلــى التشــديد حتــرمي. أو ودافــع البــ

املشــدَّد مبعــىن الطهــارة مــن الــّدم وأصــل األمــر الوجــوب أو النــدب, فقولــه: )فــاتوهن( أمــر نــدب ال إابحــة, فاآليــة تــدل علــى 
(. ّ قـال إن جـواز القـرابن بعـد 30: 0394دبـه بعـد الغسـل )البالكي, جواز القرابن بعد النقاء وقبل الغسـل مـع كراهـة ون

الغســل علـــى مــا قالـــه الشــافعية مســـتفاد مــن )حـــ  يطهـــرن( فيكــون قولـــه )فــإذا تطهـــرن( اخل يكيــدا  وعلـــى مــا قالـــه احلنفيـــة 
تخفيـف مبعــىن االغتســال  وسيسـا  والتاســيس أ وىل واحلمـل علــى األ وىل أظهـر)نفس املصــدر(. نعـم إذا كــان )حـ  يطه ــرن( ابل

كان )فإذا تطهرن(يكيدا  له وليس هوا ما قاله الشافعية وال ما يستنيط من كالم البيضاوي, فالطهر يف )حـ  يطه ـرن( هـو 
الطهارة من الّدم واحلكم مستنبط من جممـوع )حـ  يطه ـرن( و)فـإذا تطهَّـرن ( ولـيس مسـتفادا  مـن )حـ  يطه ـرن( برأسـه كمـا 

ال يكون )فإذا تطهرن( وكيدا  ملا قبله. نعم إذا قرئ )ح  ي طَّهَّرن ( ابلتشـديد فيكـون )فـإذا تطهَّـرن ( يكيـدا  ادعى البالكي ف
له وعندئو فاألوىل كون القراءة املشدَّدة مبعىن الطهارة مـن الـدم ليكـون )فـإذا تط هَّـرن ( وسيسـا  ال وكيـدا  وهـوا يؤكـد مـا قالـه 

 احلنفية.
 نتائج البحث

البــالكيُّ يف هــوه احلاشــية لكثــري مــن املســائل الفقهيّــة والكالميّــة وهــو يف ذلــ  لــيس مقلِّــدا  للبيضــاوي أو مــن تقّدمــه  يتعــرض
من الفقهاء واملتكلمني. فإنَّه عالوة على شرح كالم القاضي البيضاوي وبعـد أن حيـّرِر حمـل النـزاع ينقـد يف كثـري  مـن األحيـان 

ــر ويبــدو برأيــه مّتبعــا   منهجــا  عقليــا  اســتدالليا  للوصــول إىل مــا يرتضــيه يف هنايــة املطــاف مــن النتيجــة. والبــالكيُّ وإن   رأي املفسِّ
كــان شــافعيَّ املــوهب أشــعريَّ املشــرب تــر ج أحيــاان  عــن معتمــد املــوهب ومخــو مبــوهب آخــر أو جيتهــد وال يبــايل إن هــو 

ـــي يف مواضـــع متعـــددة يـــرتك التَّحشـــي ة ويفّســـر اآليـــة  برأســـها أو يزيـــد علـــى الوجـــوه املـــوكورة يف خـــالف آراء املتقـــدمني. واحملشِّ
تفسري البيضاوي وجوها  أخرى ويصرِّح أحياان  نن ما ذكره سن ح  لـه مـن دون أن يراجـع سـائر الّتفاسـري. هـوا وال تلـو أقـوال 

ويِّ يف تفســريه أو ألنَّــه مل يــدقِّق البــالكيِّ يف هــوه احلاشــية مــن بعــ  التَّكلُّفــات هنــا وهنــاك؛ إّمــا ألنّــه مل يراجــع مفخــو البيضــا
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النَّظــر كمــا ينبغــي يف عبــارات البيضــاويِّ القصــرية جــّدا . وهــوا ال ي قــلُّ مــن شــان هــوا املفِســر الفاضــل الــوي أتــى بكثــري مــن 
 اآلراء اجلديدة يف هوه احلاشية.

 املصادر
 .القرآن الكرمي

فســري القــرآن العظــيم والســبع املثــاين, , دار إحيــاء الــرتاث (, روح املعــاين يف ت0353اآللوســي, أبــو الفضــل شــهاب الــدين )
 العريب, مصر
 (, مفردات ألفال القرآن, صفوان عدانن داوودي, ذوي القرى, قم0437األصفهاين, الراغب )

 (, بيان املختصر, علي مجعة حممد, دار السالم, القاهرة0114االصبهاين, أبو الثناء مشس الدين )
 (, جامع الفوائد, انتشارات كردستان, سنندج0377)البالكي, حممد ابقر 

 (, حاشية العالمة البالكي على تفسري البيضاوي, انتشارات كردستان, سنندج0394ــــــــــ )
 ــــــــــ )ال ي(, حقيقة البشر, مسعود حممد علي فرج, ال م  

نزيـل وأسـرار التاويـل, حممـد عبـد الـرمحن املرعشـلي, (, أنـوار الت0998البيضاوي, انصر الدين أبو اخلري الشريازي الشـافعي )
 دار إحياء الرتاث العريب, بريوت

 (, كتاب التعريفات, , انصر خسرو, طهران0366اجلرجاين, السيد شريف )
حــاجي خليفــة, مصــطفى بــن عبــدهللا )ال ي(, كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون, حممــد شــرف الــدين ايلتقــااي و 

 سي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوترفعت بيلكه الكي
 الوهيب, حممد حسني )ال ي(, التفسري واملفسرون, دار األرقم, بريوت

 (, يريخ مشاهري كرد, سروش, طهران0391روحاين, اباب مردوئ )
(, حاشـــية شـــيخ زاده علـــى تفســـري البيضـــاوي, حممـــد عبـــد 0999شـــيخ زاده, حممـــد بـــن مصـــلح الـــدين القوجـــوي احلنفـــي )

 در شاهني, دار الكتب العلمية, بريوتالقا
(, اجلـامع ألحكـام القـرآن املشـهور بتفسـري القـرطيب, عبـد هللا بـن عبـد احملسـن 0116القرطيب, أبو عبد هللا حممد بـن أمحـد )

 الرتكي, , مؤسسة الرسالة, بريوت
 (, علماؤان يف خدمة العلم والدين, دار احلرية, بغداد0983املدرس, عبد الكرمي )

 (, الفتاوى احلديثية, املطبعة امليمنية, مصر0317تمي, شهاب الدين أمحد بن حجر )اهلي
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(01) 
 جتلي ات املضامني الديني ة يف أشعار إيليا أيب ماضي

 1سکينة صسيين
 طالبة الدکتوراه, قسم اللغة العربّية وآداهبا, جبامعة طهران, برديس فارايب

 امللخ ص

ملضـــامني الدينيـــة منزلـــة رفيعـــة يف أشـــعار الشـــعراء املعاصـــرين العـــرب؛ فالـــدين مـــن احملـــاور األساســـية يف األدب لقـــد أحـــرزت ا
املعاصر. إن إيليا أابماضي من مجلـة الشـعراء الـوين سـّخروا قسـما  مـن أشـعارهم يف خدمـة املفـاهيم واملضـامني الدينيـة وقـاموا 

وه النصــو  وذلــ  بشــكل مــؤثر جــدا . إنــه يســتخدم اآلايت القرآنيــة بتصــوير آرائهــم وواقــع عصــرهم عــرب اســتلهامهم مــن هــ
واألحادي  لکي يعرّب عّما جيول يف فکره من املعتقدات واألفکـار, فظهـر وثـري هـوه التعـاليم يف مراحـل حياتـه املختلفـة ويف 

الدينيــة واإلنســانية. ومــن  ا اهاتــه الفکريــة ونشــاطاته االجتماعيــة خاصــة يف أشــعاره. فالشــاعر يقصــد تــوكري جمتمعــه ابلقــيم
مجلة املضامني الدينية اليت اهتّم هبا الشاعر هي اإلشارة إلـی املعـاد واآلخـرة, مـدح اهلل وعبادتـه, التـوكري ابملـوت ودار اآلخـرة 

اين وكول  السجااي احلسنة كالصرب واحملبة وطلب اخلري والعفو و... قسم من املضامني القيمة اليت تطـّرق إليهـا الشـاعر اللبنـ
 الكبري يف أشعاره. 

التحليلـــي وعلـــی ضـــوء اآلايت والـــرواايت, تســـليط الضـــوء علـــی بعـــ   -تســـعی هـــوه الدراســـة عـــن طريـــق املـــنهج الوصـــفي
األفكــار الدينيـــة يف شـــعر إيليــا أيب ماضـــي. ومـــن النتــائج الـــيت توّصـــل إليهـــا البحــ  هـــو أّن الشـــاعر هنــل مـــن معـــني التعـــاليم 

يقصــد بــول  أن ميــزج املشــاكل, واحلاجــات وواقــع ا تمــع ابملفــاهيم اإلهليــة وعــرب اللجــوء إلــی  الدينيــة, وأفكــاره القلبيــة وهــو
هوه التعاليم واإلرشادات, أن يهّيء فرصة مؤاتيـة إلصـالح ا تمـع اإلنسـاين ومـن هـوا املنطلـق حيـدو ابملخاطـب إلـی التامـل 

 والتعّمق يف أفكاره وآرائه اإلصالحية.
   ني الدينية, القرآن الکرمي, إيليا أبوماضي, الشعر املعاصر.املضامالكلمات الرئيسة: 

 
 املقدمة

ــا  لضهلــام الشــعري علــی مســتوی الداللــة والرؤيــة. وهبــوا ميــنح الشــاعر شــعره عمقــا  وروعــة  تعــّد املضــامني الدينيــة مصــدرا  غنّي
ء الـدين واملعـارف الدينيـة ميكـن أن ألمهية ما يف القـرآن الکـرمي مـن دالالت عميقـة ومضـامني قيمـة. فعلـی ضـو   ومجاال وذل

خنــوض يف جمــال توســيع نطــاق الســجااي واخلصــال األخالقيــة احلســنة يف ا تمــع وننتظــر إصــالح ا تمــع اإلنســاين, وابلتــايل 
 ننقو اإلنسانية مجعاء من السقوط واال راف احلتمي يف اهلاوية والضالل.

ق, ســينحرف الحمالــة  ــو الســقوط واإل ــراف؛ ألّن فقــدان هــاتني إن ا تمــع الــوي مل يكــن لــه نصــيب مــن الــدين واألخــال
النعمتني القّيمتني سيبع  شعورا  جيدا  يف ا تمع, وستزول معها خصـال كاحملبّـة, والصـرب وطلـب اخلـري مـن ا تمـع وسـينای 

                                                           
0 sakinehhosseini@ut.ac.ir 
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يضـمن »يل, فمـن هـوا املنطلـق ا تمع عن التعاليم واإلرشادات الدينية؛ لوا ال ميكن أن ننتظر من هـوه األرض الرقـي والتعـا
-17 ش: 1347)فـرزاد, «.  الدين السعادة واخلريات جلميع البشر وهو عامل أساسي لسعادة الناس يف الدنيا واآلخـرة

18) 
إن أابماضي من مجلة الشعراء الوين نلمس يف كثري من أشعارهم طـابع التامـل يف العـامل الكـوين, واألفكـار الدينيـة, واملسـائل 

, واملوعظة واإلرشاد, واغتنام الفر , وعـدم ثبـات الـدنيا ولـواهتا. وهـوه املسـائل قسـم مـن ا ـاالت الفكريـة لـدی األخالقية
الشاعر واليت ظهرت بشكل واضح يف أشعاره؛ لـوا هـوا الشـاعر الكبـري املهجـري ظـّل جيتهـد لبيـان هـوا الواقـع بشـكل أكثـر 

ــّل أفكــاره عــرب اســتلهامه  مــن اآلايت واألحاديــ , ومعينــه يف هــوا الســبيل هــي احملّســنات اللفظيــة واقعيــة. يــزيّن أبوماضــي ج 
 واملعنوية كالتضمني واالقتباس والتلميح لكي تتسم آراءه بسمة التاثري املضاعف.

مـــال أبوماضـــي إلـــی جانـــب التفاتـــه إلـــی حمّســـنات كالطبـــاق واجلنـــاس وا ـــاز, إلـــی التضـــمني واالقتبـــاس مـــن اآلايت القرآنيـــة 
ليم الدينيـة األخـری وهـوا إن دّل علـی شـيء فهـو يـدّل علـی مـا للشـاعر مـن تنـوّع يف الثقافـة وكـول  مـدی وثّـره وسائر التعا

 (31 : م2112أبو ماضي, الكبري ابلتعاليم اإلهلية واملدارس الدينية. )
يف النــوم وكــول  يف كــان وال يــزال الشــعر الــديين يف األدب العــريب يتمتــع بــدور أساســي يف هنضــة وجــدان ا تمعــات الغارقــة 

هتـــويب النـــاس وخاصـــة يف ا تمعـــات احلاليـــة الـــيت  ـــد عوائـــق كثـــرية ومشـــاكل عديـــدة عنـــد النـــاس. إن أابماضـــي, الشـــاعر 
الشهري املعاصر, جيتهد يف أن ي لبس اعتقاداته وأفكاره لباسا دينيا . فهو يف أشعاره يستلهم التعاليم الدينية واملعـارف القّيمـة, 

ل مهمـــة كاملعـــاد واليـــوم اآلخـــر والصـــرب وطلـــب اخلـــري و... وهـــوا يظهـــر مـــدی وثـّــره ابلقـــرآن وســـائر التعـــاليم فيبـــدع يف مســـائ
الدينية. وهوه األفكار تظهر مـدی وثـري الـدين يف احليـاة وا تمـع اإلنسـاين, فـا تمع لـن حيظـی بعاقبـة جيـدة دون االعتمـاد 

صــول إلــی حقــوقهم احلقيقيــة, وسيصــاب هــوا ا تمــع ابلفشــل والــزوال علــی هــوه التعــاليم اإلهليــة ولــن يــتمكن النــاس مــن الو 
 الحمالة. فإذن جمموعة القيم اليت يتناوهلا الشاعر يف أشعاره تبدو ضرورية جدا  لتكامل ا تمع وحيويته.

ـــة كمـــدح اهلل وعبادتـــه, والقضـــاء والقـــدر, وإرادة اهلل ـــی قســـم مـــن املضـــامني الديني ـــا يف هـــوا البحـــ  إل , واملعـــاد,  ـــن تطرّقن
والقيامـــة واحليـــاة الدنيويـــة واألخرويـــة ومتـّــت اإلشـــارة إلـــی صـــفات كالصـــرب واملقاومـــة, والعفـــو والصـــفح, وطلـــب اخلـــري واحملبـــة 

 و...وإلی جانب شرح الشواهد الشعرية يف كل قسم, تناولنا وصف األبيات وحتليلها أيضا .
 أسئلة البحث

 أشعار إيليا أيب ماضي؟ما هي املضامني الدينية األكثر بروزا  يف  -1
 إلی أي مستوی جلا أبوماضي إلی املعارف واألفكار الدينية لبيان أهدافه وطموحاته؟ -2

 فرضيات البحث
تشتمل أشعار الشاعر الدينية علی مضامني كاملعاد واليوم اآلخر, عدم ثبـات الـدنيا ومعرفـة اهلل و... والـدعوة إلـی  -1

 صفح قسم من املفاهيم اليت اعتمد عليها الشاعر خلدمة القيم اإلنسانية.الصرب واملقاومة, وطلب اخلري, والعفو وال
إن أاب ماضــي اعتمـــد علـــی مســـتوی كبـــري مـــن األفكـــار واملضـــامني الدينيـــة للوصـــول إلـــی غاايتـــه الـــيت يطمـــح إليهـــا,  -2

 وبدى لنا هوا األثر جليا  يف أشعاره.
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 خلفية البحث 
 رائه. وبع  البحوث والدراسات اليت تطرقت إلی هوا الشاعر هي:هناك مقاالت عدة حول أفكار إيليا أيب ماضي وآ

مقـــال عنوانـــه  عشـــق, وطـــن و فلســـفه هســـتی در شـــعر إيليـــا ابوماضـــي  )احلـــّب, الـــوطن وفلســـفة احليـــاة يف شـــعر إيليـــا أيب 
نـــا مـــن ش. يظهـــر ل 1386ماضـــي( ملريقـــادري ودهقانيـــان يف جملـــة  العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية  جامعـــة شـــرياز, صـــيف 

خــالل املقــال أّن إيليــا أابماضــي مييــل إلــی الشــعر التــاّملي والــوطين وبســبب احلساســيات السياســية املوجــودة يف حياتــه, كــان 
 يدلی أمهية كبرية يف بياهنا. 

ومقـال  وطـن دوســتی در سـروده هــای اخـوان اثلــ  و إيليـا ابوماضــي  )الوطنيّـة يف أشــعار أخـوان اثلــ  وإيليـا أيب ماضــي( 
الســـادات حجـــازي و فـــائزة رحيمـــي, جملـــة األدب املقـــارن كليـــة األداب والعلـــوم اإلنســـانية جامعـــة الشـــهيد ابهنـــر  لبهجـــت 

ش: تناولت املقالة موضوع الوطنية مـع التاكيـد علـی ظـاهرة اهلجـرة يف جمـال األدب املقـارن ودرسـت 1391كرمان, الشتاء 
 وجوه االشرتاك عند الشاعرين يف جمال الوطنية. 

ت عنـوان  الـوهول والغمـوض بـني اخليـام وإيليـا أيب ماضـي  لعلـي بـرياين شـال, جملـة اجلمعيـة العلميـة اإليرانيـة للغـة ومقال حت
. يظهـــر لنـــا مـــن خـــالل املقـــال أن يف شـــعر أيب ماضـــي موضـــوعات تصـــب  بلـــون 1388, شـــتاء 13العربيـــة وآداهبـــا, العـــدد 

 لکون وهو کان متاثّرا  بفلسفة اخليام يف رابعياته.إنساين يعاجل آالم البشرية ويقف متحرّيا  إزاء أسرار ا
بينـــی در شـــعر إيليـــا ابوماضـــي و حممـــد حســـني شـــهراير  )التفـــاؤل يف أشـــعار إيليـــا أيب ماضـــي  ومقـــال حيمـــل عنـــوان  خـــوش

ية, وحممد حسني شهراير( حملمد خاقاين إصفهاين وحممد جعفر أصغري, جملة األدب املقـارن, كليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـان
ش. تطمــح هــوه الدراســة إلــی تقــدمي معنــی التفــاؤل واإلشــارة إلــی مظــاهره يف 1389جامعــة الشــهيد ابهنــر كرمــان, الربيــع 

أشــعار الشــاعرين, إلــی جانــب دراســة املفــاهيم القيمــة كالتســليم لقضــاء اهلل وقــدره والتمتــع بنعمــات اهلل اجلميلــة, ويف النهايــة 
 ابلنسبة إليه, ألّن إيليا أاب ماضي يقف متحريا  ومتسائال  إزاء أسرار الکون واحلياة. يتبنّي لنا نن شهراير أكثر تفاؤال  

 إيليا أبوماضي سريته الذاتي ة واألدبي ة
م يف لبنــان. تــرك أبوماضــي مســقط رأســه قاصــدا  إســكندرية يف مصــر لطلــب العلــم واألدب  1889ولــد إيليــا ابوماضــي عــام 

تل  الفرتة نفسها قام بنشر أول ديوان شعري له ابسم  تـوكار املاضـي . هـو اشـتغل يف عاما , و يف  11وأقام هناك حوايل 
مصــر بنشــاطات اقتصــادية ونشــر ا ــالت. هــاجر إيليــا ابوماضــي بعــد مــدة إلــی الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وهنــاك عكــف 

ات شـــعره البـــارزة والـــوي ( إن االبتعـــاد عـــن التقاليـــد املاضـــية, مـــن مســـ112 : م2113جحـــا,جبديـــة علـــی نظـــم الشـــعر. )
, أبوماضـي ّلت يف ديوانيه  اجلداول  و  اخلمائل  بوضـوح, فإيليـا أبوماضـي يسـعی دائمـا  إلـی بيـان آراء وأفكـار حديثـة. )

(كــــان أبوماضــــي يقضــــي حياتــــه املعيشــــية عــــرب عملــــه يف ا لــــة. وتــــوّلی مســــؤلية  ا لــــة العربيــــة  يف عــــام 45 م: 2112
اشــتغل مــدة غــري قليلــة يف عمــل ا لــة ولكــن شــهرته ترجــع يف األغلــب إلــی عملــه يف جمــال الشــعر م, مــع أّن الشــاعر 1916

م, وطـرح أبوماضـي كثـريا  1929( وجملة  السمري  مـن أهـم ا ـاّلت الـيت انتشـرت يف عـام 95 : دميرتی, د.تواألدب. )
( وسســت مجعيــة 39-38  :طالــب, د.ت زکــي) مــن املســائل واملوضــوعات االجتماعيــة واألدبيــة  تمعــه يف هــوه ا لــة.

م يف نيويــورك, مــع أّن إيليــا أاب ماضــي مل يكــن حاضــرا  يف هــوه اجلمعيــة منــو البدايــة ولكــن  1921الرابطــة القلميــة يف عــام 
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( تـوّفی إيليـا 289  :مجيـل السـراج, د.تعندما التحق ابجلمعية, قام بنشاطات وخدمات كثـرية الرتقـاء هـوه ا موعـة. )
 (21-21 : م2119 اهلواري,) يف نيويورك وهو يف ذروة نشاطاته األدبية والسياسية والصحفية.أبوماضي 

 الدين يف أشعار إيليا أيب ماضي
يری أبوماضي نّن احملافظة علی الدين من القيم املهمة يف احلياة, فإذن مـن ال يواظـب علـی الـدين, سيخسـر ال حمالـة مجيـع 

ويـــة. فهـــو يـــری نّن بعـــ  النـــاس حيـــاربون الـــدين حبجـــة النجـــاة مـــن املشـــاكل و حفـــت وتلكاتـــه ســـواء کانـــت ماديـــة أو معن
أمالكهــم؛ ألّن الـــدين دائمـــا  مـــا تـــالف مـــع النفعيـــة فالـــدين يــدعو اإلنســـان  ـــو القـــيم الســـامية والرفيعـــة. يعجـــب أبوماضـــي 

يـة العلميـة, تكثـر عنـدهم خمالفـة أوامـر ابلنسبة إلـی تصـرّفات النـاس ابلنسـبة إلـی الـدين؛ ألّن اإلنسـان مهمـا ارتقـی مـن الناح
اهلل وتعاليم الدين؛ لوا بغ  النظر عن احلقـائق واالبتعـاد عـن الـدين ومكافحتـه, قسـم مـن اإلشـكاليات املوجـودة يف جمتمـع 

 الشاعر, فهو يبني ويشري إلی هوا الوضع يف هوه األبيات:
 إنساان مسَّاه   م ــــــن باليــــــــــــاه   أنســــــــــى                هِ صورتِ  ح سن   لكن و و حش   واملرء                            
 ع دوانــــــا الّديــــــــنِ  و الو ر ى ب ني   كانَّ               ز و اِجرِهِ  مــن خ وفــــــا   الّدين   حارب   ق د                         
يَّــــــــــــــد ه   الرَّمحــــــــــــن   مـــــــا م  ي هـــــــــدِ  ورام                           يَّــــــــــــد   ما وليـــــــــس                    ش   ب نياان الّرمحــــــــــــن   ش 

ـــــــــــــب   أمــــــــرِهِ  ِمـــــــن لياخ و ين إينّ                             ك فرانــــــــا؟ زاد   ِعلمــــــــــا   زاد   ـــــاأكلَّمـــــ                 ع ج 
 ص انــــا ما للّديـــــــــنِ  م ـــــن املبـــــّور   إنّ                     د رامِهـ ـــــــه   ي قلــــــــي م ـــن املبوِّر   ليــــــــس                            
 ع مياان  األبصارِ  ذ وي ِمن أرى إينّ             ب ص ر        بال أمسى يالو الكفيف   ليس                          

 (743م:  2112)أبوماضي,                                                                     
مـا بنـاه الـرّب,  حيارب بعـ  النـاس الـدين حبجـة النفـاذ مـن األغـالل واملوانـع؛ كـاّن بـني النـاس والـدين عـدواة. ويهـدمون كـل

ولكن ما يصنعه اهلل ال يهدم أبدا . يقول الشـاعر: أان أعجـب كثـريا   كّلمـا يـزداد علـم اإلنسـان يـزداد كفـره وطغيانـه واملسـرف 
احلقيقي هو من ال يدافع عـن القـيم الدينيـة. فهـو يقـول إن األعمـی احلقيقـي لـيس مـن ال يسـتطيع النظـر بعينيـه بـل األعمـی 

 ر عينيه ولكن مع هوا ال يستطيع النظر.احلقيقي هو من تنظ
يعتقــد أبوماضــي نّن: الــدين حصــن حصــني, اإلنســان يســتطيع عــرب معرفــة الــدين أن يــتخّل  مــن األخطــاء, فهــو يــری أن 
الشــخ  الــوي لــيس لــه فكــرة صــحيحة عــن اإلســالم ويــرف  التعــاليم الدينيــة, شــخ  غــري مثّقــف؛ ألّن هــوالء مــن النــاس 

 (271  :م1997, املعوشالوصول إلی غاايهتم ومفرهبم الشخصية. )حاربوا الدين بوريعة 
يعتقــد أبوماضــي نّن النــاس يف الــدنيا دائمــا  يف طلــب العلــّو والرفعــة, يف حــني أّن هــوه الــدنيا الفانيــة ال طريــق للوصــول إلــی 

ن يصل إلـی الكمـال املطلـوب أبـدا , الكمال احلقيقي. فهو يعتقد نّن الدين يتمّتع بدرجة عالية ومن ال مبه ابلقيم الدينية ل
 إذن إيليا أبوماضي يرف  أي لباس سوی لباس التقوی:

نيا و ماداان؟يرجـو الكمـال مـن ال نيا و کيف  لــه              ن يـل  الک ماِل ِمـن  الدُّ  دُّ
 رء  ما فـی األرِض ِمن بـ ر د             و عـاف  للدِّيـ

 عاد  ع راينـا ِن ب ردا  ـــــإذا ارت دی امل
 (743 م: 2112)أبوماضي,                                                                          
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هو يريد العلّو من هوه الدنيا الدنيأة وكيف ميكن طلب العلّو من هـوه الـدنيا؟ إذا يلـبس اإلنسـان مجيـع ألبسـة الـدنيا ولكـن 
 سيكون عرايان . ميتنع عن لبس لباس الدين, فإنّه 

إن إيليا أابماضي يف هوه األبيـات يصـف جمموعـة مـن النـاس الـوين ال مهبـون ابلقـيم الدينيـة أبـدا  ويسـّهلون ألنفسـهم فـر  
الوصــول إلــی الغــاايت املاديــة ابســتعانتهم الــدين وهــم يعّللــون ابلنســبة إلــی أهــدافهم ويظّلــون ينكــرون نعــم اهلل ويكفــرون هبــا, 

هم بواســطة الــدين. يــرف  إيليــا أبوماضــي اســتغالل الــدين؛ ألهّنــا  عــل مــن الــدين والتصــرفات الدينيــة ويســعون وراء أهــداف
تضــمحّل شــيأا  فشــيأا . فــإذن التظــاهر ابلــدين, واملكــر واحليلــة, واحلــر , وكفــران النعمــة قســم مــن املشــاكل األخالقيــة الــيت 

 يظهر الشاعر انزعاجه ابلنسبة إلی وجودها يف أشعاره:
ــــــــــــم الداين ة   اختــــووا قد قـــوم    الرَّنـانِ  األصف ـــــــــــــــــرِ  ِلص يــــــــــــــــــدِ  ش ر كا            بينك 

كــــــر وتفّننـــــــــوا
 
 الشيطانِ  مــــــــــــــن   أدهــــــــــى وغبيُّهــــــــــــــم           أصبحــــــــــوا حّ   ابمل

 السُّلطانِ  ضرائــــــــــــــب   التعيسِ  شراهة            ح سب   الرُّسوم   الشَّعبِ  على بواضر 
ِتهِ  ك ف ــــــــــــــروا ــــــــــم   التــــــــــي بِِنعم   والك فـــــــــــــرانِ  ابإلحــــــــــــــــــادِ  و ر م ــــــــــــــــــوه              أسداه 

 (716)املصدر نفسه,                                                                            
إهّنــم فريــق يســتغّلون إميــان الّنــاس ويفرضــون علــيهم الضــرائب ابحليلــة واحلــر , فــإهّنم فريــق يكفــرون وينكــرون نعــم اهلل الــوي 

ني ومجيـع الـوين يهـزأون ابلـدين ني شـكل مـن األشـكال أنعمها عليهم. من هوا املنطلق ينه  إيليا ابوماضي ضّد الكـواب
أو حياربون التعاليم الدينية, وهو ينتقـد مجيـع الـوين يسـتغلون الـدين كوسـيلة للوصـول إلـی غـاايهتم ومـفرهبم الشخصـية بشـدة 

 (271  م:1997 ,وهم ال ميلكون أي علم ابلنسبة إلی القيم الدينية. )املعوش
ات التاليـة يف وصـف دينـه وموهبـه: أان إنسـان كنـت أظـن نين املوجـود األمثـل وشـريعيت شـريعة يقول إيليا أبوماضـي يف األبيـ

 فريدة وكنت أظّن نن العامل احمليط يب هو مل  يل وإن أصلي وأصوم ستكون دار اآلخرة ملكا  يل أيضا :
 و شرعتـــ ـــــــه  الفضلیأان آدمی  کان  حيس ب  أنّــــــــــــه               هو الکائن  األمســــــی 

 وأّن ل ه  الدنيا اليت هو ب عض ها              و أنَّ له األ خـــــــــــری إذا صام  أو ص لَّــــــــــی
 (598م:  2112)أبوماضي,                                                                          

صــّلی وصــام وقــام جبميــع التكــاليف واألحكــام الدينيــة فســيلقی بصــورة حتميــة عاقبــة أعمالــه يقــول إيليــا أبوماضــي ننّــه إذا 
ومثــرات مــا قــام بــه مــن أفعــال. فابوماضــي كــان يعتقــد نّن خلــف هــوه الــدنيا ســتكون حيــاة أخــری يؤخــو فيهــا ابإلنصــاف 

تـه الدنيويـة واألخرويـة. فهـو يصـّور لنـا وميكن لضنسان أن يصل إلی الكمال عرب القيام ابألعمال احلسنة يف مجيع أبعـاد حيا
 مدی أمهيته ابلنسبة إلی القيم الدينية, والصالة والصيام أيضا من مجلة القيم اإلهلية اليت هلا أمهية كبرية يف دينه وموهبه.

. يقـول الشـاعر إن عرب وّملنا يف األبيات التالية نفهم نن الطبيعة واجلـّو احملـيط بنـا كـان هلـا أثـر و وقـع كبـري علـی أيب ماضـي
الطبيعة زاخرة ابلبساتني اخلضراء, واألهنار, ونری األمطار اليت هتطل علی اجلميع وهتب نعماهتا علـی الكـّل. يريـد أبوماضـي 
عرب ترسيمه للصور والواقعيـات امللموسـة للطبيعـة, إظهـار موهبـه, ودينـه وعواطفـه األخالقيـة, فهـو يتامـل يف الطبيعـة و يريـد 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

341 

 

يــف دينــه وموهبــه, أن يــوّكر اإلنســان قمكانيــات الطبيعــة ويقصــد بــول  التفكــري حــول تغيــري نظــرات وآراء عــالوة علــی تعر 
 اإلنسانية ويريد كول  من خالل تصويره ملظاهر الطبيعة اجلميلة, أن يهدي ا تمع  و العفو, طلب اخلري والعدالة:  

ــــــــن فيــــــــــــِه سوی اللِ  منسال فديين ک ديِن الرَّوِض يعبق                                 ابلشوی            ولــــــــو مل يک 
 وديين الوي اختار  الغدير  لنفســــــــــِه            واي حســـــن  ما اختار  الغدير  وما أحلـــی!                             
ــــــــــــــــِر اإلبــــــــال  يء  إليِه الطري                                 عطشــــــــی فرتتـــوي             وإن وردتـــــــــه  اإلبـــــــــــل  مل ي زج 
ـــــــــبُّ وما  ي قلــــــــــــ                              , وفيهـــــــــــــا ما حي   ــــیوديين کديِن الشُّهب تبدو لعاشـق              وقال 
 والّدفلی  كوديين کديِن الغ يِ  إن سحَّ مل يبل             أرّوی األقاحي أم سقـی الشو                              

 (611-599)املصدر نفسه,                                                                                  
, تفــوح منــه رائحــة العطــور والنقــاوة, إن ديــين اختــار الغــدير لنفســه. ومــا أحســن هــوا إّن ديــين, مثــل بســتان مفعــم ابخلضــرة

الغــدير اختيــارا  وحســنا ,  ــيء الطيــور واإلبــل  ــو الغــدير لالستســقاء ورفــع العطــش. إّن ديــين يشــبه أســلوب حيــاة النجــوم, 
؛ ألنّـه عنـدما يهطـل ال يفـّرق بـني فالنجوم تظهر للشخ  العاشق والشخ  املهموم بشكل سواء؛ ديين ينهج منهج املطـر

 أي من النبايت واألعشاب.
إن أاب ماضــي يف ديوانــه  اخلمائــل , عــرب اســتلهامه مــن الطبيعــة, ميــدح مجاهلــا وروعتهــا؛ ألّن ســكون الطبيعــة وســكوهتا هــو 

( تظــّل 194  )طالــب, د.ت: املعــني األساســي لنصــرة الشــاعر فهــوا األمــر مينحــه االطمأنــان ويقرّبــه مــن حقــائق األمــور.
الطبيعـــة هـــي الباعـــ  عنـــد أيب ماضـــي إلـــی اإلعجـــاب؛ ألّن التاّمـــل يف الطبيعـــة والنظـــر إليهـــا هـــو العامـــل يف التمّتـــع جبميـــع 
 املظاهر اجلميلة للطبيعة كـالنجوم, واألهنـار واألمطـار و...وهـوه املظـاهر ال تفـّرق أبـدا  بـني الفقـري والغـين, واحلـزين واملسـرور.

 (142  د.ت: ,)السراج
إن التفكر يف عامل اخللـق, إحـدی طـرق معرفـة وجـود اهلل. ففـي كـل مـن معـامل اخللـق, ميكـن أن جنـد حقـائق تسـاعد اإلنسـان 
يف معرفة وجود اهلل, وعـرب التـّدبر يف املخلوقـات ميكـن أن نفهـم نّن يف ا تمـع البشـري توجـد األصـناف املختلفـة مـن النـاس 

بشـكل تـدرجيي؛ ألّن كـّل  . وعـرب التفكـر يف الطبيعـة, تّتضـح لضنسـان معـامل معرفـة اهللكالفقري والغين والبخيل والسخي و..
 (267 م: 1997 ,)املعوش من مظاهر الطبيعة, مثال لوجود اهلل يظهره لضنسان.

 
 املضامني الدينية يف أشعار إيليا أيب ماضي

 اإلميان ابملوت ودار اآلخرة
وعات الدينيــة املهمـة. ستسـتمّر احليـاة بعــد املـوت حتمـا  ولــن يكـون النظـام الكــوين إن اإلميـان ابملـوت ويـوم اآلخــر مـن املوضـ

ــا  ﴿أَ عـدمي الفائــدة وابطـال , والكــّل ســيعود يومـا  إلــی اهلل. فمــن مجلـة األدلــة املطروحــة يف القـرآن يف هــوا ا ــال:  َفَحِســْبُتْم َأمنَّ
 (115)مومنون/ .﴾نَ َخَلْقناُكْم َعَبثًا َو َأنَُّكْم ِإلَْينا ال تـُْرَجُعو 

اإلنســاين, ويرســم املنــاهج الصــحيحة هلــوا  كإّن الــدين عقيــدة إهليــة ينبثــق عنهــا نظــام کامــل للحيــاة اإلنســانية, يقــوم الســلو »
, ويرفع الکائن البشري مـن مسـتوی احليوانيـة إلـی مسـتوی اإلنسـانية العاليـة. وليسـت وظيفـة الـدين أن يقـدم تفسـريا  كالسلو 
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ن الکون ونشاته وأطواره وعناصره, فهوه املسائل وأمثاهلا جمال للعلم. وکل ما يقولـه الـدين يف هـوا ا ـال, تفصيليا  شامال  ع
 كأنــه يــرد الکــون إلــی علــة )اهلل( الــيت هــي الســبب األول للتکــوين, وکــل علــة يف الکــون تنتهــي إلــی العلــة األولــی: )اهلل تبــار 

 (47  م:1992تّفاحة, « )امسه(
مــن الشــعراء الــوين طرحــوا هــوا املوضــوع اهلــام يف قســم كبــري مــن أشــعارهم: فهــو يقــول إن اإلنســان مهمــا  إن إيليــا أابماضــي 

 كانت مكانته: جيدة أو سيأة ال مفّر له سوی العودة إلی اهلل: 
 راجعونَ  إاّن إلی اهللِ             ر  ش   أو کان   خري   إن کان  

 (763م:  2112 ي,)أبوماض                                                                       
إن هــوا الكــالم مــن الشــاعر ميــنح اإلنســان شــيأا  مــن احليويــة والنشــاط لتحّمــل الصــعوابت واملشــاكل, فهــو يــدعو النــاس إلــی 

رئيسـة. الصرب بطريقة غري مباشرة ألّن هوه املصائب واملشـاكل سـتنتهي ال حمالـة وسـيفقد مجيـع النـاس مكـانتهم ومناصـبهم ال
 لوا يوكرهم الشاعر ابحلياة األخروية وعودة الناس إلی اهلل.

يريــد مــن اإلنســان أن ال حيــزن « كــل مــن عليهــا فــان»فالشــاعر بســبب أمهيــة هــوا املوضــوع, يف قصــيدة أخــری حتمــل عنــوان 
اتكائــــه علــــی اآلايت  وأن ينســـی مهومــــه املرتبطــــة ابألمــــور الدنيويــــة. فهـــو يــــربز إميانــــه بيــــوم القيامــــة ودار األخـــرة علــــی ضــــوء

 واألحادي :
 تنجو مِ  د  و ما أح  

 
 ماکني أصعداو لو أنّه فوق  السّ              نفس ه   وتِ ن امل

 دیالرَّ  ه  ت  غايـ   احِ اي ص   ئ  امرِ  ل  ک  ف    دا            العِ  تِ شم  الباکي وال ت   نِ ز  فال حي  
 (311)املصدر نفسه,                                                                                

يقــول الشــاعر ال أحــد مصــون مــن املــوت وإن كــان مقامــه فــوق الســماکني, ال جيــب علــی اإلنســان أن حيــزن وأن يلــوم عــدّوه 
 مَ ابـــن آدَ  ةُ و غايَـــ ةً غايَـــ ل  ســـاعم ُکـــإن  لِ »ألّن املـــوت عاقبـــة اجلميـــع. إنـــه يف هـــوه املســـاله, اســـتلهم مـــن هـــوا الكـــالم القـــيم: 

 (119ش:  1392. )پيامرب اعظم ) (, «وتُ املَ 
 وهو أيضا  يشري يف هوا البيت إلی نفس املضمون و يقول: سيفنی وسيهل  مجيع ما علی وجه االض:
ــــــلُّ کمــــــا ا  لَّ الزَّبــــ د  ک لُّ ما يف األرِض ِمن ع ني  و ِظل               سوف  ي نح 

 (847م:  2112) أبوماضي,                                                                    
إن الشـــاعر يف هـــوا البيـــت عـــرب اعرتاضـــه ابلنســـبة إىل غـــرور اإلنســـان وكـــربه يـــوكران بـــزوال مجيـــع هـــوه األمـــور ويقـــول: أيهـــا 

 اإلنسان ملاذا كّل هوا الغرور والتفاخر يف حني أّن  ستهل  يوما : 
 لِف ناِء؟  ك لُّك م و  الغرور  وبِـم                البال  رهن  ا ل ك موم    اجلحودِ  ذا ك م

 (118  )املصدر نفسه,                                                                         
إنســان يعــيش ويقــول الشــاعر يف موضــع آخــر مهمــا كــان اإلنســان: ال يفــرق إذا كنــت عبــدا أو ملكــا , لــن يبقــی ولــن تلــد 

 حتت السماء ومهما كانت مكانة اإلنسان فال بد له أن يغادر الدنيا يف يوم من األايم:
 أنت  ِل رِض أوال  و أخيـــــرا           ک نت  م لکا  أو ک نت  ع بدا  ذليال
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 ـال؟..ال خلود  حتت  السَّماء حليّ            فلمـــــــــاذا ت راِود  املـ ست حيــــــــــــــ
 (615)املصدر نفسه,  

لـــيس ل خـــالق أســـاس ودعـــم مـــن دون اإلميـــان ابلـــدين واملعـــاد والعقـــاب واجلـــزاء األخـــروي. مـــن هـــوا املنطلـــق نســـيان يـــوم »
( إّن موضـــوع املعـــاد والقيامـــة مـــن أهـــم املباحـــ  الدينيـــة التـــی 91 ش: 1379شـــريوانی, « )القيامـــة يـــؤدي إلـــی الضـــالل
 ل هبوه الصورة: ال  زعي ألّن املوت ال يصيبنا نذی و ن سنحيا بعد املوت:يطرحها الشاعر مرارا  ويقو 

 ور  ــــــــشو ن   ه  د  ـــــــبع ا إايب  ـــــــــلنان           ف  ضري  فاملوت  ليس ي   يال  زع
 (363م:  2112)أبوماضي, 

 (56/ةبقر ). َتْشُكُروَن﴾ َلَعلَُّكمْ  َمْوِتُكمْ  بـَْعدِ  ِمنْ  بـََعْثناُكمْ  ثَّ ﴿ فمضمون هوا البيت له إشاره إلی هوه اآلية القرآنية:
والشاعر يقول يف موضع آخر: إن اهلل قادر أن مينح  قوة وحيوية مبجيء فصل الربيع, كما أنه أحيـاك ومنحـ  احليـاة مـن 

 قبل, فإذن يعتّز البستان مرة أخری خبضرته ونضارته وأنت ستعود وسالتقي ب  من جديد:
ر   ييما أقد   كاثنية             مع  الربيِع کما ِمن قبل  ِسّوا  ِ اهلل أن حي 

 !كفريِجع  احلقل  ي زهو يف غالئلِه            وترِجعني  و أغشاه  فالقا
 (524م:  2112)أبوماضي, 

بــه هــوه األيــة يف  وتشــري هــوه األيــة الكرميــة إلــی األانس الــوين ال مملــون ابليــوم األخــر؛ لــوا نــری التــاثري الكبــري الــيت حظيــت
 (47)واقعة/  َلَمْبُعوثُوَن﴾ ﴿َو كانُوا يـَُقوُلوَن َأ ِإذا ِمْتنا َو ُكنَّا تُراابً َو ِعظامًا َأ ِإانَّ تفكري أيب ماضي: 

فيطلــب الشــاعر يف موضــع آخــر مــن النــاس أن يغتنمــوا الفــر  فــال ثبــات للفــر  وإذا تنتهــی الفــر  لــن تــرتك يف نفســ  
ترغيب اإلنسان إلی معرفة قيمة الفر  من احللول املهمة لرتقي اإلنسان, ويشـري أبوماضـي إليهـا يف سوی شعور الندم؛ لوا 

 أشعاره صراحة: 
 ق م ابدِر اللوَّات قبل  فواهِتا          ما کلُّ يوم  مثـــــــــــــل  هوا موســــــــــــم  

 (611م:   2112)إأبوماضي, 
اغتـــنم ملـــوات احليـــاة قبـــل أن تفقـــدها, ويؤّکـــد أيضـــا  يف البيـــت التـــايل علـــی اغتنـــام ويقـــول الشـــاعر يف جمـــال آخـــر: اهنـــ  و 

 األوقات ويقول: أمامكم حياة هنيأة فإذن قبل فوات األون اغتنموا فر  احلياة: 
 أمام ک م الع يش  ح ر  ر غيد              أال فاغن موا العيش  ق بل  الف وات

 (229)املصدر نفسه,  
أبوماضـــي نن عمـــر اإلنســـان مـــن املمتلكـــات املهمـــة الـــيت هـــی حبـــوزة اإلنســـان وعمـــر اإلنســـان ليســـت إال هـــوه يعتقـــد إيليـــا 

 الدقائق والثواين واللحظات اليت متّر مر السحاب:
 و ثوان                ذاهبات  فالعمر  هوي الثواينال تقولوا دقائق  

 (693)املصدر نفسه,  
 ی عدم ثبات الدنيا الفانية وعمر اإلنسان الوي ميضي بسرعة فيقول: ويشري أيضا  يف هوين البيتني إل
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ي                                  ا           خ ّل الغ رور  مبا ل د   فانية     ــــــــــز ائلة  و ن فس    ك  د نيا        ف إمنَّ
 «م عاوية»و زال  «هرون  »ما مات         لو أنّ حّيا  خ الد  فوق  الثری                                      

 (823املصدر نفسه,   )
يقــول أبوماضــي: اجعــل الغــرور يف حممــل زادك, ألنــ  ودنيــاك إلــی زوال. إذا كــان مــن املقــرر أن تلــد إنســان, لكــان هــارون 

إنســـان علــی وجـــه ومعاويــة خالــدين حتّـــی اآلن. ويقــول اطـــرح الغــرور جانبــا  واعتـــرب مــن املاضـــي ألنّــه لــن يكـــون خالــدا  أي 
 األرض واجلميع سيرتك هوه الدنيا فإذن ليس هناك فی الدنيا شيء يستحق الغرور والكرب.

 اإلميان ابلرب  
إن اإلميان ابهلل تعـالی, يعـين االعتقـاد بوجـود اهلل تعـالی وخالقيتـه للعـامل واسـتمرار بقائـه وأّن مجيـع األسـباب والعلـل تتنـاهی »

 (92 م: 1992)تّفاحة,  «.الیإلی سبب أعلی منها هو اهلل تع
يعلـن إيليـا أبوماضـي يف البيـت التـايل إميانـه ابلنسـبة إلـی اهلل تعــالی وآايتـه ويـری نن خلقـة مجيـع مظـاهر الكـون مـن اهلل وهــو 

 اخلالق جلميع العامل ويقول: آمنت ابهلل ومجيع آايته أليس اهلل خالق هوه األايت واملعامل:
 آمنــــــــــــــــت  ابهلِل و  آايتــــــــــــــِــــه               أليس  أّن اهلل  ابريهــــــــــــــــــا؟                                

 (156املصدر نفسه,   )
إن إيليـا أابماضـي يف موضـع آخــر مـن قصـيدة  كلــو واشـربوا  تاطـب الفقـراء ويقــول: اتركـوا األثـرايء فــإّن لـواهتم فانيـة وإهنــم 

ن يف جهــــنم وأنــــتم ستمضــــون يف اجلنــــة والنعــــيم. حيمــــل هــــوا البيــــت فكــــرة الشــــاعر النقديــــة ابلنســــبة إلــــی األثــــرايء ســــيطرحو 
واألغنياء؛ فهو يعتقد نّن الفقراء سينعمون أخريا  ابلراحة والنعيم واألثرايء جراء عدم إنفاقهم ل موال سـيلقون يومـا  مـا جـزاء 

املوحشــة الــيت يف انتظــار هــوالء مــن النــاس, يســتخدم يف الشــطر األول مــن شــعره  هــوا العمــل, فــإذن الشــاعر إلظهــار املكانــة 
 «:سقر»كلمة 

ّنة  ت نع م  س ي َمسون  يف س ق ر   خالدين                 ومت َسون  فِـي   ونَ ـــــج 
 (762 )املصدر نفسه, 

-42)صـافات/ .﴾النَِّعـيمِ  َجنَّـاتِ  يف ﴾ ﴿ُمـونَ ُمْكرَ  ُهـمْ  وَ  َفواكِـهُ ﴿ يصف اهلل تعالی يف هوه األايت نعمات اجلنة ويقول:
 .﴿يف َجنَّاِت النَِّعيِم﴾تشري إلی آية أخری تقول: « يف جنة تنعمون»(هوالء يف جنات النعيم لوا عبارة 43

إن أابماضــي تاطــب الفقــراء بعــد ذكــر نعمــات اجلنــة ويقــول قــد هيــات هــوه الــنعم کلهــا لكــم وإن اهلل قــد وعــد املتقــني اجلنــة 
نـتم أيضـا  مـن هـوه الفأـة, ويف ختـام القصـيدة يقـول هلـم: أال تومنـون بكـالم اهلل؟ إذا مل تصـدقوا حتقـق هـوه الوعـود, فـإّنكم وأ

 ومن دون ش  من الكفرة:
 کـــوا وع ـــــــــد  اهلل  أهل  التقــــی           وأنتــــم هـــــــــــم , أيُـّــــها املتعبــــون

 رون!ـــــــــم إّنکم کافـــــيل  لکو  فـ              ؟الکتابِ  بقولِ  ون  ــــــأال تؤمن
 (762م:  2112)أبوماضي, 
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ــــْومم  ِملَّــــةَ  تـَرَْكــــتُ  ِإين ِ ﴿ مضـــمون هــــوا البيــــت يشــــبه مضــــمون هـــوه األيــــة القرآنيــــة:  ُهــــمْ  اِبآْلِخــــَرةِ  ُهــــمْ  وَ  اِبهللَِّ  يـُْؤِمنُــــونَ  ال قـَ
 (37)يوسف/ ﴾كاِفُرونَ 

 أعمــاق قصــائد أيب ماضــي ونتســائل حــول إميــان الشــاعر احلقيقــي ابهلل أو أنــه إنســان ملحــد, لــن جنــد فــإذن إذا نغــو  يف»
لــوا بغــّ  النظــر عــن اال ــاه الــديين  0«.إجابــة عــن هــوا الســوال, فيمکننــا أن نقــول إن أاب ماضــي جيــول بــني الشــ  واليقــني

ا  إلــی كشــف حقــائق العـامل و رمــوز الكــون وذلــ  عــرب الـوي ينتمــي إليــه إيليــا أبوماضـي ميكــن القــول ننـّـه شــاعر يسـعی دائمــ
 التاّمل والنظر يف خلقة العامل ومظاهره.

 عبادة الرب  
يعلــن إيليــا أبوماضــي يف األبيــات التاليــة تفاؤلــه ابلنســبة إلــی رمحــة اهلل ويشــري إلــی دافــع العبــادة عنــد النــاس. فهــو يعتقــد نّن 

نعم اجلنة أو اخلوف من جهنم وعقاب اهلل, ولكن الـوين يعبـدون اهلل عـن  البع  من الناس يعبدون اهلل بدافع الوصول إلی
علم ومعرفة, فمكانتهم عند اهلل أمسی من ا موعة األولـی وهـم عـادة يطمحـون إلـی أهـداف أعظـم مـن احلصـول علـی الـنعم 

 املادية واألمور الدنيوية:
 اــــــمغنم ب  طل  ت   ت  ــــــ  لسربَّ  دت  ـــــبوع              ه  ــــــــــــــــون  رج  ي   ملغنم   له  اإل ادو ـــــــــــــب  ع  

 !اـــــــمالَّ ت  أن تـ   ل  ـــــــــــــبن ق  ــــــــــــت مِ ــــــــــــــمفتالَّ  ا           ــــــــنم  أرواح  َـــّــــــوا جبهنـــــــعوَّ م ر  ــــــك  

 اـــــــــــــظلمأن ي   ,ة  ـــــــ  رمحــُـــّـــورب ,اـــــــــحاش   ا         ـــــــــــنوابِ ها لع  دَّ أع   له  اإل او ـــــــــمع  ز  
 (83 : م1993, برهومي)

يقول أبوماضي إن بع  الناس يعبدون اهلل نمل الوصول إلی اإلجنازات العظيمة ولكنـ  تعبـد اهلل يف حـني أنّـ  ال تطمـح 
رواحنـا مـن جهـّنم؛ فلـوا شـكت نفسـنا يف هـوا األمـر قبـل أن تشـعر ابألمل. ظنّـوا أّن الوصول إلـی املـال. كـم قـاموا بتخويـف أ

 جهنم أعدت لعوابنا يف حني أن ربنا رحيم وال يظلم أحدا.
ِإنَّ قـَْومــاً » إن اإلمــام علــي )ع( أيضــا يف هــوا الكــالم النبيــل, يبــني لنــا دافــع العبــادة عنــد النــاس بطريقــة وأســلوب مجيــل:  

َ َرْهَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َو ِإنَّ َعَبُدوا اهللََّ  َ ُشـْكراً فَِتْلـَك  َرْغَبًة فَِتْلَك ِعَباَدُة التُّجَّاِر َو ِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوا اهللَّ قـَْوماً َعبَـُدوا اهللَّ
 (237)هنج البالغة/حکمة  «ِعَباَدُة اأْلَْصَراِر 

َمـا َعبَـْدُتَك َخْوفـاً ِمـْن اَنِرَك : »ناس يعبدون اهلل ألهنم يـرون اهلل جـديرا  ابلعبـادةوكما بنّي يف هوا احلدي  نّن البع  من ال 
 (186:  ق1413جملسی,)« َواَل َطَمعاً يف َجنَِّتَك َلِكْن َوَجْدُتَك َأْهاًل لِْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتك

وهـوه املسـاله قسـم مـن اإلميـان واملعتقـدات الدينيـة فإذن إيليا أبوماضي يظهر لنا مدی يثّره ابلتعاليم الدينية بشكل مباشر, 
 للشاعر وقد ظهر هوا يف أشعاره.

 ذکر الشخصيات الدينية
إن اســـتلهام شخصـــيات األنبيـــاء مـــن أهـــّم الـــرتاث الـــديين الـــوي نشـــهده يف شـــعر الشـــعراء املعاصـــرين. وأبوماضـــي مـــن مجلـــة 

فكــارهم وطــرح واقــع ا تمــع والظــروف الــيت تعــرتي النــاس يف الشــعراء الــوين يلجــاون إلــی شخصــيات األنبيــاء لتصــوير زوااي أ
ا تمع. فهو يلجا يف كثـري مـن أشـعاره إلـی املعـاين واملفـاهيم القرآنيـة وأحيـاان مخـو مـن ألفاظـه وهبـوا األسـلوب يضـفي علـی  



 ينيحس نةيسک يف أشعار إيليا أيب ماضي نّيةيالد نياملضام اتيّ  ل
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النـــيب إبـــراهيم )ع(  كالمـــه وثـــريا مضـــاعفا . فهـــو يف إحـــدی أشـــعاره يـــربط بـــني احلـــزن واألمل الـــوي يعـــرتي الفقـــراء وبـــني قصـــة
 ويقول: يف قلبه انر النيب إبراهيم )ع( ويف وجهه دموع الشاعرة خنساء:

 )اخلنساء(   أدمـع     )اخلليـل( و  إنّـما                    يف  وجنتيهِ  نـار   هِ قلبِـ  يفِـ
 (115   م:2112)أبوماضی, 

ابــراهيم )ع(, فنمــرود أمــر حرســه وأن يعــّدوا انرا  ويلقونــه فيــه  يف الشــطر األّول يــوكران بقصــة النــيب« انر اخلليــل»إّن مفــردة 
ويتخّلصلوا منـه ولكـن امللـ  مل يـتمّكن مـن الوصـول إلـی غايتـه ألّن اهلل أراد أن يصـون نبيـه مـن أي ضـرر, لـوا أمـر اهلل النـار 

 (69)انبياء/ .ِإْبراِهيَم﴾  ﴿قـُْلنا اي انُر ُكوين بـَْرداً َو َسالمًا َعلىأن تصبح بردا  وسالما  علی ابراهيم: 
اإلشـارة إلـی احلـزن واألمل العميـق. ويصـّور « أدمـع اخلنسـاء»و « انر اخلليل»يقصد الشاعر من خالل استخدامه لتعابري كــ  

شدة احلزن واألمل من جراء الفقر ويظهر للمخاطـب عظمـة هـوا املوضـوع وهبـوا الطريـق يـدعوه إلـی عمـق النظـرة الـيت تتخلـل 
 اإلنسان الفقري.  وجوده ووجود

إن قصـــة النـــيب أيـــوب )ع( مـــن القصـــ  الدينيـــة األخـــری الـــيت أصـــبحت مثـــاال  ومنوذجـــا  عنـــد النـــاس للصـــرب واملقاومـــة أمـــام 
 الصعوابت واملشاكل يف احلياة. فيقول الشاعر يف موضع آخر:

 نيدِ الع   دوِّ   العلوی                علی ذلأيوب   للب   رب   ص   الروس   رب   ص  
 (288م:  2112وماضي, )أب

َو   رَبَـُّه َأين ِ َمسَّـيِنَ الشَّـْيطاُن بُِنْصـبم   ﴿َو اذُْكْر َعْبـَدان َأيُـّوَب ِإْذ اندى کما يقول اهلل سبحانه وتعالی يف هوه اآلية الکرمية:
﴾  (41) / َعذابم

ي. اي ليــت ميت طوفــان نــوح يقــول الشــاعر يف موضــع آخــر: إن يكــن العلــم عــامال  يف شــقاء اإلنســان, فيــا رّب أعــد يل محقــ
 )ع( قبل أن يستويل طوفان الدم علی األرض وحينأو يشقی الناس ويعّوبوا:

 إن ي ک ن ِعلــــــــم  الو ری ي شقيِهم                    اي إهلــــــــــــــــي ر دَّ لِلّناِس الغ بــــــ ـــــــــــــاء
مـــ ـــــــــــــاءو لي جي ء طوفان  نوح   ق بل مــــــــــ  ــــا                   ت غرِق  األرض  ِبطوف اِن الدِّ

 (123-122م:   2112)أبوماضي, 
قـَْوِمـِه فـََلبِـَث ِفـيِهْم َألْـَف َسـَنةم ِإالَّ   ﴿َو َلَقـْد َأْرَسـْلنا نُوصـاً ِإىلإن أابماضي استعان يف شعره هبوه اآلية بشكل جيد ومـتقن: 

/عنکبـوت ( فكـان قـوم نـوح )ع( عـاملني بطريـق اهلدايـة وقـد أظهـر 14. )﴾ َأَخَذُهُم الطُّوفاُن َو ُهْم ظاِلُمونََخِْسنَي عاماً فَ 
 هلم طريق احلق ولكنهم امتنعوا عن قبول دعوة اهلل تعالی.

مـق واجلهـل فالشاعر يعتقد نّن العلم الوي ال ينفـع اإلنسـان وال يكـون لـه معـني يف زمـن املصـاعب واملشـاكل, رمّبـا يكـن احل
أكثــر نفعــا  هلــوالء النــاس مــن العلــم, ألّن مثــل هــوه األعمــال لــن تكــون عاقبتهــا ســوی اهلــالك. كمــا كــان قــوم نــوح )ع( وــن 

 استوعب طريق احلق والعاقبة ولكن مل ينفعهم هوا العلم ومل ينجهم من الشقاء والعاقبة املريرة.
 الدعوة إلی الصرب واملقاومة
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 قســم كبــري مــن أشــعاره عــن هــوا التصــرف اإلنســاين. إن هــوه الصــفة الســامية مــن أهــّم املضــامني يــتکّلم إيليــا أبوماضــي يف
الشعرية عند شعراء املهجر وحتتّل مكانة خاصة يف أشعار أيب ماضي, فهو يدعو اإلنسـان  ـو هـوه الفضـيلة القيمـة لـدورها 

قـــل للــوين يشـــتكون يف حيـــاهتم: للحيـــاة حـــالوة  املهــم يف حتســـني مســـتوی احليـــاة يف ا تمـــع. کمــا يقـــول يف هـــوه األشـــعار:
 ومرارة. إذا أصبتم حبادثة أو كارثة فتحلو ابلصرب ألّن بعد كل عسر يسر:

 البـ دَّ  ِمـن ح لو  و ِمـن م ـرِّ  ق ل ل  لی ي شکون  د هر ه ـم               
 ـی الي سرِ فالع سـر  آخـر ه  إل      ص بـرا  إذا  ج ل ل    أصاب ک م            

 (417  م:2112)أبوماضي, 
يعتقــــد إيليــــا أبوماضــــي نن احلــــالوة واملــــرارة هــــو واقــــع احليــــاة, فــــإذن جيــــب أن نقبلــــه؛ لــــوا مــــن يتحلّــــی ابلصــــرب أمــــام املــــرارة 

 واملصاعب, سيجنب مثرة صربه الحمالة.
«. سـراً يُ  سـرِ العُ  عَ َمـ وإنَّ  ربِ الَكـ عَ َمـ جُ رَ َفـوال ربِ الصَّـ عَ َمـ صـرُ النَّ »استلهم إيليا أبوماضي من هوا احلدي  القيم يف شـعره: 

 «.الظفر مع الصرب والفرج مع الشدة, إّن مع العسر يسرا( »81)هنج الفصاحة/ 
ِة َتُکـوُن اَْلَفْرَجـُة َو ِعْنـَد َتَضـايُِق َصلَـِق اَلْـَباَلِء »يقول اإلمـام علـي )ع( يف شـان التفـاؤل عنـد املصـاعب:  ِعْنـَد تـَنَـاِهی اَلشِ ـدَّ

 (351. )هنج البالغة/حکمة «َيُکوُن اَلرََّخاءُ 
جنح إيليا أبوماضـي يف مصـر إلـی قـول الشـعر يف املوضـوعات السياسـية والوطنيـة وأّكـد علـی موضـوع اسـتقالل أرض مصـر 

( 19 م: 1993وحتريــر األراضــي العربيــة مــن أيــدي املســتعمرين. فهــو ظــّل يــدافع عــن أرض مصــر وأحالمهــم. )برهــومي, 
بنشر ديوانه  تـوكار املاضـي  يف مصـر. فهـو يظهـر لنـا بوضـوح يف هـوا الـديوان مـدی تشـوقه ابلنسـبة إلـی حتريـر  قام الشاعر

مصـر وجناهتـا مـن خمالـب املسـتعمرين. فهـو يف هـوه األبيـات حيـّ  النـاس علـی الصـرب أمـام احلـوادث ويبشـرهم مبسـتقبل زاهــر 
 كهم ابلصرب:ويقول نّن قمكاهنم اجتياز املشاكل واملصاعب عرب متسّ 

ت مـع  الغ مام    بين مصر  ع لی األحداِث ص ربا                 فق بـل  الصَّحِو جي 
 و إنّ احلـ رب  آخــر ها  س الم   اح                  ــبـص   ل   يعقبــه   ــــفإّن  الليـ

 (631   م:2112)أبوماضي, 
والبالء, فإّن النور سـيحّل مكـان الظلمـة ويف هنايـة احلـرب, سـيحّل  يقول الشاعر أيها الناس يف مصر, اصربوا علی املشاكل

السالم واألمن. يری أبوماضي نّن الصرب هو احلّل الوحيد خلروج الناس من املشاكل. فهو يعتقد نّن بعـد كـل عسـر سـيايت 
لب عـزة اإلنســان وعظمتــه. اليسـر ولكنّــه يـرف  وبشــدة الصــرب علـی الولــة واهلـوان؛ ألّن هــوا النــوع مـن الصــرب يـوّدي إلــی ســ

 فيقول الشاعر إلی متی تصربون علی اهلوان؟ كانكم تعيشون يف سعادة يف حني أن الولة مبثابة نريان حارقة: 
امي    ک م ت صربون  ع لی اهل و اِن کانَّک م              يف ر   ح   ةِغبط ة  و  الوُّل   ان 

 (827 )املصدر نفسه, 
مــة المبـاالة اإلنسـان ابلنســبة إلـی إجيـاد احللــول للمشـاكل الـيت تعــرتي اإلنسـان واإلنسـان بــدل إن السـكوت أمـام الولـة, عال

 حماربة الولة, عادة تتار السهولة علی الصعوبة وتتار االستسالم ويرف  املقاومة.
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و بـ  يف حـّل ويقول الشاعر يف هوه األبيات التالية: إن الصرب جدير بكـل شـاب. فكـن أنـت مثـاال للصـابرين, حتـی يقتـد
 مشاكلهم ومصاعبهم. لعمرك إّن احلزن ال جيدي نفعا  فإذن من األمجل أن يتحّلی اإلنسان احلزين ابلصرب: 

 )    ِمثل    )سيِّـدا كان   م ن سيَّما وال          ابلف    أليق   الصرب   )أفهمي( إنّ 
ِلّماتِ  يــــــِـ ف مبثِل              ماـــفإنّـ  للصابريـن   ق دو ة    ف ك ـن

 
 ي قتـ دى د فـِع امل

ا  ت نفع   م ا األحزان    ل ع مر ك   لَّــ أن  زونِ ــــابحملـ جمـل  في             رهبَّ  داـــــيـ ت ج 
 (311 )املصدر نفسه, 

فمـــن هـــوا املنطلـــق يتجّلـــى قســـم مـــن القـــيم الدينيـــة يف شـــعر أيب ماضـــي يف دعـــوة خيـــل عظـــيم مـــن النـــاس إلـــی الصـــرب أمـــام 
 اب واملشاكل ومكافحة الظلم واستعمار األجانب. الصع

 طلب اخلري
إن طلـب اخلـري خصيصـة أخـری سـلط الضــوء عليهـا إيليـا أبوماضـي بكـل حــوق؛ لـوا إذا تنتشـر هـوه الفضـيلة األخالقيــة يف 

 ا تمع, ستتحّسن العالقات االجتماعية يوما  بعد يوم: 
 ال ما أمس ـی ز کاة              

يـر  امل يـر  الناِس م ـن نـ ف ع  الِعبـادا      و  خ   و  خ 
 (297  )املصدر نفسه, 
 :ق1411متيمـی آمــدی,) «النـاسَ  عَ ن نَفـَمـ النـاسِ  خـريُ »اسـتعان أبوماضـي يف هـوا البيـت بكـالم مـن أمـري املـؤمنني )ع(: 

 357) 
هــد أوال  لكمــال النـاس ورفــاهيتم ويفكــر يعتقـد الشــاعر نّن اإلنسـان إذا مــا أراد الوصــول إلـی الكمــال والرفاهيــة, عليـه أن جيت

 يف سعادهتم. ويقول إذا كنت تريد أن تكون سعيدا  يف احلياة وأن تعيش يف رفاهية, فاجتهد واعمل لسعادة األخرين:
وی و هنائهم             فاعملَ   إن شأت   تسعد يف احل ياة و تنعما    إلسعاِد السِّ

 (657 م: 2112, يأبوماض)
اطلـــب العافيـــة لآلخـــرين حتـــی تصـــبح مـــن »اضـــي مـــن مضـــمون هـــوا احلـــدي  القـــّيم يف شـــعره برباعـــة ويقـــول: اســـتعان أبوم

 (34ة/ هنج الفصاح) «.كفسِ نَ  قها يفرزَ تُ  كريِ غَ لِ  ةَ يَ ب العافِ أطلُ »«: نصيب 
بهـا, وال تكـن  يقول الشاعر يف بيت آخر: كن كـوردة طيبـة العطـر الـيت متـنح اجلميـع رائحتهـا, حتـی سـارقها ال حترمـه مـن طي

 كالنبتة الکريهة اليت متنح رائحتها الكريهة للجميع حتی لساقيها:
 ال دمنة  خبث ه ا حّ  لساقيها                     ك ن وردة  طيب ه ا حّ  لسارقها

 (59  م: 2112ي, أبوماض)
مشــكلة وال ملــو جهــدا  يف ســبيل إن اإلنســان الكــرمي ابعتقــاد الشــاعر هــو الــِوي يــنه  ملســاعدة األخــرين عنــدما يواجهــون 

حــّل مشــاكلهم وال يفكــر ابخللــق الــوي يتحّلــى هبــا ذلــ  الشــخ  األخــر؛ كيــف ال وإّن يف ابلــه آمــال وأهــداف أمســی مــن 
هوا: يقول الشاعر يف هوا البيت عندما يصاب حساده مبشكلة, ينه  لنصرهتم ومواسـاهتم. فـإذن كـن كـالوردة الـيت تفـوح 

 للجميع حتی لسارقها:رائحتها وتقّدم عطرها 
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 حلاِسديهَ   و ر قَّ   ب ك ى  حاِسدوه   حترَّق   إذا  و
 السارقيهَ   أنوف    حّ   ابلشَّو ى ينفح   كالو ردِ 

 (849  )املصدر نفسه,
إن الشــعر املهجــري زاخــر ننــواع النظــرات واآلراء اإلنســانية, فلهــوا الســبب متثّلــت املشــاکل واملخــاوف وآالم اإلنســان الــيت 

م يف حماور أشعار الشـاعر. فلـوا يـری أبوماضـي أن دفاعـه عـن هـوه الرسـالة العظيمـة اإلنسـانية, هدفـه يف احليـاة ويـری تعرتيه
آالم البشــرية أملــه هــو أيضــا . فمواســاة النــاس ومعرفــة آالم النــاس, هــي نــوع مــن القــيم اإلنســانية الــيت ميكــن أن نراهــا يف مجيــع 

 أ اء الديوان.
 وصف الرب  

يف هــوه األبيــات إلــی قــدرة اهلل يف خلــق العــامل, خلقــة الــورات, الصــخور, قطــرات امليــاه, البحــار, املرجــان,  يشــري أبوماضــي
الدّر و...مجيعها من معامل اهلل وآايته يف العامل والكون. يعتقد الشاعر نن اهلل قـادر علـی أي عمـل وكـل تغيـري يطـرأ يف العـامل 

أبوماضـي إن اهلل هـو القـادر علـی أن جيعــل مـن قطـرات امليـاه حبـارا  وإذا مــا أراد والنظـام الكـوين حتـت سـيطرته وإرادتـه فيقــول 
 يستطيع أن مي  البحار من الدر واملرجان:

 أحسب اهلل الوي صاض من الورات ص خرا               و الوي شاء فصارت قطرات  املاء حبرا            
 فــــــــا  ودرّا                  وأراد الضوء  أجراما  فصار الضوء  ز هرا والوي شاء فضمَّ البحـــــــر أصدا             

 (192م:  2112)أبوماضي, 
يشــري إيليــا أبوماضــي عــرب اســتلهامه مــن اآليــة التاليــة, إلــی قــدرة اهلل يف خلقــة النظــام الكــوين وهــوا يظهــر لنــا نوعــا  مــا رويتــه 

 (45)نور/  ءم َقِديٌر﴾ ُكلِ  َشيْ     ما َيشاُء ِإنَّ اهللََّ َعلى﴿...َُيُْلُق اهللَُّ ابلنسبة إلی موضوع الدين: 
 اإلميان بقضاء اهلل وقدره

إن اإلميان بقضاء اهلل وقدره جزء من معتقـدات الشـاعر وإميانـه ونراهـا بوضـوح يف أشـعاره. يعتقـد الشـاعر نّن ال مّفـر ألحـد 
 هوه املسالة: من قضاء اهلل و تقديره وال ميكن ألحد أن يغّ  النظر عن

اة  ِفرارا              أين  أين  املف رُّ ِمن ذا الق ض اءِ   و تـ ن اج ت تبغي الن ج 
 (116م:  2112)أبوماضي, 

ــــــَردُّ »ويقــــــول النــــــيب ) ( أيضــــــا  يف هــــــوا ا ــــــال:  )هنــــــج  «.إن  اهللَ إذا َقضــــــی َعلــــــی َعبــــــدم َقضــــــاًء مل َيُکــــــن ِلَقضــــــائِه َم
 (91الفصاحة/ 

البيــت التــايل حــول إرادة اهلل وقدرتــه: وقولــوا هــوه إرادة اهلل وتقــديره ومــا يريــده اهلل يتحقــق حتمــا  مــن دون  ويقــول الشــاعر يف
 ش :

 شيأا  يکون اهلل   ر  و إن قدَّ             اإلله   و قولوا کوا قد أراد  
 (762م:  2112)أبوماضي,
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 فـََيُكـوُن﴾ ُكـنْ  لَـهُ  يـَُقـولَ  َأنْ  َشْيئاً  َأرادَ  ِإذا َأْمُرهُ  ِإمنَّا﴿ة: فنجد أن هناك عالقة وطيدة بني البيت املوكور وهوه األية القرآني
 (82)يس/
 احملبة

إن احملبة جوهر ميكن أن تبعد اإلنسان عن كثري من الرزائل كالغرور والكرب والبخل. إن اإلنسـان الكـرمي يطلـب اخلـري جلميـع 
بـــع مــن احملبـــة الـــيت يف جوفـــه ابلنســبة إلـــی األخـــرين. فإيليـــا النــاس ويطلـــب ل خـــرين مــا يطلبـــه لنفســـه مـــن اخلــريات وذلـــ  ان

 أبوماضي عندما يصف  اإلنسان الكرمي, يعّد له بع  اخلصائ  و يقول: 
  ي رت ضيـه ال الوي أبدا لصاحبـهِ  ي رتضـي ال
 (849   م:0110, يبوماض)أ

ــــب ِلَغــــريِ »ويف أحاديثنــــا  ــــن أيضــــا نقلــــت هبــــوه الصــــورة:  ــــُه مــــا َتکــــَرُه هَلــــا كَنفِســــَمــــا حُتِ ــــُب لِ  كَأصِب . )هنــــج «و اکــــَره َل
 (31البالغة/رسالة

إذا كــان قلــب اإلنســان زاخــرا  ابحملبــة واخلــري ابلنســبة إلــی اآلخــرين فهــوه عالمــة علــی أن اهلل موجــود يف قلــب هــوا اإلنســان, 
: مـادام قلبـ  زاخـرا  ابحملبـة ألّن هوا الشخ  ابتعد عن الضغائن واحلقـد واحلسـد والـبغ  ويفـّر منهـا دائمـا , فيقـول الشـاعر

 : والصداقة ابلنسبة إلی أخي , فانت إنسان يسكن اهلل يف قلب
,         أل ئ    رمحـة   فيهِ   قلب     دام   ما  اهلل    قلِب     فـي  امرؤ    فانت    عان 

 (777  م:2112 ,)أبوماضي
اســتحكاما  يومــا  بعــد يــوم, و يكــون اإلنســان إذا تكــن صــداقة اإلنســان مــع العطــف واحلنــان, فســتكون عــروة الصــداقة أكثــر 

مهمــا اختلفــت طبقتــه أي الفقــري والغــين يكونــوا يف مرتبــة واحــدة. إذا آثــر اإلنســان أن يصــادق النــاس, فإنــه مــن دون شــ  
 سيشعر حبضور اهلل يف قلبه.

ده, وتغّلبــت عليــ  مصــاعب فيــدعو الشــاعر اإلنســانية إلــی العطــف واحملبــة واحلنــان ويقــول: إذا مل يكــن الــدهر وفقــا ملــا تريــ
يف هـــوا البيـــت يشـــريان إلـــی مـــدی صـــعوبة احليـــاة « علقـــم»و « أرقـــم»الـــدهر ومشـــاكله, فكـــن أنـــت لّينـــا ومتعـــادال . كلمتـــا 

ومصــاعبها, ولكــن الشــاعر يعتقــد نّن اإلنســان جيــب أن يتحلّــی ابلصــرب يف هــوه الظــروف, وإن يكــن الــدهر ضــّده, فيجــب 
هم حمبتــه وخـــريه:  كــن بلســما  وإن يكــن دهــرك ثعبـــاان , كــن حلــوا  وإن يكــن اآلخــرين مـــرّين  أن يكــون حمبّــا ل خــرين و ميــنح

 كاحلنظل:
 ع لق مـا كأرقمـا             و حالوة  إن صـار  غ ري   كک ن بلسما  إن صار  دهر  

 (657  )املصدر نفسه,
الوصول إلـی هـوه املرحلـة يعـّد صـعبا  وشـاقا  ولكـن مع أّن اتّباع هوا األسلوب يف احلياة يرافقه كثري من املتاعب واملصاعب و 

يف النهايــة يــوّدي إلــی كمــال اإلنســان ومنـّـوه ويتســّبب يف أن ال يشــعر اإلنســان بشــيء ســوی احملبــة, واحلســن, والطمانينــة يف 
 وجود اإلنسان.
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يطلـب مـن النـاس أن يتعلمـوا يعتقد الشـاعر نّن احملبـة عمـل نبيـل وقـّيم, لـوا يـدعو أصـحابه إلـی تعلّـم هـوا العمـل, فالشـاعر 
احملبة من األزهار والبالبل؛ ألهنما مثل آخـر مـن مظـاهر الطبيعـة الـيت متـنح مجيـع املخلوقـات مـن لطفهـا وحمبتهـا مـن دون أن 
ينتظـروا إزاء ذلــ  أي مقابـل: يقــول الشـاعر مــن الــوي ميـنح أجــرة وجـزاء ل زهــار مقابــل عطـرهم احلســن, أو مـن ميــنح جــزاء 

          لبالبل؟ اي صديقي, تعّلم علم احملبة من هوين, فإيّن وجدت احلب واحملبة علما  مفيدا :مقابل تغريد ا
مّنــــم ن ذا ي کافـیء  زهرة   فّواحـة  ؟               أو م ـ  رت 

 ا؟ــــــــــن ي ثيب  الب لبل  امل
 حّبِة ع نهمـا               إيّن و ج دت  احل  

 ـبَّ ِعلما  قـ ّيمـااي صاِح خ و ِعلم  امل
 (657  )املصدر نفسه,

فـإذا وجــد إنســان لـه علــم, ولكــن يفتقـد العواطــف األخالقيــة فمثلـه مثــل متثــال جامـد ال طائــل حتتــه, يرتـدي تلــ  املالبــس »
 (16  ش:1347)فرزاد,  «اجلميلة

ــا ( إذا متــنح حّبــ  األخــرين ســيتبّدل الكــوئ الصــغ ري إلــی عــامل ملــيء ابلنــور, وإذا يقــول الشــاعر يف هــوه األبيــات: )كــن حمّب
تغضب فسيتحّول العامل إلی سـجن مظلـم معـتم. إذا متـنح حبّـ  إلـی الصـحراء, سـتتحّول رماهلـا إلـی أزهـار وسـيتحّول ذلـ  

 السراب املخادع إلی ماء:
 حبـِة إن غ فـك أيقت شعور                 

 ک الدُّم ـی   الشعور  الناس   کانــوا ا               لوال ـــــابمل
 ون  ِسجنا  م ظلماوابغ    فـ ي مسي الک    ونـا   نـ يّـرا             أحِبب فيغدوا الکـوئ  ک                  

ا اخل  ــــــــــــز ه ا             ــــــلو ت عشق  الب يداء  أصبح  ر مل ه                   اـــــــّداع  مــــــــــرا , و صار  س راهب 
 (658  م: 2112, ضي)أبوما

يصــّور لنــا الشــاعر يف هــوه األبيــات مــدی إميانــه مبعجــزة اإلميــان, وحمبــة اآلخــرين, هــي نفســها نــوع مــن أنــواع الرتبيــة وتعلّــم 
اإلنســان كيــف تتــار طريقــه يف احليــاة وكيــف يســعی إلــی الوصــول إلــی أهدافــه وأي مكــان يتجلّــی بصــمات احملبــة والصــداقة 

العوائـق يف احليـاة وسـتتحقق السـعادة والكمـال يف ظلـه. ترافـق احملبـة عـادة قيمـا  مثينـة كاإلحسـان, ستزول كثري من املشـاكل و 
والعفــو, والصــفح, واحملبــة والصــرب, وهلــوه القــيم نتــائج كالبعــد عــن الغــرور, والــنق , والضــعف, والظلــم, وعــرب اتباعنــا هلــوه 

 الفضيلة ميكن االبتعاد عن الشووذ وسائر الرذائل األخالقية.
 العفو والصفح

إن العفو من أهـّم الصـفات احلسـنة وإحـدی طـرق إصـالح ا تمـع؛ ألّن كثـريا  مـن القلـوب احلاقـدة ميكـن إصـالحها بواسـطة 
بيـــــاتی, الرمحــــة والعطوفــــة والصــــفح, وابلعفــــو وحــــده ميكــــن غــــّ  النظـــــر عــــن النقصــــان والوصــــول إلــــی شــــاطيء األمــــن. )

 (196  ,1378جعفر,
وسـاظّل  بكّل ما أوتيت من قـوة أن أبعـد مجيـع الصـعاب واملشـاكل الـيت تعـرتض طريـق صـديقي يقول أبوماضي إيّن ساسعی

أســاعده ولــن أحرمــه مــن لطفــي واعتنــائي بــه أبــدا . ســاری أعمالــه احلســنة ولــو كانــت بعيــدة عــن احلســن واألعمــال الطيبــة, 
 أن أقوم بلومه ومعاتبته:وساغطی النظر عن أخطائه وعثراته, وإن ارتكب خطا, وسالوم نفسي وأعاتبها قبل 

 و مبخلبـِي ويــــبناجِ  ع نـه  داف عـت             يــــــِبصاِحبـِـ  الء  ــــالب زل  ــــــنـ  إذا يــــإنّـ
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ه  الضعيف  ِبساِعِدي          د  وش   ت   م نكب   دت  ساِعد   رّي  مب نكبـِيه   العـ  ــــوس رت 
اِسن ه    وأرى           أرى   ال   يـــكانّـ   ئـ هساوِ م    وأری  ت كت ـبِ   لـ م   وإن  حم 
 أتعتّـب  لـ م   إلــيّ    ـاء  ــأس   وإذا             أخطات  إن  هــــق بل ـ  يـــن فسِ   وألوم  

 (146-145م:  2112, يأبوماض)
اها كفالمـه وهـو ال ميكنـه أن ال يهـتّم يظهر لنا من خالل هوه األبيات نّن الشاعر عامل ابآلالم واليت تعرتي اإلنسان وهو ير 

 مبشاكل اإلنسان وقضاايه وأن ميّر عنها بسهولة مع أنّه لن حيظی بشيء منها سوی السوء.
إن أاب ماضـــي شـــاعر قـــد أنی بنفســـه عـــن مجيـــع الفـــرق واملـــواهب وهـــو مييـــل أكثـــر مـــا مييـــل  ـــو أهدافـــه اإلنســـانية الســـامية  

نه  ملناصـــرة أي إنســـان مثّقـــف, فهـــو شـــاعر ال يكـــاد يقـــدر علـــی رؤيـــة مصـــائب كالـــدفاع عـــن املظلـــومني والفقـــراء وهـــو يـــ
 األصـــدقاء ومشـــاكلهم وهـــو ال يـــزال يعكـــف لنصـــرهتم بـــدل التـــنّق  مـــن شـــاهنم والقيـــام بـــردة فعـــل  ـــاه أعمـــاهلم القبيحـــة.

 (77 م: 1993)برهومي, 
ي ذل  ابلطبـع إلـی انتشـار فضـائل كـاملروة, كمـا إن إحدی نتائج العفو اإلجيابية هي حتويل العداوة إلی صداقة ومودة ويودّ 

 نراه يقول: ولكيّن أعفو, ومن هوا الطريق ساعّلم املروءة ألعدائي:
 النـدى  و أعدائـي املروءة     أعلِّم               س ورة    للغيت و أعفـو لكّنين و

 (314   )املصدر نفسه,
صــالح يف ا تمــع وحتســني العالقــات اإلنســانية. إن العفــو تغاضــي إن كظــم الغــيت وعفــو النــاس, خطــوة إجيابيــة يف حتقــق اإل

النظــر عـــن أخطـــاء اآلخـــرين, وحيـــدو ابلقـــيم ومنزلـــة اإلنســـان إلــی العلـــّو والرفعـــة. إن العفـــو والصـــفح يســـاعدان علـــی حتســـني 
ين ميكــن أن يكــون العالقــات االجتماعيــة وتبــّدل العــدواة والبغضــاء إلــی الصــداقة واألخــّوة, وغــّ  النظــر عــن أخطــاء األخــر 

األعـــداء درس الســـخاء  -حتـــی–منعطفـــا  هامـــا  لنهايـــة العـــداء والتصـــرفات البويأـــة. وعـــرب الســـماحة والعفـــو ميكـــن أن نعّلـــم 
والسماح. فابوماضي شاعر يشعر جيدا  بفقدان هوا التصرف وهـو ينـوي أن تطـو خطـوة مـؤثّرة  ـو الكمـال اإلنسـاين عـرب 

دائما  ما يفّكر الشـاعر يف نتيجـة هـوا العمـل؛ ألّن هـوا الطريـق يـؤدي إلـی اسـتحكام روابـط حتقيق هوه الصفة يف ا تمع. و 
 الصداقة والعالقات اإلنسانية.

 النتائج
 وبلوغه إلی الكمال. نتضمن سعادة اإلنسا ثناايه من اإلرشادات والربامج اليت ال يزال الدين حيمل يف -
 والفكر الديين واملضامني الدينية وغالبا  ما ينظر إلی هوه املسائل بنظرة متفائلة.ر ابلثقافة أميا وثّ  إيليا أبوماضيوثر  -
يف أشـعاره الدينيـة عـن احلقـائق والكمـال يف ا تمـع اإلنسـاين. واملسـائل الـيت يتطـرق إليهـا الشـاعر تـدور أبوماضي  يبح  -

 حول إصالح اإلنسان وا تمعات اإلنسانية.
وأيضـا  وعـدم ثبـات الـدنيا ومعرفـة الـرب, واآلخـرة حول مسـائل كاملعـاد والـدنيا  ينية يف أشعارهقسم من املضامني الديدور  -
 .القّيمة اليت اهتّم هبا الشاعر يف آرائه االصالحيةالعفو والصفح من املفاهيم و طلب اخلري, و لدعوة إلی الصرب واملقاومة, ا
 .إيليا أيب ماضيمن أسباب خلود شعر  ن يكون الرتكيز علی املفاهيم الدينية واألخالقيةأميكن  -
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من املعارف الدينية يقصد أن تطو خطوات إجيابية ومؤثرة  و توسيع نطـاق القـيم والفضـائل  استلهامهعرب إن أابماضي  -
 األخالقية.

 ومعرفة حقائق عامل الطبيعة. النظام الكوين ننّه ميكن التيّقن بوجود اهلل عرب التدبر يفأبوماضي يعتقد  -
 

 املصادر واملراجع
 الفارسية

 )ترمجه حممد مهدی فوالدوند( قرآن کرمي

 , ترمجه علی شريوانی, قم: دفرت نشر معارف.هنج البالغه ,1391امام علی بن ابی طالب )ع(, 

ی حبيـــب روحـــانی, چـــاپ اول, مشـــهد: , ترمجـــهی کرامـــت انســـانیگذشـــت عـــالی تـــرين نشـــانه ,1378بيــاتی, جعفـــر,
 .ياد پژوهش های اسالمیآستان قدس رضوی بن

 ترمجه کاظم عابدينی مطلق, چاپ سوم, قم: نشر ندای دوست. هنج الفصاصه،, 1392پيامرب اعظم ) (, 

هــای حممــد تقــی مصــباح يــزدی, چــاپ دوم, قــم: جلــد اول, برگرفتــه از درس ،اخــالق در قــرآن ,1379شــريوانی, علــی,
 .دارالفکر

 طبوعاتی عطايی.هتران: م دين و اخالق،, 1347فرزاد, حسني,

 العربية

 الطبعة السابعة عشرة, بريوت: دارالعلم للماليني. اخلمائل،م, 1987, أبو ماضي, إيليا

 ., بريوت: دار العودةديوان إيليا أبوماضي, م2112, ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,, الطبعة األولی, بريوت: دار الکتب العلميةعر السؤال واجلمالإيليا أبو ماضي شا.م1993برهومي, خليل, 

 ., الطبعة الثانية, بريوت: دار الکتاب العامليصوار بني الفکر الديين والفکر املادي, 1992تّفاحة, أمحد زکي, 
 ., چاپ دوم, قم: دار الکتاب االسالمیغرر احلکم و درر الکلمق, 1411متيمی آمدی, عبدالواحد بن حممد,

الطبعـــة الثانيـــة  ,أعـــالم  الشـــعر العـــريب احلـــديث مـــن أمحـــد شـــوقي إلـــی حممـــود درويـــش، م2113جحــا, ميشـــال خليـــل,
 .املنّقحة, بريوت: دار العودة

 ., الطبعة الثالثة, القاهرة: دار املعارفشعراء الرابطة القلمية ,مجيل السراج, اندرة, د.ت

 .القاهرة: دار املعارف ,عنه و أشعاره اجملهولة إيليا أبوماضی دراسات ,, د.تسليم دميرتی, جورج

   .بريوت: منشورات املکتبة العصرية ,إيليا ابوماضي بني التجديد والتقليد ,زکي طالب, طالب, د.ت

چــاپ ســـوم, هتـــران: انتشـــارات انصـــر  ,11لـــد, ججممـــع البيـــان فـــی تفســـري القـــرآن ,1372 طربســی, فضـــل بـــن حســـن,
 .خسرو

 .جلد سوم, چاپ اول, قم: دار احلدي  ,کافی ,ق1429کلينی, حممد بن يعقوب,
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دار إحيـــاء  , چـــاپ دوم, بـــريوت:67جلـــد  تصـــحيح: مجعـــی از حمققـــان, حبـــار األنـــوار، , ق1413جملســـی, حممـــد ابقـــر,
 الرتاث العربی.

, , الطبعــة األولــیإيليــا أبوماضــي بــني الشــرق والغــرب، يف رصلــة التشــرد والفلســفة والشــاعرية ,م1997املعــوش, ســامل,
 .بريوت: مؤسسة حبسون

 .الطبعة األولی, بريوت: دار و مكتبة اهلالل ,شعراء املهجر الشمايل، م2119 اهلواري, صالح الدين,
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(14) 
 القرآنية الد اللة يف وأثره التَّحبري الصَّويت

 )االستفهام أمنوذًجا(
 1منصور حممد أمحد يوسف د.

 ,ضو هيأة التَّدريس بكلية العلوم اإلسالميةعأستاذ مشارك و 
 ماليزاي –جامعة املدينة العاملية )ميديو( 

 ملخص البحث:
قـيم يـ ع دُّ التَّنغيم من مظاهر التَّحبري الصَّويت حي  إنَّ له دور ا كبـري ا يف الكشـف عـن الدِّاللـة القرآنيـة, فهـو مبثابـة عالمـات الرتَّ 

قـيم عـوان  للقـارئ للوقـوف علـى  من الكالم املكتوب, فيكون عوان   للمستمع على فهـم املعـىن املـراد, كمـا كانـت عالمـات الرتَّ
 املعىن املراد.

ـوقف و , علماء  األصوات اللغوية وقد اهتم ابلتَّنغيم وأدركـوه, وإن مل يكتبـوا فيـه  هم عرفـو علماء التَّجويـد وقفـات تـدلُّ علـى أهنَّ
 ن علماء التَّجويد اهتمامهم ابلتَّنغيم وبدوره يف بيان الّداللة القرآنية., كما شارك املفسرو دراسة  نظرية  شاملة  

دور التَّنغـيم يف  تعريف التَّنغيم, ويظهر عناية علماء التَّجويد واملفسرين به, كما يكشف عن ويلقي هوا البح  الضَّوء على
 إبراز خصائ  االستفهام.

 , الصويت, االستفهام.التحبري, الداللة, القرآنيةالكلمات املفتاصية: 
 

 املقدمة:
ـــريفة يف ذلـــ . ومعـــىن   ـــنَّة النَّبويـــة املشـــرفة علـــى حتســـني الصَّـــوت ابلقـــرآن الكـــرمي, وتعـــددت األحاديـــ  الشَّ لقـــد حثَّـــت السُّ

 التَّحبري: التَّزيني والتَّحسني, فاملقصود: تزيني الصَّوت وحتسينه به.
 إليه. واإلصغاء وتدبره استماعه على للقلوب بـ َعث ا ألداءا وجودة الصوت قراءة القرآن الكرمي حب سن ويف

لة جبمال الصَّوت الوي تريح األ ذن إليه, وا يؤدي إىل سـرعة دخـول املعـىن للقلـب, كمـا أنَّ  وال تفى أنَّ التَّحبري وثيق الصِّ
 لنَّ ِّ القرآين.التَّحبري الصَّويت ينه  لتحقيق غاية مهمة تتمثل يف الكشف عن الداللة املقصودة من ا

قـيم ويـ ع دُّ التَّنغيم من مظاهر التَّحبري الصَّويت حي  إنَّ له دور ا كبري ا يف الكشف عن الدِّاللة القرآنية, فهـو مبثابـة عالمـات الرتَّ 
قـيم عـوان  للقـارئ للوقـوف علـى  من الكالم املكتوب, فيكون عوان  للمستمع على فهـم املعـىن املـراد, كمـا كانـت عالمـات الرتَّ

 املعىن املراد.
لـوا فقـد آثـرت املشـاركة يف املـؤمتر الـدَّويل االفـرتاض األول للقــرآن الكـرمي واللغـة العربيـة )الدراسـات اللغويـة واألدبيـة(, والــوي 

 تقيمه جامعة كردستان اإليرانية, مع جامعة ماالاي املاليزية, وجامعة سوران ققليم كردستان العراق.

                                                           
0 Mansour.yousef@mediu.my 
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م, حتـــت حبـــوث احملـــور الثـــامن: االحتجـــاج ابلقـــرآن الكـــرمي يف علـــوم اللغـــة الغربيـــة ببحـــ  0100مـــارس 4-3يف الفـــرتة مـــن 
 القرآنية )االستفهام أمنوذًجا(. الد اللة يف وأثره التَّحبري الصَّويتعنونته: 

الدِّاللـة القرآنيـة, فهـو يـ ع ـدُّ التَّنغـيم مـن مظـاهر التَّحبـري الصَّـويت حيـ  إنَّ لـه مـن دور  مهم ـا يف الكشـف عـن أمهية البحـث: 
قـيم عـوان   قيم من الكالم املكتوب, فيكون عوان  للمستمع علـى فهـم املعـىن املـراد, كمـا كانـت عالمـات الرتَّ مبثابة عالمات الرتَّ

 للقارئ للوقوف على املعىن املراد.
 واملفسـرين ابلتَّنغـيم, كمـا يكشـف عـن تعريف التَّحبري الصَّويت, ويظهر عناية علماء التَّجويـد ويلقي هوا البح  الضَّوء على

 دور التَّنغيم يف إبراز خصائ  االستفهام.
ــا مــن مظــاهر التَّحبــري الصَّــويت, كمــا كــان لــه الــدور األهــم يف الكشــف عــن : مشــكلة البحــث ملــَــّا كــان التَّنغــيم مظهــر ا م ِهم 

ــوء علــى م, وإظهــار عنايــة علمــاء التَّجويــد واملفســرين بــه, كمــا تعريــف التَّنغــي الدِّاللــة القرآنيــة, قصــد هــوا البحــ  إلقــاء الضَّ
 دور التَّنغيم يف إبراز خصائ  االستفهام. يكشف عن

 يهدف هوا البح  إىل التَّوصل لعدة أهداف أمهها: أهداف البحث:
 إلقاء الضوء على مصطلح التَّحبري الصويت, والتَّنغيم. -0
 , واملفسرين ابلتَّنغيم وبدوره يف بيان الّداللة القرآنية.ويدالتَّج, و علماء األصوات اللغوية إظهار عناية-0
 دور التَّنغيم يف إبراز خصائ  االستفهام. الكشف عن-3

 :الدراسات السابقة
حبــ  بعنــوان التَّنغــيم يف القــرآن الكــرمي )دراســة صــوتية( للــدكتورة/ ســناء محيــد البيــايت جبامعــة الكوفــة, مركــز إحيــاء الــرتاث -0

صفحة, وهو يبحـ  عـن موسـيقى الكلمـات يف القـرآن الكـرمي, ويدرسـها دراسـة صـوتية كمـا  33 ابلعراق يف العلمي العريب
 هو ظاهر من عنوانه.

ــا( ل ســتاذ/ زهــري الــدين رمحــاين األســتاذ املســاعد جبامعــة حممــد -0 حبــ  داللــة التنغــيم يف القــرآن الكــرمي )ســورة الزمــر منوذج 
 صفحة, وهو يركز على داللة التَّنغيم يف سورة الزمر. 08زائر يف اجل-برج بوعريريج-البشري اإلبراهيم
 فيبح  يف التَّنغيم, وأثره يف الداللة القرآنية, وذل  ابلتَّطبيق على أسلوب االستفهام.  أما حبثي هذا:
يـ  حلـل اعتمد البح  على املنهج الوصفي, حي  وصـف ظـاهرة التحبـري الصَّـويت, واملـنهج التَّحليلـي, ح: منهج البحث

 الظاهرة يف منوذج  تطبيقيّ  هو أسلوب االستفهام.
 املقدمة, وثالثة مباح , وخامتة: -مبشيأة هللا تعاىل-ساقسم هوا البح  خطة البحث:

 البح , ومشكلته, وأهدافه, والدراسات السابقة, ومنهج البح .فيها بيان أمهية  املقدمة:
 تعريف التَّحبري الصَّويت.املبحث األول: 

 عناية علماء التَّجويد واملفسرين ابلتَّنغيم.بحث الثاين: امل
 التَّنغيم يف إبراز خصائ  االستفهام.دور املبحث الثالث: 

 وصيات.تائج والتَّ فيها أهم النَّ اخلامتة: 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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 .أمجعنيوصحبه  وصحبه م وابرك على عبده ورسوله حممد وآلهى هللا وسلَّ وصلَّ 
 ويت تعريف التَّحبري الصَّ املبحث األول: 

ــريفة يف ذلــ ؛ فمنهــا: مــا  ــنَّة النَّبويــة املــ ـــشرَّفة علــى حتســني الصَّــوت ابلقــرآن الكــرمي, وتعــددت األحاديــ  الشَّ لقــد حثَّــت السُّ
داود يف  )أبــو .«نصــواتكم القــرآن   زيِّنــوا»: صــلى هللا عليــه وســلم هللا رســول قــال: رواه الــرباء بــن عــازب رضــي هللا عنــه, قــال

 450 /31: 0110, وأمحــد بــن حنبــل يف املســند, 0340ح  0/406, وابــن ماجــه يف ســننه (0468)ح  74 /0ســننه 
 (.0740 /6: 0987صحيحه,  يف البخاري , وإسناده صحيح, وعلَّقه08494ح 

بخـاري . )ال«ابلقـرآن تغنَّ مل يـ  نَ ا م ـلـيس منَّـ» :صـلى هللا عليـه وسـلم هللا رسـول قـال: وما رواه أبو هريرة رضـي هللا عنـه, قـال
 (.  7189ح 0737 /6يف صحيحه 

 ح س ـنِ  لنـيبّ   أ ِذن مـا لشـيئ هللا أ ِذن مـا» :يقـول صـلى هللا عليـه وسـلم, هللا رسـول مسـع وما رواه أبو هريرة رضـي هللا عنـه, أنَـّه
 545 /0يف صـــــــحيحه , ومســــــلم7015ح 0743 /6. )البخـــــــاري يف صــــــحيحه «بــــــه جيهــــــر   ابلقـــــــرآن, يتغــــــىنَّ  الصَّــــــوت

   (.790ح
رواه أبو موسى األشعري رضي هللا عنه, أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم وعائشة رضي هللا عنها مـرَّا بـه وهـو يقـرأ يف بيتـه  وما 

, فقاما يستمعان لقراءته, ّ مضيا, فلما أصبح لقي رسول  هللا صلى هللا عليه وسـلم أاب موسـى, فقـال:  اي أاب موسـى, »ليال 
, فقــال لــه أبــو موســى: أمــا إيّنِ اي رســول هللا, لــو «وأنــت تقــرأ يف بيتــ , فقمنــا فاســتمعنامــررت  بــ  البارحــة ومعــي عائشــة, 

ت  لـــــ  حتبـــــري ا. )أبـــــو يعلـــــى يف مســـــنده  ح 0905 /4, وأصـــــله يف صـــــحيح البخـــــاري 7079ح 066 /03علمـــــت  حلـــــربَّ
 (.  «واداي أاب موسى, لقد أ تيت ِمزمار ا من مزامري آل د»بلفت:  793ح  400 /0وصحيح مسلم  ,4760

يج العــروس مــن جــواهر ومعــىن التَّحبــري: التَّــزيني, والتَّحســني, والتَّنميــق, فاملقصــود: تــزيني الصَّــوت وحتســينه بــه. )الزَّبيــدي, 
 (.0/050(, و)جمموعة من املؤلفني, املعجم الوسيط01/510 القاموس

. )املــ ـــناوي, «إليــه واإلصــغاء وتــدبُّره, اســتماعه, علــى للقلــوب بـ َعث ــا األداء وجــودة الصُّــوت, حب ســن»قــراءة القــرآن الكــرمي  ويف
   (.4577ح 68/ 4ه: 0356الصغري للم ناوي,  اجلامع شرح القدير في 

لة جبمال الصَّوت الوي تريح األ ذن إليه, وا يؤدي إىل سرعة دخول املعىن للقلـب؛ لـوا قـال  وال تفى أنَّ التَّحبري وثيق الصِّ
ــم احلســن, ابملنظــر العــني كاَلِتــواذ الطَّيــب ابلصَّــوت األ ذن الِتــواذ   إنَّ »: (ـهــ750ت) ابــن قــيم اجلوزيــة  الطَّيبــة, ابلــرَّوائح والشَّ

 (.0/488م: 0996السَّالكني,  . )ابن قيم اجلوزية, مدارج«الطَّيبة ابلطُّعوم والفم
ة املقصــودة مــن الــنَّ ِّ القــرآين؛ فالقــارئ كمــا أنَّ التَّحبــري الصَّــويت يــنه  لتحقيــق غايــة مهمــة تتمثــل يف الكشــف عــن الّداللــ

قـام ا يد ميكنه التَّعبري عن املعىن املراد فيشتدُّ صوته وحيتدُّ, إذا كان املقـام مقـام شـدة وِحـدَّة, ويـرقُّ صـوته ويلـني, إذا كـان امل
 مقام رِقَّة ولني.

ابلليـل خفيـة ؛ ليسـتمعوا لقـراءة رسـول هللا صـلى هللا عليـه ورمبا كان ذلـ  األداء املـؤثر دافع ـا قـواي  لكبـار املشـركني أن يتسـلَّلوا 
رية النَّبوية-وسلم وابلرغم من إدراك أولأ  عظمة القرآن الكرمي وجالله, وروعته, ومس ـ وِّ بيانـه,  -كما هو م د وَّن يف كتب السِّ

حر وا عر.إال أنَّه أخوهتم الِعزَّة ابإلّ, ورموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلسِّ  لكهانة, والشِّ
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, اقـرأ: للنَّيب صلى هللا عليـه وسـلم قال أنَّه: الفصاحة يف قريش زعيم وكان املغرية, بن الوليد ومن ذل  قصة  :عليـه فقـرأ ع ل ـيَّ
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ    چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ )

 [.91]النحل: (ژ
 أســـفله وإنَّ  ملـــ ــــَثِمر, أعـــاله وإنَّ  لطـــالوة, عليـــه وإنَّ  ,حلـــالوة لـــه إنَّ  وهللاِ : فقـــال صـــلى هللا عليـــه وســـلم, فاعـــاد أ ِعـــَد,: قـــال

. )القسطالين, املواهب هوا يقول وما ملـــ ـَغِدق,  (.0/043احملمدية  ابملِــنح اللدنية بشر 
ـَرس ح ـياق القـرآين وموسـيقاه املـــ ـتمثلة يف ج  روفـه, وإيقـاع  فهوه احلالوة اليت استشعرها الوليد بن املغرية إمنـا هـي انعكـاس للسِّ

كلماته, واألداء الرَّفيع الوي جعله يتـووق الـّدالالت املقصـودة مـن اآلايت, إىل احلـدِّ الـوي جعلـه يعـرتف اعرتافـ ا صـرحي ا أنَّ 
ــحر فيمــا حكــاه القــرآن الكــرمي عنــه:  هــوا القــول فــوق طاقــة البشــر, قبــل أن ينقلــب علــى عقبيــه ويرمــي القــرآن الكــرمي ابلسِّ

 [.05-04]املدَّثر:  ( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)
 سرين ابلتَّنغيم.فَ ــُـاملبحث الثاين: عناية علماء التَّجويد وامل

قـيم ي عدُّ التَّنغيم من مظاهر التَّحبري الصَّويت حي  إنَّ لـه دور ا كبـري ا يف الكشـف عـن الّداللـة القرآنيـة, فهـو مبثابـة عالمـات الرتَّ 
قـيم عـوان  للقـارئ للوقـوف ع ل ـى من الكالم املكتوب, فيكون عوان  ل لمستمع ع ل ى فهـم املعـىن املـراد, كمـا كانـت عالمـات الرتَّ

  املعىن املراد.
متام حســان, منــاهج الــدكتور/. )«ننَّــه ارتفــاع الصَّــوت واخنفاضــه أثنــاء الكــالم»ويـ ع ــرِّف علمــاء  األصــوات اللغويــة التَّنغــيم: 

 (.064البح  يف اللغة   
موسـيقى »/ إبراهيم أنيس أول م َن أدخل مصطلح التَّنغيم يف الدِّراسات اللغوية العربية املعاصرة, وأطلق عليـه: ويـ ع دُّ الدكتور

 (.075م:   0975. )د/ إبراهيم أنيس, األصوات اللغوية, «الكالم
   (.534م:   0111/ كمال بشر, الدكتور. )«التَّلوين املوسيقي»واستخدم الدكتور/ كمال بشر مصطلح 

ــول ــقــد كــان لعلمــاء التَّجويــد وقفــات تــدلُّ علــى أهنَّ م  م عرفــوا التَّنغــيم وأدركــوه, وإن مل يكتبــوا فيــه دراســة  نظريــة  شــاملة , إال أهنَّ
 .كانوا متون به على وجهه الصَّحيح ابلسَّليقة, وهلم إشارات تدلُّ على معرفتهم ابلتَّنغيم ودوره يف األداء القرآين

ــافعي )تفمــنهم اإلمــام الزَّركشــ  تيــل فليقــرأه علــى منازلــه, »هـــ( الــوي قــال: 794ي الشَّ ــَن أراد أن يقــرأ القــرآن بكمــال الرتَّ فم 
ا ل ف ت  به ل َفت  امل )الزَّركشـي, الربهـان يف علـوم «. تـ ه دِّد, وإَن كان يقرأ ل َفـت  تعظـيم  ل ف ـت  بـه علـى التَّعظـيمـــ ـفإَن كان يقرأ هتديد 

   (.451/ 0م: 0957القرآن, 
تكـون تالوتـ ه علـى معـاين الكـالم, وشـهادة و َصـِف املـتكلِّم؛ فالوعـد ابلتَّشـويق, »كان يرى أنَّ القارئ ا يد هو الـوي  كما

ڄ )فهـــوا القـــارئ أحســـن النـــاس صـــوي  ابلقـــرآن, ويف مثـــل هـــوا قـــال تعـــاىل:  والوعيـــد ابلتَّخويـــف, واإلنـــوار ابلتَّشـــديد,

 يف . )الزَّركشـــي, الربهــــان«, وهـــوا هـــو الرَّاســـخ يف العلـــم[000]البقـــرة: (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
 (.080 /0م: 0957القرآن,  علوم
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قــال بعــ  احملققــني: ينبغــي أن »هـــ( لفــت النَّغمــة, أو عبــارة: رفــع الصَّــوت وخفضــه, فقــال: 0307واســتخدم الــدَّرَك َزيل )ت
م والتَّــوقري, ومــا جــاء مــن املـــ ـــفرتايت عليــه فباإلخفــاء يـ َقــرأ القــرآن علــى ســبع نغمــات: فمــا جــاء مــن أمسائــه وصــفاته: فبــالتَّعظي

ـــوق والطَّـــرب, ومـــا جـــاء مـــن ذكـــر النَّـــار  قيـــق, ومـــا جـــاء يف ردِّهـــا فبـــاإلعالن والتَّفخـــيم, ومـــا جـــاء مـــن ذكـــر اجلنـــة فبالشَّ والرتَّ
ــب, ومــا جــاء مــن ذكــر األوامــر فبالطَّاعــة والرَّغبــة, ومــا جــاء مــن ذكــ . «ر املنــاهي فباإلانبــة والرَّهبــةوالعــواب فبــاخلوف والرَّه 

 (.481م:  0114)الدكتور/ غامن قدوري احلمد, الدراسات الصَّوتية عند علماء التجويد, 
ڱ ڱ ڱ ) :قولـه تعـاىل اضـع: مثـلوت يف بعـ  املو ضرورة خفـ  الصَّـعلماء التَّجويد على بع   وقد ن َّ 

[, 64]املائـدة: ( ې ى ۉ ې ې ې) [, وقوله تعـاىل:31]التوبة:  (  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
 نصــــر مكــــي , والشــــيخ حممــــد05م:  0116عشــــر,  األربعــــة القــــراءات يف البشــــر فضــــالء إحتــــافوأمثــــال ذلــــ  )البنــــاء, 

للمسـتمع, هـي  صـوتية   رسـالة   َرِسـل  وت يـ  فخف  الصَّ (, 044م:   0113التَّجويد,  علم يف املفيد القول هناية اجلريسي,
 ء  وليس له أصل.ا خرج ادعاهوا الكالم إمنَّ  أنَّ 

اإلمــــام النَّســــفي  اســــتخدمويشــــارك املفســــرون علمــــاء التَّجويــــد اهتمــــامهم ابلتَّنغــــيم وبــــدوره يف بيــــان الّداللــــة القرآنيــــة, فقــــد 
قــال: »[ 66]يوســف: (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) عنــد تفســري قولــه تعــاىل: «غمــةالنَّ » لفــت هـــ(701)ت

 وإعطائــه املوثــق طلــب ِمــنَ  (ڳ ڳ ڳ ڱ) يعقــوب: قــال املعــىن ألنَّ  -(   ڳ)أي: علــى كلمــة - عليــه يســكت بعضــهم
 ابلصَّـوت, فيقصــد بينهمــا يـ ف ـّرِق   أن فــاأل َوىل جيـوز؛ ال وذا واملقـول القــول بـني تفصــل السَّـكتة أنَّ  غــري   م طَّلِـع , رقيـب  (   ڱ)

 (.0/003م: 0998التَّاويــــــل,  ئقوحقــــــا التنزيــــــل )النَّســــــفي, تفســــــري النَّســــــفي املســــــمَّى مــــــدارك. «هللا اســــــم النَّغمــــــة بقــــــوة
 قولـه: )فيقصـد(»: عليـه بقولـه وعلَّقسفي النَّ هـ( قول 0051امللقب بس اِجَقلي زاده )ت املرعشي حممد بن أيب بكر  ونقل

, )ســاجقلي. «( ڳ)ـــــــل ه لـيس بفاعــلنَّــأعلم غمـة, فــي  بقــوة النَّ  (ڳ)ــــــ ليكــون فـاعال   نَ أاســم هللا تعـاىل عــن  ع  ن ــمي َ  :معنـاه
 (.085م:  0118ج هد املقل, 

 التَّنغيم يف إبراز خصائص االستفهام.دور املبحث الثالث: 
 لـو منهـاالـيت ختا, واألسـاليب اسـتفهام وليسـت اسـتفهام   ةأدا هبـاالـيت يظهر دور التَّنغـيم يف إبـراز خصـائ  بعـ  األسـاليب 

 أهنا استفهامية.شري إىل ياق ي  والسِّ 
ا, املطلـب الثـاين: مـن اسـتفهام وليسـت اسـتفهام   ةأدا هبـاالـيت املطلب األول: من األسـاليب  وساقسم هوا املبح  ملطلبني:

 .استفهام هيستفهام و اال ةأدامن  ختلواليت األساليب 
 ا:استفهام وليست استفهامً  ةأدا هبااليت املطلب األول: من األساليب 

]املائـــــــدة:  (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ) قولــــــه تعــــــاىل: املثــــــال األول:
ــؤال هــوا مــن [. املــراد006 ــالم بــراءة إظهــار السُّ ــا ســاحة عيســى عليــه السَّ  ابلتَّثليــ , القــول إىل الــدعاء مــن إليــه ن ســب عمَّ
 (.0/456م: 0111القشريي, تفسري  اإلشارات لطائفتشريف. )القشريي,  سؤال هو بل تعنيف خطاب ليس فهوا
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ــا اســتفهام ا كانــت ولــو, (ڎ ڎ ڌ ڌ ): تقــل ومل لكــم, مذن مل واملعــىن:  إثباتــه, علــى اإلثبــات ألقــرَّت حم َض 
 (.065-0/464جين  نفيه. )ابن جين, اخلصائ  البن على والنَّفي

ت مـن داللتهـا, فاصـبحت تفيـد النَّفـي بـدال  مـن  ت من طريقة تنغيمها, وغريَّ وعندما دخلت اهلمزة على اجلملة التَّقريرية غريَّ
 التَّقرير.

ــــا فهــــوا [, 9]الزُّمــــر:   (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی): قولــــه تعــــاىل ين:املثــــال الث
 .  ذل  من تنغيم اجلملةي درك االستفهام ال حيتاج إىل إجابة, وإمّنا الغرض منه النَّفي, والسَّامع 

  ( ۈ)[, ولفــت 0]اإلنســان: (  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)قولــه تعــاىل:  املثــال الثالــث:

ـ, واألصـل: أ  سـتفهام خاصـة  يف اال «قـد»مبعـىن  جاء : أتـى علـى يا, أقريـب مجيع ـقريـر والتَّ فـاملعىن: أقـد أتـى؟ علـى التَّ »؟ لَ ه 

يف  ا غـــــــري مـــــــوكور نطفـــــــة  ا منســـــــي  كـــــــان شـــــــيأ    ي:أ   (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې) اإلنســـــــان قبـــــــل زمـــــــان قريـــــــب
 (.4/665هـ: 0417 لتنزيل  تفسري الزخمشري, الكشاف عن حقائق غوام  ا)الزَّخمشري, . «األصالب

 :استفهام هيستفهام و اال ةأدامن  ختلواليت املطلب الثاين: من األساليب 
ــــــال األول ــــــه تعــــــاىل: املث ــــــة التَّنغــــــيم تشــــــري إىل 00]الشــــــعراء: (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): قول [ فدالل

 أنَ  علــيَّ  مت  ــنُّ أ   األلــف, واملعــىن: فحــوف االســتفهام, طريــق علــى نعمــة ؟( تلــ  )أ و   اآليــة: ومعــىن»االســتفهام االســتنكاري, 
ت ين,  اسـتعبدتَ  وقد ابلرتبية, عليَّ  متنُّ  كيف يريد: أو القبيحة؟ واملعامالت ابالستعباد إسرائيل بين على جنايت  وتنسى ر بَـّيـَ
 القـرآن , وينظـر: األخفـش, معـاّن303 /3هــ: 0405التنزيـل  تفسـري اخلـازن,  معاين يف التاويل )اخلازن, لباب. «قومي؟

 (.3/9القشريي  تفسري  اإلشارات , والقشريي, لطائف0/460م: 0991ل خفش,
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) قولــــــــه تعــــــــاىل: املثـــــــال الثــــــــاين:

]حممـــــــــــــــــــــــــد: ( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 حيـزه, يف ودخوهلـا اإلنكار, حبرف م ص دَّر   مكال حكم حتت واإلنكار؛ النطوائها النَّفي ومعىن اإلثبات صورة [ يف اآلية05

[ 04]حممــــد: ( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) تعــــاىل: قولــــه وهــــو ســــلكه, يف واخنراطهــــا
الكشـاف عـن حقـائق النار)الزخمشـري,  يف خالـد   هـو م نَ  جزاء كمثل أي: النار؟ يف خالد   هو كم نَ  اجلنة أ م ث ل  : قيل فكانَّه

 (. وهوا املعىن ال يظهر إال ابلتَّنغيم.4/300لزخمشري لتنزيل  تفسري اغوام  ا

[, 0]التحـــــرمي: (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ) قولـــــه تعـــــاىل: املثـــــال الثالـــــث:
ه وحظره منه, امتناعه له: أحلَّ  ما بتحرميه واملراد»  لـه: قيـل وإمنـا. جناح   ارتكابه يف ليس مباح , املقدار وهوا. نفسه على إايَّ

 مبـا أزواجـه مرضـاة   يراعي أن صلى هللا عليه وسلم, وملنصبه لقدره وتنويه ا عليه, وش ف ق ة   به, رِفَـق ا(   ٻ پ پ پ پٻ ٻ )
. «أتباعــه هــم الــوين البشــر مــن أحــد   بســبب حي َــر ج   أن عــن ورفعــه نبيّــه, تعــاىل هللا لطــف مــن أ لِــف   مــا علــى جــراي   عليــه, يشــقُّ 

 (.066 /9ه: 0408القامسي,  التاويل  تفسري )القامسي, حماسن
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 هـوا االعتقـاد ال يصـدر   ه هللا لـه, فـإنَّ ا بعد مـا أحلَّـحرمي هنا االمتناع من االستمتاع ال اعتقاد كونه حرام  ابلتَّ  قصوداملإذن, ف
 ع ل ــى ماريــة بتحــرمي رضــاهنَّ  , فتطلــبتريــد إرضــاء زوجاتــ  (ڀ ڀ ڀ ڀ), ألنــه كفــر؛ منــه صــلى هللا عليــه وســلم

, والـدكتور/ حممـد 04/015 م:0990لصـديق حسـن خـان,  فـتح البيـان يف مقاصـد القـرآنق حسن خان, نفس . )صدي
, املوســــوعة بيــــاريبــــراهيم بــــن إمساعيــــل اإل, وإ 04/308م: 040998الكــــرمي,  للقــــرآن الوســــيط ســــيد طنطــــاوي, التفســــري

 (.340 /00هـ: 0415, بياريبراهيم بن إمساعيل اإلالقرآنية إل
 ؛ فانت اي حممد حت  ّرِم على نفس  احلالل ابتغاء  مرضاة أزواج .فيـ َلحت التَّقرير

 ؟   (ڀ ڀ ڀڀ) فداللة التَّنغيم تشري إىل االستفهام اإلنكاري:
 :تائجأهم النَّ  اخلامتة:
ـــة, فهـــو مبثابـــة .0 ـــة القرآني ـــه دور ا كبـــري ا يف الكشـــف عـــن الّدالل ـــويت حيـــ  إنَّ ل  ي عـــدُّ التَّنغـــيم مـــن مظـــاهر التَّحبـــري الصَّ

قيم من الكالم املكتوب  .عالمات الرتَّ
ــَن أدخــل مصــطلح التَّنغــيم يف الدِّراســات اللغويــة العربيــة املعاصــرة, وأطلــق عليــه:  .0 يـ ع ــدُّ الــدكتور/ إبــراهيم أنــيس أول م 

 .«التَّلوين املوسيقي»واستخدم الدكتور/ كمال بشر مصطلح , «موسيقى الكالم»

ـأهنَّ  كان لعلماء التَّجويد وقفات تدلُّ على .3 م م عرفوا التَّنغـيم وأدركـوه, وإن مل يكتبـوا فيـه دراسـة  نظريـة  شـاملة , إال أهنَّ
, كما يشارك املفسـرون علمـاء التَّجويـد اهتمـامهم ابلتَّنغـيم وبـدوره يف كانوا متون به على وجهه الصَّحيح ابلسَّليقة

 بيان الّداللة القرآنية.

الــيت ا, واألســاليب اســتفهام وليســت اســتفهام   ةأدا هبــاالــيت األســاليب يظهــر دور التَّنغــيم يف إبــراز خصــائ  بعــ   .4
 أهنا استفهامية.شري إىل ياق ي  والسِّ  لو منهاخت

 :وصياتالتَّ أهم 
 دور التَّنغيم يف إبراز خصائ  أسلوب االستفهام وداللته يف القرآن الكرمي كله.أوصى الباحثني بدراسة  .0

 يف إبراز خصائ  األساليب األخرى وداللتها يف القرآن الكرمي كله.دور التَّنغيم أوصى الباحثني بدراسة  .0

 عمل موسوعة دور التَّنغيم يف القرآن الكرمي كله. .3
 

 املصادر واملراجع:
 م.0975مكتبة أألجنلو املصرية ابلقاهرة, الطبعة اخلامسة, , األصوات اللغويةإبراهيم أنيس, الدكتور, 

 هـ.0415مؤسسة سجل العرب, , وعة القرآنيةاملوسإبراهيم بن إمساعيل اإلبياري 

 0406بـريوت, الطبعـة الثالثـة,  -حتقيق حممد املعتصم اب  البغدادي, دار الكتـاب العـريب, مدارج السالكنيابن القيم, 
 م.0996 -هـ

 حتقيق حممد علي النَّجار, دار الكتب املصرية, القسم األديب., اخلصائ ابن جين, 

 .فيصل عيسى البايب احلليب -ربية ق حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب الع, حتقيسنن, الابن ماجه
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 .بريوت –, املكتبة العصرية, صيدا , حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميدسنن, الأبو داود

عــة األوىل, حتقيــق الــدكتور حممــد بــن عبــد احملســن الرتكــي, دار هجــر للطباعــة النَّشــر, الطب, ســندالطَّيالســي, امل أبــو يعلــى
 م.0999 -هـ 0409

حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين, إشراف د/ عبد هللا بن عبد احملسـن الرتكـي, مؤسسـة الرسـالة, , املسند, أمحد بن حنبل
 .م0110 -هـ  0400الطبعة األوىل, 

 .م0991-هـ0400ة, الطبعة األوىل, حتقيق د/ هدى حممد قراعة, مكتبة اخلاجني ابلقاهر , معاّن القرآناألخفش, 

 -هــــ 0417بـــريوت, الطبعـــة الثالثـــة, –, حتقيـــق د/ مصـــطفى ديـــب البغـــا, دار ابـــن كثـــري, واليمامـــةصـــحيح, الالبخـــاري
 م.0987

حتقيـــق أنـــس مهـــرة, دار الكتـــب , ء البشـــر يف القـــراءات األربعـــة عشـــرإحتـــاف فضـــال, أمحـــد بـــن حممـــد الـــدمياطي, البنـــاء
 .م0116-هـ0407ن, الطبعة الثالثة, لبنا –العلمية 

 م.0991مكتبة األجنلو املصرية ابلقاهرة, , مناهج البح  يف اللغةمتام حسان, الدكتور, 

حتقيـق عبـد هللا حممـود حممـد عمـر, دار الكتـب , ة القول املفيد يف علم التَّجويدهناي, لشيخ حممد مكي نصر, ااجلريسي 
 م.0113-هـ0404العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, 

 بــريوت, -تصــحيح حممــد علــي شــاهني, دار الكتــب العلميــة, يف معــاين التنزيــل  تفســري اخلــازن يــللبــاب التاو اخلــازن, 
 .هـ 0405الطبعة األوىل, 

حتقيـــق حممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم, دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيســـى البـــاى احللـــيب , الربهـــان يف علـــوم القـــرآنالزَّركشـــي, 
 م.0957 -هـ  0376وشركاؤه, الطبعة األوىل, 

 -بــريوت, الطبعــة الثالثـــة -دار الكتــاب العـــريب, ق غــوام  التنزيــل  تفســـري الزخمشــريالكشــاف عــن حقـــائالزخمشــري, 
 هـ.0417

ــاِجَقلي زاده, حممــد بــن أيب بكـــر  ــان, الطبعـــة , قلـ ــــج هــد امل, املرعشــيس  ــار, عمِّ حتقيــق د/ غــامن قـ ـدُّوري احلمـــد, دار عمَّ
 م.0118-هـ0409الثانية, 

 م.0954-هـ0374احلجاح, مطبعة احلليب, حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي, بن  صحيح مسلم

عـين بطبعـه وقـدَّم لـه وراجعـه عبـد هللا بـن إبـراهيم األنصـاري, املكتبـة , فتح البيان يف مقاصـد القـرآنصديق حسن خان, 
 .م0990 -هـ 0400العصرية للطباعة النشر, صيدان بريوت, 

 م.0114دار عمَّار للنشر والتوزيع, عمَّان, , ة عند علماء التجويدالدراسات الصوتيغامن قدوري احلمد, 

ـــود, دار الكتـــب العلميـــة, حماســـن التاويـــل  تفســـري القـــامسيالقـــامسي,  بـــريوت, الطبعـــة  -حتقيـــق حممـــد ابســـل عيـــون السُّ
 هـ.0408األوىل, 

 صر.م -وفيقية, القاهرةاملكتبة التَّ , املواهب اللدنية ابملنح احملمديةالقسطالين, 
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قــدِّم لــه وحقَّقــه وعلَّــق عليــه د/ إبــراهيم بســيوين, اهليأــة املصــرية العامــة  ,لطــائف اإلشــارات   تفســري القشــرييالقشــريي, 
 م.0111مصر, الطبعة الثالثة,  -للكتاب

 م.0111دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, ابلقاهرة, , علم األصواتكمال حسان, الدكتور, 

 –دار هنضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع, الفجالــة , التفســري الوســيط للقــرآن الكــرميتور, حممــد ســيد طنطــاوي, الــدك
 م.0998القاهرة, الطبعة األوىل, فرباير 

 هـ.0356مصر, الطبعة األوىل,  -املكتبة التجارية الكربى, في  القدير شرح اجلامع الصغرياملناوي, 

حقَّقــه وخــرَّج أحاديثــه يوســف علــي بــديوي, راجعــه , نزيــل وحقــائق التَّاويــلتفســري النَّســفي املســمَّى مــدارك التالنَّســفي, 
 م.0998 -هـ 0409يب, بريوت, الطبعة األوىل, وقدَّم له حميي الدين ديب مستو, دار الكلم الطَّ 

 



او لِية  زكية عزوز حتِليل  اخلطاِب الق َرآين يف ض َوِء املق ار ب ِة التَّد 
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(14) 
 حتِليُل اخلطاِب الُقْرآين يف َضْوِء املَقارَبَِة التََّداُولِية

0زكية عزوز
 

 ــــ اجلزائر 0طالبة دكتوراه ـــ جامعة البليدة   

 امللخَّص:
التَّواصـليِة بعـد حالـِة االنسـداِد الـيت شـهدهَتا اللسـانيات  البنويـة, وأهـم مـا  حوث  اللِّسانية  إىل ما ي عرف  ابللسـانياتِ ا هت الب  

, حيـــ  انتقـــل  البحـــ   مـــن اجلملـــِة إىل الـــنصحتليـــل اخلطـــاب، والتداوليـــة، ولســـانيات : واصـــلية  التَّ  بـــه اللســـانيات   ع نيـــتَ 
االهتماِم ابلنَّ , ومن اللِّسان إىل الكالِم, ومن البنيـة إىل التَّواصـل ابعتبـارِه أحـد الوظـائِف األساسـيِة للغـة, فـادَّى ذلـ  إىل 

 حتليِل اخلطاابت. ه هوه النَّقلة  من توجيِه البحِ  إىلتطوُّر  نَوعي يف الدِّراساِت اللغوية, فضال  عمَّا حقَّقتَ 
ها:  اخلطـاب ارِ ر  احلديثـِة يف كشـِف أَسـ ومن أبرِز اخلطاابِت اليت ع ِني َت ابلدِّراسـِة والتَّحليـل, والنَّظـِر والتَّطبيـِق ألهـمِّ املقـارابتِ 

ــا هــائال  جيعل ــه  جمــاال  خصــب ا لدراســِة اخلطــاب التفســريي للــنَّص القــرآينالقــرآين , خاصَّــة   النُّصــوِ  وحتليِلهــا, , ابعتبــارِه نتاج 
ر   أضَف إىل ذل  أنَّ  التَّفسـريية واآلليـات الـيت  األمر الوي جيعل  التَّوجه  إىل إعمـاِل النَّظـِر يف املدوَّنـةِ  ,هو حملِّل  خطاب   املفسِّ

رون يف حتليِلهم للنَِّ  القرآين سبيال  إلثراِء الدِّراسات القرآنية  .استند  إليها املفسِّ
ـــرين للـــن  القـــرآين  -نـــاول  موضـــوع حتليـــِل اخلطـــاب القـــرآين وعليـــه أرَدان ت يف ضـــوِء إحـــدى  -ونقصـــد  بـــول  حتليـــل املفسِّ

ـــا ميت: هـــل ميكـــن مقاربـــة الـــنَّص القـــرآين وفـــق املقاربـــة  املقـــارابِت احلديثـــة, وهـــي املقاربـــة التَّداوليـــة , لنحـــاول اإلجابـــة عمَّ
ص القــرآين؟ ومــا أبــرُز املفــاهيِم التَّداوليــة الــيت هبــا أثنــاء حتليــل الــنَّ  العمــلِ مــن  ا البــدَّ التداوليــة مطلقــا أم أنَّ هنــاك شــروطً 

ِر للنَِّص القرآين؟   تتجلى يف حتليل املفسِ 
لنحاول  من خالِل ذل  الوقوف عند مسالِة مقاربِة النَّ  الق رآين وفق املنـاهج احلديثـة عامـة, واملـنهج التَّـداويل خاصـة, ومـا 

القـرآين للمفـاهيم التَّداوليـِة, ابإلضـافة إىل النَّظـِر يف مـدى أمهيِتهـا يف بيـان معـاين القـرآن ومقاصـدِه. مدى استيعاب اخلطـاب 
فاهيمهــا ومــن خــالِل دراســتنا وتتبُِّعنــا لتطبيــِق املفّســرين ـــــــ ابعتبــارِهم حملِّلِــي اخلطــاب القــرآين ــــــــ آلليــات املقاربــة التَّداوليــة وم

ـــلنا إىل أنَّ التَّ  ـــدة  ووثَّلـــة  يف توصَّ ـــا يف حتليـــِل النُّصـــوِ  واخلطـــاابت هـــي عبـــارة عـــن مفـــاهيم  جمسَّ داوليـــة قبـــل أَن نعـــدَّها منهج 
رِين يستندون إليهـا ويعتمـدون عليهـا يف تفسـرِي الـنَّ  القـرآين, بـَل هـي مـن األسـِس واآلليـات املهمـة والضـرورية  أعماِل املفسِّ

لنظرية األفعاِل الكالميـة واحلجـاِج, والقصـدية والسـيِّاق, واالسـتلزام احلـواري يف  يف الكشِف عن املعاين, من ذل  استنادهم
وويل آي القرآن الكرمي, وأحياان تتضافر  هوه اآلليات يف عمليِة حتليـِل اخلطـاِب القـرآين. فكانـت هـوه الدِّراسـة ختتلـف عـن 

ــِة الــنَّ  وفــق املقاربــة الســيميائية, وَـّـا جعلنــا نف ــر  يف تنــاوِل مقــارابت  أخــرى, وتتبُّــع تطبيــِق آلياهتــا يف حتليــِل دراســتنا ملقارب كِّ
 اخلطاب القرآين لنكتِشف  بول  ما مد ى  سيد مفاهيم هوه املناهِج وآلياهتا يف حتليِل النَِّ  القرآين.

                                                           
0  :zakia.1412.azzouz@gmail.com 

mailto:zakia.1412.azzouz@gmail.com
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ال الكــالم ـــــــ االســتلزام احلــواري ــــــــ اخلطــاب القــرآين ــــــ الّتداوليــة ــــــ آليــات التحليــل ـــــــ القصــدية ــــــــ أفعــ الكلمــات املفتاصيــة:
 احلجاج ــــ السياق.

 
 أوال: مفهوم املقاربة التداولية واخلطاب القرآين:

 . مفهوم املقاربة التداولية واهتماماهتا:1
إلشــارة إىل مفهــوِم التَّداوليــِة وكــوا قبــل  التطــرُِّق إىل  م فهــوِم املق ار ب ــِة التَّداوليــِة يف حتليــِل النُّص ــوِ  واخلطــاابِت, جيــد ر  بنــا أّوال  ا

 بياِن موضوِعها.
 . مفهوم التد اولية:1.1

)الزبيــدي,  واالنقــالب (0/304, صــفحة 0979)ابــن فــارس,  علــى التحــو لِ يــدلُّ معــىن مــادة )د و ل( يف اللغــة أ/لغــة:  
ـــه تعـــاىل: ) (00/050)ابـــن منظـــور, صـــفحة  مـــَن حـــال  إىل حـــال واالنتقـــالِ  (08/516صـــفحة  ,0993 ـــَك , وقول َوتِْل

, ويف قولــه تعــاىل: )041آل عمــران:  األايُم نــداوهلا بــني النــاس( : أَي دار  كــْي ال يكــون دولــة بــني , أي: ن ــِدير ها, مــَن د ال 
ـا الدَّولـة للجيشـني, يهـزم هـوا هـوا, ّ ي هـزم اهلـازم, فتقـول: », قال الفرَّاء: 7احلشر:  نكم(األغنياء م هـوا الدُّولـة مبوضـع إمنَّ

ا املرَّة.  (08/516,517, صفحة 0993)الزبيدي,  «قد رجعت الدَّولة على هؤالء, كاهنَّ
ـــا ت ـــد لُّ علـــى معنيـــني مهـــا:  بينمـــا ذكـــر   طـــه عبـــ ـــه للمفهـــوِم اللغـــوي لكلمـــِة  التَّـــداول  نهنَّ ـــرمحن  أثنـــاء  تطرِّق التَّواصـــل د ال

 , حي  إنَّ  معىن الّتداول هو النقـل  والـّدوران  ومهـا يـدالَّن بـول  يف اسـتخداِمِهما اللغـوي علـى معـىن  النَّقل ـِة بـني  والتَّفاعل
ـــ  ال ـــ أي ـــ ـــ التـَّف اع ــل. النَّــاِطِقني ــ ـــ أَي ــ )عبــد  تـَّو اص ــل , ويــدالَّن يف اســتخداِمِهما التَّجــرييب علــى معــىن احلركــِة بــني  الفــاعلني ــ

 (046الرمحن, صفحة 
ا ب/ اصطالًصا:   راسـِة النِ ظـاِم اللسـاين "دراسُة استعماِل اللغة مقابل ديعّرف   جاك موشلر  و آن روبول  التَّداولية نهنَّ

 (00, صفحة 0994)موشلر,  الذي تُعىَن به اللسانيات."
ــ ــق اللغــوي, يف حــني هتــتم  التَّداولي ة ي ــراد مــن ذلــ  أنَّ التداوليــة ت قابــل اللســانيات الــيت ت عــىن بدراســِة النِّظ ــاِم اللغــوي أي النَّس 

 النَّس ق.بدراسِة استعماِل هوا 
ــا تعــيِن :  دراســة اللغــة يف االســتعمال أو يف »وي ــرى  حممــود حممــد  لــة  ننَّ أوجــز  تعريــف  للتَّداوليــِة وأقربــه إىل القبــوِل هــو أهنَّ

 الت واصِل ألنَّه يشري إىل املعىن ليس شيأا متصال يف الكلمات وحدها وال يرتبط ابملتكلِِّم وحـد ه, وال السَّـامِع وحـد ه, فصـناعة  
مِن يف  املعىن تتمثَّل  يف تداوِل اللغِة بني  املتكلِِّم والسَّامع يف ِسي اق  حمدَّد  )مـادي, واجتمـاعي, ولغـوي( وص ـوال  إىل املعـىن الكـا

 (04, صفحة 0110) لة,  «كالم  ما.
 ِن موضوِعها وكوا اهتماماهِتا.ويت ج لَّى مفهوم  التَّداولية ويتِضح  أكثر من خالِل بيا

 . اهتمامات التَّداولية:1.1
ح  اهتماماهتا وموضوعها, فهي:  :  (07, صفحة 0106)ختام,  ذكر   جورج يول  مجلة  من املفاهيِم للتَّداولية توضِّ

  ِّل ه املَست ِمع .تـ َعىن  بِدراس ِة املَعىن  كما ي عربِّ  عنه املتكلِّم ويؤو 



او لِية  زكية عزوز حتِليل  اخلطاِب الق َرآين يف ض َوِء املق ار ب ِة التَّد 
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 .ت م ل  أَن تعربِّ  عنه  الكلمات  أَو اجلمل  نفس ها  تـ َعىن  مبا حي 

 اوليــة  هــي دراســة  املقا ِصــِد تـ َعــىن  بدراســِة مقاِصــِد املتكلِّمــني , مــَن خــالِل و َِويــِل مــا يـ َقِصــد ون ه  ضــمن  ســياق  حمــدَّد , فالتَّد 
 السياقيَِّة.

  ِمَن خالِل البحِ  يف كيفيِة إجناِز املستمعني  لالسِتَدال الِت حول  م ا ِقيل  للوصـوِل إىل َوِويـِل  تَبح    عن املقاصِد اخل فيَّة
 مق اِصِد املتكلِِّم.

 .تدرس  دالل ة  التـَّع ال ِق الوجوِدي بني املتكلِِّم والسَّامِع, أي مسافة  الق َرِب والبـ َعِد بني  املتكلِِّم والسَّاِمِع 

َّ فالتَّ  ـانيَِّة للتَّواصـِل اللغـوي, ومن  داولية  تسعى إىل  إجي اِد القـوانني الكليَّـِة لالسـتعماِل اللغـوي والتَّعـرُِّف علـى الق ـدراِت اإلنس 
 (07,06, صفحة 0115)صحراوي,   . "علُم االستعماِل اللغويوتصري  التَّداولية  بول  جديرة  نَن ت سمَّى 

 . مفهوم اخلطاب القرآين وخصائصه:1
 . مفهوم اخلطاب القرآين:1.1

 هـو وحـدة  تواصـلية  إبالغيـة  ان ـة  واخلطـاب   من حي   معناه  اللغوي يدلُّ على كّل ملفول  أكرب  من اجلملِة. اخلطاب:أ. 
ـ , 0118)بـوقرة,  ي  بلسـانياِت اخلطـاِب. عن خماِطـب  معـني موجهـة  إىل خماطـ ب معـني يف ِسـياق  معـني يـ درس  ِضـمن  مـا مس 

   (00صفحة 
ين صادر من هللا سبحانه وتعاىل, فهـو اخلطـاب املنـّزل  مـن هللا : ب. اخلطاب القرآين عرَّفه   حممد بوهند  ننَّه:  خطاب رابَّ

 (34, صفحة 0107/0106)بوهند,  د صلى هللا عليه وسلم. ه حممَّ تعاىل إىل نبيِّ 
املنـزل علـى حممَّـد صـلى هللا  وميكن  القول ننَّ مفهوم  اخلطاِب القرآين هو ذات ه مفهـوم القـرآن الكـرمي, أي أنَـّه كـالم  هللا تعـاىل

 عليه وسلم املتعبَّد بتالوته املعجز بلفظه املنقول إلينا ابلتواتر.
ـــوم اخلطـــاِب التَّفســـريي ابعتبـــارِه اخلطـــاب الـــوي يتضـــمَّن  حتلـــيال للخطـــاِب القـــرآين, أيـــن وارو  يـَن ـــا ا لوقـــوف كـــول  علـــى مفه 

رِين ابعتب ارِهَم حم  لِِّلي ِخط اب.  سنتتبَّع  املفاهيم  التَّداولية يف النَِّ  القرآين من ِخال ِل عمِل املفسِّ
ا الـــنَّ . هـــو  ِخط ـــاب  وســـيط  بـــني  نـــ اخلطـــاب التـَّْفِســـرِيي )بومنقـــاش, تداوليـــة   ّ  قـــرآين ومت لـــقّ  ي َســـع ى لفهـــِم معـــاين هـــو 

 , صفحة ج(0104/0105اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ, 
ـــق  ل غ ـــويّ  فهـــو  خطـــاب بشـــري شـــارح  للخطـــاِب الق ـــرآين, أي أنَّـــه خطـــاب  داخـــل خطـــاب, وعليـــه فنظامـــه  مســـتمد  مـــن نس 

ـــز  هـــو القـــرآن الكـــرمي.  )بومنقـــاش, تداوليـــة اخلطـــاب التفســـريي ـ تفســـري ابـــن جريـــر الطـــربي أمنوذجـــا ـ,  منســـجم  ومعج 
 (04, صفحة 0104/0105

 :. خصائص اخلطاب القرآين1.1
علـى وجـِه  مـْن أعظـَم اخلطـاابتِ  اخلطـاب القـرآين... ويـَُعـدُّ  »لـه: جيمع   حممد بوهنـد  أهـم خصـائ  القـرآن الكـرمي يف قو 

والتحريــف وغــري قابــل  ه معصــوم مــن األخطــاءِ األرض وذلــك مــن صيــث اإلعجــاز اللغــوي واملفــردات واملعــاين، كمــا أنَّــ
ا ترتجم معانيه وتشرح مفرداته وتراكيبه  (34, صفحة 0107/0106هند, )بو  «للرتمجة صرفيا، وإمن 

 وجند  بع   هوِه اخلصائ   و ثَّلة ابدي ة يف تعريِف اخلطاِب القرآين.



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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 اثنًيا: املقاربة التَّداولية يف حتليِل اخلطاابت والنصوص:
او لي ــِة يف حتِليــِل الــّنِ  القــرآين جي َــد ر  بِن ــا أ وَّال  احلــدي   عــن  أمهيــِة تطبيــِق هــوِه املقاربــِة يف حتليــِل قبــل  حــديِثنا عــن املق اربــِة التَّد 

ــنـ َعِرض  مفهــوم املقاربــة التَّداوليــة يف حتليــِل اخلطــاابت, أَي النَّظــر للتَّداوليــة  النُّصــوِ  واخلطــاابِت بشــكل  عــام, وقبــل  ذلــ  س 
ا طريقة  أو منهج  يف التَّحليل.  على أهنَّ

 . مفهوم املقاربة التَّداولية خلطاب ما: 1
ــانيَّة  النـََّقديـــة  الف احص ــة  للظـــواهِر اللغويــِة, اخلطابيـــِة واألديـ َقص ــد  اب" بيــِة, حيـــ   ملق ار ب ـــِة التَّداوليــِة للِخط ـــاِب تَِلــ   الطَّرِيقـــة  اللس 

ـاِوز ة  بني ـة  اجل َمل ـِة ا لنَّحويـة والتـَّرَِكيِبيّـِة, إىل مَقصـِديِة تَدر س  التَّداولية  اخلطاب  األ د يب والنَّ   يف عالق ِتِه ابلّسي اِق التـَّو اص ِلي, م ت ج 
ـا ي رّكِـز  هـوا التَّحليـل  علــى األفعـاِل الكالميـِة وعلـى املَعـىن  يف ا ــي اِق املرِسـِل وحالـة املرس ـل إليـه يف أثنـاِء تلقِفــِه للخطـ اب, كم  لسِّ

ــون   ــاِت احلج اجيــة املنطِقيــِة يف اخلط ــاب, لي ك  ــِلي واَســِتَنط اِق العالم  ــا نقــداي, يـ ت جــاوز  بنــاء  التـَّو اص  ا التَّحليــل  تقليب ــا وف َحص  هــو 
ــا علــى أنَّ التَّداوليــة   ال       اخلطــاِب يف داللِتــِه املعجميــِة الظَّــاهر ِة إىل الــدَّوِر الــوظيفي للخط ــاِب ضــمن  ِســي اقِه التلفُِّظــي عطف 

ي   اقية لط ريَف اخلطاب, املتكلِّم واملتلقِّي, ذل  أنَّ الفهـم  التَّـداويل للخطـ اِب ت َستـ َثيِن يف أثناِء تَشرحِِيها النَِّصي ِدر اسة العالق ة السِّ
ــــِدِه.  )بومنقــــاش, تداوليــــة اخلطــــاب التفســــريي ـ تفســــري ابــــن جريــــر الطــــربي أمنوذجــــا ـ,  يـ َقت ِضــــي إشــــر اك  جممــــوِع ر و اِف

 (00, صفحة 0104/0105
ـوِّ  وإذ ا ومََّلن ا ـا تـ َعـىن  ابملك  او يل للخطاب فَضال  عَن االعتماِد علـى املعطيـات اللغويـة, فِإهنَّ ِن الدِّر اس ات اليت تـ َعىن  ابلتحليل التَّد 

ي اِق فيها.  اخِلط ايب للنُّص وِ , وتتبع أثر  السِّ
ــِة وفــق هــوه املقاربــِة يف:  معتقــدات كــن  ت لِخــي   أهــمِّ اجلو انِــِب املدر وس  ــايف,  ومي  املــتكلِّم, مقاصــده, شخصــيته, وتكوينــه الثَـّق 

ومـــن شـــارك  يف احلـــدِث اللغـــوي, وكـــول  الوقـــائع اخلارجيـــة الـــيت تشـــمل  الظـــروف  املكانيـــة والزَّمانيـــة, والظَّـــواهر االجتماعيـــة 
, صــفحة 0104/0105جريــر الطــربي أمنوذجــا ـ, )بومنقــاش, تداوليــة اخلطــاب التفســريي ـ تفســري ابــن  املرتبطــة ابللغــة. 

00) 
 . أمهية املقاربة التَّداولية يف حتليل اخلطاابت:1

ملهــا اللســانيات ووى دراســتها, إضــافة  كوهنــا هتــتم  بســلة املهمــالت" كانـَت التَّداوليــة فيمــا مضــى تـ َنعــت    ابلقضــااي الــيت هت 
موض ــوع ا شـائك ا ال سـبيل  إىل ضــبِطِه وحَصـرِه, مـداره حــَول  أمز جـِة مسـتخدم الرُّمــوز إىل علّـة  أخـرى وهــي أنَّ التَّداوليـة    ت ثـري  

 (00, صفحة 0106)ختام,  واستعماالهتم غري املتناهية للغة. 
كـــن  وصـــفه ودراســـت ه , يف حـــني أنَّ الكـــالم  ال ميكـــن  ضـــبط ـــق اللغـــوي موضـــوع مضـــبوط  مي  كـــن  حصـــر فالنَّس  ه كمـــا أنَّـــه ال مي 

 استعماالت املتكلمني للغة.
ــــااي   ــــر َت أنَّــــه مــــن املتعــــوَِّر االســــتمرار  يف  اهــــِل قض  ــــوُّالت الــــيت انفجــــر َت مــــع مخســــينات القــــرن العشــــرين أَظه  غــــري  أنَّ  التَّح 

ــرات أوســل وأحبــاِث تلِميــِوِه ســريل لــتـ َعِلن   ــاء َت حم  اض  ــؤ رِّئ  االَســِتعم اِل اللغــوي, فج  ا يف الدِّر اســات اللســانية ولتـ  ا جديــد  عهــد 
 (75, صفحة 0106)ختام,  لثورة  منهجية  على النماذِج اللسانيِة البنويِة, هي ثورة التَّداولية. 
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ا بتخصصـات  سـامهَت يف إثرائِهـا وتطويرِهـا. يقـول  جـواد وِوَّا زاد  مَن أمهيِة هوه املق ارب ِة هو اتِّص ال  التَّداوليـة بعلـوم  وارتباط هـ
التََّداوليــة ملَتقــى مجلــةم مــْن االختَصاَصــاِت املعرفيــة كالفلســفة والســيميائيات والرايضــيات والبحــوث النفســية »ختــام : 

ًبا واالجتماعيـة والذهنيـة وهــي اختصاصـات بقــدر مـا تؤسـس لفروضــها ومفاهيمهـا اخلاصــة بقـدر مـا كانــت رافـًدا خصــ
 (05, صفحة 0106)ختام,  «للتَّداولية.

ـــاِم ابجلملـــِة إىل  ونظـــر ا ملـــا عرفَتـــه اللســـانيات  البنويـــة  ووصـــلَت إليـــه مـــن حالـــِة االنســـداد, ســـاهم  ذلـــ   يف االنتقـــاِل مـــن االهتم 
م, وّـــا اســـتدع ى منـــاهج  جديـــدة تتمتَّـــع آبليـــات تناســـب  االهتمـــاِم ابخلطـــاِب, ومـــن االهتمـــاِم ابللســـان إىل االهتمـــاِم ابلكـــال

املوضــوع املهــتم بتحليلــه, فلــم تعــد اللســانيات  كافيــة  لتحليــِل مســتوى أكــرب مــن مســتوى اجلملــة.. مــن أجــل ذلــ  كــان علــى 
مقاربـة ت عـىن بدراسـة الكـالم الباحثني الّتوجه إىل املقاربِة التَّداولية وتطبيقها يف دراسِة النُّصـو  وحتليـِل اخلطـاابت, ابعتبارهـا 

 أثناء عمليِة الّتواصل بني املتكّلِم والسَّامع.
ـــات الّشـــكليِة, وإمهاهلــا ملق اربـــِة اللغـــة يف ا املـــنهج  لي مـــدَّه َم بــرؤى متعـــّدد ة  نتيجـــة لقص ــوِر الّدراس   فقــَد  عمـــد البـــاحثون إىل هــو 

 (00, صفحة 0114)الشهري,  اِس.  لِّيها احلقيقي, أَي يف االستعمال التَّواص لي بني النَّ 
ِت على اإلطالق, يف حماولِة وضِع اليِد على مق اِصـِد املـتكلِِّم,  ا   أبرز املق ار اب  يف عقـده وتربز  قيمة  هوِه املقاربِة من خالِل أهنَّ

ب س اِت, واليت  عل  مـن املقصـد واملقـام قاعـدة  متينـة  يف مقاربـ ِة اخلطـاابِت الصلة التَّواصلية ابملتلقي حتت  ط ائِل ِة الظُّر وِف واملال  
, 0101)سـعودي,  املختلفِة, وه و  مامَل تكَن اللسانيات هتتم  له  كثري ا, لرتِكيزِها على البنية اللسانية, وتتبِع خصائِ  اللغـِة. 

 (000صفحة 
لية  سـلَّطَت الضـوء  علـى جوانـب  مل ت عـىن  هبـا اللسـانيات, جوانـب اقتض ـَتها الرؤيـة اجلديـدة الـيت جـاءَت هبـا اللسـانيات فالتَّداو 

التَّواصـــلية للغـــة, وارتبطـــت بطبيعـــة موضـــوع الّدراســـة أال وهـــو حتليـــل النُّصـــو  واخلطـــاابِت, إَذ تفـــِرض  لتحِليِلهـــا معطيـــات 
ســتوى اجلملــة, فضــال  عــن االهتمــام ابلكــالم الــوي تــتحكَّم  فيــه عناصــر كاحلالــة النفســية وآليــات أوســع وّــا تتطّلبــه دراســة م

والفكريـــة واالجتماعيـــة ... للمـــتكلِّم, فغـــدا بـــول  اللجـــوء  للمقاربـــِة التَّداوليـــة يف حتليـــل النصـــو  أمـــر ا تقتضـــيه الدِّراســـات  
 احلديثة.

 اوليةاثلثا:  حتليل اخلطاب القرآين يف ضوِء املقاربة الت د
اوليـِة, التطـرُّق  إىل مسـالِة تطبيـِق املنـاهِج احلديثـِة يف  مقاربـِة الـنَِّ  نودُّ قبل  احلديِ  عن حتليِل النَِّ  الق رآين وفـق املقاربـ ِة التَّد 

لـ  إىل مجلـة  مـن القرآين, فقَد سب ق  وأَن تناولنا موضوع  حتليـِل الـنَّ ِّ القـرآين وفـق املقاربـِة السـيميائية, وتوصَّـلنا مـن خـالل ذ
النتائج, وما ميكن  قوله قجياز  خبصو  هوه املسالة, هو أنَّ تطبيق هوه املناهج يف حتليِل الـنَّ  القـرآين لـيس ابألمـر اهلـني, 
وذلــ   لطبيعــِة هــوه املنــاهج وخلفياهتــا مــن جهــة, وخلصوصــية الــنَّ ِّ القــرآين مــن جهــة أخــرى, ومــن أجــِل ذلــ  فينبغــي ملــن 

أو االســتفادِة وــا أمثرتــه املنــاهج احلديثــة يف دراســِة الــنَّ  القــرآين أَن ال جيهــل  خلفيــات هــوه املنــاهج ويســعى  يهــتمُّ بتطبيــقِ 
وتطبيقهـا علـى  املنـاهجِ  هبـوه أثناء العمـلِ  ي ضاف إىل ذل  وجوب مراعاة مجلة من الشروطِ لالطالِع عليها واستيعاهبا, كما 

فضـال عـن مراعـاة أصـول التفسـري األوائـل يف معـاين اآلايت.  فسـريِ التَّ  ه علمـاء  ر  لـوي قـرَّ ها عدم اخلروج عن املعـىن اأمهّ  , النَّ 
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ورد يف  مـا كما هـو مقـرر أنَّ معرفـة املعـىن املـراد مـن اآليـة ال يرجـع فيـه إىل اللغـة أوال بـل إىل القـرآن ّ مـا إىلف والعلم بطرقه,
 .فسريللتَّ  اللغة كاصل  نصل إىل  ّ أقوال الصحابة إىل أنَ  نة من تفسري  السُّ 

فســرِي  إالَّ أنَّنـا و ـن  نتعامـل  مـع مفـاهيم التَّداوليـة, ونتتبَّـع  تطبيـق  آلياهتـا مـن ِقبـِل علمائِنـا األوائـل خاصـة  الـوين عكف ـوا علـى ت
قــرآين, كاســِتنادهم كــالِم هللا عــز وجــل وبيــان معانيــه, اســتوقفنا ذلــ  االســتناد  إىل هــوه املفــاهيم واآلليــات يف وويــِل الــنَّ ِّ ال

ياق يف بيان املعاين وكشف الدالالت لكـالم هللا تعـاىل, وَـّا  إىل نظرية األفعال الكالميِة, واحلجاِج, واالستلزاِم احلواري, والسِّ
ـــا  دفعنـــا إىل القـــول ننَّ التَّداوليـــة ليســـت فقـــط منهجـــا أو مقاربـــة يســـتند  إليهـــا الباحـــ  ويعتمـــدها يف حتليلـــه لـــن  مـــا, وإمنَّ
ـر وهـو حيلِّـل  الـن   التَّداولية تتمتع مبفاهيم  ـدها وثلـة وجمسَّـدة  يف النُّصـو  واخلطـاابت مـن ذلـ   سـيدها يف عمـل املفسِّ

 القرآين, بل من الضرورة توظيف آلياهتا يف بيان املعاين وكشِف املقاصد.
ا تبلورت كنظرية وصار هلا أسس ومبادئ ــــ وإَن كانت مل تكتمَل بع  د ــــ بفعـل الّتطـوُّر الـوي شـهدَته الدراسـات  اللغويـة, وإمنَّ

ــد  ذلــ  أعمــال البالغيــني واألصــوليني, يقــول  عبــد  وإالَّ فهــي وثَّلــة يف أعمــاِل علمــاء العــرب القــدامى, ولعــّل أهــم مــا جيسِّ
يف اإلطـاِر التَّـَداويل، مـْن  تـَُعدُّ أعماُل الفقهاء من األعمال الـيت المسـْت بعًضـا ِمَـّا ينـدرجُ  »اهلادي بن ظافر الشهري : 

ذلك ما وَرَد عن ابِن تيمية يف الفتاوى وابن القي م اجلوزيـة يف إعـالم املـوقعني وغـريهم كثُـر، فقـد رَّ الرتَّكيـُز لـديهم علـى 
 (xi , صفحة0114)الشهري,  «بعِء اجلوانب يف األبواب اليت تُعاجلُ املعامالت والعقود.

بل إنَّ أبرز  مبح   تظهـر  مـن خاللِـِه آليـات التحليـل التَّـداويل ومبادئـه هـو  الفقـه , مـن خـالِل األحكـام الشَّـرعية املسـتنبطِة 
من النَِّ  القرآين, أين تتجلَّى نظرية أفعال الكالم فيها بشكل كبري, بـَل ع ـدَّ مبحـ   أصـول الفقـه  املبحـ  الوحيـد الـوي 

مـَع تـَـَراُكِم الَبْحـِث يف دالَلَـِة الـنَّص القـرآين،  »ملة يف تقعيده للّنِ  الق َرآين, يق ول   عبد الرمحن احلاج :  اوز مستوى اجل
أخَذ علماُء اإلْسالِم يف أتِسيِس قواعَد لِتناُوِل النَِّص وقراءتِِه/ أتويله. فقد كاَن علـُم أُصـوِل الفقـِه قـْد درَس "اخلطـاب" 

، ومجـــل، ومفــردات ، فتنـــاول بــذلك املســـتوايت الثالثــة لبنـــاِء اخلطــاب الُقـــرآين، وهــو العلـــُم الوصيــُد يف العلـــوِم كــنص م
رَاسِة يف النَّص القرآين بشـكل منهجـي، بـْل إنَـّه كـان واعيًـا متاًمـا ملفهـوِم الـنَّص  اإلْسالمية الذي جتاوَز اجلملَة لتقعيد الدِ 

اليت نـذَر أصـوُل الفقـِه نفسـه هلَـا منـُذ البدايـِة هـي الـنَُّص، ولـيَس تقعيـَد اللغـة  إىل الدرجِة الكافيِة لتتَـَعامَل معُه، فاملهمةُ 
 )احلاج( «اليت تعترب ابلنِ سبِة له مقد ماتم ضرورية.

توى اجلملــة يســتدعي فنظــرة  علمــاِء الفقــِه إىل الــنَّ  ابملفهــوِم احلــديِ  علــى أنَّــه شــَكل  مــن أَشــكاِل التَّواص ــِل أَعلــى مــن مســ
ثَّلة  يف أعماهلِم ابعتبارِه حتليال  يـ َعـىن    مبسـتوى آليات تواصلية لتحليله, فِممَّا ال ش َّ فيه أنَّ آليات التَّحليل التَّداويل جاءت و 

 اخلطاب.
ـل  يف العلـوِم الـيت ي توسَّـل هِبـا إىل تفسـرِي كـالِم هللا, والـيت تعـدُّ أدوات يف ـِر يسـتعني  هبـا يف حتليـِل اخلطــاِب  َّ إنَّ املتا مِّ يـِد املفسِّ

الق ـَرآين وكشــف معانيـه وبيــان أَسـر ارِِه يتطــاب ق  مـع  مــا تقتضــيه الدِّراس ـة  احلديثــة للّنصـو  واخلطــاابت مـن حاجتهــا إىل خمتلــِف 
 اآلليات واألدواِت غري اللغوية, بل منها ما له صلة مبيادين أخرى.

تــاج مــن علــوم يف فهــم كــالم هللا عــز وجــل, حيــ  يقــول: ه( يف بيانــه مل394فالزركشــي ) التَّفســرُي »عــىن التَّفســري يــوك ر  مــا حي 
ِه، علم يُعَرُف به فهُم كتاِب هللا املنزَِّل على نبيِ ه حممد صلَّى هللاُ عليه وسـلم، وبيـاِن مَعانِيـِه، واسـتخراِج أصَكاِمـِه َوِصَكِمـ
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والتَّْصرِيف، وعلِم البياِن وأصوِل الفقـِه والقـراءات وحيتـاُج ألسـباِب النُّـزول، واستمداُد ذلك: من علِم اللغِة، والنحو، 
 (00م, صفحة 0116ه/0407)الزركشي,  «والناسخ واملنسوخ

طـاب التـََّفِسـرِي, لـول   فاحلاجـة   فعلوم اللغة وحد ه ا, إجرائيا قَد ال ت َكِفـي لبيـاِن املعـاين واملقاصـِد يف اخلطـاِب القـرآين ويف خ
ا ملحة إىل املفاهيِم املستجّدِة, واملتعلِّق ِة أساس ا مبناهج  واسرتاتيجيات قراءة وحتليـل اخلطـاب, سـواء الغربيـة الـيت يوافِـق  فحواهـ

)بومنقـاش, تداوليـة اخلطـاب التفسـريي ـ تفسـري ابـن جريـر الطـربي  الرتاث العريب اإلسالمي أو املؤّصـل ِة النَّابعـة مـن موروثن ـا. 
 , صفحة ج(0104/0105أمنوذجا ـ, 

لِّـل  اخلطـاب  القـَرآين, وإَن دلَّ هـوا ع ـِر وهـو حي  او لِيـِة الـيت  لَّـَت يف عمـِل املفسِّ لـى شـيء وفيما يلـي عـرض  ألبـرِز املفـاهيِم التَّد 
ـــا يـــدلُّ علـــى وعـــي هـــؤالء العلمـــا ء ابملفـــاهيم التَّواصـــلية, كمـــا يـــوحي ذلـــ  أيضـــا قمكانيـــة مقاربـــة الـــنَّ  القـــرآين وحتليلـــه فإمنَّ

 ابالستناِد إىل املفاهيم التَّداولية طبع ا مع مراعاة أصوِل التَّفسرِي وقواعده وضوابطه قبل اخلوض يف هوه املقاربة.
ـــِة ابآل ليـــل النُّصـــوِ  علـــى أنَّ هـــوا العـــرض مـــوجز  يلـــمُّ نهـــم اجلوانـــِب املتعلِّق  ليـــات التَّداوليـــِة كبيـــان مفهومهـــا وأمهيتهـــا يف حت 

 واخلطاابت, وكوا تتبُِّعها يف حتليل النَّ  القرآين.
 . القصدية: 1

 . مفهوم القصدية:1.1
ا, فهــو قاصــد, وكــول  تــدلُّ علــى الع ــَدلِ أ. لغــة:  , وعلــى مــن املعــاين اللغويــِة للقصــد:  اســتقامة الطّريــق: ق ص ــد  يـ َقِصــد  قَصــد 

 (3/353)ابن منظور, صفحة  إتيان الشيء. 
: القصد  هو اهلدف  من القول أو عناية  املتكلِّم من خطابه اللغوي حي   إنَّ إجناز  األفعـال اللغويـة هـو وعـي ب. اصطالصا

ـــا هـــي قـــدرة   ثِّل هـــا. لـــ ان بغـــاايت خطاهبـــا وإدراكهـــا ل شـــياء, والقصـــدية أيض   العقـــل علـــى أَن ي واجـــه  ذاتـــه  ـــو األشـــياء ومي 
 (60, صفحة 0104/0105)بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ, 

 . أمهية القصدية:1.1
يت اشتغلَت مبجـاِل حتليـِل النُّص ـوِ  وفهـِم الكـالِم سـواء العربيـة  لقَد شكَّل  مفهوم  القصِد حمور  الدِّراسات اللغوية ال سيما ال

غـربيني ـــــ منها أم الغربيَّة, فاهتمَّ علماء  العرِب مبفهوِم الق َصِد ودورِِه يف فهِم اخلطاِب القرآين ووويله, كما رفع  فالسفة  اللغة ال
اوليني ـــــ مـن شـاِن القَصـِد يف الكـالِم العـادي, فعـدُّوه الغـرض  األساسـي الـوي يرج ـوه  املـتكلِّم  مـن اخِلطـ اب, والفائـدة  من التَّـد 

كـــن  أَن يكـــون هنـــاك نـــ   وال خطـــاب بد ونِـــه.  )بومنقـــاش, التفســـري خطـــاب  الــيت يريـــد  إبالغهـــا للمخاطـــب, وعليـــه فـــال مي 
 (013, صفحة 0107تواصلي/ مقاربة تداولية, 

ـَعري, حيـ  يقـول: وهوا     فالقصـُد واملقصـدية إذْن، » حممد مفتاح  يوّضح  أمهية  هوا املفهوِم يف حتليِل النَِّ  الشِّ
ـه إىل مقصـد  ُد كيفية التَّعبرِي والغرض املتوخَّى وهي البوصلُة اليت توجه تلك العناصر وجْتَعُلها تتضام وتتضـافر وتتجِ  حتدِ 

واأللفاظ املالئمة، وتركيبها بطرقم معينة لتؤدي املعـىن العـام املتـوخَّى، ولـذلك جنـد  عام، فاملقصدية حتد د اختيار الوزن
البحر الواصد ينظم فيه الشاعر مـدصا أو فخـرا أو هجـاًء أو راثًء... فاملقصـُد يـتحكم يف نسـج القصـيدة أو املقطوعـة 

 (53, صفحة 0989ح, )مفتا  «بل يف البيت أو شطره مبىن ومعىن.
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ــعري يــتحكَّم  فيــه املقصــدية بتعبــري حممــد مفتــاح, فــإنَّ اخلطــاب التفســريي والرتباطــه ابلــنَّ ِّ القــرآين   وإذا كــان اخلطــاب  الشِّ
, صـفحة 0104/0105)بومنقـاش, تداوليـة اخلطـاب التفسـريي ـ تفسـري ابـن جريـر الطـربي أمنوذجـا ـ,  يزخـر  ابملقصـدية. 

07) 
ِة  وميثِّل  القصد  لبَّ العملية التواصلية وطرف ا أساسي ا يف استعمال اللغة وتداوهلا, فهو يعمـل  علـى بلـورِة املعـىن وإضـفاء الداللـ 

ــعي إىل إجيــاِد كيفيــِة التَّعبــرِي يف اخلطــاب عــن قَصــِده, واختيــاِر االســرتاتيجيا ت املناســبة عليــه, ويعمــل علــى حــ ِّ املرســل للسَّ
 (71, صفحة 0104/0105)بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ,  لنقل مراده. 

ـــ كــ ـــ النحــاة ـــ ــا ينبغــي أن تضــع  لقصــِد املــتكلِّم, فعلمــاء  العــرب األوائــل ـــ كــن الــتلفت بكــالم  عبث ــا, وإمنَّ انوا ال يســّمون فــال مي 
املـراد   ابلوضــع "الكـالم كالم ـا إذا كـان غـري مقصـود, يظهـر ذلـ  مـن خـالل تعـريفهم للكـالم ننَـّه  اللفـت املفيـد ابلوضـع  و

ا وضـعه, فخـرج  بـول   كـالم  السَّـكران وا نـون. والثـاين أن يكـون ابلوضـع العـريب.   أمران: األول  أَن يكون الواِضع  له قاِصـد 
 (03م, صفحة 0115ه/0436)العثيمني, 

 . القصدية يف حتليل اخلطاب القرآين:1.1
ـــِر مـــن تفســـريه, يقـــول  ابـــن عاشـــور   ـــر ون  علـــى بيـــاِن مقاِصـــِد القـــرآِن الكـــرمي, بـــل يعـــدُّ ذلـــ  غـــرض املفسِّ لقـــَد حـــر   املفسِّ

ِر بياُن ما يصـُل إليـه »ه(: 0393) أو مـا يقصـِدُه مـن مـراد هللا تعـاىل يف كتابِـِه نرِ  بيـان حيتملُـُه املعـىن وال فـََغَرُض املَفسِ 
َيابه اللفــظ مــن كــل  مــا يوضــح املــراَد مــن مقاصــِد القــرآن، أو مــا يتوقــف عليــه فهمــه أكمــل فهــم، أو ُيــدم املقصــد 

 (0/40, صفحة 0984)ابن عاشور,  «تفصياًل وتفرِيًعا.
لِّل  النَّ َّ القرآين أنَّ حديثه عن مقاصد الق رآن تتجلى  يف أمرين: ر  وحي  ِر وهو يفسِّ  واملالحت يف عمِل املفسِّ

ــر  يف مقدمـة تفسـريه مــن الغايـة والغــرض واملقصـد مــن إنـزال القــرآن 0 ـحه املفسِّ م ملقاصـد القــرآن ا ملـة ـــــ وهـو مــا يوضِّ : بيـاهن 
 الكرمي.

 بيان املراد أو القصد من اآلايت أو ألفال القرآن الكرمي عند  تفسريها ووويلها. . حرص هم على0
ـــا ذا فائـــدة ابلنَِّســـب ِة إىل 301فهـــوا الطـــربي ) ـــِة تفســـريِه إىل أنَّ غايـــة  كـــالِم هللا عـــزَّ وجـــل أَن يكـــون  مفهوم  ه( يشـــري  يف مقدِّم 

 : أْن ُُياطب جل  ذكرُه أصًدا من خلِقه إالَّ مبـا يفهمهـا املخاطَـب، وال  كاَن معُلوًما أنَُّه غري جائزم  »املخاطبني به, فيقول 
يُرِســل إىل أصــدم مــنهم رســوال برســالة إالَّ بلســان وبيــان يفهمــه املرَســل إليــه، ألنَّ املخاطــب واملرســل إليــه إن مل يفهــم مــا 

ُه اخلطاب والرسالة شـيئا كـان بـه قبـَل ذلـك ُخوِطَب به وأرِسَل بِه إليه، فحاله قبل اخلطاب ... وبعده سواء، إْذ مل يُِفدْ 
جـاهاًل، وهللا جــلَّ ذكـُره يتعــاىل عــن أن ُُياطـب خطــااب أو يرسـل رســالة ال تُوِجــُب فائـدًة ملــن خوِطـَب أو أرســلت إليــه  
ألنَّ ذلــك فينــا مــن فعــل أهــل الــنقص والعبــث، وهللا تعــاىل عــن ذلــك متعــال، ولــذلك قــال جــل  ثنــايه يف حمكــِم تنزيِلــه: 

 (0/00)الطربي, صفحة  «ما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم()و 
ــا وفعَّــاال  إالَّ إذا  ــا, وال ميكــن  للتَّواصــل أن يكــون انجح    فنجاعــة اخلطــاب تكمــن  يف مــدى اســتيعاهبا لضبــالِض واإلفهــام مع 

, 0104/0105)بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسـريي ـ تفسـري ابـن جريـر الطـربي أمنوذجـا ـ,  اعتمد  على عنصِر اإلفهام. 
 (94صفحة 



او لِية  زكية عزوز حتِليل  اخلطاِب الق َرآين يف ض َوِء املق ار ب ِة التَّد 
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إنَّ الُقــرآَن أنزلَــُه هللاُ تعــاىل لصــالِح أمــِر النَّــاِس كافــة »ه( هــو اآلخــر يبــنيِّ  مقاصــد  كــالِم هللا بقولــه: 0393وابــن عاشــور )
)ابـن  « منهم... وكان املقصد األعلى منه صالح األصـوال الفرديـة واجلماعيـة والعمرانيـة...رمحة هلم لتبليغهم مراَد هللا

 (0/38, صفحة 0984عاشور, 
ـر أن يعلـم  املق اصـد  األصـلية الـيت جـاء  القـرآن  لتبياهِنـ ا, والـيت حصـر ها  )ابــن  يف مثانيـِة أمـور  كمـا أنَـّه رأى ننَـّه  جيـب  علـى املفسِّ

 :(40-0/39, الصفحات 0984عاشور, 
 األول: إصالح  االعتقاد وتعليم العقد الصحيح 

 الثاين: هتويب  األخالق 

 الثال : التََّشريع  وهو األحكام خاصة وعامة 

 هاالرابع: سياسة  األمة والقصد منه صالح األمَِّة وحفت نظام 

  َاخلامس: القص  وأخبار األم ِم السَّالفِة للنَّاس بصاحِل أحواهلِم 

 .التَّعليم  مبا يناسب  حالة عصر املخاطبني وما يؤهلهم إىل تلقي الشريعة ونشرها :  السَّادس 

 .السَّابع: املواعت  واإلنوار والتَّحوير  والتبشري 

  الرسول.الثَّامن: اإلعجاز  ابلقرآن ليكون آية دالة على صدق 

 ووسيلة  بيـان املقاصـِد هـي أفعـال الكـالم, فقـد   كـان  لتداوليـِة أفعـاِل الكـالِم دور  كبـري  يف إماطـِة اللثـاِم عـَن دوِر املق اِصـِد يف
ــِة العمليــِة اللغويــِة التَّواصــلية, حيــ   جعلــَت احلــدث  اللغــوي حــداث  إجنــازاي  مــؤثر ا لــه عالقــة مبقاصــِد الكــالِم.  )اببصــيل,  وارس 

 (015, صفحة 0109حسن, 
 . نظرية أفعال الكالم:1

 : تعريف موجز ابلنَّظرية:1.1
, مـن خـالِل حماضـراتِه Austin ويعود  الفضل  يف بلورِة وتعميِـق الفهـِم ابألفعـاِل الكالميـة إىل الفيلس ـوف الربيطـاين  أوسـل  

, كقضـية   جبامعةِ  0955اليت ألق اه ا سنة ر  مـن خالهِلـا بعـ   الق ض ـااي   , وعلـى إثـِر ذلـ  اإليهـام الوصـفيهارفارد, واليت أاث 
 اهتمَّ ابمللفوظات وقام  بتصنيِف أفعاِل الكالم إىل: 

 فعل القول  هو ملفول خاضع لضوابط اللغة العربية وقواعدها الصَّوتية والرتكيبية والداللية 
 مي إليه املتكّلم  من فعل القول كالوعد وفعل اإلجناز  القصد  الوي ير 

دث ــه  فعــل  اإلجنــاِز يف املخاط ــب, فيدفعــه إىل التصــرُِّف هبــوه الطريقــة أو تلــ   )ختــام,  وفعــل التــاثري  وي ــراد  بــه التَّــاثري  الــوي حي 
 (91-86, الصفحات 0106

)تلميـو أوســل(,  ومل ختتلِـَف جهـود   ســريل  كثـريا عمَّـا قدَّم ــه  أسـتاذه, ابســتثناِء    Searle لتـايت بعـد ذلــ  جهـود   سـريل 
ــِة األَفعــاِل الكالميــِة غــرِي املباشــرِة مــن  ــِق يف ِدر اس  إضــافِة الفعــِل القضــوي ملكــوانِت الفعــل الكالمــي املباشــر مــن جهــة, والتـَّع مُّ

ر  يتـالَّف  مـن أربعـِة مكـوانت هـي: فعـل  القـول والفعـل القضـوي والفعـل جهة  أخـر ى, وبـوِل   أَضـح ى الفعـل  الكالمـي املباِشـ
 (95-94, الصفحات 0106)ختام,  اإلجنازي والفعل  التاثريي, بدل ثالثة عند أوسل.



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

370 

 

 . أمهية نظرية أفعاِل الكالم:1.1
ليـِة؛ فهـي تـرتبط  ابملفـاهيِم التداوليَّـِة األخـرى ارتباطـ ا وثيق ـا, كمـا أنَّ احلـدي   عـن نشـاِة وهلوه النَّظريـِة مكانـة  يف املقاربـِة التَّداو 

و لِ  يَّـِة, بـَل التَّداوليِة يبدأ  منو بروز أعماِل   أوسـل  واهتمامـه بنظريـِة أفعـاِل الكـالم, وثِّلـة  بـول  اللبنـة األوىل يف وسـيِس التَّد 
التَّحليـُل السَّـِليُم أَلْفعـاِل الكـالِم هـو »غرض  الرئيس للتداوليَِّة واملهمَّة  األساسية هلا, إَذ يـ ق ـول: إنَّ  فان داي   قَد عدَّها ال

, 0111)فــان دايــ ,  «الغــرُض الرئيســي للتَّداوليــِة، ألنَّــُه ال مُيكــُن أْن تــتمَّ بغــرِي فهــم مســبقم ملعــىن الفعــل أو التصــرُّف
 (007حة صف

ــول  يف موضــع  آخــر:  ــة  »ويق  ــُل ضــروِب اخلطــاِب اجلمــل إىل أفعــال منجــزة، وعملي ــُة الرئيســية للتداوليــة هــي حتوي املهمَّ
ــارات... ــداولًيا للعب , صــفحة 0111)فــان دايــ ,  «حتويــل اخلطــاب إىل أفعــال منجــزة ميكــُن أن تســمَّى أيًضــا أتويــال ت

87) 
 . نظرية أفعال الكالم يف حتليل اخلطاب القرآين:1.1

ـــَرآين خاصَّـــة  فيمـــا يتعلَّـــق  ابألحكـــاِم كـــاحلالل واحلـــرام أو مـــا يتعلَّـــق  ابلعقيـــدة أو مـــا يتعلَّـــق  ابآل داِب ولـــو نظـــران إىل الـــنَّ ِّ الق 
دوَّان ت  التَّفِسـريية  الـيت شـرح َت اخلطـاب  الق ـَرآين واألخالِق فإنَـّن ا جند  الفعل  الكالمي اإلجنـازي والت ـاثريي حاضـر ا, ولـول  فاملـ

ـر  يف حتليلـِه للـنَِّ  القـرآين  ـاوز  وظيفـة الـنَّ ِّ التَّواصـليِة املتمثلـة يف تبـادلِ   األخبــاِر جـاءَت غنيَّـة  ابألفعـاِل الكالميـة,  فاملفسِّ
ــي مــن خــالِل األف عــاِل اإلجنازيــة, أَو تغيــرِي معتقــدِه وبرجمــِة ســلوكه مــن خــالِل ثنائيــة واألقــواِل واملعلومــاِت إىل التَّــاِثرِي يف املتلقِّ

 (39, صفحة 0104/0105)بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ,  حالل/حرام. 
م,  فجميـع األصـناِف الفعليَّـِة الكالِميـِة وجـد َت صـدى كبـريا هلـا يف كما أنَّ النَّ َّ القرآين قَد ح و ى مجيع أنواع أفعال الكـال

ــاع لي بــني  األفــراِد يف  مجيــِع األزمــاِن الــنَّ ِّ الق ــَرآين, اب اههــا املباشــِر وغــرِي املباشــِر, لكــون متثيــل القــرآن الو اِقــع التـَّو اصــلي والتـَّف 
بتبايِن الدُّه وِر, وق ابِلية  للتَّاويِل على وفق ح اج ات البشِر املسـتجدَّة, وثـراء واألماِكِن, واحتضانِه ملوض وعات ومفاهيم  متباينة  

انِِه التَّفسريي واالستنباطي, حبي   ي قـدِّم  زاد ا مفاهيميـا يتنـاغم  مـع  مجيـِع املوض ـوعاِت وامليـادين احلياتيـة لشـمولية مضـام ينه ميد 
ــِة مــن األفعــاِل الكالميــِة الــيت تســتْوِصي  وكتــاٌب هــذا ْستــه البــدَّ أنْ وســع ِة مغ ازيــِه...  يســتوِعَب هــذه األصــناِف املختِلَف

 (089, صفحة 0107)دخلوش,  . مدركات عقيدية ومعرفية واجتماعية ونفسية وفكرية
(  :  43رة: البق وأقيموا الصَّالة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الرَّاكعني(ففي قوله تعاىل 

ــر  اآليــة:  هــذا أمــٌر مــن هللا تعــاىل ذكــُره ملــن ذكــر مــن أصبــاِر إســرائيل وُمنافِقيهــا ابإلانبَــِة والتـَّْوبَــِة »يقــول الطــربي وهــو ي فسِّ
إليه، وإبقاِم الصَّالة وإيتاِء الزَّكاِة، والدخوِل مع املسلمني يف اإلسالِم، واخلضوِع له ابلطاعِة، وهني منه هلم عـن كتمـاِن 

 (0/603)الطربي, صفحة  «ْد علموا من نبوِة حممد صلى هللا عليه وسلم بعد تظاهر ُصَجِجِه عليهم...ما ق
 تــاءِ  فقــَد احتـ ــو َت هــوه اآليــة  الكرميــة  علــى ثالثــِة أفعــال  توجيهيــة إجيابيــة مباشــرة , تــدلُّ علــى األمــِر املباشــِر ققامــِة الصَّــالِة وإي

-064, الصـفحات 0107)دخلـوش,  الزكاة والركوع, فقواها اإلجنازية حرفية أي: بوجـوب إجنـاز هـوه األفعـال وتنفيـوها. 
065) 



او لِية  زكية عزوز حتِليل  اخلطاِب الق َرآين يف ض َوِء املق ار ب ِة التَّد 
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ســتغرقَت مســاحة ومثــل  هــوه  األفعــال التوجيهيــة اإلجيابيــة )األمــر(, والســلبية )النهــي(, بص ــورهِتا املباشــرِة وغــرِي املباشــرِة قــَد ا
 (064, صفحة 0107)دخلوش,  واسعة  يف النَّ ِّ الق رآين الرتباِطها ابألواِمِر والنَّواهي من األحكام الشرعية. 

اهرة االســتلزاِم احلــو ارِي ومــن املباحــِ  التَّداوليــِة الــيت تــرتبط  بنظريــِة أفعــاِل الكــالِم, ظــاهرة  االســتلزام احلــواري , ذلــ  أنَّ   ظــ
ا ظاهرة تعّدد األفعـال اللغويـة ابلنسـبِة للمحتـو ى القض ـِوي  د رِس َت بعد غرايس يف إطاِر نظرية األفعاِل اللغويِة على أساس أهنَّ

 (31, صفحة 0987)املتوكل,  الواحِد. 
 . االستلزام احلواري:1

 االستلزام احلواري: . مفهوم نظرية1.1
ــت   أنَّ مجــل اللغــات الطبيعيــة, يف بعــِ  املق ام ــات, تــدلُّ علــى  تـ بـ َلــو ر َت هــوه النَّظ رِيــة  علــى يــِد الفيلســوِف غــرايس الــوي الح 

)صـحراوي,  معىن غري حمتواها القض ِوي, مبعىن  قَد تدلُّ على معنيني اثنـني يف نفـِس الوقـِت, أحـدمها حـريف واآلخـر مسـتلز م. 
 (33, صفحة 0115

ــا جب امعــِة هارفــارد   ــِة بفضــِل أحبــاِث غــرايس وحماضــراتِِه الــيت أ َلق اه  ــحَت معــامل  هــوه النَّظ رِي حــول  فلســفِة  وليــام  0967 واتَّض 
ـــع  يف توصـــيِف العمليـــات الوهنيـــة الالزمـــِة لفهـــِم امللفوظـــاِت  ـــا أنَّـــه  توسَّ      logicووويِلهـــا يف مقالـــه املشـــهور جـــيمس , كم 

 and conversation  ـــــا يقبل ـــــون  ضــــمن ا جبملـــــة  مـــــن  الق و اِعـــــِد ــــاور ون , فإمنَّ حيـــــ   نــــ َّ علـــــى أنَّ املتخـــــاطبني  عنـــــدم ا يتح 
, 0106)ختـــام,  واملو اض ــع ات, وهـــي  قواعـــد مــن االســـتلزامات واالســـتنتاجات والتخمينـــات واالفرتاضــات املســـبقة اخلفيـــِة. 

 (99صفحة 
 . االستلزام يف حتليل النَّص القرآين:1.1

ــر  الــنَّ َّ الق ــرآين إىل بيــان املعــاين املتضــمنة يف اآلايت واملســتلزمة مــن معناهــا الظــاهِر, ففــي ــر  وهــو يفسِّ  وكثــري ا مــا يلجــا املفسِّ
ه( يف تفســريه هلــوه اآليــة أنَّ 0393ذكــر  ابــن عاشــور  ) 00األحقــاف:  (اقــالوا أجئتنــا لتأفكنــا عــن ءاهلتنــقولــه تعــاىل: )

 (06/46, صفحة 0984)ابن عاشور,  هوا االستفهام إنكار, وهوا اإلنكار تعري  ابلتَّكِويب.
 فالقوة اإلجنازية الصَّرحية للملفول هي: االستفهام

 لزمة هي: اإلنكاروالقوة اإلجنازية املست
 0 – 0القيامة:  (ال أقسُم بيوِم القيامة وال أقسُم ابلنفِس اللوامةويف قوله تعاىل: )

فالقوة اإلجنازية الصرحية للملفول نفي القسم, بينما القوة اإلجنازية املستلزمة هي القسم بيوم القيامة وابلـّنفس اللوامـة, يقـول  
 أقســم بيــوم القيامــة وابلــنَّفس اللوامــة، وجعــل "ال" رديا لكــالمم قــْد كــاَن تقدَّمــه مــن إنَّ هللا »الطَّــربي يف تفســري اآليتــني: 

قــوم، وجــوااًب هلــم، ألنَّ املعــروَف مــن كــالِم النَّــاِس يف حمــاوراهتم إذا قــال أصــدهم: ال وهللا، ال فعلــُت كــذا، أنَّــُه يقِصــُد 
 (03/468)الطربي, صفحة  «بــــــ"ال" ردَّ الكالم، وبقوِلِه: وهللا ابتداء اليمني.

واملالحت كول  من خالل هوا التاويل أنَّ املفاهيم التَّداولية  تمع وتتضافر يف بيان وكشف املعىن مـن اخلطـاب أو القـول,  
تجـد املـتكلِّم يـتلفت ب قـول  ذي كتضافر أفعال الكالم مع نظريـة االسـتلزام إىل جانـب القصـدية الـيت ال تغيـب  عـن الكـالم, ف

 قوة إجنازية ليستلزم معنا يقصده ويريده.
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 . نظرية احلجاج:1
 . مفهوم احلجاج:1.1

هان. أ. لغة: ِتِه, واحلجة: الدليل  والرب  : حجَّه  حي  جُّه حج ا: غلب ه على حجَّ  (0/008)ابن منظور, صفحة  يقال 
ـــه إىل الغـــرِي إلفهامـــه دعـــوى »: يعرِّف ـــه   طـــه عبـــد الـــرمحن  بقولـــه: ًصاب: اصـــطال صـــدُّ احلجـــاِج أنَّـــه كـــل  منطـــوق بـــه موجَّ

َها، فـال خطـاب بغـري صجـاج، وال خماطـب )بكسـر الطـاء( مـن غـري أْن تكـوَن لـُه وظيفـة  خمصومه حيق له االعرتاض عليـْ
 (006, صفحة 0998)طه,  «َن له وظيفة املعرتض.)املدَِّعي( وال خماطب )بفتح الطاء( من غرْيِ أْن تكو 

ووجــد   عبــد هللا صــولة  للحجــاِج ثالثــة  مفــاهيم:  املفهــوم األول جيعلــه مرادفــا للجــدل, وجنــده  خاصــة عنــد القــدماء, وبعــ  
صـة, وجنـد ه عنـد اليـ وانن, واملفهـوم الثالـ  لـه يف العصـِر احملدثني العرب, والثاين جيعل ه  قامسا مشرتك ا بني اجلدِل واخلطـاِب خا

احلِدي  يف الغ َرِب, وهو مفهوم أدّق وأوضح وأعمق من املفهـومني السـابقني؛ ألنَـّه قـَد أخـو  شـيأ ا فشـيأ ا يف االسـتو اِء مبحثـ ا 
ة وعـــن صـــناعِة اخلطابـــِة مـــن انحيـــة  فلســـفي ا ولغـــواي  قـــائم  الـــوات يف العصـــوِر احلديثـــة, مَســـتقال  عـــن صـــناعة اجلـــدِل مـــن انحيـــ

 , وقد أسهب  يف بيان هوه املفاهيم يف كتابه:  احلجاج يف القرآن .(9-8, الصفحات 0117)صولة,  أخرى. 
خـدمات  جليلـة  للدِّراسـاِت  ويرتبط احلـدي   عـن احلجـاِج ابلتَّداوليـِة املدجمـة حيـ    قـدَّم   ديكـرو  مـن خـالِل حبوثِـِه املختلفـة

اللسانيِة, واَست ط اع  بلورة  مشروع  مهم  مداره حول  تداوليـة مندجمـة يف الداللـة, هتـتم  ابخلصـائ  احلجاجيـة للملفوظـات أكثـر  
 (030, صفحة 0106)ختام,  وَّا تبح   يف شروِط صدِقها. 

ِل اإلبالغيـة اثنويـة ابلنسـبة إىل قيمتِـِه احلج اجيـِة الـيت تعتـرب  أوليَّـة, ومييّــز   ديكـرو  مـن أَجـِل ذلـ  معنيـ ــنَي أَي: إنَّ  قيمـة  القـو 
 . , ويــرى ننَّ موضــوع  التَّداوليــة املدجمــِة هــو احلجــاج  ابملعــىن الفــينِّ )موشــلر,  للفــت احلجــاج مهــا: املعــىن العــادي واملعــىن الفــينِّ

 (90, صفحة 0994
تِيب ـــاِت واالَســـرتاتِيجيات الـــيت يســـتعمل ها املـــتكلِّم  يف اخلط ـــاِب قَصـــد  إقَـن ـــاِع  احلجـــاج ابملعـــىن العـــادي: يعـــين جمموعـــة مـــن الرتَّ

ِر اخلطـــاب وال يبحـــ   هل ـــا عـــَن صـــلة  ابللغـــات الطَّب ـــر  املظـــاهر اخلاصـــة ابحلجـــاِج أثـ ـــر ا مـــن آاث  ـــامعيه, وتَعتـ بـ  )موشـــلر,  يعيـــة.س 
 (93, صفحة 0994

: يعيِن اخلط اب ابملعىن الفينِّ صـنف ا خمص وص ـا مـن العالقـ ات بـني  املضـامني الّدالليـِة تتحقَّـق  يف اخلطـاب  احلجاج ابملعىَن الفينِ 
 (93, صفحة 0994)موشلر,  ا درجية أي إنَـّه ا تربط سالمل.وتكون  مسجَّل ة  يف اللسان, وتتميـَّز  العالق ة  احِلج اجية  بكوهِن  

 . أمهية نظرية احلجاج:1.1
ـــَت الوظيفـــة   ـــة , فـــإذ ا كان ـــان مـــا يتضـــمَّن ه  القـــول  مـــَن قـــوَّة  حج اجي ـــو اِل, وبي ـــراب ط األقَـ ـــان  ت  موضـــوع احلجـــاِج يف اللغـــة هـــو  بي

ــاج وظيفــة لغويــة, بــَل مــَن أهــمِّ وظــائِف اللغــِة, احلجاجيــة  قائمــة علــى  البحــِ  يف تــر اب ِط األقَـــو اِل والقــوة احلجاجيــة, فــإنَّ احلج 
ـــاط ع  مـــع وظيفـــة التَّواصـــِل بعـــدها.  )بومنقـــاش, تداوليـــة اخلطـــاب التفســـريي ـ تفســـري ابـــن جريـــر الطـــربي أمنوذجـــا ـ,  تتق 

 (000 , صفحة0104/0105



او لِية  زكية عزوز حتِليل  اخلطاِب الق َرآين يف ض َوِء املق ار ب ِة التَّد 
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ــ ــاج  حيقِّ ــاج, وَّــا جيعــل  العال ق ــاِت القائمــِة بــني  امللفوظ ــاِت حجاجيــة, ووَّــا جيعــل  احلج  ــا أنَّ  كــلَّ خطــاب  يتضــمَّن  احِلج  ق  كم 
ـــاق ه , ومـــَن مثَّـــة  فهـــو  فعاليـــة تداوليـــة ابعتب ـــاِر هـــوه األخـــريِة تتطـــرَّق  للغـــة كظـــاهرة  ِخط ابيـــة   تواصـــلية  للِخط ـــاِب انســـجام ه  واتِّس 

 (00-01, الصفحات 0107)بومنقاش, التفسري خطاب تواصلي/ مقاربة تداولية,  واجتماعية. 
ــــاهيم النَّظ ريَّــــِة والعم  ف 

ــــها اإلقنــــاع , وهــــو  مــــن أهــــمِّ امل كــــن  قولــــه قجيــــاز عــــن احلجــــاِج أنَّــــه   يعــــدُّ برهنــــة  لغويَّــــة  غرض   ليَّــــةِ ومــــا مي 
يـِل احملادثـ ِة  للمَصط ل ح اِت احملورية للدَّرِس التَّداو يل احلدي , فاحِلج اج  التَّد ويل يرتبط  ابجلدليِة كم ا عند   فان إيـرمين , أو بتحلِ 
اويل والتَّداوليــِة االج  تماعيــة. كمــا هــو عنــد   جــاك موشــلر , أو ابلتَّداوليــِة املدجمــِة كمــا هــي عنــد   ديكــرو , أَو ابملنطــِق التَّــد 

 (009, صفحة 0104/0105)بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ, 

 . احلجاج يف حتليل اخلطاب القرآين:1.1
حِة وإثبـاِت صـحَِّة نبـوِة النَّـيب حممَّـد صــلى إذا نظـَران  إىل مقاصـِد القـرآِن وأغراضـه فـإنَّ أحـد ها يتمثَـّل  يف تقريــِر العقيـدِة الصَّـحي

 هللا عليه وسلم, وأنَّ هوا القرآن هو كالم  هللا تعاىل تاطب  به عباده, ل ت بنيَّ أنَّه من البداهة  لِّي احلجاج فيه.
فعلــي أو حمتمــل,   والقــرآن خطــاب  , وكونــه خطــاب يقتضــي أنَّــه  إقنــاع ووثــري , ففضــال عــَن كونِــِه خطــااب  موّجهــا إىل متلــقّ  

ــاّج بعضــها بعضــا, فتكثــر فيــه بصــفة الفتــة لالنتبــاه حكايــة أقــوال الكــافرين والــرّد  م َســر ح  عليــه تتحــاور  الــووات وتتجــادل  وحي 
)صـــولة,  عليهـــا )صـــيغة يقولـــون/ قـــل وغريهـــا(, كمـــا تكثـ ـــر  فيـــِه أقـــوال  املتخاصـــمني  واملتخـــاطبني  علـــى اخـــتالِف أنـــواعهم. 

 (40-41, الصفحات 0117
بل إنَّ احلجاج  يف القرآن لـه خصوصـية يتفـرَّد هبـا,  فصـحيح  أنَّ بعـ  الوجـوِه احلجاجيـة قـَد ت وج ـد يف أيِّ ظـاهرة  تعبرييـة يف 

أوننَّ مــــع الم  أي خطــــاب  كــــان, كاحلجــــاج بواســــطِة التَّعبــــري ابلصــــفة عــــوض االســــم وكاحلجــــاج احلاصــــِل مــــن التَّاكيــــِد قنَّ 
ـاِج احلاصـِل مـن التكـراِر, ومـن الطَـَّرِد  االبتداء أو القسم أو املفعول املطلق أو البدل, أو بعطـِف الشَّـيء علـى نفِسـِه, وكاحلج 
والعكــِس, والتَّــوييل واالحتبــاك والضــمري واالكتفــاء وااللتفــات واألســلوب احلكــيم واهلــدم إىل غــري ذلــ , ولكــن خصوصــية 

ــا ظــواهر  مطّــردة  فيــه مكــرَّرة  غــري الق ــرآن يف ا ســتخداِم هــوه الظَّــو اِهِر إمنَّ ــا تكمــن  يف جعِلــِه أســلواب  قــار ا فيــه ويــز ا لــه, مبعــىن أنَـّه 
ــا هــي مــن األمــوِر الــيت عقــد  عليهــا املــتكلِّم  عزمــه  وقصــد إليهــا وانتحاهــا  عرضــية وال هــي حبادثــة فيــه علــى وجــه الصــدفة, وإمنَّ

ل, فهــوا هــو مفهــوم  األســلوب يف أبســِط تعريــف  لــه وأعّمــه. فرتتّــب  علــى ذلــ  مــن النَّاحيــة التطبيقيــة كــون طريقــة لــه يف القــو 
ـاِج واألَسـ ل وِب الكالم القرآين كالم ا حجاجي ا يف جوهرِِه, كم ا ترتَّب  على ذلـ   مـن النَّاحيـِة النَّظريـِة أنَـّه ال تعـارض  بـني  احِلج 

 (615-614, الصفحات 0117)صولة,  و خَّى فيه أسلوب لغوي خمصو . فههنا أسلوب حجاجي وحجاج م تـ  
وقَد تطـرَّق   عبـد هللا صـولة  إىل قضـية احلجـاج يف القـرآن الكـرمي وكشـف  عـن البعـِد احلجـاجي يف  كتـاب هللا يف املسـتوايت 

فرادي(, ومستوى الرتكيب, ومسـتوى الصـورة )البالغـة(, وإنَّ املتصـفِّح هلـوا الثالثة اليت ذكرها: مستوى املعجم )املستوى اإل
املؤلَّف  ليحمله  على مالحظة مدى ارتباط احلجاج ابلنَّ  القرآين, وما ي ضـفيه هـوا اخلطـاب مـن خصوصـية ملبحـ  تـداويل  

تَّداوليــة يف اخلطـاب القــرآين, كيـف ال وهــو كمبحـ  احلجـاج, وال يســعنا يف هـوا املقــام إالَّ تقـدمي نظــرة  عـن  لّــي املفـاهيم ال
 خطاب كلما ازددت  ومُّال فيه وتدبُّرا ازدادَت آليات  حتليله وتعّدد َت أدوات  وويِلِه.



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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: )ال لِّـل  اخلطـاب  القـرآين, قولـ ه تـ ع ـاىل  ـِر وهـو  حي  راَه إكـ ووّا ن ورِد ه من آايت تدلُّ على  سـيِد هـوا املفهـوم كـاداة  يف يـِد املفسِّ
ين(   056البقرة: يف الدِ 

ــر ه ا  ابــن عاشــور ) ونفــي اإلكــراه خــرب يف معــىن النهــي، واملــراد نفــي أســباب اإلكــراه يف صكــِم »ه( بقولــه: 0393ففسَّ
اإلْسالِم، أْي ال ُتكرُِهوا أصًدا على اتباِع اإلسـالِم قسـًرا، وِجـيء بنفـي اجلـنِس لقصـِد الُعُمـوِم نصـا، وهـي دليـٌل واِضـح 

, صـفحة 0984)ابن عاشـور,  «اِل اإلكراِه على الدين بسائِر أنواِعِه، ألنَّ أمَر اإلميان جيري على االستداَلل.على إبطَ 
3/06) 

اِس سـدى ال ولكـْن هـَذا ال يـَْعـيِن أنَّ الُقـْرآَن يـدعو إىل تـرِك النَّـ»ويعلّـق   عبـد هللا صـولة  علـى قـوِل  ابـن عاشـور  قـائال : 
ـــا َســـِبيُل االهتـــَداِء إىل اإلميـــاِن جيـــري علـــى النَّظـــِر واالســـتداَلِل بعبـــارة ابـــن عاشـــور، وعلـــى احلجـــاج )يف  يهتـــُدوَن، وإمنَّ

 (45, صفحة 0117)صولة,  «اصطالصنا( القائِم عليه اخلطاُب القرآين كله تقرِيًبا.
غ ــِة الــيت مــَن شــاهِنا أَن تكِشــف  عــن املعــاين الق رآنيــِة لق ــَد كــان  علمــاء  ا لتَّفِســرِي  ي راع ــون كثــري ا مــن قواعــِد اللغــِة واإلعــراِب والب ال 

ـــر ون ه هبـــا ويتاوَّل ون ـــه  يف ضـــوئها,  بطريقـــة  موضـــوعية , وهـــم إىل ذلـــ  مخـــوون  يف االعتب ـــاِر كثـــري ا مقامـــات القـــول القـــرآين, ي فسِّ
 (48, صفحة 0117)صولة,  ِم أس اس  النظريِة احلجاجيِة. واعتبار  املقا

 . السِ ياق:4
 . مفهوم السِ ياق:1.4

ـــاق  اإلبـــل وغريهـــا ي ســـوقها ســـَوق ا وســـياق ا, وهـــو ســـائق وســـواق, وســـاق  فـــالن مـــن امرأتِـــه أَي: أعطاهـــا مهرهـــا, أ. لغـــة:   س 
 (01/066)ابن منظور, صفحة  والّسياق: املهر. 

ـِتها للغـة أثن ـاء  اسـتعماهِلا, إنَـّه أداة  إجرائيـة  يتميـَّـب. اصـطالًصا اولِيـِة يف ِدر اس  ـياق هـو   أحـد  مرت كـز اِت اللسـانياِت التَّد  ز  : السِّ
اويل على مَستـ و ى اللغة, وعلى  ـياق االجتمـاعي والثقـايف والنـََّفسـي. هِب ا التَّنظري  اللساين التَّد  )بومنقـاش, تداوليـة  مستوى السِّ
 (066, صفحة 0104/0105اخلطاب التفسريي ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ, 

ي اِق إىل:  ومي كن  تقسيم السِّ
 شـكل اخلطـاب مـن وحـدات  ص ـَوتية وصـرفية  ومعجميـة, ومـا وهو   سيد  لتل  التَّتابعـات اللغويـة يف . السياق اللغوي:1

 (41, صفحة 0114)الشهري,  بينـ ه ا من ترتِيب  وعالق ات  تركيبية . 
ثِّل ه الع امل  اخلـارج عـن اللغـة مبـ ا لـ ه  مـن صـلة  ابحلـدِث اللغـوي, وي. سياق احلال )السياق اخلارجي(: 1 تمثَـّل  يف الظُـّر وِف  ومي 

 (035, صفحة 0996)حلمي,  االجتماعية والبيأة النفسية والثَـّق افية للمتكلِِّمني  أو املشرتكني  يف الكالم. 
 . أمهية السيَّاق:1.4

ــرَبى يف التَّحليــِل التَّــداويل, ابعتبــارِه احملــدد للمعــىن,  ــياِق أمهيــة  ك  واملعــني علــى كشــفه وإيضــاحه.  فتســييق اخِلط ــاِب إجــراء  للسِّ
اوليــة, ذلــ   أنَّ الســياق  مــن العوامــِل املعينــِة علــى فهــِم مقاِصــِد اخِلط ــاِب, إَذ إنَّ إِ  َدر اك ر ئــيس تقــوم  عليــِه االســرتاتيجيات  التَّد 

)بومنقــاش, التفســري خطــاب تواصــلي/ مقاربــة  حيثيــات الســياق إدراك للمعــىن, فــإَن مل يهــدك  الســياق  للمعــىن  قرَّب ــ   إليــه. 
 (18, صفحة 0107تداولية, 
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جــيح بــني املعــاين املــوكورة للفــت الواحــد, فهــو آليــة تداوليــة ت عــني  حملِّــل  اخلطــاب حينمــا يقــف علــى  ويــربز  دوره أيضــا يف الرتَّ
يِّز  املعىن الرَّاجح وا  لداللة املقصودة.مدلوالت  للفت أن مي 

, 0114)الشــهري,  ويصــف ه  عبــد اهلــادي الشــهري ننَّه  اإلطــار الــوي مييِّــز  خطــااب  عــن آخــر, ويضــفي عليــه خصوصــيته. 
 (34صفحة 

ـياق يف تفسـرِي الـنَّ ِّ القـرآين, إَذ يعـدُّ أداة   ح  مـن خالهلـا  وستتجّلى أمهيتـه أكثـر عنـد حـديثنا عـن دوِر السِّ ـِر يـرجِّ يف يـِد املفسِّ
ر  يف بياِن األحكاِم الشَّرعية.  بني املعاين, أو يبني به املعىن املراد من اآلية أو اللفت, بل ح َّ إنَّه يعني املفسِّ

 . السياق يف حتليل اخلطاب الُقرآين:1.4
ــر  يف ِإيض ــاحِ   ــي اق  طريقــة  منهجيــة  ســل ك ها املفسِّ معــىن  الــنَّ ِّ كاشــف ا عــن الــدالالِت الضــمنيِة غــري اللســانيِة, إَذ ال    وميثِّــل  السِّ

يـ ـدرِك  املعــىن إذا ظــلَّ حبــيس  الـــدَّاخل والــوهِن, وقــَد أد ر ك  البــاحثون قيمــة  الســـياِق ودورِِه يف حتليــِل اخلطــاب, وف هــِم القـــوِل, 
, واألص ـــويل والبالغـــ ي والنحـــوي علـــى حـــّد ســـواء, بـــَل إنَّ إجـــر اء ات النُّص ـــوِ  وتوجيـــِه املعـــىن, فـــاعتىن بـــه اللغـــوي, واملفّســـر 

 غــواره. التَّفســريية واخلطــاابِت اللســانيِة والتَّداوليــة ال تغــادر  حــديثها عــن الســياِق حــ َّ ت بــنيِّ  ِقيمت ــه  يف تبيــان جماهيــل الــنَّ ِّ وأ
 (063-060, الصفحات 0104/0105ـ تفسري ابن جرير الطربي أمنوذجا ـ, )بومنقاش, تداولية اخلطاب التفسريي 

ـياق  لِـيلِهم للِخطـ اِب الق ـرآين تتنـوَّع وتتعـدَّد, فنجـدهم يلجـؤون إىل السِّ ـياِق يف حت  رين إىل آليِة السِّ اللغـوي وطريقة  استناِد املفسِّ
جيح بني املعاين املوكورة الـواردة للفـت أو اآليـة, ومثـال لبيان معىن اللفت القرآين, أو مراد هللا تعاىل من اآلية القرآ نية, أو للرتَّ

إَذ رجَّــح ننَّ املــراد هبــا أايم شــهر رمضــان  084البقــرة:  (أايمــا معــُدوَداتذلــ  مــا جنــده يف تفســرِي الطَـّـربي لقولــه تعــاىل: )
ا على سـياق اآليـة, إَذ يقـول:  :...أايم شـهر رمضـان، وذلـك أنَـّه مل وأوىل ذلـك ابلصـواب عنـدي قَـوُل مـْن قـال »معتمد 

َيِت خرٌب تقوُم بِه صجَّة نن صـوًما فـرَض علـى أهـِل اإلْسـالِم غـري صـوم رمضـان ثَّ نسـخ بصـوِم رمضـاَن، ونَِنَّ هللا قـْد 
ِم بـنيََّ يف ِســَياِق اآليــِة أنَّ الصــياَم الــذي أوجبَــُه علينــا، هــو صــياُم شــهر رمضــان دون غــريه مــن األوقــات إبابنتِــِه  عــن األايَّ

 (3/059)الطربي, صفحة  «اليت أخربان أنَّه كتب علينا صومها بقوله: )شهر رمضان الذي أنزل فيه الُقرآن(
, أو ربَـط  اآليـة مبـا فنجد ه  يرِبط  اآلية مبا بعدها ليبني  معناها, وهوه طريقة  يف تفسرِي اآلية وهي النَّظر  يف السَّابِق والالحق هلا

, فهنــاك مــن 0الصــافات:  (فــالزاجرات زجــرا قبلهــا أو مبــا بعــدها ليظهــر  معناهــا, ومثالــه أيضــا عنــد تفســريه لقولــه تعــاىل: )
ـر  هللا  هِبـ ا عمَّـا زجـر  هبـا عَنـه  يف القـرآ ـا آي القـرآِن الـيت زج  ا املالئكة, وهناك مـن فسَّـر ها نهنَّ )الطـربي,  نفسَّر   الزاجرات  نهنَّ

ـا املالئكـة ابعتبـاِر بـدء اآليـة ابلقسـِم ابملالئكـِة  الصـافات , فيقـول: (09/493صفحة  والـذي  », ورجَّح الطّـربي علـى أهنَّ
تدأ القسـَم بنـوعم مـن املالئكـِة، هو أوىل بتأويِل اآليِة عندان ما قاَلُه جماهد، ومْن قال: هم املالئكُة، ألنَّ هللاَ جلَّ ثناُيُه اب

ـــذي بعـــده قســـما بســـائر أصـــنافهم أشـــبه. ـــِل، فـــقن يكـــون ال )الطـــربي, صـــفحة  «وهـــم الصـــافون إبمجـــاِع أهـــِل التَّأوي
09/494) 

ـــ ومــا أكثــر   ــرِين علــى الّســياق يف حتلــيلهم للخطــاب القــرآين, ـــــــ ه خاصــة  فيمــا يتعلَّــق  األمــر  بــوكر أســباِب ومثــال  اعتمــاِد املفسِّ
, مـن أثـر  البـن 0عـبس:  (عَبَس وتوىلالنُّزوِل املتضمنة لزمان نزول اآلية ومكاهنا ــــــ ما أور د ه  الطَّربي يف تفسرِي قـ َولِِه تعاىل: )

أاب جهـل بـن هشـام والعبـاس بـن بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يُناِجي عتبَة بن ربيعة و »عباس رضي هللا عنه قال: 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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عبــد املطلــب، وكــاَن يتصــدَّى هلــم كثــريًا، وجعــَل علــْيهم أْن يؤمنُــوا، فأقبــَل إليــِه رجــل أعمــى، يـَُقــاُل لــه: عبــد هللا ابــن أمِ  
، مكتوم، ميِشي، وهو يناجيهم، فجعَل عبُد هللا َيْستَـْقِرُئ النيب صلى هللا عليه وسلم آيـًة مـن القـرآِن وال: اي رسـوَل هللا

، وكـره كالَمـُه، وأقبـل علـى  علمين ِمَّا علََّمَك هللا، فأْعَرَض عنه رسوُل هللا صلى هللا عليه وسـلم وعـبس يف وجهـِه وتـوىلَّ
 « (عــبس وتــوىل أن جــاءه األعمــى ومــا يــدريك لعلــه يزكــى أو يــذكر فتنفعــه الــذكرى)اآلخــرين...ثَّ أنــزَل هللاُ تعــاىل: 

 (04/013)الطربي, صفحة 
ياق اخلارجي قيمة  كربى يف حتديِد الداللة وبيان املقصوِد وكشِف املعىن, ولول  كان  من اآلليـات التداوليـة الـيت جنـدها  وللسِّ

 حاضرة  يف تفاسرِي النَّ ِّ القرآين.
وء  التَّفِسرِي من عدِم النَّظـ ِر يف القـرائِن اخلارجيـِة,  فإذا اجت َّ النَّ  من سياقه اخلارجي, قد نعجز حينأو  عن فهِم املراِد, وس

 مثل: املكان, والزمان, واألفراد املشـاركني  يف احلـدِث, واملناسـبة الـيت قيـل  فيهـا, وقنـاة التَّواصـل, وقـَد أعطـ ى علمـاء  املَسـِلِمني  
ياق  اخلارِجي أمهية  كبرية  يف تـ َفِسرِي النَّ ِّ الق َرآين, ويف  ث وا عـن أسـباِب النـُّـز وِل والظـروف السِّ ب اِط األحكاِم الشََّرعيَِّة, فب ح  اَسِتنـَ

 .  (070, صفحة 0100)عكاشة,  اخلارجية اليت تتعلَّق  ابلنَّ ِّ
يليـــة  ي ســـتند  إليهـــا يف الكشـــف عـــن وهكـــوا جنـــد  ننَّ املفـــاهيم التَّداوليـــة قـــد بـــرزَت يف أعمـــاِل املفّســـرين كفليـــات  وأدوات  حتل

مقاصـــد الـــنَّ ِّ القـــرآين ومعـــاين آايتـــه, ومـــدلوالت ألفاظـــه, وَّـــا جيعل نـــا نقـــرُّ قمكانيـــة مقاربـــِة الـــنَّ  القـــرآين يف ضـــوء املقاربـــة 
 التَّداولية دون إغفال شروط قراءة اخلطاب القرآين وحتليِله وفق املناهج احلديثة.

 اخلامتة
اوليِة الوقوف  على إمكانيِة تطبيـِق آليـاِت هـوه املقاربـِة علـى كان  هدف نا من ا لبحِ  يف مقاربِة النَّ ِّ الق َرآين وفق  املقاربِة التَّد 

رِين  ابعتبـارهم حملِّلِـي اخلطـاب القـرآين, وبيـان املفـاهيم التَّداوليـة األكثـر  حضـور ا النَّ  القرآين, وذل   بتتبُِّعها يف أعماِل املفسِّ
ــريعة, والقــراءِة اليســريِة يف أعمــاِل هــؤالء العلمــاء, يف حت لــيالهتم وتفســرياهتم, وق بــل  ذكــِر مــا توصــلنا إليــه مــن خــالِل النَّظــرِة السَّ

ـِه اللســانيني إىل دراسـِة مســتو  ـح  أوال  ننَّ التَّداوليــة  هـي أحــد  العلــوِم التَّواصـليِة الــيت ظهـر َت وتبلــور َت يف ظــلِّ توجُّ ى أكــرب نوضِّ
مستوى اجلملة, واالهتمام ابلكـالم بـدل  اللس ـان, فـادَّى ذلـ  إىل إعـادِة النَّظـِر يف هـوه املقاربـة واالهتمـام نبعادهـا بعـد من 

 أن كانت فيما مضى تنعت  بسلَِّة املهمالت, ووّا ساهم  يف إبرازها وتطويِر آلياهتا هو ارتباط ها بعلوم  وختصُّصات  خمتلفة.
تتبَّــع   ســيد ها يف حتلــيالِت األوائــِل للــنَّ ِّ الق ــرآين, اســتوقفنا مــدى تطبيــق هــؤالء العلمــاء للمفــاهيِم التَّداوليــة إالَّ أنَـّن ــا و ــن  ن

واالسـتناد إليهــا يف بيـاِن معــاين ألفــاِل القـرآن الكــرمي والكشـِف عــن مقاصــِد اآلايت القرآنيـة, واالَســِتع انِة هبـا يف الرتجــيِح بــني 
ـا املعاين الواردِة للفت  ا ساعدهتم يف بياِن األحكاِم الشَّرعية, وَّا جعلنا نقول  إنَّ التَّداولية  قَبـل  أن تكـون منهج  الواحد, بَل إهنَّ

ـر  ويوظفهـا يف  حديث ا برز  مع الدِّراساِت اللسانيِة احلديثة, هي عبارة عن مجلة  من اآلليـاِت واألدواِت واملفـاهيم ميتلكهـا املفسِّ
قـــرآين, ولـ ــَو نظــــرت  إىل البعـــِد التـــداويل األكثـــر حضـــورا يف أعمــــاهلم لوجـــَدت  أنَّ مجيـــع  األبعـــاِد واملفــــاهيم حَتِليـــِل اخلطـــاب ال

ـا تتضـافر  مـن أجـِل هـوا الغـرِض. ومـن هـوه املفـاهيم:  التَّداولية تكتسي أمهية  كبـرية  يف بيـاِن املعـاين وتوضـيِح املقاصـد, بـل إهنَّ
والواقـع أنَّ تتبعهـا يف حتليـِل الـنَّ  القـرآين جعلنـا  ة، واالستلزام احلواري، والسـياق،األفعال الكالمية واحلجاج، والقصدي

نقف  على بعِ  املالحظات اليت توحي ننَّ هوه املفاهيم اكت س َت خصوصـية  إثـر   سـيِدها يف دراسـة الـن  القـرآين وذلـ   
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صـو  وعلـّوِه علَيهـا, وَـّا قـد يـدفعنا إىل دراسـة  أخـرى وهـي البحـ   راِجع  إىل طبيعِة هوا النَّ ِّ واختالِفه عن مجيـع أنـواِع النُّ 
يف أثر حتليِل اخلطاِب القرآين على اآلليات التَّداولية وكيف  َّ تناوهلا يف سبيِل وويله وتفسريه وكشِف معانيه, ملالحظـة فـرِق 

 توظيِفها يف حتليل ن  ما عن حتليل الن  القرآين.
هم ا وهو قبل  تطبيـِق أي مـنهج  لسـاين علـى الـنَّ ِّ القـرآين, البـدَّ أوَّال  مـن معرفـِة مـا للقـرآن الكـرمي مـن دون  أَن نغفل  جانب ا م

خصوصية متنـع  تطبيـق  أي مـنهج  حـدي   دون االطّـالِع علـى خلفيتِـه, وكـوا مـا جيـب  علـى احمللِّـِل مـن العلـِم بقواعـد التَّفسـري 
املفـــاهيِم التَّحليليـــِة اجلديـــدِة الـــيت ت عـــرف  هبـــا املقـــارابت اللســـانية احلديثـــة يف حتليـــِل الـــنَّ  وأصـــولِه, ومـــ  ي ِشـــر ع االســـتناد  إىل 

ــ مــا لقــرآن ّ مــا إىلالقــرآين, إَذ إنَّ ذلــ  ال يكــون إالَّ بعــد  أَن يــتمَّ أوال التطــرُّق ل ّ أقــوال الصــحابة  نة مــن تفســري  ورد يف السُّ
 , ي ضاف إىل ذل  عدم اخلروج عن املعىن ا مِع عليه من ِقب ِل علمائنا األوائل.فسريللتَّ  نصل إىل اللغة كاصل   إىل أنَ 
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(18) 
 الكرمي بني قواعد النحاة واملعطيات الصوتية احلديثةختفيف اهلمز يف القرآن 

 0سامية بوفرورة د.

 دكتورة, جامعة أحممد بوقرة بومرداس, اجلزائر.
 امللخص:

اهلمــز ظــاهرة صــوتية تتعلــق ابألداء الفعلــي لصــوت اهلمــزة العربيــة, وقــد أشــار القــدامى إىل أّن اهلمــزة أبعــد األصــوات خمرجــا 
 ل املخارج فهي صوت حنجري.لوها أّول احلروف خروجا, وأثبتت التجارب احلديثة فعال أّن اهلمزة من أوّ فجع

إّن اهلمزة من احلروف اليت يتكّلف الفرد جهدا عند النطق هبا, ومع هوا فإّن األصل يف نطقهـا هـو التحقيـق, والـوي يكـون 
 ـر يف نطقهـا دائمـا وفـق هـوا األصـل, وإمّنـا كـان هلـم مواضـع مل  قعطاء الصوت حّقه يف الصـفة واملخـرج. غـري أّن العـرب مل

حيققوا فيها اهلمزة وتصرفوا يف نطقها ختفيفا  نبا لثقلها, وهـوه الظـاهرة انتشـرت يف النطـق العـريب القـدمي, وكـان هلـا أثرهـا يف 
ل هـوه املداخلـة إىل الكشـف عـن قراءة القرآن الكرمي, وقد وضع هلا النحاة القدامى جمموعة من الضـوابط, ونرمـي مـن خـال

هوه الضوابط املوضوعة من قبـل النحـاة مـن جهـة, وإىل تفسـري هـوه الضـوابط انطالقـا وـا توصـلت إليـه الدراسـات الصـوتية 
 احلديثة من جهة أخرى.

رة عنـد القـراء ومن النتائج اليت توصلنا إليها: أّن ختفيف اهلمز ظـاهرة هلجيـة تباينـت اسـتعماالت العـرب هلـا. وأن هـوه الظـاه
 ال متثل اخلصائ  اللهجية للبيأة اليت عاش فيها القارئ. 

 وقد اعتمدان يف معاجلة هوا املوضوع على املنهجني الوصفي واملقارن.
 : ختفيف, اهلمز, القرآن الكرمي, النحاة, الدراسات الصوتية احلديثة.الكلمات املفتاصية

 
 مقدمة:

ا إليهـــا الفـــرد اقتصـــادا يف اجلهـــد العضـــلي, وهـــي ظـــاهرة انتشـــرت يف النطـــق العـــريب التخفيـــف ظـــاهرة طبيعيـــة يف الكـــالم يلجـــ
القدمي, وكان هلا أثرها يف قـراءة القـرآن الكـرمي, إذ كـان النـاطق العـريب مييـل إىل الـتخل  مـن الثقـل إذا أحسـه يف كالمـه بغيـة 

ا  النــاطق العــريب ابلثقــل نطــق اهلمــزة حمققــة, حتقيــق االنســجام الصــويت لتيســري اســتعمال اللغــة. ومــن املواضــع الــيت أحــس فيهــ
لول  جلا إىل ختفيفها, وكان ختفيفه هلا على ما جاء عند النحاة إما جبعلها بـني بـني, أو اإلبـدال, أو احلـوف. غـري أّن هـوا 

مــر فمنهــا ال يعــين أّن كــّل العــرب جلــات إىل ختفيــف هــوا الصــوت وإمّنــا تباينــت هلجــات القبائــل العربيــة واختلفــت يف هــوا األ
 من اعتمد على التخفيف يف نطق هوا الصوت, ومنها من آثر استعمال األصل بنطق الصوت حمققا على الرغم من ثقله.

 تعريف التخفيف: -1

                                                           
0 com.boufroura@gmail.sa 
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ف  اَســــتـ ثَـق ل ه  )ابــــن منظــــور,  لغــــة: -1.1 : ضــــدُّ التـََّثِقيــــِل, واســــت خ فَّه: ِخــــال  : 0404جــــاء يف لســــان العــــرب  والتََّخِفيــــف 
ع رِّفــت مفــردة التخفيــف مبقابلتهــا مبفــردة التثقيــل, وــا يبــنّي أّن بــني املفــردتني ارتباطــا وثيقــا, حــ  أّن التثقيــل  (, فقــد9/81

(. 00/86: 0404ع ّرف بوات الطريقة, ففي اللسان أيضا:  و التـََّثِقيل : ِضدُّ التََّخِفيـِف, و قـ َد أ ثـَق ل ـه  احِلَمـل  )ابـن منظـور, 
شــــرحها نهنـّـــا ضــــد األخــــرى, فاألشــــياء إّمــــا أن يلحقهــــا التخفيــــف أو التثقيــــل, ويتعلــــق األمــــر  حيــــ  أّن كــــال منهمــــا جــــاء

 (.9/81ابملادايت واملعنوايت على حد سواء. فقد ذكر الّلي  أّن  اخلِّفة ِخفَّة  الو َزِن وِخّفة  احلاِل  )اخلليل, دت: 

خلُّ  من ثقل و جد يف الكالم سـواء كـان هـوا الثقـل دراسات الّلغوية التاملقصود ابلتخفيف يف حقل ال اصطالصا: -1.1
يف صــامت مــن صــوامت الكلمــة, أو يف حركــة مــن حركاهتــا, أو كــان يف كلمــة مــن كلمــات مجلــة مــا, فهــو  ظــاهرة تشــيع يف 

(, إذ تقــوم هــوه 76: 0985اللغــة العربيــة, وهــو حالــة يلجــئ إليهــا ثقــل ظــاهر يف كلمــة مــا أو يف تركيــب م عــنّي  )اللبــدي, 
ظــاهرة  علــى رفــ  الثقــل النطقــي ابعتبــاره عّلــة أثّــرت يف اللغــة صــوي وكلمــة وتركيبــا وثــريا واضــحا, إذ كــان الثقــل ســببا يف ال

ابلثقــل يف الكــالم هــو الــوي يدفعــه للبحــ    (. فإحســاس املــتكلم05: 0996اللجــوء إىل النقــي  وهــو اخلفــة  )عفيفــي, 
وف أو اإلبـــدال أو التســـهيل, وهـــوا ســـعيا منـــه لتيســـري وتســـهيل عـــن بـــديل بتخفيـــف كالمـــه, ويكـــون هـــوا التخفيـــف ابحلـــ

اســتعمال اللغــة, فاإلنســان مييــل دومــا  ــو اليســر والســهولة وينفــر مــن الثقــل, وعليــه فــإّن التخفيــف قــد  اقتضــته طبيعــة اللغــة 
 (.76: 0985ورغبة أهلها يف حتقيق تناسق ألفاظها وتوازهنا  )اللبدي, 

 تعريف اهلمز:  -1
 ورد تعريف اهلمز يف املعاجم  العربية على النحو اآليت: لغة: -1.1

, فـ تـ   ـز  ي ـِت اهل َمـزة يف احلـروف, ألهّنـا تـ َهم  , تقول: مه  َزت  رأس ه, ومه ـ َزت اجلـ َوز ة بكفـي. وإمّنـا مس ِّ : الع َصر  ـز عـن  اهل َمز  ه ـتُّ فـ تـ َهم 
 (.4/07خم َر جها  )اخلليل, دت: 

ضغِط. وقـد مهـزت الشـئ يف كفـى. قـال الراجـز: ومـن مه ـ َزان رَأس ـه  تـ ه شَّـما. ومنـه اهل َمـز  يف الكـالم, ألنَـّه  اهل َمز  مثل الغ َمِز وال
 (.3/918: 0987ي ضغط. وقد مه  َزت  احلرف  فاهنمز  )اجلوهري, 

ــَغط  و ع َصــر . و مه  ــَزت  ا ــة  ت ــد لُّ ع ل ــى ض  ِلم  ( اهَل ــاء  و اَلِمــيم  و الــزَّاء  ك  ِم, ك ا نَّــه  ي َضــغ ط   )مه  ــز  ــال  ــه  اهَل َمــز  يف اَلك  ــي. و ِمَن ــَيء  يف ك فِّ لشَّ
 (.6/65: 0979احلَ َرف   )ابن فارس, 

يالحـــت مـــن خـــالل هـــوه التعـــاريف أّن املعـــاجم  اللغويـــة قـــد حصـــرت املعـــىن اللغـــوي للهمـــز يف الضـــغط والعصـــر, وحـــ  يف 
 .نطق ابحلرفالكالم كان اهلمز هبوا املعىن فهو الضغط عند ال

اهلمز ظاهرة صوتية تتعلق ابألداء الفعلي لصوت اهلمزة العربية, وذل  قخراجها من خمرجهـا الصـحيح,  اصطالصا: -1.1
وقــد رأينــا فيمــا ســقناه مــن تعــاريف لغويــة للهمــز أّن هــوه املفــردة مل تكــن وصــفا لنطــق اهلمــزة دون غريهــا مــن األصــوات وإمنــا  

ا الكالم  بصفة عامة, هلوا يرى عبد الصبور شاهني أن هوه التسمية أطلقت علـى اهلمـزة كانت كيفية يف األداء يوصف هب
العربية من ابب التغليب إذ يقـول:  والواقـع أن لفـت )اهلمـز( لـيس يف أصـله علمـا علـى صـوت مـن أصـوات اللغـة, وإمّنـا هـو 

(, 07ملعـروف  )شـاهني, دت:  وصف لكيفية نطقية ال ختت  يف ذاهتـا بصـوت معـني, ّ غلـب إطالقـه علـى الصـوت ا
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وذلــ  ألّن اللغــويني القــدامى قــد أدركــوا أّن إخــراج اهلمــزة حيتــاج ضــغطا ال يوجــد يف غريهــا مــن احلــروف, وهــوا ظــاهر مــن 
 وصفهم هلا على ما سنوكر.

 اهلمزة بني القدامى واحملدثني:  -1
أمحــد يف عرضــه للمخــارج قّســم منطقــة احللــق إىل حــّدد اللغويــون القــدامى خمــرج اهلمــزة ننّــه مــن أقصــى احللــق, فاخلليــل بــن 

(, ومــع أّن ســيبويه قــد قّســم منطقــة احللــق إىل 0/50قســمني, وجعــل أقصــى احللــق منهمــا خمرجــا للهمــزة )اخلليــل, )د.ت(:
(. ويتفــق هــوا مــع مــا 4/433: 0988تبــع اخلليــل نن حــّدد خمــرج اهلمــزة مـن أقصــى احللــق. )ســيبويه, أنــه ثالثـة أقســام إال 

ابلنظـــر إىل جمـــرى خـــروج - الـــدرس احلـــدي  مـــن حيـــ  أن خمـــرج أقصـــى احللـــق يشـــكل أول املخـــارج عنـــد القـــدامى جـــاء يف
. وخمـرج اهلمـزة كـول  عنـد احملـدثني أدخـل خمــرج يف اجلهـاز الصـويت, فهـي صـوت حنجـري حيـدث تشـكله  ابنطبــاق -اهلـواء

نفــرج الــوتران فيخــرج اهلــواء حمــداث صــوي انفجــاراي  )بشــر, الــوترين انطباقــا يمــا, فــال يســمح للهــواء ابملــرور مــن احلنجــرة, ّ ي
 ( وهوا الصوت االنفجاري هو مهزة القطع العربية.088: 0111

هــو الــوي مينـع الصــوت أن جيــري أمـا مــن حيـ  الصــفة فــاهلمزة حسـب اللغــويني األوائــل شـديدة جمهــورة, والشــديد عنـدهم  
تفســري الصــوت يف هــوا التعريــف هــو اهلــواء علــى  ــو مــا ذهــب إليــه  (, وإذا افرتضــنا  أّن 4/434: 0988  )ســيبويه, فيــه

(, فـإّن حتديـدهم هلـوه الصـفة تؤكـده الدراسـات الصـوتية احلديثـة ألّن نطـق هـوا الصـوت 077: 0111كمال بشـر )بشـر, 
 يكون حببس اهلواء نتيجة اإلغالق التام للوترين الصوتيني يعقبه فتح مفاجئ يسمع من خالله صوت اهلمزة. 

فيما ت  وصفهم للهمزة ابجلهر فهوا ال يتوافق واملعيار الوي وضع أساسا لتمييـز ا هـور عنـد اللغـويني احملـدثني, فـاجلهر و 
يف الصــوتيات احلديثــة هــو حــدوث ذبوبــة للــوترين الصــوتيني عنــد النطــق ابلصــوت, وقــد اختلــف احملــدثون يف احلكــم علــى 

   أّن إقفال األوير الصوتية معه, ال يسـمح بوجـود اجلهـر يف النطـق ي اهلمزة فوهب فريق إىل أهّنا صوت مهموس, من ح
(. ومنبــع 088: 0111(, وفريــق آخــر ذهــب إىل أهّنــا  صــوت ال هــو ابملهمــوس وال هــو اب هــور )بشــر, 97)متــام, د.ت: 

يف صـفيت اجلهـر هوا اخلالف خصوصية اهلمزة اليت حتـدث علـى مسـتوى الـوترين الصـوتيني, ألّن حركتهمـا هـي الـيت تـتحكم 
 واهلمس.

 اهلمز بني التحقيق والتخفيف: -1
أوىل اللغويون القدامى موضوع اهلمزة وكيفية أدائها عناية فائقة, فوجـوه النطـق املختلفـة للهمـزة العربيـة حتقيقـا وختفيفـا كانـت 

هــوه الضــوابط موضــع وصــف يف كتــب اللغــة بغيــة حتديــد الضــوابط الــيت حكمــت عمليــيت التحقيــق والتخفيــف. وقبــل حبــ  
نلقــي نظـــرة علـــى جمموعـــة األوصــاف الـــيت اســـتعان هبـــا املتقــدمون لتوضـــيح طبيعـــة اهلمـــزة, فقــد وصـــفها اخلليـــل نهنـــا مهتوتـــة 

:  شــبه العصــر للصــوت  )اخلليــل, د.ت: 0/50مضــغوطة )اخلليــل, د.ت:  (. وأشــار ســيبويه إىل اجلهــد 3/349(, واهلــتُّ
(, مـــن جهتـــه 3/548: 0988ا  نــربة يف الصـــدر ختــرج ابجتهـــاد  )ســيبويه, الــوي يبولـــه النــاطق إلخراجهـــا, فوصــفها نهّنـــ

(, ويســتعمل ابــن يعــيش 0/055أشــار املــربد إىل ثقــل خمرجهــا قــائال:  اهلمــزة نــربة يف الصــدر ثقــل خمرجهــا  )املــربد, د.ت: 
: 0110وع  )ابـن يعــيش, التشـبيه يف وصـفه لثقــل نطـق هـوا الصــوت يف قولـه:  فاسـت ثقل النطــق  بـه, إذ كـان إخراج ــه كـالته

 (. فبهوا تتفق هوه األوصاف فيما بينها على تبيني الصعوبة اليت تطبع نطق هوا الصوت.5/065
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إّن الناطق العريب قدميا أحّس بثقل هوا الصوت من أصوات اللغة العربية, فهـداه حسـه املرهـف إىل التصـرف فيـه عـن طريـق 
على الكالم العـادي, وإمّنـا جنـده يضـفي بظاللـه علـى القـراءات القرآنيـة ألّن  تسهيله, لتيسري نطقه, ومل يقتصر هوا التسهيل

 القرآن نزل بلغات العرب.
وهــو إعطــاء اهلمــزة حقهــا يف النطــق, أي نطقهــا علــى أهنــا صــامت حنجــري وقفــي انفجــاري. وهــوا هــو  التحقيــق: -1.1

ويف اللسان العريب تربان اللغويـون نّن هنـاك قبائـل األصل يف اللغة أن يعطى احلرف حقه يف الصفة واملخرج عند النطق به. 
التزمــت هبــوا األصــل مــع صــوت اهلمــزة, فاشــتهرت نهنــا هتمــز وأخــرى عــدلت عنــه إىل التخفيــف, وقــد نســبت كتــب اللغــة 
التخفيف للحجازيني والتحقيق للتميميني, ففـي حـدي  ابـن يعـيش عـن ختفيـف اهلمـزة يقول: وهـو لغـة  قـريش, وأكثـر أهـل 

(. وجــاء يف اللســان 5/065: 0110از. وهــو نــوع  استحســان لثقــل اهلمــزة. والتحقيــق  لغــة  متــيم وقـ ــَيس  )ابــن يعــيش, احلجـ
: م ـا آخـو مـن قـ ول   قـال أ بـ و زيـد: أهـل احَلجـاز وهـويل و أهـل م كَّـة و اَلم دين ـة ال ينـربون. وقـف عليهـا عيسـى بـن عمـر فـ ق ـال 

ِيم إال ابلنرب وهم أ َصح اب النرب (. نـرى يف هـوين القـولني 0/00: 0404, و أهـل احَلجـاز ِإذا اضـطروا نـربوا  )ابـن منظـور, مت 
إشارة صرحية إىل أّن من أهل احلجاز من مل يلتزم ابلتخفيـف, فسـواء أكـانوا أقليـة علـى مـا يفهـم مـن قـول ابـن يعـيش, أو أّن 

يف خــروج عــن عــرفهم. ومــن هــوا أيضــا مــا دافعهــم كــان االضــطرار علــى مــا ذكــر عيســى بــن عمــر, فقــد مســع عــنهم التحقيــق 
أورد ســيبويه ذكــره خبصــو  خمالفــة العــرب ملنهجهــا يف لفظــي النــيب والربيّــة, فقــد خففهمــا أهــل التحقيــق, ومســع مهزمهــا مــن 

 (.3/555: 0988احلجازيني, وهو حسبه قليل رديء.)سيبويه, 
احلاصـــل بــني القبائـــل العربيــة, وعليـــه رجــح أن تكـــون  ومــن احملـــدثني مــن رأى نن مهـــز احلجــازيني مـــا هــو إال نتيجـــة للتــاثري 

 القبائل احلجازية اليت كانت  نح إىل حتقيق اهلمز هي تل  القبائل اليت كانت تسكن أطـراف احلجـاز جمـاورة ألهـل الباديـة 
 (.  016: 0996من وسط شبه اجلزيرة وشرقيها  )الراجحي, 

عــرب إن كانــت تــدل علــى شــيء فهــي تــدل علــى أّن حتديــد الرقعــة ولكــن هــوه االســتثناءات الــيت وجــدت عنــد النــاطقني ال
اجلغرافيـــة لظـــاهريت التحقيـــق والتخفيـــف إمّنـــا هـــو أمـــر نســـيب مبـــين علـــى كثـــرة االســـتعمال,  فليســـت القـــوانني الـــيت ختضـــع هلـــا 

كـــم علـــى اللهجـــات كـــالقوانني الطبيعيـــة يف الكـــون, تلتـــزم حالـــة واحـــدة ال شـــووذ فيهـــا, بـــل يكتفـــي اللغـــوي عـــادة حـــني حي
 (.68: 0110صفات هلجة من اللهجات ابحلكم على الكثرة الغالبة من صفاهتا  )أنيس, 

وهـوه اهلمـزة تكـون وحـدها يف مـدرج الكـالم فـال  اورهـا مهـزة أخـرى, وهـي إمـا أن تكـون  حتقيق اهلمزة املفـردة: -1.1.1
اهب العـرب يف التحقيـق والتخفيـف, ويـن  فاء يف الكلمة أو عينا فيها أو الما. وختتلف صور نطقها حبسب اخـتالف مـو

 أال تــرى أنَّ اهلمــزة : النحــاة علــى أّن الثابــت يف نطقهــا حمققــة يكــون يف موضــع واحــد وهــو االبتــداء, ويف هــوا يقــول ســيبويه
( , ويــربر شــارح الشــافية وجــوب حتقيقهــا يف هــوا املوضــع 3/545: 0988إذا كانــت مبتــدأة  حمقَّقــة يف كــل لغــة  )ســيبويه, 

قوله  وإمنا مل ختفف إذن ألن إبداهلا بتـدبري حركـة مـا قبلهـا كمـا جيـئ, وكـوا حـوفها بعـد نقـل حركتهـا إىل مـا قبلهـا, وكـوا يف 
بَّر حبركة ما قبلها, وإذا كانت يف ابتداء الكالم مل يكـن قبلهـا شـيء, وأمـا بـني بـني املشـهور فيقرهبـا  ا عولة بني بني البعيد ت د 

(, فــاهلمزة إذا كانــت يف 3/30: 0975ملبتــدأ بــه ال يكــون ســاكنا  وال قريبــا  منــه  )اإلســرتاابذي, مــن الســاكن, كمــا جيــئ, وا
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بداية الكالم ال ختفف ألنّه ليس قبلها ما تعتمد عليه لرتاعي حركته أو لتنقل حركتها إليه, ومن جهـة أخـرى يشـري اللغويـون 
 .ال تبدأ بساكنإىل أن ختفيفها بني بني جيعلها قريبة من الساكن والعربية 

لفـت  يؤمنـون  فيمـا كانـت اهلمـزة : ومن الكلمات الـيت جـاءت فيهـا اهلمـزة مفـردة يف القـرآن الكـرمي أنخـو علـى سـبيل املثـال
 فيه فاء, ولفت  بأيس  فيما كانت عينه مهزة, وما كانت المه مهزة مثاله  يستهزئون , ونبني ما جاء فيها من قراءة.

 (.3)البقرة:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن ٱُّٱقال تعاىل:

( يؤمنــونجـاءت قـراءة  يؤمنـون  ابهلمـز وختفيفــه, فقـد كـان  ابـن كثــري وانفـع وعاصـم وابـن عــامر ومحـزة والكسـائي يهمـزون )
ومــا أشــبه ذلــ ؛ مثــل: )مكلــون( و )ممــرون( و )يؤتــون(. ســاكنة اهلمــزة كانــت أو متحركــة, مثــل )يــؤّخره( و)يــؤّده(. إال أّن 

 ك اهلمز يف كل القرآن إذا أراد أن يقف, والباقون يقفون ابهلمز.محزة كان يستحب تر 
( 75 وروى ورش عــن انفــع تــرك اهلمــز الســاكن يف مثــل: )يؤمنــون( ومــا أشــبهه, وكــول  املتحــرك مثــل يـ ــؤ دِِّه )آل عمــران: 

رَك َم )نوح:   (.0/004: 0993( وما كان مثله . )الفارسي, 005( وال ي ؤاِخو ك م  )البقرة: 4و يـ ؤ خِّ
وحيتج ابن خالويه ملن مهزها ننه  أتـى ابلكلمـة علـى أصـلها, وكمـال لفظهـا, ألنّ اهلمـزة حـرف صـحيح معـدود يف حـروف  

املعجم. واحلجة ملن تركه: أنه  ا التخفيف, فادرج اللفت, وسّهل ذل  عليه سكوهنا وبعـد خمرجهـا, وكـان طرحهـا يف ذلـ  
 (.64: 0410خالويه,  ال تل ابلكالم وال حييل املعىن . )ابن

يف حني يربر ملن يرتك اهلمز يف  يؤمنون , ويهمز الكاس, والرأس, والباس, نن  هوه أمساء, واالسم خفيف, والفعل ثقيل, فهمز ملا 
 (.64: 0410استخف, وحوف ملا استثقل  )ابن خالويه, 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ٱُّٱويف قوله تعاىل:
 (.065ف: )األعرا َّ ىئ  نئ مئ زئ

فقــد  قـرأ ابـن كثــري, وأبـو عمــرو, ومحـزة, والكسـائي: بأــيس علـى وزن فعيــل,    عنــد القـراء,بأـيس  تعـددت وجـوه قــراءة لفـت
ٱٱٱٱاهلمزة بني الباء والياء منون.

 وقرأ انفع بعواب بيس بكسر الباء من غري مهز وينّون.
 وروى أبو قرّة عن انفع بأيس على وزن فعيل مثل محزة.

 ة عن انفع بيس بفتح الباء من غري مهز منون على وزن فعل.وروى خارج
وقــرأ ابــن عــامر: بعــواب بــأس مبــا علــى وزن فعــل مثــل انفــع غــري أنــه مهمــوز؛ فكــول   مــا روي عــن انفــع مــن قولــه: بعــواب 

 بأس.
 وروى حف  عن عاصم ]بأيس[ مثل محزة.

 (.99, 98/ 4: 0993مزة  )الفارسي, وروى حسني اجلعفي عن أيب بكر عن عاصم بياس على وزن فيعل بفتح اهل
أن يكون فعيال من بؤس يبؤس, إذا كـان شـديد البـاس مثـل: ٱوأما القراءة األوىل املوكورة )بأيس على وزن فعيل(, فيحتمل  

واآلخر أن يكون من عواب بأيس, فوصف ابملصـدر, واملصـدر علـى فعيـل (, 0)إبراهيم:  َّ نت مت زت رت ُّٱ
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لنكـــري, والشـــحيح. وعـــوير احلـــي, والتقـــدير: مـــن عـــواب ذي بأـــيس, أي عـــواب ذي بـــؤس . وقـــد جـــاء كثـــريا كالنـــوير, وا
 (4/011: 0993)الفارسي, 
 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ٱُّٱ قال تعاىل:

 (.04)البقرة:  َّ جع
 (.0/89: 0988ابهلمز والتخفيف, وعّد الزجاج القراءة اجليدة فيه التحقيق.)الزجاج,   جاءت قراءة لفت  مستهزئون

 من خن ٱُّٱ:ومن القراء من يتفرد ابهلمز فيهمز ما ال يهمزه غريه, من مثل قراءة ابن كثري للفت  ساقيها  يف قوله تعاىل
 لك  هش مش هس مسهث مث هت مت هب مب هئمئ  هي مي خي حي جي ٰه مهجه هن
 .(44النمل: ) َّ  ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك

هوا الوجه من األداء يف العربيـة, وعـد القـول ابهلمـز يف إذ توكر كتب القراءات تفرد ابن كثري هبمزها, وقد أنكر أبو منصور 
 (.0/004: 0990هوا املوضع من الو َهم, فهو ليس من ابب اهلمز. )األزهري, 

غــري أّن ابــن خالويــه حــاول تفســري مــوهب ابــن كثــري يف اهلمــز يف هــوا املوضــع يف قولــه:  ولــه يف ذلــ  وجهــان. أحــدمها: أّن 
مــز فتهمــزه تشــبيها بــه كقــوهلم: حــاّلت الّســويق, وإمنــا أصــله يف قــوهلم: حــاّلت اإلبــل عــن العــرب تشــبه مــا ال يهمــز مبــا يه

احلوض: إذا منعتها من الشرب. واآلخر: أن العرب تبدل مـن اهلمـز حـروف املـد واللـني فابـدل )ابـن كثـري( مـن حـروف املـّد 
 (070: 0410واللني مهزة تشبيها بول  .)ابن خالويه, 

, ومهز الواو اليت قبلها ضّمة لغة مشـهورة, فقـد ح ك ـى أبـو علـي  , )على سوقه( الفتح )ابلسوق( كما مهز ابن كثري أيضا
يَّة  النُّم رَيِيَّ كان يهمز كل واو قبلها ضمة, وأنشد:    أن أ اب  ح 

 (.8/044: 0401أ ح بُّ اَلم َؤِقِدين  ِإيل َّ م َؤس ى  )أبو حيان, 
ة هو األصل يف اللغة العربية ألّن اهلمـزة كمـا ذكـر ابـن خالويـه حـرف صـحيح مـن نستخل  من هوه األمثلة أن حتقيق اهلمز 

حــروف املعجــم, وحقــه أن ينطــق مــن خمرجــه كمــا هــو احلــال مــع احلــروف األخــرى وابإلضــافة إىل هــوا فإنــه حيــتج هلــا نقيســة 
صد منـه الوقـوف علـى حقيقـة أنّـه ال العربية فلم ختالف قياسا فيها. أما ما أوردانه خبصو  اهلمز عند ابن كثري فقد كان الق

ميكننا نسبة القراءة دوما إىل البيأة اليت عاش فيها القارئ, حي  أن بعـ  القـراء قـد خـالفوا صـفات اللهجـات الـيت ينتمـون 
إىل بيأتهــا, فــابن كثــري يهمــز مــع أنــه  مكــي, ومكــة منــزل قــريش, لــول  ال نســتطيع أن نعتمــد علــى بيأــة القــارئ يف حتديــد 

 (.011: 0996الراجحي, اللهجة )
ــان:  -1.1.1  تمــع اهلمــزة مــع مهــزة أخــرى يف الكــالم, وهــوا يف الكلمــة الواحــدة, أو يف كلمتــني. ومــن اهلمــزاتن اجملتمعت

القضــااي الــيت طرحهــا اللغويــون القــدامى خبصــو  اجتمــاع اهلمــزتني مســالة حتقيقهمــا معــا مــن عــدمها, فقــد أقــر ســيبويه أنــه 
(, ويؤكــد املــربد علــى أّن هــوا الــرأي مــوهب 3/549: 0988تلتقــي مهــزين فتحققــا  )ســيبويه,  لــيس مــن كــالم العــرب أن 

ـان وا حيقِّقـون اَلو اِحـد ة  يع ـا ِإذ ك  مهم أ ن تلتقـي مهـزين فتحقَّقـا مجِ  ا قـ ول مجيع النحويني, إذ يقول:  واعلم أ نَّه ل َيس  من ك ال  ـو  فـ ه 
يــع النحــويِّني ِإالَّ عبــد  هللا بــن  ــان  يــرى اجَلمــع ب ــني اهلمــزتني ... النحويّــون يــر َون  ِإذا اَجتمعــت مجِ  أ يب ِإســحق احلضــرمّي فِإنَّــه ك 
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ة أ بـدلوا الثَّانِي ـة  انـ ت ـا يف كلمـة و اِحـد  ة ِمنـَه م ا يف كلمة ختفَّف ِإحدامها فـِإن ك  تـ نَيِ كلُّ و اِحد  ِلم  ـا وأ خرجوهـا مـن مهزين يف ك  ِمنـَه م 
ب اهَلمـز ة  (. ويــربر النحويـون عـدم التحقيــق يف اهلمـزتني ا تمعتــني بثقـل اهلمـزة نطقــا, فلمـا كانــت 0/058)املـربد, دت:  اب 

الواحدة ثقيلة وجيوز ختفيفها فإّن يف ا تمعتني ثقال مضاعفا يوجب على أساسه ختفيف إحـدامها, يتحـدث ابـن يعـيش عـن 
. فــإذا كانتــا يف كلمـــة هــوا الثقــل  وإذا كــان ذلــ  يف اهلمــزة الواحــدة, فــإذا ا جتمـــع مهــزين, ازداد الثقــل , ووجــب التخفيــف 

 (.5/079: 0110واحدة, كان الثقل أبل   . )ابن يعيش, 
مع أّن اللغويني نصوا على عدم التحقيق يف اهلمزتني ا تمعتني إال أننا جند يف مؤلفـاهتم نصوصـا أخـرى تتحـدث عـن النطـق 

حديثه عن نطق اهلمزتني ا تمعتني واليت تكون أوالمها لالستفهام يقـول:  وأمَّـا الـوين ابلتحقيق للهمزتني, فنجد سيبويه يف 
 (3/550: 0988ال تففون اهلمزة فيحققوهنما مجيعا  وال يدخلون بينهما ألفا  . )سيبويه: 

يشـري إىل ورود النطـق  ويف حديثه عن امتناع اإلدغام يف اهلمزتني املتجاورتني مـن كلمتـني خمتلفتـني عنـد مـن تفـف إحـدامها,
بتحقيق اهلمزتني قائال : وزعموا أن ابن أيب إسحاق كـان حيقـق اهلمـزتني وأانس  معـه. وقـد تكلـم ببعضـه العـرب وهـو رديء , 

 (4/443, 0988فيجوز اإلدغام يف قول هؤالء. وهو رديء . )سيبويه, 
ن احملققـة, يقـول:  ف قلـت أ أ ن وحتقيقهـا ِإذا التقتـا ر ِديء ويف شرح املربد حلالة التخفيف اليت تكـون فيهـا اهلمـزة املخففـة يف وز 

(. ويصـــف ابـــن جـــين التحقيـــق يف اهلمـــزتني ا تمعتـــني يف كلمـــة واحـــدة 0/056جـــّدا ولكـــينِّ ذكرتـــه أل مثِّـــل  )املـــربد: د.ت:
ائئ فشـاذ ال جيـوز ابلشووذ يف قوله:  فاما ما حيكى عن بعضهم من حتقيقهما يف الكلمة الواحـدة  ـو أئمـة وخطـائئ , وجـ

 (0/083: 0111أن يعقد عليه ابب .)ابن جين, 
نالحت من خـالل هـوه األقـوال أّن اللغـويني قـد اسـتثقلوا التحقيـق يف اهلمـزتني ا تمعتـني, فوصـفوه ابلـرديء وابلشـاذ, ومـن 

, ننـه  لـيس علـى التـدافع هوا املنطلق عّلل الفارسي موقف سيبويه ننه ليس مـن كـالم العـرب حتقيـق يف اهلمـزتني ا تمعتـني
ولكـن ألنّـه مل يعتـّد ابلـرديء, أو يكــون مل يعتـد ابلتقـاء احملّققتـني لقلّـة ذلــ  ابإلضـافة إىل مـا خّفـف إذا اجتمعـا  )الفارســي, 

0993 :0/084.) 
ا, وإمّنــا كــان وقــد اختلــف القــراء عــن النحــويني يف مســالة حتقيــق اهلمــزتني ا تمعتــني, فلــم يــوهبوا إىل اســرتداء التحقيــق فيهمــ

ذلـــ  عنـــدهم وجـــه مـــن وجـــوه األداء الـــيت حيـــتج هبـــا يف العربيـــة, ّ إن القـــراءة ابلتحقيـــق قـــد وردت الروايـــة هبـــا وهـــوا كـــاف 
 ومــن ّ فــإن علمــاء القــراءة مخــوون بتحقيــق اهلمــزتني للقــراء الــوين روي عــنهم ذلــ , ومخــوون بتســهيل اهلمــزتني  لقبوهلـا,

: 0116ي عنهم ذل , وال يرون أن التسهيل أصح من التحقيق, وال أنـه أوىل ابلقـراءة  )احلمـد, ا تمعتني للقراء الوين رو 
(. لول  جند كتب القراءات حتكم على صحة القراءات على اختالفها إذا صحت الرواية هبا, فهـوا ابـن جـزري يقـول: 08

ث ــِة أ َعــيِن التََّحقِ  ــوِه الثَّال  ه   و الصَّــِحيح  ثـ ب ــوت  ك ــلِّ اَلو ج  ــَران  ــا ذ ك  يــق  و بـ ــنَي  بـ ــنَي  و اَلي ــاء  اَلم َحض ــة  ع ــِن اَلع ــر ِب, و ِصــحَّت ه  يف الّرِو اي ــِة ك م 
( , و يف معـاين القـراءات إقـرار نن القـراءات 0/381ع مََّن تـ ق دَّم , و ِلك لّ  و َجه  يف اَلع ر بِيَِّة س ائِ   قـ ب ولـ ه   )ابـن اجلـزري, د.ت: 

 (.047/ 0: 0990ما هي إال لغات,  قال أبو منصور: وهي لغات صحيحة فاقرأ نيها شأت  )األزهري, املختلفة 
وإذا  فقـــد وردت القـــراءة بتحقيـــق اهلمـــزتني, ونـــورد مـــن أمثلتهـــا مـــا جـــاء يف قـــراءة القـــراء للهمـــزتني الـــيت تكـــون األوىل فيهمـــا 

 لثانية املالصقة هلا متحركة ابلفتح أو الضم, أو الكسر.لالستفهام, وتكون هوه اهلمزة متحركة ابلفتح يف حني تكون ا
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 حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱفما كانت منه اهلمزة الثانية مفتوحة مثاله لفت  أأنورهتم  يف قوله تعاىل: 

حي   قرأ محزة وعاصم والكسائي بتحقيق اهلمزتني يف  أ أ َنو َرتـ ه َم  وهو  (,6 )البقرة: َّ حن جن يم  ىم مم خم
 (.0/08: 0400)النحاس, اختيار أيب عبيد  

وقــد اجتهــد الفارســي ليبــني صــحة القــراءة ابلتحقيــق يف اهلمــزتني, وركــز يف االحتجــاج هلــوه القــراءة علــى اجلانــب الصــويت, إذ 
انطلــق مــن فكــرة أّن اهلمــزة حــرف مــن حــروف املعجــم ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى غريهــا, ووجــب التصــرف فيهــا والتعامــل 

,  فكمـا اجتمـع املثـل مـع مثلـه مـع سـائر حـروف احللـق,  ـو فـّه وفههـت وكـّع وكععـت, كـول  معها مثـل احلـروف األخـرى
 (.0/074: 0993حكم اهلمزة. )الفارسي, 

ووــا يقــّوي ذلــ  مــن اســتعماهلم لــه قــوهلم: رّأس وســفل وتــوأّبت الــريح ورأّيــت الرجــل. فكمــا مجــع اجلميــع بينهمــا إذا كانتــا 
 غري هوا املوضع. عينني, كول  جيوز اجلمع بينهما يف

ووّا يقوي ذل  أهّنم قد أبدلوا منها غريها يف  و: يهريق وهّياك, كما أبدلوها من غريها يف  و رأيـت رجـ  وهـوه حـب  يف 
الوقـــف. فكمـــا جـــرت جمـــرى ســـائر احلـــروف املعجمـــة يف إبـــداهلا مـــن غريهـــا وإبـــدال غريهـــا منهـــا, كـــول  تكـــون ســـبيلها يف 

 (.0/075: 0993جتمع سائر احلروف مع أمثاهلا. )الفارسي, اجتماعها مع مثلها, كما ا
وركـز ابــن خالويــه يف احتجاجـه لقــراءة التحقيــق علـى وضــوح املعــىن وبلــوض املقصـود منــه, ألّن مــن حقـق  أتــى ابلكــالم حمققــا 

خلـة ملعـىن. )ابـن على واجبـه, ألن اهلمـزة األوىل ألـف التسـوية بلفـت االسـتفهام, والثانيـة ألـف القطـع, وكـل واحـدة منهمـا دا
 (.66: 0410خالويه, 

َرتـ ه َم حّقــق  ومــن القــراء مــن حيــتفت ابلتحقيــق يف اهلمــزتني ويعتمــد الــزايدة عليــه, فقــد روي عــن ابــن أيب إســحاق أنّــه قــرأ أ أ نَــو 
ة أو (, ورأي االزهـري أن حتقيــق اهلمـزتني قضــاف0/08: 0400اهلمـزتني وأدخــل بينهمـا ألفــا لـأال جيمــع بينهمـا. )النحــاس, 

(,  واحلجـــة ملـــن حققهمـــا 0/031: 0990بـــدوهنا عـــريب فصـــيح, واألصـــل هـــو القـــراءة ابلتحقيـــق دون إضـــافة. )األزهـــري, 
وفصــل مبــّدة بينهمــا: أنــه اســتجفى اجلمــع بينهمــا, ففصــل ابملــّدة, ألنّــه كــره تليــني إحــدامها, فصــّحح اللفــت بينهمــا . )ابــن 

 فــإذا  س العربيــة عنــد الفارســي, ألن العــرب فصــلوا هبــا بــني األمثــال,(, والفصــل ابأللــف أصــّح مقــايي66: 0410خالويــه, 
ألزموا الفصل هبا بني األمثال الـيت مل يرفضـوا اجلمـع بينهـا يف  ـو: مـا ذكـران فـان يلزمـوا الفصـل هبـا بـني مـا رفضـوا اجلمـع بينـه 

 (.  0/089: 0993من اهلمزتني واهلمزات أوىل  )الفارسي, 
يف حقيقتهــا نــوع مــن أنــواع التخفيــف يف اهلمــزتني ا تمعتــني. ومــن الناحيــة الصــوتية فــإّن الــزايدة يف  فهــوه الطريقــة يف القــراءة

هـوا املوضــع هــي إطالــة حركــة الفتحــة املوجــودة علــى اهلمـزة األوىل مــن الكلمــة, فكــاهّنم وجــدوا يف املــّد راحــة ألعضــاء النطــق 
مروره لفرتة أطـول يف املـّد وـا كـان عليـه يف الفتحـة قـبال, فــ  عـدم جبراين اهلواء يف الفم دون ضغط أو عائق حيول دون حرية 

وجــود إعاقــة يف جهــاز النطــق يف أثنــاء أدائهــا وــا يســّهل علــى اجلهــاز النطقــي االنتقــال حبريــة أكــرب مــن صــامت إىل صــامت 
 (.037: 0984آخر  )املطليب, 
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االت اللغويـــة الفصـــيحة أمـــر ال شـــ  فيـــه . )اســـتيتية, ويــوهب احملـــدثون إىل أّن  عربيـــة هـــوا الوجـــه واســـتقامته مـــع االســـتعم
0115 :08) 

 جس  مخ جخ ٱُّٱ وأما املضمومة وهي مل وت إال بعد مهزة االستفهام, أنخو مثاهلا لفت  أؤنبأكم  يف قوله تعاىل:
  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس حس

 (.05)آل عمران:  َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف
ـــبـَع  فهـــوا اللفـــت   نـ  قـــرىء يف السَّ ـــف  بـ يـَ ـــاِل أ ِل ـــا, و إَدخ  ـــا, و بِت َحِقيِقِهم  نـ ه م  ـــف  بـ يـَ ـــاِل أ ِل ـــرَيِ ِإَدخ  ـــز تـ نَيِ ِمـــَن غ  ـــا, ِة بِت َحِقيـــِق اهَل َم ه م 

ــو ف  اهَل َمــز ة .  ِم, و ح  ــة  ِإىل  الــالَّ ــل  و َرش  احلَ ر ك  ــا. و نـ ق  نـ ه م  ــا . و بِت  و بِت َســِهيِل الثَّانِي ــِة ِمــَن غ ــرَيِ أ لِــف  بـ يـَ نـ ه م  ــاِل أ لِــف  بـ يـَ َســِهيِله ا و ِإَدخ 
 (. ومن حقق جاء ابهلمز على أصله, اهلمزة األوىل مهزة استفهام والثانية مهزة املضارعة.3/55: 0401)أبو حيان, 

 حط مض  خض حض ٱُّٱ وأما ما كانت فيه اهلمزة الثانية مكسورة يف مثل لفت    أئنكم , يف قوله عز وجل:
فإهنا قرئت ابلتخفيف والتحقيق, وقد  قـ ر أ  اَبن   (.55 )النمل: َّ  مف خف حف جف مغ جغمع جع مظ

ِفع و قد ذكرته ىف اأَل َعر اف و غ   ِل   روى ورش ع ن ان  ء س اِكنة و ك و  ة غري ودودة و بعده ا اي  , ريه اكثري  أئنكم{ هِب َمز ة و اِحد 
ِفع ىف غري ِرو اي ة ورش / آينكم / و دودا هِب َمز ة و اِحد ة, و قـ ر أ  اَلب اق ون  هبمزتني . و احلجة ملن حقق اهلمزتني و قـ ر أ  أ ب و ع َمرو و ان 

: 0996من املفتوحة واملكسورة أن  حتقيقهما على األصل, ألهّنا ألف استفهام دخلت على ألف أصل  )املالكي, 
0/060.) 

لرواية هبا, ويف االحتجاج هلا توضح أهنـا جـاءت يالحت وا أوردان من قراءات أن القراءة ابلتحقيق هي األصل, وقد ثبتت ا
علــى مقــاييس العربيــة, ّ أن التحقيــق يف اهلمــزتني حيــتفت لكــل منهمــا بــدورها يف الكــالم فيــايت املعــىن كــامال, فتحمــل األوىل 

 معىن االستفهام, وتكون الثانية حرف بناء يف الكلمة ال يتم معىن الكلمة إال بوجودها.
لنــاطقون العــرب لتخفيــف اهلمــزة ملــا فيهــا مــن ثقــل وصــعوبة يف األداء, وذلــ  لتيســري نطقهــا لكــن جلــا ا التخفيــف: -1.1

يبقــى التحقيــق يف نطقهــا هــو األصــل والتخفيــف ال يكــون علــى وجــه اللــزوم, وإمنــا  التخفيــف استحســان  )اإلســرتاابذي, 
0975 :3/30). 

(, وقـــد اجتهـــد 3/540: 0988حتـــوف )ســـيبويه: يكـــون ختفيـــف اهلمـــزة بطـــرق ثالثـــة هـــي: أن تصـــري بـــني بـــني, وتبـــدل و 
ـــيت تضـــبط كـــل طريقـــة مـــن هـــوه الطـــرق, و ـــاول يف اآليت تبيـــني طبيعـــة هـــوا  ـــة ضـــبط القواعـــد ال اللغويـــون األوائـــل يف حماول

 التخفيف وإبراز الضوابط اليت حّددها النحاة هلا مع التمثيل لتجلياهتا يف القرآن الكرمي.
اهلمــزة لكــي ختفــف بــني بــني أن تكــون متحركــة ال ســاكنة, وأن يكــون مــا قبلهــا أيضــا  يشــرتط يفمهــزة بــني بــني:  -1.1.1

متحركا. ويفصـل سـيبويه يف طريقـة هـوا التخفيـف يف قولـه:  اعلـم أن كـل مهـزة  مفتوحـة كانـت قبلهـا فتحـة  فإنَـّ   علهـا إذا 
تضـعف الصــوت وال تتمــه وختفـي؛ ألنــ  تقرهبــا أردت ختفيفهـا بــني اهلمـزة واأللــف الســاكنة وتكـون بزنتهــا حمققَّــة , غـري أنَّــ  

 من هوه األلف. وذل  قول : سال يف لغة أهل احلجاز إذا مل حتقَّق كما حيقِّق بنو متيم, وقد قرأ قبل, بني بني.
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وإذا كانت اهلمزة منكسرة وقبلها فتحة صـارت بـني اهلمـزة واليـاء السـاكنة كمـا كانـت املفتوحـة بـني اهلمـزة واأللـف السـاكنة. 
 ال ترى أن  ال تتم الصوت ههنا وتضعِّفه ألنَّ  تقّرهبا من الساكن, ولوال ذل  مل يدخل احلرف وهن, ...أ

وإذا كانـت اهلمـزة مضـمومة وقبلهــا فتحـة صـارت بـني اهلمــزة والـواو السـاكنة. واملضـمومة قصــتها وقصـة الـواو قصـة املكســورة 
 والياء ...

 ضمة فهوا أمرها أيضا , ...وإذا كانت اهلمزة مكسورة وقبلها كسرة أو 
ها بني بني . )سيبويه:   (3/540,540: 0988وإذا كانت اهلمزة مضمومة وقبلها ضمة أو كسرة فإنَّ  تصريَّ

فــاهلمزة الــيت ختفــف بــني بــني هــي اهلمــزة املفتوحــة املســبوقة بفتحــة, واهلمــزة املكســورة الــيت تســبقها فتحــة أو كســرة أو ضــمة, 
ون قبلهــا فتحــة, أو ضــمة أو كســرة. ويكــون ختفيــف اهلمــزة يف هــوه املواضــع بتقريــب نطقهــا مــن واهلمــزة املضــمومة الــيت تكــ
 احلرف الوي منه حركتها.

حاول احملدثون شرح ما جاء عند سيبويه للكشف عن طبيعة هوا املنطوق, فوهب مسـري شـريف اسـتيتية إىل أّن املنطـوق يف 
زة القطع ال يعود هلا وجود منطـوق, والـوي ينطـق هـو حركـة اهلمـزة, حال التسهيل بني بني هو حركة, فحسب رأيه فإّن  مه

إذ هي اليت تبقى بعد سـقوط اهلمـزة, فـاملنطوق يف حـال التسـهيل  بـني بـني  هـو )خفقـة يف الصـدر كمـا قـالوا(, ولـيس مهـزة 
 (68: 0115القطع . )استيتية, 

ر ســيبويه أّن هــوه اهلمــزة بزنــة احملققــة يعــين أهنــا ويت ولكــن هــوا التوضــيح ال يتوافــق ووصــف ســيبويه هلمــزة بــني بــني, فقــد ذكــ
 متحركة, وميثل لول  ببيت األعشى: 

ِبل    أأن رأت رجال أعشى أضرَّبه ... ريب املنون ود َهر  م َتِبل  خ 
يلــه , ويزيــد املـربد هـوه النقطـة توضـيحا بتمث(3/551: 0988)سـيبويه: ويقـول أهنـا لـو مل تكـن بزنــة احملّققـة النكسـر البيـت 
يف و زهن ــا ل ــو حقَّقــت/ ف قلــت أ أ ن وحتقيقهــا ِإذا التقتــا ر ِديء جــّدا ولكــينِّ " إذ يقــول يف نطــق اهلمــزة خمففــة يف هــوا البيــت أهنــا:

(. هوا ما ينفي أن تكون مهزة بني بني هي احتفال ابحلركة فقط, ألهنـا لـو كانـت  0/056ذكرته أل مثِّل ل    )املربد: د.ت:
 هنا بزنة احملققة.كول  ملا ذكروا أ

ويبـدو أن مـا جـاء بـه متــام حسـان خبصـو  مهـزة بـني بــني يوافـق مـوهب القـدامى مـن أن هــوه اهلمـزة املسـهلة متحركـة, فهــو 
(, ولكنهـا ليسـت وقفـة حنجريـة, فتسـهيل هـوا الصـوت 53يقول أن اهلمزة اليت بـني بـني هـي مهـزة متحركـة )متـام, دت:  

قد ال يكون يما حني النطق به, بل يكون إقفاال تقريبيـا, ويف حالـة التسـهيل هـوه حيـدث يعين  أن إقفال األوير الصوتية, 
اجلهر, ولكن ا هور حينأو ليس وقفة حنجرية, بل تضييق حنجري أشبه نصوات العلـة منـه هبـوا الصـوت . )متـام, د.ت: 

97) 
 يل ىل مل خل ٱُّٱ: رهتم  يف قوله تعاىلووا خففه القراء بتسهيل اهلمزة بني بني ما ورد يف قراءهتم للفت  أأنو

 (.6 )البقرة: َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم
فقد سبق أن ذكران أن من القراء مـن قـرأ فيهـا بتحقيـق اهلمـزتني, ولكـن هنـاك مـن مـال إىل التخفيـف السـتثقاهلم اجلمـع بـني 

نـ ه م ا ط ل ب ا لِلتََّخفِ  ي اِن, و أ ب و ع َمـر و, وهشـام: بِت َحِقيـِق اأَل وىل  و ت َسـِهيِل مهزتني, فـ أ َهل  احلَِج اِز ال  يـ ر َون  اجلَ َمع  بـ يـَ يِف, فـ ق ر أ  احلَ ر مِّ
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, ي َدِخل ون  بـ يَـ  , و ه ش ام  ِفع  ثِـري  ال  يـ َدخِ الثَّانِي ِة, ِإالَّ أ نَّ أ اب  ع َمر و, و ق ال ون , و ِإمَس اِعيل  َبن  ج َعف ر , ع َن ان  ل   )أبـو نـ ه م ا أ لِف ـا, و ابَـن  ك 
(. ويف إدخال األلف بني اهلمـزتني احملققـة واملسـهلة حسـب الفارسـي وكيـد علـى أّن اهلمـزة املسـهلة 0/79: 0401حيان, 

متحركة, فمن اعتمد على إضـافة األلـف بـني اهلمـزتني  مـن حّجتـه أن يقـول: إيّن أدخلـت األلـف بينهمـا وإن جعلـت الثـاين 
لصــفة فهــي يف حكــم املتحــرك, وختفيفــي إايهــا نن جعلتهــا بــني األلــف واهلمــزة لــيس بــني بــني, ألهّنــا إذا كانــت علــى هــوه ا

ترجها عن أن تكون مهزة متحركـة, وإن كـان الصـوت هبـا أضـعف, أال تـرى أهّنـا إذا كانـت خمّففـة يف الـوزن مثلهـا إذا كانـت 
 (.0/085: 0993حمققة  )الفارسي, 

مزة املتحركة والساكنة, ويكون التخفيف يف هوه احلالة مبراعـاة احلركـة يلحق هوا النوع من التخفيف اهل اإلبدال: -1.1.1
املوجودة قبل اهلمزة. وحيدد سيبويه طريقة التخفيف يف اهلمزة املتحركة قائال:  واعلم أنَّ كل مهـزة كانـت مفتوحـة وكـان قبلهـا 

يـد أن يقرئـ  يقريـ . ومـن ذلـ : مـن حرف مكسور فإن  تبدل مكاهنا ايء التخفيف, وذل  قولـ  يف املأـر: مـري , ويف ير 
 غالم يبي , إذا أردت من غالم أبي .

وإن كانــت اهلمــزة مفتوحــة وقبلهــا ضــمة وأردت أن ختفــف أبــدلت مكاهنــا واوا  كمــا أبــدلت مكاهنــا ايء  حيــ  كــان مــا قبلهــا 
م أبي  .)ســــيبويه: مكســــورا , وذلــــ  قولــــ : يف التــــؤدة تــــودة, ويف اجلــــؤن جــــون , وتقــــول: غــــالم وبيــــ  إذا إذا أردت غــــال

0988 :3/543) 
نســـتنتج مـــن هـــوا القـــول أن اهلمـــزة املتحركـــة الـــيت ختفـــف ابإلبـــدال هـــي مهـــزة متحركـــة ابلفـــتح, ومـــا قبلهـــا ال بـــد وأن يكـــون 
مكســورا أو مضــموما, فــإن كــان مكســورا أبــدلت اهلمــزة ايء, وإن كــان مضــموما أبــدلت واوا. وال يشــرتط يف هــوا أن تكــون 

لمـة, وإمنــا ميكـن ختفيفهـا علــى هـوا النحـو حـ  وإن كانــت يف بدايـة الكلمـة وتــتم يف هـوه احلالـة مراعــاة اهلمـزة يف وسـط الك
 حركة ما قبلها يف كلمة أخرى.

ومــن منظـــور الدراســات الصـــوتية احلديثــة فـــإّن التغيــري احلـــادث يف هــوين املوضـــعني لــيس ان ـــا عــن تغيـــري اهلمــزة بــــ  ايء  أو 
حوف للهمزة, وا يؤدي إىل حدوث  انزالق حركـي بـني حركـة الصـامت السـابق للهمـزة, وحركـة  واو , وإمنا هو عبارة عن 

: 0114اهلمـــزة نفســـها بعـــد ســـقوط اهلمـــزة, ومـــن ّ يتشـــكل شـــبه حركـــة, واوا أو ايء حســـب تتـــابع احلركـــات  )الشـــايب, 
459.) 

زة  املفـردة املسـبوقة بكسـرة جنـد أن أ اب  ج َعف ـر  ويف القراءات القرآنيـة اعتمـد القـراء علـى هـوه الطريقـة يف التخفيـف, ففـي اهلمـ
ـاِء و اأَل نـَف ـاِل, و يف )خ اِسـأ ا( يف اَلم َلـ ِ  ء  النَّاِس( , و ه و  يف اَلبـ ق ر ِة و النِّس  ء  يف )رِ   ـِل, و يف يـ َبِدهل  ا اي  ِشـأ ة  اللََّيـِل( يف اَلم زَّمِّ , و يف )ان 

ــو  يف الَ  (, و ه  ــانِأ    ــو  يف اأَل َعــر اِف )ش  ــو  يف اأَل نـَع ــاِم و الرََّعــِد و اأَل نَِبي ــاِء, و يف )ق ــرِئ (, و ه  ــَوث ِر, و يف )اَســتـ َهزِئ (, و ه  و ااِلَنِشــق اِق, ك 
ـو ِل   )يـ َبـِدهل  ا( و يف )ل نـ بـ وِّئـ نـَّه َم(, و ه و  يف النََّحِل و اَلع َنك ب وِت, و يف )ل يـ ب طِّأ نَّ(, و ه و  يف النِّس اِء,  و يف )م ِلأ َت(, و ه و  يف اجَلِـنِّ, و ك 

 (0/396م ا . )ابن اجلزري, د.ت: يف )خ اِطأ ة , و اخلَ اِطأ ة , و ِمأ ة , و ِفأ ة ( و تـ َثِنيـ تـ ه  
, و م ـــو ذِّن , ومـــن اهلمـــز املفـــرد املســـبوق بضـــمة مـــا كانـــت فيـــه اهلمـــزة فـــاء الفعـــل مـــن  و:)يـ ـــو دِِّه, و يـ و اِخـــو , و يـ   , و م ـــو جَّال  و لِّـــف 

اهِل ا و او ا )ابن اجلزري, د.ت:   (0/395و اَلم و لَّف ِة(, فقد اتَـّف ق  أ ب و ج َعف ر  و و َرش  ع ل ى ِإَبد 
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ــف  وأمــا يف اهلمــزة الســاكنة فيحــّدد ســيبويه طريقــة ختفيفهــا يف قولــه:  وإذا كانــت اهلمــزة ســاكنة  وقبلهــا فتحــة فــاردت أن ختفِّ
.  أبدلت مكاهنا ألفا , وذل  قول  يف رأس  ونس  وقرأت: راس  وابس  وقرات 

وإن كــان مــا قبلهــا مضــموما  فــاردت أن ختفِّــف أبــدلت مكاهنــا واوا , وذلــ  قولــ  يف اجلؤنــة والبــؤس واملــؤمن اجلونــة والبــوس 
 واملومن.

إذا كـان مـا قبلهـا مضـموما , وألفـا  إذا كـان مـا قبلهـا وإن كان ما قبلهـا مكسـورا  أبـدلت مكاهنـا ايء , كمـا أبـدلت مكاهنـا واوا  
مفتوحا , وذل  الوِّئب واملأرة: ذيب  ومرية  فإمنا تبدل مكان كـلِّ مهـزة سـاكنة  احلـرف الـوي منـه احلركـة الـيت قبلهـا؛ ألنَـّه لـيس 

 (544, 3/543: 0988شيء أقرب منه وال أوىل به منها. )سيبويه: 
لطريقـــة الـــيت اعتمـــدها مـــع اهلمـــزة املتحركـــة ابلفتحـــة, فهـــو يف الســـاكنة أيضـــا مخـــو بعـــني ونالحـــت أن ســـيبويه يـــنهج نفـــس ا

االعتبار احلركة اليت تكون قبل اهلمزة ّ يقول نن التخفيف يكون بتغيري اهلمزة إىل احلرف الوي منـه احلركـة الـيت تكـون قبـل 
ن التغيــري حســبه بتغيــري اهلمــزة إىل ألــف إذا كــان قبــل اهلمــزة, ويضــيف فقــط إمكانيــة ورود الفتحــة قبــل اهلمــزة الســاكنة, فيكــو 

 اهلمزة فتحة, وإىل واو إذا كان قبلها ضمة, وإىل ايء إذا كان قبلها كسرة.
وإذا عـــدان إىل املعطيـــات الصـــوتية احلديثـــة,  لـــيس هـــوا التفســـري صـــحيحا ابملعـــايري الصـــوتية املعاصـــرة. والصـــحيح أن اهلمـــزة 

 (019: 0115ة اليت قبلها, فتجتمع احلركتان وتصبحان حركة طويلة واحدة  )استيتية, تتحّول إىل حركة واثلة للحرك
 ومن الكلمات اليت جاءت يف القرآن الكرمي هبمزة ساكنة, وما قبلها متحرك:

, و ي س ؤَك َم, و يـ ق ول  اَئو َن يل  - , و م َؤت ِفك ة , و ل َؤل ؤ   (. املضموم ما قبلها  و: )يـ َؤِمن ون , و ر َؤاي 
, و ر وح ا, و نـ بَِّئ, و الَِّوي ائَـت ِمن ( . - , و ِشَأت  , و ِجَأت   واملكسور ما قبلها  و: )بَِأس 
, و م َاو ى, و اقَـر َأ, و ِإَن ي ش َا, و اهَل د   -  ى اَئِتن ا(.واملفتوح ما قبلها  و: )ف ا ت وه نَّ, ف َاذ ن وا, و آتـ َوا, و َأم َر أ َهل   

ذل  قبدال اهلمزة فيه حرف مد حبسب حركة ما قبلـه إن كانـت ضـمة فـواو, أو كسـرة فيـاء, أو فتحـة  فقرأ أبو جعفر مجيع
فــالف, واســتثىن مــن ذلــ  كلمتــني, ومهــا أنبــأهم يف البقــرة, ونبــأهم  يف احلجــر والقمــر, واختلــف عنــه يف كلمــة واحــدة, وهــي 

 (0/391)ابن اجلزري, د.ت: نبأنا يف يوسف  
تخفيف يف هوه احلالة عن طريق حـوف للعناصـر الصـوتية, ويكـون احلـوف إمـا لصـامت اهلمـزة, ويتم ال احلذف: -1.1.1

 أو له وحلركته معا, ويتم هوا األمر بطريقتني:
ويف  ففــي هــوه احلالــة حيــدث التخفيــف حبــوف اهلمــزة ونقــل حركتهــا إىل الصــامت قبلهــا, علــى أن  احلــذف ونقــل احلركــة:

توجـه يف ختفيـف اهلمـز املفـرد  لغـة لـبع  العـرب, اَخـت  َّ ِبرِو اي تِـِه و َرش   )ابـن اجلـزري,  و هوا اليكون هوا الصامت ساكنا, 
 (0/418د.ت: 

 خص حص مس ُّٱٱ(,0)املؤمنون:  َّ يل ىل مل خل ُّٱ ونورد للتمثيل ما جاء يف قراءهتم لآليتني الكرميتني:
 حك جك مق حق مف حفخف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص
 (.90آل عمران: ) َّ  جل مك لك خك
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ففي اآلية األوىل حوفت اهلمزة ونقلت حركتها للدال الساكنة, ويف اآليـة الثانيـة انتقلـت حركـة اهلمـزة بعـد حـوفها إىل النـون 
 أنــه اســتثقل اهلمــزة حمققــة فلمــا وقــع قبلهــا ســاكن اســرتوح إىل نقــل حركتهــا إليــه الســاكنة, واحلجــة ملــن حــوف ونقــل احلركــة 

 (031: 0410من حركة الساكن )ابن خالويه,  وإلقائها, ألنه قد صار عليها دليل
واعتمــد القــراء علــى هــوا النقــل حــ  يف اهلمــزة الــيت تســبقها الم التعريــف, فقــد  روى ورش عــن انفــع أنّــه كــان يلقــي حركــة 

 (.0/390: 0993اهلمزة على الالم اليت قبلها مثل: )األرض( و )اآلخرة( و )األمساء( ويسقط اهلمزة  )الفارسي, 
ويـــتم ختفيـــف اهلمـــزة يف هـــوه احلالـــة حبـــوفها وحركتهـــا مـــن الكـــالم, ويكـــون هـــوا يف اهلمـــزتني  ون نقـــل احلركـــة:احلـــذف د

 املتعاقبتني, واليت تكون احلركة يف اهلمزة األوىل واثلة للحركة يف اهلمزة الثانية, وهوا التماثل إما:
 (.49)يونس:   َّ حج مث هت ُّٱٱفتحا, من  و ما جاء يف اآلية الكرمية:

 (.30)األحقاف:  َّ  يل ملىلُّٱٱضما, من  و ماجاء يف قوله تعاىل: 

 (.70)هود:  َّ حن جن مم ٱُّٱكسرا, ومثاله ما ورد يف قوله عز وجل:  
وقد حوف يف هوا ومثلهن األوىل منهما إذا كانت حركتهما ضما, أو كسرا, أبو عمرو, ووافقه البزي وقالون علـى احلـوف 

 (.0/75: 0997الثانية تقوم مقام األوىل. )مكي, يف املفتوحتني, وحجتهم يف هوا أن 
 ويف حوف العناصر الصوتية سواء أكان بنقل أو بدونه اقتصاد يف اجلهد العضلي للمتكلم.

 خامتة:

-حاولنا يف هوه الدراسة أن نقدم صورة واضحة عن ظاهرة ختفيف اهلمـز يف اللغـة العربيـة, جبمـع مـا تيسـر لنـا مـن ضـوابط 
وحتليلهــا, مــع حماولــة ربطهــا مبــا جــاء يف الــدرس احلــدي . وخلصــنا إىل جمموعــة مــن  -وه الظــاهرة الصــوتيةقّعــد هبــا النحــاة هلــ

 النتائج جنملها يف اآليت:
على الرغم من أّن كتب اللغة قد نسبت التحقيق والتخفيف لقبائل حمددة, نن ذكـرت أن التحقيـق مسـة مـن مسـات اللهجـة 

هل احلجاز إال أّن هلوه املسالة تعلق ابالستعمال, فهي مبنيـة علـى كثـرة االسـتعمال, وال التميمية, وأّن التخفيف ميزة عند أ
 ميكن ضبطها على وجه الدقة الوي ال يسمح معه بوجود خروقات.

 اتفق النحاة على قاعدة اثبتة يف نطق اهلمزة حمققة, وهوا عندما تكون يف بداية الكالم.

رة عــن صــفات اللهجــات العربيــة, إال أنّــه ال يعطينــا ابلضــرورة صــورة عــن صــفات اهلمــز عنــد القــراء وإن كــان يقــدم لنــا صــو 
 اللهجة اليت عاش يف بيأتها القارئ, إذ قد تالف القارئ بيأته يف هوا.

اختلــف القــراء عــن النحــويني يف مســالة حتقيــق اهلمــزتني ا تمعتــني, فقــد ذهــب النحــاة إىل أن هــوا مــن رديء كــالم العــرب, 
الواقع األدائي يف هوا, فقد ثبتت الرواية يف اهلمزتني حمققتـني عـن غـري واحـد مـن القـراء بـل عـن اجلمهـور, وـا بينما انقضهم 

 يدل على صحة هوا الوجه يف العربية مساعا. كما أن احلجج اليت سيقت لتربير التحقيق تثبت صحة هوا األداء قياسا.

 فيه ضبط الصور املختلفة هلوه الظاهرة.تباينت مواهب القراء يف التخفيف إىل احلد الوي يصعب 
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التخفيـــف مل يكـــن فقـــط ابلتســـهيل بـــني بـــني, واإلبـــدال, واحلـــوف, وإمنـــا كـــان أيضـــا ابإلضـــافة علـــى  ـــو مـــا رأينـــا مـــن أهنـــم 
 يضيفون ألفا بني اهلمزتني ا تمعتني واليت تكون األوىل منهما لالستفهام.

همـــزة إىل واو أو ايء مل يكـــن يف حقيقتـــه الصـــوتية إبـــداال, وإمنـــا كـــان التخفيـــف الـــوي قـــال القـــدامى خبصوصـــه أنـــه إبـــدال لل
حسب الدراسات الصوتية احلديثـة عبـارة عـن حـوف للهمـزة واحتفـال حبركتهـا وـا نـتج عنـه انـزالق حركـي تشـكل علـى إثـره 

 نصف صامت )الواو أو الياء(.

عفي, وآخــر دعــواان أن احلمــد   رب هــوا, فــإن كنــت أصــبت فمــن فضــل هللا تعــاىل علــّي, وإن قصــرت فمــن عجــزي وضــ
 العاملني.

 
 :قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي برواية حف .

(. معـاين القـراءات ل زهـري, اململكــة العربيـة السـعودية: مركـز  البحــوث 0990األزهـري, أبـو منصـور حممـد بــن أمحـد. )
 يف كلية اآلداب, جامعة املل  سعود.

(. شرح شافية ابن احلاجب. )حتقيق حممد نور احلسن, حممـد الزفـزاف, 0975سن الرضي. )اإلسرتاابذي, حممد بن احل
 حممد حمي الدين(. بريوت: دار الكتب العلمية.

(. القــراءات القرآنيــة بــني العربيــة واألصــوات اللغويــة مــنهج لســاين معاصــر, األردن: عــامل 0115اســتيتية, مســري شــريف. )
 الكتب احلدي , إربد.

 , القاهرة: مكتبة األجنلو مصرية.3(. يف اللهجات العربية, ط0110هيم. )أنيس, إبرا
 (. علم األصوات, القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.0111بشر, كمال. )
 , القاهرة: عامل الكتب.5(. اللغة العربية معناها ومبناها, ط0116متام, حسان. )

 , القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.متام, حسان. )د.ت(. مناهج البح  يف اللغة
ابــن اجلـــزري, مشــس الـــدين أبـــو اخلــري. )د ت(. النشـــر يف القـــراءات العشــر. )حتقيـــق علـــي حممــد الضـــباع(. بـــريوت: دار 

 الكتب العلمية.
 (. سر صناعة اإلعراب. بريوت: دار الكتب العلمية.0111ابن جين, أبو الفتح عثمان. )

(. الصـــحاح يج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة. )حتقيـــق أمحـــد عبـــد الغفـــور 0987محـــاد. )اجلـــوهري, أبـــو نصـــر امساعيـــل بـــن 
 , بريوت: دار العلم للماليني.4عطار(. ط

 (. ظواهر لغوية يف القراءات القرآنية, عمان: دار عمار للنشر والتوزيع.0116احلمد, غامن قدوري. )
يط يف التفسـري. )احملقـق صـدقي حممـد  مجيـل(. (. البحـر احملـ0401أبو حيـان األندلسـي, حممـد بـن يوسـف بـن علـي. )

 بريوت: دار الفكر.
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,        4. طعبـــــد العـــــال ســـــامل مكـــــرم((. احلجـــــة يف القـــــراءات الســـــبع. )احملقـــــق 0410ابـــــن خالويـــــه, احلســـــني بـــــن أمحـــــد. )
 بريوت: دار الشروق.

ملخزومـي, إبـراهيم الســامرائي(. بـن أمحـد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيــدي. )د ت(. كتـاب العـني. )حتقيـق مهـدي ااخلليـل, 
 بريوت: دار ومكتبة اهلالل.

 (. اللهجات العربية يف القراءات القرآنية, اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.0996الراجحي, عبده, )
. بــريوت: عبـد اجلليــل عبـده شــليب((. معـاين القــرآن وإعرابـه. )حتقيــق 0988الزجـاج, أبــو إسـحاق إبــراهيم بـن الســري. )

  الكتب.عامل
 , القـــاهرة, مكتبـــة3(. الكتـــاب. )حتقيـــق عبــد الســـالم حممـــد هــارون(. ط0988ســيبويه, عمـــرو بــن عثمـــان بـــن قنــرب. )

 اخلاجني.
 شاهني, عبد الصبور. )د.ت(. القراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة احلدي , القاهرة: مكتبة اخلاجني.

  بناء الكلمة العربية, األردن: عامل الكتب احلدي .(. أثر القوانني الصوتية يف0114الشايب, فوزي حسن. )
 (. ظاهرة التخفيف يف النحو العريب, القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.0996عفيفي, أمحد, )

عبـد السـالم حممـد هـارون(. سـوراي: دار (. معجم مقـاييس اللغـة. )احملقـق 0979ابن فارس, أمحد بن فارس بن زكراي. )
 الفكر.
بـــدر الـــدين قهـــوجي, بشـــري (. احلجـــة للقـــراء الســـبعة. )حتقيـــق 0993حلســـن بـــن أمحـــد بـــن عبـــد الغفـــار. )الفارســـي, ا

 , بريوت: دار املامون للرتاث.0ط جوجيايب(.
(. معجم املصطلحات النحوية والصـرفية, بـريوت: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر 0985اللبدي, حممد مسري جنيب. )

 والتوزيع.
(. الروضة يف القراءات اإلحـدى عشـرة. )حتقيـق نبيـل بـن حممـد 0405حلسن بن حممد بن إبراهيم. )املالكي, أبو علي ا

 إبراهيم آل إمساعيل(. السعودية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 بريوت: عامل الكتب. حممد عبد اخلالق عظيمة(.املربد, أبو العباس حممد بن يزيد. )د.ت(. املقتضب. )حتقيق 

(. يف األصــوات اللغويــة دراســة يف أصــوات املــد العربيــة, اجلمهوريــة العراقيــة: منشــورات 0984لــيب, غالــب فاضــل. )املط
 وزارة الثقافة واإلعالم.

 (. الكشــف عـن وجـوه القـؤاءات السـبع وعللهــا وحججهـا. )حتقيـق حمـي الــدين0997مكـي, بـن أيب طالـب القيسـي. )
 رمضان(. بريوت: مؤسسة الرسالة.

 , بريوت: دار صادر.3(. لسان العرب  ط0404ر, مجال الدين أبو الفضل. )ابن منظو 
 (. إعراب القرآن, بريوت: دار الكتب العلمية.0400النحاس, أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل. )

, بـريوت: دار الكتـب 0(. شـرح املفصـل للزخمشـري, ط0110ابن يعـيش, أبـو البقـاء موفـق الـدين األسـدي املوصـلي. )
 علمية.ال
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(17) 
 الرتاكيب العدولية ومقاصدها الداللية يف القرآن الكرمي

 0د. مربوكة اهلامشي علي البوعيشي

 / جامعة طرابلس / ليبياةمساعد ةأستاذ
 امللخص:

حديـد املنـازل الـيت تتنـزل فيهـا, ولـول  حياول هوا البح  معاجلة الرتاكيب النحوية يف العربيـة الـيت اعتـىن البحـ  النحـوي بت
سّلط الضوء على تل  الرتاكيب اللغوية اليت عدلت عن النمطية يف التعبري من وجهة نظر تداولية؛ بغية الوصول إىل دراسـة 

  وية تعىن ابلرتكيب والتحليل ودالالت اجلمل من خالل مقاماهتا.
ة اال ــاه الــوظيفي منهـــا ونظرتــه التداوليــة إىل اللغــة, واســتكنه أنظـــار وقــد انتفــع البحــ  ابألنظــار اللســـانية احلديثــة, وخباصــ

النحـــاة, وتوقـــف عنـــد أعمـــال املفســـرين فـــانتهى إىل أن مباحـــ  النحـــو يتحقـــق هبـــا فهـــم البنيـــة الرتكيبيـــة وداللتهـــا, وأعمـــال 
ع اختـاذه مـن املـنهج الوصـفي املفسرين يتحدد هبـا أهـداف التعبـري والتواصـل, وهبمـا يوقـف علـى داللـة الرتاكيـب وأسـرارها, مـ

 إىل ذل  سبيال.
 تراكيب _ عدول _ داللة _ تداول. الكلمات املفتاصية:

 
 املقدمة:

 احلمد   رب العاملني, والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني سيدان حممد, وعلى آله وصحبه الطاهرين, وبعد:
عــىن إال إذا ارتبطــت كلماهتــا بعضــها بــبع , وصــارت كــل لفظــة ال نســتطيع أن نــدرك مــن اللغــة غرضــا, وال أن نفيــد منهــا م

متصــلة ابألخــرى نوعــا مــن االتصــال, ويف ضــوء هــوا الــرتابط وهــوه الصــالت تكمــن املعــاين واألفكــار الــيت حتتويهــا النصــو  
طــب اإلنســاين, اللغويــة, واملعلــوم أن دميومــة اللغــة وحيويتهــا تنطلــق مــن مستهــا التواصــلية الــيت تســتمد قوامهــا مــن فعــل التخا

ه( )ابـــن جـــين, 390فاللغـــة خاصـــية اإلنســـان إذ إهنـــا أصـــوات يعـــرب هبـــا كـــل قـــوم عـــن أغراضـــهم كمـــا قـــال ابـــن جـــين )ت 
( ومــــن اللفــــت األخــــري يف التعريــــف تكتســــب اللغــــة أســــباب وجودهــــا وجناحهــــا, وارتبــــاط اللغــــة ابملقاصــــد 0/33م: 0957

اجلملـة أمهيـة كـربى, وتوسـيع دائـرة البحـ  يف دالالهتـا؛ لتكـون بـول  واألغـراض ينحـو ابلدراسـات اللغويـة إىل إيـالء دراسـة 
نقطة انطالق بوصفها بنية صغرية علـى مسـتوى اخلطـاب, وإحـدى دعائمـه الـيت يقـوم عليهـا, فهـي عنصـر أساسـي يف بنائـه 

 وتركيبه.
عــاجلوا جانبــا كبــريا مــن  ه( أمناطهــا وطريقــة بنائهــا, كمــا088شــغلت اجلملــة اهتمــام النحــويني فقــد درســوا منــو ســيبويه )ت

ضـــوابط تشـــكيلها, ورســـم بنيتهـــا الرتكيبيـــة والدالليـــة, بـــل إهنـــم ربطـــوا بـــني مظـــاهر خمصوصـــة يف نظمهـــا, وضـــوابط حتكمهـــا 
وتسّوغها, كالتقدمي والتاخري, واحلوف, والزايدة.. وغريها, مع العلـم أن سـيبويه مل يسـتخدم مصـطلح  اجلملـة  بـل اسـتعمل 
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, 0/00م: 0988ري عن موضـوعات  ويـة متعـددة, ومنهـا مـا يّتحـد مـع مفهـوم اجلملـة. )سـيبويه, مصطلح  الكالم  للتعب
 (.4/000, و000, 05

والتصنيف للجملة العربية يقوم على اإلسناد الوي هو لغة: مصدر مصوض من الفعـل الرابعـي أسـند, ويعـين: إضـافة الشـيء 
الدهر مسند؛ ألن األشياء تسـند إليـه, والكـالم مسـند ومسـند  إىل الشيء, وكل شيء أسندت إليه شيأا فهو مسند, يقال:

(, ويف االصــــطالح؛ نســــبة أحــــد اجلــــزأين إىل اآلخــــر ليفيــــد املخاطــــب فائــــدة 009 – 008/ 7إليــــه. )الفراهيــــدي, د.ت: 
(, أو هــو ضــم إحــدى الكلمتــني إىل األخــرى علــى وجــه اإلفــادة التامــة, 81م: 0114يصــح الســكوت عليهــا. )الســيوطي, 

(, فاإلســـناد هـــو العالقـــة الرابطـــة بـــني طرفيـــه ومهـــا 03, 00م: 0985لـــى وجـــه حيســـن الســـكوت عليـــه. )اجلرجـــاين, أي ع
املسند واملسند إليه, وذهب بعضهم إىل حـد اإلسـناد ننـه  عمليـة ذهنيـة تعمـل علـى ربـط املسـند ابملسـند إليـه  )املخزومـي, 

 (.30م: 0986
إىل نــوعني رئيســني: اجلملــة االمسيــة )املبتــدأ واخلــرب(, واجلملــة الفعليــة )الفعــل وقــد انقســمت اجلملــة بنــاء علــى هــوا التصــنيف 

والفاعل(, وأضاف صاحب املفصل اجلملة الشرطية حي  جعلها مجلة مستقلة نـّ  عليهـا, ومثّـل هلـا, وزاد اجلملـة الظرفيـة 
, وهـي املصـدرة بظـرف أو جـار ه( على اجلملة الظرفية دون الشـرطية760(, وأّكد ابن هشام )ت 04)الزخمشري, د.ت: 
ه(  وهـي يف 643(, ولكـن مـنهم مـن رّد هـاتني الـزايدتني حيـ  قـال ابـن يعـيش )ت 7/ 0م: 0990وجمرور )األنصـاري, 

احلقيقة ضرابن: فعلية وامسية؛ ألن الشرطية يف التحقيق مركبة من مجلتني فعليتني: الشرط فعل وفاعل, واجلـزاء فعـل وفاعـل, 
 (.0/88للخرب الوي هو استقر  )ابن يعيش, د.ت: والظرف يف احلقيقة 

وقــد اعتــّد النحــاة يف حتديــد نــوع اجلملــة بصــدرها, واملــراد ابلصــدر  املســند أو املســند إليــه, فــال عــربة مبــا تقــدم عليهمــا مــن 
, 81افر ﴾ غــفَــَأيَّ آاَيِت هللِا تُنِكــُرونَ (, فاجلملــة مــن  ــو: كيــف جــاء زيــد؟  8, 7/ 0م: 0990احلــروف  )األنصــاري, 

فعلية ألن االعتداد مبا هو صدر يف األصل, وألن هوه األمساء اليت تبتـدئ هبـا يف نيـة التـاخري, وكـوا اجلمـل يف  ـو: اي عبـد 
 ؛  ألن0﴾ الليـل َوالَليـِل ِإَذا يـَْغَشـى  5﴾ النحـل وَاألَنـَْعاَم َخَلَقَها  6﴾ التوبة َوِإْن َأَصٌد ِمَن املْشرِكنَي اْسَتَجاَركَ هللا,  

ــــل  )األنصــــاري,  ــــق األنعــــام, وأقســــم ابللي ــــدا, وإن اســــتجارك أحــــد, وخل صــــدورها يف األصــــل أفعــــال, والتقــــدير: أدعــــو زي
 (.8/ 0م: 0990

وتقســيمهم هــوا ال غبــار عليــه, ويتفــق إىل حــد بعيــد مــع واقــع اجلملــة العربيــة الــيت ال تعــدو أن تكــون امسيــة أو فعليــة, ولكــن 
ستند إليه هوا التقسـيم, فـوهب بعضـهم إىل تقسـيم اجلملـة إىل امسيـة أو فعليـة ابلنظـر إىل النحاة اختلفوا يف األساس الوي ي

اإلســناد إىل اللفــت واملعــىن احملــدد حبســب طبيعــة اجلملــة, فاالمسيــة يف رأيهــم مــا كــان املســتند إليــه فيهــا امســا مــع إفــادة الــدوام 
ـــه فيهـــا فعـــال مـــع إفـــادة الت ـــه اتصـــافا متجـــددا والثبـــوت, والفعليـــة مـــا كـــان املســـند إلي جـــدد, أو اتصـــاف املســـند ابملســـند إلي

 (.074-073)اجلرجاين, د.ت: 
هــي الــيت تبــدأ  –يف رأيهــم  –وذهــب بعضــهم اآلخــر إىل تقســيم اجلملــة علــى أســاس مــن التفريــق اللفظــي احملــ , فاالمسيــة 

 (.7/ 0م: 0990ابسم, والفعلية هي اليت تبدأ بفعل )األنصاري, 
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وا عن حدود ما قاله القدامى يف هوه املسالة, فمنهم من ذهـب إىل القـول نن اجلملـة الفعليـة مـا كـان أما احملدثون فلم ترج
املســند فيهــا فعــال, واجلملــة االمسيــة مــا كــان املســند فيهــا امســا, وهــم بــول  يتخــوون مــن اإلســناد أساســا للتقســيم مــن دون 

 (.40, 40, 41, 39م: 0986 اعتداد مبوقع املسند فعال كان أو امسا من اجلملة )املخزومي,
 أتليف بنية اجلملة:

وضــع النحــاة وهــم يدرســون األبــواب النحويــة املختلفــة أصــوال جمــردة لبنيــة اجلملــة, فالبنيــة األساســية للجملــة االمسيــة تتكــون 
ة اليت صدرها اسـم صـريح أو مـؤول يف حمـل من: مبتدأ ح خرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة امسية, أي: )مسند إليه ح مسند(, وهي اجلمل

رفع, أو اسم فعل عند بعضهم, أو هي اليت يف صدرها حرف غري مكفوف مشبه ابلفعل, فاجلمل: حممـد جمتهـد, أن تفعـل 
املعروف خري ل , هيهات العقيق, أن حممدا رسول هللا, قائم الزيدان عند مـن جييـزه وهـم الكوفيـون, مجـل امسيـة, ومثلهـا يف 

 حممد أكرم خالدا عند أهل البصرة هي مجلة امسية. احلكم:
درها فعـل يم وتتكون اجلملة الفعلية من: فعل ح فاعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلـة فعليـة, أي: )مسـند ح مسـند إليـه(, وهـي الـيت يف صـ

ويعـّدون منهـا كـول  خالـدا أكـرم  (,0/7م: 0990أو انق , ضرب الل , كان زيد قائمـا, يقـوم زيـد, وقـم )األنصـاري, 
 (.0/8م: 0990حممد؛ ألن االسم الوي يف صدرها يف نية التاخري )األنصاري, 

وهوه البنية نـواة اجلملـة هـي العمـد الـيت ال بـد مـن وجـود طرفيهـا لفظـا أو تقـديرا؛ ألهنـا اللـوازم الـيت ال ي سـتغىن عنهـا, فعليهـا 
يهــا أيضــا يقــوم املعــىن األصــلي للجملــة املتمثــل يف اإلخبــار العــام ا ــرد, كقولنــا: ي بــىن مــا ال ينحصــر مــن الصــور اجلزئيــة, وعل

احليــاة مجيلــة, أشــرقت الشــمس, فهــوه اجلمــل تتضــمن حكمــا عامــا مطلقــا مســتفادا مــن عالقــة اإلســناد ا ــردة, أي: غــري 
عـىن يم فقــد تكـون جـزءا مــن مجلـة أكــرب املرتبطـة بعالئـق  ويــة, أو دالليـة إضـافية, وال يشــرتط يف هـوه البنيـة الداللــة علـى م

فــال يــتم املعــىن إال ابإلضــافات األخــرى, جــاء يف تعريــف اجلملــة أهنــا  عبــارة عــن مركــب مــن كلمتــني أســندت إحــدامها إىل 
األخــرى ســواء أفــاد كقولــ : زيــد قــائم, أو مل يفــد كقولــ : إن يكــرمين فإنــه مجلــة ال تفيــد إال بعــد جمــيء جوابــه  )اجلرجــاين, 

 (.80 م:0985
 فالبناء األساسي للجملة هو أول مراحل تكوهنا, وجيعل منها مجلة مطلقة تتضمن ركين اإلسناد, وليست مقيدة نية قيود.
وقــد نضــيف علــى البنــاء األساســي هــوا إضــافات يســميها النحــاة الفضــلة, واجلــدير ابملالحظــة أن هــوه التســمية ال تعــين أنــه 

َوِإَذا قَـاُموا ِإىَل الصَّـاَلِة واجبـة الـوكر ألن املعـىن يتوقـف عليهـا, كمـا يف قولـه تعـاىل  ميكن االستغناء عنها, فإهنا قـد تكـون 
؛ فإنــه ال ميكــن االسـتغناء عــن كســاىل الــيت هــي فضــلة, فاملقصــود مبصــطلحي العمــدة والفضــلة 040﴾ النســاء قَــاُموا ُكَســاىَل 

  أنه ميكن أن تتالف من دون فضلة.أنه ال ميكن أن تتالف مجلة من دون عمدة موكورة أو مقدرة, يف حني
وهوه الفضلة تكّون عالقات  وية جديدة متد يف بناء اجلملة من خالل معان وظيفية خمصوصـة, وروابـط تركيبيـة حمـددة, ّ 
إن هــوه العناصـــر املضـــافة تولـــد ضـــراب مـــن الوظـــائف الدالليـــة حبكـــم اقرتاهنـــا بقـــيم معنويـــة اقـــرتاان متصـــال, ومتتـــد اجلملـــة هبـــوه 

عناصر وفق اإلمكاانت اللغوية املتاحة اليت تقوم علـى التعلـق, ومراعـاة حـال الكـالم بعضـه مـن بعـ , ومـن خـالل تناسـق ال
ه( )اجلرجــاين, د.ت: 470الداللـة, وتالقـي املعــاين علـى الوجـه الــوي يقتضـيه العقـل كمــا يقـول عبـد القــاهر اجلرجـاين )ت 

ان تعانقــا يكــّون الفهــم الصــحيح للــن , وهــوا التعــانق يعتمــد أساســا (, ومــن هنــا جنــد أن النحــو والداللــة يتعانقــ51, 49
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علـــى الفهـــم الصـــحيح للنحـــو, وبـــول  يتضـــح أن الوصـــف النحـــوي لـــيس جامـــدا خاليـــا مـــن الداللـــة, إذ الوصـــف النحـــوي 
وصـــف للعالقـــات الـــيت تـــربط عناصـــر اجلملـــة الواحـــدة بعضـــها بـــبع , والعالقـــة الـــيت تصـــفها القاعـــدة النحويـــة هـــي نفســـها 
مستمدة من أمرين: األول _ لغوي حيكمه وضع الكلمات بطريقة معينة, والثاين _ عقلي وهو املفهـوم املرتتـب عـن الوضـع 

(, وكـال األمـرين متعـاوانن تعـاوان متـداخال 033السابق من حي  ارتباط كل هياة تركيبيـة بداللـة وضـعية )السـعران, د.ت: 
 وال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر.

أمـر فـإن اجلملــة احملتويـة علـى املسـند واملسـند إليـه, وهــي اجلملـة املطلقـة تتحـول ابلعناصـر املضـافة إىل مجلــة  ومهمـا يكـن مـن
مقيدة, تتضمن مع عالقة اإلسناد مواقع جديدة حتتلها عناصر إضافية ترتبط بطريف اإلسناد ارتباطا خمصوصـا, تتعـدد صـوره 

من عالقة اإلسـناد. ومـن العناصـر الـيت ميكـن إضـافتها للجملـة زايدة فعـل وتتباين دالالته, وهي بول  تقيد احلكم املستفاد 
انسخ على اجلملة االمسية,  و: كان اجلو مجيال, ظننت  راحال, وزايدة إضافات للجملة الفعليـة  ـو: أقبـل الطفـل ماشـيا, 

 أكملت الدرس صباح اليوم.
ابرتباطها بعناصر جديدة ضمن عالئق  ويـة معروفـة يف ففي اجلمل السابقة خرجت عالقة اإلسناد عن إطالقها, وتقيدت 

العربية قّيدت احلكم املتحصل من اإلخبار كقيـد الـزمن, أو الظـن, أو احلالـة, وتتنـوع املقيـدات يف العربيـة وتتشـكل يف صـور 
هـــا يف شــ  تتمثــل يف وظــائف  ويــة خمتلفــة رصــدها النحــاة وصـــنفوها, وهــي عناصــر لغويــة خمصوصــة تفطــن النحــاة لوظيفت

 الرتكيب, وما تضفيه من معان خترج احلكم يف اجلملة من إطالقه وعموميته.
 الوظائف النحوية:

وقـــد وصـــف النحـــاة اجلمـــل وقـــوانني نظمهـــا وحتديـــد العالقـــات بـــني أركاهنـــا مـــن خـــالل إفـــراد ابب لكـــل وظيفـــة, ولكـــنهم مل 
لوا: معــىن الفاعليــة, ومعــىن املفعوليــة...إخل, وقــد يســتعملوا مصــطلح وظيفــة, وعــربوا عنــه مبصــطلح عــام هــو لفــت )املعــىن( فقــا

 فّصلوا فيه حي  تناولوا:
 أ _ الوظيفة الصوتية: من حي  حتديد وثر األصوات ووثري بعضها على بع , وصفاهتا وخمارجها...إخل.
 ب _ الوظيفة الصرفية: من حي  ما حيتلها من مبان صرفية سواء أكانت على مستوى املفرد أم اجلملة.

 _ الوظيف النحوية: من حي  اإلعراب والرتبة واملطابقة والربط واحلوف والتقدمي والتاخري, وغري ذل  من اخلصائ . ج
 وقد ّ  تقسيم املركبات اليت متثل الوظائف السابقة قسمني:

ال ترجهـا مـن قسم متثله الكلمة الواحدة وما حتويه من أصوات, أو ما ترتكب معـه مـن كلمـات فتـرتابط عناصـرها علـى  ـو 
 حالة اإلفراد,  و: املضاف واملضاف إليه, واملوصول والصلة, واجلار وا رور, والتابع واملتبوع ...إخل.

وقسم ميثله املركب اإلسنادي سواء أكان يصلح أن يشغل وظيفة  وية أم ال على  و ما ذكره النحاة من تقسـيمهم اجلمـل 
 (.86, 05/ 0م: 0990حمل من اإلعراب )األنصاري,  إىل ما له حمل من اإلعراب, وما ليس له

ومــا لــه حمــل مــن اإلعــراب هــي اجلمــل الــيت تتعــالق مــع مــا قبلهــا تركيبيــا ودالليــا, أمــا الــيت ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب فهــي الــيت 
 تتعالق مع ما قبلها دالليا مع استقالهلا الرتكييب.
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دالالت تكتســبها اجلملــة أو اجلمــل عــن طريــق القواعــد النحويــة  والــدالالت املكتســبة مــن الوظــائف النحويــة املختلفــة هــي
القاضية برتتيب األلفال وفق ترتيب املعىن املراد, ولوا يشرتط علماء النحـو أن جيـري ترتيـب الكلمـات حبسـب مـا رمسـوه مـن 

وقــع  ــوي معــني يف قواعــد,  أي إن الكلمــة تكتســب حتديــدا وت ــربز جــزءا مــن احليــاة االجتماعيــة والفكريــة عنــدما حتــل يف م
 (.00م: 0996الرتكيب اإلسنادي وعالقاته الوظيفية  )الداية, 

والـــتالحم بـــني املفـــردات ووظائفهـــا النحويـــة يف اجلملـــة تفاعـــل داليل  ـــوي معـــا, ال ميكـــن فصـــل أحـــدمها عـــن اآلخـــر؛ ألن 
عاجم, والنظام النحوي من غـري مفـردات املفردات من غري نظام  وي حيكمها ويربط ما بينها ال يتاتى هلا اجتماع إال يف امل

تقـــوم بـــه, وحتقـــق وجـــوده العقلـــي وعـــاء فـــارض ال يقـــوم إال يف عقـــول أبنـــاء اللغـــة, وال جيـــد ســـبيال لتحققـــه إال يف اجلمـــل الـــيت 
ينطقوهنــا أو يكتبوهنــا, وبيــنهم اتفــاق مجــاعي عليهــا, وقــد انلــت فاعليــة املعــىن النحــوي الــداليل يف شــرح النصــو  وتفســريها 

 (.079, 049/ 0م: 0110تمام الكثري من القدماء )العلوي, اه
 ووا سبق ميكن أن نربز احملاور اليت ترتكز عليها اجلملة, وهي:

 _ وظائف  وية عمدة وفضلة متد املنطوق ابملعىن. 0
ة, ومــواد _ مفــردات يــتم االختيــار مــن بينهــا لشــغل الوظــائف النحويــة الســابقة, يقــول ابــن جــين:  فكانــت األصــول وتــد 0

الكلم معرضة هلم وعارضة أنفسـها علـى ختـريهم, جـرت لـول  جمـرى مـال ملقـى بـني يـدي صـاحبه, وقـد أمجـع إنفـاق بعضـه 
دون بعضه, فمّيز رديأه وزائفه, فنفاه ألبته كما نفوا عنهم تركيب ما قبح وليفـه, ّ ضـرب بيـده علـى مـا أطـف ]قـرب ودان[ 

م: 0957وترك البع ؛ ألنه مل يرد استيعاب مجيع ما بني يديـه منـه  )ابـن جـين,  له من عرض جيدة, فتناوله للحاجة إليه,
0 /65.) 
 _ عالقات داللية متفاعلة بني الوظائف النحوية واملفردات املختارة. 3
 _ سياق خا  ترد فيه اجلملة لتؤدي املعىن املطلوب. 4

 الرتاكيب العدولية:
 وه قاعدة قلما حييدون عنها, فعناصرها _ يف رأيهم _ تتخو الرتتيب اآليت:وضع النحاة ترتيبا عاما للجملة الفعلية عدّ 

 فعل ح فاعل ح فضلة.
 وترتيبا آخر للجملة االمسية يتمثل يف:

 مبتدأ ح خرب ح فضلة.
 والعربية كما هو معلوم لغة مرنة؛ لول  قد ال يلتزم املتكلم أو الكاتب هبوا الرتتيب فتايت اجلملة هكوا:

 فاعل, فضلة ح فعل ح فاعل ... وهكوا. فعل ح فضلة ح
 خرب ح مبتدأ ح فضلة, فضلة ح مبتدأ ح خرب, مبتدأ ح فضلة ح خرب ... وهكوا.

وا حدا ابلنحـاة إىل وضـع اسـتدراكات علـى تلـ  القواعـد حتـت التسـميات الـيت أوجـدوها مثـل: التقـدمي وجـواب أو جـوازا أو 
 استقرائهم اللغة العليا ويف مقدمتها القرآن الكرمي ّ كالم العرب شعرا ونثرا. وتنعا, فقد ألزموا أنفسهم مبعايري اثبتة بعد
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(, ومــا 084/ 0م: 0994وجعلــوا تلــ  القواعــد هــي األصــل مــن ابب أن الكــالم  يكــون لــه أصــل ّ يتســع فيــه  )املــربد, 
ه عــدوال: رجــع, والطريــق: اختلــف هــو تغيــري أو عــدول, والعــدول يف اللغــة هــو  عــدل عنــه يعــدل عــدال وعــدوال: حــاد, وإليــ

 (0131م: 0115مال... وانعدل عنه وعادل اعوج  )الفريوزآابدي, 
وعدل عن الشيء يعدل عدال وعدوال: حاد, وعن الطريق: جـار, وعـدل إليـه عـدوال: رجـع, ومـا لـه م َعـِدل وال معـدول أي 

مــال كانــه مييــل مــن الواحــد إىل اآلخــر  م َصــِرف, وعــدل الطريــق: مــال ... والعــدول مــن قــوهلم: عــدل عنــه يعــدل عــدوال إذا 
 (.  0840)ابن منظور, د.ت: 

ويف اصــطالح القــدماء: هــو طريقــة أداء املعــىن ابخلــروج علــى مــالوف الصــياغة, والعــدول مــن حــال إىل حــال, وقــد تعــددت 
دول(, ومصــطلح املصـطلحات املعـربة عـن هــوه الظـاهرة عنـدهم فعرفــت بــ)خمالفة مقتضـى الظـاهر, وا ــاز, ابإلضـافة إىل العـ

خمالفة مقتضى الظاهر ذكره سيبويه نقال عن اخلليل, وإن كان مل يعرّفه إمنا مّثل له بعدد من األمثلة منهـا: وضـع غـري العاقـل 
, ومــن ّ اســتحق غــري العاقــل صــفة 08﴾ النمــل اَي َأيُـَّهــا النَّْمــُل اْدُخُلــوا َمَســاِكَنُكمْ موضــع العاقــل, كمــا يف قولــه تعــاىل:  

ه( مبينــا أن مــن 395(, كمــا ذكــره ابــن فــارس )ت 47/ 0م: 0988عومــل معاملتــه, وأخــو أحكامــه. )ســيبويه, العاقــل ف
سنن العرب  خمالفة ظاهر اللفت معناه, كقوهلم عنـد املـدح: قاتلـه هللا مـا أشـعره, فهـم يقولـون هـوا وال يريـدون وقوعـه  )ابـن 

 (.334م: 0115فارس, 
ه(, وجعلــه حمــور كتابــه )جمــاز القــرآن(, موضــحا لــه عــدة أضــرب 001بيــدة )ت أمــا مصــطلح ا ــاز فقــد اســتخدمه أبــو ع

منها: جماز ما جـاء مـن لفـت خـرب احليـوان واملـوات علـى لفـت خـرب النـاس, كمـا يف قولـه تعـاىل:  إين رأيـت أحـد عشـر كوكبـا 
للشـاهد, كمـا يف قولـه , وجمـاز مـا جـاءت خماطبتـه خماطبـة الغائـب ومعناهـا 4والشمس والقمر رأيـتهم يل سـاجدين  يوسـف 

, جمــازه: أمل, هـوا القــرآن, وجمـاز مــا جــاءت خماطبتـه خماطبــة الشــاهد, ّ 0﴾ البقــرة َأمَل َذلِــَك اْلِكتَــاُب اَل رَيــَب ِفيـهِ تعـاىل:  
, أي 00ت ركت وح ّولت إىل خماطبة الغائب, كما يف قوله عّز وجّل:  ح  إذا كنتم يف الفل  وجرين هبم بريح طيبـة  يـونس 

 (.00, 01/ 0م )أبو عبيدة, د.ت: بك
أمــــا مصــــطلح العــــدول فهــــو يف اصــــطالح النحــــويني  خــــروج االســــم عــــن صــــيغته األصــــلية إىل صــــيغة أخــــرى  )اجلرجــــاين, 

( أي إنــه إخــراج لالســم عــن صــيغته األصــلية بغــري القلــب, وال التخفيــف, وال إحلــاق معــىن, كمــا يف )مثــىن, 050م: 0985
ن أعداد مكررة؛ وإمنا منعت الصرف ملا فيها من العـدلني: عـدهلا عـن صـيغها, وعـدهلا عـن وثالث, ورابع( فهي  معدولة ع

 (.050/ 0( ومن ّ فهو ال ينون ألنه صرف عن وجهه )أبو عبيدة, د.ت: 457/ 0م: 0995تكرارها  )الزخمشري, 
السـنن, واإلزاحـة, واملفارقـة ...( أما احملدثون فاستخدموا مصـطلحات )االنـزايح, واال ـراف, واالنتهـاك, واملخالفـة, وخـرق 

وغريها للتعبري عنه, وعنوا هبوه املصطلحات  تصـرف مسـتعمل اللغـة يف هياكـل دالالهتـا, أو أشـكال تراكيبهـا مبـا تـرج عـن 
 (.063, 011املالوف  )املسدي, د.ت: 

صـــل, ومتثـــل خيـــارات متعـــددة واجلمـــل هبـــوا التغيـــري ميكـــن تســـميتها تراكيـــب, وهـــي األمنـــاط اللغويـــة الـــيت عـــدل فيهـــا عـــن األ
 للمتكلم.
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إن اجلانـب الرتكيــيب للغــة يعــرب عـن  ــانس وحــدات اجلملــة الـيت تشــكل يف  انســها نســقا ذا وظـائف لغويــة و ويــة, واجلــدير 
ابملالحظــــة أن العــــدول ال يعــــين انكســــار النظــــام النحــــوي, وعــــدم االلتــــزام بقواعــــده  فالصــــحة الدالليــــة مشــــروطة ابلصــــحة 

 (.58: 0111د اللطيف, مالنحوية  )عب
وتعد الرتبـة املقيـاس الـوي ترتتـب بـه الوحـدات النحويـة, وهـي  عالقـة بـني جـزأين مـرتبني بـني أجـزاء السـياق يـدل موقـع كـل 

(, إذ وخو الكلمة موقعـا معينـا يف اجلملـة لتلعـب دورا يف عالقتهـا مـع 019منهما من اآلخر على معناه  )حسان, د.ت: 
يــؤثر يف املعـاين واألسـاليب والســياقات املختلفـة؛ لتـؤدي وظـائف  ويــة ودالليـة يف الرتكيـب, والرتبــة يف  غريهـا, ابالعتـداد مبـا

النحو هي تل  احملفوظة وغري احملفوظة, والرتبة احملفوظة قرينة لفظية إذا اختلت اختـّل الرتكيـب وفقـد داللتـه ومتاسـكه, ومـن 
ــد, وتقــدم  أمثلتهــا  أن يتقــدم املوصــول علــى الصــلة, واملوصــوف , والتوكيــد عــن املؤكَّ علــى الصــفة, ويتــاخر البيــان عــن املبــنيَّ

حــرف اجلــر علــى ا ــرور, وحــرف العطــف علــى املعطــوف, والفعــل علــى الفاعــل أو انئــب الفاعــل, واملضــاف علــى املضــاف 
 (.017إليه, وحرف القسم على املقسم به  )حسان, د.ت: 

رب, ورتبــة الفاعــل واملفعــول بــه, ورتبــة الضـمري واملرجــع ورتبــة الفاعــل, والتمييــز بعــد ومـن الرتــب غــري احملفوظــة  رتبــة املبتــدأ واخلـ
( وــا يقبـل التقــدمي والتــاخري دون إخـالل ابملبــىن واملعـىن, لتتعــني أكثــر 017نعـم, ورتبــة املفعـول بــه والفعــل  )حسـان, د.ت: 

اإلعراب هـو الـوي حيـدد معناهـا وحيفـت رتبتهـا, إذ وتضمن موقعها ودورها ابلعالمة اإلعرابية, فعنـدما حيـدث تغيـري وحركـة فـ
 هو حتليل للوحدات اللغوية الداخلة يف الرتكيب قواعداي, وبيان جلوهرها وماهية حدودها ومعانيها وظيفيا.

 ففي  و قولنا: جاء زيد ماشيا ميكن أن تتولد أمناط كثرية منها:
 زيد جاء ماشيا  _  جاء ماشيا زيد  _ ماشيا جاء زيد ...

وكــل منــط مــن هــوه األمنــاط تتلــف عــن غــريه بنيــة وداللــة؛ ألن أي تغيــري يف املبــىن ال بــد أن يصــاحبه تغيــري يف املعــىن إال أن 
يكون لغة, وهو أمر ي كسـب اللغـة مرونـة واسـعة, ويكفـل هلـا خيـارات كثـرية, وقـد عـاجل النحـاة واملفسـرون األمنـاط السـابقة, 

لـة االعرتاضــية, وتـوكري املؤنــ , وونيـ  املــوكر, والتضـمني, ووقــوع الفعـل املاضــي موقــع وغريهـا مــن األمنـاط كــالزايدة, واجلم
املضارع أو العكس ... إخل اليت ع دل فيها عن األصل وفق أساليب توافق منطلقـات كـل فريـق, فالنحـاة غالبـا قـد يشـرحون 

ازا, ومثــل هــوا يقولونــه إذا تقــدمت احلــال تركيبــا مــن مثــل: ماشــيا جــاء زيــد علــى أنــه قــد ق ــّدم فيــه احلــال وصــاحب احلــال جــو 
على صاحبها فقط, كما يف قولنا: جاء ماشيا زيد, وهوا التحليل اليسري سببه نظر النحاة إىل الرتاكيب على أسـاس أن هلـا 

 أصوال تركيبية تتوافق مع القواعد اليت يضعوهنا.
م اخلارجي وما حييط ابلظاهرة اللغوية من مالبسـات تكتنفهـا ورغم أن النحاة شغلوا ابملقال وأصوله الرتكيبية عنوا أيضا ابملقا

تتصل ابملتكلم, أو املخاطب, أو ظروف الكالم, إال أن هوه العناية جاءت بقدر, كان يكون ذلـ  للحكـم علـى مـا جيـوز 
  مــثال أن ومــا ال جيــوز مــن الرتاكيــب؛ حرصــا علــى اللغــة يف مســتواها العــادي املــالوف املوصــل إىل فهمهــا وتعلمهــا, مــن ذلــ

سيبويه ال يستقيم عنده أن تقول: هـوا أنـت, وجييـز هـوا هـو, حيـ  قـال:  ألنـ  ال تشـري للمخاطـب إىل نفسـه وال حتتـاج 
(, وقــد اعتمــد يف ذلــ  علــى بعــد خــارجي حمــ , وهــو 040/ 0م: 0988إىل ذلــ , وإمنــا تشــري لــه إىل غــريه  )ســيبويه, 

أخـرى؟ بتقـدير: أحتـّول متيميـا مـرة وقيسـيا أخـرى, وقـال عـن هـوا:  فانـت  أيضا يفسر احلـوف يف قـوهلم: أمتيميـا مـرة وقيسـيا
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يف هــوه احلــال تعمــل يف تثبيــت هــوا لــه, وهــو عنــدك يف تلــ  احلــال يف تلــّون وتنقــل, ولــيس يســاله مسرتشــدا عــن أمــر هــو 
ـــه وخبـــه بـــول   )ســـيبويه,  ـــه, ولكن مـــه إايه, وتـــربه عن ـــه لِي فهِّ بـــني مقاصـــد هـــوا (, فهـــو هبـــوا ي343/ 0م: 0988جاهـــل ب

 احلوف يف ضوء معطيات املقام.
كمــا أشــار ابــن جــين إىل التحــرر مــن قيــد الرتبــة يف قولــه:  فــإن كانــت هنــاك داللــة أخــرى مــن ِقب ــل املعــىن وقــع التصــرف فيــه 
ابلتقــدمي والتــاخري,  ــو: أكــل حيــىي كمثــرى: لــ  أن تقــدم وأن تــؤخر كيــف شــأت ... وكــول  لــو أومــات إىل رجــل وفــرس, 

/ 0م: 0957كّلم هوا هوا فلم جيبه, جلعلت الفاعل واملفعول أيهمـا شـأت؛ ألن يف احلـال بيـاان ملـا تعـين  )ابـن جـين  فقلت:
(, فمن املمكن أن يدخل الرجل أو )هوا( املشار هبا إليه يف عالقة الفاعلية واملفعوليـة مـع الفعـل )كلّـم(, أمـا الفـرس أو 35

ة الفاعليــة مــع الفعــل )كّلــم( إال علــى ســبيل ا ــاز ال احلقيقــة, ولــول  قــال ابــن )هــوا( املشــار هبــا إليــه فــال يــدخل يف عالقــ
جـــين:  مل جيبـــه  فتـــدخل القرينـــة احلاليـــة لكشـــف العناصـــر النحويـــة, فيكـــون الفاعـــل )هـــوا( هـــي املشـــار هبـــا إىل الرجـــل وإن 

 وخرت, واملفعول به )هوا( املشار هبا إىل الفرس وإن تقدمت.
بن هشام يف ابب املنصوابت املتشاهبة: مـا حيتمـل احلاليـة والتمييـز, مـن ذلـ   كـرم زيـد  ضـيفا, إن له اومثل ذل  ما عرض 

قـــّدرت أن الضـــيف غـــري زيـــد فهـــو متييـــز حمـــول عـــن الفاعـــل, ميتنـــع أن تـــدخل عليـــه )مـــن(, وإن قـــّدر نفســـه احتمـــل احلـــال 
متييــزا بنــاء علــى حــّد التمييــز الــوي وضــعه (, فهــو هنــا يوجــه املنصــوب إىل كونــه 066/ 0م: 0990والتمييــز  )األنصــاري, 

النحــاة, واحتمالــه أن يكــون حــاال أو متييــزا بــداللتني: إن كــان املعــىن أن زيــدا هــو الــوي كــر م كــان )ضــيفا( متييــزا, وإن كــان 
كــان )ضـيفا( حـاال. ومــن ذلـ  أيضـا احلــدي  عـن توسـط املفعــول بـني الفعـل وفاعلــه   املعـىن أن زيـدا كـر م عنــدما صـار ضـيفا

ي  ع ّد حتريكا لعنصر من مكانه إىل مكان ليس له يف األصل, وهوا التحري  ينبـئ عـن مقصـد وغايـة, وإلاثرة االهتمـام ح
(, قــال ابــن جــين:  أصــل وضــع املفعــول أن يكــون فضــلة, وبعــد الفاعــل كـــ: ضــرب زيــد عمــرا, 34/ 0م: 0988)ســيبويه, 

مــرا زيـد, فــإن ازدادت عنــايتهم بــه قـدموه علــى الفعــل الناصــبه فـإن عنــاهم ذكــر املفعـول قــدموه علــى الفاعــل فقـالوا: ضــرب ع
فقــالوا: عمــرا ضــرب زيــد, فــإن تظــاهرت العنايــة بــه عقــدوه علــى أنــه رب اجلملــة, وجيــاوزوا بــه حــد كونــه فضــلة فقــالوا: عمــرو 

لـــى مســـتوى (. وتبقـــى هــوه العنايـــة ابملقــام ع65/ 0: 0994ضــربه زيـــد, فجــاؤوا بـــه جميأــا ينـــايف كونــه فضـــلة  )ابـــن جــين, 
معني؛ إذ مل يكن مبـدأ أساسـيا يف عملهـم الـوي يقـوم علـى وصـف الظـاهرة النحويـة, وتقعيـد قواعـدها, ومـا جيـب أن تكـون 

 عليه.  
أما املفسرون فإهنم ينظرون إىل الداللة اليت يعطيها الرتكيـب, وخباصـة أن جمـاهلم هـو النظـر يف الـن  اللغـوي )القـرآن الكـرمي( 

قُـل لَـّو َأنـُتْم مَتِْلُكـوَن ه( يف تفسـري قولـه تعـاىل: 538تجريديـة, مـن ذلـ  مـثال قـول الزخمشـري )ت وليس وضـع القواعـد ال
 لـو حقهـا أن تـدخل علـى األفعـال دون األمسـاء, فـال بـد  011﴾ اإلسـراء َخـَزاِئَن َرمْحَـِة َريبِ َ ِإًذا أَلَْمَسـْكُتْم َخْشـَيًة اإِلنَفـاقِ 

( وتقديره: لو متلكـون متلكـون و)أنـتم متلكـون( فيـه داللـة علـى االختصـا , وأن النـاس ِلُكونَ لَّو َأنُتْم متَْ من فعل بعدها يف )
هـــم املختصـــون ابلشـــح املتبـــال  ... وذلـــ  ألن الفعـــل األول ملـــا ســـقط ألجـــل املفســـر بـــرز الكـــالم يف صـــورة املبتـــدأ واخلـــرب  

 (.669, 668/ 0م: 0995)الزخمشري, 
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َأئْفًكـا آهِلَـًة اصـة ابلتقـدمي والتـاخري يف تفاسـريهم, وحتلـيلهم للـن  القـرآين, قـال تعـاىل:  كما استفادوا من قواعد النحـاة اخل
ــُدونَ   )أئفكــا( مفعــول لــه تقــديره: أتريــدون آهلــة مــن دون هللا إفكــا, وإمنــا قـ ـّدم املفعــول علــى  86﴾ الصــافات ُدوَن هللِا تُرِي

كـان األهـم عنـده )أي عنـد إبـراهيم عليـه السـالم( أن يكـافحهم نهنـم   الفعل للعناية, وق ّدم املفعول له علـى املفعـول بـه؛ ألنـه
َك نـَْعبُـــُد (, والتقـــدمي والتـــاخري واضـــح يف قولـــه تعـــاىل:  46/ 4م: 0995علـــى إفـــ  وابطـــل يف شـــركهم  )الزخمشـــري,  ِإايَّ

َك َنْسَتِعنيُ  رب العاملني, وتعـني اإلتيـان ابلضـمري حي  تقدم املفعول على فعله؛ ليدل على أن العبودية    4﴾ الفاحتة  َوِإايَّ
ــُد( منفصــال, وال ميكــن اإلتيــان بــه متصــال لتــاخر الفعــل,  واحلصــر املســتفاد مــن تقــدمي املعمــول يف قولــه:  َك نـَْعُب حصــر )ِإايَّ

َك ِإايَّ (, وقولــه ســبحانه: )083/ 0م: 0984حقيقــي؛ ألن املــؤمنني امللقَّنــني هلــوا احلمــد ال يعبــدون إال هللا  )بــن عاشــور, 
(  إذا أّ  احلامـد محـد ربـه مخـو يف التوجـه إليـه قظهـار اإلخـال  لـه؛ انتقـاال مـن اإلفصـاح عـن حـق الـرب إىل إظهــار نـَْعبُـدُ 

مراعــاة مــا يقتضــيه حقــه تعــاىل علــى عبــده مــن إفــراده ابلعبــادة واالســتعانة, فهــوا الكــالم اســتأناف ابتــدائي  )بــن عاشــور, 
َك نـَْعُبدُ له تعاىل: )(, ووجه تقدمي قو 077/ 0م: 0984 َك َنْسـَتِعنيُ (على قولـه سـبحانه: )ِإايَّ (  أن العبـادة تقـّرب للخـالق ِإايَّ

تعــاىل فهــي أجــدر ابلتقــدمي يف املناجــاة, وأمــا االســتعانة فهــي لنفــع املخلــوق للتيســري عليــه, فناســب أن يقــدم املناجــاة علــى 
 ثري يف تفاسريهم.(, ... وغري ذل  ك086/ 0م: 0984االستعانة  )بن عاشور, 

وبـول  فـإن رصـد الوظـائف واألدوار واحلـدود يف اجلملـة هـو الـوي يوقـف علـى أغـراض املتكلمـني أثنـاء احلـدي  والتواصـل, 
وهــو الــوي يســاعد يف التفريــق بــني املواقــع الــيت حتتلهــا األلفــال يف عمليــة التقــدمي والتــاخري يف الرتاكيــب املختلفــة, واجلملــة يف 

ل تؤدي إىل اتساقها وانسجامها يف سياقها الرتكييب يف وحداهتا الداخليـة, مـا جيعلهـا متالئمـة والسـياق تكوينها تشمل وسائ
اخلــارجي, فــاملواقف يف بعــ  األحيــان حتتــاج إىل عبــارات خنــرج عــن الســياق والوضــع األصــلي الــيت وضــعت هلــا يف دالالهتــا 

 لتكون مناسبة والغرض الوي وضعت له.
 يثة للرتاكيب:املعاجلة اللسانية احلد

 اهتمت الدراسات اللسانية احلديثة بعلم الرتاكيب, وقد اختلفت منطلقاهتا ومناهجها يف وصف الرتاكيب اللغوية:
_ املـنهج البنيــوي الوصــفي: اهـتّم هــوا املــنهج ابملـادة اللغويــة جــاعال مـن الــدرس اللســاين جمموعـة مــن اخلطــوات التحليليــة  0

فل بطرائق التوليد اللغوي, كما أنه أبدى اهتماما ضعيفا بوظائف املكـوانت داخـل اجلملـة. لوصف الرتاكيب اللغوية, ومل حي
 (.004, 003م: 0105)كالرك, 

_ املـــنهج التحـــويلي التوليـــدي: لقـــد كـــان مـــن الطبيعـــي أن تقـــوم مدرســـة لســـانية جديـــدة علـــى أنقـــاض املدرســـة البنيويـــة,  0
يليــة الــيت غــرّيت وجهــة البحــ  اللســاين مــن االهتمــام ابلوصــف ومــا يقــوم وكانــت هــوه املدرســة هــي املدرســة التوليديــة التحو 

عليه من استقراء للمادة اللغوية وتعليلها, إىل الوصف والتفسري يف الوقت ذاته, لقـد انصـّب اهتمـام التوليـديني علـى صـياغة 
ج مفرتضــة مســتنبطة وفقــا قواعــد عامــة ميكــن أن تشــمل كــل اللغــات, وصــياغة مثــل تلــ  القواعــد تفــرض االســتناد إىل منــاذ 

ملعايري منطقية ورايضية, وقد ب ين هوا املنهج على أساس وجود تركيبـات أساسـية مشـرتكة بـني مجيـع اللغـات, وتتمثـل وظيفـة 
القواعــد التحويليــة يف حتويــل هــوه الرتاكيــب األساســية إىل تراكيــب ســطحية, ويقصــد هبــا الرتاكيــب املنطوقــة فعــال ويســمعها 

وصــف العالقــة بــني الرتكيــب البــاطين والرتكيــب الظــاهري فتســمى حتــويال, وهــي تصــف الظــاهرة اللغويــة  النــاس, أمــا عمليــة
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دالليــا بِـــر دِّ بنيتهــا الســـطحية املنجــزة فعـــال إىل بنيــة عميقـــة دون نظــر إىل البعـــد اخلــارجي للظـــاهرة املتمثــل يف موقـــف املـــتكلم 
 (.09, 05م: 0986راي, واملخاطب, والظروف الكالمية اليت تكتنفها ... إخل. )زك

وقـد فــرض تطــور علــم الداللــة علــى البــاحثني عــّد العناصــر الدالليــة جــزءا أساســيا يف وصــف الظــاهرة اللســانية وتفســريها, وــا 
اســـتدعى إدخـــال عـــدد كبـــري مـــن املعطيـــات اللغويـــة اجلديـــدة, وطـــرح قضـــااي معرفيـــة ونظريـــة جديـــدة تعـــاجل القصـــور, وتســـّد 

يهــا املــنهج التحــويلي؛ فهــو مل يوّجــه االهتمــام الكــايف إىل أثــر التفاعــل التخــاطيب يف موقــف اخلطــاب,  الثغــرات الــيت مل ينتبــه إل
كما أنه جعل النحو عملية آلية حي  تتولد الرتاكيب بوسـاطة قواعـد حتويليـة فحسـب, ومل يقـدم أو يعـط أي تربيـر وظيفـي 

ا اجلانـــب التـــداويل, ولـــول  بـــرزت منـــاهج متعـــددة حلـــدوث هـــوه التحـــويالت يف مراحـــل خمتلفـــة مـــن توليـــد اجلملـــة وال ســـيم
 حتاول تفسري اللغة من زوااي خمتلفة منها:    

_ املنهج الوظيفي: فتح املنهج الوظيفي للغة آفاقا جديدة يف الـدرس اللغـوي متجهـا بقـوة إىل املعـىن, فبـدأ بداللـة املفـردة  3
ـــة اخلطـــاب والســـياقية والنحـــو الـــوظي ـــة قـــد حصـــرت عنايتهـــا يف ّ اجلملـــة, وانتهـــى بدالل في, وإذا كانـــت اللســـانيات البنيوي

مكــوانت الــن  الداخليــة, فــإن التداوليــة  ــاوزت هــوه املكــوانت فتعمقــت يف املكــوانت اخلارجيــة املــؤثرة يف املفهــوم النــاتج 
تنقـل رسـالة مفهومـة عند املتلقي, وتتبعت مقاصد املتكلم اليت يفهمها املتلقي, وهي وإن كانت غري صرحية أو مباشـرة فإهنـا 

القصــد؛ ولــول  يتميــز اال ــاه الــوظيفي مــن بــني اال اهــات األخــرى ننــه: يــربط اللغــة ابلوظيفــة الــيت تؤديهــا مــن جانــب, 
وابلبيأــة االجتماعيــة وتضــافر العناصــر مــن جانــب آخــر؛ ولــول  جنــد الــوظيفيني ينكبــون علــى األشــكال الدالليــة, ويعتــّدون 

مقابل انكباب البنيويني والتحويليني على األشكال الدالة, واهتمـامهم ابلنظـر اللغـوي الصـرف.  ابملقام, وينظرون يف القول,
 (.04, 05م: 0110)املتوكل, 

 معاجلة النحاة:
لقد كان النحو العريب منو نشاته األوىل مهتما ابملعىن, يعتّد به وبـدوره يف التقعيـد, وقـد دّل علـى فكـرة تبعيـة البنيـة للوظيفـة 

 يدة كـ)الغرض, والقصد, واهلدف, واملعىن, واملرمى, والنية, واحلال ...(.بدالئل عد
ـــد ملفـــاهيم مهمـــة يف النحـــو منهـــا مفهـــوم اإلســـناد الـــوي تتـــزل األمنـــاط املختلفـــة للجملـــة, ويعـــّد  كمـــا اهـــتم النحـــاة ابلتقعي

ئ موضـحة ملظهـره,  ـو:  اإلسـناد استيعاب اجلمل اللغوية يف ظاهرة اإلسناد  ريدا قواي يف النحو, ووضعت له لول  مباد
 (.04ال يتاتى بدون طرفني: مسند ومسند إليه  )الزخمشري, د.ت: 

ــّدد نــوع الطــرفني, أو طريقــة الرتكيــب, فهــو ال حيصــل إال مــن امســني, أو مــن فعــل واســم ويســّمى اجلملــة. )ابــن يعــيش,  وح 
 (.01/ 0د.ت: 

ملـــة  ـــو:  األصـــل أن يـــوكر الفاعـــل عقيـــب الفعـــل قبـــل ذكـــر ومـــن األصـــول الـــيت وصـــفها النحـــاة أيضـــا ترتيـــب عناصـــر اجل
 (.079/ 0م: 0987املفعول  )ابن األنباري, 

كمــا حــّدد العلمــاء القــدامى الرتكيــب:  وذلــ  أن الرتكيــب علــى ضــربني: تركيــب إفــراد, وتركيــب إســناد, فرتكيــب اإلفــراد أن 
, بعـــد أن كانتـــا قزاء حقيقتـــني, وهـــو مـــن قبيـــل النقـــل, ويت بكلمتـــني فرتكبهمـــا و علهمـــا كلمـــة واحـــدة قزاء حقيقـــة واحـــدة

ويكــون يف األعــالم  ــو: معــدي كــرب وحضــرموت وقــايل قــال, وال تفيــد هــوه الكلــم بعــد الرتكيــب حــ  تــرب عنهــا بكلمــة 
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أخــرى  ــو: معــدي كــرب مقبــل, وحضــر مــوت طيبــة, وهــو اســم بلــد ابلــيمن, وتركيــب اإلســناد أن تركــب كلمــة مــع كلمــة 
 (.01/ 0ا إىل األخرى  )ابن يعيش, د.ت: تنسب إحدامه

كمــا أن النحــاة بينــوا العالقــة بــني األمنــاط الرتكيبيــة التجريديــة مثــل: )املبتــدأ ح اخلــرب( و )الفعــل ح الفاعــل ح الفضــلة( وهــي 
ليهـا مجـل أمناط حمددة, وميكن حصرها ألهنا أمور كلية, وبني اجلمل اليت ميكن أن تصاض عليها وقرروا أنـه ميكـن أن تصـاض ع

 (.04/ 0م: 0990غري حمصورة, إذ  يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور اجلزئية  )األنصاري, 
ومــن املهــام الــيت قــام هبــا النحــاة الــربط بــني القاعــدة احملــددة واملثــال الكالمــي الــوي ال ينحصــر, فوضــعوا يــدا علــى هــوه ويــدا 

قـــات الرتكيبيـــة انبعـــة أساســـا مـــن مالحظـــة األمثلـــة الكالميـــة غـــري علـــى تلـــ , مـــع مراعـــاة أن القواعـــد النحويـــة املنظمـــة للعال
احملصورة وفهمها, ولقد عرّب ابن جـين عـن بعـ  هـوا يف قولـه:  أال تـراك حـني تسـمع )ضـرب( قـد عرفـت حدثـه وزمانـه, ّ 

لـم الفاعـل تنظر فيما بعد فتقول: هوا فعل, وال بد له من فاعل, فليت شعري مـن هـو؟ ومـا هـو؟ فتبحـ  حينأـو إىل أن تع
من هو, وما هو حاله من موضع آخر, ال من مسموع )ضـرب(, أال تـرى أنـه يصـلح أن يكـون فاعلـه كـل مـوكر يصـح منـه 
الفعــل جممـــال غـــري مفصـــل, فقولـــ : )ضــرب( زيـــد, و )ضـــرب( عمـــرو, و )ضـــرب( جعفــر و ـــو ذلـــ  شـــرع ســـواء, ولـــيس 

ا تـــ  ابلضــــرب دون غــــريه مــــن األحــــداث, لضـــرب نحــــد الفــــاعلني هــــؤالء وال غــــريهم خصـــو  لــــيس لــــه بصــــاحبه, كمــــ
(, وقول ابن جين: )عرفـت حدثـه وزمانـه( و )ال بـد لـه 99, 98/ 3م: 0957وابملاضي دون غريه من األبنية  )ابن جين, 

مــن فاعــل( يوضــح داللــة الفعــل علــى بعــ  املعــىن, وعبارتــه: )أال تــرى أنــه يصــلح أن يكــون فاعلــه كــل مــوكر ...( تعــين أن 
اللتــه علــى احلــدث والــزمن املاضــي ال تتــار لفاعليتــه إال كــل مــوكر فــال يصــح مــن أنثــى, وهــوا جــزء مــن الفعــل )ضــرب( بد

املعـــىن الـــوي يتعلـــق بفاعـــل يصـــح منـــه الضـــرب, وهـــوا جـــزء آخـــر مـــن املعـــىن؛ ألنـــه يتضـــمن أن يكـــون شخصـــا قـــادرا علـــى 
تــرابط داليل, وهــو مــا يؤكــد مــا أشــار  الضــرب, ومعــىن هــوا أن كــل كلمــة ختتــار وتطلــب مــا يــدخل معهــا يف عالقــة  ويــة مــع

 إليه البح  آنفا من أن هناك تالمحا بني املفردات ووظائفها النحوية يف اجلملة, وهو ما بّينه النحاة جبالء.
كما الحت النحاة املتقدمون اللغـة يف إطارهـا الرتكيـيب, وكوهنـا اخلـا  مـن خـالل هـوا الرتكيـب, وتعلـق بعضـها بـبع  علـى 

هـــا الداخليـــة, ويـــدل علـــى قـــدرة الرتكيـــب املعـــني يف بنيتـــه الســـطحية علـــى إبـــراز الداللـــة احملـــددة املعينـــة دون  ـــو جيســـد حركت
غريهــا, ويف ســياقها الــوي يكتنفهــا أو  ــري فيــه, ولــول  أكــد ســيبويه يف وقــت مبكــر أن مــدار الكــالم علــى وليــف اجلملــة 

 (.06, 05/ 0م: 0988ستعمال تغيري للداللة. )سيبويه, وما فيها من حسن أو قبح, ولكل استعمال داللته, وتغيري اال
وأّصــل النحــاة املتقــدمون لوظــائف الكلمــة يف اجلملــة, واجلملــة يف الكــالم نن فرقــوا بــني اجلملــة والكــالم, واشــرتطوا اإلفــادة 

ال حيســــن  وحســــن الســــكوت يف الكــــالم, واإلفــــادة مقرتنــــة ابســــتقالل اجلملــــة, وعــــدم احتياجهــــا إىل مــــا يــــتم معناهــــا, وقــــد
 السكوت وإن احتوت عنصريها األساسيني: املسند واملسند إليه.  

اهتمـوا بظــاهرة العــدول وذلــ  بتغيــري الرتبـة, أو حبــوف عنصــر أو زايدتــه, كمــا عــرّبوا عـن مفهــوم البنيــة العميقــة بطــرق خمتلفــة 
تخفافا وذلــ  قولــ : لــيس غــري, مثــل قــوهلم: أصــله كــوا, أو كانــه كــوا مــن ذلــ  مــثال:   هــوا ابب حيــوف املســتثىن فيــه اســ

ـــيس إال, كانـــه قـــال: لـــيس إال ذاك, ولـــيس غـــري ذاك ولكـــنهم حـــوفوا ذلـــ  ختفيفـــا, واكتفـــاء بعلـــم املخاطـــب مـــا يعـــين   ول
 (.345, 344/ 0م: 0988)سيبويه, 
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 معاجلة املفسرين:
لشـروط يصـب يف السـياق واملقـام, لقد وضع املفسرون القدامى شروطا ملن أراد أن ينتظم يف هوا العلم اجلليل, وأكثر هـوه ا

ومــا حيــيط ابلــن  القــرآين مــن ظــروف ومالبســات ال بــد للمفســر مــن الــوعي هبــا قبــل مباشــرته التفســري القــرآين, فاشــرتطوا 
الــتمكن مــن دقــائق العربيــة, وأحكامهــا الصــوتية والبنائيــة والرتكيبيــة والدالليــة, ومعرفــة أوجــه اإلعجــاز القــرآين علــى مســتوى 

لفـــت والداللـــة, ومـــا  ـــري عليـــه لغـــة القـــرآن مـــن إجيـــاز وتشـــبيه واســـتعارة, وتـــالؤم احلـــروف والكلمـــات والصـــي  الرتكيـــب وال
( وغــري ذلــ  وــا يــدخل يف 68/ 0واأللفــال, وتعريــف القصــ , وحســن بيــان املقاصــد واألغــراض )الفــريوزآابدي, د.ت: 

فسـري بعضـه؛ ألن القـرآن يفسـر بعضـه بعضـا, ومعرفـة السياق اللغوي, وما يتطّلبه من استحضار الن  القـرآين مجيعـه عنـد ت
 (.36/ 0م: 0116أوجه السياق اللغوي, وكيفية حتركها مبا يؤكد ارتباط آي الوكر احلكيم بعضها ببع  )الزركشي, 

 كما اشرتطوا شروطا أخرى منها:
(, كمـا اشـرتطوا معرفـة 018/ 0د.ت:  معرفة أسباب النزول, والوقائع املالبسة لنزول اآلية أو الن  القرآين )الفـريوزآابدي,

 (.007/ 0الناسخ واملنسوئ ليسلم املفسر من األغالط, واخلطا الفاحش, والتاويالت املكروهة. )الفريوزابدي, د.ت: 
اهـــتّم املفســـرون ببيـــان العالقـــات التداوليـــة احلاصـــلة بـــني آايت القـــرآن الكـــرمي متجـــاورة أو متباعـــدة, ومـــن هـــوه العالقـــات: 

البيـان, أو مـا أطلقـوا عليـه التتمـيم وـا يسـاعد علـى كشـف املـراد مـن اللفـت املعـني, ويـزال مـا يظـن فيـه مـن اخلفـاء,  التفسري و 
 َويف َذِلُكـمَوِإْذ جَنَّيَناُكم ِمـْن آِل فـَْرَعـوَن َيُسـوُموَنُكْم ُسـوَء اْلَعـَذاِب يُـَذحبِ ُوَن َأبـْنَـاءَُكْم َوَيْسـَتْحيوَن ِنَسـاءَُكْم كقوله تعاىل:  

( وبـول  يتحـدد املـراد َيُسـوُموَنُكمْ , برتك العاطف بني يوحبون ويسومونكم بيـان لقولـه )48﴾ النساء َباَلٌء ِمن رَّبِ ُكْم َعِظيمٌ 
 (.079/ 0م: 0995من العواب. )الزخمشري, 

علـى التفصـيل كما أّكدوا على ضـرورة معرفـة مـا كـان علـى اإلمجـال, وهـو مـا حتتمـل فيـه األلفـال أكثـر مـن معـىن, ومـا كـان 
الــوي يقــوم بتعيــني تلــ  احملــتمالت, ومــا بــني اإلمجــال والتفصــيل ميكــن الكشــف عــن العالقــات التداوليــة الــيت حتكــم أســس 
الرتابط الوثيق بني آايت الوكر احلكيم دالليا وأسلوبيا, من ذل  ما ورد من إمجـال وتفصـيل يف قولـه عـز وجـل:  ويـوم تقـوم 

ين آمنــوا وعملــوا الصــاحلات فهــم يف روضــة حيــربون وأمــا الــوين كفــروا وكــوبوا آبايتنــا ولقــاء الســاعة يومأــو يتفرقــون فامــا الــو
.فاإلمجـــال تفـــرق النـــاس حـــني قيـــام الســـاعة, ّ تـــاله التفصـــيل بـــوكر 06, 04اآلخـــرة فاولأـــ  يف العـــواب حمضـــرون  الـــروم 

 قسمي الناس املؤمنني والكافرين, ومفل كل منهما.
 ايت القرآنية:املقاصد التداولية لبعء اآل

التــداول لغــة: مصــدر تــداول, يقــال دال يــدول دوال: انتقــل مــن حــال إىل حــال, وأدال الشــيء: جعلــه متــداوال, وتــداولت 
 (.0456, 0455األيدي الشيء: أخوته هوه مرة وتل  مرة. )ابن منظور, د.ت: 

للغــة يف ســياقاهتا الواقعيــة ال يف حــدودها ويف االصــطالح:  هــي دراســة اللغــة قيــد االســتعمال أو االســتخدام, مبعــىن دراســة ا
املعجميــة, أو تراكيبهــا النحويــة, وهــي دراســة الكلمــات والعبــارات واجلمــل كمــا نســتعملها ونفهمهــا ونقصــد هبــا, يف ظــروف 

 (.08م: 0101ومواقف معينة  )مزيد, 
 وهوه إيضاحات للمقاصد التداولية اليت تصاحب العدول يف بع  اآلايت القرآنية:
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 .95﴾ البقرة َولََتِجَدنَـُّهم َأْصَرَص النَّاِس َعَلى َصَياةم :  اآلية
 مظهر العدول: التنكري يف كلمة )حياة(.

 (.    480/ 0م: 0110املقصد: التحقري, أي: مطلق حياة ولو كانت حقرية. )األندلسي, 
 .94﴾ األنعام َوَلو تـََرى ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمَراِت اْلَموتِ اآلية:  

 ر العدول: حوف جواب الشرط.مظه
 (.44/ 0م: 0995املقصد: التفخيم والتعظيم؛ إذ تقدير اجلواب لرأيت أمرا عظيما. )الزخمشري, 

 .066﴾األنعام َأَغرَي هللِا َأْبِغي َرابً اآلية:  
 مظهر العدول: تقدمي املفعول به.

 (03/ 0م: 0995املقصد: التخصي  واحلصر. )الزخمشري, 
 .03﴾ يوسف َدتُه الَّيِت ُهو يف بَيِتَها َعن نـَْفِسهِ َورَاوَ اآلية:  

 مظهر العدول: استخدام االسم املوصول )اليت( للتعريف ابلفاعل.
 (.094/ 5م: 0110املقصد: التحقري, والستهجان التصريح ابالسم. )األندلسي, 

 .77﴾ طه فـََغِشيَـُهم ِمَن اْلَيمِ  َما َغِشيَـُهماآلية:  
 دام االسم املوصول )ما( للتعريف ابلفاعل.مظهر العدول: استخ

/ 6م: 0110املقصـــد: وقـــد جــــاء هنـــا للتفخـــيم واالختصــــار, أي: غشـــيهم أمـــر كبــــري ال يعلـــم كنهـــه إال هللا. )األندلســــي, 
045) 

 .36﴾ األنبياء مَوِإَذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يـَتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُهُزواً َأَهَذا الَِّذي يَْذُكُر آهِلََتكُ اآلية:  
 مظهر العدول: استخدام اسم اإلشارة )هوا( للتعريف ابملبتدأ.

 (.65/ 07م: 0984املقصد: التحقري واإليواء. )بن عاشور, 
 .         0﴾ التغابن َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوهَو َعَلى ُكلِ  َشيءم َقِديرٌ اآلية:  

 خلرب(.مظهر العدول: تقدمي اجلار وا رور )ا
 (. ... وهللا أعلم.533/ 3م: 0995املقصد: اختصا  املل  واحلمد  , ال لغريه. )الزخمشري, 

 اخلامتة:
حاول هوا البح  أن يصف الرتاكيب العدولية ابحلدي  عن اجلملة, وما أقره هلا النحاة من أصل, ّ ما اعرتاهـا مـن تغيـري 

 دالالت خمتلفة. أّدى هبا للعدول عن أصلها إىل تركيب جديد حيمل
وعــرض ابختصــار مــا محلتــه الدراســات احلديثــة مــن نظــرايت متنوعــة هتــتم ابلرتكيــب واملعــىن كالبنيويــة, والتحويليــة, والوظيفيــة 
الــــيت اختلفــــت منطلقاهتــــا ومناهجهــــا, فــــالبنيويون يعاجلوهنــــا مــــن ابب كوهنــــا ظــــواهر تركيبيــــة, والتحويليــــون ينظــــرون جلوانبهــــا 

 يون فيميطون اللثام عن ظواهرها التداولية.الداللية, أما الوظيف
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كما عرّج إىل عرض آراء النحاة, ومدى قرهبم من أنظار احملدثني, لوال أن مـا قـدموه جـاء مبعثـرا يف كتـبهم, ومل ينـتظم قـانوان 
 يعاجل الرتاكيب, وال نظرية تؤطر له األسس.

ا ألهنــم اختــووا مــن توضــيح الــن  اللغــوي )القــرآن الكــرمي( أمــا املفســرون فقــد كــان تنــاوهلم وتقــارهبم مــع احملــدثني أكــرب؛ نظــر 
هدفهم, فجعلهم ذل  يدركون بعمق ما وراء الرتكيـب مـن مقاصـد وأغـراض, وقـد اسـتفاد هـوا البحـ  وـا وصـلوا إليـه حـني 

 عرض أمثلة من الرتاكيب العدولية يف اآلايت القرآنية, وما ترمي إليه من مقاصد تداولية.
قــدير أن جيعــل هــوا البحــ  خالصــا لوجهــه الكــرمي, وأن يثقــل بــه ميــزان صــاحبته حــني ختــف املــوازين, إنــه أســال هللا العلــي ال

 مسيع جميب.
 وصلى هللا وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسل م تسليما كثريا.

 
 املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي برواية قالون.
 إلنصاف يف مسائل اخلالف, املكتبة العصرية, لبنان.م, ا0987األنباري, أبو الربكات عبد الرمحن, 

, دار الكتـب 0م, تفسري البحر احملـيط, حتـق: عـادل عبـد املوجـود, علـي معـوض, ط.0110األندلسي, حممد بن يوسف, 
 العلمية, لبنان.

 , دار اجليل, لبنان.0م, مغين اللبيب, حتق: ح. الفاخوري, ط.0990األنصاري, ابن هشام, 
 د القاهر بن عبد الرمحن, د.ت, دالئل اإلعجاز, تعليق: حممود شاكر, مكتبة اخلاجني, مصر.اجلرجاين, عب

 م, كتاب التعريفات, مكتبة لبنان, لبنان.0985اجلرجاين, علي بن حممد, 
 م, اخلصائ , حتق: حممد النجار, املكتبة العلمية, مصر.0957ابن جين, أبو الفتح عثمان, 
 تسب, حتق: علي النجدي وآخرين, مطابع األهرام, مصر.م, احمل0994             , 

 حسان, متام, د.ت, اللغة العربية معناها ومبناها, دار الثقافة, املغرب.
 , دار الفكر, سوراي.0م, علم الداللة العريب, ط.0996الداية, فايز, 

 لدمياطي, دار احلدي , مصر.م, الربهان يف علوم القرآن, حتق: أيب الفضل ا0116الزركشي, حممد بن عبد هللا, 
 , املؤسسة اجلامعية, لبنان.0م, األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية, ط.0986زكراي, ميشال, 

 , دار الكتب العلمية, لبنان.0م, تفسري الكشاف, تصحيح: حممد شاهني, ط.0995الزخمشري, حممود بن عمر, 
 اجليل, لبنان.             , د.ت, املفصل, دار 

 السعران, حممود, د.ت, علم اللغة, دار النهضة العربية, لبنان.
 م, الكتاب, حتق: عبد السالم هارون, مكتبة اخلاجني, مصر.0988سيبويه, أبو بشر عمرو, 

 م, معجم مقاليد العلوم, حتق: حممد عبادة, مكتبة اآلداب, مصر.0114السيوطي, عبد الرمحن جالل الدين, 
 م, التحرير والتنوير, الدار التونسية للنشر, تونس.0984ر, حممد الطاهر, ابن عاشو 
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 , دار الشروق, مصر. 0م, النحو والداللة, ط.0111عبد اللطيف, حممد محاسة, 
 أبو عبيدة, معمر بن املثىن, د.ت, جماز القرآن, تعليق: حممد سزكني, مكتبة اخلاجني, مصر.

 , املكتبة العصرية, لبنان.0از, حتق: عبد احلميد هنداوي, ط.م, الطر 0110العلوي, حيىي بن محزة, 
 , مؤسسة املختار, مصر.0م, الصاحيب, حتق: أمحد صقر, ط.0115ابن فارس, أبو احلسني أمحد, 

 الفراهيدي, اخلليل بن أمحد, د.ت, كتاب العني, حتق: مهدي املخزومي, إبراهيم السامرائي.
 , مؤسسة الرسالة, لبنان.8م, القاموس احمليط, إشراف: حممد العرقسوسي, ط.0115الفريوزآابدي, حممد بن يعقوب, 

               , د.ت, بصائر ذوي التمييز, حتق: حممد النجار, املكتبة العلمية, لبنان.
 , دار بدائل, مصر.0م, أسس البنيوية, تر: سعيد العليمي, ط.0105كالرك, سيمون, 

 قتضب, حتق: حممد عضيمة, مصر.م, امل0994املربد, حممد بن يزيد, 
 م, قضااي اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية, دار األمان, املغرب.0110املتوكل, أمحد, 

 , دار الرائد العريب, لبنان.0م, يف النحو العريب, ط.0986املخزومي, مهدي, 
 , مصر.0م, تبسيط التداولية, ط.0101مزيد, هباء الدين حممد, 

 , الدار العربية للكتاب, ليبيا.3لسالم, د.ت, األسلوبية واألسلوب, ط.املسّدي, عبد ا
 ابن منظور, حممد بن مكرم, د.ت, لسان العرب, دار املعارف, مصر.

 ابن يعيش, يعيش بن علي, د.ت, شرح املفصل, إدارة الطباعة املنريية, مصر.
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(15) 
 ترمجة احلجاج يف القرآن الكرمي

 (إىل اللغة الفرنسية مد محيد هللا" ملعاين سورة األنعامدراسة تداولية لرتمجة "حم)
 1سهيلة مريبعي د.

 معهد الرتمجة -0جامعة اجلزائر, أستاذة حماضرة أ
 مقدمة:

آن يعد القرآن الكرمي من الكتب السماوية اليت شغلت املفكرين واملنظرين  منـو فجـر احلضـارة اإلنسـانية , ال سـيما وأن القـر 
مادة دمسة لدراسة  اإلعجاز والنحو واملعـاين و البالغـة مـن بيـان وبـديع  . وملـا كانـت الرتمجـة هتـتم بدراسـة النصـو  ونقلهـا 
إىل لغات خمتلفة , وبعدما ما عرفه علم الرتمجة من تطور وتشعب يف اختصاصـاته, كـان موضـوع ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي 

 .باحثنيريين من املرتمجني والمن الدراسات اليت أسالت حرب الكث
علــى اختيــاران وقــع  قــدتبحــ  هــوه الورقــة العلميــة ترمجــة احلجــاج يف ســورة األنعــام ملــا حتويــه مــن بالغــة فريــدة مــن نوعهــا و 

الدراسـة هـو التطـرق إىل مـدى هوه  أسلوب احلجاج ملا فيه من استدالل وإقناع وجدال ما جيعله كالما معجزا. واهلدف من
  ؟من نقل هوه احلجج إىل القارئ يف الثقافة الفرنسية متكن املرتجم

وهـل جنـح يف اسـتمالة نفـوس  وتوجيـه , علـى آراء املخاطـب الفرنسـي  وسـلوكاته وهلوا سنرى كيف متكـن املـرتجم مـن التـاثري
قلهـا نقـال أمينـا القرآن وهل اسـتطاع املـرتجم نجج حمن  املعاين املتضمنة يف الرتمجة نتناول مدى اقرتاب كما  ؟عقول القراء

 من أجل حتقيق اإلقناع ؟

 احلجاج يف القرآن الكرمي: -1

 القـرآين اخلطـاب أسـلوب ال ش  أن القرآن الكرمي جيوب من يسمعه أو من يقرأه ال سيما من يتقن اللغة العربية ولقد لقـى
 ببالغتهم وبديع كالمهم.وهم من يفاخرون  العرب منو نزول الوحي على سيدان حممد عليه أفضل الصالة والسالم اهتمام

 اخلطاب القرآين: 1-1
 .دقيقـا  كـامال معـىن لنـا تصـور الكلمـات هـوه فيـه  مـع  عبـارة وكـل النفـوس, علـى وقع هلا يف القرآن الكرمي  كلمة إن كل

قـا يشمل العديـد مـن التوجيهـات والنـداءات الـيت ختـت  ابلشـمول, فلـم تاطـب هللا فأـة دون أخـرى أو فري القرآين واخلطاب
 .يدينون هبا اليت اليت يتخاطبون هبا وأدايهنم وألسنتهم أجناسهم تنوُّع على دون فريق , بل كان موجها للناس أمجعني

 بعـ  يف السـالم علـيهم واملرسـلني األنبيـاء وخاطـب القـرآن, آايت بعـ  يف العمـوم بصـيغة النَّـاس   سـبحانه هللا   خاطـب وقد
 أخرى. آايت يف املنافقني إىل وأشار واملشركني, والكفار املؤمنني من النَّاس وخاطب أصناف آخر,

طالــب إىل يـدعو القـرآن أن وجـدان خاصـة, واملؤمنــون عامـة, النـاس بـه خ وطـب والــوي اخلطـايب, أمـا إذا عـدان إىل اجلانـب
 
 امل

ـــاِمية, والفضـــائل العالِيـــة,  واألخــــالق والفضـــائل باملطالـــ هــــوه إىل والـــدعوة خـــري, كــــل إىل املوجهـــة اهلاِديـــة والــــدعوات السَّ
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 مـن أن نـرى إننـا بـل الـدعوة, صـور ِمـن واحـدة صـورة واحد أو نوع   أمام تقف ال القرآين, اخلطايب األسلوب يف والتشريعات
 البشرية. للنفس فيه اخلطاب أساليب بني نوع أنه البالغية, القرآن هوا خصائ 

 البالغـــة علـــم أغفــل إذا فاإلنســـان   البالغــة لعلـــم الدقيقـــة فــةابملعر  إال القـــرآين اخلطــاب أســـلوب متيـــز مــدى تصـــور ميكننــا ال
 ومـا الرتكيـب, وبراعـة التـاليف حسـن من كتابه به هللا خ  ما جهة من القرآن قعجاز علمه يقع مل الفصاحة مبعرفة وأخل
 مـن ت عتـرب البالغـة ألن عنهـا؛ اخللـق عجـز الـيت حماسـنه؛ مـن ذلـ  غري إىل اللطيف واالختصار البديع؛ اإلجياز من به شحنه
العســـكري,  : )   وفنوهنـــا أســـاليبها ويفهـــم ويتقنهـــا فيهـــا البليـــ  يـــتمكن نن وذلـــ  القـــرآين, اإلعجـــاز إدراك وســـائل أهـــم

067) 
فتجـــد الكلمـــات متناســـقة مرتابطـــة ومفرداتـــه  بنائـــه؛ يف قمـــة فهـــو نواحيـــه, مجيـــع مـــن متكامـــل القـــرآين اخلطـــاب أســـلوب إن

 مجـع الـوي هـو القـرآن إن ّ انظـم, هلمـا وربـط قـائم بـه ومعـىن حامـل لفـت ثالثـة نشـياء يقوم المفالك   متالئمة ومتكاملة,
 شـيأا تـرى ال حـ  والفضـيلة؛ الشـرف غايـة يف منـه األمـور هـوه وجـدت وملته فإذا الثالثة, العناصر هوه يف الفضل هناايت

 وأمـا نظمـه, مـن وتشـاكال تالؤمـا وأشـد وليفـا؛ نأحسـ نظمـا تـرى وال ألفاظـه, مـن أعوب وال أجزل وال أفصح األلفال من
 يف الفضــل درجــات أعلــى إىل والرتقــي أبواهبــا يف ابلتقــدم العقــول هلــا تشــهد الــيت هــي أهنــا عقــل ذي علــى تفــى فــال املعــاين
 (53أبو موسى,  : )   وصفاهتا نعوهتا

ـــه معجـــز القـــرآين اخلطـــاب فاســـلوب ـــة مـــن خـــالل عبارات  واالســـتعارة؛ التشـــبيه؛ نســـاليب املعـــرب زوا ـــا احلقيقـــة؛ علـــى الدال
 .ذل  أراده إن قاصف وعنيف كول , هللا أراده إذا فقد يكون لني أما األسلوب .والكناية
ــن ــل   فم  ــه ِمــن بــديع   وجــه   لــه اســتبان   وتنويعــه, تصــريفه ويف وبالغتــه, أســلوبه يف القــرآينَّ  اخلطــاب   ومَّ , اإلعجــازِ  أ وج   القــرآيّنِ

ـــة   ـــن وخ ِصيص  ـــان   األكيـــدة, خصائصـــه ِم ـــة يف ذلـــ  وبي ـــع القـــرآين اخلطـــاب مشولي  اخـــتالف علـــى املخـــاط بني, أصـــناف جلمي
 .ومللهم وأمكنتهم, أجناسهم,

 البالغة واحلجاج يف القرآن: 1-1
ل كــوجهـا مـن الوجـوه اإلعجازيــة الـيت وقـع عليهـا إمجـاع األمـة. فقـد حتـدى القـرآن   القـرآن الكـرمي يف يعتـرب اإلعجـاز البالغـي 

أن متـوا بسـورة مــن مثلـه فمـا اســتطاعوا. وكانـت بالغتـه ســببا يف دخـول العديـد مــنهم  ميـدان الفصــاحةتضـلعني يف العـرب امل
 .يف اإلسالم. فدل ذل  على شرفه وعلو مكانته يف الفصاحة والبيان

هـان واحلجـة لـرد الـرأي ومن خصائ  اخلطاب القرآين اعتماده على أسلوب احلجاج الوي يعتمد على التفكري العقلـي والرب 
 (049برأي أقوى منه واحلجة حبجة أبل  منها,  قل فلله احلجة البالغة. )األنعام 

فقـد تــوافر يف الــن  القــرآين مــن املعطيــات مــا جيعلــه خطـااب حجاجيــا وذلــ  الحتوائــه  علــى احلجــاج البالغــي والــوي يتخــو 
حلجاج وذلـ  العتمادهـا علـى االسـتمالة والتـاثري يف النفـوس  عـن من البالغة جماال له أو أنه يتخو البالغة آلية من آليات ا

 طريق الصور البيانية واألساليب اجلمالية وذل  من خالل إقناع املتلقي عن طريق دغدغة مشاعره وعواطفه وأحاسيسه.
 احلجـج واإلفـادة واحلجاج كما جاء يف املعجم الفلسفي : يقوم على مجع احلجج إلثبات رأي وإبطاله واحملاجة طريقة تقدمي

 (  80: 0983منها. ) موكور,
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فاحلجاج اسرتاتيجية لغويـة تكتسـب بعـدها مـن األحـوال املصـاحبة للخطـاب, علـى اعتبـار أن اللغـة  نشـاط كالمـي يتحقـق 
 (001: 0105يف الواقع وفق معطيات معينة من السياق ) بلخري,

ان أن نســعى إىل حتقيــق النتيجــة نفســها ابعتمــاد إحــدى واحلجــاج هــو بــديل العنــف يف نظريــة احلجــاج إذ ميكــن خســب بريملــ
الوســيلتني: العنــف أو اخلطــاب اإلقنــاعي وغــين عــن القــول أنــن القــرآن الكــرمي مــن هــوه الناحيــة حجــاج صــرف, ال لكونــه 
خطــــــااب خــــــواراي ولكــــــن لكونــــــه يــــــدعو بصــــــريح اللفــــــت إىل نبــــــو العنــــــف يف شــــــان اإلميــــــان وهــــــو مــــــا يقتضــــــي أنــــــه حــــــوار 

 (  0100:07وحجاج )عمران,
أمـا إذا عــدان إىل احلجــاج مـن الناحيــة التداوليــة والـيت تــدرس املنجــز الللغـوي يف إطــار الواصــل ولـيس مبعــزل عنــه ألن اللغــة ال 
تؤدي وظيفتها إال فيه فهي ليست وظائف جمردة وابلتايل فإن الناتج الـداليل كقيمـة للملفـول ال تـتحكم فيـه اللغـة بقـدر مـا 

 يتحكم فيه مستعملوها.
اللغــة العربيــة تشــمل علــى أســاليب تداوليــة ولغويــة تــؤدي دورا وظيفيــا يســاعد علــى اســتعماهلا وتســخريها يف اخلطــاب مثــل و 

االستفهام والشرط والتكرار والتوكيد. وهوه هي األساليب اليت ستقوم عليها الدراسة التداولية يف ترمجة أسـلوب احلجـاج يف 
 سورة األنعام 

 : ترمجة معاين القرآن الكرمي -1
لطاملا كانت الفرضية القائلة قمكانية ترمجة القرآن من عدمه قائمة ولكن أصبح مـن انفلـة القـول أنـه صـحيح مـن املسـتحيل 
ترمجة القرآن الكرمي كن  وكتاب منزل إال أنـه ميكننـا ترمجـة معانيـه والـدليل علـى ذلـ  متكـن الكثـري مـن النـاس يف جمتمعـات 

مي وفهـم القـرآن والـيت أدى بعـدها النتشـار االسـالم وإسـالم الكثـري مـنهم بفضـل الرتمجـة غري عربية من دراسة الـدين اإلسـال
رنسـية أو غريهـا مـن علينا أن ننتبـه أنـه مـن املسـتحيل انتقـال بالغـة القـرآن إىل املخاطـب عـرب ترمجـة القـرآن ابللغـة الفوابلتايل 

 .اللغات ولكن ميكننا ترمجة معانيه 
آن الكــرمي إىل اللغــات األجنبيـة مــن األسـس الرئيســة إليصــال رسـالة اإلســالم لغـري النــاطقني هبــا وتعـد قضــية ترمجـة معــاين القـر 

لكــن ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي تتطلــب مــرتجم كــفء يف اللغــة العربيــة وخصائصــها إضــافة إىل إملامــه بكامــل أســرار البالغــة 
 دون أن ننسى فهم القرآن بتفاسريه.

إّن القـرآن الكـرمي كتـاب  أنـزل للعـاملني  الل حدي  خا  مـع وكالـة األنبـاء القرآنيـة العامليـة: الفضل هبرام بور, خ وقال ابو 
قابلـة  للرتمجـة إىل اللغـات 4جيب أن تكون وثيقة اإلسالم األويل أي القـرآن  4أمجعني واذا أردان أن نقدم اإلسالم إىل العامل  كله

ال توجــد فيــه سالســة اللغــة العربيــة وصــناعة القــرآن الكــرمي الــوي 4ري ذا تــرجم القــرآن إىل أي لغــة أخــ إوأوضــح:    األخــري.
 :0999,صـــالحي إ  )لكـــن األهـــم هـــو فحـــوي القـــرآن الـــوي ميكـــن انتقالـــه. ال ميكـــن انتقالـــه. 4خاطـــب هللا فيـــه اإلنســـان

063.) 
 :ذل  أمران كبرية ويرجع من اإلعجاز حتدايت مجة وإشكاليات   جلانبهوا اإضافة  ترمجة القرآن الكرميوتطرح 

عــاجزة عــن نقــل خصائصــه البالغيــة يف مســتوايهتا: الصــوتية والرتكيبيــة والدالليــة  الــوي جيعــل اللغــة اهلــدف ،فريــدنظمــه ال -
 والتداولية ويف علومها الثالثة: املعاين, والبيان, والبديع واملعجمية
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اهلـدف يف آليـات اخلطـاب ومقتضـياته التداوليـة  عـن ثقافـة اللغـة متامـا  الـيت ختتلـف  العربيـة واللغـة بالغة النص القـرآين -
 .وخصوصياته االجتماعية

 أساليب ترمجة القرآن: 1-1
نــ  آخــر مــن النصــو  وذلــ  خلصوصــياته وميكــن تقســيم  ترمجــةختتلــف أســاليب ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي عــن أســاليب 

 :امه نوعنيإىل  هوه األساليب

  :الرتمجة احلرفية 1-1-1

وهـي مـا  على معاين الكلمات املرتمجـة غة العربية إىل لغة أخرى مع مراعاة ترتيب الكلمات واحلفالنقل الكالم من اللوهي 
املــراد  لكــالملتشــويها يف املعــىن, ورمبــا خيانــة  غلــب تشويشــا يف فهــم املــراد أوالــيت حتــدث يف ألرتمجــة حتــت اللفظيــة و يســمى اب

يت بكـالم مياثلـه اصل يف نظمه وميزاتـه البالغيـة, ليـسلوب الكالم األأ على افظةول احملا, الن املرتجم هبوا النمط امنا حيقوله 
وهـوا وا ـاز,  سـاليب البالغـةأاخـتالف اللغـات يف  أن حيـدث أبـدا ابعتبـارسلوب, األمر الـوي ال ميكـن متاما يف النظم واأل

 :النوع يقسم إىل قسمني مها

الـــن  القـــرآين كلمـــة بكلمـــة, وذلـــ  بوضـــع كـــل كلمـــة مقابـــل األخـــرى مـــع االلتـــزام  ترمجـــة وهـــو  :الرتمجـــة ابملثـــل -
 .ولكن هوه الطريقة ال تصح يف ترمجة القرآن ألهنا تؤدي إىل تغيري الكثري من املعاين ابألساليب واملعاين,

أي أن يـتم ترمجــة الـن  حبســب قــدرة واسـتطاعة املــرتجم وفهمـه للغــة العربيـة, وهــوه الطريقــة ال  :الرتمجـة بغــري املثــل -
توصــل املعــىن الصــحيح أو املــراد مــن  تصــح ألن فيــه إهــدارا  لــنظم القــرآن وضــياعا  ملعانيــه, كمــا أّن هــوه الطريقــة ال

 .آايت القرآن

 :الرتمجة التفسريية 1-1-1

شـــرح اآلايت القرآنيـــة وبيـــان معانيهـــا بلغـــة أخـــرى, وذلـــ  دون مراعـــاة الـــنظم للكلمـــات, ودون احملافظـــة علـــى مجيـــع وتـــتم ب
ا, فيــجيــاز واإخــرى يف أغــة إذ كانــت الرتمجــة نوعــا مــن التفســري وااليضــاح بل.املعــاين, مــع إيصــال املعــىن املطلــوب مــن اآلايت

ن أ, ابلنسـبة إىل اللغـة املـرتجم اليهـا, فالبـد من القولملرادهن اكشف للفراض املعىن من قالب إىل قالب آخر إ يحرى هوابأل
 األصـل الكـالم مبـزااي تفـوت وقـد ابملـراد قولـه. ءيعمد املرتجم إىل تبديل قوالب لفظية إىل نظرياهتا من غري لغتها, بشرط الوفا

 الــوي الصــحيح واملــنهج األوىف الــنمط هــو الرتمجــة مــن الــنمط وهــوا حمفوظــة. املعــىن ســالمة مادامــت يضــر ال وهــوا لفظيــة,ال
 علــى بكثــري يزيــدون ال كمــا اليهــا, املــرتجم اللغــة أســاليب حســب الرتمجــة وينظمــون ويــؤخرون, فيقــدمون املرتمجــون, اعتمــده
 الرتمجـــة مـــن ولـــيس والتفســـري, الشـــرح مـــن فتعتـــرب زايدة معتـــربة حصـــلت فـــإن األصـــل يف جـــات الـــيت والتعـــابري األلفـــال مثـــال

 .أبدا املصطلحة

 :دراسة حتليلية لرتمجات احلجاج يف سورة األنعام -1

تعتمــد دراســتنا علــى الدراســة التحليليــة الــيت تعــد مــن أهــم املنــاهج املســتخدمة يف البحــ  العلمــي إذ يهــدف لعقــد املقــارانت 
التشــابه واالخــتالف واعتمــدان علــى هــوا املــنهج مــن أجــل حتديــد الــدالالت اللغويــة والتداوليــة  بــني الظــواهر واســتنتاج أوجــه

https://read.opensooq.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8/
https://read.opensooq.com/%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d8%a8/
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مـــدى متكـــن املـــرتجم مـــن نقـــل هـــوه والســـياقية للحجـــج القرأنيـــة ّ مقارنـــة األصـــل ابلرتمجـــة حـــ  نـــتمكن مـــن أن نســـتخل  
 لفال وسياقاهتا.. وإىل أي مدى متكن من نقل معاين األاحلجج إىل القارئ يف الثقافة الفرنسية

 :األنعام بسورة التعريف 1-1
وهــي وخــو مبجــامع الــنفس البشــرية وختاطــب الفطــرة االنســانية  حــول  العقيــدة وأصــول اإِلميــان األنعــام  يــدور حمــور ســورة 

 يلـة,الطو  املكيـة , والصـاحلني كمـا يف السـور قصـ  األنبيـاء علـى الـرغم مـن طوهلـا إال أهنـا ختلـو مـنوحتاججها ندلة عقلية و 
وز النصـــف صـــفحة, ومل تعـــرض لشـــيء  مـــن األحكـــام التنظيميـــة جلماعـــة ال تتجـــاالـــيت والـــد إبـــراهيم  آلزر ســـوى قصـــة قصـــرية

, اليهـود مـن أهل الكتاب , كما مل تتحدث عنااِلسالم توكر أمور القتال وحماربة اخلارجني على دعوة كما أهنا مل ,املسلمني
   واإِلميان. العقيدة , وِإمنا تناولت القضااي الكربى األساسية ألصولاملنافقني , وال علىالّنصارىو 

 (:  0110 – 0918)ي آابد حممد محيد هللا احليدرالتعريف ابملرتجم  1-1
وهو أول مسـلم يـرتجم كتـاب هللا عـز وجـل إىل  ,عصران هواأعالم الثقافة العربية اإلسالمية يف يعترب حممد محيد هللا من أهم 

اللغـــة الفرنســـية, بعـــدما كانـــت ترمجتـــه تقتصـــر فقـــط علـــى بعـــ  رجـــال الـــدين الفرنســـيني وبعـــ  املستشـــرقني الـــوين عرفـــت 
 ترمجاهتم ابلتشويه والتحريف.

اصــل وهــو ح .(09 :دت)شــكيب, اهلنــد  كبــار علمــاء ودعــاة  حممــد محيــد هللا مل يكــن ال عربيــا وال فرنســيا , بــل واحــد مــن
يف الســـرية النبويــــة مـــن جـــامعتني خمتلفتـــني أحـــدامها مـــن جامعـــة ابريــــس  هدكتـــورا, وكـــوا يف الفلســـفة  هدكتـــوراشـــهادة علـــى 

 .الشـرق األوسـط ودول أورواب واألخرى من جامعة توبنجن نملانيا. قضى ما يقـرب مـن نصـف عمـره ابلبحـ  والتحقيـق يف

الواســعة يف العلــوم اإلســالمية والتــاريخ والثقافــة غــري  كاتــب غزيــر اإلنتــاج, ولــه العديــد مــن الدراســات األكادمييــة واألعمــال
 .املسبوقة يف القرن املاضي

واملستشــرقني العنيــدين بلغــتهم وأســلوهبم. وجبانــب تضــلعه ابللغــات األرديــة  دعاةوكــان يــتكلم مــع علمــاء الغــرب وابحثيــه الــ
للغــات الفرنســية واألملانيــة, واألطالويــة والرتكيـــة والفارســية والعربيــة واإلجنليزيــة بصــفتها لغــات أهليــة لــه, كـــان يــتقن أو يلــم اب

كمـــا قـــام برتمجـــة القـــرآن الكـــرمي ,  آالف املقـــاالت يف ا ـــالت العلميـــة إضـــافة إىلبعـــدة لغـــات دراســـاته  شـــرنوقـــد  .والروســـية
 .كتااب .  051للعديد من اللغات األخرى. وله مؤلفات قيمة هبوه اللغات يبل  عددها أكثر من 

ة محيد هللا, وانتشرَت بني املسلمني النـاطقني ابلفرنسـية يف فرنسـا وكنـدا وغـرب إفريقيـا, ّ اعتمـدها جممـع  وقد اشتهرت ترمج
 فهد لطباعة املصحف الشريف, وطب عها نعداد وفرية. 

ــا مــن  أســلم علــى يديــه أكثــر مــن ثالثــني ألــف فرنســي, حــ  قــال بعــ  املرتمجــني لــه: إنــه أســلم علــى يديــه  ــو مخســني ألف 
نســيني, مــن بيــنهم بعــ  املفكــرين واملثقفــني الــوين ملعــت أمســاؤهم علــى املســتوى العــاملي, ومــن الــوين ألّفــوا يف موضــوع الفر 

الكتاب املقدس والقرآن الكرمي والعلم ما أقنع اإلنسان العصري نن أاي  من مقوالت القرآن ال يتصـادم مـع أي نظريـة علميـة 
 (.014-013 :0113 , شيخ )حديثة.

ه الرتشح جلائزة املل  فيصل رف  بشدة, وقال:  أان مل أكتب ما كتبت إال من أجـل هللا عـز وجـل, فـال تفسـدوا ع رض علي
 ".علي ديين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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, ه البحـــ  العلمـــي الـــدائب والعمـــل الـــدائم خلدمـــة اإلســـالملـــالســـنني, واســـتنزف عم أرهقتـــهمحيـــد هللا فرنســـا بعـــد أن  غـــادر
حــ  رحــل عــن هــوه الــدنيا, بواليــة فلوريــدا األمريكيــة عــام م مــع حفيدتــه هنــاك متجهــا إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ليقــي

0110. 
ومــن مــفثره الكبــرية ترمجــة معــاين القــرآن ابلفرنســية وإعــداد كتــاب حافــل ابلفرنســية يف ســرية الرســول صــلى هللا عليــه وســلم يف 

 جملدين. 
 الدراسة التحليلية لنماذج من سورة األنعام: 1-1
 ول: )االستفهام اإلنكاري(املثال األ 1-1-1

ل  م ِبني     (  74) . و ِإَذ ق ال  ِإبـَر اِهيم  أِل بِيِه آز ر  أ تـ تَِّخو  أ َصن ام ا آهِل ة  ِإينّ أ ر اك  و قـ َوم    يف ض ال 
 Et (Rappelle le moment) où Abraham dit à son père Azar : "Prends-tu des idoles comme divinités ? 

Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement manifeste !    74  
عبــادة األصــنام , وزجــره عنهــا , وهنــاه فلــم ينــت إبــراهيم ألبيــه آزر أتتخــو   أابه يف املقصــود ابآليــة هــو وعــت ســيدان ابــراهيم 

أي : يئهــني ال يهتــدون أيــن  ( يف ضــالل مبــني ) إين أراك وقومــ  ) أي : أتتالــه لصــنم تعبــده مــن دون هللا ( أصــناما آهلــة
 .يسلكون , بل يف حرية وجهل وأمركم يف اجلهالة والضالل بني واضح لكل ذي عقل صحيح

وجـاء هــوا الـوعت علــى شــكل اسـتفهام انكــاري وهـوا النــوع مــن االسـتفهام لــيس غرضـه الســؤال وإمنــا نكـران واســتهجان مــا 
هـوه ختيـب ظـن إبـراهيم واهلـدف منـه تنبيـه آزر , كمـا حيمـل اسـتهزاء  حيدث وإنكاريتـه ختيـب أفـق انتظـار املتلقـي ويف حالتنـا

 بعقول املظللني عند نكراهنم نمور واضحة وهو يضعف موقفه. وغرضه هنا النهي.
أمــا إذا عــدان إىل ترمجــة محيــد هللا ل ســلوب االنكــاري الــوي تــرجم  أتتخــو  نالحــت ان املــرتجم عمــد اىل احلرفيــة يف ترمجتــه 

يــ  جنــد أنــه مل جيتهــد يف االتيــان نســلوب اكثــر اقناعــا وحجــة مبــا يتوافــق ولغــة القــرآن الكــرمي واعطــى املقابــل لكــل الآليــة ح
األقـــرب إىل القـــارئ الفرنســـي   adopterيف حـــني انـــه كـــان قمكانـــه ان يســـتعمل فعـــل    prends-tuاألول يف القـــاموس 

إليهـا سلسـة وعوبـة, وميسـرا فهمهـا للجميـع, دون تعقيـد أو جيـب أن تكـون اللغـة املنقـول واألنسب للغـة الفرنسـية , وعليـه 
 .قد ال يساعد على فهم الرتمجة واستيعاب املعىنالوي تشدق يف التعبري 

  كما أن بالغة األسلوب اإلنكاري مل تظهر يف الن  املرتجم وهو ما أفقد حجة القائل بع  الشيء.
 املثال الثاين: )التوكيد( 1-1-1

 (37ون  )ن زِّل  ع ل َيِه آي ة  ِمَن ر بِِّه ق َل ِإنَّ اهللَّ  ق اِدر  ع ل ى أ َن يـ ن زِّل  آي ة  و ل ِكنَّ أ َكثـ ر ه َم ال  يـ َعل م  و ق ال وا ل َوال  
Et ils disent : "Pourquoi n’a-t-on pas fait descendre sur lui (Mohammad) un miracle de la part de 

son Seigneur ?" Dis : "Certes, Allah est capable de faire descendre un miracle. Mais la plupart 

d’entre eux ne savent pas."   37  

 , ولكــن حكمتــه تعــاىل إنــزال معجــزةتعــاىل قــادر علــى  ومعــىن اآليــة أن هللاخماطبــة العــرب نســلوهبم وطــريقتهم  اآليــةوردت 
 .ا ّ مل يؤمنوا , لعاجلهم ابلعقوبة , كما فعل ابألمم السالفةتقتضي وخري ذل  ؛ ألنه لو أنزهلا وفق ما طلبو 
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على أداة التوكيد فهوا يعين أن هناك اسـألة يطرحهـا املخاطـب امـا تكـون اسـألة مباشـرة مـن خـالل   مشتملة اآلية  وجاءت
 فليس ابلضرورة يكون السؤال منطوقا  احلوار أو من خالل افرتاض وجود سؤال من لدن املخاطب

ا جاء يف الن  القرآين أما ابلنسبة حلميد هللا املرتجم فقد جعل السؤال ظـاهرا مـن خـالل ترمجتـه للتوكيـد وابلتـايل فقـد هوا م
احــدث تغيــريا جــوراي يف بنيــة اجلملــة وجنــده هنــا قــد اعتمــد علــى الرتمجــة التفســريية ألنــه مل يســتطع نقــل البالغــة العربيــة إىل 

 الفرنسية ال حتمل هوه الشحنة البالغية املوجودة يف اللغة العربية  الثقافة الفرنسية أو ابألحرى فاللغة
 .وال ميكن اعتبار الرتمجة بعيدة عن املعىن ابلعكس فرتمجته الشارحة هوه قد أدت املعىن رغم ابتعادها أن مجالية املبىن

تصــوير للمعــاين املقصــودة, وذلــ  الرتمجــة التفســريية ال هتــدف إىل حماكــاة الــن  األصــلي للقــرآن الكــرمي بقــدر مــا هــي  وكــون
نن حياول املرتجم فهم الن  فهما كامال يف أصله العـريب, سـواء كـان املعـىن حقيقيـا أم جمـازاي متبعـا يف ذلـ  أصـول التفسـري 

 للوصول إىل مبتغاه.  وقواعده
 املثال الثالث: )التكرار( 1-1-1

ــا ــنَّ  فـ ل مَّ ب ــا ر أ ى اللََّيــل   ع ل َيــهِ  ج  ا ق ــال   ك وَك  ــو  ــا ر يبِّ  ه  ــا( 76) اآَلِفلِــني   أ ِحــبُّ  ال   ق ــال   أ ف ــل   فـ ل مَّ ــر   ر أ ى فـ ل مَّ زِغ ــا اَلق م  ا ق ــال   اب  ــو   ر يبِّ  ه 
زِغ ــة   الشَّـَمس   ر أ ى فـ ل مَّـا( 77) الضَّـالِّني   اَلق ـَومِ  ِمـن   أل  ك ــون نَّ  ر يبِّ  يـ َهـِدين  مل َ  لـ ِأنَ  قـ ال   أ فـ ل   فـ ل مَّـا ا قـ ال   اب  ـو  ا ر يبِّ  ه  ـو  ــا أ َكبـ ـر   ه   فـ ل مَّ
 (78) ت َشرِك ون   ِوَّا ب رِيء   ِإينّ  قـ َومِ  اي   ق ال   أ فـ ل تَ 

Quand la nuit l’enveloppa, il observa une étoile, et dit : "Voilà mon Seigneur !" Puis, lorsqu’elle 

disparut, il dit : "Je n’aime pas les choses qui disparaissent."  76  
Lorsqu’ensuite il observa la lune se levant, il dit : "Voilà mon Seigneur !" Puis, lorsqu’elle disparut, 

il dit : "Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés.77 
Lorsqu’ensuite il observa le soleil levant, il dit : "Voilà mon Seigneur ! Celui-ci est plus grand" Puis 

lorsque le soleil disparut, il dit : "Ô mon peuple ! Je désavoue tout ce que vous associez à Allah.78 
 

حتمـل هـوه اآليـة تتحدث اآلية عن مناجاة ابراهيم خلالقه وحماولته ملعرفة هوا اخلالق من خالل التمعن يف الكون وعظمته. و 
الواحـدة هـوا التكـرار الـوي حيمـل فعـال حجاجيـا بالغيـا علـى  اآليـةايقاعا فريدا ابعتبار أهنا حتمل الكثري من التكرار داخـل 

رافــدا  لكنـه نــه ال يعـد مــن احلجـج والرباهــني السـياقية الــيت يـرد فيهــا ألة يف عمليــة احلجـاج , كمــا تـربز أمهيتــه الكبـري . املتلقـي
فـالتكرار ظـاهرة لغويـة مقاميـة تتصـل مبقاصـد املــتكلم  حيـ  يـوفر التكـرار طاقـة حجاجيـة حتـدث أثــرا يف املتلقـي ,أساسـيا هلـا

 .وسياق الكالم
للتاكيـــد علـــى ضـــرورة   قـــال هـــوا ريب   الـــن  وقـــد تكـــررت مجلـــة وتكـــرار اجلملـــة فيجعـــل الـــن  متالمحـــا ويزيـــد مـــن متاســـ

 املستحق للعبادة والثناء وهو وكيد أيضا على صرب سيدان ابراهيم البح  عن اإلله 
أما ترمجة محيد هللا فجاءت تتسم ابحلرفيـة وهـي املالئمـة يف هـوا املقـام فقـد احـتفت ابلتكـرار علـى الـرغم مـن عـدم حتبيـوه يف 

سية إال أنه مل يكن لديه خيار آخر وكان عليه أن ينقل الصورة كما هي , وابلتلي فتبقـى ترمجـة حيـد هللا ملتصـقة الللغة الفرن
 .ابلن  األصلي

 )الشرط( املثال الرابع: 1-1-1
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ا ِإالَّ ِسَحر  م ِبني  )و ل َو نـ زََّلن ا ع ل َي   ِكت ااب  يف ِقَرط اس  فـ ل م س وه  نِ َيِديِهَم ل ق ال  الَِّوين  ك ف ر وا ِإَن ه    (7و 
 

Même si Nous avions fait descendre sur toi (Mohammad) un Livre en papier qu’ils pouvaient 

toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit : "Ce n’est que de la magie 

évidente !"7 
ســوله عــن شــدة عنــاد الكــافرين, وأنــه لــيس تكــويبهم لقصــور فيمــا جأــتهم بــه, وال جلهــل مــنهم بــول , هــوا إخبــار مــن هللا لر 

ل ق ــال  الَّــِوين     وتيقنــوه م و ل ــَو نـ زََّلن ــا ع ل َيــ   ِكت ــااب  يف ِقَرط ــاس  فـ ل م س ــوه  نِ يَــِديهِ  :فقــال وإمنــا ذلــ  ظلــم وبغــي, ال حيلــة لكــم فيــه,
ا ِإالَّ سحر م ِبني   ِإنَ   ظلما وعلوا ك ف ر وا فاي بينة أعظـم مـن هـوه البينـة, وهـوا قـوهلم الشـنيع فيهـا, حيـ  كـابروا احملسـوس  ه و 

 "الوي ال ميكن م ن له أدّن مسكة ِمن عقل دفعه؟
دليل علـى ذلـ  واسـتعماهلا   ابعتبار أهنا تتضمن أسلوب الشرط فحروف الشرط )لو... لــــ( هوه اآلية متثل بنية حجاجية 

احلجة اليت ال تسـمح للخصـم ابسـتمرارية اجلـدال  لتصـبح بعـد ذلـ  حجـة قاطعـة علـى فسـاد دعـواهم  ن من أجل إبرازيكو 
 .ومزاعمهم

أمــا الرتمجـــة الفرنســية حلميـــد هللا فجــاءت ترمجـــة حرفيــة لصـــيقة تكــاد ال تـــرتك وال كلمــة إال وذكـــرت مقابالهتــا وـــا يفقــد مـــن 
  ترمجـة محيـد هللا حرفيـة لصـيقة جـدا ابلـن  , ال يفهمهـا مـن كـان  هوا بسام بركـة ويقول يفأسلوب مجالية  اللغة الفرنسية 

( وعليــه علــى قــارئ القــرأن املــرتجم أن مخــو دائمــا ابلنصــو  83: 0105غريبــا عــن الثقافــة االســالمية.  )بركــة, ســباط, 
 املوازية اليت تساعده على الفهم والشرح.

 نتائج الدراسة: -1
لـول , ت عـّد ترمجـة محيـد هللا للقـرآن مـن كانـت غائبـة عنهـا احملسـنات البديعيـة الفرنسـية . لكـن نـة,كانت ترمجة محيـد هللا أمي

قــد اعتمــد يف ترمجتــه خاصــة و ــن نعلــم أنــه  أهــّم الرتمجــات الفرنســية وأقرهبــا إىل معــاين  الكتــاب  وأوفاهــا نغراضــه ومراميــه.
صحائفها ويف ُّ شفراهتا, ومن ذلـ  اشـتغاله علـى ن سـخ مصـحف  ودراساته القرآنية على النسخ األصلية القدمية, يعود إىل

  .عثمان  وغريها من املصاحف القدمية يف طشقند وإسطنبول واهلند
كــان محيــد هللا يعتمــد أحيــاان علــى الرتمجــة التفســريية ليســتطيع أن يبلــ  األســلوب احلجــاجي املطلــوب وأحيــاان أخــرى يلتــزم 

 ت توهب املعىن أخياان.ابلرتمجة احلرفية اللصيقة اليت كان
لتعليقــات الــيت يتطّلبهــا نــ  وعــر  مثــل القــرآن. وال ميكــن اإال أنَّ هــوه الرتمجــة, علــى دقّتهــا, تفتقــر إىل مزيــد مــن الشــروح و 

للقـارئ الفرنســي أن يلــج إىل عواملـه الرمزيــة ويستســي  وســائِله األسـلوبية وشــفراته الثقافيــة إاّل عــرب فضـل  مــن البيــان والتوسُّــع.  
ا أنَّــه اقتصــر فيهــا علــى املعــاين الظــاهرة, وقــد يكــون أمهــل بعضــا  مــن اإلشــارات واإلحيــاءات املنطويــة يف اآلايت, مــع أنَّ كمــ

 ." القرآن محَّال وجوه  
 امتة:اخل -4

ضــرورة وقــوف املــرتجم علــى أســرار لغــة القــرآن الكــرمي, واســتيعاب خصائصــها وأســاليبها, وتــووق مــواطن اإلعجــاز   -
 .الكامنة يف آايته
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وجــب علــى  –وقــد ســبق أن عرضــنا بعــ  أمثلــة ذلــ   –كانــت األلفــال القرآنيــة مشــرتكة أو متعــددة املعــاين   إذا -
املرتجم اختيار املعىن األكثر شهرة والقرب إىل قول اجلمهور مـن املفسـرين, مـع اإلشـارة ابلبيـان واإليضـاح إىل ابقـي 

 .من اللفت القرآيناملعاين, إشعارا للقارئ ابحتمال كل تل  املعاين للمراد 

جيب على املرتجم ابإلضافة إىل إتقانه للغتني العربية واملنقول إليهـا اإلحاطـة بعلـم التفسـري وقواعـده, وإدراك العلـوم   -
 ء.اليت يتوقف عليها ذل  وا قرره العلما

نــزول  جيــب تعزيــز ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي قيضــاحات وبيــاانت تضــاف ابهلــوامش, تتعلــق بــوكر بعــ  أســباب -
اآلي ذات البعـــد التفســـريي البيـــاين, وكـــوا توضـــيح الناســـخ واملنســـوئ, وبيـــان األحكـــام الفقهيـــة األساســـية قجيـــاز 

 ة.واقتضاب, مع اختيار اآلراء اليت وافق عليها اجلمهور, والبعد عن اخلالفات املوهبي

 .ؤالت ومالحظـــات املختصـــنيإذ أن كـــل حماولـــة مـــن حمـــاوالت الرتمجـــة الـــيت ظهـــرت حلـــد اآلن مـــا فتأـــت تثـــري تســـا  -

مــــن هنــــا جــــاءت دعــــوة كثــــري مــــن املهتمــــني بضــــرورة النهــــوض  مبشــــروع الرتمجــــة  علــــى مســــتوى مجــــاعي نظــــرا ملــــا 
 .يعتورالرتمجات الفردية من نقائ  وعيوب ختل جباللة ومسو معاين القرآن الكرمي

وجز واضــح يــتم اختيــاره لرتمجتــه, وهنــاك مــن يــدعو كــول  إىل عــدم ترمجــة القــرآن, وإمنــا الــوي يــرتجم هــو تفســري مــ -
 ."فيسمى  ترمجة لتفسري القرآن

وجيب التنبيه إىل أن ترمجات املستشرقني ال تكاد تسلم يف جمملها من اهلنـات والنـواق  الـيت ترجـع إىل بعـدهم عـن  -
 .تووق األسلوب العريب بصفة عامة, وأسلوب القرآن البديع بصفة خاصة

وـن ال ختصـ  هلـم يف  –عـا يف ذلـ  مـن غريهـا, وإن ثبـت إقـدام الكثـري منهـا أما ترمجات املسلمني فهـي أقـل وقو  -
علـى ترمجـة القـرآن الكـرمي, ال لشـيء إال لكـوهنم يتقنـون إىل حـد مـا اللغتـني العربيـة واملنقـول  –ميدان اإلسـالميات 

 .إليها
 

 :املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

اسـة حتليليـة لـرتاث أهـل العلـم, حممـد حممـد أبـو موسـى, مكتبـة وهبـة اإلعجـاز البالغـي در ( 0997أبو موسـى, حممـد حممـد)
 .القاهرة, الطبعة الثانية

معجم مفردات ألفـال القـرآن, حتقيـق: إبـراهيم مشـس الـدين, دار الكتـب العلميـة م( 0997األصفهاين, أبو القاسم الراغب)
 .بريوت لبنان, الطبعة األوىل

 .لـ حممد راشد« حممد محيد هللا»نقال  عن كتاب « د. حممد محيد هللا آه فاضل كرامي» , ضياء الدين)دت(إصالحي

معهـد  0م( رسالة دكتوراه  دراسـة تقومييـة لرتمجـات القـرآن الكـرمي يف سـورة البقـرة  جامعـة احلزائـر0109ابب الشيخ, حممد)
 الرتمجة

 ة لبنان .( ترمجات معاين القرآن الكرمي,دار الكتب العلمي0105بركة,بسام وسباط, حسام ) 
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  0م( حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية, منشورات االختالف, اجلزائر ط0105بلخري, عمر )

إعجـــاز القـــرآن الكـــرمي والبالغـــة النبويـــة, مصـــطفى صـــادق الرافعـــي, دار الكتـــب العـــريب الرفـــاعي, مصـــطفى صـــادق)دت( 
 .بريوت

 .قرآن, حتقيق حممد أبو الفضل, املكتبة العصرية صيدا بريوتالربهان يف علوم الم( 0970الزركشي, بدرالدين) 
اإلتقــان يف علــوم القــرآن, جــالل الــدين الســيوطي, مطبعــة مصــطفى البــايب مصــر, الطبعــة م( 0978الســيوطي,جالل الــدين)

 .الرابعة
 ., مطابع امليزان, فيصل اآلابد, ابكستان«د. حممد محيد هللا»م( 0113/ حممد جنيب)شيخ 

الصـــناعتني الكتابـــة والشـــعر, حتقيـــق: علـــي حممـــد البجـــاوي وحممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم, م( 0986أيب هـــالل )العســـكري, 
 .املكتبة العصرية بريوت لبنان

, جملة دعوة, اسالم آابد, العدد اخلـا  ابلـدكتور حممـد «)د. حممد محيد هللا ابحثا  اندرا ( م(0113, لطف الرمحان)فاروقى
 .محيد هللا
 م( املعجم الفلسفي, جممع اللغة العربية, القاهرة.0983يم)موكور, إبراه
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(10) 
 إشكاالت لغوية و غري لغوية :ترمجة املصطلح القرآين

 1عصام ابدين
 , اجلزائر0جامعة أمحد بن بلة, وهران , الرتمجة وعلم املصطلح ,طالب دكتوراه

 خليل نصر الدين .د
 , اجلزائر  0جامعة أمحد بن بلة, وهران  ستاذ دكتور,أ

   :امللخص
إن ترمجـة القــرآن الكــرمي تعتمــد علــى وويـل معــاين النصــو  القرآنيــة املنزلــة ابللغـة العربيــة إىل اللغــات األجنبيــة األخــرى. ميثــل 

ابعتبارهــا كلمــات غــري طبيعيــة  نقــل املصــطلحات القرآنيــة عمليــة جوهريــة تســاهم يف إجنــاح هــوا النــوع مــن الرتمجــات الدينيــة
حتمــل يف طياهتــا دالالت ذات أبعــاد خمتلفــة لغويــة, اجتماعيــة, ثقافيــة و دينيــة و الــيت تشــكل بــدورها خمتلــف العراقيــل الــيت 
تعـــرتض ســـبيل املـــرتجم علـــى املســـتوى اللغـــوي و غـــري اللغـــوي وـــا يصـــعب ترمجتهـــا بـــنفس األثـــر التواصـــلي و البالغـــي الـــوي 

القرآين و مجاليته فتستوجب العملية الرتمجية اكتساب مهارات لغوية و معرفية و اللجـوء إىل عـدة آليـات يعكس بيان الن  
و أســاليب ترمجيــة حديثــة تســمح برتمجــة املفــردات القرآنيــة ترمجــة كاملــة و متكاملــة و يف هــوا الســياق, تســعى مــداخلتنا إىل 

ة املصـطلحات القرآنيـة بتسـليط الضـوء علـى أهـم التقنيـات الناجعـة معاجلة اإلشكاالت اللغوية و غري اللغوية اليت تعيـق ترمجـ
 يف حتقيق النقل األمثل هلوه املصطلحات ابحرتام القواعد و املعايري الثقافية للغة اهلدف.

 غري لغوية.   , ترمجة, القرآن الكرمي, ن  قرآين, مصطلحات قرآنية, اشكاالت, لغوية :الكلمات املفتاصية
 

   :مقدمة
ترمجــة النصــو  املقدســة اهتمــام مجيــع البــاحثني املعاصــرين و املتخصصــني يف ا ــال الــديين ابعتبارهــا وســيلة تســعى شــغلت 

 دائما إليصال الرسائل اليت تكتنفها الكتب السماوية كاإلجنيل و التوراة و القرآن الكرمي.

شــريعته الــيت تقــوم بتســيري شــؤون املعتنقــني وحتــدد القــرآن الكــرمي هــو النــواة األساســية للــدين اإلســالمي و البوابــة األوىل لإن 
حياهتم الدينية و الدنيوية على السواء هلوا أصبحت ترمجته حتمية ال مفر منها يف ضـوء عامليـة هـوا الكتـاب  قوانني و أسس

 الكرمي. 

ال ســـيما أهنـــا الطريقـــة لقـــد اهـــتم علمـــاء الرتمجـــة و روادهـــا برتمجـــة القـــرآن الكـــرمي منـــو القـــدم و عـــاجلوا قضـــاايها مـــن البدايـــة 
و تشــريعاته للمسـلمني غــري النـاطقني ابللغــة العربيـة ولكنهــا أضـحت يف دائــرة االخـتالف عنــد سـالم الوحيـدة لنقـل تعــاليم اإل

ىل قابليتهـا ابلـرغم مـن أن إأهل العلم بـني معـارض و مؤيـد هلـا حيـ  رجحـت الفأـة األوىل عـدم جوازهـا أمـا الثانيـة فا ـازت 

                                                           
0 aissamb535@gmail.com 
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عجازا جبميع أصنافه سوآءا بالغيا, تشريعيا أو علميا هلوا يصعب على املرتجم استنباط معانيـه الضـمنية إثل القرآن الكرمي مي
 ليها. إيف اللغة املنقول 

ن ترمجــة القــرآن الكــرمي تقتضــي مــن املــرتجم أن حيــوز علــى مكتســبات دينيــة مســبقة ذات موضــوعية يمــة جممــع عليهــا مــن إ
اكتساب مهارات لغوية ومعرفية من أجل حتقيق ترمجـة مالئمـة ملصـطلحاته علـى اخـتالف طرف أهل العلم كما تتطلب منه 

 طبيعتها.  
ىل توظيـف مصـطلحات خاصـة إتضع اخلطاب القرآين ألسلوب لغوي راقي يتميز ابستعمال لغة عربية فصحة دقيقة تلجا 

 و مدلوالهتا حسب السياق القرآين.  ذات دالالت عميقة تعرف ابملصطلحات القرآنية واليت ختتلف معانيها الضمنية
ن نقل هوا النوع من املصطلحات يعترب مهمة جد صعبة ألهنا تشكل نسيج الن  القرآين و  تكون حمتـواه كمـا أهنـا تنقـل إ

عجــازا مبختلـف أنواعــه يف اللغـة القرآنيــة إمفـاهيم و معـاين تــرتبط ارتباطـا وثيقــا جبميـع جمــاالت العلـوم واملعرفـة مشــكلة بـول  
وا يتوجب على املرتجم أن يكون يقظا وأمينا خالل عملية النقـل فهـو يتعامـل مـع مصـطلحات حتمـل يف طياهتـا مـدلوالت هل

 خاصة مغايرة عن املفردات العادية.
ذ أنـه يشـكل عنصـر أساسـي لنقـل معـاين و مفـاهيم القـرآن إن االحاطة ابملصطلح القرآين أول شرط لنجاح الرتمجة القرآنيـة إ

ال ابلتاويـل و إدراكـه ملعرفـة مقاصـد هللا عـز وجـل الـيت ال تتـاتى إحلامل حلقائقه و الكاشف عن أسراره فال بد من الكرمي و ا
العديـد مـن كتـب  يعتمـدون علـىالفهم و االستيعاب التام لدالالتـه بغيـة الكشـف عـن معنـاه الضـمين فنـرى أغلـب املرتمجـني 

 املصطلحات القرآنية.ىل ترمجة تتالءم مع دالالت هوه إالتفسري للوصول 
يعتــرب املصــطلح القــرآين لــدى علمــاء الدراســات القرآنيــة عنصــر لغــوي انقــل ل فكــار و املعرفــة لــول  جنــد صــعوبة كبــرية يف 

اللغـة اهلـدف إجياد مقابـل لـه حيـرتم معـايري ترمجته فهو كلمة غري طبيعية تكون ذات بعد ديين, ثقايف و اجتماعي وا يصعب 
 وثقافتها. 

 العلماء الكثري من االهتمام هلوا النوع من املفردات اليت تعد السـبيل الوحيـد لفهـم اخلطـاب القـرآين فهـي انبعـة مـن لقد أوىل
ذا مــن هنــا إداخلـه وتشــكل بنيتــه الداخليـة فقــد اعتــربت مـن طــرف بعــ  املتخصصـني اباب أساســيا يف تفســري القـرآن الكــرمي 

 ين دراسة موضوعية من اجلانب اللغوي و غري اللغوي.يتضح جليا أنه جيب دراسة داللة املصطلح القرآ
بنـــاءا علـــى مـــا ســـبق, ميكـــن القـــول أن ترمجـــة املصـــطلحات القرآنيـــة تســـتوجب مـــن املـــرتجم التحلـــي مبهـــارات لغويـــة ومعرفيـــة 

 .)ثقافية, اجتماعية أو دينية (تساعده على تفادي خمتلف العقبات سواء لغوية كانت أو غري لغوية 

ترمجة املصطلحات القرآنية عملية صعبة حبي  ال ميكـن نقـل معناهـا الكامـل و أحيـاان أخـرى تفقـده أثنـاء أن وجيدر اإلشارة 
ىل عـــدم توليـــد مكافأـــات مناســـبة جـــراء االخـــتالف الثقـــايف للغتـــني األصـــل و إهـــوه العمليـــة اللغويـــة و التواصـــلية وـــا يـــؤدي 

 من أجل ترمجة هوه املصطلحات. مناهج جديدة و حديثةإىل اهلدف وقد يستدعي األمر اللجوء 
يف إطار ترمجة القرآن الكرمي, يبدو من الصعب ترمجة بع  املصطلحات القرآنية إىل اللغات األجنبيـة األخـرى و هـوا يعـود 

  : لعدة أسباب من ضمنها
 .االختالف الثقايف بني اللغتني األصل و اهلدف 
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 ني لغة الرتمجة و اللغة املرتجم إليها.التباين يف اخلصائ  األسلوبية و النحوية و الشكلية ب 
  : وعليه ميكننا طرح اإلشكالية التالية

 ماهي خمتلف اإلشكاالت اللغوية و غري اللغوية اليت تعيق ترمجة املصطلح القرآين؟ -
  : حتت ضوء هوه اإلشكالية, تصاض العديد من التساؤالت الفرعية

 ته؟ما املقصود من املصطلح القرآين؟ و ما هي خصوصيا -
 كيف ميكن ترمجة هوا النوع من املصطلحات؟ -

لضجابة على اإلشكالية املطروحة و تساؤالهتا اجلزئية, قمنا قرساء عدة فرضيات من شاهنا املسـامهة يف إجيـاد بعـ  احللـول 
 : العملية

قــد يوجــد تعــدد يف معــاين املصــطلح القــرآين فيصــعب علــى املــرتجم توظيــف مكــافئ أنســب لــه بســبب عــدم ضــبط  (0
 عناه الدقيق.م

قــد يصــادف املــرتجم إشــكاالت  ويــة, معجميــة و أســلوبية و إشــكاالت أخــرى ثقافيــة و دينيــة أثنــاء عمليــة ترمجــة  (0
 املصطلح القرآين.

 ميكن أن تضع مدلول املصطلح القرآين لعنصر ااالسياقاا. (3

اط أهـــم األســـاليب و التقنيـــات إن اهلـــدف مـــن هـــوه املداخلـــة هـــو معرفـــة مـــدى قابليـــة ترمجـــة املصـــطلحات القرآنيـــة ابســـتنب
 املعتمدة يف حتقيق النقل األمثل هلوه األلفال مبراعاة السياق الثقايف للغة اهلدف.

ملعاجلـة إشــكاالت ترمجــة املصــطلحات القرآنيــة, جيــب املــرور مبراحــل عديــدة قصــد اإلحاطــة هبــوا املوضــوع مــن مجيــع جوانبــه, 
مل للمصـطلح القـرآين بتعريـف خصوصـياته كمـا قـدمنا حملـة عـن ترمجـة هـوا ففي مستهل هوه الورقة البحثية قدمنا مفهوم شا

النـوع مــن املصـطلحات ّ قمنــا بتوضـيح أهــم اإلشـكاالت الــيت تعـرتض ســبيل املـرتجم عنــد تعاملـه مــع املصـطلح القــرآين عــن 
 طريق دراسة تطبيقية لبع  األمثلة النموذجية. 

 : . مفهوم املصطلح القرآين1
لغــة مشــتق مــن الفعــل ااصــلحاا و مصــدره الصــلح وهــو كــل مــا تــت  قزالــة النفــار بــني النــاس يقــال  عمومــا, إن املصــطلح

)معجـم املعـاين  اصطلح قوم أي صار بينهم وفـق و عليـه يعـرف املصـطلح ابلشـيء املخصـو  الـوي اتفقـت عليـه طائفـة مـا
 لغوية أو لفت يدل على مفهوم معني يف جمال علمي أو عملي حمدد. أما من الناحية االصطالحية هو كل وحدة اجلامع(

من منظـور خـا , املصـطلح القـرآين هـو كـل مفـردة أو كلمـة مصـدرها القـرآن الكـرمي حيـ  اكتسـبت فيـه خصوصـية دالليـة 
 (007, صفحة 0105)قنرب,  جعلت منها تعبريا عن مفهوم معني له موقعه اخلا  داخل الرؤية القرآنية.

إن املصطلح القرآين هو املدخل األساسـي لبيـان القـرآن الكـرمي حبكـم أنـه وعـاء لدالالتـه و مكمـن حلقائقـه ومسـتودع أسـراره 
 هلوا أصبحت معرفته عنصر أساسي ال ميكن أبدا التفريط فيه.
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 إدراك مقاصـد صـاحب هـوا املصـطلح وهـو هللا عـز وجـل و الدرجة املعتربة يف هوه املعرفة ال تتحقق مبعزل عـن االجتهـاد يف
ألن دالالت األلفــال القرآنيــة إمنــا حتمــل علــى مــا يعلــم مــن قصــد املــتكلم هبــا فــإذا عرفــت؛ ترتبــت املعــاين عليهــا و هلــوا كــان 

 (00, صفحة 0105)العاطي,  االجتهاد يف إدراكها أمر ال جيب التهاون بشانه.
ويف اخلتــام, جيــدر التــوكري أن ترمجــة املصــطلحات القرآنيــة ليســت ابألمــر اهلــني فهــي تقتضــي مــن املــرتجم اكتســاب مهــارات 

 لغوية و معرفية بغية حتقيق ترمجة مالئمة هلا يف اللغة اهلدف.
   : . خصوصيات املصطلح القرآين1

خمتلفــة عــن املفــردات العاديــة تتجلــى علــى املســتوى  إن املصــطلح القــرآين لــيس ككــل املصــطلحات فهــو ينفــرد خبصوصــيات
   : الداليل و االصطالحي وقد خلصنا هوه اخلصائ  يف النقاط التالية

إن املصطلح القرآين هو امتداد لكـل مصـطلحات العلـوم فـال يوجـد أي جمـال علمـي متخصـ  أو علـم مـن العلـوم  -0
كانـت مصـطلحات متعلقـة ابلفلـ  أو االقتصـاد   إال و تتداول فيهـا مصـطلحات مسـتمدة مـن القـرآن الكـرمي سـواء

 و غريها من ا االت األخرى.
إن املصطلح القرآين ترج من املعىن اللغوي البسيط إىل معـىن خـا , مـن موقـع الكلمـة البسـيطة إىل موقـع املفهـوم  -0

 الغين يف دالالته و آفاقه.

ف االســـتخدام البشـــري البالغـــي العفـــوي مـــا مييـــز هـــوا النـــوع مـــن املصـــطلحات عـــن غـــريه, الدقـــة و اإلجيـــاز خبـــال -3
 ملفردات اللغة.

إن املصــطلحات القرآنيــة صــاحلة لكــل الزمــان و املكــان ذات بعــد إنســاين ال متــوت فهــي ألفــال و مفــردات خصــبة  -4
)هنيـة, صـفحة  إضافة إىل خلوها من االختالف و التناق  وا يؤكـد انسـجامها املعـريف االصـطالحي و املفهـومي.

051) 

و أخريا, إن ترمجة املصطلحات القرآنية عملية صعبة للغاية فهو يستدعي مـن املـرتجم االحاطـة ابلظـروف الـيت أنشـات فيهـا 
 هوه األلفال  و تتطلب منه امتالك معارف دينية و ثقافية للنظام اللغوي اهلدف الوي تنقل إليه.

  : . ترمجة املصطلح القرآين1
صـــطلح القـــرآين هـــو ذلـــ  اللفـــت الـــوي أكســـبه اســـتعماله يف القـــرآن الكـــرمي داللـــة خاصـــة زائـــدة علـــى الداللـــة الـــيت يف إن امل

اللسان العريب فصـار بـول  لـه مفهـوم خـا  ضـمن الرؤيـة القرآنيـة الشـاملة و صـار التعبـري عـن ذلـ  املفهـوم مصـطلحا مـن 
 (049هنية, صفحة ) املصطلحات القرآنية.

أشــار الكثــري مــن العلمــاء يف جمــال الدراســات القرآنيــة أن املصــطلح القــرآين حيمــل يف طياتــه دالالت ذات أبعــاد إجتماعيــة, 
ثقافيــة و دينيــة خمتلفــة فلــيس مــن اليســري الوصــول إىل ترمجــة مالئمــة هلــوه املصــطلحات إال عــن طريــق فهمهــا و اســتيعاهبا و 

داد تفــاقم صــعوبة ترمجــة اللفــت القــرآين عنــدما تتصــل بــه دالالت و معــاين مل تكــن معروفــة قبــل الكشــف عــن مقاصــدها و يــز 
نزول القرآن الكـرمي فاملصـطلح القـرآين حسـب أوجـني نيـدا يقـع ضـمن القسـم الثالـ  مـن أقسـام املصـطلحات اللغويـة و هـو 

وه املصـــطلحات ابلصـــبغة القرآنيـــة و القســـم الـــوي يهـــتم ابملصـــطلحات الـــيت حتـــدد هويـــة اخلصوصـــيات الثقافيـــة و تتســـم هـــ
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دالالهتا املتميزة فاي ترمجة ال ميكن أن تعطي املعىن املراد منها و خاصة تل  املصطلحات اليت يعتمـد معناهـا علـى السـياق 
 (68, صفحة 0104)الفتالوي,  الثقايف للغة األصل حي  تبدو ترمجتها إىل سياق ثقايف آخر عملية صعبة.

و خالصة القول أن ترمجـة املصـطلحات القرآنيـة تطـرح العديـد مـن اإلشـكاالت اللغويـة و غـري اللغويـة تشـكل بـدورها عائقـا 
 أمام مرتمجي النصو  القرآنية من حي  نقل دالالت و معاين هوه املفردات.  

   : .إشكاالت لغوية1
دائمــا أثنــاء ترمجــة النصــو  القرآنيــة مصــطلحات تشــتمل علــى أكثــر  يصــادف املــرتجم :)تعــدد املعــىن( .إشــكال داليل1.1

من معىن أو ما يعرف بتعدد املعاين و هو وجود كلمة واحدة نكثـر مـن مـدلول حيـ  فسـر السـيوطي هـوه الظـاهرة اللغويـة 
, 0107-0106)عيســاوي,  نهنــا اللفــت الواحــد الــدال ملعنيــني خمتلفــني أو أكثــر داللــة علــى الســواء عنــد أهــل تلــ  اللغــة.

 (18صفحة 
تشــكل هــوه الظــاهرة اللغويــة يف اآلن نفســه صــعوبة تــرتبط أساســا بداللــة املصــطلحات القرآنيــة إذ يعجــز املــرتجم فعــال عــن 

يلـي مثـال عـن ضبط داللة املصطلح اليت تتغري من موضع آلخـر و ابلتـايل تتـار مقابـل غـري أنسـب يف اللغـة اهلـدف و فيمـا 
   : هوه الصعوبة الداللية اليت تعرقل سري ترمجة املصطلحات القرآنية

 ترمجة دونيز ماصون ترمجة رجيي بالشر الن  القرآين

قـــــــــال هللا تعـــــــــاىلاا ... مالـــــــــ  يـــــــــوم 
)القـــــــرآن  4.0...اا  الفاحتـــــــة الـــــــدين
 الكرمي(

« … souverain du jour du 

jugement… » S1/V4. 

(BLACHÈRE, 1949-1950) 

« …le roi du jour du 

jugement … » S1/V4. 

(MASSON, 1967) 

قــــال هللا تعــــاىل اا... لكــــم ديــــنكم و 
)القــرآن  .16...اا الكــافرون ديــن يل

 الكرمي(

« … à vous votre religion à 

moi ma religion… » 

S104/V6. (BLACHÈRE, 

1949-1950) 

« … à vous votre religion à 

moi ma religion… » 

S104/V6. (MASSON, 1967) 

واصبا...اا  الدينقال تعاىلاا... وله 
 )القرآن الكرمي( .50األحقاف 

 

« ils craignent leur seigneur 

au-dessus d’eux et font ce 

dont ils reçoivent » S16/V52. 

(BLACHÈRE, 1949-1950) 

« une obéissance continuelle 

lui est due » S16/V52. 

(MASSON, 1967)  

يعــرف ااالــديناا لغــة ابلطاعــة و االنقيــاد أمــا مــن الناحيــة االصــطالحية مــا يعتنقــه اإلنســان و يعتقــده و يــدين بــه مــن أمــور 
الغيــب و الشــهادة  أمــا مــن منظــور إســالمي, يــراد مــن هــوا اللفــت القــرآين التســليم   تعــاىل و االنقيــاد لــه و الــدين هــو ملــة 

توحيد اليت هـي ديـن مجيـع املرسـلني مـن لـدن آدم و نـوح إىل خـا  األنبيـاء و الرسـل حممـد صـلى هللا عليـه اإلسالم وعقيدة ال
 /(https://www.dorar.net/adyan/5) وسلم.

ان علـــى يالحــت يف هـــوا املوضـــع أن ترمجـــة مصـــطلح ااالـــديناا اختلفـــت حســـب الســـياق القـــرآين حيـــ  وقـــع اختيـــار املرتمجـــ
يف ترمجة سورة الفاحتة الوي يوافق مدلول املصطلح األصلي حيـ  يعـين هنـا يـوم احلسـاب للخالئـق   « jugement »املقابل

 (0999)ابن كثري,  و هو يوم القيامة يدينهم هللا نعماهلم إن خريا فخري و إن شرا فشر إال من عفا عنه.
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ـــديناا آال وهـــو   رة الكـــافرون, لقـــد أدرج رجيـــي بالشـــر مقابـــل مغـــاير عـــن الســـابقفيمـــا تـــ  ترمجـــة ســـو  للفـــت القـــرآين ااال
« religion » .اجلزائري( الوي يعود عموما إىل دين التوحيد اإلسالم( 

األحقــاف الــوي تبلــور مفهومــه  لقــد اختلــف املرتمجــان دونيــز ماصــون و رجيــي بالشــر يف ترمجــة مصــطلح ااالــديناا مــن ســورة
حول طاعـة و عبـادة هللا سـبحانه و تعـاىل دائمـا اثبتـا و واجبـا و قـد كـان اختيـار دونيـز ماصـون انجحـا يف نقـل املعـىن املـراد 

الـيت  « il craignent leur seigneur » من املصطلح األصلي أما رجيي بالشـر اعتمـد علـى تقنيـة التحـوير ابسـتعماله العبـار
 وف و لكن يدل مصطلح اا الديناا يف هوا املوضع على الطاعة و العبادة اللوان حيققان اخلوف اعتباطيا.تعين اخل

هـوا املصـطلح القـرآين بسـبب تعـدد داللتـه مـن موضـع  علـى ضـوء مـا تقـدم, نسـتنتج أنـه وظفـت مقـابالت متنوعـة يف ترمجـة
 مجة.آلخر و هوا التعدد الداليل يصبح مشكال لغواي يعيق عملية الرت 

و خنل  أن التعدد يف املدلول مسة ظاهرة لكثري من ألفال القرآن فقـد خصـها بعـ  العلمـاء بكتـب مسـتقلة و منهـا كتـاب 
مقاتل الوي اشتمل على مأة و مخسة عشر مفردة تتعدد معانيها بتعدد السياقات و قد وصلت بعـ  األلفـال الـيت وردت 

, 0103-0434)ســـعيد,  ا يقـــرتب مـــن العشـــر معـــاين أو يتجاوزهـــا.يف الكتـــاب األخـــري إىل ســـبعة عشـــر معـــىن و كثـــري وـــ
 (071صفحة 

يلعــب عنصــر الســياق دورا حمــوراي يف مســاعدة املــرتجم علــى فهــم داللــة املصــطلح القــرآين و الــيت  : .الصــعوبة الســياقية1.1
و لكـن يعـد يف اآلن نفسـه مشـكال إن مل يكـن املـرتجم علـى درايـة بـه  تتغري حسب استعماهلا يف العديد من املواضع القرآنيـة

أثناء العملية الرتمجية و قد اهتم النقاد و الدالليون ابلسياق من وجهات نظر خمتلفة فدرس أوسل السـياق مـن خـالل البـىن 
 ي مـن الكـالم اسـتنادا إىل السـياق.املختلفة للرسالة و اهتم علـم الداللـة ابملعـىن السـياقي و هـو املعـىن الـوي يسـتخرجه املتلقـ

(https://almerja.com/reading.php?idm=11909) 

  : و املثال اآليت يسلط الضوء على الصعوبة السياقية اليت تعرتض املرتجم أثناء نقل املصطلح القرآين إىل اللغة اهلدف
 نيز ماصونترمجة دو  ترمجة رجيي بالشر الن  القرآين

إذا هــوىاا  الــنجمقــال هللا تعــاىلاا و 
 )القرآن الكرمي( .10النجم 

« Par l’étoile quand elle 

s’abime » S53/V01. 

(BLACHÈRE, 1949-

1950) 

« Par l’étoile lorsqu’elle 

disparait » S53/V01. 

(MASSON, 1967) 

و الشـجر  الـنجمو   قال هللا تعاىل اا
)القــــــــرآن  .16يســــــــجداناا الــــــــرمحن 

 الكرمي(

« La plante herbacée et 

lاarbre se prosternent » 

S55/V06. (BLACHÈRE, 

1949-1950) 

« L’étoile et l’arbre se 

prosternent » S55/V06. 

(MASSON, 1967) 

قـد قيـل  : يراد من اا النجماا لغة كل ما نبت على وجه األرض و جنم على غري ساق, تسطح و مل ينه  قال أبو إسـحاق
طلـــع مـــن جنـــوم الســـماء أي  أن الـــنجم يـــدل علـــى النجـــوم قـــال و جـــائز أن يكـــون الـــنجم مـــا نبـــت علـــى وجـــه األرض و مـــا

 )معجم املعاين اجلامع( األجرام السماوية املضيأة بواهتا كالشمس و  وها.
الـــوي جنـــح يف نقـــل املعـــىن  « étoile »لقـــد اعتمـــدا املرتمجـــان يف ترمجـــة مصـــطلح ااالـــنجماا مـــن ســـورة الـــنجم علـــى املقابـــل 

حبكــم أن لفــت الــنجم يف هــوا الســياق القــرآن يفســر  « étoiles »كــون بصــيغة اجلمــع األصــلي ولكــن كــان مــن األفضــل أن ي
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ابلثــراي إذا ســقطت مــع الفجــر و العــرب تســمي الثــراي جنمــا و إن كانــت يف العــدد جنومــا, يقــال إهنــا ســبعة أجنــم, ســتة منهــا 
 (0999, )ابن كثري ظاهرة و واحد خفي ميتحن الناس به أبصارهم.

و خبصــو  ترمجــة هــوا اللفــت القــرآين يف ســورة الــرمحن, فقــد أخفقــت املرتمجــة دونيــز ماصــون عنــدما كــررت اســتعمال نفــس 
مـــرة أخـــرى و هـــوا دليـــل قـــاطع علـــى عـــدم مراعاهتـــا للســـياق حبيـــ  أنـــه اختلـــف أهـــل العلـــم يف وويلـــه و  « étoile »املقابــل 

م عـن األرض و مـا ينبسـط عليهـا يف حـني أنـه ذهـب الـبع  اآلخـر إىل قـول يرجح معظمهم أنه يعـود إىل النبـات أي مـا جنـ
 « la plante herbacée »أنه جنم السماء و قد استعان رجيي بالشر بقول األغلبية قدراج ترمجـة وصـفية يف الـن  اهلـدف  

 مجة.وهي اسرتاتيجية ترمجية تتم على مستوى الكلمة قضافة وصف و شرحات ملدلول املصطلح يف الرت 
و علــى خــالف مــا ســبق, نؤكــد أن اخــتالف املواضــع القرآنيــة الــيت ورد فيهــا هــوا اللفــت يفــرض علــى املــرتجم األخــو بعــني 

 االعتبار عنصر السياق الوي يلعب دورا مهما يف حتديد معانيه املتعددة و قمهاله يصعب توليد مقابل أنسب له.
  : .إشكاالت غري لغوية4

صـــطدم املـــرتجم دائمـــا عنـــد ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي مبصـــطلحات قرآنيـــة حتمـــل يف طياهتـــا شـــحنات ي : .الشـــحنة الروصيـــة1.4
إىل اللغة اهلدف و مصدر هـوا التعـور هـو صـعوبة تكييـف مـا تثـريه روحيـة هـوه املصـطلحات روحية وا يتعور غالبا ترمجتها 

اهتـــا روح مـــن أمـــر هللا تعـــاىل و تشـــكل مـــن وثـــري نفســـي قـــوي يف الـــن  اهلـــدف علمـــا نن كلمـــات هللا تعـــاىل هـــي يف حـــد ذ
      : و كمثال عن ذل  اخرتان دراسة ترمجة لفت ااالصالةاا احلمولة الروحية عائقا حقيقيا مينع ترمجة هوا النوع من املفردات

 ترمجة دونيز ماصون ترمجة رجيي بالشر الن  القرآين

و  الصــــــالةقــــــال تعــــــاىل اا و أقيمــــــوا 
ــــوا الزكــــاة و اركعــــوا مــــع  الــــراكعنياا آت

 )القرآن الكرمي( .43البقرة 

« accomplissez la prière, 

donnez l’aumône, inclinez-

vous avec ceux qui 

s’inclinent » S2/V4. 
(BLACHÈRE, 1949-1950) 

« acquitter vous de la prière 

faites de l’aumône, inclinez-

vous  avec ceux qui 

s’inclinent » S2/V43. 
(MASSON, 1967) 

إن ااالصــالةاا يف مفهومهـــا اللغــوي تعـــين الـــدعاء قــال اإلمـــام النـــووي رمحــة هللا اا الصـــالة يف اللغـــة الــدعاء و مسيـــت الصـــالة 
 قـــــال اجلمهـــــور و أهـــــل اللغـــــة و غـــــريهم مـــــن أهـــــل التحقيـــــق. الشـــــرعية صـــــالة الشـــــتماهلا عليـــــه هـــــوا هـــــو الصـــــحيح و بـــــه

(https://www.alukah.net/sharia/0/124343)/ 
من اجلانب الشرعي, الصالة هي الركن الثاين يف اإلسالم بعد الشهادتني و وا يـدل علـى أمهيتهـا أن هللا تعـاىل فرضـها علـى 

ـــــه.نبيـــــه صـــــلى هللا عليـــــه و ســـــ ـــــال واســـــطة كمـــــا ثبـــــت يف الصـــــحيحني مـــــن حـــــدي  أنـــــس رضـــــي هللا عن  لم ليلـــــة املعـــــراج ب
(https://www.alukah.net/sharia/0/124343)/ 

يف ترمجـات دونيـز ماصـون و رجيـي بالشـر أهنمـا اعتمـدا علـى نفـس اإلسـرتاتيجية  « prière » يوضح اسـتعمال نفـس املقابـل
يـــة آال و هـــي التكـــافؤ الـــوظيفي الـــوي يهـــدف إىل خلـــق نفـــس األثـــر التواصـــلي يف املتلقـــي و الـــوي يرتكـــه املصــــطلح الرتمج

  : األصلي يف قارئ الن  األصلي و قد عرف معجم الروس هوا املقابل كما يلي
« Supplication adressé à Dieu ou à une divinité ». (LAROUSSE, 2008)  

0دعاء موجه إىل هللا أو إله ما.
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هوا التعريف يـدل علـى أهنمـا أرادا توظيـف مقابـل يشـغل نفـس الوظيفـة يف احملـيط الـديين للغـة اهلـدف ولكـن ال يكفـي هـوا 
عندما يتعلق األمر ابجلانب الروحاين الوي ينقله املصطلح األصلي و  سد يف أن الصـالة ال تقتصـر علـى الـدعاء فقـط بـل 

ثل شعرية من شعائر هللا العظيمة و عالقة روحية  مع بني العبد و ربه و الصلة الـوي يتقـرب هبـا إليـه و يكـن لـه الطاعـة, مت
اخلضــوع و اإلنقيــاد, يف مثــل هــوه احلــال, جيــب رســم املصــطلح رمســا لفظيــا يف اللغــة اهلــدف مــن أجــل احملافظــة علــى وثــريه 

  يف اإلسالم و توضيح شروطها يف اهلامش.الروحاين بشرح املعىن اإلصطالحي للصالة 
حبكــم أن الرتمجــة عمليــة تواصــل بــني خمتلــف الثقافــات حيــ  تقــف غالبــا احلــدود الثقافيــة كعقبــة  :.االخــتالف الثقــايف1.4

يصـــعب  اوزهـــا أثنـــاء ترمجـــة املصـــطلحات يف القـــرآن الكـــرمي كمـــا ال ميكـــن اإلنكـــار أن التبـــاين الثقـــايف بـــني اللغـــة العربيـــة و 
لغـات األجنبيـة سـبب عجــز املـرتجم عـن نقــل بعـ  املفـردات القرآنيـة العتبارهــا مـن أبـرز العناصــر الثقافيـة للغـة األصــل  و ال

الـيت ال ميكـن أن تــرد يف ثقافـات األخـرى وــا يصـعب علـى املــرتجم إجيـاد مقابـل يضــمن التوافـق بـني كلتــا الثقـافتني األصــل و 
     :اقاا كمثال عما   ذكره سابقااهلدف وقد درسنا املصطلح القرآين ااالصد

 ترمجة دونيز ماصون ترمجة رجيي بالشر الن  القرآين

قـــــــــــــال تعـــــــــــــاىل اا و آتـــــــــــــوا النســـــــــــــاء 
 .14النساء   ...ااصدقاهتن

« Donnez leurs douaires à 

vos femmes 

spontanément »S4/V4 

(BLACHÈRE, 1949-1950) 

«Donnez spontanément leurs 

douaires à vous 

femmes… »S4/V4. 

(MASSON, 1967) 

وقـد ذكـر هـوا اللفـت مـرة واحـدة يف القـرآن الكـرمي   إن مصطلحاا الصداقاا يقصد به مهر املـرأة مـا يعطـى إايهـا عنـد الـزواج
و يعين يف هوا السياق أعطـوا النسـاء مهـورهن عطيـة مـن طيـب أنفسـكم  (19, صفحة 0101 )الشمري, يف سورة النساء

دون اســتعالء إذ ال ينبغــي ألحــد بعــد الرســول صــلى هللا عليــه وســلم أن يتــزوج امــرأة إال بصــداق واجــب, أن يــدفع املهــر هلــا 
 (0999)ابن كثري,  عن طيبة نفس.
الــيت  « douaires »يــز ماصــون و رجيــي بالشــر لــنفس املقابــل يف ترمجــة املصــطلح القــرآين ااالصــداقاا بكلمــة اســتعمال دون

 : تدل يف اللغة الفرنسية على املفهوم اآليت
« Portion de biens qui est donné à une femme pour son mari dont elle jouit après sa mort ». 

(https://www.notrefamille.com/dictionnaire/definition/douaire)  

 حصة من األمالك متنح للزوجة من طرف الزوج تنتفع هبا بعد وفاته. وهوا يعين

 و مـــن خـــالل هـــوا التعريـــف, يتبـــني لنـــا أن كـــال املرتمجـــني أرادا أن يوظفـــا مكافأـــا وظيفيـــا فوقـــع اختيارمهـــا علـــى املكـــافئ 

« douaires »ال يعــرب عــن احلقيقــة الثقافيــة للمصــطلح األصــلي حبيــ  أنــه يعــود إىل نصــيب املــرأة األرملــة مــن مــال  الــوي
زوجها بعد وفاته, كان وكنا اإلعتماد على استعمال مقابل يشري إىل نفس وظيفة املصطلح القرآين األصـل حيـ  نشـري يف 

ا صــدقاهتناا إذ يســتند علــى توليــد نفــس األثــر املكــافئ أيــن هــوا املوضــع مــدى فاعليــة التكــافؤ الــوظيفي يف ترمجــة مصــطلح ا
)لعـدودي,  جيب أن تكون عالقة املتلقي اهلدف ابلرسالة إىل حـد كبـري كتلـ  الـيت بـني املتلقـي األصـلي و الرسـالة األصـلية.

إىل هــــوا النـــوع مــــن التكــــافؤ بتوظيــــف املقابــــل  هلــــوا اقرتحنــــا ترمجــــة زينــــب عبـــد العزيــــز, فقــــد جلــــات (03, صـــفحة 0108
« dots » اليت يليب نفس وظيفة مصطلح ااالصداقاا يف اللغة األصل :  

« Remettez aux femmes leurs dots… ». S4/V4 (ABDELAAZIZ, 2009)  
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 اخلامتة

فرضـــيات املقرتحـــة ســابقا حيـــ  توصــلنا مـــن خـــالل لقــد وقـــف هــوا البحـــ  علــى عـــدة حمطـــات أساســية جســـدت مجيــع ال
دراستنا لبع  األمثلة التطبيقيـة السـابقة مـن منظـور ترمجـي إىل مجلـة مـن اإلشـكاالت اللغويـة و غـري اللغويـة تنوعـت بـدورها 
فيما بني ما هو إشـكال داليل و سـياقي حيـ  تتعـدد دالالت بعـ  املصـطلحات القرآنيـة بتعـدد سـياقاهتا وـا أشـكل علـى 

ملــرتجم ضــبط معناهــا الــدقيق حســب الســياق القــرآين الــوي يلعــب دورا حمــوراي يف حتديــد معانيهــا و يشــكل يف اآلن نفســها ا
 عقبة متنع سري عملية نقل املعىن املراد و ترمجته. 

ــــة الــــيت تســــمح بتــــامني ترمجــــة مالئمــــة لشــــ   ــــة الفعال لقــــد قــــام هــــوا البحــــ  بتســــليط الضــــوء علــــى بعــــ  األدوات الرتمجي
أســلوب النقحــرة, اإلقــرتاض اللغــوي, التكــافؤ الــوظيفي و ميكــن أن تكــون هــوه التقنيــات  : طلحات القرآنيــة و أبرزهــااملصــ

 حلول عملية متكن تفادي إشكاالت ترمجة املصطلح القرآين من اجلانب الروحاين و الثقايف.

لـى فهـم مكنـون اخلطـاب القـرآين و مـا حيملـه يف األخري, جيدر القول أن املصطلح القرآين هو النواة األساسية اليت تسـاعد ع
من أبعـاد اجتماعيـة, اقتصـادية و دينيـة هلـوا حاولنـا التعـريج إىل ترمجتـه و إشـكاالهتا بغيـة أن يسـهل علـى املـرتجم تكييفـه يف 

 احمليط الديين اهلدف.
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(11) 
 تحريفالكرمي بني األمانة و ال ترمجة معاين القرآن

 )سورة الفاحتة من العربية إىل االسبانية أمنوذجا(
 1د. صساين سهام
 أستاذة حماضرة ) ا(

 -اجلزائر –امحد بن بلة  0معهد الرتمجة, جامعة وهران

 امللخص:
والــيت ترمجــت إىل أكثــر الّلغــات  .العربيــة إىل لغــات غــري القــرآن ا البحــ  مــدخال يعــاجل قضــية تفســريات ملعــاينويتضــّمن هــ

ائر وهـــي لغـــتهم األم وإلـــی ســـ الفارســـية إىليف ترمجـــة القـــرآن  الفـــرس و اإليـــرانيني ســـبق ,حي اآلســـيوية واألفريقيـــة بيـــة واألورو 
 .ألسن األفريقية واألمريکية ح األلسن 

و لقـد ظهـر النقــاش و اجلـدل يف قضـية مشــروعية ترمجـة القـران الكــرمي منـد القـدمي لــدى فقهـاء املسـلمني خاصــة, فمـنهم مــن 
ؤالء أابح هده الرتمجة بدعوى أن دعوة اإلسالم  املضمنة يف القران جيب أن تبّل   لغـري العـرب بلغـتهم, ألنـه لـيس مبقـدور هـ

األقوام قراءته و فهمه بلسان العرب. و ذهب بعـ  هـوا الفريـق إىل أن ترمجتـه واجبـة. و مـن الفقهـاء مـن منـع ترمجـة القـران 
بــدعوى أنـــه معجــزة بلفظـــه و معنــاه, فلـــيس يف الوســع حماكاتـــه برتمجـــة إىل لغــة أخـــرى. فضــال عـــن أن ترمجتــه قـــد تـــؤدي إىل 

 يف التفسري.حتريف معانيه بسبب سوء الفهم أو اخلطا 
و امتد هوا  اجلدل يف هوه القضية إىل مفكري اإلسـالم يف عصـران هـوا , فظهـرت الفتـاوى و الدراسـات الـيت حتـّرم أو  يـز 
ترمجة القران. هوه خالصة وجيزة عن موضوع املداخلة, تبقى تفاصـيل املداخلـة تعـرض عنـد اإللقـاء, حمـاولني أيضـا اإلجابـة 

و غـري  رمجة القران الكرمي مـن غـري العربيـة؟ هـل قـراءة القـران الكـرمي بغـري اللسـان العـريب إّ؟عن أسألة عدة شان: ما حكم ت
 ذل  من اإلشكاالت.

 املرتجم, , اللغة العربية, اللغة األجنبية, املتلقي,املصداقية.القران الكرمي, التحريف, األمانة, الكلمات املفتاصية: 
 

 املقدمة
ـــــرمحن الـــــرحيم, احلمـــــ ـــــدى هبـــــداهبســـــم هللا ال ـــــى آلـــــه وأصـــــحابه ومـــــن اهت  .د  , و الّصـــــالة وّســـــالم علـــــى رســـــول هللا, وعل

 : أما بعد
 القــــــرآن الكــــــرمي كتــــــاب هللا تعــــــاىل أنزلــــــه علــــــى رســــــوله حممــــــد صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم ليكــــــون هــــــدى وبشــــــرى للمــــــؤمنني.

ن اه َم ِبِكت ـاب  ف صَّـَلن اه  ع ل ـى ِعَلـم  ه ـدى  و ر مَحـ ة  لِ  و  . (057 0110الكـرمي, القـرآن )50األعـراف: ق ـَوم  يـ َؤِمنـ ون ( )و ل ق َد ِجأـَ
و إىل الصـراط     قـد مضـى أجـدادان األوائـل علـيهم رمحـة هللا تعـاىل يفتحـون الـبالد شـرقا  و غـراب  ليـدعوا النـاس إىل اهلـدى 

                                                           
0 hassainesihem82@gmail.com 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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احلـال  بعضـهم إمامـا  فيهـا. بيـد أنّ  مـوا العربيـة و صـاراملستقيم, فدخل يف دين هللا أفواجا مـن ال يعـرف اللسـان العـريب, فتعلّ 
اليوم تغرّي و اختلف عّما كنا عليه ابألمس. فقد ضعف حالنا و استعمران مـن قبـل أعـداء هللا بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر 
ــا أن يــدعوا إىل ديــن هللا بكافــة  و ابت مــن املتعــّور أن نــدعو إىل ديــن هللا تعــاىل ابلعربيــة فقــط بــل وجــب علــى املســتطيع مّن

 طرق و السبل املشروعة و لعّل من هوه الطرق ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغات األجنبية .ال
 أن هنـاك كثـري ا مـن القرآن الكرمي نزل بلغة العرب, وهبوا كانـت اللغـة العربيـة وعـاء هـوا الـدين, إاّل  وال تفى على اجلميع أنّ 

أهلهـا العربيـة, ومـن هنـا كانـت الصـعوبة يف فهـم رسـالة هـوا الـدين م الشعوب واحلضارات اليت دخلت دين اإلسالم ال يتكلّ 
وتطبيقه التطبيق األسلم, و كـان تعـّدد اللغـات بـني شـعوب العـامل مـن املشـكالت الـيت تواجـه الـّدعاة واملبّلغـني, وتقـف عقبـة 

و أن رسـالة اإلسـالم رسـالة فقـد كانـت الرتمجـة وسـيلة مهمـة يف إيصـال رسـالة اإلسـالم إىل النّـاس كافـة, خاّصـة  .يف طريقهم
وإذا وملنـا  لغـات النـاس الـيت يتفـامهون ويتواصـلون هبـا لغـات متعـددة وخمتلفـة. جعلعاملية, و حكمة هللا البالغة قد اقتضت 

  .حجم عدد لغات العامل ألدركنا أمهية الرتمجة, ودرجة األمهية اليت ينبغي أن تعطى هلا
معــاين القــرآن الكــرمي إىل غــري العربيــة؛  فــإن هللا عــّز وجــّل أنــزل كتابــه   حكــم ترمجــةغــري أن كثــرية هــي اآلراء الــيت اختلفــت يف

)ابــن قدامــة  فــال جيــوز تالوتــه بغــري لســان عــريب . الكــرمي ابللغــة العربيــة فهــو قــرآن عــريب, يتلــى ابللغــة العربيــة كمــا أنزلــه هللا
وتعليمــه حــ  يــتعّلم أصــحاب اللغــات غــري العربيــة  , وإمنــا تــرتجم معانيــه للغــات األخــرى لتفهــيم املعــىن(487املقدســي,  

يتعّلمــوا لفــت القــرآن و يقــرءوا بــه يف الصــالة وخــارج الصــالة ابللغــة  و معــاين كــالم هللا وحــ  يســتفيدوا مــن أحكــام الكتــاب
, وإمنا هي تفسري وترمجة.   العربية. فاللغة ليست قرآان 

ــا ال نرتأــي يف موضــوعنا هــوا عــرض احلالــة ــا   و عليــه فإنّن ـــةب نقومســالتارتيــة لرتمجــة القــرآن و إمّن لرتمجــة  دراســـة حتليليــة مقارن
 .لسـورة الفاحتـة مـن اللغـة العربيـة إىل اللغـة االسـبانية مركـز نـور إنرتانشـوانلو ترمجـة  عيسى غارسياحممد  األستاذ و املرتجم  

يف الرتمجـــة, وذلـــ  علـــى  الصـــواب و اخلطـــامـــع إظهـــار نقـــاط الرتمجـــة بتســـليط الضـــوء علـــى الكيفيـــة الـــيت متـّــت هبـــا  و ذلـــ 
خفــاق يف احلفــال علــى أصــالة الرتاكيــب ونظرياهتــا يف اإلنجــاح و الاألســلويب أي نالحــت الطريقــة ومــدى  و املســتوى الــداليل

 املكافأة لنظرياهتا يف اللغة األصلية و التفسرياتاللغة اإلسبانية, ويف إجياد الدوال 
ابـرز علمـاء الشـريعة و دعـاة اإلسـالم يف و إلقاء الضوء عن التحـدايت الـيت واجههـا  سنحاول تشخي  العقباتيف البداية 

يف ترمجتــه لســورة الفاحتــة مــن العربيــة إىل االســبانية.  حيــ  أن  0عيســى غارســيا حممــد  األســتاذ و املــرتجم  أمريكــا اجلنوبيــة 
 و اللغة و السياق.  ب املاما واسعا ابلتفسريترمجة معاين القرآن الكرمي من أصعب املامورايت على اإلطالق , فهي تتطل

 سورة الفاحتة
Sura faatiha0 

  مِبَسِم اهللَِّ الرَّمَحٰ ِن الرَِّحي 

En el nombre de Dios, el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes. 

                                                           
0
 https://iqraa.com/BlogPost?Lang=ar&Post_ID=336 

0
 https://quranenc.com/ar/browse/spanish_garcia/1 
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  احلَ َمد  هللَِِّ ر بِّ اَلع ال ِمني ﴾

Todas las alabanzas son para Dios, Señor de todo cuanto existe, 

  الرَّمَحٰ ِن الرَِّحيِم﴾

el Compasivo, el Misericordioso. 

  م اِلِ  يـ َوِم الدِّيِن﴾

Soberano absoluto del Día del Juicio Final, 

ك  ن َست ِعني ﴾ ك  نـ َعب د  و ِإايَّ   ِإايَّ

solo a Ti te adoramos y solo de Ti imploramos ayuda. 

ر اط  اَلم َست ِقيم ﴾   اَهِدان  الصِّ

¡Guíanos por el camino recto! 

  ِصر اط  الَِّوين  أ نـَع َمت  ع ل َيِهَم غ رَيِ اَلم َغض وِب ع ل َيِهَم و ال  الضَّالِّني ﴾

El camino de los que has colmado con Tus favores, no el de los que cayeron en Tu ira, ni el de los 

que se extraviaron.   
 

تبليـ  معـاين القـرآن؛ وإيصـال هدايتـه  عيسـى غارسـيا بوضـع ترمجـة كاملـة لسـورة الفاحتـة بغـري لغتهـا بغيـة الربوفيسور حممـدقام 
اخلصــو , مراعيــا إىل النــاس أمجعــني, وــن ال يتكلمــون العربيــة, وال يفهمــون لغــة العــرب. و ذلــ  وفــق املعــايري املعتــربة هبــوا 

وك تبـت هـوه الرتمجـة ابألحـرف الالتينيـة, وكـان اهلـدف   .لطبيعة الن  القرآين وخصائصه, ومستوفيا للشروط العلمية للرتمجة
منهــا تضــليل مــن هــداه هللا لضســالم, والتلبــيس علــى املســلمني.  و جــاءت هــوه الرتمجــة علــى املســتوى الــوي يليــق ابلقــرآن 

يــدا , وجهــدا  طيبــا  يف إعــدادها. حيــ  متّكــن املــرتجم مــن نقلهــا بعبــارات وألفــال مناســبة متّكــن الكــرمي. حيــ  قطــع شــوطا  ج
قـدام نالقارئ من فهمها ّ تالوهتا دون صعوبة خاصة و أن موضـوع الـن  الـديين  ال تسـتقيم ترمجتـه مـن املـرة األوىل لكـن 

ع التغّلــب علــى الصــعوابت املتواجــدة يف الســورة واهتمامــه املــرتجم وقدراتــه الوهنيــة علــى إدراك املعــىن الــيت يتفحصــها, اســتطا 
مبعىن الفكرة أي ابملوضوع وال الشكل. و ما هوا إال دليل على أن املرتجم  نقل معاين سورة الفاحتة على أفضـل وجـه وفهـم 

ائ  البالغيـة والبيانيـة البيأة اليت نزلت فيها السورة, وأسباب نزول اآلايت والسياقات اليت نزلت فيها, إضافة إىل فهم اخلص
ّ َّ نقلها بكل دقة وأمانة, دون إضافة أو حوف أو تغيري للمعـىن.  ألن األفضـلية يف  ترمجـة اليت تتمتع هبا اللغة العربية, ومن 

 ا مل تـــرتجم جبميـــع كلماهتـــا النّ القـــرآن هـــي للجـــوهر أي األســـاس أي املعـــىن. فقـــد جنـــد أحيـــاان يف آيـــة قرآنيـــة مـــا, أهّنـــ معـــاين
رّكـز  املـرتجم أيضـا علـى  كمـاالت املصطلحات والكلمات و بنية اجلملة وتركيبهـا و وهـا لـيس واحـدا يف مجيـع اللغـات.  دال

الّدقــة يف مســـتوى الرتمجـــة للوصــول إىل معـــىن األفكـــار يف اللغـــة الثانيــة وحســـن التعبـــري عــن فحواهـــا  يف انتقـــاء املصـــطلحات 
امـــا للمصـــطلحات املقابلـــة دون التصـــرف وخمالفـــة املنطـــق أو اخلصـــائ  الواجـــب اعتمادهـــا حبيـــ  يكـــون معناهـــا مســـاواي مت

 (Enriqueta Ribe,MiguelnOlivera ,vol24 ,p132.)املوجودة يف اللغة املرتجم منها وإليها

ل أكـرب درجـة مـن يو هوه امليزات كلها هي اليت جعلته يتعلق ابلرتمجة و حيتل تل  املكانة العظيمـة و يـنجح إىل نقـل وتوصـ
حممــــــد  (.تكــــــافؤ بــــــني مقاصــــــد الــــــن  األصــــــلي ونــــــ  لغــــــة اهلــــــدف بكــــــل دقــــــة وحمافظــــــا علــــــى احلقــــــائق الــــــيت يرتمجهــــــاال

 (.48, 0111ديداوي,
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و لقــد اعتمــد املــرتجم  يف ترمجتـــه لســورة الفاحتــة علـــى الرتمجــة التفســريية, حيـــ  أتــى نســلوب يناســـب أســلوب تلــ  اللغـــة 
ي أراده هللا من هوه اآلية, يكون مفهوما  بكـل سـهولة ووضـوح, و يصـبح ِمـن املرتج م إليها , ومن هوا يتبني أن الغرض الو

 .السهل القول و دون أدّن تردد أن ترمجة معاين القرآن ليست سوى تفسري للقرآن الكرمي بلغة غري لغته اليت نزل هبا
  غــري املتواجــدة يف ”creación – creyentesقــام املــرتجم قضــافة كلمــة ترمجتــه ل:  بســم هللا الــرمحن الــرحيم يف غــري أن  

األصل. وعليه إن  توزيع الكلمات واختيار املرادفات املناسبة,  بل وإضافة كلمات وتعبـريات مـن عنـد املـرتجم لـربط اجلملـة 
أو تفسري اختصار إسباين, أو تلميح حواري تقصر عن تفسريه الرتمجة امللتزمة, وهنا ميت دور املرتجم الـوي يسـتطيع وليـف  

أو عــدة كلمــات ويضــعها ضــمن احلــوار  دون أن  يشــعر  املتفــرج أنــه كــالم دخيــل,  بــل إنــه  مفّســر متامــا  ل حــداث  كلمــة
وهــي أشـــياء حتتــاج مـــن املــرتجم  متابعـــة  الرتمجــة  علـــى التلفزيــون أو الســـينما ومقارنتهــا  مبـــا يســعه مـــن حــوار. لكـــن إضـــافة 

 غاية من األمهية, اذ مل تزد شيأا يف الرتمجة هوه.مل تكن يف    creacion – creyentesاملرتجم لكلمة 

غم مـن متّكنـه وقّوتـه, االسـبانية؛  فبـالرّ  إىلم( لسورة الفاحتة من اللغـة العربيـة 0107ترمجة مركز نور إنرتانشوانل)  يف حني أن
  :فلقد كانت تشوبه بع  املعوقات اليت أثّرت نوعا ما على الرتمجة منها

كانـــت معوقـــات يف علـــم النحـــو وعلـــم الصـــرف, ألن اللغـــة   حيـــ , 0الرتمجـــة يف اآليـــة  واجهـــت  ولعـــل أهـــم املعوقـــات الـــيت
اإلســبانية ختتلــف مــن انحيــة النحــو والصــرف بشــكل كبــري عــن اللغــة العربيــة, فعلــى ســبيل املثــال  ال احلصــر جنــد أن الفعــل 

ا عـن اللغـة العربيـة الـيت يكـون  فيهـا املاضـي  أزمنـة, قـد يتخـو كـال منهمـا  إحيـاءا خمتلفـ 6-5له أكثر من   ser) (املاضي هنا
 صيغة  واحدة فقط.

Sura faatiha0 
 ِبۡسِم ٱهللَِّ ٱلرَّمۡحٰ ِن ٱلرَِّحيمِ 

con el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso 

 
 ٱحۡل ۡمد  هللَِِّ ر بِّ ٱۡلعٰ ل ِمني  

Alabado sea Al-lah, Señor de toda la creación!,  
  

 ٱلرَّمۡحٰ ِن ٱلرَِّحيمِ 

el Clemente, el Misericordioso,  
 

 مٰ ِلِ  يـ ۡوِم ٱلدِّينِ 

Soberano del Día del Juicio Final 
 

ك  ن ۡست ِعني   ك  نـ ۡعب د  و ِإايَّ  ِإايَّ
                                                           

0
 https://quranenc.com/ar/browse/spanish_montada_eu/1 
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Solo a Ti adoramos y solo a Ti pedimos ayuda.  
 

رٰ ط  ٱۡلم ۡست ِقيم    ٱۡهِدان  ٱلصِّ

Guíanos por el camino recto,  
  

ع ۡمت  ع ل ۡيِهۡم غ رۡيِ ٱۡلم ۡغض وِب ع ل ۡيِهۡم و ال  ٱلضَّآلِّني  
 ِصرٰ ط  ٱلَِّوين  أ نـۡ

el camino de quienes has agraciado, no el de quienes han incurrido en Tu ira ni el de quienes se han 

extraviado (a pesar de conocer la verdad).  
  

ثقيلــة وغـــري موفّقـــة, رغـــم أهنــا صـــحيحة علـــى املســـتوى  حرفيــة نوعـــا مـــا جـــاءت الصـــياغة مــن الســـورة األخـــرية اآليـــةيف هــوه 
 اللغوي, إال أهنا مع ذل  غري موفقة ألهنا مل تنقل نمانة كل املعلومة املعرّب عنها يف الن  املنطلق.

نقــل مــن لغــة إىل لغــة أخــرى ,ســواء  تعّلــق هــوا النقــل مبفــردات أو  فالنــاظر إىل الرتمجــة جيــدها  ختــرج يف حتديــداهتا عــن كوهنــا
جبملة , فحدود الرتمجة ومعاملها تتاى على القب  والتحديد لتعقيدها وتداخلها يف مجيع ا االت املعرفيـة )لسـانيات الـن  

فمــن املســلم ب هــان ا.  الســيميائيات( فــاي حــّد نقدمــه هلــا لــن يســتبعد ابقــي احلــدود الــيت قوربــت هبــ –حتليــل اخلطــاب  –
لساين آخر بفعل التحويل قصد تغيري حال الن  املـرتجم ومراعـاة جمالـه التـداويل,  نقل من نظام لساين إىل نظام الرتمجة هي

إال أننا  جند أن هوا التعريف تفي أكثر وـا يظهـر, فالرتمجـة هـي  هـوا أو غـريه ألهنـا  وهـي  تنقـل بفعـل التحويـل مـن نظـام 
تقــوم  ابنتقــاالت عــرب قناهتــا الرتمجيــة مــن حضــارة إىل حضــارة ومــن ثقافــة إىل ثقافــة أخــرى فالرتمجــة لغــة غرييــة   لســاين  آخــر,

تبتعـد عـن األصــل  لتقـرب  منــه يف آن واحـد, فهــي  بـني الــوهاب واإلايب  تعمـل علــى رفـع الــن  املـرتجم وهــوا مـا ال نــراه 
 .وجنده يف هوه الرتمجة

س ن  بنا أن نؤّكدعليه  و ه مـن احملبـو أن ال تعتمـد ترمجـة القـرآن علـى الرتمجـة احلرفيـة القاتلـة للمعـىن و هلوا املوضوع بوكر انّ  حي 
اليت ينتج عنها مـا مياثـل الرتمجـة اآلليـة يف الوقـت احلاضـر, ألّن فيـه مـن فاعلـه إهـدارا  لـنظم القـرآن, وإخـالال  مبعنـاه, وانتهاكـا  

مجـة احلرفيـة عنـد ترمجـة معـاين القـرآن بلغـة أخـرى و الـيت حتاكيـه كلمـة بكلمـة, حبيـ  ولـول  ال حيبّـو اللجـوء إىل الرت  حلرمتـه.
لُّ مفردات الرتمجة حملّ  أسلوبِِه, حي  ال ميكن أن تقوم مقام األصل يف حتصيل كل مـا يـ َقص ـد منـه   مفرداته, وأسلوهبا حملّ  حتِ 

وا أمـر غـري وكـن ابلنسـبة لكتـاب هللا العزيـز. فالرتمجـة احلرفيـة من املعاين املقيدة بكيفياهتـا البالغيـة وأحكامهـا التشـريعية, وهـ
ال يرتتب عليها سوى إبدال لفت بلفت آخر يقوم مقامه يف ودية بع  معناه, وليس يف ذلـ  شـيء مـن الكشـف والبيـان, 

, وال غــري ذلــ   مــن األمــور الــيت ال شــرح مــدلول, وال بيــان جممــل, وال تقييــد مطلــق, وال اســتنباط أحكــام, وال توجيــه معــان 
و ابلتايل من احملبو تفادي الرتمجة احلرفيـة ألهنـا  ركيكـة  غـري مستسـاغة وال تـِؤدي إىل املعـىن  .اشتمل عليها التفسري املتعارف

املراد. إهنا أيضا غري جمدية ألهنا تؤدي إىل نتائج خالية من أي معىن , وال تنتج ترمجـة مقبولـة يف كـل احلـاالت , فهـي ترمجـة 
 .غري معرّبة أصالسقيمة 

يعتمد هوا النوع من الرتمجـات علـى الرتمجـة املعنويـة الـوي تقـوم عليـه النظريـة التفسـريية والـيت تعتمـد  أنمن األفضل  ابلتايلو 
علــى صــياغة املعــىن العــام للجمــل أو املــادة املرتمجــة , فالرتمجــة املعنويــة ال تطــوق نفســها بطــوق احلرفيــة القاتلــة ملعــاين الــن  

هنــا ترتكــز علــى التحليــل والتفســري وال تقتصــر إال علــى معــاين املفــردات وحــدها فحســب , بــل تغــو  يف صــلب األصــلي أل



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

436 

 

الـــن  وحتّلـــل عناصـــر بنـــاءه اللغـــوي أي اإلعـــراب ألن املعـــىن يكمـــن يف البنـــاء اإلمجـــايل للجمـــل والفقـــرات وحـــّ  النصـــو  
رتمجــة الّدالليــة/ املعنويــة, الــيت تنقــل املعــىن وتراعــي الــدالالت الكاملـة حيــ  لكــّل لغــة منطقهــا البيــاين. لــوا ينبغــي التشــّب  ابل

املعجمية و البىن النحويـة للمصـطلح و الـيت ترتكـز علـى الداللـة واملـدلوالت املرتبطـة ابملعـىن السـياقي الـوي جيعـل مـن اجلمـل 
, جيـــب تـــوخي و لتفـــادي تشـــويه املعـــىن (.07, 0396)حممـــد حســـن الـــوهيب,يف الـــن  متسلســـلة, متواصـــلة و مرتابطة.

األمانة يف هوا النوع مـن الرتمجـة و ذلـ  ابحملافظـة علـى معـاين الـن  األصـلي ونقلهـا نقـال أمينـا إىل اللغـة املـراد ترمجـة الـن  
 إليها. 

إن ترمجة معاين الكـرمي القـرآن هـي أكثـر إرابكـا, إذ حتتـوي علـى أدق التفاصـيل وتركـز اهتمامهـا علـى الـن  األصـلي وتتميـز 
وضوعي لقرهبا من اللغة األصلية, والسياق يلعب دورا كبريا يف بلـوض احلصـيلة النهائيـة ملعـىن الـن . وهلـوا السـبب نسلوهبا امل

هـو كـالم  غـة املـرتجم إليهـا. القـرآن الكـرميينبغي ألي مـرتجم أن يراعـي جيـدا تلـ  العوامـل و اخلصـائ  اللغويـة األسـلوبية للّ 
و لقد نّزل هدايـة للنـاس  .درون على اإلتيان مبثله, ولو اجتمع اإلنس واجلن على ذل هللا اخلالد بكونه معِجزا  للبشر, ال يق
 .ملا فيه صالحهم يف دنياهم وأخراهم

تتميز جبملة من اخلصائ  الراقية اليت تتفوق فيها علـى غريهـا, و تكتسـب هبـا ثـراءا لغـواي و تكتسـي صـفات  القرآن إن لغة
 (. و من أهم تل  اخلصائ :35, 0994هيم السمرائي,مجالية تضفي عليها طابع اإلعجاز)ابرا

فمن ميزات القرآن الكرمي اإلعجاز يف مجلته لعدة معان؛ كاإلخبار ابلغيب, واسـتيفاء تشـريع ال يعرتيـه خ ل ـل, وغـرِي ذلـ   -
 وا ع دَّ من وجوه إعجازه.

يـة, فلكـل لغـة خواصـها, ال يشـاركها فيهـا إمنا يقوم اإلعجـاز السـاري أيضـا يف كـل آيـة منـه علـى مـا فيـه مـن خـوا ّ  بالغ -
وابلتـــايل لـــو ت ـــرجم القـــرآن ترمجـــة حرفيـــة لضـــاعت خـــوا ُّ  (,44-43, 0983,)حممـــد صـــاحل البنـــداقغريهـــا مـــن اللغات

ل القـرآن القرآن البالغية, ولنزل من مرتبته املعجزة إىل مرتبة تدخل حتـت طـوق البشـر, ولفـات هـوا املقصـد العظـيم الـوي نـزّ 
  .لى حممد صلى هللا عليه وسلممن أجله ع

لــيس الرتمجــة ابألمــر اليســري بــل هــي صــعبة وقــد تكــون أصــعب مــن التــاليف ألن املؤلــف طليــق يف اختيــار ألفاظــه وتراكيبــه,  
 بـدال مـن مــرتجم القـرآن حينمـا يشــرع يف عملـه يكــون أسـري معـاين هللا ومقيــدا ومضـطرا ابحلفــال علـى املعـىن. وترمجــة معـاين

فبالنســبة للمــرتجم الفكــرة مصــاغة ال تعــود إليــه  .الشــرح والتفســري مــن لغــة املصــدر إىل لغــة الســامع أو املتلقــيالقــرآن تتطلــب 
تعـود إىل منشـئ الــن  أال و هـو كـالم هللا تعــاىل ولـيس لـه أن يبحــ  عنهـا بـل وأن ينقلهــا بلغـة أخـرى , فــإذا كـان للمــرتجم 

 يراها مناسـبة فـإن مـرتجم القـرآن جيـد نفسـه مقيـدا حـول تقيـيم مـا ينقلـه األديب احلرية يف الّتصرف أي يف اعتماد الطريقة اليت
هدفـه أن يرّكـز  قة والعمق ح  ال يصبح عسري ا على فهـم القـراء وال يتصـرف و ال يبـدع. ألنّ إىل العامة. فهو حيتاج إىل الدّ 

ففي هـوا النـوع مـن  .تاثري يف القارئن اللفظي وقوة الويعتمد على نقل فحوى الن  نقال أمينا وال على شكل الن  والتفنّ 
النصــو  يلجــا املــرتجم إىل الرتمجــة التفســريية.حي  أبنــاء اللغــة املــرتج م إليهــا حيتــاجون إىل تفســريه, وبيــان مــا فيــه مــن أســرار 
 وأحكــام. إّن مــن مواصــفات ترمجــة معــاين القــرآن اجلمــود ال اإلبــداع, و علــى املــرتجم أن حيــافت خــالل قيامــه ابلرتمجــة علــى
مفهوم املعىن ومفهوم القيمة, وال يبدع فيها ح  ال تفقد القيمة جدواها وح  ال تتيه الن  بني الفـروق اللغويـة وتنتقـل إىل 



 حساين سهام ترمجة معاين القرآن الكرمي بني األمانة و التحريف
 

437 

 

املعــاين الركيكــة مــن لغــة إىل أخــرى, وابلتــايل هــوا يــؤدي إىل إبعــاد إبــداع املــرتجم ويضــعه محالــة املعــىن فقــط , بيــد أن الــن  
لكـن املـرتجم ملعـاين القـرآن يكتفـي ابألصـل وال يبـدع  .لرتمجـة ميكـن ابعتبارهـا كتابـة اثنيـة للـن ميكن كتابته نكثر من لغة وا

فيه , ألن ن  واحد له معىن واحد , هوا على عكس املرتجم األديب يف ترمجته للنصو  األدبيـة فهـو لـيس مقيـدا كمـا هـو 
بــداع , فهـــو مبــدع وعليـــه يســتطيع متكـــني املتلقــي مـــن احلــال ابلنســبة ملـــرتجم معــاين القـــرآن , بــل لـــه احلريــة يف التصـــرف واإل

اإلمساك خبيوط القوة اإلبداعية اليت وضع هبا الن  والتمكن منه غاية التمكن إلبداع نظري أو نظائر للـن  األصـلي وعلـى 
املتضـــمنة يف هـــوا تصـــبح الرتمجـــة بنـــاءا ال هـــدما وابتكـــارا ال حماكـــاة و ديـــد ال تقليـــد حـــ  يتمـــرس املتلقـــي آبليـــات اإلبـــداع 

 الرتمجات اليت تقع بني يديه.
إن املرتجم األديب يتصف ابإلبداع , إذ ميكنه التالعـب ابأللفـال حيـ  يكـون واضـحا وسلسـا يف تراكيبـه الدالليـة والرتكيبيـة 

وعليـه  وحبي  يؤثر على املتلقي بشـكل أو آبخـر أثنـاء القـراءة , وهـوا لـيس مـن شـان مـرتجم القـرآن املقيـد ابملعـىن واملضـمون
قة ال التنميق ألن املعـىن مهـم جـدا ال   ابملعىن والدّ يلجا لتفسريها ال لضبداع فيها والتالعب نلفاظها فهي حتتاج إىل التشبّ 

 حيتمل اخلطا.                                                                
  األصــلي الــيت يفــرتض أن يقــع حتتهــا , فهــو عبــدا مطلقــا ال إن مــرتجم معــاين القــرآن غــري قــادر علــى التحــرر مــن قيــود الــن

حيرر الفكرة من براثن لغتها األصلية وتنقيتها من كل الشـوائب الـيت أحلقتهـا أو قـد أحلقتهـا هبـا تلـ  اللغـة , بـل حيـتفت جبـزء  
ألصـلية وسـجن اللغـة كبري من الروحية املعنوية واألسلوبية للـن  األصـلي ألن الفكـرة هـي يف سـجن مـزدوج , سـجن اللغـة ا

ولـول  جنـد أن أتعـس الرتمجـات هـي  .املستقبلة, ومن ّ فإن املرتجم عندئو يكون قد ترجم الفكرة وقيودها يف نفس الوقت
احلرفية القاموسية , سيدة الساحة يف الثقافـة العربيـة الراهنـة تليهـا يف التعاسـة تلـ  , الـيت تـزعم احملافظـة علـى الشـكل/ املبـىن 

ذات أســرار ولـول  فــإن كـل مفــردة منهــا ينبغـي الوقــوف علــى  لغـة القــرآنف األصــلي للـن  يف صــيغته املرتمجــة.ال األسـلوب 
 قدميها حاملة قلبها بيدها لتفسريها, و الرتمجة عامل ثراء أساسي يف لغات تل  الثقافات ال ختريب و حتريف. 

قـة الـيت جـاءت هبـا اللغـة العربيـة والـيت نـزل بـنفس الدّ  سـبانيةة االغري انه نستنتج استحالة ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي إىل اللغـ
هبــا القــرآن الكــرمي, و أن القــرآن ميكــن أن تــرتجم كلماتــه حرفي ــا, لكــن مــن الصــعوبة مبكــان ترمجــة مــا حتملــه هــوه الكلمــات 

 سرار اللغة مـا ميكـن أن حيـلّ فالتعبري العريب حيمل يف ألفاظه من أ .بباطنها من مدلوالت ومعان  متثل روح القرآن وسر بالغته
القـرآن  ه تعبري آخر بلغة أخرى, فـإن األلفـال يف الرتمجـة ال تكـون متسـاوية املعـىن مـن كـل وجـه فضـال عـن الرتاكيـب.ألنّ حملّ 

غايتــه و مقصــده إمنــا يرمــي إىل هدايــة النــاس صــالحهم و هــوا ال و  و ترتيبــه و أدائــه        الكــرمي بلغتــه املعجــزة يف نظمــه 
 لغته األصلية بتفهم أحكامها من إالّ يتاتى 

وهبــوه املناســبة, ال بــد مــن القــول: إن ميــدان ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي إىل لغــات العــامل احليــة, حيتــاج إىل جهــود مضــنية, 
فـة وتعاون على املستوايت كافة؛ وهو حيتاج أول ما حيتاج إىل تكوين هيأة عاملية للقرآن الكرمي, تكـون علـى علـم أصـيل مبعر 

تفســري كتــاب هللا, وعلــى درايــة واســعة بتبليــ  معــاين القــرآن الكــرمي لشــعوب العــامل اإلســالمي, علــى اخــتالف لغاهتــا, وتبــاين 
 .(93ه, 0408)علي بن سليمان العبيد, .أجناسها, حاملة شعار مصحف لكل إنسان, وتفسري لكل إنسان
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األوىل علــى اللغــة, وذلــ  لتحقيــق التواصــل بــني ثقــافتني أو  إّن التواصــل البشــري كمــا ال تفــى علــى اجلميــع يعتمــد ابلدرجــة
عدة ثقافات خمتلفة وأمم خمتلفـة ومتباعـدة دينيـا يرتيـا, اجتماعيـا ورمبـا حـّ  جغرافيـا. فاللغـة هـي وسـيلة مـن وسـائل التعبـري 

ّلمهـا أو يـدعي ابســتعماهلا عـن أحـوال احلضـارة الســائدة, ووّـا ال شـ  فيـه أن اللغــة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا ابلشــعب الـوي يتك
حبيـــ  ال ميكـــن التفكـــري يف طـــرف دون اآلخـــر. فاللغـــة ال ميكـــن أن حتـــىي إال حبيـــاة شـــعبها, وال ميكـــن أن تتطـــور إال بتطـــور 

 شعبها ووجود انس حيسنون تكّلمها وعظمتها يف وقت ما تنبع من اإلهتمام املعطى من طرف شعبها.
ليت تعرّب هبا األمة عن مكوانت ثقافتها ومنتجات حضارهتا, حي  أننا نسـتطيع القـول فاللغة هي الرموز اللفظية والكتابية ا 

إن لغــة كــل أمــة هــي عنــوان حضــارهتا ومقيــاس رقيهــا. فــإذا أردان أن نعــرف مبلــ  كــل أمــة مــن الــّدين, العلــم والسياســة وغــري 
ه. ألن اللغــات ختتلــف متــام اإلخــتالف يف ذلــ  مــن أحواهلــا, فعلينــا النظــر أوال يف لغتهــا, لنتعــرف علــى مبلغهــا مــن ذلــ  كلّــ

الدالليــة و النحويــة. كمــا هــو احلــال ابلنســبة للغــة العربيــة واللغــة اإلســبانية؛  ميثلــون ثقافــة جــد خمتلفــة. , مســتوايهتا املعجميــة
واإلسـالمية. وعليـه فـإن فاإلسبانية متثل الثقافة الغربية و احلضارة اإلسبانية خاّصة, يف حني متّثل اللغـة العربيـة الثقافـة العربيـة 

هــوه الثقافــات خمتلفــة يف شــ  مظــاهر احليــاة ال ســيما يف املظــاهر الدينيــة و اإلجتماعيــة , لــوا فــإن لكــل لغــة مفرداهتــا الــيت 
 يتفق املتحدثون على أهنا مفهومة لدى كل منهم.

ن غريهــا خبصــائ  لغويــة ذلــ  أن كــل لغــة تتميــز عــ ,بيــد أنــه يــنجم االخــتالف بــني اللغــات أيضــا يف خصــائ  كــل منهــا 
, علــم الرتكيــب   Morphologie, علــم الصــرف   Phonétiqueمتباينــة, ميكــن حصــرها يف مخــس خصــائ  : الصــوتيات 

Syntaxe  علم املفردات ,Vocabulaire  واألسلوب ,  le Style  .  
بيــة إال قلــيال, صــارت بعــد انتشــار و مــن املســلم بــه أن اللغــة العربيــة الــيت كانــت حــدودها ال تتعــدى حــدود شــبه اجلزيــرة العر 

اإلســالم أهــم لغــة يف العــامل املعمــور خــالل العصــور الوســطى لــيس يف الــدين أو علــوم اللغــة فحســب, بــل بكــل العلــوم الــيت  
 و األصالة خبصائ  من ذل :         ز هللا تعاىل اللغة العربية لغة اإلسالم كانت سائدة آنواك. و لقد ميّ 

انة كبرية لعمليـة وضـع املصـطلحات, و ذلـ  راجـع إىل طبيعتهـا اخلاصـة و ويزاهتـا الصـرفية و غناهـا يف * أن للغة العربية مك
حيــ  أهنـا تتميــز بدرجـة عاليــة مـن املميــزات الصـرفية, و بغــزارة الثـروة اللغويــة وــا  (45, 0111,) حممــد ديـداوياملفـردات

 يتيح توليد اآلالف من املصطلحات.
 ليت تدل على معان خاصة مثل أوزان القلة أو الكثرة.* تّتسم بوجود املوازين ا

* تتميـز كــول  مبرونــة النظــام االشـتقاقي و إمكانيــة اســتخدام مجيــع العمليــات الصـرفية و مبوســيقاهتا و مجــال بياهنــا. و عليــه 
ل إجيـاد الشـتقاق يسـهّ فان خزائن املفردات يف اللغة العربية غنية جدا, و ميكن لتل  املفردات أن تزداد بال هناية ذل  ألن ا

ت بـه صـيغة جديـدة فانـه يفهـم صي  جديدة من اجلوور حبسب ما حيتاج اإلنسان على نظـام معـني, حـ  أن القـارئ إذا مـرّ 
معناهــا مـــن القرنيـــة. فاللغـــة العربيــة لغـــة اشـــتقاقية تعتمـــد علــى اجلـــور حيـــ  وخـــو اجلــوور ّ تتشـــكل علـــى األوزان و اللغـــة 

مشـتق منهـا :  أوتـوا,  05الكلمة كثرية جدا مثل كلمة  أتى  ظهرت يف القرآن الكـرمي نكثـر مـن العربية ويت مبشتقات من 
سناتيكم, نؤيت, متياهنا, يؤيت, آتين , لتاتيين ...  . وأخريا , إن اللغة العربية تتميز خبصائ  وتتفوق بعدد مـن املـزااي الـيت 
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هتـا, وجزالـة تراكيبهـا, ويف قـدرهتا علـى التوليـد واالشـتقاق واالتسـاع تتجلى يف فصاحة كلماهتـا, وعووبـة ألفاظهـا, ورقـة عبارا
 واالستيعاب.

هي اللغة الرمسية للمملكـة األسـبانية وهـي أيضـا  الرمسيـة ملعظـم بلـدان  (Castellano :يف حني أن اللغة األسبانية أو القشتالية
و. وكانـــت مدينـــة طليطلـــة اإلســـبانية ملتقـــى للتبـــادل أمريكـــا الالتينيـــة, وإحـــدى اللغتـــني االـــيّت يـــتكلم هبمـــا ســـكان بورتوريكـــ

الثقــايف واإلشــعاع العلمــي. و يف القــرنني الثــاين عشــر والثالــ  عشــر امليالديــني, كانــت مدرســة طليطلــة للرتمجــة تنقــل الكتــب 
تفــى علــى اجلميــع أنــه وال  العلميــة والطبيــة والفلســفية والرايضــية والفلكيــة مــن اللغــة العربيــة إىل اللغتــني الالتينيــة واإلســبانية.

التـاريخ وهـي اإلسـالمية, املسـيحية واليهوديـة. وانطالقـا  مـن االهتمـام  عاشت يف اسبانيا ثالثة ثقافات دينية خمتلفة علـى مـرّ 
البليــ  الــوي أواله اإلســبان للحضــارة العربيــة واإلســالمية, فــإهنم قــاموا برتمجــة القــرآن الكــرمي إىل لغــتهم. و ظهــرت أول ترمجــة 

غــري أن الكنيســة حرمــت نشــرها, كمــا حرمــت نشــر القــرآن, أو توزيعــه  .م(0043القــرآن إىل اللغــة اإلســبانية ســنة ) ملعــاين
بلغتــه األصــلية. كمــا أن آخــر املســلمني بشــبه اجلزيــرة اإليبرييــة )إســبانيا( قــاموا بنقــل ترمجــات معــاين القــرآن قســبانية مكتوبــة 

  (03ه, 0400)امحد غراب, . اليومابخلط العريب, وهي ترمجات ال زالت حمفوظة إىل
أمر على غاية من األمهيـة؛ ملـا تقـوم بـه هـوه الرتمجـة مـن  -وخاصة إىل اللغات احلية-إن ترمجة القرآن الكرمي إىل لغات العامل 

تعريف نصول اإلسالم, وبيان لقواعد هوا الـدين احلنيـف, بيـد أنـه يسـتعني بعـ  األشـخا  أحيـاان ابلرتمجـة وال مخـووها 
, ولكـن يف احلقيقـة ترمجـة القـرآن الكـرمي ليسـت ابألمـر اليسـري, ولـيس قمكـان أي أحـد أن يتصـدى هلـوه املهمـة اخو اجلـدّ م

الشـــاقة فهـــي عمـــل جـــّدي وجيـــب التعامـــل معهـــا بعقالنيـــة لتجنـــب احلصـــول علـــى نتـــائج ســـلبية و غـــري مرضـــية, حيـــ  قبـــل 
 القـرآن مــن التسـّلح و تـوافر مجلــة مـن الشــروط والضـوابط الــيت الشـروع يف أي عمـل مــن أعمـال الرتمجــة, ينبغـي ملـرتجم معــاين

جيــب مراعاهتــا يف عمليــة الرتمجــة بشــكل مطلــق تســمح لــه نداء العمــل الرتمجــي, و حــ  يــتمكن مــن تــدليل هــوه العقبــة و 
 الوصول إىل ترمجة صحيحة و مقبولة واليت سيجرى ترتيبها فيما يلي حبسب درجة أمهيتها :  

عليـــه أنـــه ينبغــي علـــى مــرتجم معـــاين القــرآن أن يكـــون مــتمكن مـــن الــزوج اللغـــوي الــوي يقـــوم ابلعمـــل  رفمــن املتعـــا -/0
ا ببالغتهــا وبياهنــا مـــن قــا يف مجيــع خصـــائ  اللغــة العربيــة وملّمـــومتعمّ  (80ه, 0396,)حممــد عبــد العظــيم الزرقـــاينعليه

لرتمجة إليها من أفعـال وأزمـان وصـور وغـريه. وهـوا لكـي قا للغة األجنبية املراد اومتقنا ومتعمّ  صرف,  و, اشتقاق ومفردات
ن التــام والواسـع مــن الـتمكّ  ن مـن فهــم مـا يقــرأ وصـياغة الرتمجــة نسـلوب مفهــوم وبقواعـد لغويـة صــحيحة. ولـول  فــإنّ يـتمكّ 

 .  (56,  0999)عيسى سامل, فهم اللغتني وأساليبها اإلبداعية وتصريفاهتا وإدراك فوارقها أمر مهم جدا 

صــا يف كــل العلــوم املرتمجــني يعملــون علــى كــل االختصاصــات, فهــل يعقــل أن يكــون املــرتجم متخصّ  نالحــت أن جــلّ  -/0
  بعينـه ألنـه حيـتم عليــه أن تخّصـمواآلداب وأن يتقنهـا مجيعهـا يف نفـس الوقـت ؟ هلــوا فعلـى املـرتجم أن يقتصـر علـى جمــال 

التعامـــل مـــع بعـــ  املـــواد والنصـــو . فهـــو ينبغـــي أن يكـــون  جيتهـــد كثـــريا لكـــي ينمـــي املعرفـــة الضـــرورية الـــيت تســـاعده علـــى
  يف ا ال الديين أو ما يسمى بعلـم الالهـوت. و عليـه يكـون املـرتجم متمكنـا  مـن معرفـة صا يف مهنته, كان يتخصّ متخصّ 

قـة مـا مل يكـن ملم ـا حي  أن املرتجم ال ميكن له ترمجـة معـاين القـرآن ترمجـة دقي .علوم القرآن, عاملا  نصول الشريعة ومبادئها
بكـل مــا يتعلــق بــول  الــن , مـن أســباب نزولــه, ودالالتــه مــن حيــ  العمـوم واخلصــو , عارفــا  بكــل املصــطلحات اللغويــة 
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حــ   (06ه, 0403,) منــاع خليــل القطــان نــا  مــن دالالهتــا الشــرعية علــى األحكــام املــرادة هبــاالــواردة يف القــرآن, متمكّ 
صـه واملصـطلحات األساسـية جمـال ختصّ  فمعرفـة املـرتجم حقـل الـن , . عـن املعـىن املـراداملعـرّب يكون قادرا  علـى اختيـار اللفـت 

ـــه الـــبع  مصـــطلح  ـــول  يطلـــق علي ـــة, ألن ذلـــ  يـــؤثر علـــى معـــاين الكلمـــات والســـياق ول ـــة األمهي املســـتخدمة أمـــر يف غاي
جم حمتــارا عنـد اختيــاره للمفــردة حيــ  الســبب الوحيـد واملفحــم الـوي جيعــل املـرت    Macro contexte السـياق األكــرب  ,  

 املالئمة , هو عدم تشبثه مبوضوع أو احلقل املعريف الوي يرتجم فيه. 
إن معرفـة املوضـوع تـؤثر علـى نوعيــة الرتمجـة وقيمتهـا وهـوا مـا اشـرتطه اجلــاحت قـدميا حـني قـال :  ال بـد للرتمجــان  و ابلتـايل 

. ألن رغــم معــارف املــرتجم الــيت (37, 0984)اجلــاحت,املعرفــة   أن يكــون بيانــه يف نفــس الرتمجــة يف وزن عملــه يف نفــس
إال أنه ال يستطيع التاويل أو التفسري وإظهار مـا تفيـه الـن  وإدراك الفـوارق الطفيفـة   Extra cognitive تتجاوز مدركاته 

رة يف ون متداولـة ومفّسـصا, فاملصطلحات الّدينية متخصصة دقيقة املعـىن, انذرا مـا تكـبني املصطلحات, إن مل يكن متخصّ 
مجيع القواميس واملعاجم وابلتايل مييل إىل املرتجم إىل احلرفيـة. وهلـوا فـإن هـوا النـوع مـن النصـو  قـد يطـرح مشـكلة عويصـة 

  من حيـ  اسـتيعابه للمعـاين يف لغتـه األصـلية, كمـا يطـرح لـه أيضـا صـعوابت إذا أراد أن للباح  أو املرتجم الغري متخصّ 
نيــة علــى كثــري مــن التعبــريات الغامضــة. و هــي ال تســمح ابلتفســري ّديه إىل اللغــة األجنبيــة. حتتــوي النصــو  اللــه أو يرتمجــحيوّ 

ابلــرأي ومــن أجــل فهمهــا وترمجتهــا بشــكل يقــني جيــب قبــل ذلــ  أن يــتم تفســريها وشــرحها مــن قبــل متخصصــني أكفــاء يف 
, وأن تـتم الرتمجـة ابلتشـاور مـع رجـال الـدين يف اللغتـني اإليهـالدين اإلسالمي و مـن النـاطقني ابللغتـني املـرتجم منهـا واملـرتجم 

ألن اجلهـــل ابلتعبـــريات القرآنيـــة يف أحيـــان كثـــرية يكـــون ابلـــ  اخلطـــورة , ويـــؤدي عنـــد قصـــد أو غـــري قصـــد إىل ضـــياع املعـــىن 
 املقصود وإىل تسفيهه أو ح  إىل قلبه إىل ضده.

ا بلغـــت درجــة ثقافتـــه , إال أن هـــوا ال يــؤدي بـــه إىل أن يكـــون ومــن هنـــا نتفــق علـــى حمصـــلة واحــدة,و هـــو أن املـــرتجم مهمــ
متخصصا يف مجيع املواضيع, فالتخص  يلعب دورا فعاال يف عمليـة فهـم واسـتيعاب املعـىن وال بـد للمـرتِجم مـن اعتمـاده يف 

ن فـ  طالسـم ن مـحـ  يـتمكّ  ,استحضار معىن األصل على تفسري عـريب مسـتم د مـن القـران الكـرمي واألصـول املقـررة شـرعا  
نقلها وفق كل املؤشرات السياقية للن  بغيـة وديـة املفـاهيم واملعـاين يف الـن  اهلـدف   ّ وغموض املصطلحات الدينية ومن 

 أداءا يسريا, و صحيحا.
 

لـوا / توخي الدقة يف مراعاة احملتوى الداليل, بغية  نب اإلهبام وااللتبـاس كمـا أن حسـن التفسـري هـو سـر الرتمجـة املتقنـة و 3
 ألنفإننا  ر  على أن الرتمجة اليت نتوالها وخو بعني االعتبار ليس معىن الن  فحسب بل اإلطـار الـوي تـرد فيـه أيضـا. 

خــو موقفــا أساســيا اخلطــر يف ترمجــة معــاين القــرآن هــو عنــدما ال يســتطيع املــرتجم أن يعيــد صــياغته , و هنــا ينبغــي عليــه أن يتّ 
 هلـواو  .ا مل تكـن موجـودة يف األصـلرمّبـ البع  التفسريات يف لغة القرآن ينتج غموض قبل معاجلته , ألن كل إضافة وحوف

ـــــــف يف ترمجـــــــة كـــــــالم هللا حـــــــ  ال نشـــــــّوه بصـــــــورة كاملـــــــة روح الـــــــن  ـــــــن أيب ينبغـــــــي تفـــــــادي هـــــــوا النـــــــوع مـــــــن التحري ) اب
لصـحيح. فهـي تتطلـب ة جـدا يف ترمجـة القـرآن للحصـول علـى نكهـة املعـىن الـدقيق واقـة  مهّمـفالدّ  .(070, 0403العز,

النقــاب  التمســ  ابملعــىن األصــلي كمرتكــز أساســي يف كــل مــا يتعلــق حبركــة النقــل والرتمجــة. وجيــب علــى املــرتجم أن يكشــف
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علـى املعــىن الــدقيق , قــادرا ومــدركا متامـا للعناصــر الســياقية والدالليــة للــن  القـرآين و ضــليعا يف اجلوانــب الدالليــة والتفســريية 
كافئ ترمجي و درجة عالية مـن الفهـم و اإلسـتعاب لـدى املتلقـي اهلـدف. و ابلتـايل يصـبح اختيـار ترمجـة بغية حتقيق أقرب م

فـاملرتجم مسـأوال مسـؤولية كاملـة يف اختيـار املعـىن وكيفيـة توصـيله إىل  . دقيـق و مالئـممناسبة هو مسالة اختيار تفسري معـنّي 
تنــافر معنــوي يف ذهــن املتلقــي, بــل ينبغــي أن تكــون الرتاكيــب مقبولــة القــراء  .مبعــىن  أن ال ميت املــرتجم بكلمــات تــؤدي إىل 

معنواي ومنطقيا حسب نظام اللغة املنقول إليها. ألنـه يضـطلع مبسـؤولية كبـرية أمـام هللا وأمـام القـارئ  إذ أنـه ال يـرتجم للفهـم 
 .  (7, 0994)جورج موانن,  فحسب بل لضفهام  أيضا

عـدم اسـتطاعة الرتمجـة سـد هـوه الثغـرات رغـم حماولـة املـرتجم لـول ,  و القـرآنة ملعاين و هلوا فإن مشكلة الغموض يف الرتمج
 تكمن يف سبب غياب خاصية الدقة. 

مــن أهــم خصــائ  لغــة القـــرآن حيــ  أن املقصــود ابلرتمجــة هــو أن نقــل املعلومــة  نقــال أمينـــا  /أمــا خاصــية األمانــة  فتعــدّ 4
إذا تعلق األمر بكالم هللا جل و على, فهي حتتـاج إىل تفسـري دقيـق وال إىل  مفهوما وإال كان ضررها أكثر من نفعها خاصة

ترمجة حرفيـة بعيـدة عـن املعـىن , حيـ  أننـا نـرى كثـريا يف عصـران هـوا مـن هـو أمينـا يف نقلـه ولكنـه يـرتجم ترمجـة حرفيـة  عـل 
 يكون أمينـا يف نقلـه ويغفـل كثـريا عمـا ومنهم من يكتب ترمجة بلغة سلسة مفهومة ولكنه ال .املعىن يستبهم يف إفهام القارئ

ورد يف الن  األصل, وعليه فـإن كـال املرتمجـني بعيـدين كـل البعـد عمـا ينبغـي أن يكـون , إذ البـد للرتمجـة املسـتهدفة مـن أن 
 ف األمرين مجيعا , أعين األمانة واإلفهام.تكلّ 
يف    (Mounin),0994  ,78جم وهـوا مـا يسـميه إن الرتمجة األمينـة هـي الـيت  عـل القـارئ ال حيـّس ننـه يقـرأ نـ  مـرت  

    . les verres transparentsابلزجاج الشفاف     les belles infidèlesكتابه الشهري 
و ال تفـــى علـــى اجلميـــع أن ذلـــ  يســـتلزم بـــول جهـــود جـــادة علـــى الصـــعيد الفـــردي مـــن أجـــل تكـــوين مـــرتجم ويف, أمـــني  

ه , ثيقة نمانة املـرتجم وثقافتـه ودقـة مصـطلحاته ومفاهيمـه وسالسـة لغتـه و نّصـوصاحل. ذل  ألن ترمجة القرآن ذات صلة و 
فرتمجـــة القـــرآن  تهـــد يف مســـتوى املضـــمون وحـــده  وال الرتكيـــب حـــ  ال تعيـــق الرتمجـــة بشـــكل ملمـــوس و هـــوا للحفـــال يف 

ذلــ  مــن اخــتالف يف  الرتمجــة علــى معــىن الــن  األصــلي , وال علــى تــدرج عناصــر اجلملــة يف النصــني رغــم  مــا ينشــا عــن
 الشكل أو املبىن . 

إن الرتمجة ملعاين القرآن ليست قائمة من الكلمات بل هي مرتبطة ابلسياق والوي لـه أمهيـة كبـرية , حيـ  أن احملافظـة علـى 
املعىن يف ترمجة القرآن الكرمي تستدعي تضحية بع  جوانب الشـكل حـ  ال تتضـمن اخلـروج عـن املعـىن , و فطامـة الرتمجـة 

 حلرفية اليت ختنق الن  األصلي , واإلمساك ابلعصا للوصول إىل أعلى معىن واضحا وبسيط للن  األصلي.ا
ــه, وعيــب يـ َلــتمس ألن .هــوه الشــروط جيــب مراعاهتــا ملــن يريــد أن يفّســر القــرآن بغــري لغتــه, تفســريا  يســلم مــن كــل نقــد يوجَّ

ــالرتمجــة الــيت ال تتــوافر فيهــا شــروط الصــحة ت ســهم يف تشــويه صــ اس مشــوه املعــامل, ركيــ  العبــارة, ورة القــرآن, وتقدمــه إىل الّن
مـا يرتكـه لـدى قارئـه  األجنـيب جامد التعبري, ال يثري يف النفس ما يثريه القـرآن الكـرمي املعجـز مـن آاثر, وال يـرتك لـدى القـارئ

 .يف اللغة العربية من إعجاب
 النتيجة:
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القــرآن يف غايــة الصــعوبة و أن جــل اللغــات األخــرى تعجــز عــن جمــارات خنلــ  مــن نتــائج هــوه الدارســة إىل أن ترمجــة معــاين 
ى أيـــة ترمجـــة مناســـبة؛ ألن البيـــان املعجـــز اللغـــة العربيـــة الـــيت نـــزل هبـــا القـــرآن الكـــرمي. فبـــدون شـــ  لغـــة القـــرآن العربيـــة تتحـــدّ 

ز يف بيانـه, وفريـد يف إعجـازه, مـا ز وفريـد؛ ويّـأن أسـلوب القـرآن الكـرمي أسـلوب ويّـ ة. و يف أكثر الرتمجـات دقّـيتالشى حّ  
 جيعل عمليـة ترمجتـه إىل لغـة أخـرى عمليـة يف غايـة الصـعوبة؛ بسـبب صـعوبة نقـل اخلصـائ  البالغيـة والبيانيـة للقـرآن الكـرمي

ر لكــل مــن أراد ذلــ , بــل البــد ملــن و ابلتــايل فــان ترمجــة القــرآن الكــرمي إىل اللغــات األخــرى ليســت ابألمــر اليســري واملتيّســ.
ى ملثــل هــوا العمــل أن يكــون علــى حــت  عظــيم مــن علــم اللغــة العربيــة, ورســوئ يف معرفــة أســاليبها البيانيــة والبالغيــة, دّ يتصــ

أن يكون إىل جانـب ذلـ  علـى حـت  أوفـر مـن اللغـة الـيت يريـد الرتمجـة إليهـا, مـع أمهيـة  وغو  يف الوقوف على أسرارها. و
 .األمور مثارهاقة واألمانة يف الرتمجة, كي تعطي مراعاة الدّ 

 غونه للناس حق البالض.نسال هللا تعاىل أن يهيا ألهل ترمجة القران الِصَدق, و يقومون على خدمته خري القيام, ويبلّ 
 

 قائمة املراجع و املصادر:

,دار م0110ه,0403القران الكرمي ابلرسم العثماين, اخلطاط عثمان طه, برواية ورش لقـراءة اإلمـام النـافع, الطبعـة العاشـرة
 الفجر االسالمي.

 م0994ابراهيم السمرائي,يف شرف العربية, سلسلة كتاب األمة, وزارة األوقات و الشؤون اإلسالمية,قطر,
 ه.0403, 0ابن أيب العز, شرح العقيدة الطحاوية, مؤسسة الرسالة, بريوت,ط

 .0ابن قدامى املقدسي, املغين يف الفقه احلنبلي, دار الفكر, بريوت,ط
 0984تاب احليوان,املقدمة درس و منتخبات بقلم فؤاد افرام البستاين,منشورات دار دمشق بريوت,اجلاحت,ك

 .0400امحد غراب,الرؤية  اإلسالمية  لالستشراق,املنتدى اإلسالمي, لندن,
جـــــــــورج موانن,املســـــــــائل النظريـــــــــة يف الرتمجـــــــــة, ترمجـــــــــة لطيـــــــــف زيتـــــــــوين, دار املنتخـــــــــب العـــــــــريب للدراســـــــــات و النشـــــــــر و 

 .0994يع,بريوت,التوز 
 0111حممد ديداوي, الرتمجة و التواصل, املركز الثقايف العريب للنشر, طبعة اوىل,

 45, 0111علم الرتمجة بني النظرية و التطبيق, املركز الثقايف العريب, بريوت, ,حممد ديداوي
 ه. 0,0396حممد حسن الوهيب,التفسري و املفسرون ,دار الكتب احلديثة ابلقاهرة,ط

 ه.0,0396مناهل العرفان يف علوم القران,دار الفكر,بريوت,ط,عبد العظيم الزرقاينحممد 
 .  0983, بريوت 0الكرمي,دار االفاق اجلديدة,ط القرآنحممد صاحل البنداق,املستشرقون و ترمجة 

 ه. 0403, مكتبة املعارف ابلرايض,  القرآنمباح  يف علوم  ,خليل القطانمناع 
 . ه1,0408, اصوله و ضوابطه, مكتبة التوبة,طالقرآن الكرميتفسري علي بن سليمان العبيد, 

 ,0999عيسى سامل,الرتمجة يف خدمة الثقافة اجلماهرية يرتها تطورها,منشورات احتاد الكتاب العرب,

Enriqueta Ribe,Miguel Olivera , « les presupposition du discours, un dilemme pour le 

traducteur,Meta, Canada Vol24 n°1 
George Mounin,les belles infidèles,P.U.lille1994. 
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 املراجع االلكرتونية:
https://iqraa.com/BlogPost?Lang=ar&Post_ID=336 
https://quranenc.com/ar/browse/spanish_garcia/1 
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 (11) 
 ة العربية وتعلمها عرب اإلنرتنتاللغيف تعليم  Google)تطبيق جوجل )

 1د. نورعاشقني عثمان
 أستاذة بقسم اللغة العربية, كلية اللغة واالتصال, جامعة يونيزا, ماليزاي

 1د. سييت سلوى حممد نور
 ماليزاي أستاذة بقسم اللغة العربية, كلية اللغة واالتصال, جامعة يونيزا,

 ملخص

لضــمان اســتمرارية عمليــة التعلــيم والــتعلم يف بيأــة فــريوس کــروان, أصــبح الــتعلم عــرب اإلنرتنــت ابلكامــل مطلبــا أساســيا. ومــع 
ذلـــ ؛ فـــإن تنـــوع خلفيـــات الطـــالب مل يـــؤد إىل متكـــني مجيـــع الطـــالب مـــن أن يكونـــوا يف بيأـــة مواتيـــة للـــتعلم عـــرب اإلنرتنـــت 

 يواجههــا الطـــالب مشــكلة الوصـــول إىل اإلنرتنـــت. وللتغلــب علـــى هــوه املشـــكلة, ينبغـــي ومـــن بــني القيـــود الـــيت ابلكامــل.
استخدام تطبيق بسيط ميكن الوصول إليـه. لـول , مـن أجـل إطـالق عمليـة التعلـيم والـتعلم عـرب اإلنرتنـت بشـكل كامـل,   

واسـعة مــن التطبيقـات ا انيــة  جمموعـة Googleمتتلــ   ( للتعامـل مـع املشــاركني مجيع ـا.Googleجوجــل ) اسـتخدام تطبيـق
 Google، وGoogle Formو, Google Meetاملناســبة لالســتخدام  Googleوســهلة االســتخدام. مــن بــني تطبيقــات 

Slideو ،Google Docsو ،Google Driveو ،YouTube يـتم اسـتخدام هـوه التطبيقـات بشـكل كامـل يف تعلـم اللغـة .
 لطالب يف متابعة التعلم عرب اإلنرتنت.العربية من أجل تقليل الفجوة بني قيود ا

 
 : تطبيق جوجل, عرب اإلنرتنت, تعليم اللغة العربية وتعلمها الكلمات املفتاصية

 
  

                                                           
0 norasyikinosman@unisza.edu.my 
0 salwamnoor@unisza.edu.my 
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 خلفية
ضـرورة تتماشــى مـع التطـور السـريع للتكنولوجيـا. وابلنظــر إىل الوضـع احلـايل الـوي وثــر  أصـبح التعلـيم والـتعلم عـرب اإلنرتنــت

 .أصــبحت ملحــة علــى  ــو متزايــد اجــة إىل التنفيــو الكامــل لعمليــة التعلــيم والــتعلم عــرب اإلنرتنــت, فــإن احل09-بــوابء كوفيــد
ومع ذلـ , فـإن تنـوع خلفيـات الطـالب مل يـؤد إىل متكـني مجيـع الطـالب مـن أن يكونـوا يف بيأـة مواتيـة للـتعلم عـرب اإلنرتنـت 

صـــول إىل اإلنرتنـــت )شـــبكات ذات عـــرض نطـــاق ابلكامـــل. ومـــن القيـــود الرئيســـة الـــيت يواجههـــا الطـــالب مشـــكلة بـــطء الو 
 ترددي منخف (. 

ملعاجلة هوه املشكلة؛ يلزم استخدام تطبيقات بسيطة وسـهلة الوصـول ذات ظـروف إنرتنـت ضـعيفة أو بطيأـة. لـول  تقـرتح 
 م والـتعلمالتعلي ( املتوفرة واليت يسهل الوصول إليها لالستفادة من عمليةGoogleجوجل ) هوه الدراسة استخدام تطبيقات

 .الكاملة عرب اإلنرتنت
تقدم جوجل جمموعة متنوعة مـن التطبيقـات ا انيـة سـهلة االسـتخدام ابللغـة العربيـة. مـن بـني تطبيقـات جوجـل املسـتخدمة 

 Google Driveو)سـجل احلضـور واالختبـار / االختبـار(  Google Form)االجتمـاع االفرتاضـي( و Google Meetهـي 
)مشــاركة كــل  Google Slidesو Google Docs)حتميــل الفيــديو وتنزيلــه ومشــاركته(  YouTubeو)التخــزين االفرتاضــي( 

 .املالحظات(

يف أجهـزة الكمبيـوتر    Google Docs & Google Slidesي طلـب مـن الطـالب احلصـول علـى  التعلـيم ولـتعلم, لبدء جلسة
لوصـول إليهـا. بنقـرة واحـدة ميكـن الوصـول إىل مجيـع اخلاصة هبم لسـهولة ا (Bookmarks)احملمولة ذات اإلشارات املرجعية 

وقت ـا حقيقي ـا ويسـهل علـى احملاضـرين حتـدي  املالحظـات ذات الصـلة مـن  Google Slides و  Google Docsاملواد. يعـد 
 وقت آلخر. وميكن للمحاضرين القيام ابلتعلم املتزامن من خالهلما. 

جوجـل؛ اتفـق غالبيــة  حيضـرون الفصـول الدراسـية ابسـتخدام تطبيقـات نتيجـة للمسـح الـوي   إجـراؤه علـى الطـالب الــوين
الطــالب علــى أن هــوه التطبيقــات مــن الســهل الوصــول إليهــا, كمــا أهنــا ســهلة االســتخدام وال تتطلــب الوصــول الســريع إىل 

طبيقات جوجل, وهـو مـا واستنادا إىل هوه النتائج, ميكن إجراء التعليم والتعلم عرب اإلنرتنت ابلكامل ابستخدام ت .اإلنرتنت
 ميكن أن يراعي تنوع مستوى وصول الطالب إىل اإلنرتنت, كما أنه ميكن استخدامه يف اللغة العربية.

 تطبيقات جوجل يف التعليم والتعلم

لقــد قــدمت شــركة جوجــل جمموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات املثــرية الــيت ميكــن اســتخدامها إىل حــد كبــري يف عمليــة تعلــيم اللغــة 
 Googleالــيت ميكـن اســتخدامها أثنــاء عمليـة تعلــيم اللغــة العربيــة وتعلمهـا هــي  جوجــل ة وتعلمهــا. مــن بـني تطبيقــاتالعربيـ

Meet ,)االجتمــاع االفرتاضــي( Form Google )ســجل احلضــور / واالختبــار(،Google Drive )التخــزين االفرتاضــي( ،
Youtube (حتميل وتنزيل ومشاركة مقاطع الفيديو )Docs Google وGoogle Slides .)مشاركة مجيع املالحظات( 
مشــارك. اســتخدامه  011يف إجــراء فصـول أو مناقشــات افرتاضـية. يــتم تقدميــه جمـاان  ملــا يصـل إىل  Google Meetيسـاعد 

ميكـن اسـتخدامه إمـا عـن طريـق الكمبيـوتر احملمـول أو . بسيط للغاية ومباشر وال يتطلب اسـتخدام بيـاانت اإلنرتنـت الكبـرية
-Al  ) سـهل االسـتخدام للغايــة,  بسـيط ووتـع لالسـتخدام  ) Google Meetsتف الـوكي. يـدرك املسـتخدمون أن اهلـا



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

446 

 

Maroof, et. al ,2020:Puwanto & Tannady, 2020 ابإلضـافة إىل ذلـ , فانـه مـن خـالل .Google Meet  ميكـن
 (Sette‐de‐Souza, 2020).زايدة مشاركة الطالب 

لعديــد مــن الوظــائف الــيت يــتم اســتخدامها غالبــا, مثــل احلضــور وإجــراء االختبــارات وتوزيــع علــى ا Google Formحيتــوي 
ّ يــتم توزيعهــا ببســاطة عــرب تــوفري رابــط. ومــن املمكــن بعــد  Form Googleاالســتبياانت. يــتم مــلء املعلومــات املطلوبــة يف 

تم اســتخدام التنســيق غالب ــا مــن خــالل إىل تنســيقها. يــ Form  Googleذلــ  تغيــري املعلومــات الــيت يــتم مجعهــا مــن خــالل
sheet @ excel  ـــاانت أيضـــا يف شـــكل خمططـــات ـــتم تقـــدمي البي لتســـهيل التحليـــل. ابإلضـــافة إىل النمـــوذج اجلـــدويل؛ ي

 ,Djennoمفيد جدا يف احلصول على البيـاانت الـيت حتتـاج إليهـا بسـهولة ) Google Formورسومات بيانية. إن استخدام 

Insua, & Pho, 2015.)   كما تعدGoogle Form أيض ا فعالة وتفاعلية (Iqbal et. al, 2018) 

حــول حتضــري املســتندات الــيت  Google Slidesعلــى إعــداد املســتندات. يف حــني تتمحــور  Google Docsيعمــل تطبيــق 
األصــلية مــن ميكنهــا االســتمرار يف تشــغيل مقــاطع الفيــديو  Google Slidesســيتم تقــدميها. األمــر املثــري لالهتمــام هــو أن 

Youtube كمــا ميكـــن مشـــاركة .Google Docs وGoogle Slides  يف الوقـــت احلقيقـــي. تقــرتح دراســـة تشـــو, مسبســـون
يف إجـراء أنشـطة تعاونيـة مـع الطـالب  Google Docs اسـتخدام حمـّرر  Zhou, Simpson & Domizi,2012) (ودوميـزي 

 ,Fathimah)نهــا حتســني قــدرة الطــالب علــى إدارة تعلمهــم والقــدرة علــى حتســني تعلــم الطــالب. ابإلضــافة إىل ذلــ , ميك

Sidik, & Rahman, 2020) مـن خــالل بـرانمج .Google Docs وGoogle Slides وميكـن للطـالب زايدة الدافعيــة ,
 (Ahmad et. al, 2020والسلوك واإلجناز )

Google Drive   ســاب جيجــا ابيـــت لكــل ح 05عبـــارة عــن مســاحة ختــزين افرتاضـــية جمانيــة تبلــGmail  مفتــوح. يعتـــرب
ــا لتســهيل الوصــول إىل أي مســتند بغــ  النظــر عــن الوقــت واملكــان. وابلتــايل, ميكــن ختــزين  التخــزين االفرتاضــي مطلب ــا مهم 

يــتم ختزينهــا يف  Google Slidesو Google Docs, حــ  املســتندات مــن Google Driveمجيــع مــواد التعلــيم والــتعلم يف 
Google Driveيف فعاليــة الــتعلم عــرب اإلنرتنــت ابإلضــافة إىل زايدة حتفيــز الطــالبيســاهم  . وهــو (Moreno et. Al, 

 ,Sohibun & Adeإىل حتسني قدرة الطالب على التعلم الوايت ) Google Drive. كما ميكن أن يؤدي استخدام (2020

2017 .) 
YouTube يو النـاتج إىل هو نظـام أساسـي لتحميـل مقـاطع الفيـديو وتنزيلهـا. ميكـن حتميـل الفيـدYouTube  قبـل مشـاركته

أيضـــا ختـــزين الفيـــديو  YouTubeمـــع اآلخـــرين. فالشـــراكة هـــي ببســـاطة مـــن خـــالل تـــوفري الـــرابط اخلـــا  ابلفيـــديو. يشـــبه 
دورا مهمـا يف عمليـة التعلـيم والـتعلم يف البيأـة احلاليـة. وهـو احـدى وسـائل التـدريس ملتعـددة  YouTubeاالفرتاضي. ويلعب 

إنتـاج مـواد تعليميـة يف بيأـة  YouTubeميكـن للطـالب مـن خـالل  .((Maziriri, Gapa, & Chuchu, 2020)األغـراض 
    (Yuliyanto et. al, 2020)تعليمية عن بعد

 منوذج استخدام تطبيقات جوجل
ىل يف الستخدام تطبيقات جوجل يف التعليم والتعلم, هنـاك بعـ  اخلطـوات البسـيطة الـيت جيـب اختاذهـا. تتمثـل اخلطـوة األو 

. وميكــن إضــافة اإلشــارات املرجعيــة إىل املتصــفح. تــتم إضــافة Google Chromeأن يســتخدم املســتخدم متصــفح الويــب 
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ا لــدات املخصصــة إىل هــوه اإلشــارات املرجعيــة. يف اإلشــارات املرجعيــة, ميكــن إضــافة جملــدات الفصــل, علــى ســبيل املثــال 
BAA20102ا لـد والـيت تسـتخدم يف الغالــب . ميكـن إضـافة بعـ  امللفـات ذات الصــلة يف Google Docs وGoogle 

Slides يــــتم تضــــمني معلومــــات الفصــــل األســــبوعية يف .Google Docs يف هــــوا امللــــف, يــــتم إدراج روابــــط االجتمــــاع .
لقطـة   0توضـح الصـورة  .Forms Google, روابط احلضور على مسـتوى الفأـة ابسـتخدام Google Meetاالفرتاضي عرب 

 هوه التطبيقات.استخدام 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 : لقطة اإلشارة املرجعية0صورة 

 
وميكـــن للطـــالب واحملاضـــرين الوصـــول إىل هـــوه املعلومـــات بنقـــرة واحـــدة فقـــط. يســـتطيع احملاضـــرون حتـــدي  املعلومـــات أو 

جوجــل  املالحظــات يف أي وقــت والوصــول إليهــا مباشــرة مــن قبــل الطــالب. ابإلضــافة إىل ذلــ , ميكــن اســتخدام تطبيقــات
 Google Slidesتشــري إىل منــوذج لقطــة  0صــورة  وغريهــا. Google Calendarو Google Translateاألخــرى مثــل 

 .Google Meetلقطة  3صورة و
 
 
 
 
 
 

جملد ملف يف اإلشارات 
رجعيةامل  

 (Bookmarks) 
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 Google Slides: لقطة 0صورة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Google Meet: لقطة 3صورة 

دام تطبيقات جوجل للحصول على مالحظات الطالب. استبيان استخ توزيعوعند االنتهاء من الفصل ,   
 .طالبا.   احلصول على نتائج االستبيان 07وقد أجاب على هوا االستبيان ما جمموعه 

 
 النسبة املأوية ملوافقة الطالب على استخدام تطبيق جوجل: 0جدول 

  األسئلة النسبة المئوية لالتفاق

 املوكرات

تشغيل الفيديو 
 تلقائي ا
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  .GOOGLE MEET 1 يمكن الوصول بسهولة إىل   93.5

ددي  GOOGLE MEET ال تتطلب 76.4 نت ذي النطاق التر الوصول إىل اإلنتر
 العاىل  

2.  

اضية GOOGLE MEET أحب استخدام 82.3   .3 لالجتماعات االفتر

  .4 بسهولة GOOGLE FORM  يمكن الوصول إىل   100

  .5 سهل GOOGLE FORM تسجيل الحضور عت   94.2

  .6 سهلة GOOGLE FORM اإلجابة عىل أسئلة االختبار من خالل 94.1

  .GOOGLE DOCS/SLIDES 7 سهولة الوصول إىل 82.4

  .GOOGLE DOCS/SLIDES 8أستخدم دائًما  52.9

70.6  GOOGLE DOCS/SLIDES 9 سهلة االستخدام.  

  .10 بسهولة GOOGLE DRIVE  يمكن الوصول إىل    64.7

64.7   
 
  .GOOGLE DRIVE 11 لقد حفظت الملفات / المستندات ف

  .YOUTUBE  12 ىليسهل الوصول إ  100

كة عت   100 
  .YOUTUBE  13 من السهل مشاهدة مقاطع الفيديو المشتر

قبل مشاركته مع  YOUTUBE أقوم دائًما بتحميل الفيديو الناتج عىل 88.2
  اآلخرين

14.  

  .15  للعثور عىل مقاطع فيديو متعلقة بالتعلم YOUTUBE دائًما ما أستخدم 70.6

مجيع الطالب يتفقون على , ميكن االستنتاج نن  0االستبيان املوضحة يف اجلدول  واستنادا إىل النتائج اليت خل  إليها
الطالب يتفقون على أن و يف اخلتام, معظم  ميكن الوصول اليهما بسهولة.  YOUTUBE و GOOGLE FORMأن 

  .سهل االستخدام ويسهل الوصول إليه وال حيتاج إىل إنرتنت عايل السرعة جوجل استخدام تطبيقات

 خلالصةا

يعد التعليم والـتعلم عـرب اإلنرتنـت اليـوم ضـرورة لضـمان اسـتمرارية العمليـة التعليميـة. وابلتـايل؛ فـإن اسـتخدام التطبيقـات الـيت 
يسهل الوصول إليها وسهلة االستخدام وسهلة التشغيل هو اخليار الرئيس. تقدم تطبيقات جوجل هـوه امليـزات, بـل تـدعم 

. فمــع اســتخدام تطبيقــات جوجــل, مــن املــامول معاجلــة مشــكالت اإلنرتنــت الضــعيفة ونقــ  اســتخدام اللغــة العربيــة نفســها
  .عرب اإلنرتنت التعليم والتعلم مهارات التعامل مع
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(33) 
 رميِ الکَ  ی القرآنِ فِ  فسيةُ هما النَ بُ وانِ و جَ  نکريُ و التَ  التعريفُ 

 1يوان ابابويسري س
 آداهبا و مدّرس وزارة الرتبية و التعليم بطهراناملاجستري فی اللغة العربية و 

 البحث ملخ صُ 
کالم  اهلل عّز و جّل و حبل ه املتني و الوکر احلکيم  و النـور  املبـني  و حـّ  االنسـان علـی التفکـرِي فـی نفِسـِه إّن القرآن  الکرمي  

مصـدره. تناولـت فـی  ّنفت املصـّنفات إلثبـاتِ تبـت الکتـب و ص ـو خلِقه و تکوينه. قد اسهم العلمـاء فـی بيـان اعجـازه و ک  
 الکرمي. فی القرآنِ  هما النفسية  ب  و جوان و التنکريِ  التعريفِ  هوا البح  دراسة  

همـا اخلاصـة هبـا فلـيس مـن و داللت   اجلملـةِ  و هلما دور  خا   فـی بنـاءِ  العربيةِ  فی اللغةِ  البارزةِ  من الظواهرِ  و التنکري   التعريف  
 أن يعّرف  االسم أو ينّکر. الصدفةِ 

يها وثريا عميقا هلدايتها الی الصـراط املسـتقيم و ارجاعهـا إّن النفس هی املرکز االساسی إللقاء کالم اهلل حتی اثـّر  کالمه عل
 الی النفس املطمأنة و ابعادها عن النفس االّمارة و مهزات الشيطان. 

کّل ما حيدث ه القرآن من أثر  يقع  علی النفس االنسانية و ي نجـز  هـوا االثـر مـن طريـق القالـب اللغـوی و البالغـی و غريمهـا و  
 ن تعبري القرآن وقع اثره علی املتلقی و القارئ و املستمع.کّل اثر نفسی  نتج ع

إّن القــرآن لکــی يوصــل  االنســان الــی هــوا اهلــدف العــالی امتــزج اللغــة ابلظــروف النفســية و الروحيــة و إّن التعريــف و التنکــري 
 ابب  من ابواب اللغة يستثمره القرآن فی الفاظه ليربز  بع  املعانی النفسية.

 .التعريف, التنکري, النفس, القرآن الکرمي ية:الکلمات املفتاص
 
 قدمة:امل( 0
آن الکــرمي کتــاب ديــن و هدايــة انــزل هللا ســبحانه علــی النبــی حممــد صــلوات هللا عليــه للنــاس کافــة, تاطــب  فيــه عقــل القــر  إنّ 

ة و االجتماعيـة و ترقّـی االنسان و نفسه و وجدانه و يعّلمه و يزّکيـه و يهديـه الـی مـا فيـه خـريه و صـالحه فـی حياتـه الفرديـ
ا ب ص ـائِر  »نفسه فی مدارج الکمال االنسانی حتی يستطيع ان حيقق لنفسه السـعادة فـی الـدنيا و االخـرة و قـال تعـالی:  ـو  ه 

ــــَوم  ي وِقن ــــون   ــــد ى و ر مَح ــــة  لِق  هــــار للتعريــــف و التنکــــري دور عظــــيم  فــــی القــــاء املفــــاهيم النفســــية و اظ( 01)اجلاثيــــة/« لِلنَّــــاِس و ه 
مکنـوانت االنسـان و ااثرة مشـاعره و إّن النظــر الـی االجـواء العاطفيــة و النفسـية التـی ترافـق اســتعمال هـوا االسـلوب ميکــن 

 أن يکشف لنا جانبا  مهما  من اجلوانب النفسية تتبئ خلف االلفال.

                                                           
0 nojyanbaba@gmail.com 
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فـرق بينهمـا أّن النکـرة يفهـم  منهـا ذات يعّد التعريف و التنکري من ادوات الداللـة املعـانی فکالمهـا يـدّل علـی معـني إال أن ال
املعــني فقــط و اليفهــم منهــا کونــه معلومــا للســامع ألّن النکــرة مبفردهــا تــدّل علــی االطــالق و أّمــا املعرفــة فــيفهم  منهــا ذات 

 (147/ 31, ع 2118املعني و يفهِم منها کونه معلوما  للسامع لداللة اللفت علی التعيني )محزه, 
س و مشــتقاهتا فــی القــرآن الکــرمي اکثــر مــن ثالمثأــة مــرّة. للعلمــاء اللغــة و الفلســفة و الــنفس و الــدين لقــد وردت لفظــة الــنف

جــوالت و احاديــ  طويلــة فــی هــوه املســالة و قــد دعمــوا اقــواهلم ندلــة قويــة مســتوحاة مــن القــرآن الکــرمي و احلــدي  النبــوی 
هـا و قسـطها مـن الوجـود و بقائهـا بعـد مفارقـة البـدن امـر  الشريف. قال ابن مسکويه: إّن الکالم فی النفس و حتقيق ماهيت

 (61, 1987مستصعب  غام   )مسکويه, 
و من العلماء الـوين وضـعوا تعريفـا  خاّصـا  للـنفس و اعجازهـا الـدکتور فضـل حسـن عبـاس حيـ  يقـول: هـو مـا نلمحـه فـی 

ـــاس, تلـــيت اآلايت و هـــی تتحـــّدث عـــن اصـــناف النـــاس و مـــواقفهم و مشـــاعرهم و دوافعهـــا فـــ , 2114ی آی القـــرآن )عب
( و ايضــا يقــول الــدکتور شــکری: عــدم مقــدرة الکــافرين أن متــوا بکــالم مثــل القــرآن فــی بالغتــه و بيانــه و فــی وثــريه 331

 (  111, 2115العظيم فی نفوس قارئيه و سامعيه )شکری, 
–إذ أّن اللغـة »ية و الميکـن االسـتغناء عنـه. إّن کال  من اللفت و املعنی الوی ورد فی القرآن له دور فی ابراز املعانی النفس

هــی حادثــة نفســية او حاجــة نفســية تتمثــل فــی افــراز مــن افــرازات الــوات يکتســب بعــدا  -قبــل أن تکــون ظــاهرة اجتماعيــة
روحيــا  ذوقيــا  يتخــو طــابع املثــري و االســتجابة و يظــّل االثــر النفســی مالزمــا للمفــرز اللغــوی إلــی أن يصــري معنــی فــی عــرف 

إّن العلم مبواقع املعانی فی النفس علم مبواقـع االلفـال الدالّـة »و قال اجلرجانی:  (16, 2112و حتليله )العارضی,  السامع
 (61, 1995)اجلرجانی, « عليها فی النطق بسبب ترتيب معانيها فی النفس

 اسئلة البحث:( 0-0
 نريد فی هوا البح  أن جنب  عن االسألة التالية حسب معلوماتنا:

 ر التعريف و التنکري فی ابراز ما فی النفوس؟ما دو  

 ما مدی حاجة املسلمني الی مثل هوا اللون من الوان الدراسة؟ 

 ما مدی توظيف امثال هوه الدراسة فی امليادين التطبيقية کالرتبية و علم النفس؟ 

 خلفية البحث:( 0-0
غـب عـن اذهـان کثـري  مـن املفسـرين و علمـاء البالغـة مل أجد مـن افـرد هـوا املوضـوع ابلبحـ  و الدراسـة املسـتقلة و لکـن مل ي

 وجود اشارات غري مباشرة الی اجلانب الوی تتولی هوه الدراسة و هناک کتبا  و احبااث  متفرقة , منها:
 التعريف و التنکري بني الداللة و الشکل للدکتور حممود امحد  لة 

 يونس محزه مقالة داللة التعريف و التنکري فی القرآن الکرمي لعباس  

 رسالة االعجاز النفسی فی القرآن الکرمي لعبداهلل علی عبدالرمحن ابی السعود 

 اعجاز القرآن للدکتور فضل حسن عباس 

 االعجاز النفسی معناه و ادلته للدکتور امحد شکری 
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 حملات نفسية فی القرآن الکرمي لعبداحلميد حممد اهلامشی 

 اجليوسی التعبري القرآنی و الداللة النفسية حملمد 

 القرآن و علم النفس لنجاتی 

 منهجية البحث:( 0-3
 تقوم هوه الدراسة علی املنهج االستنباطی التحليلی و کانت املنهجية کاآلتی:

 مجع بعضا  من اآلايت القرآنية التی هلا صلة مبوضوع الدراسة 

 استخدام منهج حتليل املضمون الستخراج االبعاد النفسية من نصو  القرآن الکرمي 

 الرجوع الی املصادر االصلية و الی بع  الکتب املعاصرة 

 توثيق املعلومات حسب االصول العلمية املتبعة 

 عملية البحث:( 0
 مفهوم التعريف:( 0-0
يقول ابن منظور فی التعريف: االعـالم و ايضـا: انشـاد الضـالة و عـّرف الضـالة: نشـدها. رجـل عـروف و  لغة:( 0-0-0

نکــر  احــد  رآه مــرّة  و املعــارف مجــع معــرف و هــو الوجــه ألّن االنســان يعــرف  بــه و معــارف االرض: عروفــة: عــامل ابالمــور الي
( قـــال تعـــالی: يـ َعـــر ف  22, مـــاده عـــرف( و املعرفـــة: التصـــور و االدراک )اجلرجـــانی, د.ت, 2111اوجههـــا )ابـــن منظـــور, 

اِم  ( من خالل هوا التعريف يتضح لنا أّن املدلول اللغوی للتعريـف 40)الرمحن/اَلم َجرِم ون  ِبِسيم اه َم فـ ي َؤخ و  اِبلنَّو اِصي و األَقد 
 هو العلم بشئ و ادراکه.

املعرفــة هــی اســم  يــدّل علــی شــئ واحــد معــني  ألنـّـه متميّــز ابوصــاف و عالمــات اليشــارکه فيهــا فــرد  اصــطالصاً: ( 0-0-0
 (219کتبت  الرسالة .)حسن, د.ت,   من نوعه و من امثلتها: مسعت  تغريد عصفوری, هوه سفينة  رکبت ها,

للمعـارف انــواع, منهــا: الضــمري, العلــم, اسـم االشــارة, االســم املوصــول احمللــی نل, املضـاف الــی غــري مــن املعــارف الســابقة, 
 (397, 1, ج 1996النکرة املقصودة ابلنداء )امليدانی, 

 مفهوم التنکري:( 0-0
, مـاده 2111ر  االمر نکريا و انکره انکارا  و نکرا : جهله )ابـن منظـور, يقول: نکر فالن  ينکر  نکرا . نک لغة:( 0-0-0

 نکر( إّن النکرة فی معناه اللغوی هو اجلهل ابلشئ و عدم معرفته.
( تـــرج التنکــري الــی معـــان اخــری منهـــا: 8/ 2, ج2112مــا دلّـــت علــی شــئ ال بعينـــه )العلــوی, اصــطالصاً: ( 0-0-0

( لعــــل الفــــارق 341, 1994التعظــــيم او التحقــــري او التکثــــري او التقليــــل )عبــــداملطلب,  الداللــــة علــــی الفرديــــة او النوعيــــة,
االساســی بــني التعريــف و التنکــري هــو أّن التنکــري اليعــرف ابداة معينــة إّمــا يکــون اللفــت مطلقــا مــن القيــود التعريــف )مرعــی 

 (247, 2113حسن, 
 مفهوم النفس:( 0-3
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: الــنفس هــو الــروح و الــنفس مــا يکــون بــه التمييــز و الــنفس الــدم و الــنفس يقــول  ابــن منظــور فــی الــنفس :لغــة( 0-3-0
األئ و النفس مبعنی عنـد.... أّمـا الـنفس الـروح و الـنفس مـا يکـون بـه التمييـز فشـاهدمها قولـه سـبحانه: اهللَّ  يـ ت ـو ىفَّ األنـَف ـس  

الــنفس الثانيـة التــی تـزول  بــزوال العقـل )ابــن منظــور,  ( فــالنفس االولـی هــی التـی تــزول  بــزوال احليـاة و42ِحـني  م َوهِت ــا )الزمـر/
 , ماده نفس(2111

؛  جاء فـی القـاموس احملـيط أّن الـنفس: عـني الشـئ: جـاء نفسـه؛ السـعة و الـرّی: و منـه شـراب ذو نفـس ای ذو سـعة و ریّ 
 (746, 1993النفيس: املال الکثري؛ النفس: الروح )فريوزآابدی, 

العلماء فی تعريف النفس, منها: النفس هـی ذلـيت الکـل املرکـب مـن اجلسـد و الـروح لقد اختلف اصطالصاً: ( 0-3-0
( الـنفس او الـروح عنـد 21, 1997و الوی تطلق عليه احياان  الوات و األان و هی حتمل مسات اجلسـم و الـروح )مفتـاح, 
و إهّنـا  تعـود الـی عاملهـا مـن جديـد افالطون و غريه من الفالسفة الوين وثروا به يتی من عامل علوی جمهول و عندما متوت

 جـــوهر روحـــانی  بســـيط جمـــرد مـــن املـــادة قـــائم بواتـــه, ال حيّـــز لـــه. و هـــو اليتغـــري بتغيـــري الظـــواهر النفســـية و اليتبـــّدل بتبـــّدهلا 
   (11, 1991؛ الزين, 24, 2114)حممد, 

کّنهـا التکـون قبلـه بـل توجـد معـه. يقول ابن سينا إّن النفس جوهر مغاير للجسم و هی تستطيع أن تکون بدون بدن, و ل
 (16, 1991من أجل ذليت تبقی و التفنی بفناء اجلسد و هی واحدة  ابلنوع و لکّنها کثرية العدد )الزين, 

و أّما النفس عند االمام ابی حامد الغزالی فتطلق مبعنيني: أحـدمها: أن يطلـق و يـراد بـه املعنـی اجلـامع للصـفات املومومـة و 
ية املضادة للقوی العقلية و هو املفهوم عند اطالق الصوفية يقال من افضل اجلهـاد أن  اهـد؛ الثـانی: أن هی القوی احليوان

يطلـق و يـراد بـه حقيقـة اآلدمـّی و ذاتـه فـإّن نفـس کـل شـئ حقيقتـه و هـو اجلـوهر الـوی هـو حمـل املعقـوالت و هـو مـن عـامل 
 (  15, 1975ابختالف احواهلا العارضة عليها )الغزالی, امللکوت و من عامل االمر علی ما نبني نعم ختتلف أمساؤها 

ــــق ابلــــنفس و اضــــفنا موقــــف املفکــــرين الغــــربيني  ذلــــيت هــــو موقــــف علمــــاء االســــالم و الفالســــفة اوردانه ابجيــــاز عمــــا يتعل
 ابختصار:

يســــمی الــــنفس التــــی حتــــس هبــــا و « کــــنط»( و 156, 2112إّن الــــديکارت جيعــــل الفکــــر هــــو ماهيــــة الــــنفس )يعقــــوبی, 
 (  213, 1989هتا النفس التجريبية و يربهن هبا علی وجود العامل )زيدان, حاال

أمــا فرويــد فقســم الــنفس ثالثــة اقســام, واقعيــة: شخصــية االنســان الظــاهر للعيــان, الــنفس الــدنيا: حتتــوی امليــول و الرغبــات 
 (  52, 1987الفطرية, النفس العليا: مثالية  نح للکمال )تفاحة, 

س نهنــا: اجلــوهر البخــاری اللطيــف احلامــل لقــّوة احليــاة و احلــّس و احلرکــة االراديــة )اجلرجــانی, د.ت, يعــرف اجلرجــانی الــنف
( فــنالحت أّن الــنفس مکنــون عميــق لــيس مــن الســهل اســتجالء کــّل مــواطن اخلفــاء و التعقيــد فــی جوانبهــا احملــرية و 312

 املدهشة.
 ( النفس فی القرآن الکرمي:0-4

لقـــد مجـــع معـــانی الـــنفس فـــی القـــرآن الکـــرمي الـــدکتور الصـــادق املنّـــا حممـــد و حصـــرها فـــی ثالثـــة معـــانی الـــنفس فـــی القـــرآن: 
 اطالقات:
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ــو  االطــالق االول: مبعنــی الــوات. قــال تعــالی:  ــف اع ة  و ال يـ َؤخ  ــا ش  ــَيأ ا و ال يـ َقب ــل  ِمَنه  ــا ال   َــزِي نـ َفــس  ع ــَن نـ َفــس  ش  ــوا يـ َوم  و اتَـّق 
 (31آل عمران/و حي  وِّر ك م  اهللَّ  نـ َفس ه  و اهللَّ  ر ء وف  اِبَلِعب اِد )و قال تعالی:  (48البقرة/يـ َنص ر ون  ) ِمَنه ا ع َدل  و ال ه مَ 

ِأنَّة  )االطالق الثانی: مبعنی الروح. قال تعالی:   (08الفجر/(اَرِجِعي ِإىل  ر بِِّ  ر اِضي ة  م َرِضيَّة  )07اي  أ يَـّت ه ا النََّفس  اَلم َطم 
ر بُّك ـَم أ َعل ـم  مبـ ا يف نـ ف وِسـك َم , قـال تعـالی: »ابلعنـد»االطالق الثال : ما به التمييـز و هـو العقـل او القلـب و هـو املعـرب عنـه 

 (27, 2115)ابو السعود,  (05االسراء/ِإَن ت ك ون وا ص احلِِني  ف ِإنَّه  ك ان  ِل وَّاِبني  غ ف ور ا )
 ن الکرمي:( اصوال النفس فی القرآ0-2

تنقســم الــنفس االنســانية حســب احواهلــا املختلفــة الــی ثالثــة اقســام کمــا ذکــرت فــی القــرآن الکــرمي الــنفس االّمــارة ابلســوء و 
 النفس اللّوامة و النفس املطمأنة.

 ( النفس االم ارة ابلسوء:0-2-0
فهـوه الـنفس هـی  (53يوسـف/ال م ـا ر ِحـم  ر يبِّ ِإنَّ ر يبِّ غ ف ـور  ر ِحـيم  )و م ا أ ب رِّئ  نـ َفِسي ِإنَّ النََّفس  ألمَّار ة  اِبلسُّـوِء إِ قال تعالی: 

( و قـــال االمـــام الشـــوکانی فـــی 294/ 9, 1995التـــی يغلـــب عليهـــا اتبـــاع هواهـــا بفعـــل الـــونوب و املعاصـــی )عبـــداحلليم, 
شــهوات و يثريهــا ابلطبــع و صــعوبة تفســري هــوه اآليــة: إّن هــوا اجلــنس مــن االنف ــس البشــرية شــانه االمــر ابلســوء مليلــه الــی ال

قهرها و کفهـا عـن ذلـيت اال مـا رحـم ربـی أی إاّل مـن رحـم النفـوس فعصـمها عـن أن تکـون أّمـارة ابلسـوء أو إاّل وقـت رمحـة 
 (42/ 3, 1414رّبی و عصمته هلا )الشوکانی, 

 ( النفس اللو امة:0-2-0
هـی التـی تـونب و تتـوب لکـن اذا فعلـت الشـر  (0القيامـة/َقِسم  اِبلـنََّفِس اللَّوَّام ـِة )(و ال أ  0ال أ َقِسم  بِي َوِم اَلِقي ام ِة )قال تعالی: 

يبـــت و اانبـــت فســـّمی لّوامـــة ألهّنـــا تلـــوم صـــاحبها علـــی الـــونوب و ألهّنـــا تتلـــّوم أی تـــرتدد بـــی اخلـــري و الشـــّر )عبـــداحلليم, 
لتقية, اخلائفة, املتوجسـة التـی حتاسـب نفسـها و ( و يبني سيد قطب احوال هوه النفس نهّنا املتيقظة, ا294/ 9, 1995

تتفلــت حوهلـــا و تتبــني حقيقـــة هواهــا و ختـــدر خـــداع ذاهتــا هـــی الــنفس الکرميـــة علـــی اهلل حتــی ليـــوکرها مــع القيامـــة ّ هـــی 
الصـورة املقابلــة للـنفس الفــاجرة نفـس االنســان الـوی يريــد أن يفجـر و ميضــی قـدما فــی الفجـور و الــوی يکـوب و يتــولی و 

/ 6, 1412ب الــــی اهلـــه يتمطــــی دون حســـاب لنفســــه و دون تلـــوم و الختــــرج و المبـــاالة )ابلتصــــرف: ســــيدقطب, يـــوه
3768) 

 ( النفس املطمئن ة:0-2-3
ِأنَّــة  )قــال تعــالی:  ــا الــنََّفس  اَلم َطم  حتــّب  الــنفس املطمأّنــة هــی التــی (08الفجــر/(اَرِجِعــي ِإىل  ر بِّــِ  ر اِضــي ة  م َرِضــيَّة  )07اي  أ يَـّت ه 

اخلري و احلسنات و تريده و تبغ  الشّر و السيأات و تکره ذليت و قد صار ذليت هلا خ ل قا و عادة و ملکـة  )عبـداحلليم, 
1995 ,9 /294) 

حقيقة الطمانينة السکون و االسـتقرار فهـی التـی قـد سـکنت الـی رهّبـا و طاعتـه و أمـره و ذکـره و مل تسـکن الـی سـواه فقـد 
عبوديتـه و اطمانـت الـی امـره و هنيـه و اطمانـت الـی لقائـه و وعـده و اطمانـت الـی التصـديق حبقـائق اطماّنت الـی حمبتـه و 

امسائـه و صــفاته و اطمانــت الــی الرضــی بـه راب و ابالســالم دينــا و مبحمــد رســوال و اطمانـت الــی قضــائه و قــدره فاطمانــت 
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مرجعهـا اليـه و أهنـا ال غنـی هلـا عنـه طرفـة عـني )ابـن ننه وحده رهبا و اهلهـا و معبودهـا و مليکهـا و مالـيت امرهـا کلـه و أن 
 (76/ 1قيم, د.ت, 

 علم النفس: ( 0-6

املسـتنبطة هلمـا. يقـوم علـم الـنفس  والعلـوم اآلليـة واإلدراك, للسـلوك وتطبيقية أكادمييةعلم النفس أو السيكولوجيا هو دراسة 
ابختصــار علــم  و األنظمــة الوكيــةأو  احليــواانتأحيــاان مثـل  اإلنســانتطبيقـه علــى غــري لكــن ميكــن  اإلنســانعـادة بدراســة 

 (8, 1393نوری,  و )فراهانی والشخصية والتفكري والعقل للسلوكالنفس هو الدراسات العلمية 
علــم  يــدرس  احليــاة العقليــة الشــعورية و الالشــعورية مبظاهرهــا الداخليــة و اخلارجيــة او علــم  وصــفی  عرّفــه الــدکتور زيــدان ننّــه 

, 1973يبح   فی االعمـال العقليـة مـن حيـ  وصـفها و تطورهـا و عالقـة بعضـها بـبع  و وثريهـا فـی السـلوک )زيـدان, 
23) 

ء ميکـن أن يقـال: علــم الـنفس هـو علــم  حيـاول اکتشــاف وفقـا  للتعريفـات املــوکورة حـول علـم الــنفس عنـد الفالسـفة و العلمــا
 مکنوانت النفس االنسانية و استخراج خمزوهنا و حماولة خطاهبا و القرآن الکرمي قد اثبت اعجازه فی هوا اجلانب.

 التعريف و جانبه النفسی:( 0-7
)ال( تکـــون للعهـــد او للجـــنس و التعريــف يکـــون ابلعلميـــة و الضـــمري و ال و اســم املوصـــول و اســـم االشـــارة و االضــافة و 

الغــراض اخــری تلمــح مــن الســياق و فــی ذلــيت يقــول املراغــی: کــل مــن النکــرة و املعرفــة يــدّل علــی معــني و اال امتنــع الفهــم 
ــَيء  ق ــدِ 112, 2117)املراغــی,  ــلِّ ش  ــو  ع ل ــى ك  ير  ( و وــا جــاء فــی ســورة امللــيت قولــه تعــالی: تـ ب ــار ك  الَّــِوي بِي ــِدِه اَلم َلــ   و ه 
( لفظة املليت جاء معرفة للجنس مشل مجيع االفراد ای الستغراق اجلنس, أی املليت بيده وحده ال بيد غـريه کـوا 0)املليت/

ـا ر ج وم ـا لِلشَّـي اِطنِي و أ َعت ـَدان  هل ـ  نـَي ا مب ص ـابِيح  و ج ع َلن اه  ( لفظـة 5رِي )امللـيت/َم ع ـو اب  السَّـعِ فی قوله تعالی: و ل ق َد ز يَـّنَّا السَّم اء  الـدُّ
ــم  )امللــيت/ ــو الَّــِوي ج ع ــل  ل ك  ( تعريــف ابلــوی افــاد للتعظــيم اذ 15مصــابيح جــاءت نکــرة للتعظــيم. و فــی قولــه تعــالی: و ه 

اصل الکالم فی امر يعلمه املخاطب و قد ينکر جـاء ابلتعريـف لينبهـه أمـا التعريـف ابالضـمار و الـوی يتصـل بـه االلتفـات 
 يقال للنفس و حتريکا هلا.الوی حيدث نوعا من اال

ا أ يب هل  ــب  و ت ــبَّ )املســد/ ( حيــ  فــی 0تســتخدم الکنيــة دون االســم للداللــة علــی التعريــف کمــا فــی قولــه تعــالی: تـ بَّــَت ي ــد 
اختيار هوه الکنيـة مـن الـوم مـا لـيس فـی االسـم و هـوا احـد املالحـت النفسـية. يرة ابسـتخدام اسـم االشـارة فقـد يسـتخدم 

ـاسم االشا ا رة للقريب تنبيها  علی ضعة املشـار اليـه و احتقـاره مـن ذلـيت: و ِإذ ا ر آك  الَـِّوين  ك ف ـر وا ِإَن يـ تَِّخـو ون    ِإال ه ـز و ا أ ه  و 
بِـري  36الَِّوي ي َوك ر  آهِل ت ك َم و ه َم ِبوَِكِر الرَّمَح ِن ه َم ك اِفر ون  )االنبياء/ ـان وا ( و ايضا قوله: قـ ال  بـ َل فـ ع ل ـه  ك  ا ف اَسـا ل وه َم ِإَن ك  ـو  ه َم ه 

ـــوال )الفرقـــان/63يـ َنِطق ـــون  )االنبيـــاء/ ا الَّـــِوي بـ ع ـــ   اهللَّ  ر س  ـــو  ـــز و ا أ ه  ( و دّل هـــوا علـــی 40( و و ِإذ ا ر أ َوك  ِإَن يـ تَِّخـــو ون    ِإال ه 
 معنی فی النفس و هو احتقاره و ازدراؤه.

ن ابالرکـــان االميانيـــة و هـــو اســـلوب وقـــائی للوقايـــة مـــن االمـــراض التـــی تلحـــق ابلـــنفس ارشـــد القـــرآن الـــنفس االنســـانية لالميـــا
االنســـانية و إّن لالميـــان ابهلل عـــّز و جـــّل االثـــر الواضـــح فـــی عـــالج الـــنفس االنســـانية و اســـتخدام اســـم االشـــارة للقريـــب و 

ــو م  الضــمري ليــدّل علــی مکانــة املشــار اليــه و امــتالء النفــوس بــه کمــا فــی قولــه ســبحانه:  ــَرآن  يـ َهــِدي لِلَّــيِت ِهــي  أ قَـ ا اَلق  ــو  ِإنَّ ه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9
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بِـري ا )اسـراء/ ( و نـ ن ـزِّل  ِمـن  اَلق ـَرآِن م ـا ه ـو  ِشـف اء  و ر مَحـ ة  لَِلم ـَؤِمِنني  و ال 9و يـ ب شِّر  اَلم َؤِمِنني  الَِّوين  يـ َعم ل ون  الصَّاحِل اِت أ نَّ هل  َم أ َجر ا ك 
ــار ا )اســراء/ي زِيــد  الظَّــاِلِمني   ــَوم  يـ َؤِمن ــون  )االعــراف/80ِإال خ س  ــد ى و ر مَح ــة  لِق  ــَم و ه  ــائِر  ِمــَن ر بِّك  ا ب ص  ــو  ( فهــو اوقــع فــی 013(ه 

النفوس کما يشري  الی علّو مکانتـه. و إّن القـرآن شـفاء ملـا فـی الصـدور مـن ادواء الريـب و اسـقام االوهـام و رمحـة للمـؤمنني 
غيفه أی ما هو فی تقومي ديـنهم و استصـالح نفوسـهم کالـدواء الشـافی للمرضـی و مـن بيانيـة قـدمت به العاملني مبا فی تضا

 (  191/ 5, 1999علی املبني اعتناء فإن کان القرآن کوليت )ابوالسعود, 
و فی العصر احلاضر لقد بولت جهـود کثـرية فـی ميـدان العـالج النفسـی لالفـراد الـوين يعـانون مـن االضـطراابت الشخصـية 

انـه وجـد نتيجـة خربتـه الطويلـة فــی « العـودة لالميـان»االمـراض النفسـية منهـا: ذکـر هنـری لينـيت العـامل الفرنسـی فـی کتابـه و 
تطبيـــق االختيـــارات النفســـية علـــی العمـــال فـــی عمليـــة االختيـــار و التوجيـــه املهنـــی أن االشـــخا  الـــوين يـــرتددون علـــی دور 

( اذا نــدّق 342, 1978ن هلــم و اليقومــون نيــة عبــادة )القرضــاوی, العبــادة يتمتعــون بشخصــية اقــوی و افضــل وــن ال ديــ
النظر فی اتيان الفال )هوا, التی, هی, هو( نفهم  أّن تليت االلفال تشري  الـی قضـية مهمـة و هـی شـفاء االمـراض النفسـية 

الـدنيا و اآلخـرة. يهـدی  ابلقرآن و االميان ابهلل و ليست طرق اخری خلـروج مـن تلـيت االمـراض اهلتاکـة التـی تـدّمر  الـدين و
للتی هی اقوم فـی عـامل الضـمري و الشـعور ابلعقيـدة الواضـحة البسـيطة و تطلـق الطاقـات البشـرية الصـاحلة للعمـل و البنـاء و 
يهـدی للتــی هــی اقــوم فـی التنســيق بــني ظــاهر االنسـان و ابطنــه و بــني مشــاعره و سـلوکه و عقيدتــه و عملــه و يهــدی للتــی 

ادة ابملوازنــة بــني التکــاليف و الطاقــة فالتشــّق التکــاليف علــی الــنفس حتــی متــلَّ و تيــاس مــن الوفــاء و هــی اقــوم فــی عــامل العبــ
التســـهل و تـــرتّخ  حتــــی تشـــيع فـــی الــــنفس الرخـــاوة و االســــتهتار و التتجـــاوز القصـــد و االعتــــدال و حـــدود االحتمــــال 

 (231/ 2, 2117)ابلتصرف: ابن الباز, 
ــَيط ان  ت  ــوِّف  و يســتخدم  اســم االشــارة للبعيــد ي ــم  الشَّ رة للداللــة علــی احتقــار الــنفس لــه و ازدرائــه و هــو الغالــب: ِإمنَّ ــا ذ ِلك 

( اخلـوف حالـة نفسـية و جسـدية تنتـاب االنسـان عنـد توقـع 075أ َولِي اء ه  ف ال خت  اف وه َم و خ اف وِن ِإَن ك َنت َم م َؤِمِنني  )آل عمـران/
يضــاده االمــن و يســتعمل فــی االمــور الدنيويــة و االخرويــة و اخلــوف مــن اهلل أجــّل منــازل مکــروه لــدليل مظنــون أو معلــوم و 

العابدين و کّل واحد اذا خفته هربت منه إال اهلل و اخلوف من اهلل اليراد به ما تطر ابلبـال مـن الرعـب کاستشـعار اخلـوف 
إنّــه الشــيطان حيــاول أن جيعــل أوليــاءه مصــدر مــن االســد و  ــوه بــل إمنــا يــراد بــه الکــف عــن املعاصــی و اختيــار الطاعــات. 

خــوف و رعــب و أن تلـــع علــيهم مســـة القــّوة و اهليبــة و مـــن ّّ ينبغــی أن يفطـــن املؤمنــون الــی مکـــر الشــيطان و ان يبطلـــوا 
( 217/ 1, 2117حماولتــه. فالتــافوا اوليــاءه هــؤالء و التشــوهم بــل تــافوا اهلل وحــده الــوی ينبغــی أن تــاف )ابــن البــاز, 

منهـا دون  األعراض النفسية شيوعا  رغـم أن االضـطراب الناشـئ عنهـا أقـل خطـرا  وقـد ال تلـو أحـدان من أكثر  Fearخلوفا
« ذلکـم»( هوه اآلية تشري الـی احتقـار الشـيطان و وساوسـه ابتيـان لفظـة 6, 2116أن يعترب ذل  مرضا  أو ا رافا  )ولی, 

 و تعالی.و انقضاء اخلوف منه بللجوء الی اهلل سبحانه 

و قد يـدّل علـی معنـی مـن الرفعـة و بعـد املکانـة و املنزلـة و مسـو الـنفس بـه کمـا فـی قولـه تعـالی: ذ لِـ   اَلِكت ـاب  ال ر يَـب  ِفيـِه 
ـــد ى لَِلم تَِّقـــني  )البقـــره/ ـــَم ف اَعب ـــد وه  أ ف ـــال ت ـــو كَّر ون  )يـــونس/0ه  ـــم  اهللَّ  ر بُّك  المســـاء االشـــارة ( أّمـــا البعـــد و القـــرب فـــی ا3( و ذ ِلك 
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فالبعــد فــی االشــياة املعنويــة يفيــد  أّن هــوه االشياءاملشــار اليــه مــع وضــوحها اال إّن الــنفس الهتتــدی اليهــا بســهولة و التعــرج  
 اليها إال النفوس املتفکرة.

رب و قــد يــؤتی ابالســم املوصــول فيــؤّدی دوره النفســی اذ مــن شــان االســم املوصــول أن يشــري فــی الــنفس شــوقا  الــی معرفــة اخلــ
ــِبيِل اهللَِّ نِ َمــو اهِلِمَ  ــد وا يف س  ــاج ر وا و ج اه  و أ نـَف ِســِهَم أ َعظ ــم   تکــون الصــلة نفســها وهــدة هلــوا اخلــرب و دالّــة عليــه: الَّــِوين  آم ن ــوا و ه 

ــائِز ون  )توبــة/ ــم  اَلف  ــة  ِعَنــد  اهللَِّ و أ ول ِأــ   ه  عــده اهلل للمــوکورين مــن خــري عظــيم ( فکــاّن هــوه الصــلة تتحــّدث  عّمــا قــد ا01د ر ج 
 (136, 1978يناسب امياهنم و هجرهتم و جهادهم ابمواهلم و انفسهم )بدوی, 

ـ ا الَـِّوي يـ َوك ر  و قد متی التعريف بقصد التحقري خاصة اذا اقرتن ابهلمزة: و ِإذ ا ر آك  الَِّوين  ك ف ـر وا ِإَن يـ تَِّخـو ون    ِإال ه ـز و ا أ ه  و 
( من الوظائف النفسية التی يؤّديها االسم املوصـول اخفـاء اسـم املـونب و 36و ه َم ِبوَِكِر الرَّمَح ِن ه َم ك اِفر ون  )انبياء/  آهِل ت ك مَ 

وجــه البعــد النفســی فــی ذلــيت و أن عــدم ذکــره صــراحة طريــق الــی کســبه فــی صــف اهلدايــة و ايثــار عــدم ذکــر امســه نــوع مــن 
 يکون ذليت اوعی للمعنی ابلتفکر فی حاله فريجع عن فعله.السرت علی فضيحتهم و ابلتالی رمبا 

و قـد يسـهم اسـم املوصــول فـی رسـم البعـد النفســی للحـدث حبيـ  يتخيــل  املـرء ذلـيت احلـدث و يعــيش اجلـو النفسـی و هــو 
يَ  ت  ل    ق ال  م ع اذ  اهللَِّ ِإنَّه  ر يبِّ أ َحس ـن  م ثَـو اي  ِإنَـّه  قوله تعالی: و ر او د َته  الَّيِت ه و  يف بـ َيِته ا ع َن نـ َفِسِه و غ لَّق ِت األبـَو اب  و ق ال َت ه 

( و جئ ابالسم املوصول ليصّور لنـا ذلـيت اجلـّو النفسـی الـوی تـوافرت فيـه جوانـب االغـراء 03ال يـ َفِلح  الظَّاِلم ون  )يوسف/
وســـف عليـــه الســـالم إال عفـــة. هـــوا املوقـــف مـــع قـــّوة الســـلطان و هتيأـــة الظـــروف و إّن هـــوه الظـــروف املهيـــاة مل تـــزد ســـيدان ي

الـراف  لســيدان يوســف واحــرتام أمانـة العزيــز يف امــرأة أمــام سـفاحها ميثــل نبــل البطــل الكبـري أمــام الــدانءة والشــهامة الرجوليــة 
أمـــام ضـــعف امـــرأة العزيـــز وردع الـــوات عـــن اخليانـــة يفـــرض علـــى قـــارئ تلـــ  اآلايت ـ وحقـــا  هـــي آايت ابملعـــىن الـــواقعي 

إحساســا وشــعورا  غريبــا  ينتــاب الــنفس ال ينتهــي إال والـدموع ترتقــرق يف املــفقي لــيس ملاســاة يشــاهدها القــارئ بــل . داقواملصـ
ملوقـــف شـــهم نبيـــل وال ينتهـــي ذلـــ  اإلحســـاس والشـــعور مـــن الـــنفس اال والتصـــميم الكامـــل واإلرادة الواعيـــة النفســـية بعـــدم 

اإلصـرار علـى اختـاذ املواقـف النبيلـة طبعـا  وتطبعـا  فيمـا لـو قـدر للشـخ   األقدام على الزان وردع الوات عـن الفـواحش ولرمبـا
والبــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن األســلوب القــرآين يعــرض حقيقــة أخــرى لرمبــا تكــون غامضــة لــدى  .أن يبتلــى بــنفس الظــروف

الشـعور الـواعي واإلرادة الرادعـة البع  أال وهي استمرارية اإلحياء الرتبوي فما من قارئ للقرآن أو مرتـل لـه إال وينتابـه نفـس 
عن االنزالق ابلفاحشة والزان كلما راودته نفسه مهما تكـررت قـراءة السـورة. واحلقيقـة الـيت جيـب أن تقـال هنـا هـي أنـه لـيس 
املوقـف النبيـل فقـط وال القصـة فقـط بـل األسـلوب أيضـا  ـ وهـو مـا احملنـا إليـه سـابقا  ـ هـو مـا جعـل مـن هـوه املعلمـة النفسـية 

 .رية قائمة بواهتا أو حقيقة تربوية يتوجب اعتمادهانظ
و وا يلحق هبوا الباب دخول ال التعريف علی االمساء لتفيد يرة اجلنسـی و يرة العهـد و التلـو هـوا مـن مالحظـة نفسـية 

ــَلن ا إِ  ــا أ َرس  ا ع ل ــَيك َم ك م  ــاِهد  ــوال ش  ــَلن ا إِل ــَيك َم ر س  ــوال )مــن ذلــيت قولــه تعــالی: ِإانَّ أ َرس  ــول  05ىل  ِفَرع ــَون  ر س  ــى ِفَرع ــَون  الرَّس  (فـ ع ص 
ا و بِيال )املزمل/ ه  أ َخو  ( فقد دخلت ال التعريف للعهد ليصّور شناعة و قبح النتيجة التی انتهی اليها فرعـون بعـد 06ف ا خ َوان 

کـون النتـايج التـی يستوصـل اليهـا ما قدمت له الشواهد و االثر النفسی يظهر اکثر من حي  إن السامع القصة يتوقع ان ت
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قـوم فرعـون هـی االميـان اذ هـی النتيجـة الطبيعيـة لکـن قوبلـت ابلـرف  و العصـيان مـن قبـل فرعـون و هـوا امـر  فظيـع  غـري مـا  
 کانت تتوقعه النفس البشرية.

ا حتيــا حياهتــا علــی إّن الــنفس التــی امتثلــت ألوامــر اهلل و اجتنــاب نواهيــه اليــؤثّر فيهــا أی اضــطراب نفســی مهمــا کــان, ألهّنــ
يقني يم ابهلل فهی متوافقة  مع نفسها و ا تمع الوی حتيـا فيـه فتحّصـل بـوليت االسـتقرار النفسـی: قـ َل ِإنَّ ص ـاليت و ن س ـِكي 

السـليم يـؤّدی الـی  ( إّن تزکيـة الـنفس و حماولـة عالجهـا و توّجههـا  ـو الـنهج060و حم َي اي  و و  ايت هللَِِّ ر بِّ اَلع ـال ِمني  )االنعـام/
حتقيق الراحة النفسية و الطمانينة القلبية و ابلتالی تکون سلوکياهتا التی تصدر عنها سليمة صـحيحة و لـيس هبـا شـووذ او 
خلــل ألهنــا وفــق توجيــه اهلل و عــالوة علــی هــوا إّن العالقــة بــني القــرآن و علــم الــنفس بتلــيت النظــرة: اهلل عــّز و جــّل خــالق 

اِت الصُّــد وِر االنسـان و هــو االعلـ ـر وا بِــِه ِإنَّــه  ع لِـيم  بِــو  م بــه مــن اآلخـرين تؤّســس علـی قــول اهلل تعــالی: و أ ِسـرُّوا قـ ــَول ك َم أ ِو اَجه 
( إّن اخلالق يعلم کل اخلصائ  و احلاالت التـی تـؤدی الـی معرفـة 04( أ ال يـ َعل م  م َن خ ل ق  و ه و  اللَِّطيف  اخلَ ِبري  )املليت/03)

و هو سبحانه خالق نفوس الناس ای عاملهم الداخلی و هو العامل بکل حاالت النفوس؛ إلنّـه هـو الـوی أکسـب ما خلق. 
بتينييت الصـفتني املعـرفتني يعـرف فطـرة االنسـان الـوی خلقـه. و إّن « اخلبري»و « اللطيف»ذرية االنسان ذليت النظام, هو 

فعـل أی فعـل لکنـه يعـرف کـل التحرکـات اخلفيـة و اللجليـة  اهلل سبحانه و تعـالی اليعـرف فقـط قـدرات نفسيةاالنسـان علـی
 (6145, 1969لکل شخ  علی حدة )القنيوی, 

و قــد يعــدل  عــن االضــافة فيفصــل  بــني االمســني حبــرف لعــدم التجــانس بينهمــا کمــا فصــل بــني لفظــة عــواب و لفــت الــرمحن 
( فصـل بـني 45ع ـو اب  ِمـن  الـرَّمَح ِن فـ ت ك ـون  لِلشَّـَيط اِن و لِي ـا )مـرمي/ابحلرف من فی قوله تعـالی: اي  أ بـ ِت ِإينّ أ خ ـاف  أ َن مي  سَّـ   

هاتني اللفظتني الن العواب يناسبه لفت اجلّبار او املنتقم اما لفـت الـرمحن فقـد جـئ هبـا لتـؤدی دورا  نفسـيا و هـو املفارقـة اذ 
مبصــدر النعمـــة و کــان االجــدر القيــام بشـــکر  مــن شــان الــرمحن أن يــرحم و الـــرمحن مصــدر الــنعم فــالکفر ابلـــرمحن هــو کفــر

   .«عواب  من الرمحن»النعمة هکوا 
ــَم و م ـا ت وع ـد ون  )الـوارايت/ و مـن معــانی الـرزق فـی هـوه اآليــة « رزقکـم»( جــئ بلفـت 00و قولـه تعـالی: و  يف السَّـم اِء رَِزق ك 

اخلـالق أّن الـرزق مکتـوب و مقـّدر  مـن اهلل و هـو السحاب و املطر فإنّه سبب االقوات و االرزاق و هـوا اعـالن  صـريح  مـن 
« رزق»فی امساء فالمغرّي له و المبدل و هوا يدفع ابلـنفس االنسـانية الـی الطمانينـة و الرضـا. و ادام اهلل عـّز و جـّل لفظـه 

َِلك ــون  ل ك ــمَ  17فــی اآليــة  ــَن د وِن اهللَِّ ال مي  ــد  اهللَِّ الــرَِّزق  و اَعبـ ـد وه   مــن ســورة العنکبــوت: ِإنَّ الَّــِوين  تـ َعبـ ـد ون  ِم رَِزق ــا فـ ـابـَت غ وا ِعَن
: مل  نکـر الـرزق ّّ 17و اَشك ر وا ل ه  إِل َيِه تـ َرج ع ون  )عنکبوت/ ( هوه اآلية واضحة الداللة إّن الرزق من عند اهلل فقط فـإن قلـت 

: إلنّه اراد اليستطيعون ان يرزقکم شيأا  من الرزق فابتغوا  عند اهلل الرزق کلـه فانّـه هـو الـرزاق وحـده اليـرزق غـريه عرّفه؟ قلت 
 (949/ 1, 2111)زخمشری, 

إّن لالميان وثريا  عظيما  فی نفس االنسان فهو يزيد من ثقته بنفسه و يزيد قدرته علی الصرب و حتّمـل مشـاق احليـاة و يبـّ  
ـــَم م َهت ـــد ون  الَّـــِوين  آم ن ـــوا و مل َ االمـــن و الطمانينـــة فـــی الـــنفس و قـــال اهلل تعـــالی:  ـــ   هل  ـــم  األَمـــن  و ه  ـــوا ِإمي ـــانـ ه َم ِبظ َلـــم  أ ول ِأ  يـ َلِبس 

ای: الــوين آمنــوا ابهلل و مل تلطــوا اميــاهنم هــوا بعبــادة احــد  ســواه هــؤالء وحــدهم هــم االحــق ابلطمانينــة و هــم  (80االنعــام/)
املعــارف منهــا: الضــمري )اولأــيت, هلــم, هــم( و  وحــدهم املهتــدون الــی طريــق احلــق و اخلــري. نــری فــی هــوه اآليــة عــددا مــن
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املعرف ابل )األمن( يدّل سياق اآلية علی احلصر و التوکيد. تتفق مجيع مدارس العالج النفسی علی أن القلق هـو السـبب 
الرئيسی فی نشـوء اغـراض االمـراض النفسـية و أن اهلـدف الرئيسـی للعـالج النفسـی هـو الـتخّل  مـن القلـق و بـّ  الشـعور 

( يقــول أ.بريــل احمللــل النفســی: إّن املــرء املتــدين حقــا اليعــانی قــط مــن 271, 1968مــن فــی نفــس االنســان )جنــاتی, ابأل
( و ايضـا  يقـول ولـيم جـيمس الفيلسـوف و العـامل االمريکـی: إّن اعظـم عـالج للقلـق 286مرض نفسـی )کـارينجی, د.ت, 

اثــر التــدين و االميــان فــی صــفاء الــروح و طمانينــة  ( هــوه شــهادات غربيــة  فــی298و الشــيت هــو االميــان )مصــدر نفســه, 
النفس االنسانية و معلوم أن القرآن الکرمي قد اثبت رکـائز االميـان فـی العديـد مـن آايتـه حتـی تسـقی الـنفس ماءهـا مـن هـوا 

س املـؤمن املورد العوب و تصل الی سعادة الدنيا و اآلخـرة و قـد وصـف القـرآن مـا حيدثـه االميـان ابالمـن و طمانينـة فـی نفـ
ــِأنُّ اَلق ل ــوب  )بقولــه:  ــِأنُّ قـ ل ــوبـ ه َم بِــوَِكِر اهللَِّ أ ال بِــوَِكِر اهللَِّ ت َطم  ــا أ ص ــاب  ِمــَن م ِصــيب ة  ِإال قَِِذِن ؛ (08الرعــد/الَّــِوين  آم ن ــوا و ت َطم  م 

علـی هـوا االسـاس يعتـرب االميـان ابهلل اجنـح عـالج نفسـی  (00التغـابن/) اهللَِّ و م َن يـ َؤِمَن اِبهللَِّ يـ َهِد قـ َلب ه  و اهللَّ  ِبك لِّ ش َيء  ع ِليم  
 يقی االنسان من امراض هوا العصر املتعددة و املتمثلة فی اکثر مظاهر اخلوف و القلق.

 -ربکـم -جـاء فـی هـوه اآليـة ثـالث معـارف: أان (04النازعـات/(فـ ق ـال  أ ان  ر بُّك ـم  األَعل ـى )03ف ح ش ـر  فـ ن ـاد ى )قـال تعـالی: 
يســارع الســياق هنــا إىل عــرض قولــة الطاغيــة الكــافرة , جممــال  مشــاهد ســعيه وحشــره للســحرة وتفصــيالهتا . فقــد  واالعلــی 

ـــة , فحشـــر الســـحرة واجلمـــاهري؛ ّ انطلقـــت منـــه الكلمـــة الوقحـــة املتطاولـــة , املليأـــة ابلغـــرور  أدبـــر يســـعى يف الكيـــد واحملاول
( لقــد ابــرز فرويــد الــدور الــوی يقــوم بــه الالشــعوری فــی 444/ 7, 1412ســيدقطب, ) واجلهالــة :   أان ربكــم األعلــى {

و هـی « األان العليـا»و « االان»و « هـو»حياة االنسان و تتکّون الشخصية وفقا  ملـا ذهـب اليـه فرويـد مـن ثالثـة اقسـام: ال
األان »و « األان»و « اهلــو»أّن  مجيعهــا تتفاعــل فيمــا بينهــا لتکــوين طاقــة نفســية تظهــر مــن خــالل الشخصــية و يعتــرب فرويــد

صـــفة  -لديـــه-تکـــون الشـــعورية کمـــا يعطـــی دورا هامـــا  للجـــنس فـــی مجيـــع االحـــداث و االفکـــار فـــی حـــني للحـــافز« العليـــا
 (228-225, 1991عدوانية و أصيب املري  نمراض مثل اهلسترياي أو ازدواج الشخصية و غريمها )ابلتصرف: الزين, 

يــة فرعــون و إصــابته مبــرض الالشــعوری و کانّــه يعــرف نفســه جيــدا و يظهــر منــه مبظــاهر مرضــية  و اذن تشــري اآليــة الــی إانن
اضــطراابت انفعاليــة مــع خلــل يف أعصــاب احلــس واحلركــة وهــو  هــاتظهــر فيکاهلســترياي. اهلســترياي مــن االمــراض النفســية التــی 

و الســبب الرئيســی هلــوا املــرض هــو لفــت االنظــار و حــب الظهــور و االســتعراض  املزمنــةاضــطراب حتتــوي فيــه االنفعــاالت 
 (53, 2, ش 1392الوی استولی علی املري  )قدسی و مردان بور, 

   :ومن ْسات الشخصية اهلستريية

 ملســايرة, وحــب ا املــة واملواســاة واالنفعــايل, وتقلــب املــزاج, وعــدم العاطفيــة الزائــدة, والقابليــة الشــديدة لضحيــاء, وا
 .النضج, وعدم التحكم يف االنفعاالت, والسواجة, وسطحية املشاعر, وعدم النضج النفسـي اجلنسـي

  ,وأيضـــا التمركـــز حـــول الـــوات, واألاننيـــة, ولفـــت األنظـــار, واســـتدرار العطـــف, واالعتـــزال ابلـــنفس وحـــب الظهـــور
, ويف بعــ  األحيــان االنبســاط, واالجتماعيــة, وحــب االخــتالط, وعــدم االســتقرار, وأيضــا االعتمــاد واالســتعراض

 .على اآلخرين, والتوكل, واالنقياد, والشعور ابلنق 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86_%28%D8%B7%D8%A8%29
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  املبالغة والتهويل واالستغراق يف اخليال, والسلوك يكـون اقـرب إىل التمثيـل واالسـتعراض والتكلـف واالندفــاع وعـدم
 .النضج

  ة )آلـــن, علـــى الكبـــت كـــدفاع أساســـي, واالســـتعداد لتكثيـــف االنفعـــاالت وحتويلهـــا إىل أعـــراض جســـمياالعتمـــاد
1392 ,134) 

علــی اســاس تلــيت املعلومــات ميکــن ان نقــول: إّن االســتعراض و االاننيــة و االســتکبار مــن االمــراض النفســية التــی اصــيبت 
أخـوهم اهلل نکـال اآلخـرة و األولـی. يـربز  هـوا املشـهد بکثري من االشخا  و إن مل يکونوا خاشعني و خاضـعني هلل تعـالی 

 من قصة موسی و فرعون أّن االستعراض مقّدمة اليصال الی االستعالء.
 االعلی ←←←←←←←←←←←←←االدنی                                                 

                                                 ↓                                                             ↓ 
 االستعالء )االستکبار( ←←←األاننية ←←←االستعراض )حب الظهور(                                 

 التنکري و جانبه النفسی:( 0-1
دما يــراد حــال املنّکــر او إّن تنکــري االمســاء يکــون لفائــدة و غايــة اذ يکــون احيــاان عنــدما اليــراد تعيــني الفــرد و يکــون يرة عنــ

 التقليل من قيمته.... الی غري ذليت من االسباب التی ذکرها علماء اللغة.
القرآن الکرمي يستخدم هوا االسلوب. يعيينا منه ما اشتمل علی مالحت نفسية. فاملقام الـوی وردت فيـه هـوه الفکـرة هـی 

نفسـه هـو الـوی يـدّل علـی کـون املقصـود مـن التنکـري و  الضابط الوی ميکننا من مالحظة اجلانب النفسـی فيهـا اذ السـياق
و تنوينهــا مــن قولــه « رســل»التنــوين الــوی يلحقــه التحقــري و االزدراء ام التعظــيم و التکثــري فعلــی ســبيل املثــال: تنکــري لفظــة 

ـاء وا اِبَلب يِّن ـاِت و الزُّبـ رِ  ( تـدّل علـی عظـم 084و اَلِكت ـاِب اَلم نِـرِي )آل عمـران/ تعالی: ف ِإَن ك وَّب وك  فـ ق َد ك وِّب  ر س ـل  ِمـَن قـ َبلِـ   ج 
 هؤالء الرسل من جهة ّّ کثرهتم من جهة أخری.

ي ـاة  و ِمـن  الَـِّوين  أ َشـر ك وا يـ ـو دُّ  نَـّه َم أ َحـر    النَّـاِس ع ل ـى ح  ـد ه َم لـ َو يـ ع مَّـر  و قد يکون التنکري لالهبـام فـی قولـه تعـالی: و ل ت ِجـد   أ ح 
اِب أ َن يـ ع مَّر  و اهللَّ  ب ِصري  مب ا يـ َعم ل ون  )البقرة/أ َلف   ( اآلية حدي  عن اليهـود اذ هـی حتـدثنا 96س ن ة  و م ا ه و  مب ز َحزِِحِه ِمن  اَلع و 

عــن حرصــهم علــی البقــاء احيــاء بغـــّ  النظــر عــن صــفة هــوه احليــاة.  ذکـــر ابوالســعود أّن داللــة التنکــري هــی لضيـــوان نّن 
( و قــد رأی عبــدالقاهر اجلرجــانی أّن فــی 132/ 1, 1999م نــوع  خــا   منهــا و هــی احليــاة املتطاولــة )ابــو الســعود, مــراده

مــن دون التعريــف حســنا  و روعــة و لطــف موقــع و اليقــادره قــدره حســن و  ــدک تعــدم ذلــيت « حيــاة  »ايثــار التنکــري فــی 
ألنّـه اريـد « حيـاة»( قـال اآللوسـی: تنکـري 293, 2114ی, التعريف و خترج من االرحييـة و االنـس الـی خالفهمـا )اجلرجـان

هبا فرد نوعی و هی احلياة املتطاولة فالتنوين للتعظيم و جيوز ان يکون للتحقري فإّن احلياة احلقيقية هـی االخرويـة و جيـوز ان 
املتطاولــة )اآللوســی,  يکــون التنکــري لالهبــام؛ ای: علــی حيــاة مبهمــة غــري معلومــة املقــدار و منــه يعلــم حرصــهم علــی احليــاة

1999 ,1 /447) 
ي ــاة ؛ و املعنــی: لتجــدهنّ  نَـّه َم أ َحــر    النَّــاِس ع ل ــى ح  م قــال الــرازی: إّن التنکــري يــدّل علــی الکمــال اال تــری الــی قولــه: و ل ت ِجــد 

ملـوت لعلمهـم احر  الناس علی حياة دائمة کاملة غري منقطعة, إلّن معنی احر  الناس احر  مـن النـاس و اهنـم کرهـوا ا
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بصـيغة التفضـيل و هـی تعـرّب عـن هنايـة حـر  الـنفس « احـر »مبا هلم فی اآلخـرة مـن اخلـزی و اهلـوان الطويـل و التعبـري ب
(  تـدّل هـوه اآليـة علـی حـر  اليهـود ان يضـيفوا الـی حيـاهتم حيـاة زائـدة 176/ 3, 2111علی البقاء فـی الـدنيا )رازی, 

يـه اسـم احليــاة فمجيأـوه نکـرة ااثر فــی الـنفس معنـی التحقــري و دّل علـی حيـاة حقــرية و و لـو کـان الزائــد اقـّل مـا  يصــد ق  عل
ايضــا اشــارت الــی خصــلتني مکــروهتني فــی اليهــود و الــوين اتّبعــوا ســبيلهم و مهــا احلــر  و التحقــري فمــن حــر   علــی شــئ 

ملــاذا؟ ألّن الوجــه الــوی أداه التنکــري  حقــري  فيحّقــر و يــولُّ نفســه أّی مــا اذالل. إّن تنيکــر حيــاة  احســن مــن تعريفهــا و لکــن
)حياة( اليستقيم  مدلوله البيانی مع تعريفها اذ التعريف يدّل علی اصل احلياة فی حني  أّن التنکري يدّل علـی نـوع خمصـو  

 من انواعها و هو وجه االزدايد فی احلياة. 
ألّن البواعـ  املؤديـة للحـر  و الطمـع تـؤثر النفس البشرية التی تتسم ابلطمع و احلر  و حـب اهلـوی فهـی مريضـة شـاذة 

( و قد عاجل القرآن هوا املـرض يقـول تعـالی: 165, 1981علی صحتها اجلسدية و العقلية و الروحية و النفسية )لطفی, 
نـَي ا ق ِليل  و اآلِخر ة  خ رَي  ِلم ِن اتَـّق ى و ال ت َظل م ون  ف ِتيال )النساء/  (136/ 2, 1414وزی, ( )ابن اجل77ق َل م ت اع  الدُّ

ــون  )البقــرة/ ــَم تـ تَّق  ي ــاة  اي  أ ويل األَلب ــاِب ل ع لَّك  ــَم يف اَلِقص ــاِ  ح  ( ينفــرد تنکــري 079و ايضــا  فــی اآليــة الثانيــة قولــه تعــالی: و ل ك 
سـتانفة مل ليدل علی حياة خمصوصة غري احليـاة االصـلية ذلـيت أّن يويـل اآليـة و أّن القصـا  يفيـد  حيـاة جديـدة م« حياة»

و اي ذوی العقـــول اخلالصـــة عـــن شـــوب « اي اولـــی االلبـــاب»تکـــن إال بـــه و قيـــل املـــراد ابحليـــاة هـــی االخرويـــة ّ خـــاطبهم بــــ 
, 1999االوهام و خوطبوا بوليت بعد ما خوطبوا بعنوان االميان تنشيطا هلم الی التامل فی محکـة القصـا  )ابـو السـعود, 

ة النفسـية حيـ  جعـل القصـا  الـوی ظـاهره القتـل حيـاة و طمانينـة نفسـية و هـوا ( ففی هـوه اآليـة منبـع البالغـ196/ 1
 (214, 2115سر من اسرار اعجاز القرآن الکرمي فی ايقاعه علی النفس االنسانية )ابوالسعود, 

ـــَم ر ء وس  و تنوينهـــا مـــن قولـــه تعـــالی: ف ـــِإَن مل َ تـ َفع ل ـــوا ف ـــَاذ ن وا حِب ـــَرب  ِمـــن  اهللَِّ و  « حـــرب»و تنکـــري لفظـــة  ـــت َم فـ ل ك  ـــولِِه و ِإَن تـ َب ر س 
( يدّل علی التهويل اذ تنوين التنکري دلّنا علی اهّنـا جمهولـة الکيـف و املعـامل و 079أ َمو اِلك َم ال ت َظِلم ون  و ال ت َظل م ون  )البقرة/

أن تبعــ  فــی الــنفس اشــّد الــوان هــوا اوقــع فــی الــنفس االنســانية الهنــا تــوهب فيــه کــل مــوهب ألن حــراب  يثريهــا اهلل جــديرة 
يقــول العســکری: إّن الفــزع مفاجــاة اخلــوف عنــد هجــوم غــارة او صــوت هــّدة و مــا اشــبه ( 129, 1978الفــزع )بــدوی, 

( يفّسر  علـم الـنفس الفـزع ابلقلـق و هـو انفعـال 172, 2115ذليت و هو انزعاج القلب بتوقع مکروه عاجل )العسکری, 
دأ قحســـاس شـــديد مرعـــب يصـــعب تفســـريه و الســـيطرة عليـــه و تکـــون هـــوه النـــوابت شـــديد يـــؤدی الـــی نـــوابت فجائيـــة تبـــ

( الفـزع انفعـال سـلبی يـدل علـی 271, 2114مصحوبة بصعوبة التنفس و رعشة و غثيان و افرازات زائدة للعرق )حممد, 
ـــة مـــؤثرة ـــة  شـــدة اخلـــوف حبيـــ  تظهـــر علـــی املفـــزوع عالمـــات مرضـــية مؤملـــة و حيصـــل الفـــزع نتيجـــة دوافـــع خارجي و مفاجأ

 (  319, 2119)ايسني, 
ــان وا قــد يکــون التنــوين للتحقــري و التکثــري کمــا فــی قولــه ســبحانه: يف قـ ل ــوهِبَِم م ــر ض  فـ ــز اد ه م  اهللَّ  م ر ض ــا و هل  ــَم ع ــو اب  أ لِــ يم  مب ــا ك 

ل بتنـــوين الرفـــع و الثـــانی بتنـــوين تني: االو مـــرّ ( نـــزل هـــوه اآليـــة حـــول املنـــافقني و ذکـــرت لفظـــة املـــرض 01ي َكـــِوب ون  )البقـــرة/
النصــب. فــی هــوه اآليــه حتــدث القــرآن الکــرمي عــن الــنفس االنســانية و إّن هــوه الــنفس قــد تصــاب ابمــراض منهــا: االمــراض 
النفسية و افحش هوه االمراض التی تنشا بسبب النفاق الکوب و اخلدع و ما الی ذليت. قـد توعـد  اهلل سـبحانه املنـافقني 
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علـی حـني توعـد الکـافرين فـی اآليـة قبلهـا ابلعـواب العظـيم فقـال سـبحانه: « و هلم عواب الـيم  »ليم فقال: هنا ابلعواب اال
( و االليم اشّد هوال  و نکاال  مـن العظـيم فقـد يکـون العظـيم عظيمـا فـی شخصـه و هيأتـه و 7)بقره/« و هلم عواب عظيم»

فــزادهم »معطـوف علــی قولـه « و هلـم عــواب الـيم»ولـه ( و ق32/ 1لـيس عظيمـا  فــی افاعليتـه و سـطوته )اخلطيــب, د.ت, 
اکماال  للفائدة فکمال هبوا العطف بيان ما جرّه النفاق اليهم من فساد احلال فی الدنيا و العـواب فـی اآلخـرة. « اهلل مرضا

ض املقصـود فـی إّن فی قلوهبم شيت فزادهم اهلل شکا  و املر «: فی قلوهبم مرض»ذکر االمام ابن کثري فی تفسري قوله تعالی 
( و اهّنـم بسـريهم 179/ 1, 1999اآلية قال: هوا مرض فی الدين و ليس مرض فی االجساد و هم املنافقون )ابن کثري, 

/ 1فی هوا الطريق الضال يزدادون ايغاال  فيه فيزيد مرضهم بتقدير اهلل تعالی الهّنم قد اوغلوا خمتارين فيه )ابـو زهـره, د.ت, 
ض و اال ـراف يبـدأ يسـريا ّّ تنفـرج الزاويـة فـی کـّل خطـوة و تـزداد. سـنة التتخلـف. سـنة اهلل فـی ( فاملرض ينشئ املـر 126

االشياء و االوضاع و فی املشاعر و السلوک فهـم صـائرون اذن الـی مصـري معلـوم. املصـري الـوی يسـتحقه مـن تـادعون اهلل 
 و املؤمنني.

ــَته َم ة تغنــی عــن کثــري مــن الکــالم کمــا فــی قولــه تعــالی: وقــد حيمــل التنــوين الــوی يلحــق االســم املنکــر رســالة نفســي و ل ــِأَن م سَّ
اِب ر بِّـــ   ل ي ق ـــول نَّ اي  و يـَل ن ـــا ِإانَّ ك نَّـــا ظ ـــاِلِمني  ) ـــة  ِمـــَن ع ـــو  تتصـــّور لنـــا تصـــويرا « نفحـــة»اذا ننظـــر الـــی لفظـــة  (46االنبيـــاء/نـ َفح 

رويعـا للـنفس أميـا ترويـع حينمـا تسـمع الـنفس هـوا احلـدي . إّن فـی لفظاعة ذليت املشهد  ابتيان التنوين و التنکري فيهـا و ت
اختيار لفظة املس دون اللمـس مـا يشـري الـی تلـيت الفظاعـة فـاملس أقـّل متکنـا مـن االصـابة و اجتمـاع التنـوين و التنکـري فـی 

د ليکـون اوقـع صّور لنا فظاعة و هول ذليت الصـنف مـن العـواب فتتملـی الـنفس هـوه الصـورة و هـوا املشـه« نفحة»لفظة 
 (292, 2116فی النفوس و اردع )اجليوسی, 

ــان  خ ِلــق  ه ل وع ــا ) ــرُّ ج ز وع ــا )09و قــد يکــون التنــوين للــتمکن کمــا فــی قولــه تعــالی: ِإنَّ اإلَنس  ــه  الشَّ ــه  01( ِإذ ا م سَّ (و ِإذ ا م سَّ
ــلِّني  ) ( 21)اخلَ ــرَي  م ن وع ــا ــال00ِإال اَلم ص  ــَم ع ل ــى ص  ــون  )(الَّــِوين  ه  ــق  م َعل ــوم  )03هِتَِم د ائِم  ــاِئِل 04(و الَّــِوين  يف أ َمــو اهِلَِم ح  (لِلسَّ

تؤكــد علــى أن هــوا اهللــع لــيس صــفة عرضــية علــى شخصــية و  اآليــة الكرميــة الــيت تصــف اإلنســان ابهللــع (و اَلم َحــر وِم )املعــارج
الــيت تنــدرج يف بنيتــه منــو نشــاته األوىل والــيت  اإلنســان بــل هــي خصــلة أو خصوصــية مــن خصوصــيات خلقــه وتقوميــه الواتيــة

الســابقة مــن ســورة املعــارج والــيت تصــف اإلنســان  21-21ترجــع أساســا إىل النطفــة واملــاء الــدافق. مــا بقيــة اآلايت الكرميــة 
ابجلزوع عندما ميسه الشـر واملنـوع عنـدما يسـمه اخلـري يف ظـروف معينـة فهـي تكمـل خصوصـية اهللـع الشخصـي والنفسـي إذ 

البــد هنــا مـن اإلشــارة إىل الفــارق بــني اهللــع  .يـز الــنفس البشــرية يف مواقــف الشـر والشــدة عنهــا يف مواقــف االنفـراج والرخــاءمت
املوروث كسمة نفسية وبني اجلزع أو االمتنـاع كصـفتني ان تـني عـن تلـ  السـمة. واحلقيقـة الـيت يتوجـب النظـر إليهـا هـي أن 

لة لـه ـ اجلـزع ومنـع اخلـري ـ مل وت علـى املسـتوى النظـري أو الثقـايف فقـط بـل علـى هوا التشخي  النفسي واملواصفات املكم
  املسـتوى التجــرييب الــوي دام قــروان بــدأت منــو النــزول وليسـت وليــدة عصــر النهضــة اإلســالمية وال عصــر النهضــة األوروبيـة

صـــال النفســـية الوميمـــة و مهـــا ( و فـــی اآلايت بعـــدها تشـــري الـــی طريـــق النجـــاة مـــن هـــوه اخل43, عـــدد 2111)القبـــاجنی, 
 الصالة و الزکاة.
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فـ َلي َعبـ د وا التقليل من مظاهر التنکري جـاء فـی القـرآن الکـرمي و لـه اثـر نفسـی فـی القـارئ و املسـتمع. قـال سـبحانه و تعـالی: 
ا اَلب َيِت ) ـان  ألَهـِل اَلم ِدين ـِة و م ـَن قال تعـالی: و ايضا  (4قريش/(الَِّوي أ َطع م ه َم ِمَن ج وع  و آم ن ه َم ِمَن خ َوف  )3ر بَّ ه و  م ـا ك 

ـَوهل  َم ِمـن  األَعـر اِب أ َن يـ ت خ لَّف ـوا ع ـَن ر س ـوِل اهللَِّ و ال يـ َرغ بـ وا نِ نـَف ِسـِهَم ع ـَن نـ َفِسـِه ذ لِـ   نِ نَـّ  ـا  و ال ن ص ـب  و ال ح  ه ـَم ال ي ِصـيب ه َم ظ م 
ِبيِل اهللَِّ و ال ي    ال ي ِضـيع  ط أ ون  م َوِطأ ا ي ِغيت  اَلك فَّار  و ال يـ ن ال ون  ِمَن ع د وّ  نـ َيال ِإال ك ِتب  هل ـ َم بِـِه ع م ـل  ص ـاِلح  ِإنَّ اهللَّ  خم َم ص ة  يف س 

   (001التوبة/أ َجر  اَلم َحِسِنني  )
س االنسـانية. يقـول الراغـب: اجلـوع إّن اجلوع و املخمصة لفظتان مرتادفتان فی املعنی لکّن هلما اثـر  نفسـی  خمتلـف  فـی الـنف

االمل الـــوی ينـــال احليـــوان مـــن خلـــّو املعـــدة مـــن الطعـــام و ا اعـــة عبـــارة عـــن زمـــان اجلـــدب و يقـــال رجـــل  جـــائع و جوعـــان 
( فــــی اآلايت االولــــی يــــرتبط اجلــــوع ابخلــــوف فحالــــة اجلــــوع تقتضــــی البحــــ  و التواصــــل 135/ 1, 1997)االصــــفهانی, 

يصـــاحب ذلـــيت حالـــة مـــن اخلـــوف و القلـــق فـــاجلوع يصـــاحبه خـــوف و الطعـــام يصـــاحبه للحصـــول علـــی حاجـــة الـــنفس و 
الشــعور ابالمــان و إّن العالقــة بــني العمليــات الدماغيــة و العمليــات العقليــة او بــني التغيــريات اجلســمية و العقليــة )النفســية( 

مــا هــو اال حالــة مرضــية تــدّل علــی ( و يؤکــد علــم الــنفس أّن اجلــوع 88, 1992قائمــة علــی صــيد الــتالزم املتبــادل )اســعد, 
( و لفظــة خممصــة فــی اآليــة الثانيــة تــدّل علــی الضــمر و 477, 1993عــدم االحســاس ابلشــبع بصــور م رضــية )ينظــر: طــه, 

/ 2التطـــامن فـــاخلم : الضـــامر الـــبطن و املصـــدر اخلمـــ ... و مـــن البـــاب املخمصـــة و هـــی ا اعـــة )ابـــن فـــارس, د.ت, 
أّن اجلهـاد فـی سـبيل اهلل و مالحقــة العـدو و العمـل الـدؤوب فــی سـبيله تعـالی سـبب حلصــول ( و تبـنّي لنـا هـوه اآليــة 219

 ا اعة الشديدة فاجلهاد نعلی مراتبه تورث تکاليفه اشد حاالت اجلوع و هی املخمصة.
ی فــی آيتــی تقــول عائشــة عبــدالرمحن: ّّ إّن ا اعــة اقــرب الــی ان تفهــم بداللــة العمــوم کــان يصــيب النــاس قحــط عــام. والــو

املائــدة و التوبــة لــيس مــن جماعــة عامــة و امنــا وــا يبلــ  ابملــؤمن جهــد املخمصــة حــني الجيــد طعــام غــري مــا حــّرم  عليــه أکلــه. 
فمـنهم أّن الطعــام قــديکون ميســورا ملــن اليتحرجـون مــن أکــل امليتــة و الــدم و حلــم اخلنزيـر.... ال حلاجــة الــی آخــر مــا عــّدت 

 (516, 1971املؤمن إاّل  اعة يعّز فيها أی طعام )عبدالرمحن, اآلية فی الطعام احملرم علی 
 ســدّ يســتدّل وــا ســبق أّن اجلــوع دافــع نفســی يعنــی عــدم االحســاس ابلشــبع وــا يضــطّر الشــخ  الــی البحــ  عــن الطعــام ل

مــا و إّن املخمصــة حالــة جــوع شــديد تتمثــل بضــمور و هــزال اجلســم و هــو دافــع نفســی شــديد يضــطّر لتنــاول کــّل  حاجتــه
ونفه نفسه لسّد حالة الضرر و اهلالک عن النفس و هوا الدافع اشد بکثري من دافع اجلـوع و إّن داللـة التقليـل فـی هـاتني 
اللفظتني تدّل علی أّن قلـيال مـن اجلـوع و املخمصـة هلمـا وثـري شـديد علـی الـنفس االنسـانية و إّن اجلـوع ادنـی حالـة نفسـية 

     نفسية اليتحّملها ااّل ا اهد فی سبيل اهلل.   اصيب ابلناس و املخمصة اعلی حالة

 نتائج الدراسة:
 بعد هوا اجلهد املتواضع الوی بولناه فی دراستنا هوه, توصلنا الی النتائج التالية:

دور التعريــف و التنکــري فــی تغيــري املعنــی و خروجــه الــی معــان کثــرية و متنوعــة منهــا التعظــيم و التهويــل و التحقــري  
 و....

 التعريف و التنکري علی احوال نفسية خمتلفة يؤدی الی مفاهيم جديدة يکون للسياق دور فی ايضاحه. جمئ 
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امهية هوا االسلوب مـن الناحيـة النفسـية و هـو أّن هـوا االسـلوب جيعـل لسـامع فـی حـرية مـن هـوا املـبهم و تصـوره  
 .وا يدفعه الی اعمال النظر للوقوف علی املراد و هوا له دور نفسی بديع

 أّن التعريف و التنکري اسلوب من اساليب القرآن فی دقة استعماله مهارة و براعة و اشباع للمعانی النفسية. 

 أّن االمراض النفسية کغريها من االمراض تصيب النفس البشرية و هتوی هبا الی طريق الضالل. 

 دره. اهّم ارشادات القرآن للوقاية من االمراض النفسية و هو االميان ابهلل و ق 

 انطباق الدراسات احلديثة مع اآلايت القرآنية من الناحية النفسية. 

 
 املراجع:

 القرآن الکرمي
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 .2111االوسط الثقافی, 
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(11) 
 نَّص القرآينالتَّمثُّل السَّردي للتأريخ يف ال

 1دعاء عادل عبد الكرمي آل عزوز
 , العراقمديرية الرتبية يف الرصافة الثالثةمدرسة مساعدة, 

 املُلخص:
خصــيات قافــات والشَّ ي عــدُّ القــرآن الكــرمي مــَن أقــدس الواثئــق العامليــة الــيت نقلــت للبشــرية مجعــاء وريــخ األمــم واحلضــارات والثَّ 

إذ تتــاتَّى أمهيــة أنطولوجيــا التــاريخ فيــه اجلمعيــة والفرديــة, املواجهــة للمعطيــات التارتيــة منــو بــدء اخلليقــة وعلــى مــرِّ العصــور, 
ــ اشــتمل عليــه مــنَ نتيجــة ملــا  ــحيثيــات التَّتبــع السَّ  عوب واجلماعــات مــنَ الطني وأحــوال الّشــردي لقصــ  األنبيــاء وامللــوك والسَّ

ي قـدِّم وبـوا ون, ذي القرنني, عـاد, مثـود( وغـريهم, الـوي عـزَّز فكـرة الوجـود وبـرهن علـى إعجـاز اخلـالق, أمثال: )فرعون, قار 
ــرد التــارتي  مــل مــا ســبق مفــاهيم الرَّ  الــنَّ  القــرآين عــنَ  تشــخي  آليــات  شــاد واملوعظــة واالعتبــار, فضــال  عــنَ طريــق السَّ

قيــود الزمكــان )املكــان/ الزمـــان(  نَّ  القـــرآين( إىل حتريــر اإلنســان مــنَ اجلــدال واملناقشــة مــع املنكــرين واملخــالفني, فعمــد )الــ
ــ ــان  يف ق ص ِصـِهَم ِعبـَ ر ة  وأسـوار الرقعـة احملليــة إىل فضـاءات خمتلفــة تغـرس فيـه بــوار التَّفكـر والتَّــدبر وإعـادة إنتـاج املعــىن  ل ق ـَد ك 

ــِديث ا يـ َفتـ ــر ٰى و ل ٰ  ۗ  ألِّ ويل اأَل َلب ــاِب  ــان  ح  ــا ك  ــَوم  يـ َؤِمن ــون ﴾ م  ــد ى و ر مَح ــة  لِّق  ــَيء  و ه  ــلِّ ش  يَــِه و تـ َفِصــيل  ك  ِكــن ت َصــِديق  الَّــِوي بـ ــنَي  ي د 
ـــردية يف الـــنَّ  القـــرآين, للوقـــوف علـــى أهـــم 043(ســـورة البقـــرة:) , فجـــاء هـــوا البحـــ  ملناقشـــة مســـاق التـــاريخ ومتثالتـــه السَّ
مات واألمناط واملخرجات اليت  غراضاأل  آلت إليها هوه املزاوجة النَّسقية بني السَّرد والتاريخ.والسِّ

 ميثودولوجيا السَّرد. التاريخ. السَّرد. التَّمثُّل.الكلمات املفتاصية: 
 

 املُقدِ مة:
ـة اإلهليـة  إنَّ القرآن الكرمي بال شـ  وثيقـة دينيـة ودسـتور أخالقـي وإنسـاين حيمـل أحكامـه اجلازمـة والنِّهائيـة علـى جنـاح الرمحَّ

الرَّب الرؤوف بعبادِه املكللني بتيجان اإلنصات واالتباع املطلـق حليثيـات امللكـوت املتفـّرِد بعلـم اخلـالق الواحـد األحـد وعناية 
الفـرد الصــمد, الــوي مل يلــد ومل يولــد ومل يكــن لــه كفــوا  أحــد, فرســم القــرآن بوســاطة مجلــه البالغيــة وأســاليبه اللفظيــة واملعنائيــة 

ـنني, مطلقـا  رؤيتـه ويركـا   خارطة الوجود البشري املساوق للدين اإلسالمي املختتم لرحلة الدِّايانت اليت اسـتمرت آلالف السِّ
لبين البشـر حريـة القـرار يف مسـالكة أحـد الطـريقني املتعاكسـني, الـوي يـؤدي أحـدمها إىل اجلنـة والفـوز ابلسـعادة األبديـة, أو 

ــرد أحــد تلــ  األمنــاط الــيت جــاء هبــا اآلخــر املــؤدي إىل جهــنم العصــيان والتمــرد علــى كين ونــة هللا ســبحانه وتعــاىل, فكــان السَّ
القــرآن كوســيلة إفهـــام وبيــان وتــدبر, وخاصـــة السَّــرد التــارتي الـــوي قــدَّم للمخلــوق متفصـــالت املاضــي واحلاضــر واملســـتقبل 

آين املقـدَّس ال ألجـل التـاريخ نفســه, بتـدبري اخلـالق وعظمتـه, فكـان القصـد مـَن إيـراد التـاريخ عـَن طريـق السَّـرد يف الـنَّ  القـر 
 بل ألجل الظِّالل اليت رمسها جسد التاريخ وترك آاثرها ح  يف غياب مشس تل  األزمنة بشخصياهتا وأحداثها.

                                                           
0 doaaadel989@gmail.com 
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 التَّمثُّل: 
ــية  ــور الوِّهنيــة نشــكاهلا املتنوعــة وإعــادة خلقهــا وفــق املعطيــات احلسِّ والتخطيطــات ي ــراد ابلتَّمثُّــل مفاهيميــا : استحضــار الصُّ

ـَلن ا  الفكريـة, وميت مبعنـاه اللغـوي  علـى أنَـّه  التَّصـور, متثُـّل الشـيء أي تصـور مثالـه ويف الكتـاب املقـدَّس  ـا ف ا َرس  ن ــا إِل يـَه   ر وح 
املرادفـة للتشـبيه (, ومثَـّل الشَّـيء ابلشَّـيء صـوَّره وخلـق هياتـه, وهـو مـن الكلمـات 07)سـورة مـرمي:  ﴾ س ـِواي   ب ش ر ا هل  ا فـ ت م ثَّل  

 إال أنَّ الفرق بينهما مَن جهة اجلزئيات والكليات, أي أنَّ كل متثُّل هو تشبيه وليس كّل تشبيه  متثُّل.
إنَّ التَّمثُّل أو التَّمثيل مصطلحا  فلسفيا  ي ستخدم يف علم العالمات ويعّزِز الفكـر الـوي يـوهب إىل  أنَّ وظيفـة اللغـة هـي أَن 

(, وتراه )ليندا هيتشـون( علـى أنَـّه  الطَّريقـة 000: 0101أي أَن حتيل على واقع غري لغوي  )القاضي:  تنوب عَن األشياء,
ــرد التــارتي والصُّــور الــيت تشــاهبها يف تصــوراتنا وأخيلتنــا )هيتشــون,  (, ويــوهب الناقــد 41: 0119الــيت يقــوم هبــا متثُـّـل السَّ

نونــة بـــــــ)التمثل: املعــىن, اللغــة( إىل أنَّ التَّمثُـّـل يعــين اســتخدام اللغــة لقـــول الثّقــايف الربيطــاين )ســتيوارت هــول( يف دراســته املع
شيء له معىن عَن العامل, أو لتمثُّل العامل للناس اآلخرين على  و له معـىن , فهـو )التَّمثُـّل( ضـرورة لغويـة إلنتـاج املعـىن؛ ألن 

 اللغة عنده هي اليت تبين املعىن بوصفها نظاما  متثيليا .
  السَّرد:

ـــرد لغـــة :  ـــرد مـــَن املصـــطلحات النَّقديـــة الغربيـــة احلديثـــة ويقابلـــه يف الدراســـات العربيـــة الـــرَّوي واحلكايـــة. والسَّ إنَّ مصـــطلح السَّ
ضمُّ  الشَّيء, بعضه إىل بع   و النُّظم ومـا أشـبهه, ومنـه قـوهلم : سـرد الـدِّرع أي ضـمَّ حديـده بعضـه إىل بعـ , وفـالن 

(, فهـــو يف معنـــاه 0/300: 0978إذا كـــان جيـــد الســـياق لـــه, وســـردت الصَّـــوم أي يبعتـــه )الفـــارايب,  يســرد احلـــدي  ســـردا  
اللغـــوي حيمـــل معـــىن التَّتـــابع الـــوي ال تلـــو مـــَن االنســـجام واملســـاوقة, أمـــا يف معنـــاه االصـــطالحي فـــري اد بـــه: اإلخبـــار وســـرد 

أو أكثـر مـَن املسـرود هلـم, ويعرِّفـه  كـل مـَن )البـوف, رميـون,( األحداث لواحدة أو أكثر مَن الوقائع بسماهتا املختلفة لواحد 
ــرد  علــى أنّــه : روايــة حــدثني علــى األقــل, أو واقعــة واحــدة وموقــف واحــد, أمــا )تــودوروف, غرميــاس( فقــد ذهبــوا إىل أنَّ السَّ

لدَّقيق هـو: الكيفيـة الـيت (, فالسَّرد مبعناه ا048: 0113جيب أَن يتضمن موضوعا  متسلسال  يشكِّل كال  متكامال  )برنس, 
ـــــــ   ـــــــيت ي قـــــــدَّم هبـــــــا ذل ـــــــكل أو الطرَّيقـــــــة ال ـــــــيت   ال تتحـــــــدد مبضـــــــموهنا فقـــــــط, ولكـــــــن أيضـــــــا  ابلشَّ تـــــــروى هبـــــــا القصـــــــة وال

(, والسَّــردية عنــد )ميــ  ابل( هــي:  الطريقــة الــيت هبــا ت فــ  شــفرات الــنَّ , 089: 0980)الشــكالنيون الــروس,  املضــمون
ــردي والقصــة واحلكايــة  )جــريو,  وهــي حمــددة بعالقــات تــربط بــني (, وحبســب النَّقــد العــريب يكــون 03: 0988الــنَّ  السَّ

ــردية, فيكــون نتيجــة ذلــ  نصــا   الّســرد   روايــة سلســلة مــن األحــداث يف تتــابع زمــين تضــع لرؤيــة الــرَّاوي اخلاصــة وأل طــر السَّ
أحـــايني كثـــرية هتـــدف للخـــوض يف غمـــار  (, حيمـــل مـــدلوالت اعتباطيـــة وغـــري اعتباطيـــة يف60: 0110ســـرداي   )بـــو علـــي, 

ــرد تكمــن يف جعــل القــارئ يعتــاش  التَّجربــة التارتيــة والسوســيولوجية واأليديولوجيــة وغريهــا, فضــال  عــَن ذلــ  فــإنَّ أمهيــة السَّ
لـــ  داخـــل بوتقـــة احلـــدث مبســـاقاته الزَّمانيـــة واملكانيـــة, وـــا جيعلـــه متفـــاعال  حبواســـه ومنظـــوره الفكـــري مـــع تلـــ  الواقعـــة أو ذ

احلــدث, فتتجســد اللغــة الواقعيــة لديــه مبســتوايهتا املختلفــة رغــم البعــد الــزَّمين الــوي يفصــل بــني الصُّــورة واحلــدث, ووــا  ــدر 
 اإلشارة إليه إنَّ عملية السَّرد مرتبطة ارتباطا  كبريا  ابلسَّارد الوي يعمد بوساطتها إىل رصد احلاالت املازومة داخل النَّ . 

 التأريخ:



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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غلب الدَّارسني إىل أنَّ التـاريخ هـو:  علـم الوقـائع الـيت تتصـل ابألحيـاء مـن النـاس يف جمتمـع خـالل تـوايل األزمنـة يف يوهب  أ
ـــزَّمين للقضـــااي العامـــة واخلاصـــة ذات اآلاثر العميقـــة يف تكـــوين 06: 0111املاضـــي  )بـــدوي,  (, إذ يتـــوىل رصـــد التَّتـــابع ال

, فهو يدخل يف حيز العلوم الوصفية اليت تسـعى ملعرفـة الوقـائع اجلزئيـة يف املكـان ا تمعات واحلضارات واألداين واملعتقدات
ــليب أو اإلجيــايب علــى حركــة 06والزمــان )بــدوي:  (, ومــا تشــري إليــه تلــ  األحــداث والوقــائع مــَن معطيــات ذات التــاثري السَّ

يـدرس يف آن واحـد نـوعني مـَن الوقـائع املختلفـة التاريخ املؤسس لبنية ا تمعات والشُّعوب, بينمـا يـرى الـبع  أنَـّه جيـب أَن 
 (08-07كّل االختالف, وهي كما ميت: )بدوي: 

 . وقائع مادية: تتمثَّل يف أحوال النَّاس وأفعاهلم.0
غافـل . وقائع نفسيَّة: تتمثَّل يف العواطف واألفكار والدَّوافع اليت ال يدركها إال الشُّعور, وهوا النوَّع ال سـبيل للمـؤرئ يف التَّ 0

 عنه؛ ألنَّه  مدعاة لتفسري الّسلوك وبواطن األفعال القصدية.
ووـــا ينبغـــي الوقـــوف عنـــده هـــو التَّمييـــز بـــني التـــاريخ كاحـــداث وقعـــت يف املاضـــي أو تقـــع يف احلاضـــر أو يتوقـــع حـــدوثها يف 

هد األثريـة واألدلـة املختلفـة املستقبل, وبني التاريخ كعلم ي قصد منه حفت األحـداث وتسـجيلها عـرب الواثئـق األصـيلة والشـوا
صــة ل بعــاد العميقــة للمصـــطلحات 9: 0997الــيت تؤكــد حــدوثها )النشــار,  (, ومبــرور الــزَّمن وتطــور احلركــة النَّقديــة املشخِّ

صار التاريخ مبعنـاه احلـدي  مـا هـو إال  كلمـة دالـة علـى نـوع واحـد مـن املعرفـة هـو معرفـة األحـداث الـيت وقعـت يف املاضـي 
(, وبـــول  و لـــد مصـــطلح التـــاريخ وشـــهد حضـــورا  واســـعا , 00-01ر األشـــياء والظـــواهر املختلفـــة  )النشـــار: ورافقـــت تطـــو 

فاســت خدم مــَن قبــل املــؤرخني اليــوانن مــَن أمثــال )هــريودوت( و)ثيوكيديــدس(, وعنــدها قصــراه علــى تتبــع األحــداث التارتيــة 
الـواقعي واألصـيل منهـا, أمـا مهمـة املـؤرئ حبسـب الدَّارسـني بشخصياهتا احملورية )اإلنسان( عرب األزمان مع حماولـة تشـخي  

فهي تقتصر على  البحـ  عـَن هـوه الوقـائع وتسـجيلها ابلدقـة املطلوبـة والتَّـدوين الصَّـادق, فهـو )املـؤرئ( حيـاول فهـم حميطـه 
: 0994رنشــو, وفهــم نفســه, وعلــى حــد تعبــري )هرنشــو( لــيس يف مقــدوره أَن ينتــزع نفســه مــَن احملــيط الــوي يعــيش  فيــه )ه

(, أي 0/09: 0988(, وعندما يتـوىلَّ وصـف التـاريخ فهـو يعمـد لنقـل األحـداث إىل عمليـات التَّصـور العقليـة )مهـران, 9
ا تدخل يف مدار التَّخيل الوهين ورسم الصور العقلية املستمدة من خطاطة الواقع.  أهنَّ

 التَّمثُّل السَّردي للتأريخ يف النَّص القرآين:
آن الكرمي جامعا  ومفسرا  ملا ورد يف الكتب السَّماوية السَّابقة مَن احلقائق التارتية والدِّينية اليت أصـبحت خـري دليـل ي عدُّ القر 

نكــرين مــَن أصــحاب الــدِّايانت األ خــرى الــوين حــاولوا تســويف موقــف 
 
علــى مصــداقيته وحقيقــة مــا جــاء بــه, خاصــة  أمــام امل

ــالفة, إذ أضــاف الرَّســول حممــد )صــلى هللا عليــه وعلــى آ لــه(, مــع يقيــنهم بدقــة مــا ورد فيــه مــَن أخبــار أنبيــائهم وشــعوهبم السَّ
القرآن الكرمي عليها مَن املسائل ما تقتضيه مشيأة اخلـالق عـزَّ وجـَل, فـــــ كان سـادا  مسـدها ومل يكـن شـيأا منـه يسـد مسـده, 

فـــق عليـــه معظـــم البـــاحثني يف جمـــال الدِّراســـات , وهـــوا مـــا ات (0/6فقضـــى هللا أن يبقـــى حجـــة إىل قيـــام الســـاعة  )مهـــران: 
القرآنية وخاصة املستشرقني, فهوا )لوبلوا( يؤكد أنَّ القرآن اليوم هو الكتاب الرَّابين الوحيد الـوي مل حيـدث فيـه أي تغيـري أو 

(, مل ينـل منـه 9-0/8حتريف, كما يقّرِر )نولدكه( أنَّ النَّ  القرآين بقي على أحسن صورة مـَن الكمـال واملطابقـة )مهـران: 
 نزَّل رمحة  للعاملني.

 هبتان القول كما انلت الكتب السَّماوية األ خرى على يد املتعبِّثني ابلكالم املقدَّس امل
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استعان القرآن الكرمي يف مشـروعه الّرِسـايل وقضـاايه التَّوعويـة األخالقيـة واإلنسـانية والدِّينيـة والفقهيـة وغريهـا جمموعـة متنوعـة 
ـــة؛ لتشـــويب الـــرُّوح واجلســـد البشـــريني مـــَن بـــراثن اجلاهليـــة وتشـــّوه القـــيم واملعتقـــدات مـــَن األســـ اليب  اللغويـــة واألمنـــاط الفني

واملفاهيم اليت ابتـت هتـدف للرجعيـة وسـحق الـدِّين وتشـظي مركزيـة اخلـالق, فكـان السَّـرد حمـورا  توعـواي  ابرزا  وخاصـة التـارتي 
يـاء واألمــم السَّـابقة يف عرضــه للصـور االجتماعيــة واألحـداث الزَّمانيــة واملكانيـة يف بيأــات  منـه , عنـدما حتــدَّث عـَن وريــخ األنب

خمتلفة؛ دعوة  منه  ألخو العرب واملوعظة مَن األساليب واملمارسات اليت أفرزهتا التَّجربة البشرية يف تل  احل قب, فتمثَـّل السَّـرد 
غيــة غايتهــا توطيــد نظــام حيــاة متكاملــة لضنســانية تغــري مــا ابلنفــوس مــَن جهالــة التــارتي يف الــنَّ  القــرآين بطريقــة بيانيــة تبلي

ــرد حــر  علــى أَن  وشــرك وعبوديــة, نزعــت منزعــا  واقعيــا , وحينمــا عمــد القــرآن الكــرمي لتضــمني نصوصــه هــوا النَّــوع مــَن السَّ
ـــدق التـــارتي معيـــارا  هلـــا )عشـــرايت,  ن مبنظومـــة التـــاريخ ال يعـــين أنَّـــه  مدوَّنـــة (, إال أنَّ اســـتعانة القـــرآ54: 0998يكـــون الصِّ

ورتية أو كتاب بيوغرايف تضع لقوانني املؤرخني, بل هو كتاب هداية وإرشـاد للـيت هـي أقـوم وطريـق اسـتقامة للنجـاة, أنزلـه 
 الباري عزَّ وجل دستورا  ومنهاجا  ومنارا  للمسلمني.
 فضـال  عـَن النُّبـوءات، بـاء وأخبـار ورتيـة وقعـت يف القـرون واألزمنـة املاضـيةإنَّ السَّرد التارتي يف القـرآن الكـرمي مـا هـو إال أن

السَّابقة منو بدء اخلليقة نسلوب لغوي وبالغي رفيع مل تعهده العرب يف فنوهنـا النَّثريـة والشـعرية, ووـا  ـدر اإلشـارة إليـه أنَّ 
انطالقــا  مــَن أحــداثها املاضــية الــيت أسســت قاعــدة الــدَّعوة اخلطــاب التــارتي يســود معظــم اجلمــل السَّــردية يف القــرآن الكــرمي؛ 

الّرِسالية مبـا حتملـه مـَن مـواعت وإرشـادات متخضـت عنهـا  ـارب الطَّاعـة والعصـيان مـع األقـوام السَّـابقة, وألنَّ الـنَّ  القـرآين 
ــدخالت الفرعيــة الــيت يقح

 
ــرد يبتعــد متامــا  عــَن امل ــارد األديــب يف متنــه تلبيــة  هــو احلامــل األمــني هلــوا احلكــي جنــد السَّ مهــا السَّ

ألغراضــه األيديولوجيــة أو الثَّقافيــة أو النَّفســية, واعتمــاده )القــرآن( علــى احلكــي احلقيقــي ملــا جــرى مــَن أحــداث )جــاب هللا: 
نمــاز فادخــل بســرده التــارتي املســوق للعــربة واالتعــال فنــا  حــديثا  مــَن الفنــون املســتحدثة يف مشــاغل العــرب األدبيــة, ي، (06

ــور مــَن أمثــال: )يوســف, آدم, إبــراهيم, موســى, عيســى(  عــَن األخــرية ابإلملــام والكمــال, وــا جعلــه حاضــنة للكثــري مــَن السُّ
 وغريها.

 السَّرد التأرُيي يف القرآن: (1)ميثودولوجيا
ــرد التــارتي يف القــرآن وبيــان هيكليــة تشــّكله الــيت ختتلــف يف أحــاي ني كثــرية عــَن كينونــة البــد مــَن الوقــوف علــى منهجيــة السَّ

السَّرد األديب, فالسَّـردية القرآنيـة تتخـو نسـق اجلمـل املتقطعـة الـيت ويت متواليـة يف بعـ  املواضـع ومتناوبـة يف حلقـة دائريـة أو 
ـــوِّهن لتلقـــي احلقيقـــة  يـــا ال ـــة الـــيت هت  ـــردي ابلعتبـــات التوعوي ـــنَّ  السَّ ـــداء ال ـــع يف بعضـــها اآلخـــر, مـــع ابت شـــريط ســـردي متقطِّ

وع حلكمــة اخلــالق األوليــة مــَن ســرد هــوه األحــداث التارتيــة, وقــد تكــون بعــ  هــوه العتبــات قصــرية كمــا يف ســورة واخلضــ
ت   تَِل    الر يوسف   مبـ ا اَلق ص ـ ِ  أ َحس ن   ع ل َي    نـ ق  ُّ    َن  (0) تـ َعِقل ون   ل ع لَّك مَ  ع ر بِي ا قـ َرآان   أ نـَز َلن اه   ِإانَّ (0) اَلم ِبنيِ  اَلِكت ابِ  آاي 
ن ــا يـَ ا إِل َيــ    أ َوح  ــو  ــد   ر أ يَــت   ِإيّنِ  أ ب ــتِ  اي   أِل بِيــهِ  ي وس ــف   ق ــال   ِإذَ (3) اَلغ ــاِفِلني   ل ِمــن   قـ َبِلــهِ  ِمــنَ  ك َنــت   و ِإنَ  اَلق ــَرآن   ه  ــر   أ ح  ب ــا ع ش   ك وَك 

ـــَمس   ـــر   و الشَّ ـــتـ ه مَ  و اَلق م  ـــاِجِدين   يل  ر أ يـَ ـــورة رســـالة توعويـــة أو نتيجـــة اســـتباقية (, فقـــد4-0)سورة:يوســـف:  (﴾4) س  مت السُّ

                                                           
 ما. جمال  به: املنهجية املتبعة يف ي راد ( 0)
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قصرية احليز اللغوي لكنها طويلة املعاين واملقاصد قبل اخلوض يف سرد وريخ يوسـف النَّـيب )عليـه السـالم(, وقـد تطـول هـوه 
إشــكالية العتبــات يف بعــ  املواضــع وهــي تشــرح قــدرة هللا ســبحانه وتعــاىل يف إهــالك كبــار طغــاة التــاريخ متهيــدا  للــدخول يف 

 أ نـَز َلن ـاه   ِكت ـاب   ۗ   الـر  بع  األحداث كما هو احلال يف احلدي  عـن قصـة النَّـيب موسـى )عليـه السـالم( يف سـورة إبـراهيم 
 يف  و م ـا السَّـم او اتِ  يف  م ـا لـ ه   ِويالَـّ اهللَِّ ﴾ 0  احلَ ِميـدِ  اَلع زِيزِ  ِصر اطِ  ِإىل ٰ  ر هبِِّمَ  قَِِذنِ  النُّورِ  ِإىل   الظُّل م اتِ  ِمن   النَّاس   لِت َخرِج   إِل َي   

ــل   ۗ   اأَل َرضِ  ــاِفرِين   و و َي ــِديد   ع ــو اب   ِمــنَ  لَِلك  نـَي ا احلَ ي ــاة   ي َســت ِحبُّون   الَـّـِوين  ﴾ 0  ش  ــِبيلِ  ع ــنَ  و ي ص ــدُّون   اآَلِخــر ةِ  ع ل ــى الــدُّ  اهللَِّ  س 
ل   يف  أ ولٰ ِأ    ۗ   ِعو ج ا و يـ بـَغ ونـ ه ا ـَلن ا و م ا﴾ 3  ب ِعيد   ض ال   ي ش ـاء   م ـنَ  اهللَّ   فـ ي ِضـلُّ  ۗ   هل ـ مَ  لِيـ بـ ـنيِّ   قـ َوِمـهِ  بِِلس ـانِ  ِإالَّ  ر س ـول   ِمـنَ  أ َرس 
َلن ا و ل ق دَ ﴾ 4  احلَ ِكيم   اَلع زِيز   و ه و   ۗ   ي ش اء   م نَ  و يـ َهِدي تِن ا م وس ىٰ  أ َرس  ـاتِ  ِمـن   قـ َوم     أ َخرِجَ  أ نَ  آِباي   و ذ ّكِـَره مَ  النُّـورِ  ىل  إِ  الظُّل م 
مِ  ت   ذٰ ِل    يف  ِإنَّ  ۗ   اهللَِّ  نِ ايَّ اي  ـة   اذَك ـر وا لِق َوِمـهِ  م وس ـىٰ  ق ال   و ِإذَ ﴾ 5  ش ك ور   ص بَّار   ِلك لِّ  آل   آلِ  ِمـنَ  أ جَن ـاك مَ  ِإذَ  ع ل ـَيك مَ  اهللَِّ  نَِعم 

ء   ذٰ ِلك ـمَ  و يف  ۗ   ِنس ـاء ك مَ  و ي َسـت َحي ون   أ بـَن ـاء ك مَ  و يـ و حبِّ ون   اَلع و ابِ  س وء   ي س وم ون ك مَ  ِفَرع َون    و  ذَّن   و ِإذَ ﴾ 6  ع ِظـيم   ر بِّك ـمَ  ِمـنَ  بـ ال 
ــمَ  ــك َر  َ  ل ــِأنَ  ر بُّك  نَّك مَ  ش  ــَر  َ  و ل ــِأنَ  ۗ   أل  زِيــد  ايب  ِإنَّ  ك ف  ــِديد   ع ــو  ــىٰ  و ق ــال  ﴾ 7  ل ش  ــت مَ  ت َكف ــر وا ِإنَ  م وس  ــنَ  أ نـَ يع ــا اأَل َرضِ  يف  و م   مجِ 
يــــد   ل غ ــــيِن   اهللَّ   ف ــــِإنَّ  ــــياق اللغــــوي 8-0)ســــورة إبــــراهيم:  ﴾محِ  (, ومثلهــــا يف ســــورة الكهــــف وســــبا وغريهــــا مــــع التَّشــــابه يف السِّ

ة مـَن للكلمات البادئة أو اختالفها يف بع  السُّور, أما القفلة السَّردية فغالبا  ما تكون مغلقة وتنتهي بدرس ديـين أو حكمـ
ــرد  شــاهنا تغيــري مســار احليــاة البشــرية مــع انعــدام النِّهــاايت املفتوحــة الــيت تســحبنا إىل اخــتالف التاويــل كمــا هــو احلــال يف السَّ
األديب, فضال  على أنَّ بنية احلدث يف الغالب تتسم ابلالمركزية, فنجده أحياان  متفّرِدا  بسورة واحدة أو متزاوجا  مـع أحـداث 

 أكثر مَن سورة وخري مثال على ذل  السَّـرد التـارتي لقصـة النَّـيب موسـى )عليـه السـالم( الـوي ابت منشـرا  ورتية أخرى يف
يف أجزاء كثرية مَن النَّ  القرآين, أما العنوان فغالبا  ما يكون غري متزامن مع فحوى احلدث التـارتي, في سـاق السَّـرد حلـدث 

ا  لول  احلدث, وهبوا تكـون  ميثودولوجيـا السَّـرد القـرآين مغـايرة يف الغالـب لنظريهتـا معني داخل السُّور اليت حتمل امسا  مغاير 
ــــرد األديب مــــع اترابطهمــــا يف املفاصــــل الرئيســــة إالَّ أنَّ اهلــــوة بينهمــــا تتســــع أحيــــاان  يف الشــــكل واألهــــداف واملضــــمون  يف السَّ

 واملستوايت اللغوية واملرجعية النَّصية.
 ي:شخصيات السَّرد التأرُي

حتتل  الشَّخصية دورا  مائزا  بني عناصر املنظومة السَّردية, فهي الطَّريق الرَّئيس الوي يسلكه  السَّارد للوصول إىل فكـر املتلقـي 
نــتج مــَن إنتــاج 

 
وخيالــه, تتخــو أشــكاال  خمتلفــة  تتناســب مــع املســتوايت النَّصــية املختلفــة ومــع األغــراض الــيت يهــدف إليهــا امل

ــر  د القــرآين تنوعــت وامتزجــت مــع حــدود  التَّشــكيل الــواقعي أحيــاان  والفانتــازي أحيــاان  أخــرى, تنقــل لضنســان نصــه, ويف السَّ
 احلقائق التارتية اليت اختارها هللا عزَّ وجَل لتكون عربة سلوكية لبين البشر, وميكن تصنيف تل  الشَّخصيات ابآليت:

 : وتشمل:الشَّخصيات البشرية

يــاء وامللــوك والــوزراء والشَّخصــيات العامــة, مــَن أمثــال: فرعــون, هامــان, لقمــان, أخــوة يوســف, العزيــز, الّرِجــال: ومــنهم األنب
وغـريهم الكثـري, والشَّـواهد علــى ذلـ  كثـرية يف القــرآن الكـرمي, فكانـت تلــ  الشَّخصـيات ترمجـان الغــرض الـرئيس الـوي مــَن 

 كبريا  يف دستور املسلمني املقدَّس.  ورائه أ نتج النَّ  السَّردي التارتي يف القرآن وأخو حيزا  
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النِّساء: ومـنهم زوجـة آدم, زوجـة العزيـز, مـرمي بنـت عمـران, زوجـة عمـران, أم موسـى, امـرأة نـوح, امـرأة لـوط, امـرأة فرعـون, 
 زوجة إبراهيم, نسوة املدينة, وغريهن الاليت وردن بصورة أساسية أو فرعية يف السَّرد التارتي.

 وتشمل: انية:الشَّخصيات احليو -1

ـــه تعـــاىل  ـــ َّٰ  الطيـــور واحلشـــرات: ومنهـــا النَّمـــل, كمـــا يف قول ـــَوا ِإذ ا ح  َل ـــة   ق ال ـــتَ  النََّمـــلِ  و ادِ  ع ل ـــىٰ  أ تـ  ـــا اي   من   اَدخ ل ـــوا النََّمـــل   أ يُـّه 
 (.08)سورة النمل:  ﴾ي َشع ر ون   ال   و ه مَ  و ج ن ود ه   س ل َيم ان   حي َِطم نَّك مَ  ال   م س اِكن ك مَ 

ــ     اهلدهــد: كمــا يف قولــه تعــاىل ــر   ف م ك  ــطَ  مل َ  مب ــا أ ح طــت   فـ ق ــال   ب ِعيــد   غ يـَ ت ــ    بِــهِ  حتِ  ــب إ   ِمــن و ِجأـَ )ســورة النمــل:  ﴾ي ِقــني   بِنـ ب ــإ   س 
00.) 

 : وتشمل:األرواح اخلفية

ـاء تَ  و ل ق ـدَ  املالئكة: كما يف قوله تعاىل  ـا س ـالم   قـ ال   س ـالما   قـ ال وا اِبَلب َشـر ى ِإبـَـر اِهيم   ر س ـل ن ا ج  ـاء   أ نَ  ل بِـ    ف م  ِنيـو   بِِعَجـل   ج   ح 
ــة   و اَمر أ تـ ه    لـ وط   قـ ــَومِ  ِإىل   أ َرِسـَلن ا ِإانَّ  خت ـ فَ  ال ق ــال وا ِخيف ـة   ِمـنـَه مَ  و أ َوج ــس   ن ِكـر ه مَ  إِل َيـهِ  ت ِصــل   ال أ يَـِديـ ه مَ  ر أ ى فـ ل مَّـا   ق ائِم 

ه افـ ب شَّ  ف ض ِحك تَ   (.73-69)سورة هود:  ﴾يـ َعق وب   ِإَسح ق   و ر اءِ  و ِمنَ  قَِِسح ق   َران 

ــر ا إِل َيــ    ص ــر فَـن ا و ِإذَ   اجلــن: كمــا يف قولــه تعــاىل  -ب ــن   نـ ف  ــا اَلق ــَرآن   ي َســت ِمع ون   اجَلِــنِّ  مِّ ــا أ نِصــت وا ق ــال وا ح ض ــر وه   فـ ل مَّ  ق ِضــي   فـ ل مَّ
َعن ا ِإانَّ  قـ َوم ن ا اي   ق ال وا مُّنِورِين   قـ َوِمِهم ِإىل   و لََّوا ـا م ص دِّق ا م وس ى بـ َعدِ  ِمن أ نزِل   ِكت ااب   مسِ  يَـهِ  بـ ـنَي   لِّم   ط رِيـق   و ِإىل   احلَـ قِّ  ِإىل   يـ َهـِدي ي د 

رَك م مَ ذ ن وِبك   مِّن ل ك م يـ َغِفرَ  بِهِ  و آِمن وا اهللَِّ  د اِعي   أ ِجيب وا قـ َوم ن ا اي   مَُّست ِقيم    .(30-09)سورة األحقاف:  ﴾أ لِيم   ع و اب   مِّنَ  و جيِ 

 (.36)سورة البقرة:  ﴾ِفيهِ  ك اان   ِوَّا ف ا َخر ج ه م ا ع نـَه ا الشََّيط ان   ف ا ز هلَّ م ا الشيطان: كما يف قوله تعاىل  -ت

ظيفتهــا التارتيــة بطريقــة  تقــرتب مــَن : تلــ  الشَّخصــيات الــيت فارقــت حــدود املنطــق واملعقــول وأدَّت و شخصــيات عجائبيــة
 اخليال والعجائيب, وهي تشمل:

َيبِـ    يف  ي د ك   اَسل  َ  اليد: كما يف قوله تعاىل  َـر جَ  ج  ن اح ـ    إِل َيـ    و اَضـم مَ  س ـوء   غ ـرَيِ  ِمـنَ  بـ َيض ـاء   خت  اِن    ۗ   الرََّهـبِ  ِمـن   ج   فـ و 
نِ   (.30)سورة القص :  ﴾ف اِسِقني   قـ َوم ا ك ان وا ِإنَـّه مَ  ۗ   ل ِأهِ و م   ِفَرع َون   ِإىل ٰ  رَّبِّ    ِمن بـ َره اان 

 (.30)سورة الشعراء:  ﴾مُِّبني   ثـ َعب ان   ِهي   ف ِإذ ا ع ص اه   ف ا َلق ىٰ  العصا: كما يف قوله تعاىل 

ـــردية التارتيــة للقـــرآن الكـــرمي وتراوحـــت بــني الواقعيـــة الـــيت تنقـــل احلــدث مب نطقيـــة مطلقـــة, وبـــني تنوعــت الشَّخصـــيات يف السَّ
الفانتازيـة الـيت حتمـل احلــدث احلقيقـي علـى جسـور التَّــاثر العميـق, ويف احلـالتني انتجـت خطــااب  دينيـا  سـاهم يف بلـورة احملــاذير 
واملمكنــات يف دســتور اخلــالق ســبحانه وتعــاىل, فاختــو القــرآن الكــرمي أســاليبا  متعــددة يف طريقــة رمســه للشخصــية يف مفاصــله 

َن بينها إمهاله الواضـح ل مسـاء واالستعاضـة عنهـا بكلمـات أخـرى منهـا: القـوم, واجلماعـة, وأكثـر مـا يتمثَـّل ذلـ  السَّردية م
ـــفات  يف الشَّخصــيات النِّســوية الـــيت يضــفي عليهـــا مســة التَّبعيـــة للــزوج أو األئ أو األب, فضــال  عـــَن ذلــ  العـــدول عــَن الصِّ

ية لتل  الشَّخصيات, فهو يرمس ها بطريقة غري مباشرة و يوهب إىل عـرض األفكـار واألعمـال ويـرتك للقـارئ اجلسدية واحلسِّ
(, عــن طريــق مــا تؤديــه مــَن أفعــال ووارســات, خاصــة  تلــ  األمــور الــيت 31: 0999مهمــة التعــرف علــيهم  )خلــف هللا, 

افرون, واملنــافقون, كمـــا تتصــل ابلعقيــدة والتقـــوى, فهــي الـــيت صــنَّفت الشَّخصـــية يف القــرآن إىل ثالثــة أمنـــاط: املؤمنــون, الكـــ
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ــرد  انقســمت تلــ  الشَّخصــيات إىل صــامتة ال تتعــدى وظيفتهــا نســق املثــل والِعــربة, وأخــرى انطقــة محلــت جممــل أغــراض السَّ
 التارتي اليت أرادها القرآن الكرمي.

 أغراض السَّرد التأرُيي:
ه التـاريخ نفسـه, بـل كانـت مقاصـده أبعـد مـَن ذلـ  إنَّ القرآن الكرمي حينما عمد إلىـى تضـمني السَّـرد التـارتي مل تكـن غايتـ

وأعمق, منها بيان لسنَّة هللا فيهم والتَّدليل على أصول الدِّين واإلصالح؛ ألنَّ أحـداث التـاريخ مـَن حيـ  هـو وريـخ ليسـت 
م األهــداف مــَن مهــام الــدِّين مــَن حيــ  هــو ديــن, بــل اهلــدف األمســى هــو العــربة الــيت دوهنــا ذلــ  التــاريخ, فشــرع يف بيــان أهــ

التارتيـــة الـــيت واجههـــا األنبيـــاء واألمـــم الســـابقة وعرضـــها نســـلوب ســـردي فريـــد الغايـــة منـــه  أخـــو العـــرب وترســـيخ املعتقـــدات 
الدينيـــة, وبنـــاء ا تمـــع املثـــايل املســـتفيد مـــن أحـــداث غـــريه, فمـــا كـــان منهـــا صـــاحلا كـــان لـــه أثـــر يف بنـــاء شخصـــية املســـلم  

ــــر والتَّــــدبر (, أمــــا غــــري ا0: 0106)اخلوالــــدة,  ــــاحل فهــــو األمنــــوذج اخلتــــامي حليــــاة اإلنســــان الــــيت غــــادرت حلظــــات التفكُّ لصَّ
واالتعال, ووا  در اإلشارة إليه أنَّ السَّرد القرآين مجيعه مبـين علـى الـدُّروس واملـواعت واملواقـف الـيت هتـدف إىل تربيـة األفـراد 

يشــعر معهــا ابلوضــوح والتَّجســيد احلــي للفكــرة, فضــال  عمــا وا تمعــات وتقــدمي قضــااي احليــاة لضنســان علــى شــكل منــاذج 
ــرد مــن حتــوير ووعيــد للكفــرة وامللحــدين يف مــواقفهم املشــاهبة ملــن ســبقهم مــَن األمــم والشــعوب   ف اَقص ــ ِ  حيملــه ذلــ  السَّ

ــر ون   ل ع لَّه ــمَ  اَلق ص ــ    الكــرمي حممَّلــة خبــزين مـــَن  (, فاتــت نصــو  السَّــرد التــارتي يف القـــرآن076)ســورة األعـــراف:  ﴾يـ تـ ف كَّ
القضااي اليت هتدف إىل تقومي وتقييم حياة املسلم, كالقضـااي االجتماعيـة )العـدل, العنـف, حقـوق املـرأة(, الدينيـة )التوحيـد, 
ة الشرك, النفاق(, السياسية )الشورى, احلرية(, الثقافية )األخالق, القيم, اآلداب(, اإلنسانية )الكرامة, الرمحـة(, اإلعجازيـ

)قــدرة هللا, بــراهني األنبيــاء(, العلميــة )خلــق األرض, تكــوين اإلنســان(, وغريهــا الكثــري مــَن القضــااي العامــة املتعلقــة نحكــام 
الشَّــريعة وحيــاة اإلنســان, ومثــة أغــراض خاصــة  تتصــل  ابلرُّســل والرَّســائل واملرســل إلــيهم كانــت اهلــدف األمســى واألعمــق مــَن 

 ين وتقدميه للمسلمني كخالصة ل حكام القبلية واملفاهيم البعدية, واليت تتمثَّل ابآليت:إنتاج النَّ  السَّردي القرآ
َـّا ش ـ ّ   يف  ك نـت   فـ ِإن (, كمـا يف قولـه تعـاىل 89ختفيف الضَّغط على النَّيب حممد )صلى هللا عليه وعلـى آلـه( )عبـد ربـه:   وِّ

ــاء ك   ل ق ـــدَ  ۗ   قـ َبلِـــ    ِمــن اَلِكت ـــاب   يـ َقــر ء ون   الَّـــِوين   ف اَســا لِ  إِل َيـــ    أ نز َلن ــا ـــون نَّ  فـ ـال   رَّبِـّــ    ِمــن احلَ ـــقُّ  ج  ِين   ِمــن   ت ك  )ســـورة  ﴾اَلم َمـــرت 
 (.94يونس: 

توجيه العواطف القوية الصَّادقة  و عقائد الدِّين اإلسالمي ومبادئه, على سبيل التَّضحية ابلنفس يف سبيل كلمـا هـو حـق, 
 (.011: 0999لوحدانية, وبشرية الرُّسل ووييد بعضهم ابملعجزات )خلف هللا, مَن أمثال مشكالت البع  وا

 تقدمي الدَّليل على علم هللا الواسع الوي أحاط حبركة التاريخ بزمانه ومكانه.

لتَّحــدي التَّاكيــد ننَّ حممــد )صــلى هللا عليــه وعلــى آلــه( رســول هللا حقــا  ووييــده مبــا اصــطفاه هللا مــَن الّرِســالة والــوي يشــمل ا
م الغيوب )املعلمي,   (.6: 0113ابلغيب واإلعجاز مبعرفة التَّفاصيل اليت ال يطَّلع عليها إال عالَّ

 تصديق األنبياء السَّابقني وإحياء أثرهم.

 مقارعة أهل الكتاب ابحلجج والرباهني.

 تقدمي خالصة التَّجارب البشرية لتكون عربا  يتفكر هبا أولو األلباب.
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 شرتك بني الدِّين اإلسالمي والدِّايانت األخرى.بيان األصل امل

 بيان نعمة هللا على األنبياء  و قصة سليمان, زكراي, عيسى, موسى, وغريهم.

 خصائص السَّرد التأرُيي:
 مـــَن ينمــاز السَّــرد يف القـــرآن الكــرمي عـــَن السَّــرد األديب ابحلقيقــة والواقعيـــة, وــا جيعـــل منهمــا  مرتكــزا مهمـــا  تقــوم عليـــه الكثــري

شـــاهد نصـــوات 
 
ـــواقعي امل ـــة مـــَن احلـــوار ال ـــي رائـــع جيعـــل املتلقـــي يعـــيش حال قدَّســـة, وهـــو مبـــين علـــى جانـــب حسِّ

 
اآلايت امل

ـــية املتخيلـــة عـــَن  املعـــىن الـــوهين واحلالـــة  أصـــحاهبا يف تصـــوير درامـــي متجـــرَّد وبـــدون تـــدخالت انزايحيـــة, ي عـــربِّ ابلصـــور احلسِّ
(, فاصــــطفى مــــَن األحـــداث التارتيــــة املهمــــة يف حيــــاة 70والطبيعــــة البشــــرية  )قطـــب: النفســـية, وعــــن النمــــوذج اإلنســـاين 

اإلنســان  مبــا تــدم الــدعوة اإلســالمية ويرســخ عقيــدهتا ويوجــه املســلم توجيهــا صــحيحا , ويفــتح للنــاس طرقــا  للعــربة والعظــة 
ا تمـــع اإلســـالمي. وغالبـــا  مـــا (, كمـــا تتـــار مـــَن تلـــ  األحـــداث مـــا جيـــده  صـــاحلا  لتاســـيس 73: 0975منها )اخلطيـــب, 

يكون السَّرد التارتي مفصال  حمداث  بول  شحنة كبرية مَن التَّفاعل واالنسجام كما يف قوله تعاىل خمربا  عـَن النَّـيب نـوح )عليـه 
ــوَّب تَ    الســالم(, وقومــه والطوفــان العظــيم  ل ه مَ  ك  ــبـَ ــَوم   قـ  ب وا ن ــوح   قـ  ــوَّ  م َغل ــوب   أ يّنِ  ر بَّــه   ف ــد ع ا*  و اَزد ِجــر   ون  جم َن ــ و ق ــال وا ع َبــد ان   ف ك 

ِمـر   مبـ اء   السَّـم اءِ  أ بـَـو اب   فـ ف ت َحن ا*  ف انـَت ِصرَ  ـاء   فـ اَلتـ ق ى ع يـ وان   اأَل َرض   و ف جَّـَران  *  م نـَه   ذ اتِ  ع ل ـى و مح  َلن ـاه  *  قـ ِدر   قـ دَ  أ َمـر   ع ل ـى اَلم 
ـز اء   َعي ِنن ـانِ     َـرِي*  و د س ر   أ َلو اح   ـنَ  ج  ـان   ِلم  ـا و ل ق ـدَ *  ك ِفـر   ك  ـلَ  آيـ ة   تـ ر َكن اه  َيـف  *  م ـدَِّكر   ِمـنَ  فـ ه  ـان   ف ك  ايب  ك   و ل ق ـدَ *  و نـ و رِ  ع ـو 
ــَران   ــلَ  لِلــوَِّكرِ  اَلق ــَرآن   ي سَّ وريــخ النَّــيب (, وهنــا استحضــر الــنَّ  تقانــة التَّفصــيل يف ســرد 06-9)ســورة القمــر:  ﴾م ــدَِّكر   ِمــنَ  فـ ه 

نوح )عليه السالم( مع قومه, مع أنَّه يف األعم الغالب ي درج نصوصا  موجزة ت شري إىل بوتقة الفكـرة الـيت أراد السَّـرد إظهارهـا 
 للمتلقي.

 (:9وميكن إمجال خصائ  السَّرد القرآين ابآليت )قطب:
و الغموض؛ ألنَّ السَّـارد احلكـيم هـو إلـه ال متيـه الباطـل مـَن الواقعية واحلقيقية: فال ميكن أَن يوصف السَّرد القرآين ابخليال أ

 بني يديه وال مَن خلفه.

 البالغة واإلعجاز: وهي ميزة القرآن كامال, فهو الكتاب املعجز الوي حتدى العرب يف فصاحته وبيانه.

 سرود واضحا  ال إهبام فيه.الدقة يف السَّرد ونقل األحداث مع تسلسلها والرتابط فيما بينها, وا جيعل الكالم امل

 التاثري الوجداين: أي أنَّ القارئ يستشعر أحداث النَّ  وكانَّه داخله ومشاركا  فيه.

فات املميزة ل شخا .  إيهام مقومات التاريخ, كالزمان واملكان ويف بع  األحيان الصِّ

الوصول إىل ذهن املتلقي, إذ يـرد السَّـرد التـارتي  التَّكرار لغاايت بالغية الغرض منه صناعة املعىن نكثر مَن طريقة؛ لضمان
ملوضــوع مــا نســلوب خمتلــف يف كــل مــرة, كمــا يف قصــة النَّــيب موســى )عليــه الســالم( الــيت وردت بطريقــة خمتلفــة يف الســور: 

 )النمل, القص , طه(.

 (.80: 0366ة )رضا, انتقاء بع  األحداث دون غريها بفحواها الوي يعّزِز قدرة الوهن للوصول إىل مكامن العرب 

عــدم االهتمــام ابلرتتيــب الــزمين ل حــداث كمــا يف قصــة لــوط الــيت وردت برتتيــب زمــين خمتلــف يف ســورة هــود عنــه يف ســورة 
 احلجر.
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إسـناد احلـدث السَّــردي الواحـد ألكثــر مـن شخصــية, ومثـال ذلــ  مـا جـاء يف قصــة النَّـيب إبــراهيم )عليـه الســالم( مـَن بشــرى 
زق ــاء تَ  و ل ق ــدَ   بــه, ففــي ســورة هــود كانــت البشــرى المرأتــه  الغــالم الــوي ســري  ــل ن ا ج  م ا ق ــال وا اِبَلب َشــر ى ِإبـَــر اِهيم   ر س  ــال   ق ــال   س 

م   ِنيو   بِِعَجل   ج اء   أ نَ  ل ِب    ف م ا س ال   أ َرِسـَلن ا ِإانَّ  خت ـ فَ  ال   ال واقـ  ِخيف ـة   ِمـنـَه مَ  و أ َوج ـس   ن ِكـر ه مَ  إِل َيـهِ  ت ِصل   ال   أ َيِديـ ه مَ  ر أ ى فـ ل مَّا.  ح 
ــَومِ  ِإىل   ــة   و اَمر أ ت ــه  .  ل ــوط   قـ  ه ا ف ض ــِحك تَ  ق ائِم  ــَران  (, بينمــا  70 -69:)ســورة هــود ﴾يـ َعق ــوب   ِإَســح اق   و ر اءِ  و ِمــنَ  قَِِســح اق   فـ ب شَّ

ه   كانت البشرى إلبراهيم نفسه يف سورة الصافات   .(000:) سورة الصافات﴾ الصَّاحلِِني   ِمن   ان ِبي   قَِِسح اق   و ب شََّران 

تباين القول السَّردي ل حداث ابخـتالف املواضـع عنـد تكـرار السَّـرد التـارتي, ومـَن ذلـ  وصـف القـرآن ملشـهد اللقـاء بـني 
ـا فـ ل مَّـا  اإلله سبحانه وتعـاىل والنَّـيب موسـى )عليـه السـالم(, ففـي سـورة النمـل جـاء اخلطـاب   يف  م ـن بـ ورِك   أ ن نـ وِدي   ج اء ه 

ـا فـ ل مَّـا (, ويف سـورة القصـ  8)سـورة النمـل:  ﴾اَلع ـال ِمني   ر بِّ  اهللَِّ  و س ـَبح ان   ح َوهل  ا و م نَ  النَّارِ  ه   الَـو ادِ  ش ـاِطئِ  ِمـن نـ وِدي   أ ي 
ــةِ  اَلبـ َقع ــةِ  يف  اأَل مَيـ نِ  ــىٰ  اي   أ ن الشَّــج ر ةِ  ِمــن   اَلم ب ار ك  (, وغريهــا مــَن املواضــع 31)ســورة القصــ :  ﴾اَلع ـال ِمني   ر بُّ  اهللَّ   أ ان   ِإيّنِ  م وس 

الـــيت تباينـــت فيهـــا األفعـــال واملصـــطلحات كالرجفـــة والصـــيحة والطاغيـــة الـــيت أشـــارت يف مواضـــع خمتلفـــة لعـــواب قـــوم مثـــود؛ 
 لقضااي اعتبارية وأهداف يرمي إليها الّن  القرآين.

قـوام عنـد الشـروع  بسـرد قصصـهم, ومثـال ذلـ  سـرده لتكـويب عـاد وعقـاهبم, مـَن دون إمهال القرآين لتاريخ العديد مـَن األ
ـان   ف ك َيف   ع اد   ك وَّب تَ      ذكر مَن هم؟, ومَن هو الرَّسول املرسل إليهه؟  ايب  ك  ـَلن ا ِإانَّ *  و نـ و رِ  ع ـو   يف  ص َرص ـر ا رحي ـا ع ل ـَيِهمَ  أ َرس 

ــا نَـّه مَ  النَّــاس   تـ َنــزِع  *  م َســت ِمرّ     َــس   يـ ــَومِ  ــاز   ك  َــل   أ َعج  َيــف  *  م نـَق عِــر   خن  ــان   ف ك  ايب  ك  ــَران   و ل ق ــدَ *  و ن ــو رِ  ع ــو  ــلَ  لِلــوَِّكرِ  اَلق ــَرآن   ي سَّ  فـ ه 
 (, والغرض مَن ذل  للرتكيز على العواب ووجوب  نبه.00 – 08: )القمر﴾  م دَِّكر   ِمنَ 

 أ مل َ   يف القـارئ شـغف املواصـلة يف استكشـاف احلـدث التـارتي كمـا يف سـورة الفيـل البـداايت السَّـردية املشـوقة الـيت تبعـ  
 (, وغريها من السور.0الفيل: )سورة﴾  اَلِفيلِ  نِ َصح ابِ  ر بُّ    فـ ع ل   ك َيف   تـ ر ى

 اخلامتة:
ع يف رصـد احلركـة التارتيـة, مـع أنَـّه  ويف اخلتام البـد مـَن الرتكيـز علـى أنَّ القـرآن الكـرمي وثيقـة دينيـة ولـيس مدوَّنـة ورتيـة تشـر 

ــبل النَّاجعــة الــيت تســهم يف وصــول البشــرية لناصــية الرَّشــد والصَّــالح واهلدايــة  قــدَّم وقــائع حقيقيــة كــان الغــرض منهــا بيــان السُّ
ي ومعتقداتـه, والفوز برضا هللا سبحانه وتعاىل, فضال  عَن اختاذ تلـ  األحـداث منـاذج حيَّـة؛ لرتسـيخ مفـاهيم الـدِّين اإلسـالم

فالســـرَّد التــــارتي يف القــــرآن تتلــــف عــــَن نظــــريه يف النُّصــــو  األدبيـــة؛ ألن األخــــري منظومــــة حكائيــــة حتتمــــل الواقعيــــة حينــــا  
والتخييلية أحياان  أخرى, فضـال  عـَن املـدخالت الثانويـة الـيت  ـاوز الـنَّ  األديب لغـاايت الهنائيـة, أمـا السَّـردية القرآنيـة فهـي 

 ي وواقعي ألحداث ماضية أعيد تصويرها لغاايت رابنية ختدم الدِّين اإلسالمي والفرد املسلم يف ذات الوقت.متثيل حقيق
 

 املراجع:
 .الكرمي القرآن

 .0977, بريوت, ومفهومه منطوقه يف القرآين القص , الكرمي عبد, اخلطيب
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 اإلســــالمية للبحــــوث الدوليــــة ا لــــة, القصــــ  ســــورة خــــالل مــــن موســــى لقصــــة الســــردي التفســــري, عــــواد حممــــد, اخلوالــــدة
 .0106, 3ع, 6مج, واإلنسانية
 دار, والنشـــر للطبــع اإلميــان دار, الســالم عليـــه يوســف قصــة يف وعــرب وعضــات دروس, القـــادر عبــد الــرمحن عبــد, املعلمــي
 .0113, 0ط, للتوزيع القمة
 .0114, 0ط, 04ع, الشباب سلسلة, التاريخ فلسفة, مصطفى, النشار

 .0113, 0لد. تر.خزندار, عابد, املصطلح السردي, ا لس األعلى للثقافة, طبرنس, جريا

 جاب هللا,  أسامة عبد العزيز, مجاليات السرد القرآين يف قصة ذي القرنني, كلية اآلداب, جامعة كفر الشيخ.

 خضر, حممد مشرف, بالغة السرد القصصي يف القرآن الكرمي, دكتوراه, كلية اآلداب جامعة طنطا.

 .0999خلف هللا, حممد أمحد, الفن القصصي يف القرآن الكرمي, سينا للنشر, لندن, 

 ه.0366, 0رضا, حممد رشيد, تفسري املنار, ط

ـــة, اجلزائـــر,  -عشـــرايت, ســـليمان, اخلطـــاب القـــرآين ـــة الســـرد اإلعجـــازي, ديـــوان املطبوعـــات اجلامعي ـــة توصـــيفية جلمالي مقارب
0998. 

 .0988رتية من القرآن الكرمي يف بالد العرب, دار النهضة العربية, بريوت, مهران, حممد بيومي, دراسات ي

 .  0944هرنشو, تر. العبادي, عبد احلميد, علم التاريخ, مطبعة جلنة التاليف والرتمجة والنشر, القاهرة, 
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(14) 
 فجر وأفول" لـ نورجاي عالش"التناص القرآين يف مسرصية 

 1بوزيد ةيسن
 ,كلية األدب العريب والفنون, اللغة  واألدب العريب قسمب طالبة دكتوراه

 , وهران, اجلزائر0أمحد بن بلة  ختص : النقد  املعاصر, جامعة
 امللخص:

لطاملا كان وال يزال القرآن الكرمي حمـور األحبـاث والدراسـات لثرائـه اللغـوي والبالغـي, فهـو  املعجـز يف خطابـه, واألفصـح يف 
حمكــم يف أســلوبه, فكــان مــن الطبيعــي أن يتخــوه األديــب مرجعيــة لغويــة  يف كتاابتــه اإلبداعيــة شــعرا ونثــرا,  وهــوا مــا لغتــه و 

 نلمسه يف الكثري من  الشورات  القرآنية اقتباسا و تناصا.
, حـ  املسـرح  -كـرميالقـرآن ال –الفنون اإلبداعية اجلزائرية املعاصرة على تباينها هي األخرى اغرتفت من هوا املعني البديع 

الــوي يــرتاءى لنــا انــه ابعــد مــن  أن يوظــف الــن  القــرآين, راح يســتلهم مــن قصصــه وأســاليبه ؛ مــن هنــا اروينــا  أن يكــون 
التنا  يف القران الكرمي مدار مقاربتنـا مـن خـالل  التنـا  القـرآين يف مسـرحية فجـر وأفـول  لــ نورجـاي عـالش, كمـا سـنرى 

رمي  مـــن حيـــ  توظيـــف القصـــ  واعتربهتـــا مرجـــع هلـــا يف ســـري أحـــداث املســـرحية, واســـتعمال أهنـــا اســـتخدمت  القـــرآن الكـــ
 األلفال واآلايت القرآنية.لنكشف يف األخري عن البعد الوظيفي للتنا  القرآين يف املسرحية .

 التنا , املسرح, التنا  القرآين, القص  القرآنية, فجر وأفول.  الكلمات املفتاصية:
 

 املقدمة :
ظاهرة التنا   يف األدب من أكثر القضااي طرحا  ضمن  الدراسات النقدية املعاصرة, خاصـة التنـا  القـرآين ملـا حيملـه تعد 

هــوا األخــري مــن إعجــاز ينهــل منــه األدابء والشــعراء أفكــار ومعــاين وأســاليب  كــل حســب رغبتــه. فتعــدد األعمــال األدبيــة 
ـــة(  وألفـــال وشخصـــيات جيعـــل العمـــل غـــين املتناصـــة معـــه  ســـواء علـــى مســـتوى القصـــ  واآلايت ال قرآنية)كاملـــة أو جزئي

 ابملعاين والعرب .
واستعمال ظاهرة التنا  القرآين يف النصو  املسرحية اجلزائرية,  اوز الفكرة السائدة أن اسـتعمال التنـا  القـرآين مقتصـرا 

ا لتســلط الضــوء علــى أحــدث النصــو  علــى الشــعر والنصــو  الروائيــة ابعتبارهــا أكثــر النصــو  دراســة , فجــاءت مــداخلتن
املســرحية  الــيت اســتدعت الــن  القــرآين وبقــوة يف نصــها للكاتــب  نورجــاي عــالش  حتــت عنــوان  فجــر وأفــول  مســلطني 
الضــوء علــى مفهــوم التنــا ؟ وأنواعــه؟ معــرجني علــى يرتيــة املســرح اجلزائــري وتطــوره , لنتقــل للشــق التطبيقــي كاشــفني عــن 

 ى تواجه يف ن  املسرحية؟  وكشف التنا  النصي فيه وأبعاده على الن  املسرحية .التنا  القصصي وما مد
 وقبل الّتطرق إىل ذل  , اروينا الوقوف عند تعريف التنا  وأنواعه .

                                                           
0 seniabouzian87@gmail.com 
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 مفهوم التناص: 
تعــود أصـــل  كلمـــة تنــا  يف املعـــاجم اللغويـــة إىل اجلــور  نصـــ  , فجـــاء علــى لســـان العـــرب :نصــ  الـــن  رفعـــ  الـــن  

الشـــيء. ونـــّ  احلـــدي  ين ّصـــه نصـــا :رفعه وكـــل مـــا أ ظهـــر فقـــد نـــ  وقـــال عمـــر إبـــن دينـــار: مـــا رأيـــت رجـــال أنـــ  رفعـــ  
للحــدي  مــن الزهــري, أي أرفــع لــه وأســند, ويقــال نــ  احلــدي  علــى فــالن: أي رفعــه, ويقال:نصصــت املتــاع إذ جعلــت 

نتظــام وغايــة الشــيء ومنتهــاه,وورد يف (, فــالن  هــو الظهــور واإليضــاح واال7/97: 0994بعضــه علــى بع  )إبــن منظــور,
(  أي مبعــىن االزدحــام, وجــاء أيضــا )ن ( احلــدي  4: 0114معجــم الوســيط: قيــل   التنــاّ  القــوم ازدمحــوا)أبن فــارس , 

رفعـــه وانقتـــه اســـتخرج أقصـــى مـــا عنـــدها مـــن الســـري والشـــيء حركـــه,  ونّـــ  فـــالان أي  استقصـــى مســـالة الشـــيء , ونـــ  
(.فــاملعىن 330: 0115ة.. والشــيء أظهــره والــن  اإلســناد إىل الــرئيس األكــرب  )فــريوز أابدي, العروس أقعــدها علــى املنصــ

اللغوي يعكـس حلـد كبـري املعـىن االصـطالحي للتنـا  يف محلـه معـىن التـداخل وتـراكم وازدحـام بـني النصـو  وتفاعلهـا فيمـا 
 بينها. 

 التناص اصطالصا:
رمـــــــز لغـــــــوي حـــــــدي  النشـــــــاة,  وعرفتـــــــه جوليـــــــا   intertexteصـــــــية التنـــــــا  أو التناصـــــــية أو تـــــــداخل النصـــــــو  أو النصو 

( ترحال للنصو  وتداخل نصي, ففي فضاء ن  معني تتقاطع ملفوظات عديدة مقتطعـة مـن Julia Kristevaكريستيفا)
(,هجــرة العبــارات العالقــة يف ذاكــرة الكاتــب ســواء كــان متعمــدا أو ســهوا يف نصــه 00: 0990نصــو  أخــرى  )كريســتيفا,

كما جاء أيضا  أن يتضمن ن  أديب مـا نصوصـا أو أفكـارا أخـرى سـابقة عليـه عـن طريـق القتبـاس أو التضـمني أو   اجلديد 
التلميح أو اإلشارة أو ما شابه ذل  من املقروء الثقايف لدى األديب, حبي  تنـدمج هـوه  النصـو   أو األفكـار مـع الـن  

(, مــــا جيعـــل الــــن  اجلديــــد يتجــــاوز مفهــــوم 04: 0114األصـــلي وتنــــدغم فيــــه ليتشــــكل  جديـــد واحــــد متكامــــل ) انهــــم,
 السرقات األدبية واالقتباسات والتلميحات واإلشارات اليت تووب مع الن  اجلديد وتدخل حتت مصطلح التنا  .

 أنواع التناص:
 لقد تعدد تصنيفات التنا  نوكر بعضها :

نيــة واحــدة, ويقــع هــوا التنــا  كثــريا وذلــ  : وهــو التنــا  احلاصــل بــني النصــو  جيــل واحــد ومرحلــة زمالتنــاص املرصلــي
ألســباب عــدة منهــا تقــارب احليــاة االجتماعيــة و ثقافيــة لــدى نفــر مــن املبــدعني وقــد يكــون األمــر عائــدا إىل مســالة االنتمــاء 

(, فاحلركـة االجتماعيـة والسياسـية 66: 0114إىل احلزب أو اجلماعة أدبية واحـدة, فضـال عـن وحـدة اللغـة واملـرياث )انهم,
 ؤثر على اإلنتاجيات األدبية, من انحية اللغة واألسلوب وتداخل النصو  فيما بينها.ت

: عالقـــات تعقـــدها نصـــو  الكاتـــب بعضـــها مـــع بعـــ  اآلخـــر, والـــيت  التنـــاص الـــداخلي أو مبـــا يســـمى التنـــاص الـــذايت
نســج عملــه بنــاءا علــى (, فاملبــدع ي034: 0990تكشــف بــدورها عــن اخللفيــة النصــية الــيت يعامــل معهــا الكاتــب ) مفتــاح, 

أعمــال أدبيــة قــام هبضــمها  حمــاوال كتابــة نصــا إبــداعيا جديــدا, ويقــال أيضــا: الشــاعر قــد ميــت  أاثره الســابقة أو حياورهــا أو 
يتجاوزهـــــــا فنصوصـــــــه يفســـــــر بعضـــــــها بعضـــــــا وتضـــــــمن االنســـــــجام فيمـــــــا بينهـــــــا أو تعكـــــــس تناقضـــــــا لديـــــــه, إذا مـــــــا غـــــــري 
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لي مـا هـو حـوارات يعقــدها املبـدع مـع نصوصـه السـابقة او نصـو  ملبــدعني ( , فالتنـا  الـداخ046: 0113رأيه)كاصـد,
 آخرين ليخرجها يف حلة جديدة .

ويتمثــل يف اإلرث الثقـايف الّــوي يفــد إىل املبــدع مــن كــل مكـان ويف كــل زمــان غــري مهــتم ابحلــدود الزمانيــة  التنــاص اخلــارجي:
ا منه ما حيتاج إليـه, ومكـوان صـورا  مسـتمدة منـه لكنهـا مغـايرة لـه سـواء  واملكانية, وعليه أن يتكيف على هوا اإلرث مستمد 

أكان الن  قدميا أو معاصرا , ومهما كانـت طبيعـة اآلليـة املسـتخدمة يف ذلـ  رمـزا أو إشـارة, أو تلميحـا أو تصـرحيا )مجعـة, 
 (, فالتنا  هنا يدخل حتته االقتباس والتضمني . 050: 0100

مـــع مـــا جـــاء  جـــريار جينـــات  يف تقســـيمه للتنـــا    أو مبـــا امســـاه املتعاليـــة النصـــية  ومل يتوقـــف أنواعـــه هنـــا بـــل تعـــدت ذلـــ 
 وقسمها  إىل مخسة :

 : التنـــاintertextulité  ويقصـــد هبـــا إذا كـــان التفاعـــل النصـــي يف النـــوع األول مخـــو بعـــد التجـــاوز, فهـــو
نيــات نصــية ســابقة هنالــ  مخــو بعــد التضــمني, كــان تتضــمن بنيــة نصــية  مــا عناصــر ســردية أو تيمــة مــن ب

 (001: 0101وتبدوا وكاهنا جزء منها, ولكنها تدخل معها يف عالقة)السد, 
 : املناpratextulité   وهي بنية نصية إما تكون شعرا  أو نثرا  شرتك مع بنية نصـية أصـلية, وقـد ميت املنـا

أمــا املقدمــة  يف شــكل تعليقــات متعلقــة مبقطــع مــا يف الــن  وهــي : منــا   داخلــي وتفاعــل نصــي داخلــي,
: 0101واملالحـــق وكلمـــات الناشـــر ومـــا هـــو علـــى ظهـــر الغـــالف فتـــدخل يف املناصـــات اخلارجية)الســـد, 

001) 
 :امليتانصيةmétetextulité  ,وهي نوع من أنواع املنا  إال أهنا وخو بعدا  نقداي يف عالقة بنية طارئـة نصـية

أنـه منا   وبعـد حتديـده لنوعـه وعالقتـه ابلـن  لول  فإننا يف مرحلة قد  ـدد املتفاعل النصـي  أوال علـى 
ـــا وســـنالحت أن هـــوه الظـــاهرة موجـــودة بكثـــرة يف املـــل الـــوي حيلـــل وهـــي  ـــار امليتانصـــية اثني تـــنقال إىل اعتب

 001: 0101خصوصية ميكن هبا حتيد امليتانصية وحتليل العمال لروائية املتعددة )السد, 
 ) معمارية الن : )اجلـامع الـنarchitexte  و الـنمط األكثـر  ريـدا وتضـمينا  غنـه عالقـة صـماء, وخـو وهـ

 (000: 0101بعدا  مناصيا وتتصل ابلنوع )السد,
 )التعلـق النصـي )الـن  الالحــقhypertexte  ويكمـن يف عالقتـه التحويـل واحملاكــة الـيت  مـع الـن  الالحــق

 .( ويسمى أيضا بـ  الن  احلاضر , واملتعايل000: 0101ابلن  السابق )السد, 
 وقبل الولوج إىل أنواع التنا  يف مسرحيتنا كان وال بد أن نقف عند تعريف املسرح اجلزائري  

 املسرح اجلزائري :
يعترب املسرح فنا  أدائيا  هدفه األول إيصال فكـرة ومتريرهـا للجمهـور, وغاليـا  مـا  تكـون أفكـارا  مبطنـة غـري ظـاهرة )اجتماعيـة, 

زائري ال ترج عن هوه القاعدة إال انه قبـل أن يصـل ذروتـه مـّر عـرب ثغـرات كبـرية ابعتبـاره سياسية, دينية ....(, واملسرح اجل
 أنّه  أرتكز  على مبدأ النسخ دون اإلبداع خاصة على الغرب)فرنسا( وقد مّر على مراحل خنتصرها يف :

 : مرصلة ما قبل االستقالل
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ودهـا, وتعزيـز ذلـ  قنشـاء مسـرح وهـو يف احلقيقـة سـالح غـري بدخول فرنسا إىل اجلزائر كان مهها الوحيد ترسـيخ فكـرة وج 
مــــن وليــــف الكتــــابل دي كــــروا  اجلزائــــر  0853مباشــــر يقــــدم مصــــاحلها ويوطــــد بقائهــــا, وكــــان أول عــــرض مســــرحي عــــام 

  . ويصور اسـتيالء فرنسـا علـى اجلزائـر واحتالهلـا لعـرض اجلزائـر وهـي حتمـل متثـالني لضمرباطـور واإلمرباطـورة,0831-0853
 (.040:0991وتنحين رابت الشعر واألدب أمام قاعة العرض ) ألكسندر وفينا

وتفطــن بعــ  اجلزائــريني إىل أمهيــة املســرح يف توعيــة الشــعب مــن الظلــم واالغتصــاب الــوي فرضــه االســتعمار ظهــرا  وعــي   
ـــــــري عمـــــــا يشـــــــغلهم مـــــــن قضـــــــااي وأفكـــــــار )بوكروح ـــــــوين اختـــــــووا مـــــــن املســـــــرح وســـــــيلة للتعب  0979,  بعـــــــ  العناصـــــــر ال

والــيت  0918(, إال أن ب عــدهم عــن اجلــو الثقــايف واإلبــداعي والفــين جعلــه يســتقبل فرقــة ســليمان القرداحــي 088:014عــدد
 0901قـدمت إىل اجلزائـر  حبفـاوة , وقـد أعطــت فرقتـه نفسـا  روحيـا  جديـدا  للمســرح, وعلـى أثـره عـرض  األمـري خالد ســنة 

, بعــرض مســرحي ملقتــل احلســني بزاويــة  حممــد أركــان  إال 0903مــاعي مســرحيات شكســبري, كمــا بــدأت فكــرة وليــف اجل
 أهنا مل ترقى إىل املستوى املنشود.

ومع جميئ جورج األبي  بدأت االنطالقة الفعلية للمسرح يف اجلزائر ابلرغم مـن أنـه مل يلـق جناحـا كمـا فرقـة سـالح احلجـاز, 
تماعية ووطنية مستمدة معاملها من املسـرح العـاملي مـع احلفـال واملالحت أن املسرح اجلزائر اقتصر على عرض مسرحيات اج

 على الطابع اجلزائري بعاداته وتقاليده.
وقــد كــان االهتمــام منصــبا علــى اســتلهام مضــامني تراثيــة فلكلوريــة واألســاطري الشــعبية لقرهبــا مــن النفســية الشــعب اجلزائــري, 

بـــني املســـرحيات الـــيت فشـــلت يف أدائهـــا نظـــرا لعـــدم اســـتعماهلا ســـادت امللهـــاة الغنائيـــة وكانـــت مســـرحية جحا  لعاللـــوا مـــن 
مقاطعــا موســيقية, وبقــي حــال املســرح علــى هــوا احلــال إىل أن جــاء  حمــي الــدين بشــطارزي  وأســس حركــة مضــادة للمســرح 
الفرنســـي, وذلـــ  بتقـــدمي عـــروض مســـرحية سياســـية كنـــوع مـــن التحـــدي للســـلطات الفرنســـية, ليتعـــرض املســـرح  إىل مراقبـــة 

دة خاصــــة بعــــد ظهــــور األحــــزاب السياســــية, وراحــــت املســــرحيات تســــتلهم املــــوروث العــــريب الغــــريب  امــــرؤ القــــيس  شــــدي
والبخيل لوميار  وقد أكد  حمي الدين بشـطارزي أنه كـان ال بـد علينـا أن نقـدم مسـرحا لـه مسـتوى مقبـول, وقـد اسـتدعاين 

نتهــــاج  أســــلوب التحــــري , واالقتبــــاس علــــى املســــرح مــــدير الشــــؤون الدينيــــة التــــابع للحكومــــة الفرنســــية ونصــــحين بعــــدم ا
 ( .98: 0998الفرنسي ) بيوض,

فكانت املسرحيات  تعاجل السلوكيات بطريقة هزليـة هتكميـة الذعـة كمـا يـربز اسـم  كاتـب ايسـني  مبسـرحية  اجلثـة املطوقـة  
رة االقتبـاس كمـا بـني ذلـ  , وهي مسرحية تؤرئ ألول مرحلة ل دب اجلزائري, ّ طغت فكـ0945ماي  8وتعاجل أحداث 

مســــرحية وكــــان مــــن أبــــرز األمســــاء  060 ــــو  0956- 0945 بشــــطارزي  الــــوي قــــال ان املســــرح اجلزائــــري قــــد اقتــــبس 
املســرحية آنــواك  رويشــد   حممــد تــوري , وقــد عرفــت هــوه املرحلــة وعيــا  علــى مســتوى الطــرح والتقنيــات وكلــه ينصــب يف 

 خدمة الثورة .
 :   ستقاللاملسرح اجلزائري بعد اال

ســادت فكــرة االشــرتاكية بعــد االســتقالل ومثلــت مرحلــة البنــاء والرتمــيم, وأصــبح املســرح  ملكــا  للشــعب ومعــربا عــن الواقعيــة 
الثوريـــة الـــيت حتـــارب املياعـــة وتبـــىن املســـتقبل, وســـيكون خادمـــا للحقيقـــة يف أصـــدق معانيـــه, ســـيحارب املســـرح كـــل الظـــواهر 
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ب, وال ميكــن أن نتصــور نصــا دراميــا  بــال صــراع, فبدونــه تتجــرد األشــخا  مــن احليـــاة الســلبية الــيت تتنــاىف ومصــاحل الشــع
(, ليتاثر املسرح اجلزائري مبسرح  براخت )القاعدة واالستثناء( وهنـا يظهـر يف األفـق إّ  عبـد 04والرونق ) رمضاين, دت :

يــوان القراقوز , إفريقيـــا قبــل واحـــد و الشـــيوئ  الرمحــان كـــاكي  املتــاثر ابملســـرح الربتــيت ومـــن أعمالــه: القراب والصـــاحلني  د
 71-38( , ّ جــاء  مرســوم الــوطين 0993 والــوي توجــت نحســن عــرض مسرحي)منشــورات املســرح الــوطين اجلزائــري,

(والــــوي يتـــيح تنظـــيم املســــرح الـــوطين كمؤسســـة وطنيــــة فعالـــة ذات طــــابع 47: 0979)بـــوكروح,0971-16-00بتـــاريخ 
لعــدم توافــق الــرؤى وعــاد املســرح إىل االقتبــاس مــن املســرح العــاملي  مثــل   هــي قالــت وهــو  صــنعي  ــاري, فتضــاربت اآلراء

 قال   لبريانديلوا  ودارة الطباشري القوفازية  لربتت .
وبقيت الندوات والتوصيات حربا  على ورق مل تساعد يف تقـدم املسـرح وانفتاحـه وـا اضـطر املمثلـني علـى اعتمـاد إمكانيـاهتم 

فكانت مسرحية  الدهاليز املاخوذة  مكسيم غوركي  وعجاجبيـة وعجايـب  عـن أدوار فيلبـوا واحلافلـة تسـري عـن اإلبداعية, 
 إحسان عبد القدوس .

مبسـرحية  قـالوا العـرب قـالوا  عـن حممـد ملـاغوط, ّ تـوىل  0983وقد تزامن أول عرض مسرحي مع مهرجـان قرطـاج الـدويل 
اث الشـــعيب واثـــري املســـرح الـــوطين بعـــده اجلمـــايل والفكـــري مـــع ترســـيخ أســـلوب إنتـــاج املســـرح الـــوي اســـتمد مادتـــه مـــن الـــرت 

, واجلائزة الكـربى للمعهـد الـدويل 0987القوال, اليت انل من خالهلا كاكي امليدالية الوهبية يف املهرجان اإلفريقي يف تونس 
اســـتلهم أســـاليب فكريـــة دراميـــة  , ونتيجـــة ملـــا ســـبق ميكـــن القـــول أن املســـرح اجلزائـــري0989للمســـرح يف مهرجـــان القـــاهرة 

متنوعــة بتــاثره ابملســرح األرســطي امللحمــي الغنــائي مســتعمال لغــة الشــعب  للوصــول إىل اهلــدف املنشــود. ليصــل املــتحكم يف 
ميكانيزمــات املســرح حــ  غــدا عجينــة ســهلة  يف يــد صــانعها, لــول  اســتطاع ان حيــوز مكانــة  مرموقــة ســادت زمنــا  ّ ركــن 

 ن شهدت األعوام األخرية هنضة ونشاطا كبريا .مبوت مبدعيه إىل أ
(يف 070: 0116واليـــة ) أنـــور ,  45عرضـــا  مســـرحيا مـــوزع  علـــى  775إىل  0117فقـــد وصـــلت العـــروض املســـرحية يف 

 تظاهرة اجلزائر العاصمة الثقافة العربية.
هــور أنعشــت فكــرة عــودة املســرح وقــد اعتــربت هــوه املســرحيات انجحــة ابلــرغم مــن التفــاوت بينهــا, واملالحــت أن توافــد اجلم

اجلزائري من جديد , فكان عرض  الصنهاجي  من وليف وإخراج  اجلزائري  خالد بلحاج  مازجة  احلـوارات ابللغـة العربيـة 
 الفصحى قليل من لغة اجلسد وهوا ما جوب الدول العربية للمسرحية, وحتقق بول  االحتكاك ا تمع العريب ككل.

ملبدعني اجلزائريني إىل االرتقاء ابملسرح اجلزائري نصا  ومتثيال  ومـن بـني هـؤالء الشـاعر بوزيد حـرزهللا    وقد سعى الكثري من ا
يف مهرجــان قرطاجــة وانلــت إعجــاب  0117مبســرحيته  لغــة األمهــات   والــيت تعتــرب مــن أجنــح املســرحيات املعروضــة عــام 

 املشاهدين.
علــى  اليــوم  0117يلحــت هنوضــا  ملموســا  يف اآلونــة األخــرية خاصــة مــن  فالــدارس للمســرح اجلزائــري عــرب مراحلــه املختلفــة

اهتمـــام املـــؤلفني ابســـتعمال اللغـــة العربيـــة الفصـــحى, بـــل إن الكثـــري مـــن املمثلـــني أصـــبحوا يفضـــلون اســـتعمال اللغـــة العربيـــة 
  فعاملي .الفصحى على العامية أو الفرنسية وهوا ما جعل املسرح يرتقي من املسرح الوطين إىل مسرح عريب
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وتعد تظاهرة املهرجان الوطين ملسرح اهلواة ملدينة مستغامن من  ابرز التظاهرات حتمـل  يف طياهتـا مسـابقة للمسـرحيات فتزيـد 
, واملدونة اليت هي قيد الدراسة تدخل ضمن فعاليـات املهرجـان الـوطين الثقـايف ملسـرح اهلـوة  0967املنافسة  واملؤسس عام 

ائـــر , إذ يســـمح هـــوا املهرجـــان يف خلـــق فضـــاء للتنـــافس املســـرحي ويعطـــي بـــول  ديناميكيـــة للحركـــة اجلز –مبدينـــة مســـتغامن 
مــن مهرجــان اهلــواة واحلاصــلة  47الثقافيــة يف اجلزائــر, وتعــد مســرحية  فجــر افــول  مــن بــني املســرحيات املشــاركة يف الطبعــة 

علــى شــيء إمنــا يــدل علــى قــوة وحــدة املنافســة الــيت علــى اجلــائزة الثانيــة مــن بــني عشــرات املســرحيات املشــاركة. وهــوا إن دل 
 تشهدها التظاهرة .

 التناص القرآين يف مسرصية "فجر وأفول" لنورجاي عالش:

 تلخيص املسرصية :
حتكـــي املســـرحية قصـــة  رجل غريـــب  مـــن عشـــرية آل جـــواد العائـــد إىل مدينتـــه وأهلهـــا يـــدعوهم إىل ديـــن النـــور  املوجـــود يف 

امال قيما من بينها عتـق العبيـد وحتريـرهم ونصـر الفقـراء والضـعفاء, ويعلـم النـاس الصـرب عـن األذى, الكتاب النيب املنسي, ح
يف حني كان قومه يعبدون  صنم آزري  إله الظـالم  وميارسـون طقـوس تستحضـر اجلنـون والعفاريـت ويعملـون حتـت إمـرهتم,  

وان ختــال عــن إلــه الظــالم  وأرادا تعلــم الــدين النــيب فلــم جيــد  ترحيبــا وأذن صــاغية  إال  مــن حطــام  الكــاهن  و ســراب  اللــ
 املنسي.

تدخل املسرحية يف أحداث تغري من ريبتها,  فعند القـب  علـى  زئـري  زعـيم عصـابة وقـاطع الطـرق, يقـوم  غريـب  بعتـق   
صــانة الــيت هــوا العبــد وشــرائه مــا يثــري ســخط ونقــم كبــار الكهنــة فيصــرون علــى فكــرة  قتلــه, ومــا ميــنعهم مــن ذلــ  تلــ  احل

أخوها من جده ومن العقد الوي مينع العفاريت من الوصول إليـه وأذيتـه,  وبعـد قتـل  سـراب   يقـرر  غريـب  االنتقـام مـن 
أهل املدينة الوين  جعلوا منه مهزلة ومل يصدقوا دعواه, فاختار الدور احلكوايت الوي ميتع أهل مدينة بقصصـه, لريسـم خطـة 

عليـــه الوصـــول إليـــه ابلكلمـــة, تـــرج  زئـــري  مـــن ســـجنه عـــن طريـــق احليلـــة )الصـــنم مـــن  حمكمـــة تســـاعده يف قتـــل مـــن صـــّعب
خشــب( والــيت اســتلهمتها الكاتبــة مــن أســطورة  حصــان طــروادة , وينــوم حــراس املدينــة  حبيلــة نســجها مــع حطــام, وتقــتحم 

حطـام مـع الكتـاب املقـدس  مدينة العوراء ويقتل أسيادها وكل من يقـاوم اللصـو , ليتحـرر العبيـد وتسـك النسـاء  ويـوهب
 ليلحقه غريب .

وعليه فقد اسـتلهم الكاتـب جـل أفكارهـا ومعـاين مسـرحيته مـن القـرآن الكـرمي , حيـ  نشـات مـن خاللـه عالقـة تنـا  بـني 
 -نقـ  -النـيب  -نصه املسـرحي وبعـ  اآلايت وألفـال وقصـ  القـرآن الكـرمي, ومـن بـني املفـردات قرآنيـة املـوكورة  )ركـوع

الصــنم ..(أو اقتبــاس مباشــر لــن  قــرآين أو ذكــر شخصــيات ونــ  مفتــوح القــراءات يعجــن ألفاظــه ومعانيــه  -قــرابن -ذنــب
بكثــري مــن احلبكــة الشــعرية والتوظيــف القصــ  األســطورية  حصــان طــروادة  وعنــدما أراد  غريــب   إخــراج  زئــري   قــاطع 

ويســحبه إىل أقصــى املدينــة وخــري منهــا, وأمــا  الطــرق مــن املدينــة, فقــام بصــنع صــنما أجوفــا حبيــ  يســتطيع زئــري الــدخول فيــه
حجة الوداع عن سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  حني راح تطـب يف النـاس علـى أهنـا حكايتـه األخـرية حيـدث النـاس مبـا  

ى  كــانوا عليــه ومــا سيصــيبهم, ألهنــم مل يتبعــوا أوامــره, وهــو أمساهــا ليلــة الــوداع  وبعــ  احلكــم  بقولــه احلريــة وخــو وال تعطــ
 ( وهنا يتقاطع الزمان ابملكان و تتقاطع األحداث و الشخصيات يف صورة تروق للقارئ.011: 0100)عالش, 
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 التناص القصصي يف املسرصية :
و نورجـــاي  يف مســـرحيته كـــان مولـــع بقصـــ  القـــرآن الكـــرمي ملـــا لـــه قـــوة ووثـــري علـــى املتلقـــي, فوظفهـــا نشـــكاهلا املختلفـــة  

 يب على منوال قصة إبراهيم وبداية دعوته .,فراحت تنسج  قصة بطلها غر 
 التناص مع قصة  سيدان إبراهيم : 

املتخري السردي احلكائي يف املسرحية أخد البعد الديين,  فكان هلا تنا  مع القص  القران الكرمي ودعـوة الرسـل األولـني,  
 ه:فراح  غريب   يدعو  لعبادة إله النور واالبتعاد  عن عبادة الصنم أزري  بقول

  إين أدعوكم إىل دين احلق
 إين ادعوكم إىل دين اله ال يبغ  الناس 

 (059إين ادعوكم إىل عبادة إله ال ممر بقتل العبيد  واستغالهلم ) عالش:
و ِإبـَـر اِهيم  وهو ما يتنا  مع ما جاء يف القرآن الكرمي حني راح يدعوا إبراهيم قومه إىل  إتباعه  ما أوحـي لـه مـن عنـد ربـه :  

ت َم تـ َعل م ـون  إِ  يـَر  ل ك َم ِإَن ك نـَ ـا  ِإنَّ ( 16) َذ ق ال  لِق َوِمِه اَعب د وا اهللَّ  و اتَـّق وه   ذٰ ِلك َم خ  ان  و خت َل ق ـون  ِإَفك  ِإمنَّـ ا تـ َعبـ د ون  ِمـن د وِن اهللَِّ أ َواث 
ــَم رَِزق ــا ــون  ل ك  َِلك   ) ســورة (07ف ــابـَتـ غ وا ِعنــد  اهللَِّ الــّرَِزق  و اَعب ــد وه  و اَشــك ر وا ل ــه   إِل َيــِه تـ َرج ع ــون  ) الَّــِوين  تـ َعب ــد ون  ِمــن د وِن اهللَِّ ال  مي 

(, فاّصر غريب على إثبات أن الصنم الـوي يعبدونـه ال حلـوة وال قـوة لـه, فهـو ال جييـب دعـواهم  وال 07 -06العنكبوت 
 .فراح تاطب غريب الصنم:يسمعهم ويتقبل القرابن للتقرب منه وهو يف األصل صنم 

(, 046: 0100 تكلم ملا ال تدافع عن نفسـ  أيهـا اآللـة؟ عفـوا لقـد نسـيت أن الكهنـة هـم مـن يـدافعون عنـ  ) عـالش,
فحمــاة املعبــد كــانوا ابملرصــاد لغريــب, لــوال محايــة ابــن عمــه والطــوق  لكــان مــن عــداد األمــوات, فــاهتموه بتــدنيس معتقــدات 

( , وهـــو مـــا 059: 0100س مبعتقـــداتنا, معتقــدات ورثناهـــا عـــن أجـــدادان وأجــدادك )عـــالش,اآلابء واألجــداد   انـــ  تـــدن
( قـ ال وا نـ َعبـ د  أ َصـن ام ا فـ ن ظـ لُّ هل ـ ا 71( ِإَذ قـ ال  أِل بِيـِه و قـ َوِمـِه م ـا تـ َعبـ د ون  )69يتنا  مع قوله تعاىل :  و اَتل  ع ل َيِهَم نـ ب ا  ِإبـَـر اِهيم  )

ـــــَل ي َســــم ع ون ك َم ِإَذ تـ ـــَدع ون  )( قـ ـــ70ع ــــاِكِفني  ) ِل   73( أ َو ي نف ع ـــــون ك َم أ َو ي ض ــــرُّون  )70ال  ه  ـــــوٰ  ء ان  ك  ــــَدان  آاب  ( قـ ـــال وا ب ـــــَل و ج 
( ,فتتقـاطع مـرة أخـرى قصـة  غريـب  مـع سـيدان إبـراهيم يف دعوتـه فـال يقـف طمـوح غريـب  74-69()الشعراء 74يـ َفع ل ون )

ده ابلتحطـيم  الصـنم مـع جنـاح دعوتـه يقـول: إين أحـورك أيهـا الصـنم أيهـا اإللـه, إين قـد رأيـت أفـول ابحلدي  معـه إمنـا يتوعـ
الصنم سيايت يوم حتضن  فيه احلبال وتطرح  أرضا, وتنال من  الفؤوس, اصـرب, أصـرب أيهـا اإللـه, فصـرب الضـعفاء سـينفو 

قـال أفتعبـدون مـن دون هللا مـا ال يـنفعكم شـيأا  ( وهو ما يتنا  مع قولـه قـال هللا تعـاىل:046: 0100عن قريب )عالش,
( ليواصـل  غريـب حجـج يف 67-66( )األنبيـاء  67( أف لكم وملا تعبدون من دون هللا أفال تعقلون )  66وال يضركم ) 

إقنــاع أهلــه وذكــره للصــنم الــوي ال يغــري مــن حياتــه شــيء ومــا يقومــون بعبادتــه  مــا هــو إال ظلــم وهبتنــان خاصــة   فيمــا تعلــق 
تعـــويب العبيــــد   وقـــتلهم إلرضــــاء  الـــه أزري)إاله الظــــالم(  بقولــــه :أنكـــم تــــوحبون العبيـــد إلرضــــاء إلـــه ال يرضــــى إال ابلــــدم 

ـــر اِهيم  أِل بِيـــِه آز ر  أ تـ تَِّخـــو  059: 0100 )عـــالش, ـــه الـــوي يعبـــده  وإذ قـــال و ِإَذ قـ ــال  ِإبـَ (   ويف موضـــع أخـــرى ذكـــر اســـم ال
ل  مُّبِـني   )سـورة األنعـام أ َصن ام ا آهِل ة   ِإيّنِ أ   (, فالكاتبـة كانـت متـاثرة بقصـة سـيدان إبـراهيم اخلليـل يف 74ر اك  و قـ َوم    يف ض ال 

 بناءها ملسرحيتها, فال نكاد نتوقف عن االستشهاد مبا جاءت به  إال وفيه خطاب من خطاب دعوة إبراهيم لقومه.
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 التناص مع قصة سيدان موسى : 
أن األمر سوف يصعب علـى  غريـب  يف دعوتـه راح يـدعوه للرحيـل مـن املدينـة ألن كبـار الكهنـة لـن عندما رأى   سراب  

يرتكــوا أمــر الــدعوة ميــر بســالم,  وســوف يرتبصــونه لقتلــه  بقولــه : جيــب أن ختــرج مــن املدينــة, فاعــداؤان  موجــودون يف كــل 
ــَن أ َقص ــ ــاء  ر ج ــل  مِّ ِــر ون  بِــ   مكــان  وهــو مــا  يتنــا   مــع قولــه تعــاىل :  و ج  ــ    م َمت  ــٰى ِإنَّ اَلم  ى اَلم ِدين ــِة ي َســع ٰى قـ ـال  اي  م وس 

( ,إال ان غريــب بقــي ومل يغــادر القتناعــه أن الــدعوة تتطلــب 01لِيـ َقتـ ل ــوك  ف ــاَخر َج ِإيّنِ ل ــ   ِمــن  النَّاِصــِحني   ) ســورة القصــ  
(,  وفيهـــا 099: 0100س كـــل نفــس ذائقـــة املـــوت)عالش,الصــرب وصـــدهم هلـــم أمــر متوقـــع, بقولـــه :ســـاحرر العبيــد لـــن أم

ح  ع ـِن النَّـاِر و أ َدِخـل  اجلَ نَّـة  فـ ق ـَد تنا  مع اآلية الكرمية   ك لُّ نـ َفس  ذ ائِق ة  اَلم َوِت  و ِإمنَّ ا تـ و فَـَّون  أ ج ور ك َم يـ َوم  اَلِقي ام ـِة  ف م ـن ز َحـِز 
نـَي ا ِإالَّ  ــا احلَ ي ــاة  الــدُّ ( مــا يعــين أن ســراب مل ال يهمــه املــوت وال تشــاه إىل الــدنيا ال 085 م ت ــاع  اَلغ ــر وِر   )أل عمــران: ف ــاز   و م 

تــدون  وزواهلــا الفنــاء فبقــي متمســكا بقــرار إبقــاء علــى دعوتــه والتضــحية  هــو ســبيله لنجــاة أهــل املدينــة مــن ظلــم واســتناد 
 الكهنة .

 التناص مع قصة سيدان سليمان:  
املدينـة وكهنتهـا مـع العفاريـت واجلـن جعلهـم  أكثـر قسـوة وظلمـا للعبيـد ومـا يعـيقهم , وجميـئ  غريـب  كـان  إن تعامل أهـل 

يعادل ضربة هتز عرشهم وسلطتهم على أهل املدينة الوين يعيشون علـى خدمتـه , والكتـاب املنسـي هـو حـارس لغريـب فـال 
عليـه ان يكـون مـؤمن بـه وبقـوهلم :  انـه يسـخر مـن إهلنـا يستطيع اجلن الوصـول إليـه , ومـا ميلـ  القـدرة علـى رؤيـة الكتـاب 

وممر الناس إىل لعن العفاريت واجلن , إنه يتلكم بلسان النيب املنسي,  ظلمات مستوحاة من كنـز األولـني, العفريـت يقـول 
الوصـول (, أي أن الكتاب خمبـا يف مكـان يصـعب 064: 0100أن الكتاب خمبئ يف مدينة ولكننا مل نعثر عليه  ) عالش,

ــي اِطني  ع ل ــٰى م َلــِ  س ـل َيم ان  و  م ــاك ف ر  س ــل َيم ا لـ و الشَّ ــي اِطني   إليـه وهــو مــا يتنــا  مـع اآليــة الكرميــة :  و اتَـّبـ ع ــوا م ــا تـ تـَ ن  و لٰ ِكــنَّ الشَّ
َحر  و م ا أ نزِل  ع ل ى اَلم ل ك نَيِ بِب اِبل  ه ار وت  و   ن ـة  ك ف ر وا يـ ع لِّم ون  النَّاس  السِّ م ار وت   و م ا يـ ع لِّم اِن ِمَن أ ح د  ح ـ َّٰ يـ ق ـوال  ِإمنَّـ ا   َـن  ِفتـَ

ــارِّين  بِــِه ِمــنَ  ــا ه ــم ِبض  ــَرِء و ز َوِجــِه  و م  ــِه بـ ــنَي  اَلم  ــا يـ ف رِّقـ ـون  ِب ــا م  ــون  ِمنـَه م  ــون   ف ــال  ت َكف ــَر  فـ يـ تـ ع لَّم  ــد  ِإالَّ قَِِذِن اهللَِّ  و يـ تـ ع لَّم  م ــا  أ ح 
ق   و ل بِـَأس  م ـا ش ـر وَ  ـِن اَشـتـ ر اه  م ـا لـ ه  يف اآَلِخـر ِة ِمـَن خ ـال  ـان وا يـ َعل م ـون    ي ض رُّه َم و ال  يـ نف ع ه َم  و ل ق ـَد ع ِلم ـوا ل م  ا بِـِه أ نف س ـه َم  لـ َو ك 

 وا.( , وابلرغم من حماولة العفاريت البح  على الكتاب إال أهنم فشل010)سورة البقرة: 
 تناص مع قصة سيدان يوسف

بعــد رحيــل والــد غريــب عــن األرضــه, خــرج أهــل جــواد يبحثــون عنــه ومل جيــدوه, ومــن شــدة احلــزن وبكــاء والــده عليــه أصــبح 
( وهـو مـا يتنـا  مـع قصـة 074: 0100أعمى, :رحيله رمى جبدان يف حزن شديد وعـاش كظيمـا عشـرات السـنني)عالش,

ــف ٰى ع ل ــٰى ســيدان يوســف عليــه الســالم عنــد بكــى وا ــنـَه َم و قـ ـال  اي  أ س  ــو ىلَّٰ ع  لــده عليــه حــ  أصــبح أعمــى   لقولــه تعــاىل   و تـ 
ن اه  ِمن  احَل َزِن فـ ه و  ك ِظيم   )يوسف :  (. فاحلزن الشديد الوي أصاب اجلد أخده الكاتـب مـن اقـوي 84ي وس ف  و ابـَي ضََّت ع يـَ
 اخربوه أبنائه انه قد أكله الوئب. قص  القرآن وما أصاب  أبو يوسف الصديق  بعدما 

 :  التناص مع قصة حممد صلى هللا عليه وسلم
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إن التشــابه احلاصــل يف دعــوات األنبيــاء والرســل تتقــاطع فيمــا بينهــا, فكلهــا لقيــت رفضــا مــن قبــل قــومهم الــوين بعثــوا هلــم, 
دعـواه, وعنـدما راح ينهـي قصـة غريـب  وكان القران الكرمي ذاكرة الـدعوات السـابقة وحجـة الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم يف

اختــار قصــة الــوداع  يرويهــا غريــب علــى أهــل مدينتــه والــيت هــي األخــرى تــروي حكايــة أخــرى فــاحملكي هنــا كقطعــة ألعــات 
 الياابنية كلما فتحتها  د لعبة اصغر منها. 

ايت الكرميـــة واأللفـــال إال أن الـــن  املســـرحي مل يتوقـــف عـــن حـــدود القصـــ  وإمنـــا  ـــاوز ذلـــ  بتناصـــات الـــيت ملســـت اآل
 والشخصيات الدينية ومن مجلة التناصات على املستوى اآلايت .

 التناص النصي يف املسرصية فجر وأفول لنورجاي عالش:

 ولقد ختلل املسرحية الكثري من التناصات سواء على مستوى اآلايت أو ألفال القرآنية أو الشخصية نوكر منها:
املدينة مـع غريـب حينمـا راح يـدعوهم للتوقـف عـن قتـل العبيـد وان مـا هـو فيـه مـا هـو إال على مستوى اآلايت : حوار أهل 

ظلــم, إال أن أهــل املدينــة كــان ردعهــم مباغــت, كــون  غريــب  مــن عشــرية آل جــواد املعــروفني حبمــايتهم للمدنيــة فيخرجــون 
مـــا يتنـــا  مـــع اآليـــة الكرميـــة   و ِإَذ ( وهـــو 059: 0100للقتـــال  بقـــوهلم  محـــاة املدينـــة مل تســـفكون دمـــاء األبـــرايء) عـــالش,

ّ َّ أ قَــر َر  َ و أ نـت مَ  ( ونـ  املسـرحية 84 ت َشـه د ون   )البقـرة :أ خ َوان  ِميثٰ ق ك َم ال  ت َسِفك ون  ِدم آء ك َم و ال  خت َرِج ون  أ نف س ك م مِّن ِديٰ رِك َم 
األبــرايء عنــد خــروجهم يف غــزوات أو يف حــروب مــع األعــداء فيــه إشــارة إىل أن أل جــواد محــاة املدينــة أيضــا يســفكون دمــاء 

وان ما حياول غريب إثباته يتناىف مع مـا يـدعو إليـه بعتـق العبيـد  والتوقـف عـن قـتلهم. فكـل مـن الفعلـني فيـه قتـل سـواء عنـد 
 محاية املدينة أو  عند إتباع أوامر وكهتهم مبعاقبة العبيد إذا رفضوا األوامر أسيادهم 

  علــــــى دعوتــــــه ويشــــــري علــــــى النــــــور احلــــــق بقولــــــه   إين أدعــــــوكم لعتــــــق العبيــــــد, أين أدعــــــوكم إىل النــــــور ) فيصــــــر  غريــــــب 
( وهـو مـا يتنـا  مـع اآليـة الكرميـة قـال هللا تعـاىل   تـ َدع ون ىِن أِل َكف ـر  بِـٱهللَِّ و أ َشـرِك  بِـِهۦ م ـا لـ َيس  ىِل بِـِهۦ 059: 0100عالش,

 أ َدع ــوك َم ِإىل  
۠
ــِر  ) غـافر : ِعَلـم  و أ ان  ( وهنــا نــ  املســرحية فيـه دعــوة غريــب ألهــل املدينـة  بســماعه والتبــاع ديــن 40ٱَلع زِيــِز ٱَلغ فَّٰ

النــور, ومـــا هــم فيـــه إال ضــالل وهبتـــان, فالعبيــد يعـــاونون بســبب الظلـــم والتعــويب الـــوي ميارســه عليـــه كبــار الكهنـــة وأســـياد 
ة لتحرر رقاب العبيد من قبضة الظلم, ونشر املساواة بيـنهم وهـو مـا  املدينة, وعودة غريب ما هي إال عودة الدعوة الصحيح

 كان مرفوض . 
وكـــان يـــرى غريـــب أن تعامـــل الكهنـــة مـــع اجلـــان  العفاريـــت, فـــوكرهم مـــرة علـــى إهنـــم خملوقـــات مـــن انر بقولـــه  ملـــاذا نركـــع  

 للعفاريت واجلان؟
 هو خملوقات من النار, لسنا منهم وليسو منا

ل َقنٰ ـه  ِمـن قـ َبـل  ِمـن 071م ضيقة ال تعـرف الرمحـة  )عـالش:عقوهلم ضعيفة, قلوهب ( وهـو مـا يتنـا  مـع قولـه تعـاىل  و ٱجلَـ ٓانَّ خ 
ِر ٱلسَّم وِم )احلجر:  ر   ) الـرمحن :07انَّ ـن انَّ (, فغريـب يـرى أن مـدينتهم 05( وجاء يف أية أخرى   و خ ل ق  اجلَ انَّ ِمـن مَّـارِج  مِّ

سبب تعاملهم مع عامل غري مرئي خملـوق مـن انر, مـا يـزرع احلقـد والفـل, وأكثـر شـيء كـان يؤملـه غرقت يف الطغيان والظلم ب
هــو جعــل مــاء العبيــد قــرابان للصــنم نوامــر مــن اجلــن والعفاريــت. ومــا حيمــي غريــب مــن اجلــان هــو العقــد  والكتــاب املنســي 
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ـــــع, احلـــــدي  املقـــــدس, حـــــدي  الســـــل ـــــه  ابلطب ـــــه بقول ـــــوي ال تســـــتطيع اجلـــــان رؤيت ف, حـــــدي  يعمـــــي أبصـــــار اجلـــــاّن) ال
  ( وهو ما يتنا  مع قوله تعاىل :055: 0100عالش,

ـا ال  تـ   َعم ـى اأَل َبص ـار  و لٰ ِكـَن تـ َعم ـى اَلق لـ وب  أ فـ ل َم ي ِسري وا يف اأَل َرِض فـ ت ك ـون  هل ـ َم قـ لـ وب  يـ َعِقلـ ون  هِبـ ا أ َو آذ ان  ي َسـم ع ون  هِبـ ا ۖ ف ِإنَـّه 
( فالكتــاب املخبــا ال تســتطيع اجلــان الوصــول إليــه ألنــه كتــاب مبــارك, إال مــن كــان يــؤمن بــه, 46 الصُّــد وِر ا)احلــج :الَّــيِت يف 

وحماولة اجلان الوصول إليه ألجل حرقه هي مبثابة ضـربة قاضـية للـدين النـور, فحـر  غريـب علـى إخفائـه عـن عامـة النـاس. 
 إال من كان مؤمنا سوف يظهر الكتاب إن وصل عنه.

وكان النية الصادقة لغريب يف نشر اخلري تتطلب قلبـا سـليما مـن احلقـد وملـيء مبـا جـاء بـه الكتـاب املنسـي فقـال لـه سـراب  
ــِليم  054: 0100)عــالش,  "صــافظ علــى قلبــك الســليم  ــَن أ ت ــى ٱهللَّ  بِق َلــب  س  ( وهــو مــا يتنــا  مــع  اآليــة الكرميــة: ِإالَّ م 

بـَر اِهيم  )( ويف قوله تعاىل : 89)الشعراء : ـِليم  )83  و ِإنَّ ِمن ِشيع ِتِه إل ِ ( ِإَذ قـ ال  أِل بِيـِه و قـ َوِمـِه م ـاذ ا 84( ِإَذ ج اء  ر بَّه  بِق َلـب  س 
ــــا آهِل ــــة  د ون  اهللَِّ ت رِيــــد ون  )85تـ َعب ــــد ون  ) ــــا ظ ــــنُّك م بِــــر بِّ اَلع ال ِمني  )الصــــافات :86(أ ئَِفك  ال  (فالكتــــاب املخبــــا 86-83( ف م 

يستطيع أاي  كان رؤيته إال من كان قلبه سليم, هلـوا مل يسـتطع أهـل املدينـة رؤيتـه الن قلـوهم كانـت مسـودة ابحلقـد والـبغ , 
 اما غريب بقي على حبه إله النور فليول  كان يستطيع رؤية الكتاب ألنه مؤمن مبا جاء فيه. 

( , وهـو مـا يتنـا  يف اللفظـة  مـع قولـه  تعـاىل : قـ ال  053:  0100فقال له سراب  إن  من املقربني اي غريب  )عـالش 
ــَم ِإذ ا ل ِمـــن  اَلم ق ــرَِّبني   )العـــراف : ( لقــد مـــات أهــل )والــده ووالدتـــه(  غريــب وهـــو يــدافعون علـــى الكتــاب مـــن 00نـ ع ــَم و ِإنَّك 

سخري مـن بـين البشـر, فكـان الصياد الوي سخرته اجلان والعفاريت ألهنم ال يستطيعون املساس ابلكتاب ننفسهم فعليهم ت
هو األحق ابلدفاع عن الكتاب وأقرهبم إليه,  فلم تف من قوة العفاريت وال بطـش األعـداء املرتبصـني ابلكتـاب, وإمنـا زاده 
هوا إصـرارا علـى نشـر الـدعوة وإعـادة بعـ   ديـن النـور مـن جديـد يف بلـد كثـر فيـه الفسـاد وأصـبح يظهـر علـى انـه هـو عـني 

 الصواب.
 طغيان الكهنة  وأسياد املدينة على العبيد حرماهنم من قول الشعر : ومن كثرة

 سيد النبالء: النبالء أهلة العبيد, رضوخهم لنا قرابن نتقبله ونعاقب من ال يركع أمامنا.
 الشعر حمرم على العبيد  وهوا ا رم سيلقى عقابه.

 الغريب:
 الشعر إجراما, يلها من جرمية نبيلة.

( وهو ما يتنـا   مـع اآليـة القرآنيـة قـال هللا تعـاىل :  و الشُّـع ر اء  048: 0100اء أقصد ا رمني؟)عالش,وما هو جزاء الشعر 
ـــلِّ و اد  ي ِهيم ـــون   004يـ تَّـــِبع ه م  اَلغ ـــاو ون   ـــَم يف ك  ـــَم يـ ق ول ـــون  م ـــا ال يـ َفع ل ـــون ) 005أ مل َ تـ ـــر  أ نَـّه   -006(  )الشـــعراء : 006و أ نَـّه 

رم على العبيد قول الشعر, ألهنم سيعربون عن ما تاجلهم من أمل وحقد , فال حقـوق هلـم  وال مكانـة هلـم وال ( لقد ح004
 احد سيحزن عليهم إن قتلوا فجزاؤهم القتل على حد قول سيد النبالء .

املـــرة وهــوا مـــا جعــل الغريـــب يســتفز وحيكـــي مــع الصـــنم بقولـــه : وأنــت اي إلـــه, أتســمع صـــرخات العبيــد؟ صـــم بكــم عمـــي )
الثانية( عفوا عفوا أيها اإللـه إن كنـت أسـخر منـ , ولكـين جننـت, نعـم جننـت, فهـا أان أخاطـب حجـر. نعـم أنـت حجـر, 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

488 

 

نعم أنت حجر حجر حوله النفاق األقـوايء إىل إلـه. تكلـم ملـا ال تـدافع عـن نفسـ  أيهـا إلـه ؟ عفـوا لقـد نسـيت أن الكهنـة 
( وهي وتنـا  واضـح  علـى مسـتوى اللفظـي  لقولـه تعـاىل :  قـال 046: 0100والسفهاء هم من يدافعون عن   عالش,

ــَم ال  يـ َرِجع ــون  )البقــرة : ــر اِهيم  ر بِّ اَجع ــَل  08هللا تعــاىل : ص ــم  ب َكــم  ع َمــي  فـ ه  (   ومــن انحيــة املعــىن قــال تعــاىل : و ِإَذ ق ــال  ِإبـَ
ا اَلبـ ل ـــد  آِمن ـــا و اَجنـ َبـــيِن و ب ـــيِنَّ أ ن نَـَّعب ـــد   ــو  (فهنـــا يســـخر غريـــب مـــن الصـــنم املســـمى  أزري  الـــوي  35اأَل َصـــن ام    ) إبـــراهيم : هٰ 

يعيش أهـل املدينـة علـى إرضـائه بسـف  دمـاء العبيـد وتقـدميهم للقـرابني, وعنـدما دعـا أهلـه للـدين نـور رفضـوا دعـواه بقـوهلم: 
( وهــو مــا يتنــا   060: 0100طقوســنا ال تســمح لنــا ابلقتــل خاصــة اللصــو  مثلــ , خــالل األشــهر املقدســة )عــالش,

ـِن اَعت ـد ٰى ع ل ـَيك   َم ف اَعت ـد وا ع ل َيـِه مبِثَـِل م ـا مع قوله تعاىل:  قال هللا تعاىل:  الشَّـَهر  احلَـ ر ام  اِبلشَّـَهِر احلَـ ر اِم و احَل ر م ـات  ِقص ـا   ف م 
( امتنـع الكهنـة علـى قتـل أزير  زعـيم العصـابة 094( )البقـرة: 094اَلم تَِّقـني  ) اَعت د ٰى ع ل َيك َم  و اتَـّق ـوا اهللَّ  و اَعل م ـوا أ نَّ اهللَّ  م ـع  

 وقاطع الطرق,  ألهنم يف األشهر املقدسة أين حيرم القتل, فكانوا ينتظرون  انتهاء  األايم  املقدسة لينفووا القصا  .
ريـب  مـا هـو إال سـحر بقـوهلم  إن الداهيـة علـى ويعود العامة إىل الواجهـة  مؤيـدين رأي كبـار الكهنـة أن مـا يـدعوا إليـه  الغ

( وهــو مــا يتنــا  مــع 077: 0100حـق إن هــوا ســحر مبــني , انــه يريــد ان نزيــ  عــن ملتنـا ونتبــع ملــة املشــعوذين ) عــالش 
ا ِإالَّ ر ج ــل  ي   ـو  تـ ن ــا بـ يِّن ـات  ق ــال وا م ــا هٰ  ل ــٰى ع ل ـَيِهَم آاي  ــَم آيـة الكرميــة قـال هللا تعــاىل :  و ِإذ ا تـ تـَ ؤ ك  ـان  يـ َعب ــد  آاب  ــا ك  رِيـد  أ ن ي ص ــدَّك َم ع مَّ
ا ِإالَّ ِسـَحر   ـو  ـاء ه َم ِإَن هٰ  ـقِّ ل مَّـا ج  ا ِإالَّ ِإَف   مَُّفتـ ر ى  و ق ال  الَِّوين  ك ف ر وا لَِلح  ( حتـرض الكهنـة 43 مُّبِـني    )السـبا :و ق ال وا م ا هٰ و 

سحر, ويريد إخـراجهم  علـى ملـتهم وان مـا يـدعوا إليـه إال افـرتاء ,فعلـيكم التوقـف  العامة إن ما يدعوا إليه غريب ما هو إال
 عن مساعه وان قلته.

مل يستطع غريب الصمود أمام هـوا التحامـل الكبـري الـوي كـان يرتبصـه, فقـرر أن يغـري مـن طريقـة دعـواه الن قومـه يف ظـالل 
االنتقـام مـن أهلـه ومـن أهـل املدنيـة وكبـار كهنـتهم, فخطـط مبني فلـم تنفـع معهـم الكلمـة خاصـة أنـه وحـده يف دعـواه, فقـرر 

مــع حطــام وزئــري رئــيس عصــابة  املســجون كيــف يفتحــوا أبــواب املدينــة ويقتلــوا كــل مــن يقــاتلهم بقولــه :اقتلــوهم إن قــاتلوهم 
ـــ035: 0100)عــالش, َيــ   ث ِقَفت م  ـــَن (  وهـــو مــا يتنـــا  مــع اآليـــة الكرميــة بقـــال هللا تعــاىل:  و اقَـتـ ل ـــوه َم ح  وه َم و أ َخرِج ــوه م مِّ

ـــاتِل   ـــ َّٰ يـ ق  َســـِجِد احلَ ـــر اِم ح  ـــاتِل وه َم ِعنـــد  اَلم  ـــِل و ال  تـ ق  ـــدُّ ِمـــن  اَلق َت ن ـــة  أ ش  ـــوك َم  و اَلِفتـَ َيـــ   أ َخر ج  وك َم ِفيـــِه  ف ـــِإن ق ـــاتـ ل وك َم ف ـــاقَـتـ ل وه َم   ح 
ِل   ج ز اء  اَلك اِفرِين   )البقرة:  هد موت أهل املدينة  لعدم قبوله دعواه وسـقوطهم ابألعـداد الكثـري جعلـه (, وهو يش090ك وٰ 

( , وهـو مـا جيعلـه يتنـا  يف ت املعـىن 065: 0100يقول :وها هي األرض تقول لنا هل مـن مزيـد إهنـا ال تشـبع )عـالش,
ــَل ِمــن مَّزِيــد   ) ق َِت و تـ ق ــول  ه  ـــِل اَمــت    ــنَّم  ه  (  ,فلـــم يشــعر غريــب ابحلــزن علــى أهلـــه, ومل 31:مــع اآليــة :  يـ ــَوم  نـ ق ــول  جِل ه 

يتوقف وال حلظة وأصبح ينادي القبور نن تفتح ويقول: إفتحي  أفواه  أيتها القبور وامسحي لنا ابلعبـور إىل وجـود ال لغـو 
ـــــو ا و  065: 0100فيـــــه وال غـــــرور)عالش,  ـــــا ل َغ ـــــة لقـــــال هللا تعـــــاىل :  ال  ي َســـــم ع ون  ِفيه  ـــــا (  وهـــــو يتنـــــا  مـــــع اآلي َثِيم  ال  و 

(,  فنورجــاي نـور   صــورت لنــا حالـة القبــور الـيت ال نســمع منهــا صـوت ال بطــش الكهنـة واألســياد وال ســيوفه 05 )الوقعـة:
 أل جواد , وإمنا سيتساوى اجلميع يف القبور ويصمتون مجيعا .

 عندما أراد  غريب  الثار  قال  
 هوا الداء امسه الثار 
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 داء حيرم املرء من الراحة 
 (045/046: 0100داء يرغمنا على هجرة املضاجع   )عالش, 

ــل   ــاِء مب ــا ف ضَّ ــون  ع ل ــى النِّس  ــال  قـ وَّام  اهللَّ   وهــو مــا يتنــا  مــع  اآليتــني الكــرمييل  األوىل مــع كلمــة املضــاجع بقولــه تعــاىل: الّرِج 
ــوز ه نَّ بـ َعض ــه َم ع ل ــٰى بـ َعــ   و مب ــا أ نف ق ــوا ِمــَن أ َمــو اهِلَِم  ف الصَّــ يت خت  ــاف ون  ن ش  ِفــت  اهللَّ   و الــالَّ احِل ات  ق انِت ــات  ح اِفظ ــات  لَِّلغ َيــِب مب ــا ح 

ــــِبيال   ِإنَّ  غ ــــوا ع ل ــــَيِهنَّ س  ــــن ك َم فـ ـــال  تـ بـَ ــــاِجِع و اَضــــرِب وه نَّ  ف ــــِإَن أ ط َع ــــر وه نَّ يف اَلم ض  ــــري   ف ِعظ ــــوه نَّ و اَهج  ِب ــــان  ع ِلي ــــا ك  ا   مــــن اهللَّ  ك 
(, فالكاتـــب يقـــدم قـــوة الثـــار الـــوي يســـعى إليـــه مـــا جيعلـــه يبتعـــد عـــن املتعـــة الفـــراش وراحتـــه, والســـري مـــن أجـــل 34)النســـاء:

( 045/046: 0100الــدعوة, ومــا يزيــد هجرانــه للمتعــة بقولــه  داء يرغمنــا علــى الفــرار مــن املــال والنســاء والبنــون )عــالش 
ـــال  و الَ  ـــال    وهـــو مـــا يتنـــا  مـــع قولـــه : اَلم  ـــر  أ م  يـَ ـــر  ِعنـــد  ر بِّـــ   ثـ ـــو ااب  و خ  يـَ ـــاحِل ات  خ  نـَي ا  و اَلب اِقي ـــات  الصَّ بـ ن ـــون  زِين ـــة  احلَ ي ـــاِة الـــدُّ

( ,فمقاومــة  غريــب  ملتعــة املــال الــوي عرضــوها عليــه ومــن اجلــاء والرفعــة املقــام كــان يرفضــها مــن أجــل الظفــر 46)الكهــف: 
جل العيش يف فساد يف مدينة مل تشهد نور احلق بعد  مطاردة اجلن والعفاريـت والصـيادين بثاره من الوين قتلوا والدين من ا

 ألهله.
 ولقد تقاطعت الكثري من العبارات يف املسرحية  مع ألفال القرآنية نوكر منها :

( 050: 0100عندما راح يصف غريب الكتاب بقوله : كنز األولني, إن النفس تطمأن لكلمـات هـوا الكتـاب  )عـالش,
ـأِ  ـِأنُّ قـ لـ وبـ ه م بِـوَِكِر اهللَِّ  أ ال  بِـوَِكِر اهللَِّ ت َطم  ( , 08نُّ اَلق لـ وب   ) الرعـد: وهو  ما يتنا  مع األية الكرميـة : الَـِّوين  آم نـ وا و ت َطم 

 نفس.فالكتاب كانت فيه راحة نفسية ألنه كتاب اله النور فمن داللة امسه يعرف أن النور فيه طمانينة وراحة ال
 اي لقسوت  أيتها العوراء أيتها املدينة كل هوا البنيان شيد فوق جث  الكادحني 

 أتسمعني أيتها العوراء ؟ أتسمعني هوا األنني أتسمعني آهات 
 املستضعفني ؟

ـِبيِل اهللَِّ و اَلم َست َضـع ِفني  ِمـن  الرِّ   اِن الَـِّوين  يـ ق ولـ ون  وهو ما يتنـا  مـع قولـه تعالىو م ـا ل ك ـَم ال  تـ ق ـاتِل ون  يف س  ـاِء و اَلِولَـد  ـاِل و النِّس  ج 
ــا و اَجع ــل لَّن ــا ِمــن لَّــد ن   و لِي ــا و اَجع ــل لَّن ــا ِمــن  ــِوِه اَلق َري ــِة الظَّــاملِِ أ َهل ه  (  فــالظلم  75لَّــد ن   ن ِصــري   )النســاء:ر بَـّن ــا أ َخرَِجن ــا ِمــَن هٰ 

ال يسـمع أنيــنهم أحـد,  مـا زاد يف رغبــة  غريـب  يف حتريــرهم وإخـراجهم مــن  -لعبيــدا–الـوي يعيشـه املستضــعفني يف املدينـة 
 هوه املدينة الظاملة .

الناس سواسية  تنا  مع السرية النبوية  لقوله رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم   االنـس سواسـية كاسـنان املشـط الواحـد,ال 
 فضل لعريب على عجمي إال ابلتقوى  

غريــب قصــته   .... عثــر علــى الطفــل ســاحر امســه الرحــال وفــاعتىن بــه حــ  بلــ  أشــده ّ أمــره ابلعــودة وحينمــا راح يســرد  
ِل   جن َـزِي اَلم َحِسـِنني  076: 0100 )عالش  ـوٰ  ـا  و ك  ـا و ِعَلم  ن ـاه  ح َكم  (  وهو ما يتنا  مع قوله تعاىل : و ل مَّا بـ ل    أ ش دَّه  آتـ يـَ
هــو يتــيم األب واألم , فــرابه رجــل حكــيم وعنــدما كــرب طلــب وأصــبح بقــدر املســؤولية  ( , فغريــب عثــر عليــه و 00 )يوســف:

 اليت كلف هبا , وهي محاية الكتاب املنسي ودعوة الناس إىل  دين النور.  
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وذلــ  أيضــا   ملــ  املــوت  يف قولــه :اي مــالك املــوت أظهــر علينــا ال ختــف لــن نفــزع منــ  لــن تقــب  أرواحنــا بــن ســنهديها 
 ل  

( وهــو مــا يتنــا  مــع اآليــة الكرميــة : ق ــَل يـ تـ و فَّــاك م مَّل ــ   065: 0100 مــالك املــوت  ــن يف انتظــارك... )عــالش ......اي
ّ َّ ِإىل ٰ ر بِّك َم تـ َرج ع ون   ) السجدة :  ( .00اَلم َوِت الَِّوي و كِّل  ِبك َم 

 اخلامتة :
 ووا خنرج به من هوه املداخلة :

ثــري مــن احملطــات بــدأها ابلنســخ وانتهــى ابإلنتــاج الكثــري مــن األعمــال, ومــا ســاعده يف املســرح اجلزائــري عــرف الك -
 ذل  تل  الدورات السنوية واملسابقات, وانتقل من العامي الشعيب إىل الفصيح العاملي. 

يعــد التنــا  القــرآين مــن أكثــر التناصــات جــواب , خاصــة فيمــا يتعلــق بطريقــة حضــوره يف األعمــال الفنيــة  ومــدى  -
   .ن األديب من استثمار   القران الكرمي   يف أعمالهمتك

ووا سبق  يتبني لنا من الن  املسرحي لـ  نورجاي العالش   كان مليء ابلتناصات القرآنية, والوي يعكـس ثقافـة  -
 الكاتب اإلسالمية الواسعة.

لشخصـية  غريـب    لقد وظف  نورجاي عالش  قصة سيدان إبراهيم اخلليل على مدار املسرحية, وهوا ما أكسب -
 بع  من القدسية.

استحضر  نورجاي عـالش  القصـ  والشخصـيات القرآنيـة, فهـوه القصـ  حتتـوي علـى الكثـري مـن املفـاهيم الـيت  -
 وظفت يف املسرحية وأدت معاين قوية زادت من ثقل الفين للمسرحية .

ا دالالت خاصـة, فحمـت معـاين لقد  وظف  نورجاي عالش  الكثري من اآلايت القرآنية بطريقة جزئية, فخلق هل -
 تنسجم مع الن  القرآين.

 
 

 قائمة املصادر واملراجع
   القرآن الکرمي.

 (4: 0114بن فارس , ا
 ,14, دار الفكر بريوت, ط:17, لسان العرب,ج:0994بن منظور, ا

 الفرايب . ,دار 10,  ألف عام وعام على املسرح العرب, ترمجة توفيق املؤذن, ط:0991ألكسندر وفينا, متارا, 
 , شركة ابتنيت, اجلزائر. 0111. املسار املسرحي اجلزائري إىل سنة 0116أنور, حممد, 

 بوعالم رمضاين, دت, املسرح اجلزائري بني املاضي واحلاضر, املكتبة الشعبية, املؤسسة الوطنية للكتاب.
 .088. الثورة واملسرح, جملة اجليش, عدد0979بوكروح ,خملوف,
 , منشورات التبيني اجلاحظية .0989-0906.املسرح اجلزائري نشاة و تطور من  0998بيوض, أمحد, 
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دار مؤسســـة رســـالن  -دراســـة يف نقـــد النقـــد األديب القـــدمي والتنـــا -.  املســـبار يف النقـــد األديب 0100مجعـــة, حســـن,
 للطباعة والنشر والتوزيع , مصر.

 , دار اهلومة, اجلزائر ., األسلوبية وحتليل اخلطاب الشعري0101السد, نور الدين,
 . عامل الن  )دراسة بنيوية يف أساليب السرد, دار الكندي للنشر والتوزيع, األردن .0113سلمان كاصد,

 , مسرحية فجر وأفول, الناشر فيسريا للنشر, اجلزائر.0100. نصو  الكاكي الوهيب 0100عالش, نورجاي,
 لبنان.–ط, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت , قاموس احملي 0115فريوز أابدي, حممد بن يعقوب ,

 , دار توبقال, الدار البيضاء .10. علم الن , ترمجة:عبد اجلليل انظم, ط:0990كريستيفا, جوليا, 

 47سنة مهام وأعباء : 31خملوف بوكروح, املسرح اجلزائري 
 , الــدار البيضــاء.13املركــز الثقــايف العــريب, ط: -اســرتاتيجية التنــا -. حتليــل اخلطــاب الشــعري0990مفتــاح, حممــد, 

 0993منشورات املسرح الوطين اجلزائري,
 , دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد.14. التنا  يف الشعر الرواد, ط:0114انهم, امحد, 
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(14) 
 التناص القرآين ودوره الفاعل يف إثراء دالالت شعر سعيد الصقالوي

  کوثر مجري
 ايران ,جامعة خليج فارس, بوشهرطالبة ماجستري يف 

  1د.رسول بالوي
 ايران ,أستاذ مشارك يف جامعة خليج فارس, بوشهر

  حممد سامل املعشين د.
 عمان, يف جامعة السلطان قابوس أستاذ

   امللخص
علــی الســاحة النقديــة الغربيــة يف القــرن املاضــي, وقــد ظهــر بعــد ذلــ  يف النقــد  ةالتنــا  مصــطلح نقــدي حــدي  بــزض جنمــ

. تـ ّعد ظاهرة التناّ  الديين والتفاعل مع النصو  القرآنية من أبـرز التقنيـات الفنيـة احلديثـة, خمتلفة   العربی احلدي  نشکال  
ثيني مــن هــوا املصــدر امللهــم قــدرا  وافــرا  لتعميــق إذ اخّتــوت مکانتهــا املرموقــة يف الشــعر احلــدي , وقــد اســتلهم الشــعراء احلــدا

دالالهتم نصوصـهم وإثراءهـا, وذلـ  ملـا يف القـرآن الکـرمي مـن دالالت عميقـة ومضـامني سـامية. أقبـل الشـعراء علـی توظيـف 
م وغنـی يف توسـيع فضـاءات اللغـة واملعنـی, وکـاهنّ  التنا  بوصفه ضـراب  مـن تقـاطع النصـو  الـوي ميـنح الـن  الشـعري ثـراء  

يريــدون أن جيعلــوا أشــعارهم تتعــالی لتقــرتب مــن قداســة هــوه النصــو  الدينيــة. للتنــا  القــرآين, نظــرا  لتعامــل الشــاعر مــع 
القــرآن واألخــو منــه, أشــکال خمتلفــة, منهــا: التنــا  الشــکلي )الکامــل أو اجلزئــی(, واإلشــاري, واالمتصاصــي. يهــدف هــوا 

ی تســليط الضــوء علــی أمهيــة التنــا  القرآنــی ووثــريه علــی شــعر الشــاعر التحليلــي, إلــ -البحـ  مــن خــالل املــنهج الوصــفي 
العمــاين املعاصــر ســعيد الصــقالوي, مــن خــالل الکشــف عــن مــدی وثــري النصــو  الســابقة يف الالحقــة. وقــد تبــنّي لنــا مــن 

لبيـان أفکـاره,  خالل هوا البحـ , أّن الشـاعر احلـداثي سـعيد الصـقالوي اسـتمّد مـن ألفـال القـرآن الکـرمي وقصـ  األنبيـاء
متـازت نصوصـه امشاعره وأهدافه يف أغراضه الشعرية املختلفة ليکتسب شعره مجاليته اللغوية من مجالية القرآن الکـرمي, وقـد 

 ابلتوظيف الرائع لآلايت الکرمية وّا يدّل علی مدی وثريه وإميانه واهتمامه ابلثقافة القرآنية.

 عر العماين املعاصر, التنا , سعيد الصقالوي.القرآن الکرمي, الش الکلمات الدليلي ة:
 

 املقدمة
احلديثـــة, ويقصـــد بـــه وجـــود التشـــابه  الغربيـــة( مـــن املفـــاهيم واملصـــطالحات النقديـــة Intertextualityلقـــد أضـــحى التنـــا  )

ـــة  رفيعـــة  يف األدب املعاصـــر وقـــد انلاللفظـــي واملعنـــوي بـــني نـــ  وآخـــر.  ـــال اهتمـــام  أحـــرز التنـــا  منزل النقـــاد أغلـــب وإقب
والتنظــري لــه يف کتاهبــا )علــم الــن (, والــيت اعتقــدت مــن خــالل  ســتيفايمنــو اكتشــافه مــن طــرف الباحثــة جوليــا كر  والدارســني

                                                           
0 r.ballawy@pgu.ac.ir 
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 كوالثقافـة يف جوهرهـا اتصـال, هنـا»نـ  مغلـق علـی نفسـه مسـتقل عـن غـريه,  كالعالقة اجلدليـة بـني النصـو , فلـيس هنـا
عّد اسرتجاعا  للمخزون الثقايف فحسب, أو اسـتعادة للـواکرة الثقافيـة, أو تـداخال  إذن نّ  مفتوح, والتنا  هبوا املعنی ال ي  

للنصـــو  يف العمـــل األديب مـــن دون فلســـفة أو هـــدف وأمنـــا هـــو عمليـــة مقصـــودة ألهـــداف, أمّههـــا حتقيـــق العمليـــة األدبيـــة 
  (. 77: 0119)شبل عزة, « للتواصل الناجح بني املبدع و القارئ

 خافيا  يف تراثنا النقدي, بل نقادان القدامی فطنوا إليـه قبـل الغـربيني بعقـود عديـدة وأزمنـة مديـدة  يکنملّن موضوع التنا  إ 
إذا مــا تبعنــا مفهــوم التنــا  ونشــاته يف النقــد العــريب, جنــد مصــطلحا  جديــدا  لظــاهرة أدبيــة  ونقديــة  قدميــة يعطينــا صــورة  »و 

سـّميات أخـری ونشـکال تقـرتب مـن املصـطلح احلــدي  .... وإن واضـحة  لوجـود أصـول لقضـية التنـا  فيـه ولکـن حتـت م
الشـعرية العربيــة القدميــة فطنــت لعالقــة الــن  بغــريه مــن النصـو  منــو اجلاهليــة, وضــرب مــثال  ابملقدمــة الطليلــة والــيت تعکــس 

اه يتجّلــی يف (. ورأينــ281: 2118شــکال  لســلطة وقــراءة  أوليــة  لعالقــة النصــو  ببعضــها وللتــداخل النصــي بينهــا )أويــس, 
 .العصر العباسي الوي انفتح علی احلضارات انفتاحا  واضحا  جليا  

 حيــ  ظهــرت والنصوصــية, والتــداخل النصــي والتفاعــل النصــي ,لتناصــية: کاترمجــات عديــدةمــن التنــا  العــرب نقــاد قــّدم 
والتلمــيح, واألخــو, واإلغــارة,  االقتبــاس, والتضــمني, واالحتــواء واحلــّل والعقــد, واملعارضــة, منهــا:فمســّميات خمتلفــة حتــت 

خـــريا  كظـــاهرة نقديـــة هلـــا أصـــوهلا وقواعـــدها أواالجـــتالب, واالســـتزادة وغريهـــا مـــن املســـميات حتـــت قضـــية الســـرقات واســـتقّر 
فكــارهم الشــعرية علــى نطــاق واســع أفهــا الشــعراء يف تطلعــاهتم ومقاصــدهم و وقــد وظّ  ,وأصــبح معروفــا  بعلــم  التنــا  املقــارن 

لهــا األديــب وتفاعلــت يف واعيــة مــع نصــو  ســابقة ومتزامنــة تتجــاوز وتتشــاب  بعــد أن متثّ  ة واعيــة أو الوهــي حتصــل بصــور 
 .نفسه

جــدير ابلــوکر أّن توظيــف النصــو  القرآنيــة يرقــی ابلشــعر إلــی أرفــع املراتــب وحيّلــق بــه مــن الســطحية إلــی آفــاق أعمــق مــن 
تنا  الديين يف الشعر العريب فيعين اسـتدعاء الشـاعر لنصـو  دينيـة مـن أّما ال»التاويل والتفسري ومينحه ثراء  ومواقا  مجيال  و

(. و غالبــا  مــا 013: 0109)عبــداهلادي شــباط, « القــرآن الکــرمي أو حــدي  النبــوي الشــريف أو کتــب الســماوية االخــری
يعـين يف جـوهره  يسـتدعي الشـاعر الـن  ذا الطـابع الـديين ابالعتمـاد علـی االقتبـاس, واالقتبـاس مصـطلح بالغـي عربـی قـدمي

أّمـا التنــا   (.073ه:  0104)الـرازي,  وهـو تـّدرج کلمــة مـن القـرآن أو آيــة يف الکـالم, تزيينــا  لنظامـه و تفخيمـا  لشــانه»
عملية استحضار األمثلة القرآنية والتاثر هبا ترغب إلی تعميـق املوقـف الشـعري وفکرتـه, فنـری التوظيـف ينسـجم متامـا  »فهو 

قائمــة علــی وديــة وظيفــة  -يف أغلــب األحيــان  -ئها وأســلوهبا وموضــوعها, أمــا الداللــة فتکــون مــع ســياق القصــيدة وفضــا
الساکن يف زوااي اخليال والواکرة والفکر وتسليط الضوء علی ما جاء به الن  القرآين ومقارنته مبـا آلـت إاليـه األمـور   حتري

 (.41: 2112)جفال لفته, « من مناقصة هوا الن 

الکـرمي أهـّم مصـدر للعلـم والثقافـة, ونبعـا  فياضـا  ينهـل منـه الشـعراء واألدابء؛ لعلـّو لغتـه وسـبکه, ولکـون شـعر  ومبا أّن القرآن
ســعيد الصــقالوي مــن أغنــی النصــو  األدبيــة ملضــامينها الغنيــة ولتعاملهــا الکثــري ابلقــرآن الکــرمي, فهــوا البحــ  يهــدف إلــی 

وبيـــان القيمـــة اجلماليـــة ودالالتـــه العميقـــة وأيضـــا  حيـــاول هـــوا  الکشـــف عـــن مـــدی حضـــور التنـــا  القـــرآين يف شـــعر الشـــاعر
البحـــ , إبـــراز قـــدرة الشـــاعر علـــی اســـتدعاء هـــوه اآلايت يف أشـــعاره. إّن املـــنهج الـــوي اتبعنـــاه يف هـــوا البحـــ  هـــو املـــنهج 
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يت اسـتلهمت النصـو  الشـعرية الـ  التحليلي, ومن خالل قراءة دواوين الشاعر, لقد قمنـا بتحليـل دالالت تلـ -الوصفي 
 من القرآن الکرمي. 

 أسئلة البحث 0.0
 األسألة اليت  ن بصدد اإلجابة عنها هي:

 ما هی أبرز مظاهر التنا  القرآنی يف شعر سعيد الصقالوي؟ -
 ما هي الدالالت اليت حيملها الشاعر يف شعره؟ -
 ما هي الشخصيات واألحداث الدينية اليت استخدمها الشاعر ؟ -
 حثخلفية الب 0.0

« علـم الـنَّ »األعمـال کتـاب   صدرت عدة أعمال ودراسات نقدية تتمحـور حـول مفهـوم التنـا  القـرآين, ومـن أبـرز تلـ
(, الصــادر عــن دار توبقـال للنشــر. يتضــمن هــوا الکتــاب, 1997للفيلسـوفة والناقــدة جوليــا کريســتيفا, ترمجـة فريــد الزاهــي )
ــــا  يف اخلطــــاب النقــــدي. رســــالة ما ــــوف »جســــتري دراســــة مفهــــوم التن ــــديين يف شــــعر ســــيدي األخضــــر بــــن خل التنــــا  ال

(, يف جامعــة البــويرة. وهــي دراســة حتــدَّثت يف الفصــل األول 2118للطــالبتني حيــاة صــديقي ومبارکــة بــوراين )« املســتغامني
 يف عـن جـوور مصـطلح التنـا  ونشـاته يف السـاحة األدبيـة, والفصـل الثـاين کـان تطبيقـا  محـل عنـوان مصـادر التنـا  الـديين

شعر سيدي األخضـر بـن خلـوف املسـتغامني مـن خـالل التنـا  مـع القـرآن الکـرمي ومـع احلـدي  الشـريف, والفصـل الثالـ  
ـــ  طبَّــق آليــات التنــا  يف شــعر ســيدي األخضــر. وهنــاک حبــ  موســوم ب التنــا  الــدينی يف ديــوان رجــع الصــهيل خلالــد »ـــ

 بـــن طـــالل. اعتنـــی هـــوا البحـــ  برصـــد ظـــاهرة التنـــا  يف (, جامعـــة احلســـني2118للباحـــ  حممـــد الـــوايابت )« الکرکـــی
األدب وخاصــة يف الشـــعر وقـــد توقــف مـــع مؤسســـي هـــوا العلــم اجلديـــد, ّّ أشـــار إلـــی اهتمــام الناقـــد األديب العـــريب يف هـــوا 

(, منشــور 2119للباحــ  سـليم ســاعد بنيــه الســلمي )« التنــا  القـرآين يف شــعر أيب اســحاق اإللبــريي»ا ـال. حبــ  آخــر 
مـــن دار الکتـــب املصـــرية. هتـــدف هـــوه الدراســـة إلـــی بيـــان أثـــر الـــن  القـــرآين يف إثـــراء الـــن  الشـــعري عنـــد  23 العـــدد يف

 اإللبريي الوي استمد من ألفال القرآن الکرمي  ومعانيه يف أغراضه الشعرية املختلفة.
جــم األمل: دراســة بنيويــة لــديواين ســعيد الصــقالوي شــاعر  حب»وأمــا الدراســات الــيت تتعلــق بســعيد الصــقالوي فمنهــا: کتــاب 

(, الصــادر عــن دار دجلــة. وقــد عــاجل الباحــ  يف القســم 2117للباحــ  هشــام مصــطفی )« نشــيد املــاء وأجنحــة النهــار 
األول من الکتاب شبکة العالقات اليت تّکون الن  بدءا  من املسـتوی الصـويت, ومـرورا  ابملسـتوی الصـريف وانتهـاء ابملسـتوی 

قســم الثــاين عــاجل أهــّم خــرائط األمل يف الــديوانني, منهــا طغيــان األمل علــی الصــورة, وتــوازن األمل والفــرح والقــوة, الــداليل, ويف ال
للباحـــ  « أبنيـــة مـــن فـــريوز الکلمـــات: طـــواف علـــی أجنحـــة ســـعيد الصـــقالوي»وغلبـــة القـــوی واألمـــل علـــی األمل. کتـــاب 

واإلبـداع. وقـد رصـد الباحـ  أبعـاد شخصـية الصـقالوي  (, منشورات مؤسسة الدوسري للثقافـة2111عبدالرزاق الربيعي )
 -بنيـة القصـيدة عنـد سـعيد الصـقالوي )اللغــة»الشـعرية واملعماريـة والبحثيـة يف مراحـل متفرقـة. رسـالة ماجسـتري حتـت عنـوان 

ويف م(, عـاجل يف الفصـل األول اللغـة يف شـعر الصــقالوي, 2117للطالـب حممـد عبـدالرمحن حممـد سـيد )« الصـورة األيقـاع(
تداوليـة »     الفصل الثاين الصورة الشـعرية, ويف الفصـل الثالـ  اإليقـاع مبـا فيـه املوسـيقي اخلارجيـة والداخليـة. وحبـ  موسـوم بـــــ 
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للباحــ  رســول بــالوي « اخلطــاب التواصــلي يف قصــائد املقاومــة للشــاعر ســعيد الصــقالوي )قصــيدة صــرخة طفــل أمنوذجــا  
ن جملــــة آفــــاق احلضــــارة اإلســــالمية. رصــــدت هــــوه الدراســــة اعتمــــادا  علــــی املقاربــــة مــــ 2ه.ق(, املنشــــور يف العــــدد 1442)

التداوليــة استکشــاف أبــرز التقنيــات اإلبداعيــة املســتخدمة الــيت تــؤدي إلــی تفاعــل املتلقــي يف عمليــة التواصــل منهــا اخلطــاب 
ا جنـــزت دراســـات عديـــدة الســـينمايی, واخلطـــاب اإلعالمـــي واخلطـــاب احلجـــايب, يف قصـــيدة صـــرخة طفل.کمـــا نالحـــت, قـــد 

 حول شعر سعيد الصقالوي مبختلف زواايه, ولکن مل ت نجز دراسة خاصة لتناصه مع القرآن الکرمي. 
 سعيد الصقالوي: صياته، وآاثره 3.0

م, مبدينــة صــور البحريــة مبحافظــة جنــوب الشــرقية يف عمــان؛ ومنهــا اســتلهم 0956ســعيد بــن حممــد الصــقالوي و لِــد يف عــام 
م. حيــ  يکمــل تعليمــه العــام, 0963طفولتــه علــی أرض عمــان, ويف الکويــت عــام »د البحــر واحليــاة. عــاش الشــاعر قصــائ

بعــد أن حفــت األجــزاء مــن القــرآن. هنــاک تتفــتح بــواکري موهبتــه وملــا يــزل يف عمــر الزهــور, وقــد بــدت عليــه عالمــات النبــوض 
ـــال التشـــجيع وحيـــوز بعـــ  اجلـــوائز. ويف املصـــر, ويف القـــاهرة يـــتم تع ليمـــه اجلـــامعي يف هندســـة التخطـــيط مـــا بـــني عـــامي لين

ـــا وحيصـــل علـــی درجـــة املاجســـتري يف تصـــميم احلضـــري مـــن جامعـــة 0979, و0974 ـــا يواصـــل دراســـته العلي م, ويف بريطاني
 (.  5م: 0117)الشطي, « ليفربول

ة مل تشـغله عـن مهـوم وکانت أطروحته حول ختطيط التنمية الوطنية وإسرتاتيجيات اإلسکان يف عمان. لکن دراسته اهلندس»
القصـيدة الــيت غمرتـه منــو طفولتــه ليصـبح مــن أهــم الشـعراء موجــة السـبعينيات يف الســلطنة. والصــقالوي شخصـية ثقافيــة هلــا 

يف اجلمعيــة امللکيــة الربيطانيــة, وعضــو  كحضــورها اإلبــداعي واالجتمــاعي يف احملافــل احملليــة والدوليــة. فهــو عضــو دويل مشــار 
والبلــدات الربيطانيــة, وعضــو يف مجعيــة املعمــارين األمريکيــة, وعضــو يف مجعيــة التخطــيط األمريکيــة,  يف مجعيــة ختطــيط املــدن

وعضو يف مجعية األراضي احلضرية األمريکية. وأحد أعضـاء اللجنـة التاسيسـية للنـادي الثقـايف ابلسـلطنة ومشـرفا  ثقافيـا  فيـه, 
عضـو يف منتـدي الفکـر العـريب وعضـو يف مجعيـة التــاريخ واآلاثر وأحـد أعضـاء اللجنـة التاسيسـية الـيت أشـتهرت مـؤخرا , وهـو 

بـــدول جملـــس التعـــاون العـــريب, وعضـــو يف مجعيـــة التارتيـــة العمانيـــة.... وتـــدّرس منـــاذج مـــن شـــعره يف املـــنهج العمـــاين, لطلبـــة 
ن شـــعره إلـــی مرحلــة االبتدائيـــة واإلعداديـــة, کمـــا درســـت لــه نصـــو  ضـــمن مـــنهج البکـــالوراي الدوليــة. وترمجـــت خمتـــارات مـــ

« اإلجنليزيــــة واإلســــبانية والفرنســــية, واللغــــة األورديــــة ولــــه دراســــات  وحبــــوث  عديــــدة  يف التــــاريخ والعمــــارة والتخطــــيط واألدب
 (.  7و6م: 0101)الربيعي, 

ديوانـه األول,  0975بـــــ )ترنيمـة األمـل(,  -مـع فجـر شـبابه -الـيت بـدأها»وللشاعر سعيد الصقالوي دواوين شـعرية منهـا: 
, وأخــريا : 0999, و)أجنحــة النهــار( 0985)أنــت يل قــدر(  -دواوينــه الثالثــة علــی الرتتيــب  -وتــاله مــن بعــد عــرب األعــوام

. حيـــ  تبلـــ  أمـــواج املشـــاعر واألفکـــار أوجهـــا. وقـــد ت ـــرجم بعـــ  قصـــائده لينتظمهـــا ديـــوان عنوانـــه: 0114)نشـــيد املـــاء( 
 (.5م: 0117)الشطي, « 0996)صحوة القمر( 

 التناصمفهوم  0.4
التنــا  مصــطلح نقــدي حــدي  وافــد مــن الغــرب وقــد احتــل حيــزا  واســعا  يف الدراســات الغربيــة والعربيــة مــؤخرا , ومــن خــالل 
البحـــ  يف مفهـــوم التنـــا , تلقينـــا أن الـــن  لـــيس مســـتقال  بواتـــه وطبيعتـــه ولکنـــه جمموعـــة مـــن العالقـــات املرتبطـــة اللفظيـــة 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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التنـــا ( يعنـــی توالـــد الـــنّ  مـــن نصـــو  أخـــری, وتـــداخل الـــنّ  مـــع ») واملعنويـــة بـــني نـــ  وآخـــر أو بـــني عـــدة نصـــو ؛
نصـــو  أخـــری. وإذن هـــو خالصـــة ملـــا ال حيصـــی مـــن النصـــو .... وهبـــوا يصـــبح الـــنّ  مبثابـــة بصـــلة ضـــخمة ال ينتهـــي 

أي نـــ    (. لـــول09: 0110)عـــزام, « تقشـــريها. فاملعـــاين والـــدالت فيـــه طبقـــات... حبســـب الّقـــراء, واألزمنـــة, واألمکنـــة
 (.4: 0399)آابد وحمسين, « لغة وراء لغة»دائما   كخوذ من ن  آخر فهناما

الکّتــاب ال يبــدعون أعمــاهلم مــن عقــوهلم املبدعــة أو عــواطفهم فحســب, بــل جيمعوهنــا مــن أعمــال أخــری مســبقا , ويف هــوا 
يـه األقـوال املتعـددة يکون النّ  عبارة عن تعديل النصو  األخری, أي تنا  يف فضاء معني, تتقاطع ف»تقول کريستيفا, 

(. 55: 0100)أالن, « املــاخوذة مـــن نصـــو  أخـــری, حيــ  تصـــنع النصـــو  مـــا ي ســمی ابلـــنّ  الثقـــايف أو االجتمـــاعي
 وهبوا يصبح کل نّ  تناصا  غري منفصل عن بقية النصو .

لنصــو  األخــری الشــاعر اجلــاهلي ا كلقــد أدر »إّن التــداخل النصــي يتضــمن مجيــع األشــعار والنصــو  القدميــة واحلديثــة. و
علــی نصــه, وهــو مــا واجهــه القــرآن کمــا واجهتــه خمتلــف اخلطــاابت يف الثقافــة العربيــة القدميــة. وتفصــيل دراســة العالقــة بــني 

ـــه ابلنصـــو   كالنصـــو , يف الشـــعرية العربيـــة القدميـــة, دليـــل علـــی إدرا ـــة الـــيت يســـلکها الـــن  يف عالقت املســـارات الالهنائي
 (.181: 2111)بنيس, « األخری

 التَّناص لُغةً  0.2
يف إطار البح  عن معنی التنا  لکونـه مـادة  لغويـة  بصـيغته املصـدرية, أو ابملعنـی املتعـارف حاليـا  مل تـوکره املعـاجم اللغويـة 

( يف هوه املعاجم  فعلی الرغم من قدم املادة, مل يکن هلا مرجـع يتصـل ابلبأيـة »القدمية, هلوا جيب البح  عن معنی )ن ص   
(, وقـــد عـــرّب علمـــاء اللغـــة 137: 1995بـــداملطلب, األدبيـــة )ع ن ص ـــ   (. التنـــا  لفـــت يـــؤب إلـــی جـــوره اللغـــوي )نـــ َّ و  

الشـيء نـ َّ احلـدي  يـ ن صُّـه نّصـا : ر ف عـه.   رفع ـ»جمموعة من املعاين تفسر هوا اجلور, فقد جاء يف لسان العرب أن الـنّ  
. وقــال عمــرو بــن دينــار, مــا ر  . يقــال ن ــ َّ وکــل مــا أ ظِهــر  فقــد ن ــ َّ أيــت رجــال  أن ــ َّ للحــدي  مــن الزُّهــري أي أرف ــع  وأســن د 

احلدي  إلی فالن أي رفـ ع ه, ون صَّت الظبية  ِجيد ها: ر فـ ع ته. وو ِضع  علی املِن صَّـِة أي علـی غايـة الف ضـيحة والشـهرة والظهـور. 
صــته. و نـــ َّ الدابـــة  يـ ن صُّــها ن ّصـــا : ر فـ ع هـــا يف ون صصَّــت املتـــاع  ِإذا جعلــت بعضـــه علـــی بعــ . وکـــل شـــيء أظهرتــه, فقـــد ن صَّ 

 , : السـري الشـديد واحلـ ُّ السري, وقـال أ بوعبيـد: الـن  ُّ التحريـ  حتـی تسـتخرج مـن الناقـة أ قصـی سـريها, والـنَّ   والنَِّصـي  
اعـل( مبـا حتملـه (. والتنـا  صـيغة صـرفية علـی وزن )تف98و97: 1991)ابن منظـور, « وهلوا قيل: ن ص صت  الشيء  رفعت ه

: 2117هــوه الصـــيغة االشــتقاقية مـــن معــاين املشـــارکة والتــداخل مبـــا يعـــين تــداخل نـــ  يف نــ  آخـــر ســابق عليـــه )جـــابر, 
(. أما يف املعاجم العربية احلديثة کاملعجم الوسيط فقد قّرب مفهوم التنا  بصيغته اجلديدة مبعنـی التـداخل النصـي, 1181

 (.926: 2114)جممع اللغة العربية, «  َّ القوم : ازدمحوا تـ ن ا»فقد ورد مبعنی االزدحام: 
 التَّناص اصطالصاً  0.6

عرف مصطلح التنا  تطورات عديـدة وتـواردت عليـه کثـري مـن التفسـريات و التعريفـات ولکـن الوصـول إلـی تعريـف رصـني 
علـی مبـدأ تعّدديـة املعـاين, ولکـن ألنّـه يقـوم  ؛قـد يصـعب حتديـد تعريـف هنـائّي للتنـا ّ »وإمجايل هلـوا املصـطلح أمـر عسـري و

فقـد أسـهم البـاحثون احملـدثون الّـوين ترّکـزت أحبـاثهم يف حقـل   ميکن ضـبطه ضـمن سلسـلة مـن فرضـّيات التاويـل, ومـع ذلـ
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الّتعريفـات   املفهـوم, وإن اختلـف تلـ  الّتنا  يف تقدمي حدود له, أسـهمت إلـی قـدر مـا يف إعطـاء املتلّقـي صـورة عـن ذلـ
وإّن العالقــات بــني نــ  ونصــو  متداخلــه (. »7: 2117)أبوشــرار, « کيبيــة, فهــي تلتقــي عنــد رؤيــة معّينــةيف مادهتــا الرتّ 

فــال ميکــن التقــرب مــن معــاين الــن  إال مــن خــالل نصــو  أخــری, بــل مــن  ؛معــه, هــي العالقــات الــيت يقــوم عليهــا التنــا 
النصـو  إلـی بعضـها اآلخـر, علـی الـرغم مـن  خالل تقاليد ثقافية ووارسات لغوية, فادب األمـة يعـيش حالـة إرجـاع بعـ 
 (.  1122: 1424)لوشن, « الضغوطات املؤسساتية واإليدولوجية والبالغية اليت تتحکم ابخلطاب األديب

(. ورمبــا يکــون intertextualityلقــد أاثرت کلمــة التنــا  جــدال  نقــداي  شــغل احلــداثيني, و لــی هــوا اجلــدل يف املصــطلح )
يف العربيــة غرابــة املصــطلح النقــدي الــوي نقــل إليــه, فاحيــاان  ي ــرتجم إلــی التنــا , وأحيــاان  أخــری أحــد أســباب هــوا اجلــدل 

نـ (, وهـو هبـوا -(. فيکـون التعبـري األکثـر دقـة )بـنيtex( ونـ  )interيرتجم ب ينّصية, وهوه الرتمجة األقرب, فکلمة بني )
: 1998ية للداللـة علـی التنـا  أو الب ينصـيَّة )محـودة, (. ّ أصـبحت تسـتخدم کلمـة الّنصـtextualityتتلف عن الّنصـية )

316) 
 أشکال التناص 0.7

العديــد مــن نقــاد الغــرب والعــرب املعاصــرين, قــاموا بدراســة التنــا  نظــراي  وتطبيقيــا  ولکــن اختلفــوا يف تصــنيف أمنــاط  كهنــا
 ــال نشــري إلـــی رأي عــاملني مــن أعـــالم التــداخل النصــي الخــتالف املنـــاهج والنظــرات النقديــة للبـــاحثني واألدابء ويف هــوا ا

 النقد املعاصر مها:
 أ.جوليا کريستيفا:

وهی ت عّد صاحبة التحديد املنهجي ملستوايت التعامـل مـع الـن  الغائـب الـيت تسـاعدان علـی اإلجـادة يف القـراءة الصـحيحة 
 وقد حصرهتا يف ثالثة أمناط هي:

 , ومعنی الن  املرجعي مقلواب .. النفي الکلي: حي  يکون املقطع الدخيل منفّيا  1
. النفــي املتــوازي: وفيــه يظــل املعنــی املنطقــي للمقطعــني هــو نفســه, وهــوا ال مينــع أن ميــنح االقتبــاس للــن  املرجعــي معنــی 2

 جديدا . 
 (.79-78: 1977. النفي اجلزئي: وفيه يکون جزء واحد من الن  املرجعي منفيا  )کريستيفا م الزاهي, 3

 حممد بنيس:  ب.
بنـيس شـاعر مغـريب وأحـد أهـم شـعراء احلداثـة يف العـامل العــريب, وقـد وضـع لنـا للتـداخل النصـي ثالثـة مسـتوايت للتعامـل مــع 

 الن  الغائب وهی کالتايل:
ساد االجـرتار يف عصـور اال طـاط علـی األخـ , حيـ  تعامـل الشـعراء مـع الـن  الغائـب بـوعي ». مستوی االجرتار: 0

ـــه علـــی اال ـــولســـکوين, ال قـــدرة ل ـــا , فســـاد ب ـــداعا  ال هنائي ـــار النصـــي إب ـــد بعـــ  املظـــاهر الشـــکلية اخلارجيـــة, يف   عتب متجي
انفصاهلا عن البنية العاملة للن  کحرکة وسريورة, وکانت النتيجة أن أصبح الن  الغائب منوذجا  جامدا , تضـمحل حيويتـه 

 مع کل إعادة کتابة له بوعي سکوين.
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ن قــراءة الـن  الغائــب, وهـو القــانون الــوي ينطلـق أساســا  مــن اإلقـرار نمهيــة هــوا مرحلــة أعلـی مــ . مسـتوی االمتصــاص:0
الــن , وقداســة, فيتعامــل إاّيه کحرکــة وحتــول, ال ينفيــان االصــل, بــل يســامهان يف اســتمراره کجــوهر قابــل للتجــدد, ومعنــی 

ت يرتيــة مل يکــن يعيشــها يف هــوا أّن االمتصــا  ال جيمــد الــن  الغائــب وال ينقــوه, ننــه يعيــد صــوغه فقــط وفــق متطلبــا
 يستمر الن  غائبا  غري وحو, وحييا بدل أن ميوت.  املرحلة اليت کتب فيها, وبول

فهـو أعلـی مرحلـة مـن قـراءة الـن  الغائـب, إذ يعتمـد النقـد املؤسـس علـی أرضـية عمليـة صـلبة, حتطــم . مسـتوی احلـوار: 3
س کـل النصـو  الغائبـة مـع احلـوار, فالشـاعر, أو الکاتـب, ال مظاهر االستالب, مهما کان نوعه وحجمـه, ال جمـال لتقـدي

يکـون   يتامل هـوا الـن , وامنـا يغـريه, يغـري يف القـدمي أسسـه الالهوتيـة, ويعـري يف احلـدي  قناعاتـه التربيريـة واملثاليـة, وبـول
: 1985)بنــيس, « دميــةاحلــوار قــراءة نقديــة علميــة, ال عالقــة هلــا ابلنقــد کمفهــوم عقــالين خــال , أو کنزعــة فوضــوية أو ع

253.) 
 التناص القرآين يف شعر سعيد الصقالوي 

إّن القــرآن ويســّمی تکرميــا  القــرآن الکــرمي ي عــّد مــن املصــادر األساســية بــني املصــادر الرتاثيــة األخــری الــيت عرفتهــا البشــرية يف 
کــف عليــه الشــعراء واســتمّدوا منــه کثــريا  يرتهــا املديــد, فهــو ملــيء  ابأللفــال واملعــاين املبتکــرة واإلعجــاز واجلمــال, حبيــ  ع

 ونشکال خمتلفة: فنجده حاضرا  علی مستوی الکلمة وعلی مستوی الشخصيات والقص  القرآنية.
وقد استلهم الشاعر سعيد الصقالوي من القرآن الکرمي يف دواوينه مباشرة  وغري مباشرة يرة  أخـری وينـدرج ضـمن االلتفـات 

 إلی مستويني مها:
عندما نسـتعرض قصـائد الصـقالوي نـراه واسـع املعرفـة ابلقـرآن الکـرمي ويقتـبس ألفاظـا  أو عبـارات توی العبارة: علی مس-0

 من هوا املصدر الثري ليزّود هبا شعره ويرفع من هباء رونقها ومجاهلا وجيعلها أشّد أثرا  وأعمق نفوذا .

لــن  القــرآين بشــکل واضــح وبــنّي, موظفــا  النصــو  مــن خــالل دراســتنا لــدواووين الصــقالوي, وجــدان الشــاعر ينفــتح  ــو ا
 يقول:  القرآنية تبعا  لعوامل عاطفية ونفسية خاصة به, ومن ذل

 أرذ ل  الع مِر ص مت  کل جبان
 فـ ت علَّم أن ت نِطق  األزمان
   و تـ ع لَّم أنَّ الکرامة  وهج  

 (75: 2114)الصقالوي,  ناييف الشر  ءِ ايالکرب  یِمن لظ
َذِل  هللَُّ ٱوَ  آن الکرمي وقد جاء يف القر  ُعُمـرِ ٱَخَلَقُكـم  ثَّ يـَتَـَوفَّٰكُكم ۚ َوِمـنُكم مَّـن يـُـَردُّ ِإىلََٰ َأر  ـم  ل  ـَد ِعل  لَـَم بـَع  ًاۚ ِلَكـي  اَل يـَع  ـَ ـ  ِإنَّ  َشي 

يـري ملحـول يف ( اسـتخدم الشـاعر  أرذل  الع مـر  مـن اآليـة الکرميـة مباشـرة دون إجـراء أي تغ71)النحل/  ﴾َقِدير َعِليم هللََّ ٱ
ــة مــن النــاس يعــيش عمــرا  دون أن يعــرف التحّلــي نعظــم القــّيم األخالقيــة کاإلميــان والکرامــة واحلــق  العبــارة واملبنــی ويعــين قّل

 والصرب.
واإلکثــار مــن ذکــره بکــل مــا يتمّکنــون مــن إخــال  وخضــوع وطاعــة, هللا وأيضــا  نــری الشــاعر حيــ  النــاس علــی اإل ــاه إلــی 

 فيقول:
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 ألذان , ت قرع  األجراسوحني ي صد ع ا
   (75: املصدر السابق)والکون  يف خ شوع  الِهج  ِلرِب النَّاس 

(. ولعلَّــه 1)النــاس/  ﴾لنَّــاسِ ٱقُــل  َأُعــوُذ بِــَربِ   فالشــاعر اســتخدم ظــاهرة التنــا  يف عبــارة  لــرِب النّــاس  مــع اآليــة الکرميــة 
يـــة تعبـــد وتســـّبح خبشـــوع وتبتُّـــل لـــرب العـــاملني عنـــد مســـاع صـــوت أراد أن يشـــري إلـــی إقامـــة األذان عنـــدما مجيـــع الکائنـــات احل

 األذان.
 يرسم الشاعر مشهدا  عاطفيا  لنا فيقول:

 أو مل تکن حبرا  فتغرق کل جبار عنيد
 أو سافيات من هليب النار تودي ابجلحود

 (99: 1975أان زائلون مع الرايح من الوجود )الصقالوي,   الش
رمــز عــزة وکرامــة, وهــي کــول  مرکــز  عراءالشــ یلــدرموقــة  يف التــاريخ واألدب العــريب وتکــون حظيــت مدينــة القــدس مبکانــة  م

الــوي شــهدته املدينــة علــی مــّر العصــور, هــّزت القــدس مشــاعر الشــاعر العمــاين ســعيد الصــقالوي  وينيالصــراع العــريب الصــه
ويـل للعـرب  ويـربز مـن  -صـرئ  العـربواستشعر ابخلطر العظيم الـوي يهـّدد القـدس ويـری فيهـا أّن العـرب ضـعاف فکانّـه ي
إلــی رّ  الّصــف مــن أجــل األمــة العربيــة خــالل نصــه الشــعري حــزان  إنســانيا  اثئــرا  يشــيد ابملقاومــة واالنتفاضــة, وراح ينــادي 

القدس لطب اإلغاثة وحترير القدس واجتياح املعاندين, الشاعر يف قصيدة  صوت احل رّية  ويف امللفـول الشـعري  کـل جبـار 
َتُحواْ ٱوَ    يتنا  مع قوله تعالیعنيد َتف   .(15)إبراهيم/  َوَخاَب ُكلُّ َجبَّارم َعِنيد﴾ س 

   والشاعر يف ختام القصيدة جاء هبوه األسطر: 
 فلنمتلط األهول کي

  نعالم اخللود اي 
 ديابألرواح والعمل ا  خيالتار  ولنرسم

 (99السابق: األمثار ااّل بعد اعمال اجلهود ) ی تن ال
ــَع :وقــد ذّکــران هبــوه اآليــة ــرِ ٱ﴿ِإنَّ َم ُعس  ــ ل  (, فخاطــب العــرب نّن بعــد اجلهــد واجلهــاد وهــزم األعــداء 6)االنشــراح/  ﴾راُيس 

 تنتهي األايم الصعبة واألزمات وميت الفرج واليسر بعد العسر والضيق. 
 «:نشيد املاء»ل يف قصيدة وقد يوظف الصقالوي جزءا  من القرآن الکرمي يف استلهاماته الشعرية, من هنا يقو 

 قاومت  عصف الرايحِ  ك  ووحد
 تلمع  عاما  فعاما   ك  ووحد

 م ات  حياة  
 وأ در کت  أ نَّ امل

 (  42: 2114ت ط ّرِز ها م کر مات  الن شامي  )الصقالوي,
ــات   تــدور هــوه القصــيدة حــول مــدح شــهداء فلســطني والعــراق وبيــان شــرفهم ويســعی الشــاعر مــن خــالل  وأ در کــت  أ نَّ   م 

امل
حياة    أن يوکران نّن الشهداء وإن ق تلوا يف هوه الـدار فـارواحهم حيّـة مرزوقـة يف دار القـرار وال حتسـبنهم أمـواي  واليشـعرون 
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بشــيء واليتنعمــون, فــإهنم أحيــاء عنــد رهّبــم ومســرورون مبــا أيهــم مــن کرامتــه. وضــمن القصــيدة يســتند الشــاعر إلــی الــن  
ْم يـُْرزَُقونَ َواَل حَتْسَ ﴿الغائب   (.169 ) آل عمران/ ﴾ََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اهللَِّ َأْمَوااًت ۚ َبْل َأْصَياٌء ِعْنَد َرهبِِ 

َوقَِٰتلُـوُهم  َصـِتَّٰ  أيضا  استلهم الشاعر من القرآن الکرمي, فقد امـتّ  الشـاعر مضـمون الـن  الغائـب  « ِ ألنَّ »ويف قصيدة 
ــ َن ينُ  َوَيُكــونَ ة اَل َتُكــوَن ِفت  َمُلــوَن َبِصــري هلِلَِّ  ُكلُّــُه  ٱلــدِ  َ مبَــا يـَع  ْا َفــِ نَّ ٱهللَّ ــِ ِن ٱنَتَهــو  (. وأبــدع أبيــاي  رائعــة يف 63)األنفــال/  ﴾َف
   الن  املاثل:

 زاحفا  فوق    ِ أجيت  
 اللَّظی, والق هِر, واملِح نِ 
 ألنشر  طاقة  الت وحيِد  

ِ )الصقالوي,  (51: 2114 رغم تراک ِم الِفل 
املوجـود يقاتـل الکفـار  كحتدّث الشاعر يف هوه املقطوعة عن حبه اخلال  لفلسطني واستنشد, رغم تل  االضطهاد والشـر 

 هللا.واملشرکني ليدفع شّرهم عن الدين وينشر علم التوحيد والسالم حّتی يکون الدين والطاعة والعبادة  کلها 
 مي , وتراکيبه, ومعانيه يف قصائده. إذ يقول:وجيد املتلقي کثريا  من مفردات القرآن الکر 

 : أنَّ العزم  حياة     و نـ ق شت  بوهج
 فاکتب اي أ لق  التاريخِ 

 واي ص مت  األزماِن ت ک لَّم
 الباطل  ي هزم  
 (73املصدر السابق:  (الباطل  ي هزم  

 وکوليت يف القمبوس التايل يقول: 
 وينتشي الشعب بکا

 س النصر ملء الطرب
 املعتدي فوق هللا فــ

 والظامل املغتصب
 (  26: 1975والنصر للحق, وما احلق لغري العرب )الصقالوي, 

ويف املقطوعتني السابقتني مـن قصـيدتني خمتلفتـني أشـار الشـاعر فيهـا إلـی الصـراع القـدمي بـني احلـق والباطـل بـوکر هـوه اآليـة 
َـقُّ ٱ﴿َوُقل  َجـَاَء الکرمية  ِطـلُۚ ٱَوَزَهـَق  حل  بَٰ بَٰ ٱِإنَّ  ل  (, الـوي يشـري إلـی مبـدأ عـام وتقليـد إهلـي 81)األسـراء/  ﴾قـاً َكـاَن َزُهو   ِطـلَ ال 

 أزيل, وهو انتصار احلق وفناء ودمار الباطل, ألنه فارض من اجلوور والبّد من تدمريها.
اســتوحی ســعيد الصــقالوي هــوه الکلمــات  الباطــل  يهــزم   و النصــر للحــق  ودعــی النــاس املضــطهدين ومــنهم الفلســطينيني 
إلـی التصـّدی والطغيـان ضـد العـدو وحـّثهم علـی اسـتعادة حقهـم والتمتـع ابحليـاة وعـدم السـکوت يف وجـه الباطـل والــوي ال 

 .شيت فيه أّن الباطل يتالشی ويتضمحل
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 وتتمثل أيضا  ظاهرة التنا  يف األسطر التالية:
 وتـ ع لَّم ِمن حالکاِت الليايل

 ف ِمن  احلزِن ي ول د  الربکان
جا  وتـ ع لَّم ب    الغ ة  الصرِب هن 

رة  اإلميان )الصقالوي,  ا الصرب  مج   (76: 2114إمنَّ
رِب  ٱفَ  فقد امتّ  الشاعر مضمون النّ  الغائب  ياًل  اَصرب   ص  (. وأبـدع أبيـاي  رائعـة يف املقطوعـة السـابقة, 5)املعـاراج/  ﴾مجَِ

وترفــع منــزلتهم عنــده, هللا ا هــي الــيت تقــرهبم إلــی واســتدعی املســلمني  إلــی مکــارم األخــالق کالبســالة والکرامــة والصــرب, ألهنــ
 وتنجيهم من عوابه. 

 ويف أسطر أخری استوحی الشاعر الداللة القرآنية وقال:
 وکونوا أجن ما  هتدي 
 م واکب  ت صن ع  ا دا 
 بکم تزهو حضارت نا

 (97وت شرِق  للدُّان ر شدا )املصدر السابق: 
أبنــاء وطنــه وأعمــاهلم التــی يرافقهــا الصــرب والتجلُّــد وهــم األبطــال الــوين يصــنعون يثــين الشــاعر علــی « بــين وطــين»يف قصــيدة 

 ﴾َوَعاَلَمــاتم َواِبلــنَّْجِم ُهــْم يـَْهَتــُدونَ  التــاريخ املشــرق لبلــدهم. واســتوحی يف عبــارة  وکونــوا أجنمــا  هتــدي  مــن اآليــة القرانيــة 
 والبحـر يهتـدي ابلنجـوم للوصـول إلـی األمـاکن الـيت يبقـون يف ظلمـات الـرب  (. وهوه اآلية تبـنّي لنـا أّن السـال16)النحل/ 

 الصقالوي شّبه أبناء وطنه ابلنجوم. واستوحی الشاعر الدالالت القرآنية يف األسطر التالية:  الوصول إليها لول
 والقول ,یابلقو  یإّن القو 
 (58: 2114الّسّن سن )الصقالوي,  قضييو  رد,ي ابلقول

ِهم   ةميــالکر  ةيـالشــعري واآل الــن  بيــرک نيبــ ةيــبصــورة ال إراد ربطيـخلطــاب الشــعري املتلقــي هــوا ا  قــرأي نمـايح نَــا َعَلــي  ﴿وََكَتب 
سَ ٱِفيَهَا َأنَّ  سِ ٱبِـ لنَّف  َ ٱوَ  لنَّف  َعـني  ِ ٱبِـ ل  َعني  َنـفَ ٱوَ  ل  َنفِ ٱبِـ أل  ُُذنَ ٱوَ  أل  ُُذنِ ٱبِـ أل  ُـٱوَ  لسِ ـن ِ ٱبِ  لسِ ـنَّ ٱوَ  أل   ُروَح ِقَصـاص َفَمـن َتَصـدَّقَ جل 

ُكم مبَاَ َأنَزَل   فـَُهَو َكفَّارَة لَّهُ  ۦبِهِ   .(45)املائدة/  ﴾لظَـِّٰلُمونَ ٱفَُأْولَـَِٰئَك ُهُم  هللَُّ ٱَوَمن ملَّ  حَي 
 وأنشد يف قصيدة  خيل  وجناح :

ج ة    فاهتّزِت األرض  ت ربو هب 
 وز غر د  النَّجم  ن شواان  ي ِفن

 اي أيب م رِن      صويت ِبص وتِ 
 (55: 2115واِحد  أ غ نُّ )الصقالوي,   ک لِّ ّلي بِ ك  

أهـــدی الصـــقالوي هـــوه القصـــيدة إلـــی أيب جعفـــر املنصـــور علـــی عبـــدالرمحن الـــداخل, مؤســـس الدولـــة األمويـــة يف األنـــدلس 
 ۦَ ﴿َوِمــن  َءايَِٰتــهِ وامللّقــب بفتــی قــريش, وقــد اســتحوذت املفــردات القرآنيــة علــی ذهنــه فــاتی هبــا يف الســطر األول بتغيــري جزئــي 
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ضَ ٱَأنَـَّك تـَــَرى  َر  ِشـَعة  أل  نَـا فَــِ َذاَ خَٰ َهــا َأنَزل  َمــَاءَ ٱ َعَلي  تَـزَّت  ٱ ل  ــِي  لَـِّذيَ ٱَورَبَــت  ِإنَّ  ه  َياَهــا َلُمح  َتىَٰۚ ٱَأص  َمـو  ء  ِإنَّــهُ  ل   َعلَـٰى ُكــلِ  َشــي 
 ينشد:« جراح النار»(. ويف قصيدة أخری حتت عنوان 39)فصلت/  ﴾َقِديرٌ 

 أعضائِه ال ي سع ف   و من غدا داء  علی
 و م ن بدا ذئبا  علی أکبادِه ال ي ؤل ف
 فصابروا, واثبروا, ورابط وا, وألَّفوا

 (111: 2114ک رامة  اجلِباِه الي ص ن ها الت خوُّف  )الصقالوي, 
لتعلـيم والتهـويب إذ يشـري   قد اغتنم منربا  مهما  مـن منـابر افصابروا, واثبروا, ورابط وا, وألَّفواويبدو أّن الصقالوي يف تعبريه  

إلی التکاتف بني الناس الوي ي عترب  قيمة إنسانية جيب أن ترتّسـخ يف نفـوس البشـر, ومـن ّّ البـد أن يعـرف مجيـع النـاس أّن 
التفلف والتضامن بينهم يف التصـرّب والتعـاون والتواصـل مسـتمدا  هـوه اإلشـارات والـدعوات مـن القـران الکـرمي وذکرهـا بنّصـها 

ـرِبُواْ ٱَءاَمنُـوْا  لَـِّذينَ ٱيَـَٰأَيُـَّها    بسيط, قال تعالی مع تغيري ِلُحـوَن﴾ هللََّ ٱ تَـُّقـواْ ٱَوَصـاِبُروْا َورَاِبطُـوْا وَ  ص  )آل عمـران/  َلَعلَُّكـم  تـُف 
طاعــة وخنبـة مـن العلمـاء يف تفســري هـوه اآليـة ذکـروا: اي أيّهــا الـوين صـدَّقوا اهلل ورسـوله وعملــوا بشـرعه اصـربوا علـی  .(211

ربکم, وعلی ما ينزل بکم من ضر وبـالء, وغـالبوا أعـداءکم يف الصـرب حتـی اليکونـوا أشـد صـربا  مـنکم, وأقيمـوا علـی جهـاد 
: 2113رجـــاء أن تفـــوزوا برضـــاه يف الـــدنيا واآلخـــرة ) خنبـــة مـــن العلمـــاء,  ؛يف مجيـــع أحـــوالکمهللا عـــدوي وعـــدوکم, وخـــافوا 

76.) 
 ّ نقراء يف نّصه التايل:

 رابانيزف الروح ق
 مع االخوان يف احلرب

 ليعلي راية احلق
 (33: 1975ويرفع کلمة الرب )الصقالوي, 

ــد  َنَصــَرُه والنظــرة الفاحصــة للفقــرة الشــعرية الســابقة تؤّکــد أن الشــاعر أقــام تناصــا  مــع قولــه تعــالی  ِإذ   هللَُّ ٱ﴿ِإالَّ تَنُصــُروُه فـََق
َرَجُه  ِ ٱَكَفُروْا اَثينَ   لَِّذينَ ٱَأخ  َنني  َغارِ ٱِإذ  مُهَا يف  ثـ  ـِحِبهِ  ل   يـَُقـوُل ِلصَٰ

ـَزن  ِإنَّ  ۦِإذ  ـِه َوَأيَـَّدهُ   َسـِكيَنَتهُ  هللَُّ ٱَمَعنَـا فَـأَنَزَل  هللََّ ٱاَل حَت    َعَلي 
َهاتـَرَ  ملَّ  ِبُُنود  َلىٰ ٱَكَفُروْا   لَِّذينَ ٱَوَجَعَل َكِلَمَة  و  َياٱِهَي  هللَِّ ٱوََكِلَمُة  لسُّف  ُعل  ويرفـع کلمـة الـرب  " فـاقتبس. َعزِيٌز َصِكيٌم﴾ هللَُّ ٱوَ  ل 

حتــت قــانون االمتصــا , حبيــ  يف قصــيدة  فتــی الفــداء  يــدعو الشــاعر إلــی التضــحية والفــداء ابلــنفس واجلــاد ابلــروح ألّن 
مـن  موضوع هام وخطري يف اکتسـاب ا ـد والعلـی والعـزة ابلنسـبة ألوضـاع املسـلمني والظـروف الـيت ميـّرون هبـا ولـن يتخلصـوا

لريفعــوا کلمــة اهلل ورايــة احلــق. ولضــرورة موضــوع اجلهــاد نــری أّن هللا هــوه التيــه إاّل ابحلــر  علــی الکفــاح واجلهــاد يف ســبيل 
 «:الدموع احلائرة »الصقالوي تطّرق إليه مرة أخری  يف  قصيدة حتت عنوان: 

 فال عاش الوي يبغي حياة 
 ميرغها التولل للعباد

 أان أماه أن اندی املنادي
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 دمت الصفوف إلی اجلهادتق
 أقدم يف سبيل احلق نفسي

 (81: 1975ألن احلق ينزع .. ابلزاند )الصقالوي, 
والشاعر قد مّر بنموذج من مناذج ا اهدين الوين يقصدون إلی ساحة احلرب بروح مفعمـة ابإلميـان والصـرب ومتنـی الشـهادة 

نــت تطوعــا  ولــيس إکراهــا  واملــوت يف عــّز خــري مــن حيــاة يف يف ســبيل احلــق وجيــب أن نتــوّکر أن هــوه ا اهــدة والتضــحية کا
ِتلُـوَن يف َسـِبيِلهِ  لَـِّذينَ ٱحيُِبُّ  هللََّ ٱنَّ إ ﴿عجز وهوان, ويف هوا اخلطاب الشعری تنا  مع قوله تعالی ـنيَٰ  َكـأَنَـُّهم اَصـف   ۦيـُقَٰ  بـُن 

ُصوص  السخاء عندما ينشد:(. يشري الشاعر يف األسطر التالية إلی شهر اخلري و 4)الصف/ ﴾مَّر 
 رمضان اي شهر العطاء حتية 

 ولوءة ابحلب واإلميان
 مثلما   هتفو النفوس لنور مشس

 (85: 1975هتفو الطيور ألربع وجنان )الصقالوی, 
مبنزلـة رفيغـة يف ننفـوس املسـلمني, فهـو شـهر القـرآن والرمحـة واملغفـرة والرضـوان, والشـعر الرمضـاين  كيتمتع شهر رمضان املبار 

ه حضــوره الواســع عنــد العديــد مــن الشــعراء ومــنهم الشــاعر العمــاين ســعيد الصــقالوي فيتحفنــا حبفــاوة ابلغــة وفرحــة غــامرة لــ
العزيـز الوهـاب  هللابقصيدة شعرية ترحيبية برمضان, يصفه بشـهر العطـاء وفيـه تتنـزل الرمحـات واهلبـات وفـي  النفحـات مـن 

ُر رََمَضانَ  وقد استوحی من اآلية القرآنية:  َءانُ ٱأُنِزَل ِفيِه  لَِّذيَ ٱ َشه  ُقـر  ُـَدىٰ ٱ مِ ـنَ  َوبـَيِ نَٰـت ل ِلنَّـاسِ  ىُهـد ل  قَـانِۚ ٱوَ  هل  ُفر  َفَمـن  ل 
رَ ٱَشــِهَد ِمــنُكُم  ــه  ُه َوَمــن َكــاَن َمرِيًضــا َأو  َعَلــٰى َســَفر لشَّ َيُصــم  مم  مِ ــن   َفِعــدَّة فـَل  ــرَ ٱِبُكــُم  هللَُّ ٱ يُرِيــدُ  ُأَخــرَ  َأايَّ ُيس  ُد ِبُكــُم َواَل يُرِيــ ل 

رَ ٱ ُعس  ِمُلوْا  ل  ِعدَّةَ ٱَولُِتك  ُوْا  ل  ُكُروَن﴾ هللََّ ٱَولُِتَكربِ   .(185)بقرة/  َعَلٰى َما َهَدٰىُكم  َوَلَعلَُّكم  َتش 
 ويتابع الشاعر إعادة کتابة الن  القرآين الغائب يف شعره, فيقول:

 وتری الوجود بنور ربيت مشرقا
 سبحان رب العرش واألکوان

 خواشع جلالله والکائنات
 (85: 1975 ,ی)الصقالو  کل يسبح منزل القرآن

اسـتوحی الشـاعر مـن آايت قرآنيـة وهـو مـا يغـين الـن  وميـنح للقـارئ فرصـة يف « شـهر العطـاء»يف هوا املقبوس مـن قصـيدة 
القرانيــة  التنقــل مــن فضــاء الــن  الشــعري إلــی فضــاء الــن  القــرآين. يف عبــارة  ســبحان رب العــرش  إشــارة تناصــية مــع اآليــة

ــَه ِإالَّ ُهــَو َربُّ  هللَُّ ٱ﴿ شِ ٱاَلَ ِإلَٰ َعــر  َعِظــيمِ ٱ ل  (. وا ــه يف  کــل يســبح منــزل القــرآن  مــرة  اثنيــة  إلــی التنــا  مــع 26)النمــل/  ﴾ل 
ــُه  عــدة آايت حــول تنزيــه وتســبيح املخلوقــات منهــا:  تُ ٱُتَســبِ ُح َل وَٰ ــمَٰ عُ ٱ لسَّ ــب  ضُ ٱوَ  لسَّ َر  ءم ِإالَّ  َوَمــن ِفــيِهنَّ َوِإن أل  ــن َشــي  مِ 

ِدهِ  ِبيَحُهم  ِإنَّهُ  ۦُيَسبِ ُح حبَم  َقُهوَن َتس   (.44إسراء/) ﴾اَكاَن َصِليًما َغُفور    َولَِٰكن الَّ تـَف 
 املقبوسني التاليني:وما أمجل ما قال الصقالوي يف    

 ال حتزين أماه وابتسمي
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 ندا« لتماضر»ال تصبحي 
 ما أنت ااّل منهل عوب

 (92: 1975, الصقالويز وا دا )ارتويت الع  من
 الحتزين ودعي األسی واهلم و النصبا 

 واهلوی يف الروح مانضبا  إين أحب
 (75: 1985يغشی جوانح خاطري کالبحر مضطراب )الصقالوي, 

َهـا فـََنادَ  وقـد اسـتوحي مـن الـن  الغائـب قولـه تعـالی  ةيـنآالقر  ةيلکّنها توکران ابآل ةيوإن کان مضمون هوه الکلمات غزل ىـٰ
َتِك َسراي   َزين َقد  َجَعَل رَبُِّك حَت  ِتَهَا َأالَّ حَت  مع تغيري طفيف أجـراه علـی فعـل  ال حتـزين  ومـن املالحـت  .(24)مرمي /  ﴾ِمن حَت 

يف مثل هوه التوظيفات أن الن  ال يقوم نکمله علی التنا  وإمنا هي أشـارات جزئيـة عـابرة تـرتدد يف أبيـات فـرادی. قـال 
 أيضا :

 لضله ق د س جد
 (71: 1999لضله ق د مح  د )الصقالوي, 

 ٱ﴿ فَ اســـتخدم الشـــاعر تناصـــني صـــرحيني يف الســـطرين, يف الســـطر األول مـــن قولـــه تعـــالی 
 
ـــُجُدوْا ِ  وَ  س  ـــُدواْ ٱهلِلَّ ُب )الـــنجم  ﴾ع 

ـدُ ٱ﴿ويف السطر الثـاين مـن اآليـة القرآنيـة  .(62/ َم  َلِمـنيَ ٱهلِلَِّ َربِ   حل  عَٰ ـدُ ٱ﴿(. أو مـن آيـة 2/)احلمـد  ﴾ل  َم  َخلَـَق  لَـِّذيٱهلِلَِّ  حل 
تِ ٱ وَٰ ضَ ٱوَ  لسَّمَٰ َر  تِ ٱَوَجَعَل  أل  ِدُلوَن﴾  لَِّذينَ ٱثَّ  لنُّورَۖ ٱوَ  لظُُّلمَٰ  (.1)أنعام/ َكَفُروْا ِبَرهبِ ِم  يـَع 

ة مــن القــرآن الکــرمي ومثــريا  مــا حييلنــا الصــقالوي إلــی قصــ  دينيــة يوظّفهــا يف أشــعاره مســتلهم علــی مســتوی القصــة: -0
 وتکون هوه القص  مبع  قوة ورونق يف شعره. يوظف التنا  القرآين ضمن نصه الشعری عندما يقول: 

 ابت الليايل ساهرا  
 مصاحبا  للشهب

 قد فقد البيدر واحلقل وکرم العنب 
 هللاومهد عيسی والنبيني وإسراء النيب 

 فيا فلسطني أبشري
 (24: 1975بيومنا املرتقب )الصقالوي, 

الشـاعر يف قصــيدة  الفــدائي  جيّســم للقــارئ کــل مــا يهــيج يف صـدر الفلســطيين ابلنســبة إلــی الــوطن احلصــني, وهــو يرجــو أن 
يعود إلی أرض آابءه ويتخّل  من االغـرتاب والنـزوح وهـوا األمـر يتطلـب منـه أن يتحلّـی ابلشـجاعة واإلميـان لکـي يسـتطيع 

  قــد اســتوحی إحــدی املعجــزات الکــربی للنبــی وهــي وإســراء النــيب يــنيوالنب یســيعومهــد املقاتلــة أمــام األعــداء. ويف تعبــريه  
حادثة اإلسراء ومعراج نبينـا حممـد ) (, حينمـا أسـري ابلنبـی ) ( مـن مدينـة القـدس الـيت هـي مـن أقـدس الـبالد وأشـرفها 

يف األرض ومهــد  هللاشــرائع , مهــبط كيف وجــه األرض وهلــا منزلــة ســامية يف قلــوب املســلمني, ففيهــا املســجد األقصــی املبــار 
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َن    ةيويف ذل  تنا  مع قوله يف وصف الرحلة السـماو الکثري من األنبياء واملرسلني  حَٰ ـِدهِ  لَـِّذيَ ٱُسـب  ـَرٰى بَِعب  ال ۦَأس   مِ ـنَ  لَـي 
ِجدِ ٱ َمس  ََرامِ ٱ ل  ِجدِ ٱِإىَل  حل  َمس  َصاٱ ل  َق  َلهُ  لَِّذيٱ أل  َنا َصو  َبِصريُ ٱ لسَِّميعُ ٱُهَو   َناَ ِإنَّهُ ِمن  َءايَٰتِ   لُِنرِيَهُ   بَٰرَك   (.1إسراء/ ) ﴾ل 

ِعَمــادِ ٱ﴿ ِإَرَم َذاِت تعــالیهللا اقتــبس الصــقالوي مــن قــول « مشــس التــاريخ»بعنــوان  ويف قصــيدة أخــری إذ  (7)الفجــر / ﴾ ل 
 أنشد:

 وبنی عاد  إرما  من اآلايِت الزمنِ 
 (82: 2115صارت إبداعا  لضنساِن واملد ِن )الصقالوي, 

هـوا الـن  اسـتلهم الشــاعر مـن قصـ  القــرآن ليعطـي ألقـا  وتنــويرا  للقصـيدة. إّن آايت القـرآن أشــارت إلـی أن قـوم عــاد   ويف
کـانوا مشـهورين يف بنـاء الصـروح العظيمـة والقصـور الفارهـة ويسـکنون يف بيـوت ترفـع ابألعمـدة الشـداد, وکـانوا أشـّد النـاس 

عــّز وجــّل ولکــن هللا تعــايل وأرشــدهم إلــی اســتخدامها يف طاعــة هللا ع( بــنعم خلقــا  وأقــومهم بطشــا  وقــد ذّکــرهم هــود النــيب )
علــيهم العــواب بــريح عاصــف حمملــة ابلغبـار واألتربــة. ويف الــنّ  الشــعري التــالی يشــري الشــاعر إلــی هللا عصـوا الرســول وأنــزل 
 قصة أيب هلب ويقول:

  طالبتم أن أصلي هلبا
 (135: 1975)الصقالوي, عما  للعرابت ط   یأن أ رم

إلـــی  القبائـــلعملـــه ويعقـــب النبـــی حينمـــا يـــدعو  ك, يـــرت هللابـــو هلـــب أحـــد أعمـــام النبـــی ) ( وکـــان شـــديد الِعـــداء لرســـول أ
سـيدخل انر جهـنم ذات اللهـب املشـتعل, هـو وامرأتـه »اإلسالم, فابو هلب يصـد النـاس عـن اإلميـان بـه وعقوبـة إيـواه للنـيب 

ويســتلهم ســعيد  (.613: 2113)خنبــة مــن العلمــاء, « ســلمعليــه و هللا , فتطرحــه يف طريــق النــيب صــلي كالــيت حتمــل الشــو 
َلٰى اَنرا َذاَت هَلَب﴾الصقالوي تعبريه   أصلي هلبا  من القرآن الکرمي   (.3)املسد/  ﴿َسَيص 

 توظيف الشخصيات الدينية
اثرة مــــن مظــــاهر التنــــا  القــــرآين يف شــــعر الشــــعراء هــــو اســــتدعاء الشخصــــيات الدينيــــة, بغيــــة توظيفهــــا يف بنيــــة النصــــی إل

ينبغـــي أن حتمــــل هـــوه الشخصــــيات يف الســـياق الشـــعري, مالمــــح الشخصـــي والعــــام, وبعبـــارة أدق الفــــردي »املمشـــاعر؛ و
وثريهـا املنشـود )إمساعيـل, ال   واجلمعي, فإذا فقدت يف السياق الشعري هوه القـدرة فقـدت وجودهـا الرمـزي وفقـدت لـول

 اعر يف أشعارهم هی شخصية املسيح عيسی )ع(:(. من الشخصيات الدينية اليت يستدعيها الش214ي: 
 وکاملسيِح حاِمال  زيتون ه  ومشع ل ه  

 ق د أقس م وا 
 ل ن يساموا

 (18: 1999ح تی ي زهر  الّدم  )الصقالوي, 
يف بضـعة أسـطر جـرائم املعتـدين الـيت اقرتفهـا اليهـود ضـد الشـعب الفلسـطيين « انتفاضة الصمت»يصف الشاعر يف قصيدة 

ة وإعــدام وتعــويب وتشــريد, والشــعب الفلســطيين رغــم کــل هــوه اآلالم واحلرمــان مــن خــالل متّســکه ابلقــدرة مــن ســلب حريــ
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واإلميان والتوّحد يکون کاملسيح )ع( رمزا  للسالم واحلرية ويقاوم أمـام األعـداء ولـن يتخلّـی عـن وطنـه وهويتـه آمـال  مسـتقبال  
 نبی ) ( ومعجزته اخلالدة:زاهرا  ومشرقا . ويف ن  آخر يلتفت الصقالوي إلی ال

 الرِدة  أعِنه حزمهم 
 (83فالنهج  أمحد  واهلدی قرآن  )املصدر السابق: 

ــَذا  يف هــوا املقبــوس اســتلهم الشــاعر مــن القــرآن الکــرمي, فالتنــا  واضــح مــع قولــه  َءانَ ٱِإنَّ هَٰ ُقــر  ــَوُم  ل  ــِدي لِلَّــيِت ِهــَي َأقـ  يـَه 
ُر  ِمِننيَ ٱَويـَُبشِ  ُمؤ  َمُلوَن  لَِّذينَ ٱ ل  تِ ٱيـَع  ـر  لصَّـِٰلحَٰ إن »جـاء يف تفسـري هـوه اآليـة الکرميـة, (. 9)اإلسـراء/  ا﴾َكبِـري  اَأنَّ هَلُـم  َأج 

هوا القرآن الوي أنزلناه علی عبدان حممد صلي اهلل عليه وسلم يرشد الناس إلـی أحسـن الطـرق, وهـي ملـة اإلسـالم, ويبشـر 
ـــا هنـــاهم عنـــه, نّن هلـــم ثـــوااب  عظيمـــا  املـــؤمنني الـــوين علمـــون مبـــا أمـــرهم اهلل بـــه, وي : 2113) خنبـــة مـــن العلمـــاء, « نتهـــون عمَّ

283)  . 

 اخلامتة
ـــام ويف ظـــل انتشـــار مفهـــوم التنـــا , درســـنا يف هـــوا البحـــ  التنـــا  القـــرآين يف شـــعر الشـــاعر العمـــاين ســـعيد   مســـ اخلت

اخل النصـو  الغائبـة مـع الـن  احلاضـر, الصقالوي؛ فکانت البداية من تعريف التنا , الوي خّل  أنّه تقنية تعکس تد
ليصــبح الــن  اجلديــد جمموعــة  متشــابکة  مــن النصــو  املختلفــة وأيضــا  علمنــا أن التنــا  بوصــفه نظريــة نقديــة, هلــا أســس 
ومعـايري أوجـدها الغـرب يف دراسـاهتم وت عـّد جوليـا کريسـتيفا أول مـن تطــّرق إلـی هـوه النظريـة الغربيـة وهـي معروفـة لـدی نقــاّد 

والنصوصــــية,  ,لتناصــــيةاب عــــرب تعليقــــاهتم علــــی شــــعر الشــــعراء القــــدامی, وملصــــطلح التنــــا  ترمجــــات عديــــدة فمنهــــا: العــــر 
قتبــاس, والتضــمني, واالحتــواء واحلــّل والعقــد, واملعارضـــة, وحتــت مســمّيات خمتلفـــة کاال والتــداخل النصــي والتفاعــل النصــي

 .والتلميح
دا  دالليـــا  واضـــحا  يـــتلخ  يف اإلعجـــاب ابلـــنّ  الـــديين وخاصـــة الـــنّ  أّن ملظـــاهر التنـــا  يف شـــعر الصـــقالوي ب عـــ  الشـــ

ومبعجـزة القــرآن ورقّــي مفرداتــه وتراکيبــه هللا القـرآين واألمــر الــوي جعــل نصـو  الشــاعر قريبــة مــن الــنفس هـو إميــان الشــاعر بــــ
امتصـــا  وحـــوار علـــی إلـــی املســـتوی اخلطـــاب البشـــري, فـــإّن مظـــاهر التنـــا  القرآنـــی يف شـــعره تراوحـــت مـــا بـــني اجـــرتار, و 

 املستوی األلفال والرتاکيب واجلمل ومستوی القصصی.
الشاعر يف عديـد مـن القصـائد اسـتوحی وتنـا  مـع آايت القـرآن الکـرمي واسـتطاع أن يکثّـف املعـاين والـدالت الـيت يريـدها, 

يف شـعره الـروح العروبـة  مـن األغـراض و سـدت  سواء کانت هوه النصو  والقصائد مدحا , أو راثء  أو زهدا , أو غري ذل
والتاريخ ا يد والروح الوطنية, خاصة  يف الدفاع عن فلسـطني وهـو الشـاعر الثـائر علـی کـل أنـواع الفسـاد والطغيـان والـراف  
لکـــل مظـــاهر النفـــاق والصـــمت عـــن احلـــق وأيضـــا  عـــرّب عـــن آالم الشـــعوب املضـــطهدة العربيـــة بصـــدق وأمانـــة ويـــدعوهم إلـــی 

النتصار وقد عمق هوا التنا  الرؤية الدينية عند الشاعر, وجعلها متسعا  واسعا  انفعا  من الـن  القـرآين املقاومة والتحرير وا
 علی خمتلف مستوايته الداللية. 

 
 املراجع واملصادر:
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 القرآن الکرمي
ـــر النـــو اب،(؛ 1391آابد, مرضـــية وحمســـين, بالســـم ) ث يف فصـــيلة اللســـان املبـــني )حبـــو  التنـــاص القـــرآين يف شـــعر مظف 

 .19-1, ص  5, العدد األدب العريب(
 , بريوت, دار صادر.7جلسان العرب، م(؛ 1999ابن منظور, )

جامعة اخلليـل, مـادة الدراسـات ، فلسطني التناص الديين والتارُيي يف شعر حممود درويش، م(؛2117)أبوشرار, ابتسام 
 العليا.

  تکوين للتاليف والرتمجة والنشر., دمشق, دار ال1ط نظرية التناص،(؛ 2111أالن, جراهام, )
 , بريوت, دار صادر.1, طهناية اإلجياز يف دراية اإلعجازم(؛ 2114الرازي, فخرالدين )

, ولکــة حبــرين, 0ط ,أبنيــة مــن فــريوز الکلمــات طــواف علــي أجنحــة ســعيد الصــقالويم(؛ 0101الربيعــي, عبــدالرزاق )
 مؤسسة الدوسري للثقافة واإلبداع. 

 , القاهرة, دار الفکر العريب.3طظواهره وقضاايه الفنية،  املعاصر الشعر العريبين, إمساعيل, عزالد
, جامعـــة جملـــة مرکـــز الدراســـات الشـــرقية ,«التوجـــه الــوطين يف شـــعر ســـعيد الصــقالوي»( ؛ 0117الشــطي, عبـــدالفتاح )

   القاهرة.
 و الثقافة., سلطنة عمان, وزراة اإلعالم 0, طترنيمة األملم(؛ 0975) ,سعيد, الصقالوي

 .0ط, أنت يل قدر(؛ 0985) --------------
 العمرانية. -اإلسراء, مطبعة القاهره, شعراء عمانيونم(؛ 0996) ---------------
 عمان, مطابع النهضة. سلطنةأجنحة النهار، م(؛ 0999) --------------
 , سلطنة عمان, النهضة. 0, طنشيد املاءم(؛ 0114) --------------

 .املرکز الدويل للخدمات الثقافية لبنان,, 0, طوصااي قيد األرضم(؛ 0105) ---------------
, جملــة القســم العــريب, جامعــة بنجــاب  ،«التنــاص الــديين يف مقامــات بــديع الزمــان اهلمــذاين»م(؛ 2118أويــس, حممــد )

 .311 -279, ص  5ابکستان, العدد 
جملـــة اآلفـــاق  ،«يف قصـــائد املقاومـــة للشـــاعر ســـعيد الصـــقالوي تداوليـــة اخلطـــاب التواصـــلي»م(؛ 2117بـــالوي, رســـول )
 .51-29, ص  2, العدد احلضارية
, بــريوت, دار التنــوير للطباعــة والنشــر واملرکــز الثقــايف 2ط ظــاهرة الشــعر املعاصــر يف املغــرب،م(؛ 1985بنــيس, حممــد )
 العريب. 

, دار الکتـــب كالســـعودية, جامعـــة تبـــو اإللبـــريي،التنـــاص القـــرآين يف شـــعر أيب إســـحاق م(؛ 2119بنيـــه الســـلمي, ســـليم )
 املصرية.
جملــة جامعــة النجــاح لقحبــاث )العلــوم األردن,  ,«التنــا  القــرآين يف الشــعر العمــاين احلــدي »م(؛ 2117جــابر, انصــر )

 .1196 – 1179, ص  21ج اإلنسانية(، 
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 العــدد , 7ج , لــة دراســات البصــرةالبصــرة، جم, «التنــا  القــرآين يف شــعر أمحــد مطــر»م(؛ 2112جفــال لفتــه, خالــد )

 45-35  ص, 14
 , الکويت, عامل املعرفة.املرااي احملدبةم(؛ 1998محودة, عبدالعزيز )

 عمان, جامعة احلسني بن طالل. التناص الديين يف ديوان)رجع الصهيل(، م(؛ 2118ذايابت, علي )
 , األردن, اآلن انشرون وموزعون.عدد اللغويمرااي املعنی من العتبات الن صية إلی الت  (؛ 2121سعدي, انشراح )

 القاهرة, مکتبة اآلداب.، 2طعلم لغة النص، م(؛ 2119شبل, عزة )
جامعــة  التنــاص الــديين يف شــعر ســيدي األخضــر بــن خلــوف املســتغامني،م(؛ 2118صــديق, حيــاة وبــوراين, مبارکــة ) -

 جامعة البويرة. -أکلي     حمند أوحلاج
مصــر, جامعــة  اإليقــاع(، -الصــورة -بنيــة القصــيدة عنــد ســعيد الصــقالوي )اللغــةم(؛ 2117عبــدالرمحن ســيد, حممــد )-

 الفيوم.
, القــاهرة, مکتبــة لبنــان انشــرون, الشــرکة 1ط قضــااي احلداثــة عنــد عبــدالقاهر اجلرجــاين،م(؛ 1995عبــداملطلب, حممــد )

 لوجنمان. -املصرية العاملية للنشر
, 131, العـدد جملـة اآلداب, بغـداد, «  الديين يف شـعر أيب بکـر الصَّـن وب ريّ التنا»م(؛ 2119عبداهلادي شباط, حيدر )

 .134-113ص  
 دمشق, منشورات احتاد الکتاب العرب.النَّصُّ الغائب، م(؛ 2111عزّام, حممد )

 , املغرب, دارتوبقال للنشر. 2طعلم النص، م(؛ 1997کريسطيفا, جوليا )ترمجة( الزاهي, فريد, )
جملــة جامعــة أم القــری لعلــوم الشــريعة واللغــة العربيــة , «التنــا  بــني الــرتاث واملعاصــرة»ه(؛ 1424, )لوشــن, نوراهلــدی

 .  1133 - 1119ص  , 26, العدد 15, جوآداهبا
 , مصر, مکتبة الشروق الدولية.4, طاملعجم الوسيطـم(؛ 2114جممع اللغة العربية, )
(, مل )دراسـة بنيويـة لـديواين نشـيد املـاء وأجنحـة النهـارسـعيد الصـقالوي شـاعر حبجـم األم(؛ 2118مصطفی, هشـام )

 عمان, دار دجلة.
 لطباعة املصحف الشريف.   , املدينة املنورة, جممع املل5, ط التفسري امليسرم(؛ 2113خنبة من العلماء )
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(37) 
 الت واصل يف اخلطاب القرآين  

 )قص ة "مرمي العذراء )ع(" أمنوذجاً(
0سودابه مظف ريد. 

 

 أستاذة مساعدة, قسم الّلغة العربّية وآداهبا, جامعة اخلوارزمي, طهران    
 0يکاوه رصيم

 طالب الدکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا, جامعة اخلوارزمي, طهران  
 امللخ ص

ـــان يف اإل ـــة مـــن آليـــات البي ـــة التواصـــلّية آلي عجـــاز القـــرآيّن, کمـــا تعتـــرب مـــن أهـــمِّ النظـــراّيت يف الّلســـانّيات ال ريـــب  أ نَّ العملّي
 هـو الّلغـوي االتصـال أن احلديثـة, والقـرآن کنمـوذج أعلـی للکـالم البليـ  ال يـزال حيظـی ابهتمـام البـاحثني والّلسـانيني. ومبـا

يسـري عليـه يف اسـتقامة,  احلياة, والقرآن الکرمي أفضـل دسـتور وأکمـل مـنهج حليـاة البشـر حتّـی جوانب جلميع شامل موضوع
فـاخرتان القــرآن الکــرمي لشـموليَّته واختصاصــه نحســن القصـ  لتطبيــق عمليّــة الّتواصـل فيــه؛ فهــوه الدراسـة حماولــة يف تطبيــق 
نظريــة الّتواصــل يف ضــوء قصــة مــرمي العــوراء يف القــرآن موزَّعــة يف ســوريت آل عمــران ومــرمي؛ وســبب اختيــار هــوه القّصــة يرجــع 

ـــا أ علــی املخاطـــب وتعامالتِـــه واســـتمالة  بلـــ  وأروع القصــ  القرآنيَّـــة يف خـــرق العـــادات, موجَّهــة يف أ ســـاليبها للتـــاثريإلــی أهنَّ
حـدود التبليـ  إلـی اإلقنـاع,  يالعقول وتوجيه الّنفوس. لقد وظَّف القرآن الکرمي الکثري من اآللّيات والتقنّيات من أجـل تعـدّ 

القصــ  وســيلة مــن  -عزَّوجــلّ  – ئيف الرتبيــة واليــزال موضــع عنايــة البشــر, فقــد اخّتــو البــار ومبــا أنَّ القّصــة تلعــب  دورا  ابرزا  
 البحـ  هـوا يف وسـائل اإلقنـاع والتـاثري يف کتابـه العظـيم, وضـّمن فيهـا أدلّتـه وحججـه علـی اجلاحـدين واملشـرکني. فاعتمـدان

 حتليـل القّصـة , ّ«مـرمي العـوراء»هبـا  مرَّت ليتا األحداث يف وصف كان الوصفي فاملنهج التحليلي, -الوصفي  املنهج على

« مــرمي العــوراء»التَّواصــلية وفــق معطيــات الّلســانيات احلديثــة, والنتــائج تــدّل علــی احتــواء قّصــة  النَّاحيــة وتبيينهــا مــن لغــواي
   عناصر وأرکان االتصال اللغوي, وحتقيق األساليب اللغوية يف القصة فائدة تواصلية يف اجلانب احلواري.

ليلي ة:  نظرية الّتواصل, اخلطاب القرآين, قصة مرمي العوراء, الّلسانّيات احلديثة.  الکلمات الد 
 
 . املقد مة 0

ت اللســانيَّة احلديثــة, وقــد تنوعَّــت الدراســات اللســانية  نظريَّــة التَّواصــل الَّــيت ت نســب إلــی رومــان جاکبســون مــن أهــمِّ النظــرايَّ
هتمــام بنظــام العالمــات أو النظــام النحــوي فقــط هــو حمــّط نظــر اللســانيني, وملَّــا کــان عــّد االوالســيَّما بعــد دي سوســري, فلــم ي
يشــتمل علــی مجيــع عناصــر العمليَّــة التبليغيَّــة, هــو العلــوم اللغويَّــة والتَّواصــل الَّــوي يهــتمُّ هبــوا و القــرآن رســالة شــاملة وخالــدة, 

                                                           
0 moz@khu.ac.ir-soud42 
0 rahimikaveh97@yahoo.com 

mailto:soud42-moz@khu.ac.i%20r
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اعتمـد فاصد السَّاميَّة, والغاايت النَّبيلة, واملناهج القومية, والقـيم الرَّفيعـة, حيقق القرآن الکرمي املق یالنَّوع من الدِّراسات, ولک
امغـــة. وقـــع اختيـــاران يف اخلطـــاب  أســـاليب التواصـــل واإلقنـــاع املختلفـــة بتقـــدمي األدلـــة والرباهـــني الســـاطعة وســـوق احلجـــج الدَّ

کونـه حيـرِّک العقـول ويسـتميل القلـوب إلـی ألنَّ القصـ  هـو أحـد ينـابيع االسـتدالل   ,ه نحسـن القصـ اصـالقرآين واختص
ــوه القــرآن الکــرمي ســبيال  لضقنــاع والتَّــاثري والتبليــ  ــامية, ومــن هنــا اختَّ وضــمن القصــة األدلــة علــی بطــالن اعتقــاد  ,غاايهتــا السَّ

ــــا أبلــــ  ألّ کــــان اختيــــار قصَّــــة  مــــرمي العــــوراء  کنمــــوذج يف عمليَّــــة التواصــــل اللغــــوي  املشــــرکني وغــــريهم, وأروع يف خــــرق هنَّ
لطفــل  مــن غــري أب, وقــد شــاءت احلکمــة اإلهليــة أن تــربز تلــيت املعجــزة اخلارقــة مبــيالد  مــرمي العــوراء إجنــاب وهــوالعــادات, 

 1381عيســـی )ع( مـــن أم بـــال أب, لتظـــلَّ آاثر القـــدرة الرَّابنيَّـــة ماثلـــة أمـــام األبصـــار, بعظمـــة الواحـــد القهَّار.)الّصـــابوين, 
ــا والدة عــوراء مــن غــري بعــل, وهــي أغــرب مــن والدة « مــيالد حييــی»ة أعجــب مــن قصــة ( هــوه القّصــ2/211هـــ.ش:  ألهنَّ

الــة علــی کمــال  عــاقر مــن بعلــه الکبــري يف الســن واملعنــی اذکــر اي حمّمــد )صــلَّی اهلل  عليــه وســلَّم( قصــة مــرمي العجيبــة الغريبــة الدَّ
لــی النصــاری الَّــوين ادَّعــوا ألوهيــة عيســی )ع(, فــوکر (  والغــرض  مــن ذکــر هــوه القّصــة الــرّد ع2/213: نفســهقــدرة اهلل, )

والدته من مرمي البتول ليدلَّ علی بشريته, وأعقبه بوکر ما أيَّده به من املعجزات ليشري إلی رسـالته, وأنَـّه أحـد الرسـل الکـرام 
( ولعــلَّ القصــ  183/ 1الَّــوين أظهــر اهلل علــی أيــديهم خــوارق العــادات, ولــيس لــه شــیء مــن أوصــاف الربوبيــة. )نفســه: 

القرآين ابعتباره قسما  وحمورا مـن حمـاور القـرآن الکـربی قـد اشـتمل يف سـرده أخبـار األنبيـاء والّرسـل والصَّـاحلني واألمـم الغـابرة 
تّعال واستلهام الّدروس, علی هوا األساس ونظـرا  ألمهيَّـة ومکانـة نظريَـّة عتبار واالعلی العديد من هوه األساليب بغرض اال

 –عتمــــادا  علــــی املــــنهج الوصــــفي اصــــل يف اللســــانيَّات احلديثــــة, قمکاننــــا تطبيــــق نظريــــة التواصــــل ومکوانهتــــا وأنواعهــــا التوا
التحليلي, يف ضوء قصَّة  مرمي العوراء  واحلوارات الَّيت دارت بينها و بني شخصيَّاهتا, مليأة ابلقيم الغاليـة والنفسـية العظيمـة 

 خال  والعفاف.. صرب واإلالواألخالق الراقية من 
 :  الّسؤالني األساسّيني مهاهوا البح  اإلجابة عن  اولحي

 ؟«مرمي العوراء»تصال اللغوي يف قصة مظاهر اال یما ه .0

   ؟احلواري اجلانب يف تواصلية فائدة القصَّةهوه  يف اللغوية األساليب کيف حققت .2
 . خلفيَّة البحث0

أشــرف مــا يقدِّمــه  أنظــار البــاحثني؛ فــإنّ  العلــوم واملعــارف, هلــوا کــان وال يــزال حمــطّ فــال يــزال القــرآن الکــرمي حبــرا  زاخــرا  ننــواع 
آتلـيفهم, مـا کـان يف خدمـة القـرآن العظـيم وعلومـه اجلليلـة الزاهـرة علـی   ,الباحثون وأمسی ما يسعی إليـه املؤلفـون يف حبـوثِِهم و 

يبقـی  -اجلليـل-هبـا العلمـاء و البـاحثون کتـاب اهلِل کثرة ما حتويه املکتبـة اإلسـالمّية مـن أسـفار ضـخمة وکتـب نفيسـة خـدم 
ابلــدرر واجلــواهر؛ أّمــا ابلنســبة للدراســات الَّــيت متحــورت حــول نظريــة التَّواصــل وتطبيقهــا يف  حــافالالقــرآن زاخــرا  ابلعجائــب, 

 :  السابقة البحوث بع اخلطاب القرآنی, وقصَّة مرمي )ع( نشري إلی 
حممـود,  يغفور محـدامني ونشـات علـ دلداربقلم  م(,2114) العريّب   اللغويّ  الدرس يف اوأبعاده التواصل ظريةن. مقالة  1

ــنة الثامنــة عشــرة, العــدد الواحــد, جامعــة صــالح الــّدين ــتة ؛السَّ  یهــ :تطــرق الباحثــان ببيــان نظريَـّـة التواصــل وعناصــرها السِّ
العوامـل اللغويَـّة السَّـتة مـع  ؛ظـام( الَـّوي جيـري فيـه االّتصـالاملرجـع والّسـنن )النَّ , قنـاة االّتصـال, الرسـالة, املرسـل إليـه, املرِسل
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اث الّلغــوي العــريبّ  نظريــة التواصــل الَـّـيت أرکــان  والســيَّما يف علمــی النحــو والبالغــة العربيَّــة, تعــدّ  وظائفهــا هلــا أبعادهــا يف الــرتُّ
 ت نسب إلی رومان جاکبسون.    

 العـدد الثانيـة, , السـنةاصـغري جعفـر وحممـد خاقـاين حممد کتبها  .ش(,ه1389) مرمي )ع(  سوره شناسي . مقالة  سب 2

 اللفظـي شـرتكالوا والـرتادف ترابطيـة عالقـات سورة مرمي )ع( مـن يف مامعاجلة الدراسة هوه حتاول مبني. لسان فصلية ,األول

  .واألسلوبية ابلّلسانيات مستعينة والداللة الصوتية واإلفراد والتكرار
عظــم الّســادات أکتبتهــا   ه.ش(,1397) س( در قــرآن کــرمي (مــرمي حضــرت داســتان شــناختی روايت . مقالــة  حتليــل3

تناولــت هــوه  ؛جبامعــة الزَّهــراء« حتقيقــات علــوم قــرآن و حــدي »وآخــرون, السَّــنة اخلامســة عشــرة, العــدد الثَّالــ , فصــليَّة 
 يف السرد.  هادور کيفّية و  لعناصراملقالة دراسة العناصر البنيويَّة والوجوه املختلفة واجلمع بني هوه ا

کتبتهـا انديـة م(2112-2113)  -السـالم منوذجـا عليـه يوسـف سـورة-الكـرمي  القـرآن يف والتَّواصـل رسـالة  االّتصـال. . 4
تطبيـق  دراسـة الرسـالة هـوه اجلزائريـة, اسـتهدفت اجلمهوريـة -البـويرة  –أوحلـاج  حمنـد آيل لـوانس وسـعيدة شـادلی, جامعـة

تطرقــت يف املبحــ   ,ســورة يوســف يف القــرآن الکــرميباملبحــ  األوَّل  اخــت ّ واصــل يف ضــوء ســورة يوســف )ع(, نظريَّــة التَّ 
 الثَّاين إلی مناذج االّتصال الّلغوي و يف املبح  الثَّال  إلی مناذج من االّتصال غري اللغوي. 

)ع(  أو القضـااي اللغويـة املتعلقـة  ءصَّـة   مـرمي العـوراهتـتم بتطبيـق نظريـة التواصـل وعناصـرها يف ق الّدراسة احلاضرة متتاز نهّنا
 .والتبلي  الدعوة يف الوسائل أقوى من كانت القصة أن ما, کهبوه القصة يف اخلطاب القرآين

 . نظريَّة التَّواصل 3
, إذ ال ميکــن أن يعــيش مبــا أنَّ التَّواصــل بوصــفه ظــاهرة اجتماعيَّــة حيويَّــة ويعتــرب ضــرورة حتميَّــة يف تکــوين ا تمــع اإلنســاينّ 

إذن . ء حياتـهعلـی وجـوده وبقـا ةحافظـلمفحاجته لـوليت کحاجتـه للهـواء واملـاء والغـواء ل ,اإلنسان دون أن يتَّصل مع غريه
ـا النَّــاس   :يف هـوا-عـزَّ وجــلَّ  –يقـول اهلل کمـا  ,التَّواصـل ظـاهرة أساسـيَّة لتعــارف النَّـاس واسـتمرار حيـاهتم وتقــدِّمها   اي  أ يُـّه 

ل َقن اك َم ِمَن ذ ك ر  و أ نـَث ى و ج ع َلن ـاك َم ش ـع واب  و قـ ب ائِـل  لِت ع ـار ف وا ِإنَّ أ َكـر م ك َم ِعَنـد  اهللَِّ إِ  بِـري  ﴾  انَّ خ  جـرات )احلأ تَـق ـاك َم ِإنَّ اهللَّ  ع لِـيم  خ 
ش والتَّعـاون حفاظـا علـی البقـاء واالسـتمرار تقتضي التَّعارف والتَّعاي ة اإلنسانفاإلنسان اجتماعّي بطبعه, و اجتماعيِّ  (13/

 زدهار.والتقّدم واال
ين تعّددت مفاهيم التَّواصل وتنّوعت مدلوالهتا الثَّقافيَّة ابختالف املرجعّيات الِعلميَّة وتعّدد العلماء والبـاحثني والدَّارسـني الـو

صـال لضشـارة إلـی اهلـاتف والّتلغـراف والرّاديـو, اإلتّ  اتناولوا هوا املصطلح يف شّتی التَّخصّصات؛ حي  يسـتخدمها مهندسـو 
ويستخدمها األطّباء يف اإلشارة إلی األمراض املعدية, ويستخدمها علماء االجتماع يف اإلشارة إلـی العمليَّـات الَـّيت يـ ؤثِّر  هبـا 

ـا نظـم اّتصـال.  نسـتنتج مـن هـوا الکـالم أنَـّه وعن طريقها األفراد فيمن حوهلم وينظر علماء السيَّاسة إلـی ا تمعـات علـی أهنَّ
ــا تشــرتک مجيعـا  يف أمــر واحــد  علـی الــرَّغم مــن اخـتالف وتعــّدد معــاين ودالالت لفظـة التَّواصــل يف شــتَّی التَّخّصصـات إالَّ أهنَّ

ي, رتباطــه بــه ومشــارکته لــه وَـّـا يؤّکِــد إجتماعيَّــة اإلنســان. )مزواغــاوتصــّب يف إانء واحــد, أال وهــو عالقــة اإلنســان بغــريه, و 
   (  2/3: م2111-2112
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ت اللغويَّــة احلديثــة ابتــداء  مــن دي سوســري مؤســس النظريَّــة البنيويَّــة ومــا تالهــا مــن نظــرايت هــ مــن املمکــن  یأن نعــد النظــرايَّ
ت الّلسـانية احلديثـة, 117: م2114حماولة ملعرفة الّلغة, )محدامني و علـی حممـود,  يعتـرب و ( نظريـة التَّواصـل مـن أهـمِّ النظـرايَّ

ومان جاکبسون من أهمِّ العلماء الَّوين حتـدَّثوا عـن عمليَّـة التَّواصـل مـن زاويـة لسـانيَّة, حيـ  أسَّـس نظريَـّة التَّواصـل الّلغـوي ر 
بــه اهتمامــا ابلغــا ابعتبــار أنَّ  انطالقــا  مــن العالقــة الوثيقــة بــني الّلســانيَّات وخمتلــف العلــوم وخاصَّــة علــم التَّواصــل الَّــوي اهــتمّ 

س کلّ  یاللغة ه عمليَّة تواصليَّة ابلّنسبة لضنسانّية مجعـاء. وتتمثَـّل عناصـر الشـبکة عنـده يف املرسـل  الوسيلة األولی الَّيت تؤسِّ
ــي اق )املــتکّلم أو املبــدع أو الکاتــب(, واملرســل إليــه )السَّــامع, املتلقِّــي(, والرســالة )احملتــوی, املوضــوع(, والقنــاة )النَّاقلــة(, والسِّ

 (  41سنن )الرموز وقوانني الرتميز(.)نفسه:)املرجع(, وال
مـــن أن نبـــنيِّ معنـــی )التواصـــل( لغـــة, فـــإنَّ جـــوره )و   ل( خـــالف الفصـــل  نفهـــم النظريـــة اللغويـــة الّتواصـــلية فالبـــدّ  یولکـــ
نقطاع, والتواصل علی وزن )تفاعل( ملا يصدر من اثنني فصاعدا , و)تواصـل( مـن )واصـل( املتعـّدي إلـی مفعـول واحـد, واال
وا سيکون )تواصل( مکتفيا ابلفاعل ألنَّ املقصود منه قيام الفعل ابلفاعل, فال ينظر إلی تعلق الفعل ابملفعـول هنـا, ألنَّ وهب

 (  111: نفسهوضع )تفاعل( لنسبته إلی املشرتکني فيه من غري قصد إلی ما تعلَّق به. )
َّ جــاء وقــد اعــرتف البنيويــون لـــ )دي سوســري( بقصــب الســبق يف وسيســه لنظريــة  التَّواصــل مــن داخــل اللســانّيات البنيويــة, 

الباح  النفسي األملاين کـارل بـوهلر مبينـا عمـل دي سوسـري ومکمـال  لـه, فـوکر ثالثـة حمـاور تقـوم عليهـا العمليَّـة التخاطبيـة 
عاليـة وعـن املرسـل وهي: املرسل)ضمري املتکّلم( واملرسل إليه )ضـمري املخاطـب( واملوضـوع, ويتولـد عـن املرسـل الوظيفـة اإلنف

إليــه الوظيفــة اإلفهاميــة وعــن املوضــوع املرجعيــة, فاملوضــوع هــو مــا يصــدره املرِســل متوجهــا بــه إلــی املرســل إليــه. وبنــاء علــی 
بســهولة علــی  ر هــوه احملــاور ويســتدلّ طاع رومــان جاکبســون أن يطــوّ تأمنــوذج بــوهلر الواضــح الســهل للعمليّــة الّتواصــلية اســ

فـــزاد علـــی العوامـــل  ,اإلضـــافية, لقـــد انطلـــق جاکبســـون مـــن أساســـيات بـــوهلر للعمليـــة التخاطبيـــة ســـانيةبعـــ  الوظـــائف اللّ 
التخاطبيــة الثالثــة )املرســل واملرســل إليــه واملوضــوع( لتکــون لــه ســتة عوامــل يســتلزمها التواصــل اللغــوي ّ جعــل لکــلِّ عامــل 

 (119وظيفة خمتصة به. )نفسه: 
 . مفهوم اخلطاب  4

اجلانب واملعنی, وقداکتنفه اإلهبام والغموض خاصة بسبب تنوع احلقول العلميَّة واملعرفية الَـّيت تتصـل  اخلطاب مفهوم متعدد
)مـــيت  .جتماعيــة والسياســية وعلـــم الــنفس والتـــاريخ والفــنهبــوا املفهــوم مثـــل الّلســانيات والدراســـات األدبيــة والفلســـفية واال

بـدورها مقتبسـة مـن  یوهـdiscous) من اللفظة الفرنسـية )( ماخوذة discoursus( لفظة اخلطاب )9: ه.ش1381دانل, 
( کــان الّلســاين اإلنکليــزي زليــيت هــريس رائــد دراســات 11)نفســه:  .( مبعنــی احلــوار والکــالمdiscursusاللفظــة الالتينيــة )

ا  بکـّل هو الوي وسَّع مفهوم اخلطاب إلی جمال أوسع؛ مبا أنَّ حتديد املصطلح يقرِّب الفهـم اخلـ (,م1952) اخلطاب يف
علــم, واخلطــاب مــن املصــطلحات الغربيَّــة املنطلــق الَّــيت حتتــاج إلــی تــدقيق, وللوقــوف علــی بعــ  مفــاهيم اخلطــاب نعــود إلــی 

 املدّونة العربيَّة والغربيَّة الستقرائها وتبيني هوا املصطلح.  
 ةب يف تراثنــا الّلغــوي هــو کتــاب اهلل العظــيم, فلفظــإذا أمعنــا النظــر يف الثَّقافــة العربيَّــة وأهــمَّ مــا ميکــن الرجــوع إليــه يف هــوا البــا

بصي  متعددة. فعلی سبيل املثـال: بصـيغة الفعـل يف هـوه اآليـة:   و اَصـن ِع  عشرة مرَّة   یطاب  يف القرآن الکرمي ورد اثنتاخل 
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َدان  األخـری وبصيغة املصدر يف اآليـة (37/هود)ق ون ﴾ اَلف َل   نِ َعي ِنن ا و و َحِين ا و ال خت  اِطَبيِن يف الَِّوين  ظ ل م وا ِإنَـّه َم م َغر   :  و ش ـد 
ــة  و ف َصــل  اخلَِط ــاِب﴾ ـه  و آتـ َين ــاه  احلََِكم  توجيــه الکــالم  ــو الغــري » کــان مفهــوم اخلطـاب عنــد التهــانوّي هــو:    (21/ ) .م َلك 

واخلطـاب » , بقولـهالم  علـی أنَـّه خطـابوأمَّا ابن جين يف اخلصائ  فقد عرَّف الکـ (175: 1972, )التهانوي, «لضفهام
نسـتنج مـن هـوه الّتعريفـات أنَّ  (32:  1999)إبن جـين,  ,«هو لفت مستقّل بنفسه, مفيد ملعناه, يتِّسم ابألصل الشَّفهي

ظـرايت الرّتاث العريّب قد حتّسس أمهيَّة اخلطاب والدور الّتداويل الَّوي هـو مـن أهـمِّ شـروطه, کمـا تکمـن فيـه أهـمُّ األسـس للنَّ 
ـــا عنـــد النَّحـــاة فقـــد ورد اســـم املفعـــول  املخاطـــب  للداللـــة علـــی  11 م:2115-2116 ,)شـــلباب ؛الّلســـانية احلديثـــة ( أمَّ

طرف اخلطاب اآلخر الَـّوي يوجـه املرسـل  کالمـه إليـه, وذلـيت عنـد حـديثهم عـن املضـمرات. عـرَّف طـه عبـدالرمحن اخلطـاب 
وي يصـــلح أن يکـــون کالمـــا : هـــو الَّـــوي يـــنه  بتمـــام املقتضـــيات التَّواصـــليَّة الَّـــ -اخلطـــاب یأ –إنَّ املنطـــوق بـــه »بقولـــه: 
 ,«ه إلـی الغـري بغـرض إفهامـه مقصـودا  خمصوصـا  يف حقِّ ما يسمَّی خطااب , إذ حـدَّ اخلطـاب أنَـّه کـلِّ منطـوق بـه موّجـ الواجبة

 للخطاب الَّوي يتطلَّب متلقيا.  وَّا يعين أنَّ اخلاصيَّة التواصليَّة مالزمة  (215م: 2112)عبد الرمحن, 
أمَّـا إذا حبثنــا عــن مفهــوم اخلطــاب يف املنظـور الغــريب, فــإنَّ لــه تعريفــات عديـدة حبســب التَّوجــه: وقــد جــاء يف  حماضــرات دي 

لــيت ت»شــولرت اخلطــاب ننَـّـه عــّرف و , «يعــّد رســالة لغويَـّـة يبّثهــا املــتکلِّم إلــی املتلّقــي ويفــيّت رموزهــا»سوســري أنَّ اخلطــاب: 
اجلوانب التقوميية والتقديرية, أو اإلقناعّية, أو البالغيَّة يف نـّ  مـا, أي يف مقابـل اجلوانـب الَـّيت تسـمَّی أو تشـّخ  أو تنقـل 

 اخلطاب: يف معجم الّلسانيات جلون دوبوا له ثالث حتديدات:  (48: 1993)شولرت,  ,«فقط
 ف قجنازه ذات معينة, وهو هنا مرادف للکالم عندی دی سوسري. يعين الّلغة يف طور العمل, أو الّلسان اّلوي تتکلَّ أ

 . وحدة توازي أو تفوق اجلملة, ويتکوَّن من متتالية تشکَّل مرسلة هلا بداية وهناية, وهو هنا مرادف للملفول. ب
اليـــات مـــن . أمَّــا الّتحديـــد الثالـــ , فهـــو: کــّل ملفـــول أعلـــی مـــن اجلملـــة منظــورا إليـــه مـــن وجهـــة نظــر قواعـــد تسلســـل متتج

 (  13اجلمل. )نفسه: 
 . قصَّة مرمي 5
القصَّـة, فمـا مـن شـيت أنَّ للقصـ  طريقتـه اخلاصـة يف  أسـلوب وهـو أال متميـزا , أسلواب   جيد الكرمي القرآن آايت يف املتاّملإّن 

 ـري يف  یيـة وهـعرض احلقائق وإدخاهلا ألـی القلـوب يف صـورة حيَّـة عميقـة اإليقـاع, بتمثيـل هـوه احلقـائق يف صـورهتا الواقع
( وردت 1/389: م1972وهـــوا أوقـــع يف الــنفس مـــن جمـــرد عـــرض احلقــائق عرضـــا   ريـــداي . )ســـيِّد قطـــب,  ,احليــاة البشـــرية

آل عمـران ومـرمي بعـد قصَّـة زکـرايَّ )ع( مباشـرة ومـيالد حييـی لـتالزمهم, وألنَّ األولـی کانـت متهيـدا   یقّصة مـرمي )ع( يف سـورت
ــا فــوَّة ومفــردة بــني نســاء العــامل بشــیء الحيــدث ولــن املــرأة ال یللثَّانيــة وهــ وحيــدة املــوکور امسهــا يف القــرآن الکــرمي؛ وذلــيت ألهنَّ

 حيدث إالَّ هلا. فهو أمر لن يتکرر والتستطيع امرأة أن تدعيه. 
ازه, فجعلـت علی فرق من النَّاس أن تتصـورَّه علـی طبيعتـه وأن تـدرک احلکمـة يف إبـر  ونظرا لغرابة احلادث وضخامته فقد عزّ 

صـفات ألوهيـة, وتصـوض حـول مولـده اخلرافـات واألسـاطري, وتعکـس احلکمـة  –عليـه السَّـالم–تضفي علی عيسی ابن مـرمي 
تعکسـها فتشـوه عقيـدة التوحيـد. والقـرآن  –وهـي إثبـات القـدرة اإلهليـة الـيت ال تتقيـد-من خلقه علی هـوا النحـو العجيـب, 

والسـياق  املزخرفـة. بة ويربز داللتها احلقيقية, وينفی تليت اخلرافات واألساطريکيف وقعت هوه العجي  يف هوه السورة يق ّ 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

504 

 

ــا  هــو يشــهدها )ســيِّد قطــب,  .تــرج القصــة يف مشــاهد مثــرية, حافلــة ابلعواطــف واإلنفعــاالت الــيت هتــز مــن يقرؤهــا هــزَّا  کامنَّ
 (  4/2315: م1972

 هبـا فتحصـل ,للتبيـانأخـری  ويرة للربهـان القصـة ويت فتـارة فيـه, التكـرار جنـد الـوعت إىل يهـدف القـرآين القصـ  مبـا أنّ و 

 مـن وجـه وهو واحد, غرض عن التعبري األساليب يف بتعدد البالغة وتظهر األذهان, يف ترسخ وابلتايل والوعت اخلطبة مقاصد

  اول أن نبنيِّ هوا اجلانب اإلعجازي يف اخلطاب القرآين وفق نظريَّة التواصل.   .اإلعجاز أوجه
 . عناصر الَعَمليَّة التَّواصليَّة يف قصَّة "مرمي العذراء" )ع(  6

تعتمد عملّية التَّواصل علی جمموعة من العناصر املّتصلة واملتداخلة واملتشـارکة مـع ظـروف نفسـّية واجتماعيّـة تـؤثِّر يف الّنهايـة 
 :  هی وهوه العناصر ,علی انتقال األفکار واملعلومات بني األفراد

بشــکل معـنيَّ عــن طريـق عــرض « املتلقِّـني»الّرسـالة الَّــوي يـؤثِّر  يف اآلخــرين  هــو منشـیء"، Emetteurرسـل: " امل -6-0
املرســل:  هــو الَّـــوي يصــوض فکــرة يف شـــکل و (  16: م2111 -2112)مزواغـــي,  أفکــار أو معلومــات أو آراء أو غريهــا,

( ويعتمــد جنــاح 44: م1985ان إلــی اآلخــرين , )بــدوي, رمــوز معيَّنــة ويبعثهــا يف شــکل معلومــات أو أفکــار أو آراء أو معــ
يف قصـة  -تعـالی–يعرّب عن فکرته بدقّة ووضوح. قال اهلل لالّرِسالة يف تبلي  املعنی علی حسن اختيار الّرموز من قبل املرسل 

ن ا فـ ت م ثَّل  هل   فامرمي )ع(:   َلن ا إِل َيه ا ر وح  ﴾ ختَّ و َت ِمَن د وهِنَِم ِحج ااب  ف ا َرس  فمصـدر اإلرسـال يف هـوه  (17مـرمي /)ا ب ش ـر ا س ـِواي 
لمـتکّلم الَـّوی يعـود علـی ذاتـه العليَّـة )نـون لاجلمـع  ومـا دّل علـی ذلـيت هـو ضـمري -سبحانه وتعالی –اآلية الکرمية هو اهلل 

ــيت تــدّل علــی املر  ,«(أرســلنا, روحنــا»اجلماعــة يف  ســل واّلــيت ال يّتســع املقــام وهنــاک الکثــري مــن اآلايت يف القــرآن الکــرمي اّل
  ق ــال  ِإمنَّـ ـا أ ان   :أخــریآيــة يف  -تعــالی- خــتالف يکمــن يف شخصــّية املرســل يف حــّد ذاتــه, فمــثال قولــهلــوکرها کّلهــا, واال

 فاملرِسل هنا يتمثل يف روح األمني.  (19مرمي/ )ر س ول  ر بِِّ  أله ب  ل ِ  غ الم ا ز ِكي ا﴾ 
وهــو مســتقبل الّرِســالة وهــو طــرف ضــروريِّ وعنصــر أساســیِّ يف العمليَّــة التَّواصــليَّة ســواء  "،Recepteuاملتلق ــي: "  -6-0

. والَـّوي يتلَّقـی حمـاوالت التَّـاثري الّصـادرة عـن املرسـل الَـّيت أکان هوا املتلّقي فردا أو مجاعة أو مؤّسسة أو مجهـورا أو مجـاهريايِّ 
أو الکالم السَّامع هو املّتهم وأثناء الکتابة القاریء هو املـّتهم, ابعتبـار کـّل  علی إثرها يتجاوب ويتفاعل معه فاثناء احلدي 

-( قـال 17: 2111 -2112منهما متلّق, وقـد يکـون هـو نفسـه املرسـل, کمـا هـو احلـال يف التَّواصـل الـوَّايت, )مزواغـي, 
ــنيِّ  و لِن  ق ــ:   -ســبحانه وتعــالی ِلِ  ق ــال  ر بُّــِ  ه ــو  ع ل ــيَّ ه  ــو  ــان  أ َمــر ا م َقِضــي ا﴾ ال  ك   (00مــرمي/)َجع ل ــه  آي ــة  لِلنَّــاِس و ر مَح ــة  ِمنَّــا و ك 

کـوليت األمـر حکـم ربُـّيت مبجـیء   یألنَّ اإلسـالم  رسـالة لکـلِّ البشـر ورمحـة للعـاملني. أ ,فاملستقبل يف هوه اآلية النَّاس کافَـّة
ليکـون جميأـه داللـة للنَّـاس علـی قـدرتنا العجيبـة ورمحـة  ,الغالم منيت وإن مل يکن ليت زوج, فـإنَّ ذلـيت علـی اهلل سـهل يسـري

( وهـــوا األمـــر اخلـــارق الـــوي ال تتصـــور مــــرمي )ع( 2/214هــــ.ش:  1381)الّصـــابوين,  ,نبيَّـــا  يهتـــدون قرشـــاده ههلـــم ببعثـــ
 ,وحريَّــة إرادتــهوقوعــه, هــنيِّ علــی اهلل. وأنَّــه أراد أن جيعــل هــوا احلــادث العجيــب آيــة للنَّــاس, وعالمــة علــی وجــوده وقدرتــه 

ورمحــة لبــين إســرائيل أوَّال  وللبشــرية مجيعــا , قبــراز هــوا احلــادث الــوي يقــودهم إلــی معرفــة اهلل وعبادتــه وابتغــاء رضــاه. )ســيِّد 
ـــــَرِقي ا :-عـــــّز وجـــــلّ –( وقـــــال 4/2316: 1972قطـــــب,  ـــــاان  ش  ـــــا م ك  َت ِمـــــَن أ َهِله  ـــــَرمي   ِإِذ انـَت ب ـــــو  ـــــَر يف اَلِكت ـــــاِب م  ﴾  و اذَك 

واملعنــی اذکـر اي حممـد قصَّــة مـرمي العجيبــة  -عليــه الصَّـالة والسَّـالم –فـاملتلقِّي يف هــوه اآليـة الکرميـة هــو الرَّسـول  (06مـرمي/)
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ـــة علـــی کمـــال قـــدرة اهلل أ ال ـــة الدَّ ـــت واعتزلـــت أهلهـــا يف مکـــان شـــرقيِّ بيـــت املقـــدس لتتفـــرض لعبـــادة اهلل.  یالغريب حـــني تنحَّ
 (  2/213ش: 1381)الصَّابوين, 

ــة التَّواصــلّية, ونعــين ابلّرســالة املعلومــات أو اآلراء أو املشــاعر أو أســاس ول ــ یهــ "،messageالر ســالة: "  -6-3 ّب العملّي
نقلهـا إلـی اآلخـرين عـرب الّرمـوز الّـيت قـد تکـون صـوتّية مثـل الکـالم أو صـوريّة مثـل يف االّ اهات اّليت يرغب القائم ابلّتواصل 

مجلـة مـن  یالّرسـالة هـ»الّرمـوز, ويف هـوا الشَّـان ي قـال: و شـکال األمن  ةمثل اإلشارات أو قد تکون خليطالکتابة أو حرکّية 
عتبـار ( وهنـاک ثالثـة أمـور جيـب أخـوها بعـني اال284: م1963, )العسـکري, «البيان حيملها القائم هبا ليؤّديهـا إلـی غـريه

 معاجلة الّرسالة.  –ضمون الّرسالة م –: کود الّرسالة )الرموز( یأال وه ,ابلّنسبة للّرسالة
   codeالشفرة:  -أ

عبـــارة عـــن جمموعـــة مـــن الّرمـــوز توضـــع يف ترتيـــب معـــنّي فتشـــکل للمتلقـــي مغـــزی يفهمـــه اذا کانـــت الّرســـالة معـــرّبة عـــن  یوهـــ
ـــة مـــرمي )ع(:  مضـــموهنا, وذات معنـــی حمـــّدد يتناســـب مـــع مقصـــد املرســـل, ومثـــل ذلـــيت يف القـــرآن الکـــرمي مـــا جـــاء يف قصَّ

ــان  أ ب ــوكِ   ــا ك  ــار ون  م  ﴾, اي  أ َخــت  ه  ــَيأ ا ف ــراي  ــَد ِجَأــِت ش  ــَرمي   ل ق  ــا حت َِمل ــه  ق ــال وا اي  م  ــا ك ان ــَت أ مُّــِ  ف ا ت ــَت بِــِه قـ َوم ه  ــَوء  و م   اَمــر أ  س 
ــِبي ا﴾  َهــِد ص  ــان  يف اَلم  ــَن ك  لِّــم  م  َيــف  ن ك  ــِه ق ــال وا ك  ــار َت إِل َي مــرمي )ع( بعــد محلهــا کيــف  أدرکــت (29-27مــرمي:)ب ِغي ا﴾, ف ا ش 

واجهــت مــع قومهــا و أوحــی اهلل هلــا فامــا إذا واجهــت أحــدا  فاعلنيــه بطريقــة غــري الکــالم, أنــت نــورت للــرمحن صــوما  عــن 
 م ـَرمي   ل ق ـَد إّن ألسنتهم لتنطلق ابلتفريع والتانيـب:  قـ ال وا اي  , حدي  النَّاِس وانقطعت إليه للعبادة. وال  ييب أحدا  عن سؤال

 ﴾ َيأ ا ف راي  ّ َّ يتحول السخط إلی هتکم مريرأی ِجَأِت ش  النَّـيب الـوي تـولَّی « اي أخت هـارون: »يف خطاهبم فظيعا  مستنکرا . 
اهليکــل هــو وذريَّتــه مــن بعــده والــوي تنتســبني إليــه بعبادتــيت وانقطاعــيت خلدمــة اهليکــل. فيــا للمفارقــة بــني تلــيت النســبة الَّــيت 

لَـّيت المتيهـا سبينها وذليت الفعل الَّوي تقارفينه! م ا ك ان  أ ب وِك اَمر أ  س َوء  و م ا ك ان َت أ مُِّ  ب ِغي ا﴾, حتَّـی ويت هبـوه الفعلـة اتنت
هـا:  ف ا ش ـار َت إِل َيـِه﴾ فمـ اذا نقـول إالَّ بنات آابء السـوء واألمهـات البغـااي! وتنفـو مـرمي وصـية الطفـل العجيـب الَـّيت لقنهـا إايَّ

َّ تتــبجح فتســخر وــن يســتنکرون فعلتهــا فتصــمت  تــوّجههم يف العجــب والغــيت الَـّـوي ســاورهم وهــم يــرون عــوراء بطفــل؛ 
 (   2137/ 4: 1972وتشري إلی الطفل ليسالوه عن سّرِها! )سيِّد قطب, 

 "  contenuاملضمون: "  -ب
القائم ابلّتواصل لي عربِّ عن هدفه و مغزاه, فهو العبارات الّـيت تقـال  هيعرف املضمون ننّه ماّدة الّرسالة أو حمتواها واّلوي تتار 

 قـ ال  ِإينّ ع َبـد  اهللَِّ آي ين  اَلِكت ـاب   -عزَّوجـلّ -قـال  ؛واملعلومات اّليت تقّدم واإلستنتاجات اّليت تستنبط واألحکـام الّـيت تقـرتح
ــا أ يَــن   بَّــار ا  و ج ع ل ــيِن ن ِبي ــا﴾,  و ج ع ل ــيِن م ب ار ك  ي ــا﴾,  و بـ ــر ا ِبو الِــد يت و مل َ جي َع َلــيِن ج  ــا د َمــت  ح  ــاِة م  ــا ك َنــت  و أ َوص ــاين اِبلصَّــالِة و الزَّك  م 

ــِقي ا﴾  مــا يســتخل  مــن اآلايت أنَّ ســّيدان عيســی )ع( فّصــل مضــمون رســالته إلــی قومــه حــني کلَّمهــم  (32و31مــرمي: )ش 
ـا جـاء بلفـت املاضـي إلفـادة أان عبـد هلل خلقـين بقدرتـ :وقال ه مـن دون أب, وقضـی ريبِّ أن يـؤتيين اإلجنيـل وجيعلـين نبيَّـا, وإمنَّ
فإنَّ ما حکم به اهلل أزال  البدَّ أن يقع, وأوصاين ابلصَّالة والزکـاة مـدَّة حيـايت, وهکـوا دافـع عـن والدتـه, وأقـام احلجَّـة  ,حتققه

بــاع طريــق اهلــدی بعــد أن تبــنيَّ هلــم احلــّق, أو الضَّــالل ابتّبــاع هــوی الشــيطان. فلــم يبــق هلــم إاّل إتّ  ,علــی املشــرکني واجلاحــدين
 (  19: 2111 -2112)مزواغي, 
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 "  Traitement de messageمعاجلة الر سالة: "  -ج
, فقـد تتـار املرسـل تتمثَّل يف الطّريقة أو الکيفيَِّة اّليت يقّدم هبا املرسل مضمون رسالته ويف اختيار الّرموز والّشـفرة املناسـبة هلـا

واألدلّـة الّـيت يريـدها, وال يـوکر کـّل احلقـائق أو التَّفاصـيل فيهـا, حيـ  يـرتک للمتلّقـي مهمَّـة  یرسالة معينة وحيـدّد فيهـا املعـان
: -تعــالی–( قــال 19: 2111 -2112. وهکــوا تتحقــق أهــداف کــّل فــرد يف اخّتــاذ القــرارات األفضــل, )مزواغــي, الّرســالة

ر اب  و ج د  ِعَند ه ا رَِزق ا قـ ال  اي  م ـَرمي   ر بُـّه ا بِق ب ول  ح س ن  و أ نـَب ت ه ا نـ ب اي  ح س ن ا و ك فَّل ه ا ز ك رايَّ ك لَّم ا د خ ل  ع ل َيه ا ز ك رايَّ اَلِمحَ   فـ ت ق بَّل ه ا
ا ق ال َت ه و  ِمَن ِعَنِد اهللَِّ ِإنَّ اهللَّ  يـ َرز ق  م َن ي   ﴾ أ ّنَّ ل ِ  ه و  ـاء  بِغ ـرَيِ ِحس ـاب  ـا  (37آل عمـران/)ش  يف هـوه اآليـة الکرميـة   ك لَّم 

بـل رکَّـز علـی القـيم  ,جياز ابحلـوف ومل يـوکر مـن التَّفاصـيلاإلدلَّ قوله علی يد خ ل  ع ل َيه ا ز ك رايَّ اَلِمَحر اب  و ج د  ِعَند ه ا رَِزق ا﴾ 
لخدمـة, وکانـت تتعبـد ل کانـت مـرمي مالزمـة بيـت املقـدس  یيف الّرِسـالة, أ مسـتهدفو  هـامّ أنَـّه عـاجل مـا هـو  یوالعرب فيها, أ

ــا﴾  ,يف غــري وجــود صــنفهاعنــدها  مثــار أ وجــودمبکــان تتخــوه هلــا حمــرااب , وکــان زکــراّي يتعهــد تعبــدها فــريی کرامــة  هلــا  و ك لَّم 
قدَّرة ابملصدر, والتقدير: کـلَّ وقـت دخـول ( الَّوي هو اسم لعموم ما يضاف إليه, و )ما( الظرفية وصلتها املمرکّبة من )کلّ 

مــن أيــن لــيت  یعلــی النيابــة عــن املفعــول فيــه, و)أنَّــی( اســتفهام عــن املکــان. أ وانتصــب کــلّ  ,زکــرايَّ عليهــا وجــد عنــدها رزقــا  
نـ ,«ِمن عند اهلل» أجابت مرمي بـــهوا. فلوليت  هللَّ  يـ ـَرز ق  م ـَن ي ش ـاء  . ومجلـة  ِإنَّ اهواستفهام زکراّي عـن الـرزق ألنَـّه يف غـري إابَّ

﴾ مـــن کــالم مـــرمي احملکـــي. واحلســاب يف قولـــه  ـــاب  ألنَّ احلســاب يقتضـــي حصـــر  ,مبعنـــی احلصـــر« بغـــري حســاب»بِغ ــرَيِ ِحس 
الشـیء احملسـوب حبيــ  ال يزيـد وال يـنق , فــاملعنی إنَّ اهلل يـرزق مـن يريــد رزقـه مبـا ال يعــرف مقـداره ألنَـّه موکــول إلـی فضــل 

 (    3/236: م1984عاشور, اهلل. )ابن 
 " "canalالوسيلة )القناة(:  -6-4

ـــة مثـــل: اخلطـــب واحملاضـــرات  ـــه, وقـــد تکـــون الوســـيلة مسعّي ـــل إلي  رس 
ـــی امل رِســـل إل

 
الوســـيلة هـــي الوســـيط لنقـــل الّرســـالة مـــن امل

ة مثـل الّتلفزيـون أو مسعيّـة بصـريّ  ,واإلذاعة, أو بصريّة کما يف املطبوعات ) کتب, صـحف, جمـاّلت, صـور, ملصـقات ... (
أو قد تکون احلواس اإلنسانيَّة من مسع وبصر وشم وذوق وملـس کمـا هـو احلـال يف التواصـل الـوايت.  ,أو الّسينما أو الفيديو

﴾,  و ه ـزِّ 19: 2111 -2112)مزواغي,  ي إِل َيـِ  ( قال تعالی:  فـ ن اد اه ا ِمَن حت َِته ا أ ال حت َز ين قـ َد ج ع ـل  ر بُـِّ  حت َت ـِ  س ـراي 
ِني ـــا﴾,  ف ك ِلـــي و اَشـــر يب و ق ـــرِّي ع َين ـــا ...﴾  ـــاِقَط ع ل َيـــِ  ر ط ب ـــا ج  ـــوَِع النََّخل ـــِة ت س  ضـــمري الرفـــع املســـترت يف  (26-24مـــرمي:)جِبِ

ــه ,, أي انداهــا املولــود«فحماتـه»عائــد إلــی مــا عــاد عليــه الضَّــمري الغائــب يف « انداهـا»  – وهــوا إرهــا  لعيســی وکرامــة ألمِّ
لتحقيــق ذلــيت وإلفــادة أنَّــه انداهــا عنــد وضــعه قبــل أن ترفعــه مبــادرة للتســليَّة والبشــارة « مــن حتتهــا»وقيــد  ,-عليهمــا السَّــالم

ــه. فائــدة قولــه یوتصــويرا لتلــيت احلالــة الَّــيت هــ ــوَِع النََّخل ــِة﴾ أن يکــون إمثــار  حالــة متــام اتِّصــال الصــبیِّ نمِّ ــِ  جِبِ ــزِّي إِل َي  و ه 
ــزِّي﴾ معنــی قــّريب أو أدين, فعــداجلــوع اليــ ه, وتلــيت کرامــة أخــری هلــا. وضــمَّن  و ه  بــــ )إلــی(,  یابس ر طبــا بربکــة حتريکهــا إايَّ

إلـی نفسـيت ِجـوع النخلـة.  قـّريبواملعنـی:  ,حرِّکي جوع النخلة وقرِّبيه يدن  إلييت وي ِلن بعد اليـبس وي سـقط عليـيت رطبـا یأ
ِني ا﴾ فعيل مبعنی  عـن طراوتـه ومل يکـن مـن الرطـب املخبـوء مـن  ی, وهو کناية عن حداثن سـقوطه, أنی  فعول, أي جمتامل ج 

ألنَّ الرطـــب متـــی کـــان أقـــرب عهـــدا بنخلتـــه کـــان أطيـــب طعمـــا. ومجلـــة  و ق ـــرِّي ع َين ـــا﴾ تشـــمل هنـــاء العـــيش واألنـــس  ,قبـــل
 (  16/89: م1984, )إبن عاشور ابلطفل املولود. ويف کونه قرَّة عني کناية عن ضمان سالمته ونباهة شانه.
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 " "Noiseالت شويش:  -6-2
هــو عــائق أو مــانع يتــدّخل إثــر انتقــال الّرســالة مــن املرســل إلــی املتلقــیِّ فيقّلــل مــن فعالّيتهــا أو يــدفع إلــی تغيــري معناهــا حمــداث 

ه يقّلــل مــن فعالّيــة ســوء الفهــم, والتَّاويــل اخلــاطیء جيعــل الّرســالة تنحــرف عــن هــدفها, فالّتشــويش يعيــق عملّيــة التَّواصــل ألنَّــ
ــا و ض ــع َته ا ق ال ــَت ر بِّ 22: 2111 -2112الّرسـالة, )مزواغــي,  ( ومــن أمثلــة ذلــيت يف اخلطــاب القـرآين قولــه تعــالی:  فـ ل مَّ

ـــَرمي    ـــا م  ــاألنـَث ى و ِإينّ مس ََّيت ه  ـــَيط اِن ِإينّ و ض ــَعت ه ا أ نـَث ـــى و اهللَّ  أ َعل ـــم  مبـ ـا و ض ـــع َت و ل ـــَيس  الـــوَّك ر  ك  ـــا ِمـــن  الشَّ و ِإينّ أ ِعيـــو ه ا بِــ   و ذ رِّيَـّت ه 
وملَـّا  ,مـا حيملـه يف بطنهـا خملصـا  للعبـادة واخلدمـة« حنَّـة بنـت فـاقود»نـورت امـرأة عمـران وامسهـا  (36آل عمـران:)الرَِّجيِم﴾ 

ــا أنثــی وظنَّــت  متّحــرة ومعتــورة:ولــدهتا قالــت   :فقبــل اهلل مــرمي )ع( وقــال ,ور إالَّ الــوکوريف النــ مقبــوالمل يکــن أنّــه اي ربِّ إهنَّ
ـــاألنـَث ى ﴾ أ اهلل ملـــرمي )ع( قـــلي مل  و  أ   واهلل أعلـــم ابلشـــیء الَّـــوي وضـــعت ی و اهللَّ  أ َعل ـــم  مب ـــا و ض ـــع َت﴾ أ  ی  و ل ـــَيس  الـــوَّك ر  ك 

تعظيمـا  لشـان هـوه  -تعـالی–مـه واجلملتـان معرتضـتان مـن کال ,ليس الوکر الوي طلبته کاألنثی الَّيت و هبتها بل هوه أفضل
 یحامــل هبــا وهــ یاملولــودة ومــا علَّــق هبــا مــن عظــائم األمــور وجعلهــا وابنهــا آيــة للعــاملني. لقــد عــوذت أمهــا مــن الشــيطان وهــ

ـــه فشـــل مـــع آدم,  علـــیالشـــيطان علـــی اإلنســـان, ألن الشـــيطان  ســـيطرةبدايـــة  ـــدة للخلـــق, حيـــ  إن ـــة جدي أن املـــيالد بداي
 (   81م: 2118 )أکرم, فکان الشيطان عائقا حقيقيا يف العمليَّة التواصليَّة. ن البداية.فيحاول مع کل بنيه م

 " Feed Backرجع الص دي "  -6-6
يقصــد إعــادة املعلومــات للمرســل حّتــی يســتطيع أن يقــّرر مــا إذا کانــت الّرســالة حققــت أهــدافها أم مل حتقــق. کمــا أنَّ رجــع 

ا أدَّت مهّمتها وحّققت دفها, أو العکس هنـا ينبغـي علـی ستمرار الّصدی يّشجع املرسل علی اال يف بّ  رسالته ويقنعه نهنَّ
( ومــن أمثلــة ذلــيت تضــمنت قصــة مــرمي 23: م2112املرســل أن يعيــد تشــکيل وبنــاء رســالته مــن جديــد. ) مکــاوی وســيد, 

سـالة معّينـة مثـل احلـدي  الّنفسـي هـو رّد فعـل داخلـّي يصـدر عـن الفـرد عنـدما يتـاثّر بر و  العوراء )ع( رجع الصدی الّداخليّ 
ـــاض  ِإىل  ِجـــوَِع النََّخل ـــِة -تعـــالی–( قـــال 24: 2111 -2112الـــّداخلّي أو مناجـــاة الـــوات, )مزواغـــي,  ـــا اَلم خ  :  ف ا ج اء ه 

ا و ك َنـت  ن َســي ا م َنِسـي ا﴾  ـو  ـا﴾ (23مـرمي/)ق الـ َت اي  ل َيت ـيِن ِمـتُّ قـ َبـل  ه   ی: أجلاهـا واضــطرها, أیأ ونالحـت يف معنـی  ف ا ج اء ه 
مــرمي الشــابة الصــغرية تواجــه اآلالم  یجاءهــا فجــاة, وجاءهــا مصــاحب آبالمــه املعتــادة فجلســت حتــت جــوع النخلــة. هــا هــ

النفســية, ويفاجأهــا املخــاض ويلجأهــا إلــی جــوع النخلــة تســتند عليــه وتتشــب  بــه مــن آالم الــوالدة, ال  احملــناجلســديَّة مــع 
فيـه  یيف شیء, الأم معها والأخت والخالة والعمه والجـارة جبانـب شـعورها الـداخلي بعظـم مـا هـتعرف شيأا وال معني هلا 

: قائلـةمـرمي تعـاين کـل ذلـيت فتصـرئ يف نفسـها  یهـا هـ. الشـريفة العفيفـة الطـاهرة یوما ستقدم عليه من اهتـام قومهـا هلـا وهـ
ا و ك َنت  ن َسي ا م َنِسي ا﴾  (  91 :1429 -2118: مل أکن شيأا ي وکر. )أکرم, یأ   اي  ل َيت يِن ِمتُّ قـ َبل  ه و 

 أنواع الت واصل:  -7
يعتـــرب املهتّمـــون ابلّتواصـــل اإلنســـاين کـــلَّ فهـــم مـــنظم اثبـــت يعـــربِّ بـــه اإلنســـان عـــن فکـــرة  ـــول خبـــاطره أو إحســـاس جيـــيش »

ــا هــو لغــة قائمــة بــواهتا علــی نــوعني مــن التَّواصــل ة شــتملقصَّــة مــرمي العــوراء )ع( م( 43م: 2111)الطنــويب,  .«بصــدره, إمنَّ
 .  اسنوکر لکل منهما منوذجو 
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إلـی  رسـلکوسـيلة لنقـل الّرِسـالة مـن امليعتـرب هـوا النـوع مـن التواصـل,  واللفـت  تِّصال الَـّيت يسـتخدم فيهـا اللفـت کّل أنواع اال
ـــ ـــة السَّ جـــاء يف معجـــم مصـــطلحات اإلعـــالم أنَّ التَّواصـــل  ؛معاملتلّقـــي, ويکـــون هـــوا اللفـــت منطوقـــا فيدرکـــه املســـتقبل حباسَّ

اإلتصــال الَّــوي يعتمــد علــی وســائل تتکــّون أساســا  مــن کلمــات مکتوبــة أو غريمکتوبــة يف توصــيل الفکــرة أو  هــو»اللغــوي: 
الم والکتابــة ( فلغــة الکــ49: 1985)زکــي,  .«الّتقــارير, اخلطــاابت, احملــاداثت الّتلفزيونيَّــة واملــؤمترات املعنــی مثــل الّنشــرات,

أساس من التَّواصل, وخري دليل علی ذليت أنَّ القرآن الکرمي اعتمد التَّواصل اللغوي يف تبلي  الّرِسـالة ألنَـّه خطـاب  یإذن ه
قصــ  ..( جنــده قائمــا علــی التَّواصــل اللغــوي  -تشــريع -)عقيــدة وإذا نظــران إلــی فحــوی اخلطــاب القــرآينّ  ,بــني اهلل ورســوله

, الرتغيب والرتهيب, احلوار واجلـدل(, واللغـة أداة رمزيَـّة يـّتم بواسـطتها التَّعبـري عـن أفکـار اإلنسـان یالنَّهاألمر و يف أساليب )
 .ومشاعره ونقلها إلی اآلخرين

يعــين أنَّ الفکــر حباجــة إلـی األلفــال اللغويـّـة وترکيباهتــا هـوا ولـوليت تعــّد اللغــة أهـمَّ وســيلة يتحقــق هبــا الّتواصـل بــني النَّــاِس, و  
عبـد ا يـد حييـی  ی يّتم انتقاله بني النَّاس, کما تساعدان علی التَّفکري بطريقة أکثر دقَـّة ووضـوحا, والتَّواصـل اللغـوي عنـدحتّ 

هو الوي يعتمد علی الکلمات أو األلفال الَّيت تنطق هبا, واختيار هوه الکلمات الَّيت قـد تعـرّب عـن أشـياء ماّديـة أو معنويَـّة 
معنی واحدا , وقد حتمل أکثر من معنی, وتتحـّدد تلـيت املعـاين مـن اإلطـار أو الوقـت الَـّوي تسـتعمل فيـه  والَّيت ال حتمل إال

( والتَّواصـل الّلغــوي يتمثـل يف حـوار املالئکــة مـع  مـرمي العــوراء )ع(  يف 31/29م: 2111-2112)السـّياق(. )مزواغـي, 
ــة  اي  م ــَرمي   -تعــالی–قولــه  ــاِء اَلع ــال ِمني ﴾,  اي  م ــَرمي   اقَـن ــيِت  :  و ِإَذ ق ال ــِت اَلم الِئك  ــر ِك و اَصــط ف اِك ع ل ــى ِنس  ِإنَّ اهللَّ  اَصــط ف اِك و ط هَّ

َيهِ  ــا ك َنــت  ل ــد  ــع  الــرَّاِكِعني ﴾,  ذ لِــ   ِمــَن أ نـَب ــاِء اَلغ َيــِب ن وِحيــِه إِل َيــ   و م  ِعــي م  ــِلر بِّــِ  و اَســج ِدي و ارَك  ــَم َم ِإَذ يـ َلق ــون  أ َقالم ه  َم أ يُـّه 
ـ ـة  اي  م ـَرمي   ِإنَّ اهللَّ  يـ ب شِّ َيِهَم ِإَذ ت َت ِصـم ون  ﴾,  ِإَذ ق الـ ِت اَلم الِئك  ِسـيح  ِعيس ـى ي َكف ل  م َرمي   و م ا ك َنت  لـ د  ـة  ِمَنـه  امَسـ ه  اَلم  ِلم  ر ِك ِبك 

ــرَّ  نـَي ا و اآلِخــر ِة و ِمــن  اَلم ق  ــا يف الــدُّ ــَرمي   و ِجيه  َهــال  و ِمــن  الصَّــاحلِِني ﴾,  ق ال ــَت ر بِّ أ ّنَّ ابَــن  م  َهــِد و ك  لِّــم  النَّــاس  يف اَلم  ِبني ﴾,  و ي ك 
ــو  ــر ا ف ِإمنَّ ــا يـ ق  ــى أ َم ــاء  ِإذ ا ق ض  ــا ي ش  ِلِ  اهللَّ  ت َل ــق  م  ــو  ــر  ق ــال  ك  ــون  يل و ل ــد  و مل َ مي َس َســيِن ب ش  ــون ﴾ي ك  ــَن فـ ي ك  ران: آل عمــ) .ل  ل ــه  ك 

ــَرمي  ﴾ عطــف علــی مجلــة  (42-47 ــة  اي  م  انتقــل مــن ذکــر أمِّ مــرمي إلــی و « إذ قالــت امــرأة  عمــران»قولــه  و ِإَذ ق ال ــِت اَلم الِئك 
صــطفاء األوَّل اصــطفاء ذايت وهــو مــن اإلطنــاب. وهــو جعلهــا منزَّهــة ألنَّ اال« اصــطفاک». وتکــرَّر  فعــل نفســها ذکــر مــرمي

صــطفاء األزمنــة. وتکلــيم املالئکــة واال کــلالتفضــيل علــی الغــري. ونســاء العــاملني نســاء زماهنــا, أو نســاء  زکيَّــة, والثَّــاين مبعنــی 
   (244م: 1948, إبن عاشور) .يّدالن علی نبوءهتا

لقصـــد اإلعجــاب حباهلــا. ألنَّ النــداء األوَّل کفـــی يف حتصــيل املقصــود مـــن « اي مــرمي اقنــيت»وإعــادة النــداء يف قــول املالئکـــة 
ا لسماع کالم املالئکة, فکان النداء الثَّاين مستعمال  يف جمّرد التنبيه الَّوي ينتقل منه إلی الزِمـه وهـو التنويـه هبـوه احلالـة إقباهل

إذن هلا ابلصَّـالة مـع اجلماعـة, وهـوه خصوصـية هلـا مـن بـني « مع الرَّاکعني»واإلعجاب هبا, والقنوت مالزمة العبادة. وقوله 
 .  بصيغة مجاعة املوکر  الرَّاکعني  جاءت لفظةعنی ارتفاعها عن بقيَّة النساء, ولوليت نساء إسرائيل إظهارا مل

ألنَـّه ملـا  ,لقصد ونيسـها ابخلـرب املـوايل« اي مرمي إنَّ اهلل يبشرِک بکلمة منه»اخلطاب مقدمة للخطاب الَّوي بعده وهو  اوهو
ـا هلا حزان  وسوء قالة بني النَّاس, مّهـد لـه مبـا  جيلب حاصله عنايـة اهلل, فالجـرم أن ب اخت ّصـتجيلـب إليهـا مسـرّة, ويوقنهـا نهنَّ

 تعلم ننَّ اهلل جاعل هلا خمرجا وأنَّه ال تزيها. 



 مييکاوه رح,  سودابه مظّفري الّتواصل يف اخلطاب القرآينّ 
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ومـا کنـت تتلـوا مـن »إمياء إلی خلوِّ کتبهم عن بع  ذليت, وإالَّ لقال: وما کنت تتلو ک تـبهم مثـل« وما کنت لديهم»وقوله 
ــم تنــازعوا يف کفالــة مــرمي حــني إنَّــيت ختــربهم  یأ ,«قبلــه مــن کتــاب عــن أحــواهلم کانَّــيت کنــت لــديهم. أشــارت اآليــة إلــی أهنَّ

ستقسـام وفيـه کانـت بعـد اال -ع- ننَّ کفالـة زکـرايء مـرمي  تـربمتنـان هـوا االف ,ولدهتا أمها حنَّة, إذ کانت يتيمة کما تقدم
 تنبيه علی تنافسهم يف کفالتها. 

ـــة  قولـــه   ـــة ﴾  ِإَذ ق ال ـــِت اَلم الِئك  ِلم  ـــر ِك ِبك  ـــَرمي   ِإنَّ اهللَّ  يـ ب شِّ وإذ قالـــت املالئکـــة اي مـــرمي إنَّ اهلل »بـــدل اشـــتمال مـــن مجلـــة  اي  م 
قصــد منــه التکريــر لتکميــل املق ــول بعــد اجلمــل املعرتضــة. ولکونــه بــدال مل يعطــف علــی إذ قالــت األول وتقــدَّم « اصــطفاک

بـــدون األســـباب  یيف تکـــوين اجلنـــني أ ةمعتـــادغري لمـــة کلمـــة خاصـــة کلوصـــف عيســـی اباملـــراد مـــن الکـــالم علـــی يبشـــرک. و 
إذا قضــی »بــدون واســطة أســباب النســل املعتــادة وقــد دلَّ علــی ذلــيت قولــه  یأ ,بتــداء ا ــازيلال  مــن املعتــادة. وقولــه منــه 

لوجـه لضنسـان وهــو وصـف مشــتق مـن ا ی: التقــّدم علـی األمثـال, والکرامـة  بــني القـوم, وهـیوالوجيـه ذو الوجاهـة وهـ«. أمـرا  
أفضـــل أعضـــائه الظـــاهرة منـــه, وأمجعهـــا لوســـائل اإلدراک وتصـــريف األعمـــال, فـــاطلق الوجـــه علـــی أوَّل الشـــیء علـــی طريقـــة 

ن هـوا اإلسـم فعـل مـسيِّدهم واملقدَّم بيـنهم. واشـتق  ی( ويقولون: هو وجه القوم أ246: نفس املصدر) ,ستعارة الشائعةاال
 (  247: نفسهاملکرَّم بينهم ومقبول الکلمة فيهم. ) هو من وجيه صفة  مشبَّهة , فوجيه النَّاس فجاء ,و ج ه بضم اجليم ککر م

مجلة معرتضة, من کالمها, بني کـالم املالئکـة. والنـداء للتحسـر ولـيس للخطـاب: ألنَّ الَـّوي کلَّمهـا هـو « قالت ربِّ »قوله 
ـب  ی يکـون يل ولـدأنَـّ سـتفهام يف قوهلـا قـد توجَّهـت إلـی اهلل. واال یاملليت, وهـ  :ولـوليت أجيـب جـوابني ,لضنکـار والتعجِّ
بها. )نفسه:   خلإإذا قضی أمرا  إنکارها, والثَّاين  أزالفهو   کوليت اهلل تلق ما يشاء أحدمها   (  249لرفع تعجِّ
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ّتفــق عليهــا يف جمتمــع مــا, کلغــة احلرکــات املتعــارف و املوهــو اعتمــاد عالمــات أخــری دالَّــة مــن غــري اللغــة املنطوقــة أو املکتوبــة 

, يقـول انيـف خرمـا:  ات الفيزيولوجّية الَّيت تطـرأ علـی اإلنسـان نتيجـه انفعـال معـنيَّ إنَّ تعريـف »واإلشارات واإلمياءات والتَّغريَّ
ل التَّواصــل بــني البشــر فمــن انحيــة ميکــن أن حيصــ ,بعضــهم ننَّ اللغــة وســيلة لضتصــال بــني البشــر لــيس تعريفــا دقيقــا متامــا

واإلحيـاء  ,وح بني ردود الفعل العفویِّ کـامحرار الوجـه داللـة علـی اخلجـل, والعبـوس تعبـريا عـن الغضـبابوسائل غري لغويَّة ترت 
ة املعتمــد نحــد أجــزاء الوجــه والوســائل الکثــرية األخــری کالّرســوم والّنقــود واألعــداء .. والقصــيدة الّشــعريَّة أو القطعــة املوســيقيَّ 

 ,للغــة الّصــامتة أوالسَّــاکتةاب( وبعــ  األحيــان يطلــق علــی هــوا النــوع مــن التَّواصــل 32م: 2111-2112)مزواغــي, ..« 
حوار مرمي)ع( مع قومها حـني أتـت قومهـا بعـد أن طهـرت مـن النفـاس حتمـل ولـدها عيسـی )ع( علـی يـديها له وخري مثال 
لِّـم  اَلي ـَوم  ِإَنِسـي ا﴾,  ف ا تـ َت بِـِه :  ... ف ِإمَّا تـ ـر ِينَّ ِمـن  الَ -تعالی–قال اهلل  ا فـ ق ـويل ِإينّ نـ و َرت  لِلـرَّمَح ِن ص ـَوم ا فـ ل ـَن أ ك  ـد  ـِر أ ح  ب ش 

ـــوَ  ـــان  أ ب ـــوِك اَمـــر أ  س  ـــا ك  ـــار ون  م  ﴾,  اي  أ َخـــت  ه  ـــَيأ ا ف ـــراي  ـــَد ِجَأـــِت ش  ـــَرمي   ل ق  ــا حت َِمل ـــه  ق ـــال وا اي  م  ان ـــقـ َوم ه  ـــا ك  َت أ مُّـــِ  ب ِغي ـــا﴾, ء  و م 
َهِد ص ِبي ا﴾  لِّم  م َن ك ان  يف اَلم  فالتَّواصـل غـري اللفظـي يف هـوا احلـوار يتمثـل  (29-26مـرمي:  ) ف ا ش ار َت إِل َيِه ق ال وا ك َيف  ن ك 

وهـو اإلميـاء إلـی  فحوفت مجلة للقرينـة.  إيّنِ نورت صوما   وإن لقيت من البشر أحدا  فقويل:  يف استعمال لفظة  ص َوم ا﴾
ـا نـورت صـوما   لِّـم  اَلي ـَوم  ِإَنِسـي ا﴾ فـاملراد أن تـؤدي ذلـيت قشـارة إلـی أهنَّ ا نورت صوما  جمازا  بقرينة قوله فـ ل َن أ ك  نن تشـري أهنَّ

ــا ال تــتکل م ألجــل ذلــيت, )إبــن عاشــور, إشــارة تــدلُّ علــی اال (  16/93: 1984نقطــاع عــن األکــل, وإشــارة تــدلُّ علــی أهنَّ
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عندما جاءت إلی قومها ورأوها وابنها أعظمـوا أمرهـا واسـتنکروه وقـالوا هلـا: لقـد جأـِت  وأيضا يتمثل فی لفظة  ف ا ش ار َت﴾
مـا کـان أبـوک رجـال فـاجرا  وماکانـت أمُّـيِت سـيأة  فکيـف صـدر  ,شيأا  عظيمـا  م نکـرا  واي شـبيهة هـارون يف الصـالح والعبـادة

ابلصــالح والعبــادة؟ يف هــوه الفــرتة مل  ــبهم مــرمي )ع( وأشــارت إلــی عيســی )ع( هــوا منــيت وأنــت مــن بيــت طــاهر معــروف  
   (  2/215: ه.ش1381)الصَّابوين,  .ليکلِّموه ويسالوه

 النَّتائج  -1
 : التالية لنا إلی النتائجوصّ تو  قّصة مرمي تطرقنا إلی تطبيق نظريَّة التَّواصل فی هوه يف دراستنا

ت اللســانيَّة احلديثــة وهلـا مکانــة عظيمــة يف الدراســات نظريَـّة التواصــل الَّــيت ت   - نســب إلـی رومــان جاکبســون مــن أهـمِّ النَّظــرايَّ
لقـداهتّم البـاحثون والدارسـون هبـوه النظريّـة تظهـر لنـا جوانـب مـن اإلعجـاز القـرآين, والسّيما الدراسات القرآنيّـة الّـيت اللغوية 
 .علی وجه اخلصو  ما , والقص  القرآينالبح  يف اخلطاب القرآين عمو ا ضمن ابلغ ااهتمام

ــــةبــــرزت لنــــا کيفيف قّصــــة مــــرمي دراســــة نظريــــة التواصــــل  - ادِّلتــــه يف الــــردِّ علــــی النَّصــــاری واملشــــرکني  -تعــــالی–ر اهلل اظهــــإ ّي
حــول مولــد عيســی )ع( إلقنــاعهم, املزعومــة واجلاحــدين مــن األقــوال الشــنيعة اقرتفوهــا ملــرمي )ع( ومــن اخلرافــات واألســاطري 

وعاجلنا مکوانت ستَّة لنظرية التواصل يف قصة  مرمي العوراء )ع(  ونوعني من التواصل اللغوي وغري اللغـوي وعـرض منـوذج 
 لکل منهما.  

املعجبـة املعجـزة , الّـيت إظهـرت يف خـرق العـادات القصـ  القرآنيّـة أبلـ  وأروعی هـ -عليهما السَّـالم-قصَّة مرمي وعيسی  -
ــار و  امآاثر القــدرة الرَّابنيــة ماثلــة أمــ مبــيالد عيســی )ع(, لتظــلَّ  ابلعــرب والقــيم األخالقيــة  حافلــةاألبصــار بعظمــة الواحــد القهَّ

 والنفسيَّة واستلهام للدروس.  
دراسة نظرية التواصل يف قصة مرمي )ع( دليل علی أنَّ علوم القرآن حبر زاخر التنتهـي علومـه وعجائبـه والينضـب معينـه,  –

کتشاف فيها مستمّر ومتواصل وال ينتهـي إلـی أن يـرث اهلل هبا مجيعا, وأنَّ البح  واال  اإلحاطةلبشرّي لعقل الوأن ال ميکن 
 األرض ومن عليها.

ويف الّنهاية هوه الدراسة تشـري إلـی أّن القـرآن وتفسـريه الحيـّد بـزمن خـاّ  والبقالـب حمـدود, بـل جيـري مـع الّزمـان والتقـّدم -
املفّســـرون وعلمـــاء القـــرآن بتفســـري جديـــد عصـــرّي للقـــرآن متماشـــيا مـــع التقـــدم العلمـــّي  العلمـــّي واألديّب, فيجـــب أن يهـــتمّ 

 واحلضارة الثقافّية.
 املصادر واملراجع

 القرآن الکرمي 
 , مصر: طبع اهليأة العامَّة للکتاب. 4, طاخلصائصم(. 0999إبن جين, )

 ر.الدار التونسية للنش تونس: ,تفسري التَّحرير والتَّنوير (.م0984إبن عاشور, حممد طاهر)
, شـرکة ألفـا للنشـر واإلنتـاج 0. طابلقرآن جندد احلياة قراءة تدبرية يف سورة مـرميم(.  0118 -هـ  0409أکرم, رضا ) 
 .  الفينِّ

 . القاهرة: دار الکتب املصري. معجم مصطلحات اإلعالمم(. 0985بدوی, أمحد زکی ) 
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 , مصر: طبع اهليأة العامَّة للکتاب.   0ج ,کشاف اصطلحات الفنونم(. 0970التَّهانوي, )
جمل ـة زانکـو   العـريّب. اللغـويّ  الـدرس يف وأبعادهـا التواصـل ظريـةن(. م0104)  نشـات, علـی حممـود ودلـدارغفور , محـدامني

 صـ , أربيـل,  الـدين صـالح جامعـة اللغـات كليـة العربيـة اللغـة قسمإربيل, , امعة صالح الد ينجل للعلوم اإلنساني ة
007-034 
 , القاهرة: دار الشروق.0ط ,يف ظالل القرآن .(م0970سيِّد قطب, )

, أطروحـة ماجسـتري, إسرتاجيَّة اإلقناع يف اخلطـاب القـرآين )السِ ـور املکيَّـة أمنوذجـاً(م(. 0105-0106شلباب, مجال )
 جامعة حمّمد بوضياف, اجلزائر.

 , بريوت: املرکز الثقايف. 0الغامني, ط  , ترمجة: سعيدالسيمياء والتأويلم(. 0993شولرت, روبرت )
 , طهران: نشر إحسان. 0 ط ,صفوة التَّفاسريهـ. ق(.  0400هـ. ش,  0381الصَّابوين, حمّمد علی )
ت األتصالم(. 0110الطنويب, حممد عمر )  , مصر: مکتبة اإلشعاع الفنيَّة. 0, ط نظرايَّ

 , املغرب: املرکز الثقايف. 3, ط ثر العقلياللسان وامليزان أو التکو م(. 0100عبد الرمحن, طه )
   ., بريوت: دار اآلفاق اجلديدة4 ط ,الفروق يف اللغةم(. 0963العسکري, أبوهالل )

 ., ماجستري, جامعة وهران, اجلزائرأساليب اإلقناع يف سورة يوسف .(م0100-0100مزواغي, أمحد )
, القــــاهرة: الــــدار املصــــرية 3ط: ,رايتــــه املعاصــــرةاالت صــــال ونظم(. 0110کــــاوی, حســــن عمــــاد, ســــيد, ليلــــی حســــني )

 .اللبنانيَّة
, ترمجــه: حســينعلی نــوذری, چــاپ: اول, هتــران: گفتمــان هــای ای بــر نظريــه مقدمــه .(ه.ش0381مــيت دانــل, دااين )

 فرهنگ گفتمان. 
لسـالم ا عليـه يوسـف الكـرمي سـورة القـرآن يف والتواصـل االتصـال .(م0100/0103انديـة لـوانس, سـعيدة شـادلی )

 .اجلزائرية اجلمهورية, أوحلاج حمند آيل العريب, جامعة واألدب اللغة يف الليسانس شهادة لنيل مقدمة , موكرةمنوذجا
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(17) 
 توجيه القراءات القرآنية وأثره يف إثراء الدرس اللغوي

 1د. رشيد عموري

 غرب, املعن مركز فاطمة الفهرية ل حباث والدراسات بفاس
 مقدمة:

ضـوابط للسـان العـريب لقد فرضت احلاجة بسـبب اتسـاع رقعـة اإلسـالم, ودخـول أجنـاس كثـرية يف ديـن هللا تعـاىل إلــى وضـع 
خلدمـــة القـــرآن الكـــرمي, ولتوجيـــه قراءاتـــه, وتفســـريه, وللتفريـــق بـــني حمكمـــه ومتشـــاهبه, إىل غريهـــا مـــن األهـــداف الـــيت ســـطرها 

علـم النحـو والصـرف اللـوان د رسـا علـى فا نشأت بناءا  على هوا علوم كثـرية, مـن بينهـا: علماؤان األجالء يف فجر اإلسالم؛ 
أساس أهنما علم واحد, ّ تطورا  إىل أن أصبحا األداة البارزة يف فهم الن  الديين, والوسـيلة املوضـحة ملدلوالتـه. فالصـرف 

ا,  ويف فهــم وتوجيــه القــراءات القرآنيــة خصوصــا. هــوا يعتــرب األداة البــارزة إىل جانــب النحــو يف فهــم كتــاب هللا تعــاىل عمومــ
وقد ارتبط علم الصرف والنحو والقـراءات وعلـم التوجيـه بتفسـري القـرآن الكـرمي, إذ تعتـرب هـوه العلـوم مـن أهـم مـا حيتـاج إليـه 

 املفسر لفهم كتاب هللا واستخراج معانيه وأحكامه, وتعترب من أهم ما حيتاج إليه القارئ.
وخى بيــان عظمــة اللغــة العربيــة, والوقــوف علــى شــيء مــن أســرارها, والتاكيــد علــى بيــان ســعتها, واســتيعاهبا هــوا البحــ  يتــ

لكــل جديــد. وهتــدف أيضــا إىل إبــراز أمهيــة الدراســة النحويــة والصــرفية عمومــا, وفائــدهتا العظيمــة يف فهــم وتوجيــه القــراءات 
 وأثر هوا يف إثراء الدرس اللغوي.القرآنية, 

حـــ  فســـيكون منهجـــا اســـتقرائيا حتليليـــا, يتســم جبمـــع البيـــاانت وهـــي يف هـــوا البحـــ  القـــراءات, ّ تصـــنيفها أمــا مـــنهج الب
 ودراستها واستخال  النتائج منها. وأما تصميم البح  فهو كالتايل:

 مقدمة. -
 مبح  متهيدي. -
 للقراءات القرآنية.املبح  األول: تغري البنية الصرفية ل فعال واألمساء وأثره على التوجيه الصريف  -
 املبح  الثاين: تغري البنية الصرفية للمشرتك بني األفعال واألمساء وأثره على التوجيه الصريف للقراءات القرآنية. -
 املبح  الثال : االحتجاج ابلقراءات القرآنية يف الدرس النحوي. -
 خامتة وتوصيات. -

 التوجيه النحوي –التوجيه الصريف  –القراءات القرآنية  –التوجيه  الكلمات املفتاصية:
 

 مبحث متهيدي:

                                                           
0 Aamourirachid9@gmail.com 
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إن احلـدي  عــن التوجيــه الصــريف والنحــوي للقــراءات القرآنيــة يقتضـي منهجيــا التعريــف هبــوه العلــوم األربعــة الــواردة يف عنــوان 
 البح , ولو ابقتضاب شديد ح  يتبني املراد واملقصود.

 علم القراءات. -1
. وأشـــهر (49ابـــن اجلـــزري , م بكيفيـــة أداء كلمـــات القـــرآن واختالفهـــا معـــزو ا لناقلـــه    )قـــال ابـــن اجلـــزري:   القـــراءات علـــ

تقســـيمات القـــراءات القرآنيـــة قســـمان: متـــواترة وشـــاذة. أمـــا املتـــواترة ففيهـــا إمجـــاع علـــى جـــواز اعتمادهـــا مصـــدرا لالســـتنباط 
إمجـاع النحـاة علـى االحتجـاج هبـا )السـيوطي,   والتاصيل الفقهي واللغـوي. أمـا القـراءات الشـاذة فنقـل السـيوطي يف االقـرتاح

(,  518/ 01(, ألن القراءات جاءت على لغة العرب: قياسها وشاذها كما يقول أبو حيـان )أبـو حيـان األندلسـي,  76
ليهـا ومن ّ كان كثري من العلماء األفواذ ال يغلطون قارئها, بل يتطلبـون هلـا وجهـا يف العربيـة, وال يعتـدون هبـا, وال يبنـون ع

 (.  51 -49احلديثي , قاعدة, وال يقيسون عليها إن خالفت قياسا معلوما, وإمنا حيتجون هبا يف ذل  احلرف بعينه )
 علم التوجيه: – 1

حول بيان صـحتها مـن جهـة العربيـة, ال بيـان صـحتها مـن جهـة السـند والروايـة. أمـا تعريـف  مفهوم التوجيه للقراءات  يدور
قـــدمني فمفقــود, والــراجح أهنــم مل يعرفـــوه لشــيوعه عنــدهم, وملعرفــة النـــاس بــه, أو رمبــا ألن عنـــاوين  علــم التوجيــه يف كتــب املت

  تبيــني وجــه قــراءة مــا,  . ويعرفــه بعــ  املعاصــرين بقولــه:وا العلــمكتــبهم يف علــم التوجيــه كانــت حتمــل يف طياهتــا تعريفــا هلــ
 (.75وإمجاع وقياس واستصحاب  )املسأول, واإلفصاح عنه ابعتماد أحد األدلة اإلمجالية للعربية, من نقل 

فعلم التوجيه بناء على هوا هو اإلتيان ابلدليل والربهان إلثبات صحة القراءة, أو تقويتها للرد على الطاعنني فيهـا. والـدليل 
 قد يكون من القرآن, أو احلدي , أو الشعر, أو اللغة, أو النحو, أو النظر.

 علم الصرف: -1
و التغيري والتحويـل مـن وجـه إىل وجـه, أو مـن حـال إىل حـال, وال تـرج عـن هـوا املعـىن يف املعـاجم ه : الصرف لغة:1-1

ا مس ِّي  بول  ألنَّه ِإذا ز يِّن صر ف األمسـاع  إىل اسـ ابـن تماعه   )العربية. قال أبو ع بيد :  ص َرف الكالم تزيينه  والّزايدة  فيه, وِإمنَّ
 .(343/  3فارس, 

 الصا.: الصرف اصط1-1
تطور علم الصرف ابتداء من سيبويه إىل ابـن عصـفور وابـن احلاجـب وابـن مالـ  وأيب حيـان األندلسـي, ومـر مبراحـل خمتلفـة 
ح  استقر على الصيغة الـيت نراهـا اآلن يف مؤلفاتنـا الصـرفية احلديثـة. قـال أبـو حيـان األندلسـي:   التصـريف: معرفـة ذوات 

 و قسمان: الكلم يف أنفسها  من غري تركيب. وه
أحــدمها: جعــل الكلمــة علــى صــي  خمتلفــة, لضــروب مــن املعــاين  كالتصــغري  والتكســري, والعــادة ذِكــر ه مــع النحــو الــوي لــيس 

 بتصريف.
واآلخــــر: تغيريهــــا عــــن أصــــلها ال ملعــــىن طــــارئ عليهــــا. وينحصــــر يف الــــنق , والقلــــب, واإلبــــدال, والنقـــــل  ) أبــــو حيــــان 

 (.34 – 33( و )ابن عصفور , 49األندلسي, 
 علم النحو: -1
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 : علم النحو لغة.1-1
(, و ـا فـ الن الّشـيء أي ق ص ـده, فـالّنحو يف الكـالم هـو قصـد الصـواب  الّنحو يف الّلغة العربّية ماخوذ من املاّدة الّلغويّة )   و 

 (.0/575(. ) ابن دريد, 3/310منه. )اخلليل, 
ــــمي  ــــوا   ) العــــني للخليــــل, قـــال اخلليــــل:  وبلغنــــا أّن أاب األســــوِد وضــــع وجــــوه  ال عربيّــــة, فقــــال للنـــاس: آ ــــوا   َــــو  هــــوا فس 

3/310.) 
 : علم النحو اصطالصا:1/1

فيمــا أعلــم هــو أبــو بكــر حممــد بــن الســراج النحــوي ّ توالــت التعريفــات بعــده هلــوا العلــم وسنقتصــر –أول مــن عــرف النحــو 
ينحو املتكلم إذا تعلمه كالم العـرب, وهـو علـم اسـتخرجه املتقـدمون على تعريفه مراعاة لضجياز فقال: النحو إمنا أريد به أن 

 (.0/35فيه من استقراء كالم العرب, ح  وقفوا منه على الغرض الوي قصده املبتدئون هبوه اللغة )ابن السراج, 
 .املبحث األول: تغري البنية الصرفية لقفعال واألْساء وأثره على التوجيه الصريف للقراءات القرآنية

هــوا املبحــ  ســيتطرق إىل دراســة التوجيــه الصــريف للقــراءات القرآنيــة الــيت وردت أفعاهلــا بصــيغة املاضــي وبصــيغة  املضــارع, 
 وسيتطرق إىل دراسة بع  صي  األفعال, واملعاين اليت جاءت هلا, موجها القراءات القرآنية اليت جاءت على هوه املعاين.

 قراءات القرآنية لصي  بع  املصادر واالمساء واملعاين اليت جاءت هبا.وسيتطرق اىل دراسة التوجيه الصريف لل
 املطلب األول: تغري البنية الصرفية ل فعال وأثره على التوجيه الصريف للقراءات القرآنية.

ارمين فكرمتـ ه : الفعل املضارع من فع ل احللقي العني أو الالم, وليس داال على املغالبة ) ـو كـأوال: القياس يف "فَعل يفَعل"
( و)ابــن 010/ 4أكر مـه( يكـون علــى وزن  يفع ـل , وهـوا هــو الـوزن املعتمــد عنـد أئمـة اللغــة عنـد انعـدام الســماع )سـيبويه, 

ـع يرِجـع الشـتهارها  593/  0عقيل ,  (. ووردت أفعال حلقية العني أو الالم ومل يفتح مضارعها,  ـو: دخ ـل يـدخ ل, ورج 
وكـــانوا   (. ومـــن القـــراءات القرآنيـــة الـــيت أثَـــرت هـــوه القاعـــدة الصـــرفية قولـــه تعـــاىل: 305, ابلضـــم أو الكســـر )ابـــن القطـــاع

( , قــال أبــو حيــان:    وقــرأ اجلمهــور  ينِحتــون  بكســر احلــاء, وقــرأ احلســن  80احلجــر ﴾ )ســورة  ينِحتــون مــن اجلبــال بيــوي
ون بفــتح العـني؛ ألنــه علـى وزن فـ ع ــل, وعينــه (. فالقيــاس يف  ينحتــون   أن يكـ490/ 6 وأبـو حيــوة بفتحهـا   ) أبــو حيـان,

حــرف حلــق, ولــيس داال علــى املغالبــة, إال أنــه ق ــرئ ابلكســر لشــهرته بــه, يقــول أبــو الفــتح ابــن جــين عنــه:   أجــود اللغتــني:  
(. وأبـو الفـتح قـال   5/ 0ابـن جـين,   ت ينِحت بكسر احلاء, وفتحها ألجل حرف احللـق الـوي فيهـا كسـح ر يسـح ر   )

وكمــا وردت قــراءات قرئــت حبــركتني وردت  ه هــوا   أجــود اللغتــني   ألهنــا مطــردة يف االســتعمال رغــم خمالفتهــا للقيــاس.قولــ
   (.93ابن خالويه, قراءات قرئت ابحلركات الثالث  )

 اثنيا: التوجيه الصريف ألفعال ابب "فـََعل: يفِعـل ويفُعل".
, واخلـايل مــن شـروط الكســر والضـم , ومل يشــتهر بكسـرة  أو ضــمة فإنــه الفعـل املضــارع مـن فع ــل غـري احللقــي الـالم أو العــني

ميت علــى  يفعِـــل ويفع ـــل . قـــال أبـــو حيـــان:   فـــإن أشـــكل ) الضـــم أو الكســـر ( فقيـــل ي توقـــف حـــ  ي ســـمع, وقـــال الفـــراء: 
عــا, أو مل ي سـمعا. والـوي خنتــا ـع  و قـف مــع يكسـر, وقـال ابــن جـين: هـو الوجــه, وقـال ابـن عصــفور: جيـوز األمـران مس  ره إن مس 

 (. 058/ 0السماع, وإن مل يسمع جاز  يفع ل ويفِعل   ) أبو حيان, االرتشاف  
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(. قــرئ شــووذا  وحي ــل  بضــم احلــاء, وقــرأ اجلمهــور 39)ســورة هــود    وحيــل عليــه عــواب مقــيم﴾مثــال ذلــ  قولــه تعــاىل: 
ّل  قـــد قــرئ ابلكســر قياســا, والضــم شــووذا. . ويالحــت أن الفعــل  حــ(050/ 6 حِيــل  بكســرها مبعــىن وجيــب )أبــو حيــان, 

وهـــو لـــيس ضـــمن األفعـــال الثمانيـــة عشـــر الـــيت تقـــرأ شـــووذا ابلـــوجهني, والـــيت ذكرهـــا أبـــو حيـــان يف ارتشـــافه) أبـــو حيـــان, 
. حكـى أبــو زيــد وغـريه:  حــّل يف املكــان (04-03, , وذكرهــا غـريه مــن النحــاة كـابن مالــ  )نــورمي ( 067/ 0االرتشـاف 
. فحجة الضم أن  حّل  متعد, ومـن ّ فمضـارعه يكـون مضـموما   ( 014 – 013/ 0مكي ,  إذا نزل به   )حي لُّ  حالّ 

 كعّل يع ّل, فيكون الضم يف مضارعه أصال والكسر شووذا بسبب تعديته. 
 اثلثا: التوجيه الصريف لقفعال على صيغة " أفعل ".

فيـد معـان كثـرية, أبرزهـا: التعديـة, وموافقـة الثالثـي كاحزنتـه وحز نتـه حتدث الصرفيون عن اهلمزة يف صيغة  أفعل  وبينوا أهنا ت
(  .وقـد وردت قـراءات كثـرية  حيـ  اهلمـزة فـــي أفعاهلـا للتعديـة, ومعناهـا يناسـب معـىن الفعـل األصـلي,  83/  0)الرضي , 

لـــ  , وأحيـــاان  ميت  فعـــل وأفعـــل  مبعنيـــني فيكـــون لـــدينا  أفعـــل وفـ ع ـــل  مبعـــىن واحـــد, كه لكـــت الشـــيء هالكـــا, وأهلكتـــه فه 
خمتلفـــني. وأحيـــاان ويت اهلمـــزة والتضـــعيف مـــع احتـــاد املعـــىن, وأحيـــاان تتلـــف املعـــىن. وهـــوا مثـــال لقـــراءة قرآنيـــة حيـــ  اهلمـــزة 

ــــر ك   (39)آل عمــــران  إن هللا يبشــــرك بكلمــــة منــــه﴾  والتضــــعيف واحتــــاد املعــــىن.  قــــال تعــــاىل:  . قــــال القــــرطيب:    يـ ب شِّ
ــَيِس اَلم كِّــيُّ  ي بِشــر  اِبلتََّشــِدي ــن  اَلق  ــا, و  قــرأ محيــد  َب ــر ك   خم  فَّف  ــر اء ة  أ َهــِل اَلم ِدين ــِة. و قـ ــر أ  مح َــز ة   يـ َبش  : ِهــي  ِد ِق ــش  ك . ق ــال  اأَل َخف 

. د لِيل  اأَل وىل  ِهي  قِـر اء ة  اجلَ م اع ـِة: أ نَّ م ـا يف اَلق ـرَ 
ث  ل غ ات  مب َعىن  و اِحد  ا ِمـَن ِفَعـل  م ـاض  أ َو أ َمـر   فـ ه ـو  اِبلتـََّثِقيـِل,  ث ال  ـو  آِن ِمـَن ه 

: ــر  يـ َبشــر    و ِهــي  , ...( 06الزمـر  فبشــر عبــاد﴾)  ك ق َولِـِه تـ ع ــاىل   ف ِهـي  ِمــَن  ب ش 
و أ مَّــا الثَّانِي ــة  و ِهــي  قِـر اء ة  ع َبــِد اهللَِّ بَــِن م َســع ود 

 الشَّاِعِر:     ل غ ة  هِت ام ة , و ِمَنه  قـ َول  
 ب ش َرت  ِعي ايل ِإَذ ر أ َيت  ص ِحيف ة ... أ تـ َت   ِمن  احلَ جَّاِج يـ تـَل ى ِكت ابـ ه ا                 

ـر اد ع َظل ـى   )القـرطيب ذ رِيـ و أ مَّا الثَّالِث ة  ف ِهي  ِمَن أ َبش ر  يـ َبِشر  ِإَبش ـار ا قـ ال  الشـاعر: اي  أ مَّ ع َمـرو أ َبِشـرِي اِبَلب َشـر ى... م ـَوت ع و ج 
  ,5 /003- 004) 

الفارسـي,  وقال أبو علي:  إذا كانت هوه اللغات يف الكلمة شائعة, فاَخـو القـارئ قحـداها ومجعـه بينهـا مسـتقيم سـائ    )
3 /43). 

 ية.املطلب الثاين: تغري البنية الصرفية للمصادر واألْساء وأثره على التوجيه الصريف للقراءات القرآن
 أوال: بعء أوزان املصادر.

 املصدر: "ِفعال" و"َفعال":  -أ 
 ِفعـال  و ف عـال  لغتــان يف املصـدر كاحلصــاد. قـال سـيبويه   فــإذا أرادوا الفعـل علــى فعلـت قـالوا: حصــدته حَصـدا , وقطعتــه 

فــإذا أردت معــىن زائــدا علــى (. فاملصــدر مــن ح ص ــد هــو احلَصــد 00/ 4, قطعــا , إمنــا تريــد العمــل ال انتهــاء الغايــة.  )ســيبويه
(. قرأ العربيـان وعاصـم 040األنعام   وءاتوا حقه يوم حصاده﴾) احلصد بنيته على  ِفعال   أو  ف عال . ومنه قوله تعاىل: 

 . ذك أن الزكاة ال تؤدى إال بعد انتهاء عملية احلصاد.( 0/066العشر , من السبعة   ح صاده ) ابن اجلزري, 
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( , فمصـــدر   499/ 0ر الصـــرفيون املصـــادر املنقاســـة والغـــري املنقاســـة,) أبـــو حيـــان, االرتشـــاف , ذكـــ:املصـــدر ِفع ـــال -ب
(. 04كـــــّوب تكــويب, وورد مصــدر لــه  ِكــّواب  علــى وزن  ِفّعــال  قــال تعــاىل:   وكــوبوا آبايتنــا كــوااب ﴾ ) ســورة النبــا, 

ااب . قال أبو حيان:   فصار املصدر هنا من معىن الفعل د  ون لفظه, مثل: أعطيته إعطاء, وقال األعشى:قرئت  ِكو 
 فصدقتها وكوبتها   واملرء ينفعه ِكواب ه

ــو ب, كقولــ  كتــب كتــااب, وقــرأ اجلمهــور  ِكـــوَّااب   ألن الفعــل هــو: كــوَّب, واملصــدر القياســي هــو تكــويب, وقيــل مصــدر ك 
ــــــ ــــــاال, وغــــــريهم جيعل ــــــون يف مصــــــدر فـ عَّـــــــل ِفّع ــــــة يقول ــــــى تكــــــويب. وقــــــال الشــــــاعر:                مصــــــدر كــــــوَّب, وهــــــي لغــــــة مياني ه عل
 ( 388/ 01لقد طال ما ثـبَّط تين عن صحابيت     وعن حاجة ِقضَّاؤها من شفائيا  )أبو حيان, 

 فاملصدر ِكّواب الوارد يف القراءة القرآنية جاء على غري القياس, وجاء مساعا عن اللغة اليمانية. 
لـــة املصـــادر الـــيت شـــوت عـــن القيـــاس حـــ  قـــال ســـيبويه:   لـــيس يف الكـــالم يعتـــرب مـــن مج: مصـــدر علـــى وزن مفُعـــل –د 

, وأثبتــه الكســائي, ويــرد علــى هــوا نن ســيبويه كــان ال يعتــد ابلقليــل؛ لــول  قــال قولــه هــوا  ( 91/  4مفع ــل ) ســيبويه, 
فِـع  و َحـد ه    (. قال أبو حيا079)البقرة  فنظرة إىل ميسرة ﴾   (. وميثل هلوا بقوله تعاىل: 407/ 0)الفارسي  ن:   و قـ ـر أ  ان 

ثِــري  م َفع   َقبـ ــر ة , و م َشــر ف ة , و م َســر ب ة , و اَلك  ــاِز, و ه ــو  ق ِليــل  ك م  ــَتِح م َيس ــر ة  , و الضَّــمُّ ل غ ــة  أ َهــِل احلَِج  ــَتِح اَلع ــنَيِ. و قـ ــر أ  اجَل َمه ــور  بِف  ل ــة  بِف 
ِثري ِة, و   نِي ع ل ى اللُّغ ِة اَلك   (.014األخفش,  و ) (707/ 0أبو حيان, ِهي  ل غ ة  أ َهِل جن َد .  )السِّ
 اثنيا: بعء أوزان األْساء:

بقـرابن وكلـه   تعـاىل: وعليه توجه القـراءة التاليـة قـال  ( 061/ 4سيبويه,  :هوا الوزن قليل يف اللغة )"فـُُعالن"الوزن:  -أ
ــر ابن , ووّجــه ابــن عطيــة القــراءة علــى اإلتبــا عقــال أبــو حيــان:   وقــرأ عيســ .(083آل عمــران  النــار ﴾ )  -ى بــن عمــر  بق 

ــــة . ينظــــر )ســــيبويه,  ــــى قل ــــه أو بعــــده , وهــــوا جــــائز يف اللغــــة عل ــــع حركــــة حــــرف حركــــة حــــرف قبل  -096/ 4حيــــ  تتب
ال: ورد (, وهو مل يقل ذلـ , بـل قـ 549/ 0(..., ومل ي عترب  الق ر ابن  لغة, ون سب  اإلتباع إىل سيبويه )ابن عطية , 097

 (.  458/ 3 فـ ع الن  امسا وهو قليل, ومثَّل له ابلسُّل طان. وعلى هوا ت وجه قراءة عيسى بن عمر ) أبو حيان, 
توجيه أيب حيان على أن  الق ر ابن  لغة مستقلة, خبالف ابن عطية الـوي اعتـربه إتبـاع, واألصـل  الق ـَرابن  .ودليلـه يف ذلـ   

ـــل طان. وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــوا الـــوزن قليـــل إال أن كثـــري مـــن النحـــاة  مـــا رواه ســـيبويه مـــن أن بعـــ  العـــرب قـــد نطقـــت بس 
والصرفيني يعتمدون الوزن إذا ثبت أنه لغة لقبيلة من قبائل العرب ويقيسون عليـه ), أبـو حيـان, التـوييل والتكميـل يف شـرح 

 (.  08/ 0التسهيل, 
 ّوال وك ّبار, ابلتشديد أو التخفيف. : بضم الفاء وختفيف العني أو تشديدها, كط  الوزن "فُعال"

قــال أبــو حيـان:   و قـ ــر أ  اجَل َمه ــور    ك بَّـارا   بِت َشــِديِد اَلب ــاِء,  و ه ــو   .00نــوح  ومكــروا مكــرا كبـارا ﴾  مثـال ذلــ  قولــه تعـاىل: 
: ِهي  ل غ ة  مي  انِيَّة , و    ع ل يـَه ا قـ َول  الشاعر:بِن اء  ِفيِه م ب ال غ ة  ك ِثري . ق ال  ِعيس ى َبن  ع م ر 

 واملرء يلحقه بقنان النَّد ى...     خ ل ق  اَلك رمِِي و ل َيس  اِبَلو ضَّاءِ                      
ــو  بِ  ــمَّاِل خِب ــفِّ اَلب ــاِء, و ه  ــى و ابَــن  حم  َيِصــن   و أ ب ــو السَّ , و قـ ــر أ  ِعيس  ــان  و ط ــوَّال  و مج َّــال  : ح سَّ / 01أبــو حيــان, ب ال غ ــة    )ن ــاء  م  و يـ ق ــال 

 .(470/ 01(, ينظر أيضا: ) السمني احلليب,  085
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ّبــارا  ,والــوزانن كالمهــا مــن صــي  املبالغــة, وإن كــان فـ ّعــال  قــراءة ابــن حميصــن  ك ب ــارا  علــى وزن  ف عــال , وقــراءة اجلمهــور  ك 
 أبل  من   فـ ع ال  , وهوا الوزن قليل والقراءة شاهدة عليه.

 ثاين: تغري البنية الصرفية للمشرتك بني األفعال واالْساء وأثره على التوجيه الصريف للقراءات القرآنية.املبحث ال
 أوال: املقصور واملمدود.

ســاتعرض حلكــم واحــد لــه عالقــة مبوضــوع حبثنــا هــوا, وهــو مــد املقصــور. فــاقول نن النحــاة اختلفــوا يف مــد أ:مــد املقصــور. 
ابـن ورة, ومنعه البصريون, وأجازه الكوفيون مطلقـا, واحـتج الكوفيـون ابلسـماع عـن العـرب )املقصور فقص ره البع  يف الضر 

ــــنا  40)النــــور ( يكــــاد ســــنا برقــــه يــــوهب ابألبصــــار ﴾  (. مثــــال ذلــــ  قولــــه تعــــاىل 333/ 3عقيــــل , ــــور   س  ــــر أ  اجَل َمه  . قـ 
َـد ود ا, وال ـن اء  و  قـراءين خمتلفتـان يف املعـىن, فقـراءة اجلمهـور  سـنا  تعـين الضـوء....وأما م َقص ور ا, و قـ ر أ  ط َلح ة  َبن  م ص رِّف   س 

 السناء فهو الرِّفعة.
ابن عقيــــل, للضــــرورة متفــــق عليــــه إمجاعــــا) : اخلــــالف يف قصــــر املمــــدود أقــــل مقارنــــة مــــع األول. فهــــوقصــــر املمــــدود -ب
سـتقيم ؛ فقـد ر وي قصـر املمـدود يف السـبعة ( ,  وما ذكره النحويون من أن قصر املمـدود إمنـا يكـون للضـرورة ال ي 3/330

ــاقُّون  ِفــيِهمَ   ابلقصــر يف قولــه:  ( 370ابــن جماهــد, يف مواضــع منهــا: قــراءة البــزي ) ــت َم ت ش  ــر كاِئي  الَّــِوين  ك نـَ  ﴾و يـ ق ــول  أ يَــن  ش 
زاد أبــو علــي فقــال: حيــ  قـــرأها )شــركاي (, فالصــواب أن يقــال: إن قصــر املمــدود هــو قليــل يف الكــالم. و (  37)النحــل, 

(. وقـال أبـو حيـان:   088/ 5 والقصر الوي روي عن ابن كثري مل أعلم أحدا من أهل اللغة رواه, ولعله لغة  ) الفارسـي, 
ِوِه اَلِقر اء ِة, فـ ي ج وز  ق ِليال  يف  ب ِغي ذ ِل   لِثـ ب وتِِه يف ه  َعِر, و ال  يـ نـَ ِم   )أبو حيان,  او ذ ك ر وا أ نَّه  ِمَن ض ر ور ِة الشِّ  (.   500/ 6َلك ال 

 اثنيا: تسكني الفعل فـََعل.
/  0ابـن مالـ , الكافيـة الشـافية,  0010/  0جيوز يف اللغة تسكني عني  فعِـل وفـ ع ـل  امسا كان أو فعال )الكافية الشـافية 

ــــــم. واستشـــــهد النحـــــاة هلـــــوه القاعـــــدة مبجموعـــــة  0010 ـــــم: ظ ــــــَرف وع َل ـــــات الشـــــعرية (. فنقـــــول يف ظـــــر ف وعِل مـــــن األبي
فيمـا   (. ووردت قراءة قرآنية س ـكِّـن فيها عـني الفعـل ومل يكـن مكسـورا وال مضـموما. قـال تعـاىل: 843/  0)السلسيلي, 
ــا (.64)النســاء  ﴾شــجر بيــنهم ــو ايل احلَ ر ك  ــرَّ ِمــَن تـ  ــَجر     و ك ا نَّــه  فـ  ــا ش  ــمَّاِل   ِفيم  ــر أ  أ ب ــو السَّ ِت, و ل ــَيس  قــال أبــو حيــان:   و قـ 

. ) أبو ِيم  ِف الضَّمَِّة و اَلك َسر ِة فإن السكون ب د هل  م ا م طَّرِد  على ل غ ِة مت  ِة خِبِال   . ( 695/  3 حيان, بِق ِويّ  خِلِفَِّة اَلف َتح 
عـرب خاصـة تسكني عني الفعل واالسم املفتوح ال جيوز قياسا عند البصريني, وجوزه الكوفيون مبا عندهم من السماع عن ال

 إذا كان االسم حلقي العني. وهوه القراءة شاهدة على جواز ذل  على قلة.
 اثلثا: التقاء ساكنني يف كلمة والساكن َمدة:

(. قــال أبــو حيــان:    064األنعــامقــل إن صــاليت ونســكي وحميــاي ووــايت   رب العــاملني ﴾ )   املثــال األول قولــه تعــاىل:
ِفع  ِمنَ  لِِّم يف  حم َياي   ه و  مج َع  بـ نَي  س اِكنـ نَيِ, أ َجرِي  اَلو َصل  ِفيِه جم َر ى اَلو قَـِف و اأَل   و م ا ر ِوي  ع َن ان  ِء اَلم ت ك  َحس ـن  يف س ك وِن اي 

ـاِكنـ نَيِ, و   : ِهي  ش اذَّة  يف اَلِقي اِس أِل نَـّه ا مج  ع ـَت بـ ـنَي  س  ـع  اَلع ر بِيَِّة اَلف َتح . ق ال  أ ب و ع ِليّ  ـا أ نَـّه  قـ َد مسِ  ش ـاذَّة  يف ااِلَسـِتَعم اِل. و و َجه ه 
ت ا اَلم اِل ...  )أبو حيان,  ن  بـ يـَ  (.503األنباري, (.ينظر أيضا: ) 714/  4ِمن  اَلع ر ِب  اَلتـ ق َت ح ل ق ت ا اَلِبط اِن , و   لِف ال 
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ي ثبــت عنــد البصــريني األلــف يف   حلقتــا البطـــان  ويف جعــل أبــو علــي الفارســي هــوه القــراءة شــاذة يف االســتعمال, ألنــه مل 
(. وهوا األلف وإن ثبتت عنـد الكـوفيني فهـو مـن النـادر, وقـد قاسـوا عليـه كعـادهتم يف 440 – 441/  4غريها )الفارسي 

 القياس على النادر والشاذ.
 رابعا: اإلبدال.

قرآنيــة ووجههــا علمــاء اللغــة العربيــة, وساقتصــر علــى هنــاك أمثلــة كثــرية حلــاالت ابــدال احلــروف والــيت جــاءت عليهــا قــراءات 
 مثال واحد  وهو إبدال اهلمزة من الواو, والياء. وفيه الكفاية ليظهر املقصود.

إذا كانــــت اليــــاء والــــواو أصــــلية يف املفــــرد, فــــال إبــــدال مثــــل  قســــاور ومعــــايش  , ألهنمــــا أصــــليان يف املفــــرد, وهــــو   قســــور 
املســموع  منــائر, ومصــائب  ؛ ألن مفردمهــا   منــارة ومصــيبة , فاحلرفــان فيهمــا أصــليان )األســد(, ومعيشــة  . ومــن الشــاذ 

.قــال أبــو حيــان:  وشــو اهلمــز يف  معــائش , ومنــائر, ومصــائب , شــبهوها بصــحائف, ومســع التصــحيح, فقيــل: مصــاوب 
 .( 060/ 0االرتشاف على القياس ) أبو حيان, 
ـــور  01, احلجـــر 9)األعـــراف  ايش ﴾وجعلنـــا لكـــم فيهـــا معـــ  مثـــال ذلـــ  قولـــه تعـــاىل:  ـــر أ  اجَل َمه  (. قـــال أبـــو حيـــان:   و قـ 

, و ِإمنَّـ ــا تـ   ـــز  ـــو  اَلِقي ــــاس  أِل نَّ اَلي ـــاء  يف اَلم َفـــر ِد ِهـــي  أ َصــــل  ال  ز ائِـــد ة  فـ تـ َهم  ــــز  الزَّائِـــد ة    َـــو   ص ــــح اِئف  يف  م عـــاِيش   اِبَلي ـــاِء, و ه  َهم 
ـــِحيف ة  , و قـ ر أ .. ـــاِئش   اِبهَل َمـــز ِة و ل ـــَيس  اِبَلِقي ـــاِس, ل ِكـــنـَّه َم ر و َوه  ص  ـــاِمر  يف رِو اي ـــة   م ع  ـــن  ع  , و اَب ـــع  ِف ـــَن ان  ـــة  ع  ـــات  ؛ .خ ارِج  ـــَم ثِق  و ه 

ـ َـع م ِصـيب ة  , و أ َصـل ه ا  مَصـِوب ة  , و ك  ـا شـو يف  م ص ـاِئب  مج  ا اهَل َمـز  ك م  ـو  ان  اَلِقي ـاس   م ن ـاِور  و م ص ـاِوب  . فـ و ج ب  قـ ب ولـ ه , و ش ـوَّ ه 
ــا ق ــال وا يف مج َــِع  م ع ون ــة  م ع ــاِون     )أبــو حيــان,  ــاِوب   ع ل ــى اأَل َصــِل ,ك م  / 0الزجــاج ينظــر أيضــا: ) (05/ 5و ق ــَد ق ــال وا  م ص 

301- 300). 
يف هـوه القـراءة, ويف القـراء  ( 317/ 0( و )ابـن جـين, املنصـف, 300- 301/ 0لزجـاج, وقـد طعـن كثـري مـن النحـويني )ا

ـع عـن العـرب  مصـائب , و منـائر  علـى غـري  كابن عامر, وانفع, وغريمها ؛ ألهنـا ختـالف أقيسـة البصـريني. فـإذا كـان قـد مس 
 . القياس, فكيف ال يستسـي  مـن طعـن يف قـراءة  معـائش  أن تكـون علـى لغـة  مـن لغـات العـرب, وقـد روى القـراءة  الثقـات 

ا و شبـَه ه .وقد نقل  الَ   (374 -373/ 0)الفراء,  ف رَّاء ع ِن اَلع ر ِب أ نَـّه َم ر مبَّ ا يـ َهِمز ون  ه و 
 املبحث الثالث: االصتجاج ابلقراءات القرآنية يف الدرس النحوي.

 االختيار يف "الفصل بني املضاف واملضاف إليه" وتوجيه قراءة ابن عامر. -أوال
إليه من املسائل الشائكة يف النحو, وقـد أجـاز ابـن مالـ  أن يفصـل يف االختيـار بـني  مسالة الفصل بني املضاف واملضاف

واملضـاف إليـه مبـا نصـبه املضـاف مـن مفعـول بـه أو ظـرف  -واملـراد بـه املصـدر واسـم الفاعـل -املضاف الوي هو شبه الفعل
 أو شبهه. 

ـو ِل   ويستدل النحويون للفصل بني املضاف واملضاف إليه مبفعول بـه نصـب ه امل ضـاف بقـراءة ابـن عـامر يف قولـه تعـاىل:  و ك 
ــر ك اؤ ه َم﴾ ) األنعــام  ِثــري  ِمــن  اَلم َشــرِِكني  قـ َتــل  أ َوالِدِهــَم ش  .(. حيــ  قــرأ ابــن عــامر الفعــل  زيــن  علــى مــا مل يســم 038ز يَّــن  ِلك 

ه, وذلــ  علــى إضــافة  قتــل  (. ف شــركائهم  مضــاف إليــ071فاعلــه, ونصــب  أوالد  وجــر  الشــركاء  ) ابــن جماهــد, ,  
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إليه, قد فصل بني املضـاف واملضـاف إليـه ابملفعـول الـوي هـو  أوال دهـم . أمـا قـراءة اجلمهـور فالفعـل  زيـن  مبـين للفاعـل, 
 قتل مفعول به منصوب, أوالدهم مضاف اليه قضافة  قتل  إليه. شركاؤهم ابلضم على أنه فاعل الفعل   زين .  

ملضــاف واملضــاف إليــه بظــرف نصــبه املضــاف الــوي هــو مصــدر مــا حكــى عــن بعــ  مــن يوثــق ومثــال مــا فصــل فيــه بــني ا
 (.78/ 0بعربيته قوهلم:  ترك  يوما  نفِس  وهواها سعي  هلا يف رداها  )ابن عقيل, شرح ألفية ابن مال , 

َّ هللا  ومثال ما فصل فيه بني املضاف واملضاف إليه مبفعول املضاف الوي هو اسم فاعل قراءة بعـ  السـلف :  فـ ال حت َس ـنب 
 (.4/658خم َِلف  و َعِدِه ر س ل ه ﴾ بنصب  وعد  وجر  رسل  ) أبو حيان,, 

ومثــال الفصــل بشــبه الظــرف قولــه يف حــدي  أيب الــدرداء  هــل أنــتم يركــو يل صــاحيب  )ابــن عقيــل, شــرح ألفيــة ابــن مالــ , 
0 /78..) 
 ي: هوا غالم وهللا زيد ) نفسه(. وجاء الفصل أيضا يف االختيار ابلقسم, حكى الكسائ 

كما تطـرق النحـاة إىل مسـالة أخـرى وهـي جـواز الفصـل بـني املضـاف واملضـاف إليـه يف الضـرورة نجنـيب مـن املضـاف وهـوا 
 .(.80-0/78األجنيب قد يكون ظرفا, أو نعتا, أو نداء ) نفسه,

علــى أنــه متفــق معــه, واســتدل الشــاطيب بثالثــة  ذكــر ابــن عــازي قــراءة ابــن عــامر وذكــر قــول الشــاطيب, ومل يعلــق عليــه, فــدل
 أبيات شعرية فصل فيها بني املضاف واملضاف إليه.

 البيت األول للشمائ:
 ر بَّ ابن ع م  لس ل َيمى م شم ِعّل       طباِئ ساعات الكرى زاد الكِسلَ 

ينهمـا ابلظـرف وهـو قولـه  سـاعات فإن هوه الرواية خت  رج على أن قوله  طبائ  مضاف إىل قوله  زاد الكسل , وقد فصـل ب
الكرى . وهوا الظرف منصوب ابلكسرة نيابة عن الفتحة ألنه مجع مؤنـ  سـامل, ويـروى بنصـب  زاد الكسـل  وختـرج علـى 
أنه أضاف قوله  طبائ  إىل  ساعات الكرى  ويكون قوله  زاد الكسل  مفعوال به لقوله طبائ, وفاعلـه ضـمري مسـترت فيـه, 

 نشده سيبويه.ونظريه متام ا ما أ
 (.0/077اي سارق  الليلة أهل  الدار ) سيبويه, 

يــروى بنصــب  أهـــل الــدار  علــى أنـــه أضــاف قولــه  ســـارق  إىل الظــرف, ويــروى جبـــر  أهــل الــدار  علـــى أنــه أضــاف قولـــه 
  سارق  إىل قوله  أهل الدار  وفصل بينهما ابلظرف الوي هو قوله  الليلة .

 البيت الثاين:
 (.0/04تنقاد الصياريف ) االنباري, -الدراهيم-يف كل هاجرة        نفي  تنفي يداها احلصى

ذكر الشاطيب أن الكسائي أعجبته قراءة ابن عامر, ومتثل هبوا البيـت, والبيـت ر وي بـروايتني, ر وي بنصـب  الـدراهيم  وجـر 
ت بنصــــب  الــــدراهيم  ورفــــع (. وروي البيــــ0/987 تنقــــاد  وهــــي روايــــة الكســــائي)ابن مالــــ   , شــــرح الكافيــــة الشــــافية , 

 تنقاد  فيكون  نفي : مفعول مطلق منصوب ابلفتحة, وهو مضاف. الدراهم: مضاف إليـه جمـرور ابلكسـرة. تنقـاد: فاعـل 
  نفي  مرفوع ابلضمة الظاهرة, وهو مضاف. الصياريف: مضاف إليه جمرور ابلكسرة.
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ي  إىل مفعولــه  الــدراهيم , ّ أتــى بعــد ذلــ  بفاعلــه الشــاهد فيــه قولــه:  نفــي الــدراهيم تنقــاد  حيــ  أضــاف املصــدر  نفــ
 تنقاد . أما علـى روايـة الكسـائي فالـدراهيم مفعـول بـه قعمـال املصـدر,  نفـي  كالروايـة السـابقة, أمـا  تنقـاد  ا ـرورة فهـي 

 مضاف إليه قضافة نفي إليها, ويكون من ابب الفصل بني املضاف واملضاف إليه.
ثِـري  ِمــن  اَلم َشـرِِكني  قـ َتـل  أ َوالِدِهـَم ش ـر ك اؤ ه َم﴾ فـال ي س ــوض  قـال ابـن األنبـاري:  وأمـ ـو ِل   ز يَـّن  ِلك  ا قـراءة مـن قــرأ مـن القـراء:  و ك 

لكم االحتجاج هبا, ألنكـم ال تقولـون مبوجبهـا؛ ألن اإلمجـاع واقـع علـى امتنـاع الفصـل بـني املضـاف واملضـاف إليـه ابملفعـول 
قـــرآن لـــيس فيــه ضـــرورة, وإذا وقـــع اإلمجــاع علـــى امتنــاع الفصـــل بينهمـــا يف حــال االختيـــار ســـقط يف غــري ضـــرورة الشــعر, وال

 االحتجاج هبا على حالة االضطرار, فبان أهنا إذا مل جيز أن  عل حّجة يف النظري مل جيز أن  عل حجة يف النقي .
حة لكــان ذلــ  مــن أفصــح الكــالم, ويف وقــوع والبصــريون يــوهبون إىل و َهــي هــوه القــراءة و و َهــم القــارئ؛ إذ لــو كانــت صــحي

اإلمجـــاع علـــى خالفـــه دليـــل علـــى و َهـــِي القـــراءة, وإمنـــا دعـــا ابـــن عـــامر إىل هـــوه القـــراءة أنـــه رأى يف مصـــاحف أهـــل الشـــام 
 شركائهم  مكتواب ابلياء ومصاحف أهل احلجاز والعراق  شركاؤهم  ابلـواو, فـدّل علـى صـحة مـا ذهبنـا إليـه, وهللا أعلـم  ) 

 (.0/353باري, األن
وقال أبـو حيـان:  وهـي مسـالة  خمتلـف  يف جوازهـا, فجمهـور البصـرّيني مينعوهنـا متقـّدموهم ومتـاّخروهم, وال جييـزون ذلـ  إاّل 
يف ضـــرورة  الّشـــعر, وبعـــ  الّنحـــوّيني أجازهـــا وهـــو الّصـــحيح لوجودهـــا يف هـــوه القـــراءة املتـــواترة املنســـوبة إىل العـــريّب الّصـــريح 

, اآلخــو القــرآن عــن عثمــان بــن عّفــان قبــل أن يظهــر الّلحــن يف لســان العــرب, ولوجودهــا أيضــا يف لســان احملــ  ابــن عــامر  
 (.4/658العرب يف عّدة أبيات   ) ابو حيان, احمليط, 

وقــد طعــن كثــري مــن النحــاة واملفســرين يف هــوه القــراءة كــابن عطيــة الــوي قــال:  وهــوه قــراءة ضــعيفة يف اســتعمال العــرب, 
ف القتل إىل الفاعل وهو الشـركاء, ّ فصـل بـني املضـاف واملضـاف إليـه ابملفعـول, ورؤسـاء العربيـة ال جييـزون وذل  أنه أضا

.(, وقـــال الزخمشـــري:   وأمـــا قـــراءة ابـــن عـــامر: قتـــل 0/355الفصـــل ابلظـــروف يف مثـــل هـــوا إال يف الشـــعر  )ابـــن عطيـــة,  
ء  علـــى إضـــافة القتـــل إىل الشـــركاء, والفصـــل بينهمـــا بغـــري أوالدهـــم شـــركائهم برفـــع  القتـــل  ونصـــب  األوالد  وجـــّر  الشـــركا

الظرف, فشيء لو كان يف مكان الضرورات وهو الشعر, لكان مسجا  مردودا ,...فكيف به يف الكالم املنثور, فكيف بـه يف 
ريهــا كــان .(. وقــال الفارســي:   وهـوا قبــيح قليــل يف االسـتعمال, ولــو عــدل عنهـا إىل غ0/71القـرآن املعجــز  ) الزخمشـري, 

 (.3/400أوىل, أال ترى أنه مل  يفصل بني املضاف واملضاف إليه ابلظرف يف الكالم وحال السعة  )الفارسي, 
 صرف ما ال ينصرف، وأثره على التوجيه النحوي للقراءات القرآنية عند ابن غازي. -اثنيا

نع االسم من الصرف إذا وجـد فيـه علتـان مـن علـل ت سـع, أو واحـدة منهـا تقـوم مقـام العلتني...ومـا قال ابن عقيل:  وإمنا مي 
يقــوم مقــام علتــني منهــا اثنــان: أحــدمها ألــف التانيــ  مقصــورة كانــت كحبلــى, أو وــدودة كحمــراء, والثــاين اجلمــع املتنــاهي  

 (.094/ 0كمساجد ومصابيح  )ابن عقيل , شرح ألفية ابن مال  , 
ا ال ينصــرف مبــا ذكــره املــرادي يف شــرحه فقــال:   قــرأ ابــن فــابن غــازي استشــهد علــى هــوه القضــية النحويــة وهــي صــرف مــ

(. فاستشهد ابن غازي على هـوه القضـية النحويـة بقـراءة ابـن 01/474مهران:  وال يغواث ويعوقا﴾ ابلتنوين)الدر املصون 
غـوث  مهران فقط, ومل يستشهد  بشعر العرب كما استشهد بـول  شـراح األلفيـة, فقـراءة االعمـش حيـ  ص ـرِّف االسـم  ي
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للتناســب, ومل يشــرح ابــن غــازي القــراءة, وال ســبب قــراءة األعمــش هلــا, وــا جيعــل غــري املتخصــ  ال يــدرك الكثــري. ومل ينقــل 
إمنــــا صــــرفتا ألجــــل  .(4اإلنســــان,  و سالســــل ) (.04)نــــوح,  نـــ  املــــرادي كلــــه الــــوي بــــنيَّ بتفصــــيل أن اآليــــة   يغـــواث  

 على لغة م َن ي َصِرف  غري  املنصِرف مطلقا .التناسب, ومل ينقل أن القراءتني توجه أيضا 
﴾ قرأمهــا اجلمهــور بغــري تنــوين. واختلــف فيهمــا هــل مهــا عــربيني, فــاملنع  ســاعتها مــن الص ــَرف  واالمســان:  و ال  يـ غ ــوث  و يـ ع ــوق 

نَّ التعريـف  الزم  ووزن  الفعـل  للعلميَِّة والوزن, وإن كاان أعجميـَّنَي فللعلميَِّة والع َجمة. لول  قال ابن عطية:  وذل  وهم : أل
 (.5/376)ابن عطية, 

, كمــا  قــال الســمني:  ولــيس بــوهم  ألمــر َين, أحــدمها: أنــه ص ــر ف هما للتناس ــِب, إذ قبلــه امســان منصــرفان, وبعــده اســم  منصــرف 
ــَن ي َصــِرف  غــري  املنصــِرف مطلقــا . وهــي لغــة  حكاهــا الكســائيُّ ) الســمني ,  ص ــِرف   سالســل . والثــاين: أنــه جــاء علــى لغــِة م 

01/475.) 
ــو اعا   وبعــد  يغــواث  هنــاك  يقصــد الســمني بقولــه صــرفهما للتناســب أن قبــل الســم  يغــواث  امســان منصــرفان ومهــا  و ّدا  و ال  س 

(.يف قولـه تعـاىل:  6/350اسم منصرف وهو  نسرا  فصرف االسم  يغوث  للتناسب كما صرفت  سالسل  )الفارسي, 
ـــــِعريا  ﴾ )اإلنســـــان, ِإانَّ أ َعت ـــــدَ  ال  و س  ِســـــال  و أ َغـــــال  ـــــاِفرِين  س ال  (حيـــــ  صـــــرفت سالســـــل ملناســـــبة مـــــا بعـــــده )املـــــرادي, 4ان  لَِلك 

3/0007.) 
والتوجيه الثاين للقراءة أنه جاء على لغِة م َن ي َصِرف  غري  املنصـِرف مطلقـا . وهـي لغـة  حكاهـا الكسـائيُّ واألخفـش )املـرادي, 

3/0007..) 
 صذف النون من "لدين". اثلثا: 

قال ابن عقيل  أن الفصيح يف  لدين  إثبات النـون  فتقـرأ بتشـديد النـون ويقـل حـوفها  فتقـرأ ابلتخفيـف ) ابـن عقيـل شـرح 
.(. 4/415(. وخالف سيبويه هوا األمر فقال نن حوف النون من ضـرورات الشـعر ) سـيبويه, 0/001ألفية ابن مال , 

االسـتحقاق إحتـاف ذوي  بـن غـازي,) ا يه أن عـدم حلوقهـا   للـدن  مـن الضـرورات إىل آخـره قال ابن غازي:   وزعم سـيبو 
 ,0/045). 

خــالف ابــن غــازي ســيبويه, وهــو هبــوا مــع رأي ابــن مالــ , فحــوف النــون مــن  لــدن  لــيس مــن ضــرورات الشــعر, وإمنــا هــو 
 ابلتخفيف..(75الكهف ) َورا ﴾ق َد بـ ل َغت  ِمَن ل د ين ع  قليل, ويؤيِّد هوا االختيار قراءة انفع:  

 خامتة وتوصيات. -
 خامتة:
-   كان علماء التوجيه والقراءات مخوون ابلقراءات املتواترة, ولو خالفـت أقيسـة البصـريني والكـوفيني ومنـاهجهم, وكـانوا

, ولـيس العلـم حمصـورا يف يعيبون على النحاة واملفسرين الوين يردون قراءة متواترة ألهنا خالفت القياس ؛ فالقراءة سنة متبعـة
 قياس البصريني وال يف رواايت الكوفيني فقط. 
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-   كان لعلماء التوجيه منهج خا  يف التعامل مع القراءات الشـاذة, فهـم يعتـربون أن القـراءات جـاءت علـى لغـة العـرب
توجيــه يف اللغــة العربيــة ؛  قياســها وشــاذها, ومــن ّ كــان ال يغلطــون قارئهــا, وال يطعنــون يف تلــ  القــراءة, ويبحثــون هلــا عــن

 غري أهنم ال يبنون عليها قاعدة, وال يقيسون عليها إن خالفت قياسا معلوما, وإمنا حيتجون هبا يف ذل  احلرف بعينه.
-  أوىل العلماء عناية خاصة للصرف, كاملازين, وابن حين, وابن عصفور, وأبو حيان,حيـ  قـــــــــــــــــال هـوا األخـري:   فـإن

(,  45التصريف...أشرف شطري اللسان العريب, وأمجل دخرية الفاضل النحـوي   )أبـو حيـان, املبـدع يف التصـريف , علم 
فكان أن قّدمه يف الدراسة على علم النحـو يف كتابـه  االرتشـاف , وعلـل ذلـ  نن فَهـم الكلمـة يف حالتهـا اإلفراديـة تسـبق 

 فهمها يف حالتها الرتكيبية.
-ء الصرفية للقـراءات القرآنيـة أسـدى خدمـة كبـرية للقـراءات القرآنيـة نن بـني وجههـا يف اللغـة العربيـة إن توجيهات العلما

وانفـح عنهـا ضـد أهـل الباطـل الــوين رامـوا التنقـي  مـن بعـ  القـراءات وابلتــايل التنقـي  مـن القـرآن الكـرمي بـدعوى خمالفــة 
فتوجيــه العلمــاء هلــا ســاهم بشــكل كبــري يف إثــراء الــدرس الصــريف  هــوه القــراءات القرآنيــة للغــة العربيــة. أمــا القــراءات الشــاذة

 عموما والدرس اللغوي عموما.
 التوصيات:

طعن كثري من العلماء كالزخمشري والزجاج وابـن عطيـة وأيب حـا  السجسـتاين وغـريهم فــي بعـ  القـراءات املتـواترة, وقـد  -أ
جمتهدين, واجتهـادهم وإن كـان خاطأـا اليـ نق  مـن قـدرهم, وهـم عاب عليهم كثري من العلماء, وهم يف حقيقة األمر كانوا 

ماجورون على كل حال. فادعو أن يقوم بع  الباحثني بدراسات حـول هـؤالء األئمـة, مـع حصـر مواضـع اخلـالف, وتتبـع 
ع الرتجـيح موقف كل عامل منهم على حدة سواء تعلق األمر ابلتوجيه الصريف, أو النحوي, أو البالغـي  للقـراءات القرآنيـة مـ

 بني األقوال.
هناك قراءات كثرية وافقت اللغة العربية , وكانت على درجة عالية من الفصاحة؛ إال أهنا تعتـرب شـاذة لفقـدها ركنـا مـن  -ب

َـع القـراءات الشـاذة  أركان ق بول القراءة , ككثري من القراءات املنسوبة لزيد بــــــــــــــــــــــــــــــــــن علي على سبيل املثال , فادعو إىل مج 
 حتت أمساِء من ن سبت إليهم, وتوجيهها توجيها  واي, أو صرفيا, أو بالغيا. 

 
 الئحة املصادر واملراجع:
 م (, حتقيق هدى حممود دقراعة, , القاهرة, الطبعة األوىل, مكتبة اخلاجني.  0991األخفش, معاين القرآن)

ـــدين,)  شـــافية ابـــن احلاجـــب, حتقيـــق حممـــد نـــور احلســـن وآخـــرون, بـــريوت, دار م(, شـــرح  0980اإلســـرتاابذي, رضـــي  ال
 الكتب العلمية. 

األنباري, أبو الربكات اإلنصاف يف مسائل اخلـالف بـني البصـريني والكـوفيني, حتقيـق جـودة مـربوك حممـد مـربوك,  القـاهرة, 
 الطبعة األوىل, مكتبة اخلاجني.

البني, اعتـــىن بـــه علـــي بـــن حممـــد العمـــران, بـــريوت, الطبعـــة األوىل, دار م( منجـــد املقـــرئني ومرشـــد الطـــ0999ابــن اجلـــزري, )
 الكتب العلمية.
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 ابن اجلزري, النشر يف القراءات العشر, تصحيح حممد علي الضباع, , بريوت لبنان, دار الكتب العلمية.
ي النجـــدي انصـــف م( , احملتســـب يف تبيـــني شـــواذ القـــراءات واإليضـــاح عنهـــا, حتقيـــق علـــ 0994ابـــن جـــين, أبـــو الفـــتح )

 وآخرون, , القاهرة, وزارة األوقاف املصرية.
 م(, الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه, مطبوعات جامعة الكويت. 0974احلديثي, خدجية ,) 

 , بريوت, دار الفكر.صدقي حممد مجيل هـ(, البحر احمليط يف التفسري, , حتقيق  0401أبو حيان, االندلسي,) 
م (, ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب, حتقيــق الــدكتور رجــب عثمــان حممــد, , القــاهرة,  0998ي)أبــو حيــان, األندلســ

 الطبعة األوىل, مكتبة اخلاجني. 
 أبو حيان, األندلسي, التوييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل, حتقيق حسن هنداوي, دمشق, دار القلم.

ـــان, االندلســـي) ـــة دار م (, املبـــدع يف التصـــريف, حتق 0980أبـــو حي ـــد الســـيد طلـــب,  الطبعـــة األوىل, مكتب ـــد احلمي ـــق عب ي
 العروبة للنشر والتوزيع

 ابن خالويه, خمتصر شواذ  القرآن من كتاب البديع, , القاهرة, مكتبة املتنيب.
 اخلليل, الفراهيدي, العني, حتقيق مهدي املخزومي, إبراهيم السامرائي, سلسلة املعاجم والفهارس.

 م( , مجهرة اللغة, حتقيق رمزي منري بعلبكي, , بريوت, دار العلم للماليني. 0987ابن دريد, أبو بكر )
م (, الكشــاف عــن حقــائق غــوام  التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التاويــل, حتقيــق عــادل  0998الزخمشــري, جــار هللا )

 أمحد عبد املوجود علي حممد معوض,  الطبعة األوىل, مكتبة العبيكة.
م( , شفاء العليل يف إيضاح التسهيل, حتقيق عبـد علـي احلسـيين الربكـايت, الطبعـة األوىل.  0986عبد هللا )السلسيلي, أبو 

 املكتبة الفيصلية.
 السمني, احلليب, الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون, حتقيق أمحد حممد اخلراط, دمشق, دار القلم.  

 د هارون, القاهرة, الطبعة الثالثة, مكتبة اخلاجني.م(, الكتاب, حتقيق عبد السالم حمم 0988سيبويه, )
 م( , االقرتاح يف علم أصول النحو,  دار املعرفة اجلامعية. 0116السيوطي, جالل الدين)
م( , املمتـــع الكبـــري يف التصـــريف, حتقيـــق فخـــر الـــدين قبـــاوة, الطبعـــة األوىل, مكتبـــة لبنـــان 0996ابـــن عصـــفور, االشـــبيلي)

 انشرون .
م (, احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز, حتقيــق عبــد الســالم  عبــد الشــايف, , بــريوت  0110ندلســي)ابــن عطيــة, األ

 لبنان, دار الكتب العلمية.
م( , شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـ , حتقيـق حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد, املكتبـة  0995ابن عقيل, هبـاء الـدين) 

 العصرية صيدا بريوت,.
 م( , املساعد على تسهيل الفوائد, حتقيق حممد كامل بركات, دمشق, دار الفكر . 0981ابن عقيل)

االســتحقاق بــبع  مــراد املــرادي وزوائــد ابــن اســحاق, حتقيــق حســني عبــد إحتــاف ذوي م( , 0999ابــن غــازي, املكناســي)
 املنعم بركات, الرايض, , الطبعة األوىل, مكتبة الرشد.
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 يس اللغة, حتقيق عبد السالم حممد هارون, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.م (, معجم مقاي 0979ابن فارس)

 م(, احلجة للقراء السبعة, حتقيق بدر الدين قهوجي و بشري جوجياين, دار املامون للرتاث. 0983الفارسي, أبو علي )
 م(, معاين القرآن, بريوت, الطبعة الثالثة, عامل الكتب. 0983الفراء, أبو زكراي )

م(, اجلــامع ألحكــام القــران, واملبــني ملــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان, حتقيــق عبــد هللا بــن  0116القــرطيب, أبــو عبــد هللا )
 عبد احملسن الرتكي و حممد رضوان عرقسوسي, , الطبعة األوىل, مؤسسة الرسالة.

 عبد الدامي, القاهرة, دار الكتب املصرية. م (, أبنية االمساء واألفعال واملصادر, حتقيق أمحد0999ابن القطاع, الصقلي)
 م(, شرح الكافية الشافية, حتقيق عبد املنعم أمحد هريدي,  الطبعة األوىل, دار املامون للرتاث.0980ابن مال  )

 ابن جماهد, أبو بكر, السبعة  يف القراءات, حتقيق شوقي ضيف, مصر, دار املعارف.
يح املقاصــد واملســال  بشــرح ألفيــة ابــن مالــ , شــرح وحتقيــق عبــد الــرمحن علــي م( , توضــ0118املــرادي, املصــري املــالكي)

 سليمان,  بريوت, الطبعة األوىل,  دار الفكر العريب.
 م( , اإليضاح يف علم القراءات, وجدة, الطبعة األوىل, مطبوعات اهلالل. 0113املسأول, عبد العلي )

السـبع وعللهـا وحججهـا, حتقيـق حميـي الـدين رمضـان,  الطبعـة م (, الكشف عن وجوه القراءات  0997مكي, أبو حممد)
 اخلامسة, مؤسسة الرسالة.

 م(, فتح أقفال المية األفعال البن مال ,  الدار البيضاء, الطبعة الثانية. مكتبة دار اجليل. 0115نورمي, عالل) 
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(15) 
 للناطقني بغريها  يف تعليم النظام الصويت العريبتوظيف القرآن الكرمي

 (دراسة ميدانية)
 1د. يطو ومهي

  ,كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ,أستاذة تعليم العربية للناطقني بغريها
 , املغربالرابط ,جامعة حممد اخلامس

 ديباجة
 يهـدف البحـ  إىل دراسـة إســرتاتيجية تـدريس األصـوات العربيـة للنــاطقني بلغـات أخـرى مـن خــالل توظيـف آليـات تــدريس

 خمارج احلروف يف القرآن الكرمي بغية حماولة الرفع وتنمية واقع وآفاق العربية للناطقني بلغات أخرى. 
وكما هو معلوم, يعترب تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى مطلبا ملحا, يفرض نفسه على كـل فـرد يرغـب يف فهـم احلضـارة 

للنـاطقني بلغـات أخـرى ابهتمـام كبـري مـن خمتلـف قـارات  العـامل أمريكـا  العربية واإلسالمية, من هنا حظي تعليم اللغة العربية 
 أوراب وآسيا وإفريقيا.

تروم إشـكالية الدراسـة حـول مـدى توظيـف  التعلـيم  القـرآين يف تعلـيم العربيـة للنـاطقني بغريهـا مـن حيـ  غيـاب ابب خمـارج 
هـا, ابعتبـاره الرحـى الـيت يـدور حوهلـا تعلـيم العربيـة للنـاطقني احلروف وصفاهتا يف املنـاهج التعليميـة للغـة العربيـة للنـاطقني بغري 

بلغــات أخــرى,  وال تعتــد املنــاهج التعليميــة هبــوا البــاب يف التاســيس والتقعيــد للمســتوايت املبتدئــة للنــاطقني بلغــات أخــرى, 
لصــفوف املبتدئــة اســتنادا ومــن هنــا انقشــت الدراســة هــوه اإلشــكالية, حماولــة إجيــاد ضــالة آليــات تطــوير املنــاهج  التعليميــة ل

للمــنهج القــرآين يف تلقــني األصــوات العربيــة واملعاجلــة الصــوتية والنطقيــة. وال تفــى أن جــودة النطــق مــن أهــم الكفــاايت الــيت 
يركــز عليهــا لــدى املبتــدئ خاصــة, لــوا فقــد تعرتيــه صــعاب مجــة, داخليــة وخارجيــة, فــاألوىل نردفهــا إىل مشــاكل عضــوية و 

تيــار املــدرس اســرتاتيجية تضــمن مــدخالت وخمرجــات داعمــة لتنميــة االســتقبال اللغــوي عنــد املــتعلم. إن تكمــن الثانيــة يف اخ
حتسـني العــادات النطقيــة مـن املخرجــات الــيت يتوخاهــا املـدرس مــن العمليــة التعليميــة, وال تتحقـق إال ابلســماع اجليــد ابعتبــار 

 السمع أبو امللكات يف اعتبار ابن خلدون.
لى إجراء دراسة ميدانية على عينة من متعلمي العربية الناطقني بلغات أخرى يف الـوطن العـريب, للوقـوف ستعتمد الدراسة ع

عنــد مــدى اســتفادهتم مــن تقنيــة تعلــيم احلــروف مــن خــالل تعلــم القــرآن الكــرمي تلبيــة ألغراضــهم العامــة واخلاصــة, مــع حتديــد 
ا مـــن قبـــل املعلمـــني والفـــروق اللغويـــة للمتعلمـــني, والـــرؤي الصـــعوابت والتحـــدايت النطقيـــة للمتعلمـــني وكيفيـــة التغلـــب عليهـــ

املختلفــة للمعلمــني يف توظيــف الــدرس القــرآين خمــارج احلــروف خاصــة يف تعلــيم العربيــة للنــاطقني بلغــات أخــرى . اســتندت 
للنــاطقني  الدراســة إىل دراســة تطبيقيــة مــن خــالل اســتبانة حمــددة األســألة. تســعى الدراســة إىل تطــوير تــدريس تعلــيم العربيــة

 بلغات أخرى ملواكب حاجيات الطالب العامة واخلاصة.

                                                           
0 ouhami.80@gmail.com 
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 أمهية الدراسة
يعـــرف العـــامل برمتـــه اهتمامـــا ابلغـــا منقطـــع النظـــري ابللغـــات عامـــة, واللغـــة العربيـــة خاصـــة مـــن حيـــ  تعليمهـــا وتعلمهـــا لغـــري 

يـني املسـلمني يف العـامل, الرتباطهـا للناطقني بغريها, فلم تعد لغة خاصة ابلعرب وحدهم, بـل أضـحت لغـة عامليـة يطلبهـا مال
بــدينهم وثقــافتهم اإلســالمية, انهيــ  عــن رغبــة تعلمهــا مــن غــري املســلمني للتواصــل مــع أهــل اللغــة مــن جهــة, وللتواصــل مــع 
الــرتاث العــريب واإلســالمي مــن انحيــة أخــرى, ونظــرا ألمهيــة  اجلهــاز النطقــي تقصــري يف اجلهــود املبوولــة بــربط متعلمــي اللغــة 

 ابلقرآن الكرمي معجما وأصواي ودالالت وتراكيب وصورا ووجوه استعماله وأساليبه يف البيان. العربية
 الكلمات املفاتيح
 الناطقني بغري العربية. –النظام الصويت   -القرآن الكرمي  –خمارج احلروف  –األصوات العربية 

   
 إشكالية الدراسة

القـرآين يف تعلـيم العربيـة للنـاطقني بغريهـا مـن حيـ  غيـاب ابب خمـارج تروم إشـكالية الدراسـة حـول مـدى توظيـف  التعلـيم  
احلروف وصفاهتا يف املنـاهج التعليميـة للغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا, ابعتبـاره الرحـى الـيت يـدور حوهلـا تعلـيم العربيـة للنـاطقني 

 ستوايت املبتدئة للناطقني بلغات أخرى.بلغات أخرى, وال تعتد املناهج التعليمية هبوا الباب يف التاسيس والتقعيد للم
 أسئلة الدراسة

 ترتكز أسألة البح  الرئيسة  لضجابة عن السؤال اآليت:
 أين يتجلى دور القرآن الكرمي يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها؟  -0
صــواهتا  للنــاطقني هــل ميكننــا توظيــف علــم األصــوات يف القــرآن الكــرمي يف تعلــيم النطــق األمثــل حلــروف العربيــة ن  -0

 بغريها

 فرضية الدراسة  
 توجد فروق فردية يف الصعوابت النطقية  بني خمتلف املستوايت التعليمية؟ -0
 توجد عالقة بني علم خمارج احلروف وتعلم النطق الصحيح للحروف العربية؟ -0
 توجد حتدايت يف تدريس خمارج احلروف يف صف اللغة العربية؟  -3

 أهداف الدراسة
سة إىل إبراز أمهية علم خمارج احلروف يف التصـحيح النطقـي ل صـوات العربيـة, ابعتبارهـا األجبـدايت األوىل يف هتدف الدرا  

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها, ابعتبار أهنا حروف وأصوات ال توجد يف لغتـه األم, كـول , حتـاول الدراسـة الصـعوابت 
عمليـة التعليميـة, وإضـافة  لـول , هتـدف الدراسـة لوضـع بعـد احللـول لتجـاوز اليت تعـرتض معلـم العربيـة ومتعلموهـا  خـالل ال

الصــعوابت النطقيــة عنــد النــاطقني بغريهــا, وتعتــرب الدراســة كــول , مســامهة كبــاقي الدراســات الســابقة خلدمــة القــرآن الكــرمي 
 واللغة العربية. 

 صدود الدراسة
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وظيــف القــرآن الكــرمي يف تعلــيم النظــام الصــويت العــريب للنـــاطقني اتبعــت الدراســة املــنهج الوصــفي التحليلــي يف موضــوع:   ت
النـــاطقني بغـــري العربيـــة  https://forms.office.comبغريهـــا دراســـة ميدانيـــة , وقـــد اســـتهدفت االســـتبانة املنجـــزة عـــرب موقـــع 

 ,  Twitter  عــرب وســائل التواصــل االجتمــاعي املختلفــة: مســلمني وغــري مســلمني مــن دول خمتلفــة, وزعــت االســتبانة

WhatsApp  ,Télégramme, Facebook    وغريهــا, وجــدت االســتبانة قبــوال واستحســاان وتعبأــة مــن طــرف الطــالب
النـــاطقني بغـــري العربيـــة املســـلمني وغـــري املســـلمني خاصـــة مـــن الـــدول اآلتيـــة: دولـــة مـــاليزاي والكونغـــو الدميقراطيـــة تـــراوح عـــدد 

 9ابملائة, وسامهت بعـ  العينـات يف ملأهـا وصـل عـددها إىل ثالثـة طـالب بنسـبة  90طالبا بنسبة  30الطالب املسلمني 
كمــا هــو مبــني يف املبيــانني   9:45:07 11/23/20إىل غايــة   3:01:14 11/6/20اســتبانة, مــن يريــخ:  34ابملائــة, مبجمــوع 

 أسفله:

            
ة أن نســبة املســلمني مــن النــاطقني بغــري العربيــة فــاق غــري املســلمني مــن النــاطقني بغــري العربيــة, فــاملالحت مــن خــالل االســتبان

علــــى الــــرغم مــــن نشــــر االســــتبانة علــــى عينــــات طــــالب غــــري مســــلمني, إال أنــــه مل تصــــل إال ثــــالث اســــتباانت مــــن طــــالب 
بانة, ومـن خـالل التجربـة الـيت راكمتهـا مسيحيني, ومل  ـد الباحثـة استفسـارا لعـدم إقبـال الطـالب غـري املسـلمني علـى االسـت

بكليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية  الباحثـة يف تــدريس الطــالب األجانـب ســواء يف جامعــة مــدلربي أو جامعـة حممــد اخلــامس 
ابلرابط, أو  معهد حممد السادس لتكوين األئمة املرشدين واملرشدات ابلرابط, أو مراكز خاصـة ابلـرابط, بتـدريس الطـالب 

لنــاطقني ابلعربيــة غــري املســلمني, أن بعضــهم ميتنــع عــن حضــور دروس خمــارج احلــروف و ويــد القــرآن الكــرمي, وقــد وقــع غــري ا
 ذل  مرات عدة.

 القرآن الكرمي والطفرة التقنية يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها
  الــوين آتينــاهم الكتــاب يتلونــه حــق تالوتــه لقــد أمــر هللا عزوجــل عبــاده بــتعلم تــالوة القــرآن الكــرمي و ويــده, قــال تعــاىل :

وقـد أمـر الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم  ويف غـري موضـع قتقـان  0, وقال تعاىل   ورتـل القـرآن تـرتيال{0أولأ  يؤمنون به{ 
وا تــالوة القــرآن الكــرمي   ويــد األداء , وذلــ  ابلتلقــني مــن الصــحابة املــاهرين, ومــن ذلــ  قولــه صــلى هللا عليــه وســلم : خــو

 القرآن من أربعة: عبد هللا بن مسعود, وسامل موىل أيب حويفة, ومعاذ, وأيب بن كعب .

                                                           
 000سورة البقرة اآلية  0
 4سورة املزمل اآلية  0

https://forms.office.com/
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مليـون, إذن يبقـى مليـار مسـلم حيتـاجون تعلـم  451هناك مليار ونصف املليار مسـلم تقريبـا حـول العـامل, ميثـل العـرب مـنهم 
ى, ودراســات أخــرى تــرى أن عــدد املســلمني وصــل اللغــة العربيــة, فمــن هلــا غــري أســاتوة تعلــيم العربيــة للنــاطقني بلغــات أخــر 

مليــون  31ابملائــة  فقــط هــي مــن ترغــب يف تعلــم العربيــة فهــوا يعــين أن  01اليــوم ثالثــة مليــار مســلم, ولــو افرتضــنا أن نســبة 
بكثـري  مسلم حيتاجون أن يتعلموا العربية, يعين أننا حباجة إىل نصف مليون معلم, ونسبة من يريد تعلم القرآن الكـرمي  أعلـى

وــن مــن يريــد تعلــم اللغــة العربيــة, فــإذا احتجنــا نصــف مليــون للعربيــة فــنحن حباجــة إىل ماليــني املعلمــني مــن القــرآن الكــرمي 
 .  0والتجويد والعلوم اإلسالمية

 عــرب تــراجم معــاين القــرآن الكــرمي -كمــا ينبغــي  -وثبــت أن معرفــة املعــىن الــيت تقــود إىل تــدبر آايت القــرآن الكــرمي ال تتحقــق 
. ولقـد شـهد العـامل اليـوم تقـدما 0بلغات الدارسني, كان البـد مـن معرفـة هـوه املعـاين مـن خـالل دراسـة اللغـة العربيـة وتعلمهـا

تكنولوجيـا ســببه الثــورة املعلوماتيــة الضـخمة متمثلــة يف الطفــرة التقنيــة وتكنولوجيــا التعلـيم, وقــد ســامهت يف  ــاوز مشــكالت 
علم خمـارج احلـروف والقـرآن الكـرمي معجمـا وأصـواي, ودالالت, وتراكيـب, وصـورا, ووجـوه عدة؛  وتوظيف الرقمنة يف تعليم 

اســتعماله وأســاليبه, وكــان لزامــا علــى املعلمــني واملتعلمــني مواكبــة  طــرق وآليــات واســرتاتيجيات تعلــيم حــروف القــرآن الكــرمي 
 لتنمية الكفاية اللغوية والكفاية التخاطبية.

 امةتعليم العربية ألغراض الع
يؤكـــد البـــاحثون أن أمهيــــة دراســـة حاجـــات الــــدارس وأغراضـــه مـــن الــــتعلم أمـــر أقـــره امليــــدان الرتبـــوي, وأن مفهـــوم احلاجــــات 
واألغراض كاساس لبنـاء املـنهج قـد أصـبح أمـرا منتشـرا ومعروفـا اآلن, والسـعي إىل تطبيقـه عمليـا قـد أصـبح أمـرا واقعيـا, كمـا 

و يف اعتبـــاره أوال الـــدارس حبيـــ  ال يـــرتك املنـــاهج التعليميـــة خاضـــعة للموضـــوع إن بنـــاء املنـــاهج يف ضـــوء هـــوا األســـاس مخـــ
الدراسي, واحملتوى, واهتمامات املعلم واجتهاداته. ومن هنا, فإن أي حماولة لتطوير واقع تعليم اللغة العربيـة للنـاطقني بغريهـا 

اطقني بغريهــا, مـن حيــ  املنـاهج وطــرق التــدريس البـد أن تنطلــق مـن دراســة الواقـع املوضــوعي لوضـع تعلــيم اللغـة العربيــة للنـ
 .  3وواقع إعداد املعلمني

والش  أن احلاجات حتددها األغراض اليت من أجلها يود الـدارس تعلـم لغـة مـا, فغرضـه قـد يكـون أكادمييـا أي لفهـم املـادة 
  مزااي هوا املفهوم مبا ميت: اليت يدرسها بتل  اللغة, أو مهنيا كالعمل يف مؤسسة  ارية...إخل. وقد حدد بع  الباحثني

                                                           
 , 0101, بتصرف إبريل  4حممد عمارة, نيَّات التدريس,  تصميم شادي السيد, احتاد معلمي العربية للناطقني بغريها,  .   0
 ه, 0430يف امليزان, املؤمتر األول لتعليم القرآن الكرمي,  عبد الرمحن الفوزان: طرق تعليم القرآن ل عاجم  0

نيـو ة وآفـاق مسـتقبلية, يو رحيان عبده عبيدات, حممد أمحد القضاة, تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بني األغراض اخلاصة وأغراض احلياة مقاربة نظريـة وتطبيقـ  3
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كما هو مبني يف املبيان أعاله, فـإن العينـة املسـتجوبة الـيت أثبتـت أن الغايـة مـن تعلمهـا للغـة العربيـة, إمنـا هـي تواصـلية,  أي 

علومــات, ا ــال التواصــلي اللغــوي, فاملقاربــة التواصــلية تــدعي أن اهلــدف مــن تعلــيم لغــة معينــة لــيس تلقــني املــتعلم معــارف وم
ولكــن تعليمــه الطــرق والكيفيــات الــيت متكنــه مــن توظيــف مــا يتلقــاه يف مقامــات ختاطبيــة خمتلفــة حيقــق مــن خالهلــا أغراضــه 

 واحلق أن هوا العمل يقتضي النظر يف مفهومي املعىن وأغراض الكالم.  .التكلمية
 تعليم العربية ألغراض خاصة

مية, ودخــول األقــوام مــن غــري النــاطقني هبــا يف اإلســالم إرهاصــات تعلــيم لقــد شــهدت اللغــة العربيــة منــو بــدء الــدعوة اإلســال
اللغة ألغراض خاصة, وهوا الغرض هـو تعلـم العربيـة ألغـراض دينيـة, فاملسـلمون الـوين دخلـوا مجاعـات يف اإلسـالم, أصـبح 

ل عــدة لنشــوء مفهــوم هلــم هــدف كبــري وهــو تعلــم العربيــة لفهــم القــرآن الكــرمي مصــدر الــدين اإلســالمي, كمــا تضــافرت عوامــ
اللغة العربيـة ألغـراض خاصـة مـن ذلـ  أن هنايـة احلـرب العامليـة الثانيـة قـادت الغـربيني إىل االهتمـام ابللغـات يف حماولـة مـنهم 
لفهم نفسية شعوب العامل الثال  وكيف يفكرون, وما يهمنا هو النشاط  اللغوي الوي قامت بـه فأـات خمتلفـة مـن لغـويني, 

مــاء االجتمــاع؛ مــا أســفر عــن مفهــوم اللغــة ألغــراض خاصــة, ّ تلــت ذلــ  أزمــة الــنفط يف الســبعينيات وعلمــاء الــنفس وعل
تلــ  األزمــة الــيت قـــادت إىل تــدفق املعرفــة ورأس املـــال الغــريب علــى الــبالد العربيـــة؛ مــا أوجــد ضـــرورة لتعلــيم العربيــة ألغـــراض 

م, فقــد نبهــت الغــرب إىل بعــ  مــواطن 0110رب خاصــة تســد حاجــات الطــالب غــري النــاطقني ابلعربيــة. أمــا أحــداث شــتن
اخللــل والقصــور يف دراســة اللغــات الشــرقية الســيما اللغــة العربيــة, فتوســعوا يف تعليمهــا ألغــراض خاصــة عســكرية كانــت أو 

 .0اقتصادية, وال ش  أن مفهوم العوملة والتجارة احلرة سيزيدان من احلاجة إىل مفهوم العربية ألغراض خاصة
نهج الــوي حــددت مــواد مقرراتــه بصــفة رئيســة, وفــق حتليــل مســبق للحاجــات اإلبالغيــة للمــتعلم, ولــيس علــى يعــرف ننــه املــ

أساس تفضيل املعلم أو املؤسسة التعليمية اليت يعمل هبا ملنهج معني يف تعليم اللغة وهكوا يكـون الرتكيـز علـى املـتعلم وعلـى 
 .0, فنجد أن الربانمج مبين كله على هوا األساساألغراض احملددة اليت من أجلها يتعلم اللغة األجنبية

                                                           
قيـة وآفـاق مسـتقبلية, رجيان عبـده عبيـدات, حممـد أمحـد القضـاة, تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا بـني األغـراض اخلاصـة وأغـراض احليـاة, مقاربـة نظريـة وتطبي 0  
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يقصد به تعليم اللغة العربية يف الربامج العامـة الـيت تشـمل قطاعـا مـن اجلمهـور متعـدد الوظـائف, واخلصـائ , واالهتمامـات 
 وهــو وغــري ذلــ  مــن أمــور تتلــف فيهــا هــوا اجلمهــور, ابســتثناء شــيء واحــد يلتقــون عنــده, وميثــل القــدر املشــرتك بيــنهم, أال

أهنم يتعلمون اللغة لقضاء شـؤوهنم يف احليـاة بشـكل عـام. ومـع ذلـ  يصـعب حتديـد احلاجـات اللغويـة اخلاصـة إال أن تكـون 
متصلة ابملواقف احلياتية العامة, )يف السوق, يف املعهد, يف دور العبادة, يف السفر....( وبشكل عام ميكن القـول إن تعلـيم 

امج العامة ينخـرط فيهـا مجهـور متعـدد الصـفات ال يهـدف مـن تعلمـه للعربيـة سـوى االتصـال العربية للحياة هو تعليم يف الرب 
ابلعربيــة يف مواقــف احليــاة املختلفــة, ويعــرف إجرائيــا ننــه الــربامج الــيت تركــز علــى تزويــد الطالــب ابملهــارات واملعلومــات الــيت 

 .0تيسر عملية االتصال العام يف مواقف احلياة 

           
ابملائــة  إذ بلغــت مــن الطــالب قــد أجــاب خبيــار أن تدريســهم اللغــة العربيــة ألغــراض دينيــة, وهــي  79هنــا أن نســبة  ونشــري 

 .  0التعرف على احلضارة اإلسالمية, وقراءة القرآن الكرمي وفهم الدين اإلسالمي, ألهنا اللغة اليت ميارس هبا اإلسالم
 القرآن الكرمي والناطقون بغري اللغة العربية

ين تعلــم اللغــات األجنبيــة عمومــا, واللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا علــى وجــه اخلصــو , علــى مراحــل كثــرية؛ يعتمــد فيهــا ينبــ
املــتعلم علــى اكتســاب ومجــع معــارف بشــكل تراكمــي تؤهلــه إىل بلــوض مســتوى األداء اللغــوي يف وارســة اللغــة. وال مــراء أن 

آخــر الكتــب الســماوية معجــزا بفصــاحته وإعجــازه البالغي...للعــرب الــوين اللغــة العربيــة هــي اللســان العــريب الــوي أنــزل بــه 
تقلــدوا أعلــى مراتــب اإلتقــان للســان العــريب مــن خــالل أشــعارهم ومعلقــاهتم, لــول  كانــت توجهــات معظــم النــاطقني بغــري 

وج القـرآن الكـرمي قـراءة, العربية من الطالب خاصة املسلمني منهم جلعل اللغة العربية هي البوابة واجلـوهر المـتالك انصـية ولـ
وفهمــا, وحفظــا, وضــبط العلــوم الشــرعية, وهــوه هــي رؤيــة العينــة املبحوثــة يف هــوه الورقــة البحثيــة خاصــة الطــالب املســلمون 
 من الناطقني بغري العربية من خالل طرح قضااي فرعية عن عالقة القرآن الكرمي والناطقني بغري العربية وفيما يلي أمهها:      

 علمت أوال القرآن الكرمي أو اللغة العربية؟أيهما ت
إن مناقشـــة وحتليــــل رأي العينــــة املســـتجوبة فيمــــا يتعلــــق بتعلمهـــا للقــــرآن الكــــرمي واللغـــة العربيــــة, يعــــد مـــن األساســــيات الــــيت 

هــا, اعتمـدهتا الورقـة البحثيــة للخـوض يف غمـار حضــور علـم األصـوات وخمــارج احلـروف يف بـرامج تعلــيم العربيـة للنـاطقني بغري 
                                                           

لعربيـة للنـاطقني بغريهـا بـني األغـراض اخلاصـة وأغـراض احليـاة مقاربـة نظريـة وتطبيقـة وآفـاق مسـتقبلية, رحيـان عبـده عبيـدات, حممـد أمحـد القضـاة, تعلـيم اللغـة ا    0
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إذ ركزت  نسبة من طالب تعليم العربية للناطقني بغريها, على تعلم القرآن الكرمي قبل تعلمهم للغة العربية, وبلغـت نسـبتهم 
 00ابملائــة مــن الطــالب أهنــا بــدأت بــتعلم العربيــة وأجبــدايهتا وهــم  35طالبــا, بينمــا عــربت نســبة  00ابملائــة مبعــدل  65 ــو 

ينهمــا فاللغـــة العربيــة هـــي الطريــق الوحيــد األوحـــد لفهــم واســتيعاب القـــرآن الكــرمي, وأيضـــا طالبــا. والشــ  أن هنـــاك تــالزم ب
 كما واضح يف املبيانني أدانه:   0القرآن الكرمي ييسر فهم  وفصاحة والطالقة اللغوية  للغة العربية 

 

            
كـرمي فاقـت الضـعف مـن الطـالب املتـوجهني لـتعلم ويتضح من نتائج االستبانة أن نسبة الطالب املقبلني على تعلم القرآن ال

اللغــة العربيــة, وــا يــوحي نمهيــة القــرآن الكــرمي لــدى فأــة كبــرية مــن املســتجوبني يف الورقــة البحثيــة ودوره يف اكســاب الطــالب 
 اللغة العربية.

 علم التجويد والناطقون بغري العربية 
بلوض األداء اللغوي واملعـريف يف املهـارات اللغويـة وعناصـرها, ولـول   من البديهي لدى طالب تعليم العربية للناطقني بغريها,

توجــه بــرامج تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا الوطنيــة والدوليــة أيضــا توظيــف نــوادي وورشــات لتعلــيم قــراءة القــرآن الكــرمي 
ســـتجوبون أهنـــم تعلمـــوا أصـــول وعلـــم اســـتجابة ألغراضـــهم, ومـــن خـــالل الدراســـة امليدانيـــة هلـــوه الورقـــة البحثيـــة فقـــد أدىل امل

 .  0ابملائة مل يتسن هلم ذل  08ابملائة مقابل نسبة   80التجويد إذ وصلت نسبتهم 

     
وتكمن أمهية علم التجويد عنـد الطـالب النـاطقني بغـري العربيـة, يف حتسـني وإتقـان مسـتوى األداء اللغـوي وللوصـول لـول , 

 من معرفة خمارج احلروف احملققة واملقدرة وصفاهتا ومستحقاهتا.ولتحقيقه يستوجب اإلحاطة من التمكن 
 علم خمارج احلروف والطالب الناطق بغري العربية

                                                           
 حتليل معطيات الدراسة امليدانية  توظيف القرآن الكرمي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بغريها دراسة ميدانية .  0
 حتليل معطيات الدراسة امليدانية للورقة توظيف القرآن الكرمي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بغريها دراسة ميدانية  0
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بشــهد جمــال تعلــيم العربيــة للنــاطقني بغريهــا عــدم االســتفادة وتوظيــف القــرآن الكــرمي يف تعلــيم اللغــة العربيــة, ويتطلــب حتقيــق  
 تمدة يف علم التجويد, وهوا مغيب  يف اسرتاتيجيات درس اللغة العربية.ذل  تعلم خمارج احلروف من األولوايت املع

وكمـا هـو معلــوم, إن اللغـة العربيـة غنيــة ابالشـتقاق اللغـوي, وأكثــر املفـردات يف القـرآن الكــرمي أصـوهلا ثالثيـة, وقــل فيهـا غــري 
ى مخسـني ألـف لفظـة, وغـري الثالثـي ال أصـال ثالثيـا, يتفـرع منهـا مـا يزيـد علـ 0631الثالثي؛ إذ حيتوي القرآن الكـرمي علـى 

 يزيد على مثامنائة لفظة. 
من ذل  األساس, وضع علماء اللغة العربية أصوال مكونة من ثالثة أحـرف, فـاحلروف هـي رمـوز للغـة العربيـة وحقيقـة هـوه 

القـارئ ويـدرك األخرية هي أصوات تنطق على  و خمصو  ويدرك السامع معناها أو توضع هلا رموز تسـمى حروفـا فرياهـا 
 .  0معناها. وقد امتازت اللغة العربية خباصية ثالثية األحرف يف أصوهلا الكالمية

من ّ تتجلى أمهية علم املخارج واألصوات اللغوية يف إنتاج اللغة مبا فيها األصـوات واملخـارج أي هنـاك تكامـل بـني علـم    
ـــة األصـــوات واملخـــارج بـــني اللغـــويني وعلمـــاء القـــراءات, وأدت فا عليتهـــا بتعلـــيم القـــراءة الســـليمة, لـــول , كـــان اختيـــار الفأ

ابملائــة  79املســتجوبة مــن الطــالب النــاطقني بغريهــا يف مــدى إقبــاهلم علــى تعلــم خمــارج احلــروف واألصــوات بنســبة وصــلت 
مل حيضــوا ابملائــة مبعــدل ســبع طــالب فقــط  00طالبــا تعلمــوا خمــارج احلــروف أثنــاء تعلمهــم للغــة العربيــة, مقابــل  07مبعــدل 

 بتعلم خمارج احلروف كما هو مبني أدانه:

        
وعليــه, إن اعتمــاد علــم خمــارج احلــروف يف تنميــة املهــارات اللغويــة لــدى الطــالب, ال يعــين إغفــال الــدرس الصــويت ومــا أبــاله 

 علماؤان يف علوم العربية.
 الرفع من األداء اللغـوي للطـالب, وكـل منهمـا لـه  مع بني احلرف والصوت واحلركة عالقة متينة؛ إذ تلعب دورا طالئعيا يف

 ارتباط ابحلركات وحروف املد ومعىن حروف املعجم, وصفاهتا الصوتية واشتقاقاته.   
وحــري بنــا القــول, نن اللغــة هــي يف أصــلها عبــارة عــن أصــوات يعــرب هبــا كــل قــوم عــن أغراضــهم, ويف خضــم عمليــة دراســة  

 رع إىل ما يلي:األصوات العامة واخلاصة اليت تتف

                                                           
 , بتصرف 517    , 0989فضل حسن عباس, الكلمة القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية, جملة مركز حبوث السنة والسرية, العدد   0
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وكل منها يساعد يف االسـتفادة مـن فهـم طبيعـة الصـوت اللغـوي, واعتمـاد علـم املخـارج واألصـوات يف تعلـيم أجبـدايت اللغـة 

 العربية للناطقني بغريها. 
لقد اعترب املتخصصون أن أسباب حدوث الصوت وبينوا أنه قرع  رى النفس جبزء من احللـق, أو بشـيء مـن أجـزاء مـا فيـه 
وابطن األنف والشفتني, حي  تتولد قوة من قرب هواء الـنفس مـن الرئـة و ويـف احللـق أو ال إىل طـرف احللـق, ّ اللسـان 
الوي يتلقى ذل  اهلواء فيضغطه إىل جزء من أجـزاء ابطـن الفـم. وإىل جـزء مـن أجـزاء أصـول األسـنان فيقـرع بـه ذلـ  اجلـزء 

ه تصــويت حمــدود, وينقلــه اللســان ابهلــواء إىل أجــزاء مــن أصــل الفــم فيحــدث مــن كــل جــزء يضــغطه اللســان عليــه ويقرعــه بــ
 .0فتحدث تصويتات متتالية. فالصوت حيدث من متوج اهلواء بني قارع و مقروع

 الصعوابت اللغوية واالحنرافات النطقية عند الناطقني بغري العربية:
وف النـاطقني بغـري العربيـة, والشـ  أن تعلـيم إن تعلم وتعليم األصوات وخمارج احلروف يواجه صعوابت مجـة خاصـة يف صـف

خمـــارج احلـــروف للمســـتوى املبتـــدئ تتلـــف املســـتوى املتوســـط ّ كـــول  يف املســـتوى املتقـــدم, و تكمـــن الصـــعوبة يف تعلـــيم 
األصــوات العربيــة عنــد النــاطقني بغــري العربيــة, يف التعــود النطقــي للطــالب علــى أصــوات لغاهتــا األم, والصــعوبة دقــة النطــق 

رف العــريب خاصـــة عنــد الطــالب غـــري النــاطقني ابلعربيــة ذوي األعمـــار الكبــرية, وتعــني خمـــارج احلــروف علــى اســـتيعاب للحــ
 املصويت املتمثلة يف احلركات وحروف املد أحد قسمي األصوات اللغوية, وفيما يلي أهم آراء الطالب يف ذل :

         
                                                           

  6غامن بن قدوري احلمد, أمهية علم األصوات يف دراسة علم التجويد ,  جىن املعرفة,     0

علم األصوات 
النطقي أو 
 الفسيولوجي 

علم األصوات 
 السمعي

علم األصوات 
 الفيزياوي
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ابملائــة, أهنــم يواجهــون  38آلــة نطــق احلــروف, يف حــني عــربت نســبة ابملائــة بعــدم مواجهتهــا للصــعوابت يف  60إذ عــربت 
صــعوابت مجــة يف نطــق احلــروف وعيــوب نطقيــة صــعبة التصــويب رغــم اجلهــود الــيت يبليهــا املعلمــون يف تصــويبها وقــد وخــو 

قـي, وقـد املسالة شهورا عدة والطالب ال يستطيعون  اوز ذل , ويشـبه بعضـهم االعوجـاج يف نطـق احلـروف ابملشـكل اخلل
أظهرت االستبانة أن الطالب تـواجههم صـعوابت وعيـوب نطقيـة يف حـروف عـدة,  عنـد الـبع : حـرف الكـاف, القـاف, 
الضاد, احلاء, اهلاء. بينما ابقي الطالب إذ وجدت مشاكل لغوية حرف الالم, الراء, اهلمزة, الواو, ّ العني, وعنـد الـبع  

لـبع  اآلخـر : حـرف الغـني, حـرف اخلـاء, حـرف الـراء, الطـاء, الثـاء, الـوال, اآلخر مشاكل الغني والصاد, الظـاء, وعنـد ا
أمــا عــن آليــات  ــاوز هــوه املشــاكل والعيــوب اللغويــة يف نطــق احلــروف فقــد أدلــت نســبة مــن طــالب تعلــيم العربيــة للنــاطقني 

املشـــاكل النطقيـــة وقـــد عـــرب  بغريهـــا نن املعلمـــني يعتمـــدون علـــى تقنيـــة اســـتخدام األجهـــزة والتقنيـــات املتطـــورة لتجـــاوز هـــوه
ابملائة فقط, يف حني ترى نسبة من الطالب أن املعلم يقوم بتقنية تقـومي االعوجـاج والعيـوب يف  6الطالب عن ذل  بنسبة 

ابملائة, وعربت ابقي الفأات املسـتجوبة أن املعلـم يعتمـد علـى التـدريبات  00نطق احلروف من خالل تكرار احلروف بنسبة 
ابملائـة مـن جممــوع الطـالب, كمـا هــو مبـني يف املبيــان  00ملشــكل النطقـي عنـد الطــالب وقـد وصـلت نســبتهم املتنوعـة حلـل ا

 أدانه:  

 
اعتــاد الطــالب يف لغــاهتم األم علــى نطــق خــا  وحمــدد؛ لكــن عنــد خوضــهم تعلــم لغــة أجنبيــة أخــرى, تعــرتي أعضــاء آلــة 

ربيـة وـا يربـ  الطالـب والعمليـة التعليميـة ألهنـا األصـل يف تشـكيل النطق وحركاهتا عدم اإلنتاج السليم والدقيق ل صوات الع
األصــوات العربيــة, فيقــع بعــ  الطــالب يف اخللــط بــني األصــوات علــى ســبيل املثــال نطــق حرفــا الــوال والــدال ويرة قــد يقــع 

احلــاء هـاء, البــاء  بعضـهم يف إمشـام الــوال زاي, أو نطـق العــني مهـزة أو العكــس, ومـن األخطــاء الـيت يقــع فيهـا الطــالب نطـق
 الم, ومن األخطاء اليت يقع فيها الطالب نطق حرف التاء دال... 

 اسرتاتيجيات تدريس القرآن الكرمي للناطقني بغريها 
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اسرتاتيجية أساتوة اللغة العربية للناطقني بغريها يف التغلب على النطـق السـليم للحـروف عنـد الطـالب, يسـتدعي التخطـيط 
صـول املتعـارف عليهـا يف تعلـيم اللغـات لغـري أهلهـا, وتؤخـو املـادة واحملتـوى مـن علـم خمـارج احلـروف, للدرس اللغوي على األ

ابالعتمــاد علــى تصــنيف بلــوم يف البنــاء املعــريف للطــالب وبنــاء علــى توصــيفات املعــايري الدوليــة يف تــدريس اللغــات األجنبيــة 
ويب املشـــرتك للغـــات؛ وذلـــ  ابلتـــدرج والســـهولة والبعـــد عـــن خاصـــة معـــايري ا لـــس األمريكـــي ومعـــايري اإلطـــار املرجعـــي األور 

التكلــف وتوظيــف الصــور والرقمنــة والتمثيــل النطقــي للحــروف, فــدرس األصــوات يقــدم ويــدرب عليــه مــن مفــردات قرآنيــة, 
وآايت قرآنيــة, وكــول  الشــان يف كــل مــن املفــردات والرتاكيــب واالســتماع والقــراءة والكتابــة. كمــا ميكــن أن تؤخــو نصــو  

 . 0االستماع والقراءة من قص  القرآن بدء ابألسهل, وميكن أن يبدأ برواية القصة نسلوب سهل

ومن مجلة الوسائل احلديثة يف تعليم علم املخـارج أو علـم األصـوات: وسـام احلنـ  اإللكـرتوين, ومنظـار احلنجـرة اإللكـرتوين, 
م علــم األصــوات وخمــارج احلــروف,  وال شــ  أن النطــق وغريهــا مــن الوســائل واالســتثمارات الوســائطية الــيت تســهم يف تعلــي

اجليــد للغـــة يشـــكل هــدفا أصـــعب مـــن اكتســاب عناصـــر اللغـــة اكتســااب, ويعـــود ذلـــ  ابلدرجــة األوىل إىل أســـباب عضـــوية, 
فجهاز النطق يتكيف مع اللغة األم, ويصعب إعادة تكيفه مع مـا تالفهـا مـن اللغـات, ألن النطـق اجليـد نتـاج مسـاع جيـد, 

لســمع أبــو امللكــات  كمــا يقــول ابــن خلــدون, فــالطالب يصــلون إىل مســتوى اإلتقــان يف مهــارة احملادثــة إذا أتقنــوا مهــارة   وا
االستماع, والقدرة على الطالقة يف النطق تعتمد إىل حد كبري على االستماع السليم, ولعـل توظيـف القـرآن الكـرمي بتصـميم 

ربية للناطقني بغريهـا, مـن خـالل االسـتماع اجليـد للقـرآن الكـرمي, علـى النطـق برامج حاسوبية خاصة لتعليم أصوات اللغة الع
األمثــل حلــروف العربيــة نصــواهتا الصــحيحة, وخاصــة األصــوات الــيت لــيس هلــا نظــري يف غــري العربيــة, مثــل: الظــاء, والضــاد, 

الكــرمي, ونطقهــا ابلكيفيــة والعـني...وميكن التغلــب علــى صـعوبة نطقهــا مــن خــالل ربـط هــوه األصــوات بكلمــات يف القـرآن 
الـــيت ميثلهـــا علمـــاء القـــراءات والتـــدريب علـــى األداء الـــدقيق للعـــادات النطقيـــة, كـــالتفخيم والرتقيـــق, ودرجـــات املـــد, والشـــد, 
وخمــارج بعــ  األصــوات الــيت اختصــت هبــا العربيــة, وكــول  التجمعــات الصــوتية,  ــو: النــرب والتنغــيم, واإليقــاع, وأشــكال 

 .  0من إدغام, وإبدال, وتضعيف  التغريات الصوتية,
 النطق السليم للحروف رهني االستماع السليم للحروف 

ن ــ  مــن النطــق الســليم والصــحيح للحــروف؟ وقــد تفاعــل  مــا رأيــ  هــل االســتماع الســليم للحــروف واألصــوات العربيــة مي  كِّ
طالبــا بنســبة  07وقــد أبــدى مــا جممــوعهم الطــالب النــاطقون بغــري العربيــة مــن خــالل هــوا الســؤال املوجــه هلــم يف االســتبانة, 

ابملائــة, مــوافقتهم علــى مســاعهم وتــدريبهم علــى النطــق الســليم للحــروف القرآنيــة, ابعتبارهــا معينــة علــى تعلــيمهم النطــق  51
األمثــل ل صــوات العربيــة, حــ  يصــبح نطقهــم آليــا, بينمــا عــربت الفأــة املســتجوبة األخــرى مبوافقتهــا الشــديدة علــى ذلــ  

طالبا, وفضلت ابقـي الفأـات املسـتجوبة ابلتعبـري بعـدم معرفتهـا مبـدى أمهيـة التـدريب علـى علـم  04ابملائة مبعدل  40بنسبة 

                                                           
 400اجم ,   عبد الرمحن الفوزان , طرق تعليم القرآن الكرمي ل ع    0 

عربيـة السـعودية وزارة بـدر عـودة املـرواين, علـي عبـد احملسـن احلـدييب, صـعوابت تعلـم القـرآن الكـرمي لـدى متعلمـي اللغـة العربيـة النـاطقني بلغـات أخـرى, اململكـة ال  0
 44ه,    0435التعليم العايل اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, 
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خمارج احلروف وخمارجها وصفاهتا, لكن من خالل التحليل لنتائج معطيات الفأات املسـتجوبة أن علـم خمـارج احلـروف كـان 
يـــة للنـــاطقني بغريهـــا, ملـــا لـــه مـــن دور يف الـــدرس اللغـــوي, يف تصـــويب حاضـــرا يف املشـــوار التعليمـــي للطـــالب يف تعلـــيم العرب

املشاكل النطقية وا رافات الكالم وعيوبه. ولعل املبياانت اآلتية توضح آراء الطالب يف مدى أمهية علـم املخـارج يف حتسـن 
 وحتسن النطق عند الطالب الناطقني بغري العربية:  

 

 
 

 
تبانة, أن الطالب أبدوا أمهية ابلغة لعلم خمارج العلـوم يف تعلـم واكتسـاب النطـق السـليم كما يظهر من خالل معطيات االس

 والطالقة اللغوية يف اللغة العربية. وا يوحي بعناية الطالب هبوا احلقل اللغوي. 
 دور علم خمارج احلروف يف سالمة النطق

هدفة يف شــ  الــربامج التعليميــة, ألنــه مــرتبط بعــادات ال ريــب أن النطــق الســليم ل صــوات العربيــة مــن أبــرز األهــداف املســت
نطقية ألفها الطالب يف لغته األم, وعند حتول اجلهاز النطقي للغات األجنبية األخـرى جيـد بعضـهم حتـدايت وعيـوب نطقيـة 

علـى تدوم تستدعي تدريب مستمر متمثـل يف مجلـة مـن األنشـطة اللغويـة للـتخل  مـن تلكـم اهلنـات وتعـود اجلهـاز النطقـي 
النطــق الســليم للحــروف العربيــة عــرب أصــوات ســليمة خاصــة احلــروف املستعصــية علــى الطــالب نطقــا؛ وذلــ  مبعرفــة خمــارج 
احلروف, وصفاهتا. ولعـل االسـتفادة مـن مـدخالت وخمرجـات تعلـيم خمـارج احلـروف ابلـدرس القـرآين أو علـم التجويـد, يعتـرب 

اوز املشاكل النطقيـة, ومـن خـالل االسـتبانة عـرّبت غالبيـة الفأـة املسـتجوبة قيمة مضافة يف درس العربية للناطقني بغريها لتج
طالبا عن ارتباط سالمة النطق للحروف العربية مبخـارج احلـروف احملققـة واملقـدرة وصـفاهتا كمـا  33ابملائة مبعدل  97بنسبة 

 هو مبني أسفله:  



 يطو ومهي يف تعليم النظام الصويت العريب للناطقني بغريهاتوظيف القرآن الكرمي 
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اختـارت تنميـة عنصـر األصـوات العربيـة ابالعتمـاد علـى علـم خمـارج  يتبني من املبيانني أسفله أن النسبة الكربى من الطـالب

 احلروف, ملا حققته من خمرجات يف متكن الطالب من النطق السليم وتنمية املهارات اللغوية وعناصرها.
 خامتة

ة, قضــااي عــدة, رصـدت الورقــة البحثيــة توظيــف القـرآن الكــرمي يف تعلــيم النظــام الصـويت العــريب للنــاطقني بغريهــا دراسـة ميدانيــ
تتعلق بعلم األصـوات ومـدى أمهيتـه يف تعلـيم العربيـة للنـاطقني بغريهـا, خاصـة ابعتبـاره عنصـرا حيـواي مـن العناصـر اللغويـة يف 
تعلـيم أجبــدايت اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهـا, وقــد كشــفت االســتبانة عــن آراء الطـالب مــن النــاطقني بغــري العربيــة املســلمني 

لتحـــدايت الـــيت تـــواجههم يف ذلـــ , وأثبتـــت علـــم خمـــارج احلـــروف مـــدى جناعتهـــا يف التصـــدي والتخفيـــف وغـــري املســـلمني وا
 للصعوابت النطقية للطالب.   

 توصيات 
 خلصت الورقة البحثية مبجموعة من التوصيات بعضها يصلح أن يكون مواضيع للبح  من أبرزها: 

 آلفاق والتحدايتتعليم القرآن الكرمي واللغة العربية للناطقني بغريها ا 

 دراسة ميدانية  
  أمهية تعليم القرآن الكرمي يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها 
 دور القرآن  الكرمي يف مناهج تعليم العربية للناطقني بغريها 

  أساليب تعليم القرآن الكرمي واللغة العربية للناطقني بغريها دراسة ميدانية املغرب أمنوذجا 
 ة للناطقني بغريها من خالل القرآن الكرميتعليم العربي 

تعلــيم القــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا يف الــوطن العــريب بــني األغــراض اخلاصــة والعامــة آفــاق وحتــدايت   مقاربــة 
 تطبيقية
 الفروق بني تعليم القرآن الكرمي واللغة العربية للناطقني بغريها ألغراض عامة وخاصة 
  األغــراض العامــة واخلاصــة يف تعلــيم القــرآن الكــرمي واللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا  دراســة ميدانيــة مــدى استحضــار

 ابلوطن العريب

 أثر القرآن الكرمي يف تنمية املهارات اللغوية لدى الناطقني بلغات أخرى 
 مؤهالت معلم اللغة العربية  والقرآن الكرمي للناطقني بغري العربية 

 عليم القرآن الكرمي لغري الناطقني بغريهاالطرق املميزة يف ت 
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 مسات ومنطلقات كتب تعليم اللغة لغري الناطقني هبا 

  إن تعلــم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا, حيقــق أهــدافا يف تــالوة القــرآن الكــرمي وتــدبر آايتــه, خاصــة لطــالب العربيــة
 ألغراض خاصة

 
 املصادر واملراجع املعتمدة

 ش عن انفعالقرآن الكرمي برواية ور 
 االستبانة اإللكرتونية 

 ,0101حممد عمارة, نيَّات التدريس,  تصميم شادي السيد, احتاد معلمي العربية للناطقني بغريها, إبريل 

 ه,0430يف امليزان, املؤمتر األول لتعليم القرآن الكرمي,  عبد الرمحن الفوزان: طرق تعليم القرآن ل عاجم

د القضـاة, تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا بـني األغـراض اخلاصـة وأغـراض احليـاة مقاربـة رحيان عبده عبيدات, حممـد أمحـ
 العدد األول, السنة احلادية عشرة.    0109نظرية وتطبيقة وآفاق مستقبلية, يونيو 

 غامن بن قدوري احلمد, أمهية علم األصوات يف دراسة علم التجويد ,  جىن املعرفة.

 .0989لمة القرآنية وأثرها يف الدراسات اللغوية, جملة مركز حبوث السنة والسرية, العدد فضل حسن عباس, الك

بــدر عــودة املــرواين, علــي عبــد احملســن احلــدييب, صــعوابت تعلــم القــرآن الكــرمي لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة النــاطقني بلغــات 
المية ابملدينـة املنـورة, معهـد تعلـيم اللغـة العربيـة لغـري أخرى, اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العايل اجلامعة اإلسـ

 ه. 0435الناطقني هبا, 

 


