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ً
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 جيل البحث العلميمركز 
 جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية

 شروط النشر

   

النقدية   واملقاربات  األدبية  البحوث  بنشر  تختص  محكمة  دولية  علمية  مجلة  والفكرية  األدبية  الدراسات  جيل  مجلة 

عن مركز جيل البحث العلمي، بإشراف هيئة تحرير مشكلة من أساتذة وباحثين وهيئة علمية تتألف    شهرياوالفكرية، تصدر  

تقبل املجلة األبحاث واملقاالت التي تلتزم املوضوعية واملنهجية، .كل عددمن نخبة من الباحثين وهيئة تحكيم تتشكل دوريا في  

افر فيها األصالة العلمية والدقة والجدية وتحترم قواعد النشر التالية:   وتتو

 • أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعنى املجلة بنشرها.

مؤتمر في الوقت نفسه، ويتحمل الباحث كامل املسؤولية في حال  • أال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر ألي مجلة، أو  

 اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر. 

 • أن تحتوي الصفحة األولى من البحث على:  

 . باللغة العربية واالنجليزية عنوان البحث -

ة، والجامعة التي ينتمي إليها -  العربية واالنجليزية. باللغة  اسم الباحث ودرجته العلميَّ

 البريد اإللكتروني للباحث.  -

ص للدراسة في حدود   -
َّ
 باللغة العربية واالنجليزية.  12كلمة  وبحجم خط  150ملخ

 باللغة العربية واالنجليزية.  الكلمات املفتاحية بعد امللخص -

 .يزية• أن تكون البحوث املقدمة بإحدى اللغات التالية: العربية، الفرنسية واإلنجل 

 ( صفحة بما في ذلك األشكال والرسومات واملراجع والجداول واملالحق. 20• أن ال يزيَد عدد صفحات البحث على ) 

ة.  خالًيا ِمَن األخطاِء اللغوية والنحوية واإلمالئيَّ
ُ
 البحث

َ
 • أن يكون

 • أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجاِمها على النحو اآلتي: 

 (. 12( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 16( وحجم الخط ) Traditional Arabicالخط ) اللغة العربية: نوع  -

 (. 10( في املتن، وفي الهامش نفس الخط مع حجم ) 14( وحجم الخط ) Times New Romanاللغة األجنبية: نوع الخط )  -

 مع تضخيم الخط.  نقطة   18  تكتب العناوين الرئيسية والفرعية بحجم   -

 في نهاية كل صفحة. Microsoft Word تكتب الحواش ي بشكل نظامي حسب شروط برنامج  • أن

 • أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي. 

 • عند إرسال الباحث ملشاركته عبر البريد االلكتروني، سيستقبل مباشرة رسالة إشعار بذلك. 

للقراءة والتحكيم من قبل لجنة مختصة ويلقى البحث القبول النهائي بعد أن يجري  تخضع كل األبحاث املقدمة للمجلة   •

 الباحث التعديالت التي يطلبها املحكمون.  

 • ال تلتزم املجلة بنشر كل ما يرسل إليها وهي غير ملزمة بتقديم مبررات. 

 على عنوان املجلة:
ً
 literary@journals.jilrc.com    • ترسل املساهمات بصيغة الكترونية حصرا
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 االفتتاحية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حيث تظافرت الجهود   وفي سياق البحث عن الذات والهوية والوجود، يصدر هذا العدد في ظروف استثنائية، 

 اإلصدار الذي توزعت بحوثه بين القديم واملعاصر، وتوحدت العقول وتكثفت القراءات من أجل استمرار هذا  

العباس ي، العصر  في  الفحولة  موضوع  العدد  بحوث  إحدى  تناولت  القديم  املركزية  فمن  تموضعاته  في  وذلك 

مدونة    والهامشية، واملساءلة  بالدرس  آخر  تناول  للخطابي، بينما  الحديث  خطاب   غريب  على  بالتركيز  وذلك 

 املقدمات وروابطه الحجاجية .

ألبعادها   وكشفا  النصوص  لحوارية  استجالء  الدم  رباعية  رواية  املقاالت  إحدى  حاورت  املعاصر  من  وأما 

بينما بحث ثالث في خصائص القصة  هذا وقدم آخر قراءة تأويلية في بعض قصائد كمال الدين أديب، الداللية،

 جدا الفنية.   القصيرة

العدد أتحفنا بثالث دراسات في القرآن الكريم ،إحداها تناولت أسلوب االلتفات فيه ،وأخرى اجتهدت في البحث  

 عن املصاحبات اللغوية ملادة دل ودالالتها، وأما األخيرة فحاولت الكشف عن كيفية تلقي النبي صلى هللا عليه وسلم

 لكتاب هللا. 

واليقينية، الجزم  تدعي  ال  العدد  ونقض    بحوث  معرفي  تحاور  مزيد  إلى  تدعو  ومغامرة  اقتراب  محاولة  فهي 

 لذا نرجو أن تنال رضا القراء واملتابعين واملهتمين.   تتوخى اإلضافة املعرفية واملتعة القرائية، واختالف،

إلى أسرة املجلة على الجهو  وأكبر فيهم هذا    تحكيما وتقييما وتقويما،  د املبذولة،في ختام القول أوجه شكري 

 الحرص والدقة في املتابعة والقراءة. 

  

 . غزالن هامشيد: رئيسة التحرير
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 ختلي أسرة حترير اجمللة مسؤوليتها عن أي انتهاك حلقوق امللكية الفكرية
 إدارة املركزال تعرب اآلراء الواردة يف هذا العدد بالضرورة عن رأي 

 مجيع احلقوق حمفوظة ملركز جيل البحث العلمي ©
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 الفحولة الشعرية يف العصر العباسي األول بني املركز واهلامش

The poetic virility of the first Abbasid era between the center and the margin 
ل راهي 

ّ
 ، العراق املثنى /كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة ،  م.م. هيلين فاضل عّباس  - أ.د. عامر صال

Aamer Sallal Rahi, Helen Fadel Abbas, AL-Muthanna University, Iraq. 

 

 

 

ص:  
ّ
 ملخ

الخلفاء، والنظر في شروط )الفحل(        العّباس ي الذي شغل املركز في بالط  رام البحث تقديم قراءة جديدة للنص الشعري 

ضمن القراءة الثقافّية لذلك العصر، واألسباب التي دعت بعض الشعراء إلى النفي الثقافي، وإعالء النخبة ضمن جدلية املركز  

زوا على بعضها اآلخر، فثّمة    والهامش، التي أوجدتها املؤسسة النقدية
ّ
 من مدونات الشعراء ليرك

ً
ذين أغفلوا بعضا

ّ
لعلماء اللغة ال

 من ملك مركز الشعر في البالط العّباس ي، وكان عليه اتباع جملة من الشروط للسير على نهج القدامى من الفحول.   

 الكلمات املفتاحية: الفحولة، الشعر العباس ي، املركز والهامش 

  

Abstract 

     The research aims to present a new reading of the Abbasid poetic text that occupied the center in the court 

of the caliphs, and to consider the conditions (stallion) within the cultural reading of that era, and the reasons for 

the cultural exile of some poets, and the rise of the elite within the dialectic of the center and the margin, created 

by the monetary institution of the linguists who overlooked some of the poets' blogs to focus on others, there are 

some of the king of the poetry center in the Abbasid court, and he had to follow a number of conditions to follow 

the approach of the ancients manalal. 

Keywords: Virility, Abbasid Poetry, Center and Margin 
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 املقدمـــــــة: 

الم على خير األنام أبي القاسم محّمد وعلى  الحمُد هلل الذي أفاض علينا بنعمة اإلسالم، وبمحّمٍد)      الة والسَّ ( نبّيٍ كريٍم  والصَّ

نتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ُ
 آله امليامين الكرام، وصحبه امل

ض عنه من ِصدام بين طرفي نقيض،       
ّ
من أبرز املحاور التي تناولها النقد الثقافي بالدراسة والتركيز، املركز والهامش، وما تمخ

 أحدهما قمة سياسّية واجتماعّية عليا، واآلخر ُيراوح في وادي اإلقصاء الثقافي، فكان مصيره النفي واإلهمال.  

ض عنه من ِصدام بين طرفي نقيض،  من أبرز املحاور التي تناولها الن     
ّ
قد الثقافي بالدراسة والتركيز، املركز والهامش، وما تمخ

 أحدهما قمة سياسّية واجتماعّية عليا، واآلخر ُيراوح في وادي اإلقصاء الثقافي، فكان مصيره النفي واإلهمال.  

ملعاصرة بوصفه ظاهرة ثقافّية ثنائّية شغلت اهتمام  لقد أخذ موضوع املركز والهامش مساحة واضحة في املقاربات النقدّية ا     

كثير من االتجاهات الفكرّية، التي انهمكت بهاجس التغيير ومحاولة إعادة اعتبار الهامش كونه هوّية قابلة للرفض والتغيير في اتجاه  

 . (1) مغاير للمركز

هم أشكالهما في العصر العّباس ي األول، من مركزّية  استقام البحث على تقديٍم ملاهية مفهومي املركزي واملهّمش، وعرض أ     

بغداد الخطاب، ،  السلطة وحاضرة  تزييف  لعبة  وما تضّمنه من  الفحل،  الهامش، ومركزية  ثقافي لشعراء  نفي  من  عنها  نتج  وما 

ض في خاتمته عن جملة نتائج. 
ّ
 وصناعة الطاغية، ليتمخ

 ماهية املركزي واملهّمش: 

ل املركزي الثقل       
ّ
ل املركزي النخبة  يمث

ّ
 باملهّمش؛ إذ ُيشك

ً
األكبر واألكثر هيمنة في املجتمعات؛ كما يمتاز بفئته القليلة مقارنة

م في اآلخر املهّمش. 
ّ
 الُعليا التي تمتلك سلطة القرار، وسيادة الرأي، وآليات التحك

ها ظاهرة ثقافّية        ولعّل أوجز مقاربة حدودية ملاهية النزعة املركزّية: إنَّ
ً
، ومن هذا  (2) تنظر إلى اآلخر بوصفه أدنى وليس مختلفا

 التعالي أصبح املركز هو القوى الغالبة التي قامت بإقصاء اآلخر املهّمش ونفيه. 

       
ً
سياسّيا دوره  وتهميش  األقوى،  للمركز  واملواالة  التبعّية  أو  الثقافي،  اإلقصاء  ونصيبه   ،

ً
مضمرا دوره  فيكون  املهّمش  أّما 

 
ً
، ومنعه من امتالك سلطة القرار؛ إذ يخضع ملعايير املركزي الغالب، فيترسخ في قرارته اإلحساس بالهامشية، واجتماعيا

ً
 واقتصادّيا

 وتتأرجح ردة فعله بين الرفض والقبول. 

 عل     
ً
 على سلطة املركز، أو عمال

ً
ى نقضها  ومن هذا املنطلق فأنَّ كل خطاب يصدر عن اآلخر الهامش ال بّد أن يكون احتجاجا

 ، فيكون هذا الخطاب مقاومة تسعى إلى إيجاد توازن ثقافي في املجتمعات.  (3) بوصفها نمت على حساب فئات التجأت إلى الصمت

ل املركز الذي يعيث في       
ّ
ل العصر العباس ي عصر التناقضات؛ بين غنى فاحش وفقٍر مدقع، فهناك طبقة مرفهة تمث

ّ
لقد شك

عّبر عن أوجاعها بالشكوى من الدهر، وظلم  
ُ
، وهناك طبقات مهّمشة أوجع بعضها الفقر فراَحت ت

ً
 وفسادا

ً
قصور الخليفة مجونا

 

 .13( ينظر: تعارضات املركز والهامش في الفكر املعاصر، غزالن هاشمي:1)

 . 6ينظر: النزعة املركزّي اإلسالمية رؤية اإلسالم لآلخر، عادل الحريري:  (2)

 .115( ينظر: الهوية واالختالف في املرأة)الكتابة والهامش(، محمد نور الدين آفاية:3)
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أرباب الناصر، فسلك  ة 
ّ
املعيش وراح  الحاكم، وقل بالواقع  القبول  اآلخر رفض  بقليلها، وبعضها  الدنيا، والرضا  في  الزهد  ها طريق 

   يلتمس سبيل املركز في أشكال مختلفة، وفيما يأتي رصٌد لتمظهرات املركز والهامش في ذلك العصر الذي سار في مسلكين:

 

 مركزّية بغداد والنفي الثقافي  -1

الشعراء        كان  إذ  العّباسية؛  الدولة  عهد  في  والشعر  الّنثر  وَدوَحتي  اإلسالمية،  الثقافة  معهدي  والبصرة  الكوفة  كانت  لقد 

يتأدبون فيهما على أيدي العلماء، ويعقدون مجالس املناظرات الشعرّية، لينقد كل منهما اآلخر، وُيصحح مساره، ويقّوم أدبه، حّتى 

يزداد رونق شعره، فيذهب إلى بغداد املركز الشعري األهم حيث الخلفاء والوزراء وعطايا القصور، وهذا ما  تقوى شوكة كلماته، و 

الُعليا، ومنهم الثالوث العّباس ي: بشار  نراه في شعراء البالط العّباس ي)شعراء املركز( الذين احتكروا النباهة، واستأثروا الدرجات 

 بقدومه من البصرة إلى بغداد، واتصاله بالخلفاء العباسيينوأبو نواس وأبو العتاهية؛ إذ أصبح بشا 
ً
، كما أتَم أبو نواس  (1) ر مركزا

دراسته في البصرة، وأقام في البادية مّدة عام، ليكتمل أدبه، ويقصد بعدها إلى مركز الخالفة في بغداد، فينال ما ناله من حظوظ  

 .(3)لرحال إلى بغدادالتي نالها أبو العتاهية كذلك حين شدَّ ا (2) املركز

 ال أمل للساعين إلى الشهرة أن يكسبوها خارجه، وبإجماع أجيال النقاد األولى       
ً
 هائال

ً
 عمرانيا

ً
لقد هيمنت بغداد بوصفها مركزا

لم مع جّو الت
ّ
 له، ومن ثّم اإلقبال على التأق

ً
نا

َ
 باتخاذ هذه العاصمة َسك

ً
لزم صاحبها أوال

ُ
نافس العنيف فمركزية الشهرة الشعرية ت

 للحياة؛ لضمان حماية املركز، وعطايا سلطته، ومن كان خارج  
ً
ف سبيال

ّ
 بين املركز والهامش، وأن يّتخذ من التزل

ً
والشرس أحيانا

 .(4) هذه الدائرة فهو من الشعراء املغمورين وإن سكن بغداد

لك ال مركز العلم؛ فما فيها من العلم منقول إل     
ُ
لت بغداد مركز امل

ّ
 في باحات قصور الخالفة؛ إذ استطاعت بغداد  مث

ّ
يها، ليحط

املركز أن تهّمش الكوفة والبصرة وسواهما من املدن األخرى، لتفرض هيمنتها املركزّية بوصفها حاضرة الدولة، ومدينة الخلفاء، 

ف عنها  ، فَمن قِدم  (5) ومطمع األنظار ومطمحها بالنظر ملا تنطوي عليه من ماٍل وجاٍه وحضارة ومدنّية
ّ
إليها أصبح املركز ومن تخل

، الذي فّضل اإلقامة بحمص مسقط رأسه على القدوم إلى مركز السلطة في 235فهو هامش كما كان حال ديك الجن)ت
ً
ه( مثال

 . (6)بغداد

سنة والدته ووفاته،    ؛ إذ أغفل املؤّرخون (7) من الشعراء العباسيين الذين كانوا مصاديَق للنفي الثقافي، محمد بن حازم الباهليّ      

كرت عن الباهليّ   استناداه(  218-217ورّجح شاكر العاشور سنة وفاته بين)
ُ
، وكان له ديوان شعري من (8)إلى مرويات تأريخية ذ

 

 . 17-16( ينظر: ديوان بشار بن برد، تحقيق: الطاهر بن عاشور:1)

 .42( ينظر: أبو نواس، عبد الحليم عّباس:2)

 . 590- 513نظر: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجرّي، الدكتور يوسف خليف:( ي3)

ار: القسم األول:4) ون، ابراهيم النجَّ  .117( ينظر: شعراء عّباسيون منسيُّ

 . 241( ينظر: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة:5)

 . 51/ 14عبد الكريم إبراهيم العزباوي:  ( ينظر: األغاني، األصفهاني، تحقيق6)

 . 14/92( هو محمد بن حازم بن عمرو الباهلّي، وُيكّنى أبا جعفر، ولد ونشأ في البصرة، وسكن بغداد، ينظر: املصدر نفسه:7)

 . 11-10( ينظر: ديوان محمد بن حازم الباهلّي، تحقيق: شاكر العاشور: 8)
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 من ألوان النفي الثقافي الذي تعّرض له  (1)سبعين ورقة لم يصل منها سوى نتٍف قليلة
ً
الشاعر  ، وعليه فضياع شعره يمكن عّده لونا

 املأمون 
ّ

ه لم يمدح إال ، كما أنَّ
ّ
 لعدم اتصاله بالخلفاء قط

ً
دحة سوى بيتين هما (2) نتيجة

ُ
 :     (3) ولم يبَق من هذه امل

ريع(   )السَّ

مـــــا   السَّ
َ
ْيــــث

َ
ُمُل غ

ْ
أ
َ
ْد ت

َ
ْرُض ق

َ
رُضهـــــا     َواأل

َ
نا أ

َ
أ  َسماٌء، َو

َ
نت

َ
 أ

    
ً
دَي َمْحموَدة

ْ
نا   فاْزَرْع َيًدا ِعن

َّ
اِس ُحْسَن الث

ّ
ْحُصْد ِبها في الن

َ
 ت

نستطيع من خالل داللتها    )أنت سماء وأنا أرضها( نسقية في قوله:    (4) نلحظ أّن الشاعر ابتدأ مدح املأمون بجملة ثقافّية    

شبيه مقّدس للممدوح ، الكشف عن الفعل النسقي لخطاب الباهلّي؛ إذ عمد فيها إلى داللتين: األولى داللة ظاهرة أراد بها إسباغ ت

 إلرضائه، وقبول سلعته لدى الخليفة، والداللة الثانية: داللة نسقية مضمرة، أراد بها الشاعر تأكيد ثنائية متالزمة )ثنائية  
ً
طلبا

الشاعر   بين  الحال  بال سما، وهكذا هو  أرض، وال أرض  بال  إذ ال سماء  باآلخر؛  أحدهما  وترابط شرط وجود  األرض والسماء(، 

تنل مدحتي    – خليفة؛ إذ لّوح الباهلّي للمأمون بوجوب إرضائه بالعطاء؛ كونه الضامن لبقائه، فصار العطاء باملقايضة؛ ] أكرمني  وال

، فالوضع الطبيعي (5) )قد( [، وقبال ذلك نجد أن الشاعر حافظ على منزلته وجعلها في مصاف منزلة الخليفة في استعماله للحرف

ما( يأمل الشاعر هذا العطاء، وثّمة شّك في هذا األمل من قبل الشاعر، وفي عجز البيت هو عطاء الخليفة،   أّما إذا عزَّ ذلك فـ)ربَّ

له   التوبيخ  وفيه بعض  الخليفة،  في طلب عطاء  الشاعر وزهده  تعالي  النسقي على  فعلها  يدل  أخرى  نسقّية  ثقافّية  األول جملة 

 عن الشاعر إلى أن ت
ً
 عّرض ملدحته. النقطاع عطائه سابقا

( تورية ثقافّية     
ً
الشاعر: )ازرْع يدا الشاعر من الخليفة عطاًء    (6) وفي قول   ال شعوري طلب به 

ً
 نسقيا

ً
يحمل خطابها مضمرا

 في خطابه املتعالي 
ً
 عنده، واستعمل لهذا الطلب فعل األمر)ازرْع( وقّدم نفسه على حمد هذا العطاء استمرارا

ً
 يكون محمودا

ً
مستمرا

مر، ليكون حصاد هذا العطاء رضا الناس عن الخليفة الناتج عن خطاب الشاعر املدحي له، فهو جواب لشرط ال خيار سواه،  املض 

 وكأنَّ الشاعر لّوح للخليفة بالتعّرض وتأليب الناس عليه في حال انتفاء شرط العطاء.

بطن الهجاء بوصفه       
ُ
ظهر املدح للخليفة، وت

ُ
 على القياس العقلي في  إذن، فاألبيات السابقة ت

ً
؛ إذ تعتمد بدءا

ً
 مضمرا

ً
نسقا

مَّ املقايضة املشروطة بعطاء الخليفة للحصول على مدح الشاعر. 
ُ
 العالقة بين األرض والسماء، ث

 

 .4/188تجّدد:-رضا ه(، تحقيق:380( ينظر: الفهرست، للنديم)ت1)

 .14/92( ينظر: األغاني:2)

 .133( ديوان محمد بن حازم الباهلّي:3)

ل الثقافي4)
ّ
الذي تفرز صيغه  ( الجملة الثقافّية: هي املقابل النوعي للجملتين النحوية واألدبية، والجملة الثقافّية مفهوم يمس الذبذبات الدقيقة للتشك

جملة الثقافّية متولدة عن الفعل النسقي في املضمر الداللي للوظيفة النسقية في اللغة، ينظر: النقد الثقافي قراءة في  التعبيرية املختلفة، وبهذا تكون ال

امي:
ّ
 . 74- 73األنساق الثقافية العربية، عبد هللا الغذ

ها جاءت مع )التاء(5)  على األفعال، وهي في هذا املوضع تشبه)ربما(؛ ألنَّ
ّ

أمُل(،وعندها تميل )قد( إلى الشك، ينظر:  تفي الفعل)( قد: هي حرف ال يدخل إال

 .193- 7/192لسان العرب، ابن منظور: مادة)قدد(: 

 من ذلك الواعي، وهو طرف داللي ليس فرد6)
ً
  ( التورية الثقافّية: هي حدوث ازدواج داللي أحد طرفيه عميق ومضمر، وهو أكثر فاعلية وتأثيرا

ً
 وال جزئيا

ً
يا

نسق   هو  ما  والسلوكياتإنَّ الخطابات  من  مجاميع  ينتظم  ي 
ّ
الخطابات-كل من   

ً
أنواعا النقد   -بوصفها  ينظر:  واملنفعلة،  الفاعلة  الذوات  ينتظم  مثلما 

 . 71الثقافي:
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البصرة      الباهلي لم يكن ذا شهرٍة في  أراد من    (1) يبدو أن   بما 
َ
إلى بغداد مركز السلطة، لكّنه لم يحظ وهذا ما دعاه للسفر 

، وهو يتعالى في (2) الشهرة؛ لعدم إتقانه سبل املركز، وعرض السلع الشعرية وفق شروطها السلطوّية؛ إذ لم يتصدَّ ملدٍح وال طلب

علن منها الشاعر تمّرده على سؤال الخليفة، ومنها  خطابه الشعري ضمن أنساٍق مضمرة  تعاورت على تنظيمها أبيات شعرية عّدة أ

   :(3)قوله

افر(   )الو

ؤالُ   ِمْن َعطاياُه السُّ
ُ
َرف

ْ
ش

َ
َك بالَعطايــــــــا     َوأ

َ
ِظٍر ُسؤال

َ
ت
ْ
 َوُمن

ــــــُه مالُ 
ْ
ُه َعن زُّ

َ
ن
َّ
الت

َ
َدْعــــُه، ف

َ
     ف

ً
ْوعا

َ
 ط

ُ
ْعروف

َ
ِتَك امل

ْ
ْم َيأ

َ
 ِإذا ل

 بالبقاء ضمن طبقة الشعراء املهّمشين، وعدَّ ذلك من الغنى؛ فهو ال يتعّرض لذّل السؤال في وصل امللوك،  لقد رض ى الباهليّ      

ها، ويتعّدى أكثر من ذلك؛ إذ يصف مآل وصلهم إلى الكره والهجر، في قوله
ّ
 :    (4)بل يعّد سؤاله أعلى وأشرف من عطايا امللوك كل

 )مجزوء الكامل( 

لوِك ِإلى ا
ُ
حاِل َوْصُل امل

ُ
لوِك ِمَن امل

ُ
قالي     َوَوفا امل

َّ
 لت

أقل من نصيب الباهلّي في النفي الثقافي؛ فقد أغفل الرواة إيراد أخباره،  (  5) ه(225نحو    -ولم يكن نصيب محمود الوّراق)...     

ذي ينقله واحد عن آخر في كّلِ مصدر، وهو من املوالي، ولم  
ّ
 القليل ال

ّ
نعرف نسب أسرته وال نشأته سوى  ولم نعرف عن حياته إال

ه شاعر عراقّي.  أنَّ

وثّمة شّك في مسقط رأسه؛ فال يوجد ترجيح ألحدهما    (7) ، و)الكوفّي((6) للوّراق ألقاب عّدة منها ما دلَّ على والدته: )البغدادّي(      

ة أخباره لدى املؤّرخين، وهذا وجه آخر من أوجه النفي الثقافي، ومن
ّ
خاس((8) ها ما دلَّ على مهنته: )الوّراق(بدليل قاطع؛ لقل ، (9) ، و)النَّ

 

 .8( ينظر: ديوان محمد بن حازم الباهلّي:1)

 .7( ينظر: املصدر نفسه: 2)

 . 104( املصدر نفسه:3)

 . 109( املصدر نفسه:4)

بن حسن5) األعالم،    ( محمود  ينظر:  من شعره،  نتف  للمبرد،  الكامل  وفي  الدنيا،  أبي  ابن  عنه  روى  والحكم،  املواعظ  في  أكثر شعره  الوراق: شاعر، 

 . 7/167ه(:1410الزركلي)ت

هبّي)ت6)
ّ
مر:748( ينظر: سير أعالم النبالء، الذ الم، الخطيب11/461ه(، تحقيق: شعيب األرنؤوطي، صالح السَّ ه(: 463البغدادي)ت  ، تاريخ مدينة السَّ

 .103- 15/102تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف:

 ومعنى، العبيدي:7)
ً
 . 2/65( اإلبانة عن سرقات املتبني لفظا

ذي يَوّرق ويكتب، ينظر: لسان العرب: مادة)ورق(:8)
ّ
 . 9/206( الوّراق معروف، وحرفته الِوراقة، ورجل وّراق: وهو ال

اس: هو 14/262ه(: تحقيق: رضوان مامو، محّمد معتز كريم الّدين، فادي املغربي:654تواريخ األعيان، ابن الجوزي)ت( ينظر: مرآة الزمان في  9)
ّ
، النخ

 . 8/365بائع الرقيق، ينظر: لسان العرب: مادة)نخس(:
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ّقب بها، ولم يصل إلينا ش يء عن أخبا
ُ
ه رّبما اشتغل بهذه املهنة فل

رها  أّما الوّراق فهو الناسخ باألجرة، ويظن الدكتور وليد قّصاب بأنَّ

اسة؛ إذ كان يبيع الجواري والغلمان(1)وشأنه فيها
ّ
 .(2)؛ فهو معروف بمهنة النخ

ولعّل السبب وراء تهميش الوّراق كان عدم اتصاله بالخلفاء وزهده في عطائهم، بل توبيخه واستهزاؤه بالوافدين في ساحاتهم،       

م ومنه قوله
ّ
 في خطاب السلطة يقوم على التهك

ً
 :(3)فهو لم يكتِف بعدم مدح الخلفاء بل راح يرسم نموذجا

 ) مجزوء الكامل( 

 إلـــى باِب الخليفــــــهْ َرِكُبوا  
ً
َدوا     ُزَمرا

َ
 املراكــــــَب واغت

ريفة 
َّ
َب الش

َ
ت وا الرُّ

ُ
غ
ُ
وا     ِح ليبل وا الُبكور إلى الرَّ

ُ
 وَصل

 للخليفة أطلقه الشاعر من خالل التعّرض للوافدين عليه، والهجاء هو األصل       
ً
نلحظ في أبيات الوّراق السابقة هجاًء مضمرا

 بالسحر، وفكرة تدمير الخصوم بتصويرهم بشكل َمعيب
ً
 وثيقا

ً
 :(4)في النسق املضمر؛ فهو ذو جذٍر ثقافي عميق يرتبط ارتباطا

 بالِخَيــ
َ
هْ باُعوا األمانة

َ
َروا باألمِن ِجْيف

َ
ِة واشت

َ
 ـا     ن

وا     تلَك األماناِت السخيفـــهْ 
ُ
حوَم وأهزل

ُّ
ُدوا الش

َ
 َعق

كشفت عن صراعات   أهزلوا(   -)عقدوا، الخيانة(  -)األمانة، اشتروا( -)باعوا جمعت األبيات السابقة عّدة أنساق متضاّدة      

لت وضع الهامش في ظّل املركز، واستعمل في هذا ثقافّية شملها الهامش العباس ي، فكانت مجموعة من  
ّ
التناقضات الثقافّية مث

م والتوبيخ في قوله:  
ّ
، ووصفه ألمانات هؤالء القوم بالسخيفة، ليستمّر بعدها بوصف  )اشتروا باألمن جيفه( التصوير أسلوب التهك

 الهامش في حضرة املركز وسلطته العليا:   

 
َ
ـ     ــت

ْ
بوُر القوِم وات

ُ
اقت ق

َ
نيفـــــــهْ ض

ُ
ُصوُرُهم امل

ُ
 ق

ْ
 َسـَعت

ـــــــهْ 
َ
ــــــــــة وآراٍء َحصيف

َ
َدٍب ومــــــــعـ     ـرف

َ
ّلِ ذي أ

ُ
 ِمْن ك

هْ 
َ
 إلى قياِس أبي َحنيف

َ
ٍه َجَمـــــــــــــــــَع الَحديـ     ـث ِ

ّ
ق
َ
ف
َ
 ُمت

ـ
َ
 الَوظيف

َ
وق

َ
ضا     ء بلحَيٍة ف

َ
ــــــــــــــــُح للق

ُ
 ــــهْ فأتاَك َيصل

هْ 
َ
وف

ُ
غ

َّ
ــــــــُه دنياه الش

ْ
ت
َ
ف
َ
غ

َ
ِفْع بالِعلــــــــــــــــــــِم إذ     ش

َ
 لْم َينت

هْ 
َ
 في الْد    ُدنيــــــــا بأسباٍب ضعيف

َ
َي اإللـــــــــــَه والذ س ِ

َ
 ن

م وتوبيخ واج     
ّ
تهك إلى خطاب  املدح  السلطوي من خطاب غارق في  الخطاب  الوّراق تحويل  به كلَّ هامش حاول  ِاستطاع  ه 

الوصول للسلطة بذّلِ السؤال، وبيع أمانة الصدق، وتضّمن هذا الخطاب هجاًء لسلطة املركز، شمل مجونه وترفه، وما احتواه  

 من معرفة مزّيفة، وقضاء جائر، وديٍن واٍه، واهتمام بالدنيا وعزوف عن اآلخرة.

 

 . 16-15وليد قصاب: ( ينظر: ديوان محمود الوّراق: تحقيق: 1)

 .262/ 14( ينظر: مرآة الزمان في تواريخ األعيان: 2)

 .101-100( ديوان محمود الوّراق:3)

 . 162( ينظر: النقد الثقافي:4)
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الرياش ي)...      يسير  بن  محمد  من  (1)ه(210  -وكان  وعدم  ،  بغداد  عن  لُبعدهم  للتهميش  تعّرضوا  الذين  العّباسيين  الشعراء 

 
ّ
، ولم ُيفارق البصرة قط

ً
، لم يفد إلى بغداد أبدا

ً
. (2)انتقالهم إليها؛ إذ كان بصريا

ً
 في تصنيفه هامشا

ً
 ، فكان ذلك سببا

لقد كان للرياش ّي نصيٌب من النفي الثقافي والتهميش؛ إذ أخطأت كثير من كتب التراث التي ترجمت للشاعر في رسم اسمه       

 (4) ؛ فكتبوا اسم أبيه بشير بدل من يسير(3) بالصورة الصحيحة
ً
، (5)، كما أغفلوا نسبه ولقبه، فخلط بعضهم في نسبه فجعله حميرّيا

 .(6) زريقوهو في اإلبانة معروف ب

 بمقاييس عصره، انصرف في شعره إلى تصوير حياته       
ً
 فحال

ً
لم يكن الرياش ّي من شعراء البالط العّباس ي، ولم يكن شاعرا

  
ً
ه لم يمدح أحدا اليومّية، ولم يشغل نفسه بمنافسة شعراء املركز على الرغم من اتصاله بأمراء البصرة، ووالتها، ومنادمتهم، فإنَّ

 . (7) ان يدخل املجلس دخول العالم األديب، ال الشاعر املتكّسبمنهم قط، بل ك 

 

 مركزية الفحل بين تزييف الخطاب وصناعة الطاغية     -2

 -تمنح الثقافة العربية ضمن موروثنا األدبي     
ً
املنزلة األعلى للشعر األسوء من حيث القيمة اإلنسانّية، فالشعر/الفحل    -أحيانا

ف عن بلوغ هذه األغراض ُعدَّ ُربع شاعر، وقامت الثقافة بكّل رموزها بالتسويق لهذا 
ّ
هو شعر املديح والهجاء والفخر، ومن تخل

 .   (8) اعر املّداح الهّجاء هو الشاعر الفحلالنسق حّتى صار الش

إنَّ ابتكار فكرة الفحل من أخطر االبتداعات الشعرّية/الثقافّية؛ إذ ارتبط هذا املصطلح بالطبقة)طبقات فحول الشعراء(،       

الثقافي املزامن والالحق لها، حّتى  والوسط    (9) كما ارتبط بتوظيف اللغة ملصلحة لعبة مشتركة تقوم على االتفاق بين املادح واملمدوح

 في املجتمع العّباس ي،
ً
 ومطلوبا

ً
 سائدا

ً
 اجتماعيا

ً
 ثقافّيا

ً
الجمالّية األكثر فعالّية ديدنا اللعبة  مع ما تحتويه من قيم    أصبحت هذه 

ثقافة ُمنافي  أخطرها صورة  بما فيه من صفات قدسّية  َرع 
َ
املخت املنافقة، وصورة املمدوح  للواقع، جعلت منه التسّول)الكدية(  ة 

   .(10) الحاكم الطاغية

 

ة بالبصرة( قال ابن قتيب1)
ّ
ة: كان في  ( محمد بن يسير البصري، أبو جعفر: شاعر، من أهل البصرة، كان مولى لبني أسد، أو بني رّياش)وكانت لهؤالء خط

، وأورد مختارات من ش
ً
 .  7/144، األعالم:607عره. ينظر: الشعر والشعراء، ابن قتيبة:عصر أبي نواس، وعّمر بعده حينا

 .14/17( ينظر: األغاني: 2)

 .9-7( ينظر: ديوان محمد بن يسير الرياش ّي، تحقيق: مظهر الحّجي: 3)

 على القاموس املحيط، وتاج العروس، والشعر والشعرا4)
ً
  14/17ء، ينظر: األغاني:  ( وهذا من التصحيف، ثمَّ قام املحققون بتصويب االسم اعتمادا

 (.1الهامش )

 . 2/78( ينظر: اإلبانة عن سرقات املتنبي، العبيدي:5)

 .2/45( ينظر: املصدر نفسه:6)

 .22( ينظر: ديوان محمد بن يسير الرياش ّي:7)

 . 159، النقد الثقافي: 172( ينظر: املوشح في مآخذ العلماء على الشعراء، املرزباني:8)

 . 119الثقافي:( ينظر: النقد 9)

 .94( ينظر: النقد الثقافي: 10)
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لقد طال التهميش مدّونة بعض الشعراء، وأقص ى ما كان غير مركزي من األغراض، واهتمَّ باألغراض الشعرّية الكبرى من         

الحكيم مع من ضاع من  الشاعر  إذ ضاع هذا  القّدوس؛  الفحول، وهذا ما حصل لشعر صالح بن عبد    مديح وهجاء على سير 

شين؛ ولعّل السبب الذي يقف وراء هذا الضياع كونه لم يقصد بغداد ملدح الخلفاء، وفّضل البقاء في   الشعراء العباسيين املهمَّ

 .(1) مدينته البصرة قبل الفرار إلى الشام بعد مضايقته من لدن الخليفة املهدي

؛       
ّ
 :     (2) وكانت له نظرة خاّصة في املدح؛ إذ قاللم يكن صالح من شعراء البالط، وال املتعّرضين لهم بمدٍح قط

افر(   )الو

َم الِعز لي ونما السروُر 
َ
ت
َ
 بيتي     ف

ُ
زمت

َ
 بوحَدتي ول

ُ
 أِنست

زوُر 
َ
ـــــال أزاُر وال أ

َ
 ف

ُ
ـــــــــي     ُهَجْرت

ّ
ن
َ
 أ
َ
يت

َ
 فل

ُ
َدَبني الَزمان

َ
 وأ

د  
ْ
ساَر الُجن

َ
     أ

ً
ـــــا  َحيَّ

ُ
 ِبقاِئٍل ما ُدْمت

ُ
ْست

َ
ميـُر ول

َ
َزَل األ

َ
 أْم ن

بِيـــــُر 
َ
ـــــــــــي َعاِلٌم ِبِهم خ

ّ
إن
َ
 ِبِرجاِل َدْهٍر     ف

ً
 ومن َيُك َجاِهال

و ِكالٌب أو َحِميـــــــــُر 
َ
 ِفيِهــــــم     ِذئاٌب أ

َ
ْرت

َّ
ك
َ
ُهــــــــْم إذا ف نَّ

َ
أ
َ
 ك

ل في رفضه املدح    ُيحيل صالح في خطابه هذا إلى مجموعة من الدالالت النسقّية     
ّ
كشفت عن الفعل النسقي للخطاب املتمث

ه وسروره في وحدته، غير مباٍل بمدِح أّيٍ من الرجال، وهو العاِلم بهم، والخب  (؛ إذ إنَّ عزَّ
ً
ا ير  بشكٍل تام )ولسُت بقائل ما دمُت حيَّ

بين   فهم  و  )ذئاب( بشأنهم؛  الخلفاء،  من  السلطة  رجال  إلى  بها   
ً
ُمشيرا السلطة،   )كالب( مفترسة،  ظّل  في  العاملين  من  مسعورة 

 ملدح    )حمير( و
ً
جهلة من عاّمة الناس، التابعين لهم، والراضخين لظلمهم، وفي هذه األبيات أنساٌق تمردّية عجَّ بها الشاعر رفضا

ام لغرض املديح في أسلوب تهكمي واضح، ويزعم البحث أنَّ هذه األبيات هي التي  مضمرة تحت الرفض الع  الخلفاء خاّصة، جعلها 

كانت وراء مقتل صالح؛ الكتنافها الهجاء الصريح للخليفة، وحاشيته السياسّية، وعّماله، ولعّل هذا النّص يمثل خالصة فلسفة  

 صالح في املدح. 

ى في البالط       
َّ
عل

ُ
باعها ليكون  لقد كان لشعر املديح الِقْدح امل

ّ
العّباس ي؛ وبذا خضع لجملة من املقاييس وجب على الشاعر ات

 قد  
ً
 للخليفة، وقد ُعنَي علماء اللغة في العصر العّباس ي األول بتلك املقاييس، وكانوا يقصدون البوادي، ويقضون بها حقبا

ً
نديما

ص، ووضع ق
ّ
ل
ُ
، وهذا ما جعل جهابذة اللغة يميلون  (3)واعد اللغةتطول أو تقصر؛ لجمع شوارد اللغة وشواذها من أفواه العرب الخ

، وثّمة عالقة وثيقة كانت تربط بين  
ً
 مذكورا

ً
 من الشعر، بل ال يعّدونه شيئا

ً
إلى مقاييس الشعر الجاهلي، ويهّمشون ما كان محدثا

ة الشعر في ذلك العصر، الشعراء وعلماء اللغة؛ فقد كان الشعراء يعرضون قصائدهم عليهم؛ فقد كان هؤالء العلماء هم سدن

 
ً
 مغمورا

ً
حوا في وجهه غدا مهّمشا ، ومن لوَّ

ً
 .(4) ولهم حظوة في مجالس الخلفاء، فمن نوهوا به من الشعراء صار فحال

 

 .80( ينظر: صالح بن عبد القّدوس عصره حياته شعره، تحقيق: عبد هللا الخطيب:1)

 . 120( املصدر نفسه:2)

 . 1/314( ينظر: ضحى اإلسالم، أحمد أمين:3)

ل، الدكتور حسين عطوان:4)  .20-18( ينظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباس ي األوَّ
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د دون غيره في املجالس الرسمّية، ومن كان يحضرها من       
َ
صَّ شعر املدح بشروط )الفحل(؛ كونه املركز الذي كان ُينش

ُ
وقد خ

ضمن مقاييس الشعر الجاهلي)الفحل(،   (1) لنّقاد، وهذا ما جعل بشار بن برد يستهّل قصائده املدحية بالفواتح القديمةالعلماء وا

 في بالط الخليفة املهدي، ومن ذلك قوله في مدحه
ً
 شعريا

ً
             :(2)ليكون بشار مركزا

 )الطويل( 

ِد  َعّهِ
َ
ت
ُ
ْحَوى َحديِث الَباكر امل

َ
ــــــِد     وف ّبِ

َ
أ
َ
ِزٍل ُمت

ْ
ى َمن

َ
ن
ْ
َك َمغ

َ
اق

َ
 (3)أش

اٌم بَحْوض ى ما َيِريُم 
َّ
وٌم على َيِد ِوش

ُ
ْو ُوش

َ
ٍم أ

ْ
ائُق َوش

َ
ُه     َحق

َّ
ن
َ
 (4)كأ

 ..... 

ِد  يَّ
َ
ؤ
ُ
ِبّيِ امل

َ
حَّ َعلى ديِن الن

ُ
ال زاَد راِكٍب     َوش

َ
تًى جاَد ِبالُدنيا خ

َ
 ف

هكذا هي القصائد الرسمية لبشار إذ كانت تستحضر معها السمت الشعري للعصر الجاهلي، بما يحتويه خطابها من: جزالة       

عّبر ال
ُ
لفظ، وذكر الديار، والبكاء على األطالل؛ فهي بعيدة عن حضارة العصر املعيش، كونها قصائد موّجهة إلرضاء الخليفة، وال ت

ثّمة شخصيتين   يجد  نواس  أبي  لشعر  القارئ  إنَّ  إذ  بشار؛  على  األمر  هذا  يقتصر  وال  العصرّية،  وحياته  الشاعر،  رغبات  عن 

 
ُ
ت إحداهما رسمّية  التجديد، والتغّزل  متناقضتين،  إلى  مالت  متحّررة  الخلفاء، وأخرى  في مجالس  )الفحل(، خّصها  حاكي شروط 

ذي شهده العصر العّباس ي. 
ّ
 بالخمر وساقيها، على سياق التطّور الحضاري ال

( بين جماعة عصره، وكان التجاوز عن وصف الطلول وصّده عن الدمن وكّل ما       
ً
 )فحال

ً
ل أبو نواس مركزا

ّ
يمتُّ لحياة  لقد شك

 في قوله
ً
 من مذهبه، الذي أعلن عنه صراحة

ً
 :   (5)البداوة بصلٍة جزءا

 )الكامل( 

ْرِم 
َ
 القدِم     فاْجَعْل ِصفاِتك البنة الك

ُ
لول َبالغـــــة

ُ
 الط

ُ
 ِصفة

ضيلـــــة الِقْدِم 
َ
رائــــها لف

َ
ظ

ُ
لوُك على     ن

ُ
 صهباَء فّضلها امل

ن 
ْ
ن بها صمت

ْ
طف

َ
ّمِ فِإذا أ

ُ
 الَبنات لَهْيبــة األ

َ
 لــــــها     َصْمت

بأسلوب استهزائي واضح، تمّرد فيه على القديم وراح يهتف   الطللية رفض أبو نواس السير على نسق القدامى في مقدماتهم         

مللوك وخفاياها؛ إذ  للمقدمات الخمرية وما فيها من دالالت حضارّية تناسب عصره، بل تعّدى ذلك باإلفصاح عن أسرار مجالس ا

سَب فضيلة الِقدم للخمرة ال للطلل، وجعل ذكرها بمثابة األم )املركز( 
َ
هم في الحقيقة يفّضلون الخمرة وما يصفها من الشعر، ون إنَّ

لطلل  لكّل ما سواها من املقدمات األخرى، حّتى وصل األمر إلى الخليفة، فأمره بترك الحديث عنها في قصائد املدح، وذكر الديار وا

 

 .69-55( ينظر: املصدر نفسه:1)

 .71-70( ديوان بشار بن برد: 2)

ــِد: تأبدت الدار: خلت من أهلها وصار فيها الوحش ترعاه، لسان العرب: مادة)أبد(: (3) ــــ ّبِ
َ
 . 1/38ُمَتأ

ماء لبني طهمان بن كالب إلى جنب جبل في ناحية الرمل   ( ِوشاٌم: آثار الديار، أو ما ينبت على األرض من نباٍت في أوله، َحْوض ى: بالفتح ثم السكون اسم4)

م: العالمات، وما تجعله املرأة على ذراعها باألبرة، والجمع ُوشوٌم، ينظر: لسان العرب: مادة)وشم(:
ْ
، معجم البلدان، الحموّي: 9/234، ما َيِريُم: ما يبرح، َوش

 .  9/233، مادة)وشم(:240/ 4، مادة)ريم(:2/321مج

 . 45- 3/44بي نواس:( ديوان أ5)
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؛ إذ كان الخليفة العّباس ي يعيش حياتين تختلف كل واحدة عن األخرى، )حياة خاّصة مضمرة( ُهتكت فيها كثيٌر (1)على نهج القدامى

من القيم اإلسالمّية، عاشها برفقة من يسيئون إلى قدسّية هذه القيم، و)حياة عاّمة معلنة( حرص فيها الخليفة على الظهور في  

، مّما دعا  (2)كم بتفويض إلهي، وكان من بعض لوازم هذه الحياة الظهور بمظهر املحافظ على اللغة وتعاليم الدينصورة اإلمام الحا 

 في الوصول إلى املركز، وقال في مطلع قصيدة مدح فيها الرشيد
ً
        :                                              (3) أبو نواس إلى االستجابة؛ رغبة

 )الكامل( 

 
ُ
     وإذا الِشباُك لنا َحّرى وَمعان

ُ
مان  زَ

ُ
 ( 4) َحّي الِدياَر إذا الّزمان

 
ُ
وان

ُ
ُرّبما جمــــَع الَهوى َسف

َ
 ِمْن مترّبــــع     ول

ُ
وان

ُ
ذا َسف  (5)يا َحبَّ

 
ُ
 الِهْجران

َ
ميمـــــة

ُ
ما     فلغير داِر أ ِ

ّ
 َعلى الدياِر مسل

َ
 وإذا مررت

لقد أخضع أبو نواس بضاعته لشروط الفحل، وأخذ بتجويد سلعته من غير النظر في مدى زيفها، أو حّتى خروجها عن             

    :                                                  (6)النسق املقّدس، ومن ذلك مدحه للرشيد في قوله

 )الكامل( 

ليفِة  
َ
 الخ

َ
عِرِق يأَبى لهارون

ُ
صاص امل

ُ
ن في امل

ّ
ُصٌر     زاٍك تمك

ْ
 (7)ُعن

ِق  تذّوِ
ُ
ِم امل

َ
ذاِق علــــــى ف

َ
ُب امل

ْ
 َمِلٌك يطيُب ِطباُعُه وِمزاُجـــــُه     َعذ

وِفــِق 
ُ
ناِســـــــــك والَعُدّوِ امل

َ
ٌم     بين امل  ( 8) يلقى َجميَع األْمَر وهو مقسَّ

 ..... 

 هللَا َحــــــقَّ 
َ
ْد اتقيت

َ
قي لق

َّ
ت
ُ
 َجْهِد امل

َ
َسَك فوق

ْ
ف
َ
 ن
َ
قاِتــــــِه     وَجَهدت

ُ
 ت

ــــِق 
َ
خل

ُ
ــْم ت

َ
 التي ل

ُ
ف

َ
ط

ُ
خافـــــَك الن

َ
ت
َ
ـه     ل

ّ
ى أن

ّ
 أْهَل الِشْرِك حت

َ
ت

ْ
ف
َ
 وأخ

ـــــِق 
ُ
ــــــْم تنف

َ
ها ل

َ
 وإن أكسدت

ْ
ــــت

َ
ق
َ
ف
َ
قَتهـا     ن

َ
ف
َ
 ن
ْ
عراِء إن

ُ
 الش

ُ
 وِبضاعة

 

 .108-107( ينظر: أبو نواس:1)

 . 72- 71( ينظر: حركة التجديد في الشعر العّباس ي، الدكتور محمد عبد العزيز املوافي:2)

 .1/106( ديوان أبي نواس:3)

ها قد  ( الِشباك: طريق حاّج البصرة على أميال منها، وهي قريبة من َسفوان، حّرى: من الَحّرِ وهي تأنيث  4) ها من شّدة َحرَّ ان، وهما للمبالغة يريد أنَّ حرَّ

مج البلدان:  منزلهم، معجم  القوم:  وَمعاُن  واملنزل،  املباءة  هو  َعاُن 
َ
امل َمعاُن:  العطش،  من  ويبست  مادة)حرر(:3/317عطشت  العرب:  لسان   ،2/346  ،

 . 8/240مادة)معن(:

 .3/225وبه ماء كثير الساقي وهو التراب، معجم البلدان: مج ( َسفواُن: ماء على قدر مرحلة من باب املربد بالبصرة5)

 . 120-118( ديوان أبي نواس:6)

مادة)مصر(:7) العرب:  لسان  ينظر:  النسب أصيل،  أي عريق  عِرُق: 
ُ
امل  ،

ً
نسبا أي أخلصهم  كّلِ ش يء، وفالن ُمصاُص قومه  صاُص: خالص 

ُ
امل  )8/221  ،

 . 6/121مادة)عرق(:

وِفِق: الَوفق من 8)
ُ
 . 9/268املوافقة بين الشيئين كااللتحام، ينظر: لسان العرب: مادة)وفق(:( امل
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ز فيها على  أضفى أبو نواس على      
ّ
ممدوحه مجموعة من الصفات املقّدسة ضمن عملية تزييف الخطاب، وصنع الطاغية؛ رك

عّرق بنسبه إلى رسول هللا )
ُ
(، امللك الطّيب،  تصوير األنوّية السلطوية، وتفّرد املمدوح، وتميزه عن غيره؛ فهو األوحد من النخبة، امل

َم حياته بين عبادة هللا تعالى، ومحاربة أعدائه، ِزْد على ذلك مبالغته باملدح في تصوير خوف نطف املشركين    املؤمن، املّتقي، الذي قسَّ

خلق في األرحام بعد منه، وفي هذا الخطاب نسق مضمر إلقصاء اآلخر من الهاشميين، واملعارضين للسلطة، وإثبات ألحقّية  
ُ
التي لم ت

 
ُ
 دحة، والتلويح بثمن هذه البضاعة. الرشيد في الخالفة، وفيه تصريٌح من الشاعر بحقيقة هذه امل

 ألبي نواس، َعِلم       
ً
 ُمنافسا

ً
 في البالط العّباس ي؛ إذ كان شاعر الزهد أبو العتاهّية مركزا

ً
ّجان وحدهم مركزا

ُ
ولم يكن الشعراء امل

 :(1) في مدح املهديأنساق النخبة، وجرى في قصائده املدحية على سير الفحول، فأغرقها بالبداوة التصويرية، ومن ذلك قوله 

 )املنسرح( 

حاماةِ 
ُ
ٍر َعلى الَهْوِل َوامل

ْ
ف
َ
 طاِمَسُه،     ق

ُ
عت

َ
ط

َ
د ق

َ
 ( 2)َوَمهَمٍه ق

نداةِ 
َ
ٍة، َعل

َ
وصـــــاَء، َعيران

َ
ٍة َجْســــــــــــــَرٍة ُعذاِفَرٍة،     خ  ( 3) ِبُحــــــرَّ

بغي 
َ
     ِبالَسيِر، ت

ْ
َعت

َ
ل
َ
ما ط

َّ
ل
ُ
مَس ك

َ
باِدُر الش

ُ
 ِبذاَك َمرضاتيت

َريـــَن راحاِت 
َ
فَســـــــِك ِمّمـــا ت

َ
عدي     ن

َ
ّبي ِبنــــا َوال ت

ُ
 خ

ُ
 (4)يا ناق

هاباِت 
َ
ــــــُه ِبامل

َ
َجـــــــــــــُه الل وَّ

َ
ناخي ِبنا، ِإلى َمِلــــٍك،     ت

ُ
ى ت

ّ
 َحت

ة الحضارة       
ّ
ة بعيدة عن رق

ّ
يصّور أبو العتاهية مسيره إلى الخليفة على ناقة قوّية نشيطة، أخذ يصفها بألفاظ بدوّية جاف

 في املفازات املوحشة املخيفة، وما من شّك أنَّ أبا العتاهية لم
ً
  العّباسّية، ويحّثها على السير بسرعة من غير أن يريحها ساعة، سيرا

 
ً
 على األساليب الفنّية القديمةيركب ناقة وصوال

ً
ه سيرا ، وُمجاراة  (5)  إلى املهدي، ولم يقطع مفازة قط، فكالهما يسكن بغداد، لكنَّ

 لتزييف الخطاب الصانع للطاغية، وهذا ما يلحظه البحث في قوله من القصيدة نفسها:  
ً
 لشروط )الفحل(املركز، واتقانا

 َمفِرِقــــــــ
َ
وق

َ
يِه تاجــاِن، ف

َ
 ( 6) ـــــــِه،     تــــاُج َجالٍل، َوتــــــاُج ِإخباِت َعل

 

 .103( ديوان أبي العتاهية:1)

د من نحو الليل َمهَمٍه: البلدة املقفرة، طامس: بعيد ال مسلك فيه، الَهْوُل: املخافة من األمر ال يدري ما يهجم عليه منه، املحاماة: يوصف به األسو   (2)

 . 2/518، مادة)الَحواِمي(:9/121، مادة)هول(:5/470، مادة)طمس(:8/288رب: مادة)مهه(:والسحاب، لسان الع

وصـــــاَء: ا3)
َ
هيرة، خ

َّ
ــَرٍة: ناقة جسرة: ماضية، طويلة ضخمة، ُعذاِفَرٍة: الناقة الشديدة األمينة الوثيقة الظ ـــ ـــ ـــ َجْســـ لخوصاء من الضأن: السوداء إحدى ( 

نداالعينين البيضاء األخر 
َ
ْندي: البعير الضخم الطويل، واألنثى َعل

َ
نداِة: الَعل

َ
ٍة: الَعْيرانة من اإلبل: الناجية في نشاط، َعل

َ
ة، ينظر: ى مع سائر الجسد، َعيران

 . 6/282، مادة)علند(:6/372، مادة)عير(:3/186، مادة)خوص(:6/83، مادة)عذفر(:2/155لسان العرب: مادة)جسر(:

َبُب: ضرب4)
َ
ّبي: الخ

ُ
، وقيل: هو أن ُيراوح بين يديه ورجليه، وكذلك البعير، وقيل:    ( خ

ً
، وأياسره جميعا

ً
من الَعْدِو، وقيل: هو أن ينقل الفرس أيامنه جميعا

َبب: السرعة، لسان العرب: مادة)خبب(:
َ
 . 3/6الخ

 . 695( ينظر: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة:5)

واضع، لسان العرب: مادة)خبت(:( اإلخبات: الخشوع وا6)  .3/8لتَّ
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ِك يا ريُح، في ُمباراتي
َ
ــــــــت:     َهل ل

َ
مـــــا َعَصف

َّ
ل
ُ
 َيقوُل ِللريــــــِح ك

ؤوالِت 
ُ
كـــَرُم الخ

َ
ــــــــــــــُه أ

ُ
خوال

َ
، ثمَّ من    أ

ً
 َمن ِمثُل َمن ساَد أعماما

ه  الغلو باٍد بشكل جلي على        لك وجالله، وإعالء صفاته وكأنَّ
ُ
محيا نّص أبي العتاهية؛ حين عمد إلى تصوير تفّرد املهدي بهيبة امل

 إلقصائهم، 
ً
، إضمارا

ً
إله؛ فهو يتحّدى قّوة الريح في عصفها، وبين الهيبة والتواضع والقّوة يسود املهدي أعمامه من بني هاشم قاطبة

 ألحق
ً
 ألعداء املهدي، وتثبيتا

ً
 ّيته في الحكم. وتخويفا

ذين لم يستطيعوا بلوغه،        
ّ
ذي شغل املركز في قصور الخالفة، وُهّمش الشعراء ال

ّ
هذه هي بعض شروط الخطاب املدحي ال

ليمتلك شعراء النخبة املال، والجاه، ويبقى غيرهم من شعراء الهامش ضمن طبقة عاّمة هي الغالبية العظمى املوّجهة من النخبة، 

 عن أضواء الشهرة؛ لعدم مجاراتها شروط )الفحل( ولعبة تزييف الخطاب.  التي نأت بنفس
ً
 ها بعيدا

 

 الخاتمة  

 مّما تقّدم نخلص إلى النتائج اآلتية:     

لقد أغفَل العصر العّباس ي األول مدونة الشعراء املهّمشين، وركزوا على جوانب من مدونة شعراء املركز التي لم   -

ل 
ّ
ذي كان له املنزلة األعلى، وقامت    تتعّرض للخرم، وخير من مث

ّ
هذه الجوانب في أغراض الشعر الكبرى هو شعر املدح، ال

 الثقافة العربّية بكل أنساقها لتسويقه.

ثّمة من يملك مركز الشعر في البالط العّباس ي، وكان عليه اتباع جملة من الشروط للسير على نهج القدامى من   -

اللغويين، من جزالة اللفظ، وجودة الطبع، واملقدمات الطللية  بما فيها من ذكر الديار، والبكاء  الفحول، ضمن مقاييس  

 على األحبة. 

- كان على الشاعر املركز امتالك جملة من الصفات ومنها قدرته على تزييف الخطاب، ومن نتائج هذا التزييف -

الث ا والوسط  املادح واملمدوح  األطراف جميعها:  من  عليه  الحاكم،    -قافيملّتفق  الخليفة  الطاغية من شخصّية  صناعة 

 وإضفاء صفات املقّدس عليه؛ إلثبات الشرعّية والتفويض اإللهي لحكمه.   

 

 املصادر: 
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 غريب احلديث للخطابي منوذًجا: املقدماتيالروابط احلجاجية يف اخلطاب 

An Argumentation Links In Introductions discourse of ALKATTABY: Gharib al hadith, sample 
 دكتور ياسر عبد الحسيب رضوان ، كلية دار العلوم جامعة القاهرة ـ مصر

Dr. Yasser Abdel-Hasib Radwan, Ph.D. in Literature from the Faculty of dar aleulum Cairo University 

 

 

 : امللخص

عرض البحث للعالقات والروابط والعوامل الحجاجية في الخطاب املقدماتي لكتب غريب الحديث ، التي اختار منها كتاب غريب  

م أمام البحث بمقدمة أظهر فيها املراد بكتب غريب الحديث النبوي ، والخطاب املقدماتي  الحديث للخطابي نموذًجا ، حيث قدَّ

 ة الخطاب املقدماتي وهو البالغة الجديدة أو الحجاج .  واملنهج الذي اعتمد عليه في دراس

ابي ، وقد تنوعت هذه الروابط بين  
ّ
وقد تناول البحث أهم الروابط والعوامل الحجاجية التي برزت في خطاب املقدمة عن الخط

ة ، ثم ختم البحث ذاكًرا أهم  : ترتيب أجزاء القول ، الروابط الحجاجية اللغوية ، السلم الحجاجي ، ثم الروابط البالغية الحجاجي

 النتائج التي توصل إليها ، ثم قّدم ثبًتا باملراجع التي اعتمد عليها في إنجاز البحث .  

 الحجاج    –الخطاب املقدماتي  –غريب الحديث  الكلمات املفتاحية :

Summary : 

 The study presented the relationships, links, and argumentative factors in the discourse of prefaces to books 

of Gharib al-Hadith, from which he chose the book Gharib al-Hadith for al-Khattabi as a model, where he 

presented before the research with an introduction in which he showed what is meant by Gharib books of the 

Prophet’s hadith, and the discourse of prefaces and the method that he relied on in the study of the discourse of 

prefaces which is the new rhetoric or argumentation. The research dealt with the most important arguments links 

and factors that emerged in the speech of the introduction about the discourse, and these links varied between: 

the order of the parts of the speech, the pilgrim-linguistic links, the pilgrim scale, then the rhetorical links of the 

pilgrim, then the research concluded by mentioning the most important results that it reached, and then presented 

a proof References relied upon in carrying out the research.  

key words :  Strange Hadith - the discourse of prefaces - argumentation 
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 :مقدمة

تنتمي كتب غريب الحديث النبوي إلى املعاجم اللغوية املبنية على أساس موضوعي ، حيث إّن موضوعها هو تفسير األلفاظ  

الغريبة في أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم ، وترتيبها داخل تلك الكتب ترتيًبا يتناسب والترتيب في املعاجم اللغوية ، وهذا العلم  

ومكانته من الشريعة اإلسالمية    – الحديث النبوي الشريف    –نالت أهميتها ومكانتها من أهمية موضوعها  من العلوم اللغوية التي  

 الخنيفية  .  

وأما الخطاب املقدماتي ،فهو فرع ِبكر من الدراسات اللسانية الحديثة التي ارتبطت بتطور العلوم اللغوية ،بل إن هذا الخطاب  

اع  اتخذ هالة نقدية كبيرة منذ أن  ا موازًيا  قد  ،أو نصًّ ا مصاحًبا  العنوان واإلهداء    paratexteتبره جيرار جينيت نصًّ شأنه شأن 

( وهذه النصوص املوازية قد اشتهرت باصطالح  1،والتصدير والحواش ي وغيرها من النصوص املوازية التي تصاحب النص األصلي ) 

،وباتت دراستها من الدراسات اللسانية التي انتبهت إلى كل ما يحيط بالعملية اإلبداعية من أسوقة   Seuils de texteالعتبات النصية  

فو  ِ
ّ
 ن  .  وظواهر يمكن أن تسهم بدوٍر ما في توجيه النمط اإلبداعي ، واألسلوب التأليفي الذي يسلكه املؤل

الدرس   الِحَجاج املوسوم في  أو   ، البالغي الجديد  املنجز  ارتأينا دراسة الخطاب املقدماتي باعتباره عتبة نصية في ضياء  وقد 

البالغي والنقدي املعاصر بالبالغة الجديدة باعتبارها " نظرية عامة للمحاججة بكل أشكالها : الشرعية ، والسياسية ، واألخالقية  

( واملحاججة مفاعلة بين طرفين يشتركان في صوغ النص من حيث اإلبداع والتلقي الذي يكون فيه املبدع  2والجمالية والفلسفية " )

ا يدفع املتلقي إلى قبول خطابه في صورة من صور الحجاج بموضوعه الذي يدور حول " درس تقنيات الخطاب التي ِمْن   ا عمَّ
ً
باحث

 (  .   3إلى التسليم بما ُيعرض عليها من طروحات ، أو أن تزيد في درجة التسليم " )شأنها أن تؤدي باألذهان 

 الكشف عنها ، وهي كيفية تعبير املؤلفين القدامى عن األسباب التي حدت  
ً
ومن ثمة كانت اإلشكالية التي يطرحها البحث محاوال

إلى تأليف كتبهم ، وقد ارتبطت هذه اإلشكالية بمجموعة من األه داف التي ينشدها البحث ، وقد تحققت هذه األهداف في بهم 

ابي ، ومنها ما يتع
ّ
لق صورة النتائج التي توصل إليها البحث وأثبتها في نهايته ، منها ما تعلق بموضوع العلم الذي ينتمي إليه كتاب الخط

ف ِ
ّ
اب املقدماتي ، ومنها ما يتعلق بالكيفية التعبيرية التي استعان بها املؤل

َ
على كشف دافعية التأليف التي تمثلت في مجموعة    بالخط

 الروابط والعوامل الحجاجية .  

م بها الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد   ولقد حاولنا تتبع املبادئ والروابط والعالقات الحجاجية في خطاب املقدمة التي قدَّ

ة من آليات الخطاب الحجاجي ، وذلك فيما ورد عند أرسطو ( إذ املقدمة ذاتها آليّ 4ه [ لكتابه غريب الحديث ) 388بن إبراهيم ] ت  

( العزف  في فن  الشعر واالفتتاحية  في  ، وتناظر املطلع  الكالم  الذي هو بدء  تناظر االستهالل  ، وهي عنده  ( ووظيفة  5في خطابته 

الغاية التي نجدها محور بحثنا هذا   (  تلك6االستهالل أو املقدمة وما يرادفها من مصطلحات هي إبانة الغرض والغاية من التأليف ) 

موا بين يدْي تلك الدوافع الحجج الدامغة   ، فقد كانت ثم دوافع دفعت املؤلفين إلى الكتابة في هذا العلم من العلوم الدينية ، وقدَّ

 
1  - Gérard Genette : Seuils - La première édition de cet ouvrage a été publiée en 1987 dans la collection « Poétique » p  7  . 

 .    163م ـ املركز الثقافي العربي ـ الدار البضاء ـ ص 2/2007ديكرو وسشايفر : القاموس املوسوعي الجديد لعلوم اللسان ـ ترجمة د/ منذر عياش ي ـ ط - 2

 .   27بيروت ص  –دار الفارابي  –م 2/2007ط  –عبد هللا صولة : الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية  - 3

 م  . 1982دمشق  –طبعة دار الفكر  –مركز البحث العلمي  –جامعة أم القرى  –تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي  –ابي : غريب الحديث الخط - 4

 .    235ص  – 1980العراق  –دار الرشيد للنشر  –عبد الرحمن بدوي  ترجمة   –أرسطو : الخطابة  - 5

 .  238السابق ص  - 6
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من مظاهر البنية  على حتمية التأليف ؛ ولذا كانت فكرة الحجاج في الخطاب املقدماتي ؛ إذ لم تكن الدوافع تلك وحدها مظهًرا  

، وهذه  في كتابه  املقماتي ألبي سليمان  الخطاب  ثمة روابط وعالقات حجاجية أخرى تضمنها  ؛ ألن  الخطاب  في هذا  الحجاجية 

 الروابط والعالقات والعوامل الحجاجية قد تمظهرت فيما يلي :   

 ــ ترتيب أجزاء القول :  1

( ومراعاة إحكام التنقل من جزء إلى آخر  1اعه مراعاة " ترتيب أجزاء القول " )إن أول ما نراعيه عند ملحاججة املتلقي ، أو إلقن

، فكلما كانت الحجة مرتبة في أجزائها ، منسقة محكمة التنسيق ، كانت أدعى لقبول املتلقي أو إلذعانه بها ، بل إنه ال قوة لها وال  

( 2حكيًما يحقق اإلقناع في نفس املتلقي " فالترتيب هو نفسه حجة " ) أثر وال قدرة على اإلقناع ، إذا لم تكن مرتبة ومنسقة تنسيًقا 

ية   ف ُحّجِ
َّ
ى به املؤل

َ
واملقدمة شأنها شأن أي نص خطابي تتضمن مجموعة من األجزاء التي يترتب بعضها على البعض ترتيًبا ُيعط

 اء هي : االستهالل ، املوضوع ، ثم الخاتمة . التأليف التي بها يقتنع املتلقي وبأهمية الكتاب ، وحتمية موضوعه ، وهذه األجز 

 :   االستهالل  بنيةــ   1ــ  1

ل ،واالستهالل    
َ
ت السماء إذا كان أول مطرها ، وهو الَهل

ّ
يتعلق االستهالل بالتصدير واالفتتاح ،والبدء ،وأول القول ،ُيقال : استهل

ة ) رَّ
ُ
عناية العرب القدامى بأهمية االستهالالت في الشعر أو النثر ؛ " إيماًنا منهم  ( ومن ثمة كانت  3يتنزل من الكتابة منزلة الوجه والغ

ِه واإلصغاِء إْن كان جيًدا آِسًرا ، وإلى النفور واالنصراف إْن كان ضعي  ًفا فاتًرا  بقوة األثر األول في النفس ، وأنه يدفع السامع إلى التنبُّ

ّتا395( وقد نقل العسكري ]ت 4" )
ُ
اب االبتداءات ؛ فإنهنَّ دالئل البيان " )ه[ عن بعض الك تَّ

ُ
 (  . 5ب : " أحسنوا معاشر الك

اب قول الشيباني ] ت   تَّ
ُ
ه [ : " وليكن في صدور كتابك دليٌل على مرادك ، وافتتاح  298ومن نصائح النقاد والبالغيين القدامى للك

ب والبالغات ؛ فإن ذلك  كالمك برهان شاهد على مقصدك ، حيثما جريت فيه من فنون العلم ، ونز 
َ
ط

ُ
عَت نحوه من مذاهب الخ

ه أبو طاهر  6أجزل ملعناك ، وأحسن التساق كالمك " )  ( مما يتحقق معه السبك والحبك في اللسانيات النصية الحديثة ، كما وجَّ

 على انتهائه ، وأو 517البغدادي ] ت
ًّ
 ( .   7له ملخًصا بآخره " ) ه [ الخطيب أو الكاتب البليغ إلى " أن يكون ابتداء كالمه داال

ت    [ القرطاجني  حازم  رؤية  كانت   ، الكالم  اتساق  وُحْسن  املعنى  جزالة  تلك 684ومع  في  والتحسين  التجويد  لجمالية   ] ه 

ا  االستهالالت ؛ بسبب ما ُينتظر لها من الوظيفة التواصلية ؛ فإّن جودة االستهالالت واملطالع " تزيد النفس بُحْسِنها اْبِتهاًجا و 
ً
نشاط

ن الواقع بعدها إذا لم يتناصر الُحْسُن فيما ول ْت بُحْسِنها على كثير من التخوُّ
َّ
يها لتلقي ما بعدها إْن كان بنسبة من ذلك ، وربما غط
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برز قيمتها  ( من كالم ، ولعل في توشيح االستهالالت بالعبارات والتراكيب الدينية ما يشيع فيها من الرونق والبهاء مما ُيعلي قدرها وي1" )

ا " ) –هي  –التركيبية والداللية ، ويحقق وظيفة االستهالل " وهي وظيفة اتصالية 
ً
 (  . 2جْعل السامع منقاًدا ومنتبًها وعطوف

 :    البسملةــــ    1ــ   1ــ  1

كتاب بكتابة بسم   ه [ : " ويبتدئ كل733وقد ابتدأ الخطاب املقدماتي باالستهالل الذي ابتدأ بالبسملة ، قال ا بن جماعة ] ت 

تتضمن حمد هللا تعالى والصالة على رسوله صلى هللا عليه وسلم    – مقدمة    –بخطبة    هللا الرحمن الرحيم ، فإن كان الكتاب مبدوءً 

 كتب هو ذلك بعدها " ) 
َّ

 ( . 3، كتبها بعد البسملة ، وإال

راد بالبسملة البدء بــ  
ُ
 ِفيِه ِبِبْسِم هللِا  ؛ لقول النبي ـ صلى هللا عليه وسلم : بسم هللا الرحمن الرحيموامل

ُ
 ُيْبَدأ

َ
ْمٍر ِذي َباٍل ال

َ
لُّ أ

ُ
) ك

ع ( 
َ
ط

ْ
ق
َ
ُهَو أ

َ
ِحيِم ف ْحَمِن الرَّ ( ومن ثمة كان من القواعد والفوائد واملهمات املستفادة من كتاب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى 4)الرَّ

( وهذه القاعدة املستنبطة من اإلمام 5، وإن كان املبعوث إليه كافًرا " )  بسم هللا الرحمن الرحيم هرقل " استحباب تصدير الكتب بـــ  

( للملوك واألمراء 6 العزيز ، وأول الكتب التي كان ُيرسلها النبي صلى هللا عليه وسلم ")النووي مبنية على أن البسملة هي أول كتاب هللا 

 ، ُيْعِلمهم أمر الدعوة ، ويدعوهم فيها إلى اإلسالم .  

رون كتاباتهم بــ     ،واستمر عليها النبي صلى هللا عليه وسلم فترة من الزمن وعندماباسمك اللهم  وقد كان عرب الجاهلية ُيصّدِ

َرها إلى   رَها فإنما غيَّ في سياق قصة نوح عليه السالم ،فلما   ومرساها  بسم هللا مجراها؛ اقتداًء بما ورد في سورة هود من  بسم هللا  غيَّ

،أقّرها النبي صلى هللا عليه    الرحمن الرحيم  بسم هللا ،وملا نزلت سورة النمل وفيها    بسم هللا الرحمنأخذ منها    اإلسراء نزلت سورة  

اب على كتابتها في صدر رسائلهم منذ استنَّ النبي صلى هللا  ( ولقد  7بتمامها في كتاباته ورسائله إلى امللوك واألمراء ) وسلم   تَّ
ُ
درج الك

( ومن ثمة كان ما ذهب إليه القلقشندي من أنه " يجب تقديمها  8عليه وسلم البدء بها " ليباَرَك لهم فيما يحاولون ويؤجروا عليه " )

ًنا بذكرها " )في أول ال ا باالبتداء بها، وتيمُّ
ً
 .   ( 9كالم املقصود : من مكاتبة أو والية أو منشور إقطاع ، أو غير ذلك ؛ تبرك

وإلى جانب ما في البدء بالبسملة من التبرك والتيمن ، نجد قيمة حجاجية بارزة ، وهي تسلطها بسلطة النص الديني ، أو األثر  

الديني ، ذلك األثر الذي يقف عنده كل مسلم متلّقٍ للعمل الذي ُيلَقى إليه ، ومن ثم كان البدء بالبسملة ؛ ليضع املتلقي منذ اللحظة  

ة العمل ، تلك القدسية التي تتخذ أحقية االقتناع بها مما تمثله من مرجعية دينية ، ال يختلف عليها أحد ، وهي  األولى أمام قدسي

ابي التجاءه  10" )  اإلنجازيةمرجعية ذات سلطة تؤدي " دوًرا رئيًسا في إنتاج الخطاب وتأويله ، كما أنها تمنحه قوته  
ّ
( ولكي يؤكد الخط
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 البسملة بالدعاء  إلى سلطة النص الديني  رأين
ُ
ْر وأِعْن ( اه ُيردف بالغة األهمية ، عندما    اقناعيةإذ يتضمن الدعاء قيمة    ) رّبِ يّسِ

ُيقرر املتكلم عجزه ، وانتفاء قدرته ، ومن ثمة طلب التيسير واإلعانة من هللا تبارك وتعالى من خالل أسلوب النداء املحذوف األداة 

 ، واألمر الدال على الرجاء  . 

ة ــ 2ــ  1 ــ 1
َ
 :    الَحْمَدل

ف البدء بشريف الكالم ، وإنما نراه يتلمس كل وسيلة لغوية  من  ِ
ّ
وال تقف حجية الدين وسلطة نصوصه عند التماس  املؤل

شأنها اإلعانة على تحقيق اإلقناع ، وذلك بتكثيف سلطة الخطاب الديني عن طريق إرداف البسملة والدعاء بــ الحمد هلل رب العاملين  

 في صورة من صور ترتيب أجزاء القول ، ومن ثمة ترتيب املقدمات الحجاجية التي تترتب عليها نتائجها  . ،

والحمد هو " الثناء  الكامل ،واأللف والالم الستغراق الجنس من املحامد ،فهو سبحانه يستحق الحمد بأجمعه ؛ إذ له األسماء  

( وله سبحانه إلى جانب الثناِء املدُح هلل تعالى بما هو أهله وهو تعظيم له سبحانه وتعالى على عظيم  1الحسنى والصفات العال ")

ا الحمُد هلِل  نعمه ؛ ولقد ُسبق لفظ الجاللة بحرف الالم الدال على االختصاص ، وهذا املركب اإلسنادي   " إشارة إلى كونه مستحقًّ

 إذ
َ
ا للحمد ، إال ا بكل املعلومات " ) للحمد ، وال يكون مستحقًّ

ً
( والوصف برب العاملين فيه "  2ا كان قادًرا على كل املمكنات ، عامل

ب مصالحهم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم  
ْ
إضافة الربوبية املتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصالحهم ، وجل

 ( . 3مما يفسدهم " ) 

لكتاب غريب الحديث استئناًسا بافتتاح القرآن الكريم بسورة الفاتحة ، قال هللا  وقد جاءت الحمدلة في الخطاب املقدماتي  

 ﴿  عز وجلَّ :  
َ
ِمين

َ
ل
َٰ
َع
ۡ
ِ َرّبِ ٱل

َحۡمُد ّلِِلَّ
ۡ
ع " واستئناًسا بالحديث السابق    ﴾    ٱل

َ
ط

ْ
ق
َ
ُهَو أ

َ
َحْمِد هلِل ف

ْ
 ِفيِه ِبال

ُ
 ُيْبَدأ

َ
ْمٍر ِذي َباٍل ال

َ
لُّ أ

ُ
أْي :أنه   " ك

" أحّب الكالم إلى ه وال خير ، كما أن الحمد هلل من أحب الكالم إلى هللا تعالى لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أمر ال بركة في

أفضل الدعاء    - الحمدلة    – ( كما أنها  4)  هللا عز وجّل أربٌع : سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر ، ال يُضّرك بأّيهّن بدأت " 

أن أفضل دعاء يقوله املسلم هو "الحمد هلل ومن ثمة كان أكثر السبل تقربا هلل سبحانه    - صلى هللا عليه وسلم    - ر النبي  ؛ فقد ذك

" لتحقيق الرجاء من هللا سبحانه وتعالى ، فعن جابر بن عبد هللا رض ي هللا تعالى عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  

أفضُل الدعاِء الحمُد هلِل أفضُل الذكِر ال إله إال   ( . 5)"  هللُا و

َول من الخطباء وأهل البيان ، فقد ذكر الجاحظ ]ت
ُ
ه[ في بيانه : "  255واالستفتاح بالبسملة والحمدلة من ُسنن املسلمين األ

 ب
ْ
بَتَدأ

ُ
ب وأهَل البيان ِمن التابعين بإحسان ما زالوا يسمون الخطبة التي لم ت سَتفَتْح بالتمجيد  أّن خطباَء السلف الطّيِ

ُ
التحميد ، وت

قصانها ، والناقص ال يمكن أن يقيم حجة ، أو ُيعين على تقبلها ومن ثمة القناعة بها ، وفي  6: البتراء " )
ُ
( أْي : املقطوعة مما يعني ن
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ناء على هللا ؛ فهو داعية  تعليل ذلك قال أبو هالل العسكري : " ولهذا ُجِعَل أكثر االبتداءات بالحمد هلل ؛ ألن النفوس تتشوف للث

 ( .1إلى االستماع " ) 

د ــ 3ــ  1ــ  1  :  التشهُّ

د   ْي توحيد هللا تبارك وتعالى ، ونبوة محمد صلى هللا عليه وسلم ، وللتشهُّ
َ
ظ بشهادت وفي سياق الثناء على هللا تعالى ، يجيء التلفُّ

ِ صلى هللا عليه وسلم: " بطرفيه مكانة دينية بارزة في كونها أول ما ُبِنَي عليه اإلسالم في الحديث الصحيح الذي  
َّ

اَل فيه َرُسوُل َّللا
َ
ق

اِم الصَّ 
َ
ِإق ، َو ِ

ًدا َرُسوُل َّللاَّ نَّ ُمَحمَّ
َ
ُ َوأ  َّللاَّ

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل
َ
 ال

ْ
ن
َ
َهاَدِة أ

َ
ْمٍس: ش

َ
ى خ

َ
ُم َعل

َ
 ُبِنَي اإِلْسال

َ
ان

َ
، َوَصْوِم َرَمض اِة، َوالَحّجِ

َ
اِء الزَّك

َ
ِإيت ِة، َو

َ
 . (2) "ال

له إال هللا، شهادة املوحد املستبصر غير املتوقف املتحير،  وأخلص القول بأن ال إوقد قال الخطابي بعدما فرغ من الحمدلة : "  

د  3" )   وأشهد أن محمدا عبده األمين على وحيه ، ورسوله الصادع بأمره ونهيه  إقرار بوحدانية هللا تبارك    –بطرفْيه    – ( وفي التشهُّ

ف إلى وتعالى ، وإيمان بنبّوة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ، وتوجيه للمتلقي نحو مصدا ِ
ّ
قية العمل وأهميته ، وإال ملا عمد املؤل

ذكر هذه االستفتاحات الدينية في سياق خطاب مقدمته ، وهو هنا يقّدم بين يدْي شهادتيه اإلخالص في القول ، وهو أساس قبول  

أهمُّ شروطها ؛ ملا ورد من   األعمال وتحقق ثوابها عند هللا تعالى ، ولعله كذلك في قبول أعمال الدنيا ونجاحها ،  ومن ثم فاإلخالص

،  حديث أبي ُهريرة رض ي هللا عنه من قول النبي صلى هللا عليه وسلم : "   ُ  َّللاَّ
َّ

َه إال
َ
اَعتي َيوَم الِقَياَمِة، َمن قاَل ال إل

َ
ف
َ
اِس بش

َّ
أْسَعُد الن

ِسِه 
ْ
ف
َ
ِبِه، أْو ن

ْ
ل
َ
اِلًصا ِمن ق

َ
 ( .4" )  خ

 :  بنية املوضوعـــ   2ــ  1

ابي دون أن ُيعرج على العتبة النصية  
ّ
يدور الكتاب حول موضوع غريب الحديث النبوي ، هذا املوضوع الذي انتقل إليه الخط

مة ألّي كتاب ، ومن هذه األركان " أن التي تقوم بوظيفة نصية    فصل الخطاباملعروفة باسم  أّما بْعد   َقّيِ
ُ
؛ إذ تدخل في األركان امل

( وذلك ما ُيعرف  5ًنى إلى معًنى برابطة ؛ لتكون رقاب املعاني آخذة بعضها ببعض ، وال تكون مقتضبة " ) يكون خروج الكاتب من مع

في البالغة العربية القديمة بالتخلص واالقتضاب ، وهو " أن يقطع الشاعر كالمه الذي هو فيه ، ويستأنف كالًما آخر غيره من  

 (  . 6قة باألول " ) مديح أو هجاء أو غير ذلك ، وال يكون للثاني عال

 :  سبب التأليفــ    1ــ   2ــ  1

وتحديد سبب   للخطابي   الحديث  غريب  كتاب  مقدمة  يضمها موضوع  التي  الداللية  املحاور  من  التأليف محوًرا  يأتي سبب 

ف واملتلقي من   ِ
ّ
ثير لعملية التواصل بين املؤل

ُ
ناحية ، والرابط بين موضوع التأليف من األهمية بمكان في موضوع املقدمة ؛ ألنه امل

الكتاب ومنهجه والدراسات السابقة عليه من ناحية ثانية ، هذه الناحية الثانية التي نراها بوضوح عند الخطابي في عرضه سبب  

للقاسم بن سالم  الحديث  السابقة عليه خاصة كتاب غريب  الكتب  في حديثه عن  أفاض  ، حيث  الحديث  تأليف كتابه غريب 
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وصفه الخطابي بأنه صار إماًما ألهل الحديث به يتذاكرون وإليه يتحاكمون ، وكتاب ابن قتيبة غريب الحديث الذي  الهروي الذي 

 ( .   1لم يأل صاحبه فيه جهًدا حتى بلغ شأو سابقه ابن سالم الهروي )

ناها كتابْيهما ،  لم يتركا شيًئا من ألفاظ غريب الحدي -ابن سالم الهروي وابن قتيبة    –وكان الخطابي يظن أنهما   ث إال وقد ضمَّ

بيد أنه تبين له بعد الدرس والفحص وطول التأمل افتقادهما لكثير من ألفاظ غريب الحديث ، قال الخطابي في ذلك : " وبقيْت 

  
ٌ
ٌض    – بقية    – بعدهما ُصبابة كتابه الذي صار قريًبا  ( وقد تتّبع مظانها ورتبها في  2توليُت جمعها وتفسيرها " )   –قليل    –للقول فيها ُمَتبرَّ

 من كتاب الهروي وكتاب ابن قتيبة  .  

ف في عرض القضية ، مما ُيعين على تحقيق اإلقناع ، ومحاججة املتلقي ، ذلك الصدق الذي   ِ
ّ
ومما ال شك فيه أن صدق املؤل

ية ، يشفع لها االعتراف بمكانة  يبدو فيما ذكره الكاتب من مزايا الكتب السابقة ، وكذلك فيما أخذه عليها من عيوب في أمانة علم

 الكتب السابقة ، وتأثيرها عليه وعلى الالحقين عموًما . 

 :  منهج التأليف ــ   2ــ   2ــ  1

ولقد أشار الخطابي إلى ما بذله من جهٍد وعناية في جمع ألفاظ غريب الحديث الكثيرة التي وقف عليها من كثرة نظره في الحديث  

حتى انتظم له كتاب قريب من كتاَبْي ابن سالم وابن قتيبة اللذين نحا " نحوهما في الوضع والترتيب   النبوي وكتبه ومجالسة أهله ،

 بتفسير حديث رسول  3" )
ً
( ثم أشار إلى منهجه في ترتيب مادة كتابه الذي لم يرتبه على األبواب أو املفردات ، ومع ذلك فإنه بدأ أوال

ى بأح اديث الصحابة ،ثم أحاديث التابعين ،وقد ألحق بها مقطعات من الحديث ليس لها َسنٌد في هللا صلى هللا عليه وسلم ، ثم ثنَّ

( ثم إنه قد ختم الكتاب بإصالح بعض األلفاظ  4الرواية ،ولكنها مأخوذة من املوثوقين من أهل العلم واألثبات من أصحاب اللغة )

النَق  من  العوامُّ  يرويها  التي  املشهورة  النبوية  األحاديث  ) من   عن قصدها 
ً
ُمحّرفة ملحونة  ة 

َ
كالمه  5ل يعطي  الزمني  الترتيب  وهذا   )

تها ،ومن ثمة يستطيع أن يغرس اإلقناع في نفس املتلقي . يَّ  مصداقيته ،ويمنح الفكرة التي يطرحها ُحّجِ

 :  بنية الخاتمةـــ  3ـــ  1

البالغيون عنايتهم   بها  ُعِنَي  النص وقد  في  آخر جزء  التخلص، وكانوا يسمونها املقطع  الخاتمة هي  بالبداية واملوضوع وُحسن 

،ويلتمسون ُحْسنه ،سواء كان النص من الشعر أو النثر ، فقد ذكر العسكري أنه" ينبغي أن يكون آخر بيت في قصيدتك أجود بيٍت 

لك بحث البالغيون عّما يحقق  ( ليكون ثمة ترابط نص ي بين بدء النص وختامه ؛ولذ6فيها ،وأدخل في املعنى الذي قصدَت إليه )

( فال تكون نافرة  7جودة الخاتمة أو حسن املقطع ، فإنَّ " ِمْن ُحْسن املقطع جودة الفاصلة ،وُحْسن موقعها وتمكنها في موضعها " ) 

ب أو مجرد تحصيل حاصل أو الزمة شكلية يحرص الكتاب على حضورها في مؤلفاتهم ،بل هي جزء أساس ي وركن من النص ـ الكتا 

 أو املقدمة ـ وكلما كان االستهالل على درجة عالية من الجودة ،كانت الخاتمة على الدرجة نفسها .   

 
 .   1/48الخطابي : غريب الحديث  - 1

 بق املوضع نفسه  . السا - 2

 السابق املوضع نفسه  .  - 3

 .   49  -48/ 1السابق  - 4

 .   1/49 -الخطابي : غريب الحديث  - 5

 .    443ص  –سابق  –العسكري : كتاب الصناعتين  - 6

 .   445السابق ص  - 7
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وقد علل هؤالء البالغيون لجودة املقطع أو الخاتمة بما يكشف عن أهمية اإلجادة فيها ، يقول ابن أبي اإلصبع: " يجب على   

ْت من دون سائر الكالم في غالب الشاعر والناثر أن يختما كالمهما بأحسن خاتمة ؛ فإ
َ
نها آخر ما يبقى في األسماع  وألنها ربما ُحِفظ

( وهو ما يستدعي مناسبة الخاتمة الستهالل املقدمة  وملوضوعها  1األحوال، فيجب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها وحالوتها وجزالتها " ) 

ُتب غريب الحديث التي تن
ُ
وعت ما بين لفظ املشيئة والحسبلة والحوقلة والسالم والدعاء،  ، وهو ما تحقق في كثير من خواتيم ك

( وهي العناصر نفسها املستمدة من األصول الدينية اإلسالمية ، تلك التي حرص عليها الكتاب في استهالالتهم ، ومن  2وغير ذلك ) 

 ثمة كانت املقدمة أشبه بدائرة مغلقة بدايتها هي خاتمتها .  

( وهي خاتمة يتلمس فيها املؤلف  3" ) وهللا املوفق للصواب. وال حول وال قوة إال به  كتابه بقوله : "  ولقد ختم الخطابي مقدمة  

استمداد التوفيق والصواب من هللا تعالى، فاألسلوب في بنيته السطحية إخبار بإسناد التوفيق هلل سبحانه وتعالى ،في حين تستدعي  

 عن كونها كنًزا من    ال حول وال قوة إال باهلللك األمر بالنسبة لجملة الختام: بنيته العميقة الدعاء والرجاء بالتوفيق ،وكذ
ً
، ففضال

 )  كنوز الجنة في قول النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي موس ى األشعري :
ُ
لت

ُ
ِة ق

َّ
وِز الَجن

ُ
ن
ُ
ٍز ِمن ك

ْ
ن
َ
ِلَمٍة ِمن ك

َ
ى ك

َ
َك عل

ُّ
 أُدل

َ
ى يا َرسوَل   :أال

َ
َبل

 ) ِ
 باّلِلَّ

َّ
 إال

َ
ة وَّ

ُ
 ق

َ
ي، قاَل: ال َحْوَل وال ّمِ

ُ
َداَك أِبي وأ

َ
، ف ِ

( فإن بنيتها السطحية تستدعي انتفاء الحول والقوة ، إال من عند هللا تبارك  4)  َّللاَّ

 .وتعالى ، في حين تستدعي بنيتها العميقة الدعاء باستمداد القدرة والقوة من هللا تعالى  

َعاُء  ) ختم الخاتمة بالدعاء احتجاج بسلطة النص الديني ؛ إذ روى النعمان بن بشير قول النبي صلى هللا عليه وسلم :    وفي الدُّ

ه في التزام ترتيب أجزاء القول باعتباره آلية من آليات الحجاج  5( )  ُهَو الِعَباَدة
َ
( وكل ذلك تأكيد لصدق املؤلف في تأليف كتابه صدق

 ها املؤلفون لغرس اإلقناع في نفوس املتلقين ، كما أنه املنجاة من املهالك في الحياة الواقعية للمسلمين .   التي يستعين ب 

 ــ السياق :   2

لكل مقام  إذا كانت البالغة العربية القديمة قد انتبهت إلى أهمية املقام/السياق في بنية النص األدبي من خالل مقولتها الشهيرة  

 ( :6املأخوذة من قولة الحطيئة مستعطًفا عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ] متقارب[  )   مقال

ِإنَّ 
َ
ِليُك ... ف

َ ْ
يَّ ـ َهَداَك ـ امل

َ
 َعل

ْ
ن
َّ
َحن

َ
  ت

َ
ـــاال

َ
ـــاٍم َمق

َ
ـــّلِ َمق

ُ
 ِلك

وانتبه إليه كذلك املفّسرون واألصوليون والنحويون وغيرهم من العلماء الذين أدركوا أهمية السياق في التأويل والتفسير وإنتاج  

اُدها " البؤرة  الدالالت ، والتعالق مع األحكام الشرعية ، فإن البالغة الجديدة قد انتبهت كذلك إلى أهمية السياق ، حيث اعت  بره ُروَّ

 
القرآن    -  1 التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز  : تحرير  أبي اإلصبع  املجلس األعلى للشئون   –تقديم وتحقيق د/ حفني محمد شرف    –ابن 

 . 616ص  –م 1995القاهرة  –اإلسالمية 

 . 292  -291ص  –م 1993املصرية العامة للكتاب  الهيئة –ه 656نبيل خالد أبو علي: نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نهاية العصر العباس ي  - 2

 .   1/52  –الخطابي : غريب الحديث  - 3

 .   4202الحديث رقم   –  867 -866ص  –سابق  –صحيح البخاري  - 4

 .    734ص   -سابق  –الترمذي : سنن الترمذي  - 5

يت والسكري والسجستاني    -  6
ّ
ص    –مصر    –مصطفى البابي الحلبي   –م  1/1958ط  –محمد أمين   تحقيق نعمان   –الحطيئة : ديوانه بشرح ابن الّسك

222    . 
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ن  1التي تلتقي فيها جميع العناصر الحجاجية ، من مقدرات برهانية ، وحقائق فعلية ، وقرائن بالغية ، وِقيٍم بشتى أقسامها " )  ِ
ّ
مك

ُ
( ت

 املؤلف الذي يعرضها بإحكام ومنطقية من تحقيق التواصل املقنع مع املتلقي .    

ف الخطابي سياق الحال توظيًفا  
ّ
واضًحا لالنتقال بسالسة من بنية االستهالل إلى بنية املوضوع ، حيث َمّهد لهذا االنتقال  وظ

هللا  باإلشارة إلى املكانة العلمية التي كان عليها أرباب القرون الثالثة األولى مستعيًنا بسلطة الخطاب الديني املاثلة في استدعائه قول  

ِذيَن ﴿  تبارك وتعالى   
َّ
ُ ٱل ِع ٱّلِلَّ

َ
ِبير    َيۡرف

َ
 خ

َ
ون

ُ
ۡعَمل

َ
ُ ِبَما ت ٖۚ َوٱّلِلَّ ت 

َٰ
َم َدَرَج

ۡ
ِعل

ۡ
 ٱل

ْ
وا

ُ
وت
ُ
ِذيَن أ

َّ
ۡم َوٱل

ُ
 ِمنك

ْ
وا

ُ
[ وذلك في سياق 11] املجادلة :  ﴾ َءاَمن

املؤيد بجوامع الكلم، املبين  ما استدعاه من أوصاف للنبي صلى هللا عليه وسلم ، وهي أوصاف تتساوق وموضوع الكتاب ومنها أنه : "  

ا نزل إليهم بلسان عربي مبين، فيه واضح يعرفه السامعون، وغامض ال يعقله إال العاملون ، لتكون آثار الحكمة فيها قائمة،  للناس م

 ( . 2ودالئل االعتبار عليها شاهدة ، وليرفع هللا الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات " ) 

ويؤكد أفضلية علماء القرون الثالثة األولى كذلك باستدعاء الحديث النبوي بما له من حجية دينية ، حيث قوله صلى هللا عليه 

  ((  : ُهم  وسلم 
َ
ون

ُ
َيل ِذيَن 

َّ
ال مَّ 

ُ
ث  ، ُهم 

َ
ون

ُ
َيل ِذيَن 

َّ
ال ّم 

ُ
ث  ، ْرِني 

َ
ق َمِتي 

ُ
أ ْيُر 

َ
إليه3(()خ آلت  التي  الحال  إلى كشف  الخطابي  ينتقل  ثم  العلوم (  ا 

اإلسالمية فقال : " ثم إن الحديث ملا ذهب أعالمه بانقراض القرون الثالثة، واستأخر به الزمان، فتناقلته أيدي العجم، وكثرت 

الرواة وقل منهم الرعاة، وفشا اللحن، ومرنت عليه األلسن اللكن، رأى أولو البصائر والعقول، والذابون عن حريم الرسول أنَّ من  

أمر الدين والنصيحة لجماعة املسلمين، أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظه، وكشف املغَدف من قناعه، وتفسير املشكل الوثيقة في  

من معانيه، وتقويم األود من زيغ ناقليه، وأن يدونوه في كتب تبقى على األبد، وتخلد على وجه املسند، لتكون ملن بعدهم قدوة  

   .( 4وإماما، ومن الضالل عصمة وأمانا " )

 ــ الروابط الحجاجية :   3

من املسلمات البدهية في البالغة الجديدة أن الحجاج من الخصائص القاّرة في اللغة ،واللغة بدورها تتضمن من اآلليات ما  

مة ،ومن بين هذه اآلليات الروابط الحجاجية ،وهي مجموعة األدوات اللغوية التي " تربط بين قولْين ،أو
َّ
َسل

ُ
بْين ُحّجتْين    يحقق هذه امل

( وهذه الروابط الحجاجية إن هي إال  5على األصّح أو أكثر ،وتسند لكل قول دوًرا محدًدا داخل االستراتيجية الحجاجية العامة ") 

بعض أدوات اللغة التي تسهم في عمليات االستدالل واإلقناع والحجاج ،ومنها أدوات االستئناف : الواو ، الفاء ،إذن ،لكن ،وهي  

( وكل من 6بط الحجاجية التي تنماز من العوامل الحجاجية مثل أدوات الحصر والنفي والظرفية مثل :تقريًبا ،على األقل ) الروا

العوامل والروابط الحجاجية من العوامل والعناصر التي ال تقف وظيفتها عند الناحية الحجاجية وحدها ، وإنما هي من العناصر  

 
م 2000يناير/مارس    3ع    –  28مج  –مجلة عالم الفكر    –د/ محمد سالم ولد محمد األمين : مفهوم الحجاج عند بيرملان وتطوره في البالغة املعاصرة    -  1

 .   83ص   –الكويت  –املجلس الوطني لرعاية الفنون واآلداب  –

 .   1/46 –سابق   –الخطابي : غريب الحديث  - 2

 .    3650الحديث رقم  – 747ص  –سابق  –صحيح البخاري  - 3

 .   1/47الخطابي : غريب الحديث  - 4

 .   27ص  –الدار البيضاء  –درب سيدنا  –العمدة في الطبع  –م 1/2006ط  –أبو بكر العزاوي : اللغة والحجاج  - 5

  – إشراف حّمادي صّمود    –ضمن كتاب : أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم     -ية الحجاج في اللغة  شكري املبخوت : نظر   -  6

 .  377 -376ص  –د.ت   –تونس  –منوبة  –كلية اآلداب 
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الخطاب انسجام  على  تساعد  التي  بالوجهة   "  ُيسمى  ما  أو   ، املرادة  النتيجة  إلى  املتلقي  توجيه  من  مبتغاه  إلى  يصل  حتى   ،

 .      (1) "الحجاجية

وألن موضوع غريب الحديث والتأليف فيه قد استدعى من بين أجزائه اإلشارة إلى دواعي التأليف وأسبابه ، تلك التي تستدعي  

ابي قد
ّ
عينة على عملية اإلقناع من مثل التوكيد الذي يؤدي في   إقناع املتلقي ومحاججته ، فإن الخط

ُ
ف األساليب اللغوية امل

ّ
وظ

َد وما ع
َّ
لق به  النص وظيفة تداولية ظاهرة في عملية التكرير التي ينبني عليها التوكيد ، ومن فوائده " أنك إذا كّرْرَت فقد قّرْرَت املؤك

 
ً
ْبهة

ُ
ب للمحاججة واإلقناع  2 ربما خالجته " ) في نفس السامع ، ومكنَته في قلبه ، وأمطَت ش

َ
( وكل تلك الفوائد متعلقة باملتلقي املخاط

ا وعته البالغة   ا في صحته ، أو غير ذلك من األحوال التي تستدعي خطاًبا خاصًّ
ً
، فربما يكون متردًدا في قبول ما ُيلقى ، أو متشكك

 حال ، أو لكل مقاٍم مقاٌل .    العربية القديمة فيما أطلقت عليه رعاية الكالم ملقتض ى ال

ُدها لدى  
ُّ
وحقيقة املقام في مقدمة الخطابي الرغبة في تأكيد حتمية التأليف في غريب الحديث تلك الدواعي التي ربما انتفى تأك

تجاءة الِخطاب الحجاجي إلى " أْن ُيقّوَي ط
ْ
رَحه باالعتماد املتلقي ،وبانت احتماليتها التي تستدعي الفعل وعدمه ،ومن ثمة كانت ال

ظهر املعنى بطريقة أجلى وأوقع في النفس " ) 
ُ
( ولذلك كان حضور أسلوب التوكيد في السياق  3على األساليب البالغية والبيانية التي ت

، ومن  ( عن الُحّجة املطروحة 4الداعي إلى التأليف في غريب الحديث ، فإنَّ من فوائد التوكيد " إزالة الشكوك ، وإماطة الشبهات " )

ثمة يتحقق معها الهدف الحجاجي وهو الوصول بأذهان املتلقين إلى التسليم بما ُيعرض عليها من طروحات ، أو أن تزداد في درجة  

 التسليم  .   

نَّ ،وهما أبرز األدوات التوكيدية داللة على  
َ
ومن أدوات التوكيد التي استخدمها الخطابي في السياق الداعي إلى التأليف: إنَّ ،أ

 عما تحققه  
ً
غنيان عن تكرار جملتيهما ،فضال

ُ
من التماسك النص ي ؛حيث إنها " ربط    إنَّ نجاعة الحجة في ش يء من اإليجاز ؛ألنهما ت

( وأّما فيما  6( بل إن من وظائفها الحجاجية فيما يتعلق باملتلقي أنها ترد عليه إنكاره للحجة ، أو تردده في قبولها ) 5الجملة بما قبلها ")

ه الذي ظنَّ وتبين له الخطأ الذي توهمه )  م ، فإنها ترد عليه ظنَّ ِ
ّ
 ( .7يتعلق باملتكل

ولم يقنع الخطابي بأسلوب التوكيد املتوسل باألداة ، بل لجأ إلى أسلوب القصر بتقديم ما حقه التأخير في صورة من صور  

ب ؛ إقناًعا بقضية ما ، أو محاججة الفتة  
َ
صدع البنية اللغوية للجملة العربية ؛ بغية إنتاج دالالت خاصة يتم التوجه بها إلى املخاط

القص  ؛ ألن أسلوب  نظرية  للنظر  إلى  األسلوب  هذا  ينتمي  واإلقناع حيث  للحجاج  املتكلم  من  ا وقصًدا  تواصليًّ ا 
ً
ر يستدعي سياق

  : السابق  النص  في  الخطابي  ، فقول  والتسليم  االقتناع  إلى  الهادفة  التقريرية  الكالمية  الدين  األفعال  أمر  في  الوثيقة  أنَّ من   "

قد خالف البنية التركيبية للجملة من حيث تقديمه خبر أنَّ  يب من ألفاظه " والنصيحة لجماعة املسلمين، أن يعنوا بجمع الغر 
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ب إلى ضرورة التركيز في مدلول    أن يعنوا بجمع الغريب من ألفاظهعلى اسمها "    من الوثيقة في أمر الدين ""  
َ
" إنما ليلفت املخاط

م املطروح وهو حتمية ال 
ْ
ر ، ومن ثم االقتناع بالُحك م واملؤخَّ  تأليف في غريب الحديث .    املقدَّ

ته مستفيًدا من طبيعة البنية اللغوية ألسلوب الشرط ، واعتدادها باملقدمات     – كما أنه استعان بأسلوب الشرط لتأكيد ُحجَّ

ن  ومن هذه الناحية كا  – جملة جواب الشرط أو الجزاء    – والنتائج املترتبة عليها واملرتبطة بها االرتباط التالزمي    – جملة الشرط  

ف من خالل إشراك املتلقي في االستدالل املنطقي   ِ
ّ
أسلوب الشرط آلية حجاجية ذات قيمة كبيرة في عملية اإلقناع التي يتغّياها املؤل

ا 
َّ
مل الجزاء بالشرط وجوًدا وعدًما ، فالخطابي يستخدم أداة الشرط  والتراتبي بين املقدمات والنتائج وما بينهما من تالزم وارتباط 

ب عليها الجزاء وهو رؤية أولي   - انقضاء علماء القرون الثالثة األولى وذهاب الحديث معهم    –الحينية ؛ ليستدعي الزمن  بداللتها   ِ
ّ
وُيرت

 البصائر من العلماء ضرورة التأليف في غريب الحديث  .  

 ــ السلم الحجاجي :   4

طروحته ، وإنما لجأ إلى تقديم الُحجج أو  لم يقنع الخطابي بما التجأ إليه من أدوات لغوية وروابط حجاجية ؛ لتق
ُ
رير أهمية أ

مة  املقدمات والنتيجة املنطقية عليها في صورة قياس استداللي منطقي ، بحيث تبدو العالقة الترابطية بين كل حجة والنتيجة املحتَّ

، بيد أنه سرعان ما تتنامى قوة حجيته   طبيعية ، والعالقة التي تجمع بين الحجج أو املقدمات هي عالقات التالزم الذي يبدأ فاتًرا 

( تلك العالقة التي تستدعي في  1مع كل حجة أو مقدمة ، وذلك ما ُيعطينا فكرة السلم الحجاجي باعتباره " عالقة ترتيبية للحجج " )

ما ترتبط كذلك  السلم الحجاجي خاصية التدرج في استعمال الحجج التي ال تتوقف على بنيتها اللغوية واملضمونية فحسب ، وإن

تماسه في ضياء السياق  
ْ
وهو في مقدمة غريب    –بقوة الُحّجة وضعفها ، ومدى توافقها مع منطق الصدق والكذب الذي يمكن ال

ابي السياق التاريخي واالجتماعي 
َّ
 الذي استدعى النتيجة املقترحة وهي حتمية التأليف في غريب الحديث .  – الحديث  للخط

تماس فكر 
ْ
ة السلم الحجاجي من خالل طرح الحجج أو املقوالت التي قّدمها املؤلف في إطار التمهيد اإلقناعي لنتيجته  ويمكن لنا ال

 ، وذلك على النحو التالي :  

 

فهذه أربع حجج تنتمي جميعها إلى نفس السلم الحجاجي ؛ أنها جميعها تؤدي إلى النتيجة ] ن [ نفسها وهي ضرورة التأليف في  

غريب الحديث ، مع مالحظة توفر سمات السلم الحجاجي في هذه الحجج من حيث إن كل قول أو حجة من هذه الحجج تمثل  

، بحيث تكون تلك العالقة متنامية من األدنى إلى األعلى ، وكذلك من حيث اتفاقها    درجة ما من حيث القوة في العالقة الحجاجية

 جميًعا على العالقة الحجاجية ؛ فإن الحجة ] أ [ تؤدي إلى النتيجة ] ن [ وهكذا بقية الحجج في السلم نفسه .  

 
 .   20ص  –سابق   –أبو بكر العزاوي : اللغة والحجاج  - 1
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  ن ، وكل الحجج تتفق على ترتب النتيجة ]  ومن ثمة فإننا نجد هذه الحجج األربعة التي يقدمها تتصاعد من األدنى إلى األعلى  

[ التي تفتح املجال للتعالق مع النتيجة ، ثم تليها الحجة أ[عليها ، مع االختالف في درجة قوة الحجة التي تتصاعد بادئة بالحجة ]  

ْن هم غير متقنين للغة [ التي تمثل درجة أقوى من الحجة ] أ [ إذ تأتي بعد مرحلة ذهاب أعالم الحديث ، الذي تتناقله أيدي مَ ب]

[ وهي كثرة الرواة ج]العربية ، وهذه الحجة ]ب[ أقوى درجة من سابقتها في العالقة الحجاجية ، مما يترتب عليها الحجة الثالثة  

انقضاء   نتيجة  النبوي  بالحديث  اهتمامهم  الذين قلَّ  العرب  العجم مع  ، والكثرة مرتبطة بدخول  النبوي  الحديث  الذين يروون 

وتساوق مع كثرة الرواة قلة الحفظة منهم ، الحفظة للغة أو للحديث أو للعلم عموًما    –استأخر به الزمان    –رون وتباعد الزمن  الق

، ومن ثم كانت هذه الحجة ] ج [ أقوى درجة من الحجة السابقة ] ب [ وبالتالي فهي أقوى في العالقة الحجاجية ، وقد ترتب الحجة  

كنة وهي ُعجمة اللسان ،   د]ج [ الحجة األخيرة ]  
ُّ
[ وهي األقوى من بين الحجج جميعها وهي انتشار اللحن والخطأ بسبب كثرة الل

 (  .  1واأللكن هو الذي ال ُيقيم العربية بسبب عجمة لسانه ) 

 ــ اآلليات البالغية للحجاج :   5

التأثير واإلنجاز من خالل مقصدية إقناعية تروم التأثير في املتلقي  ارتبطت البالغة بالبلوغ والوصول إلى املرتجى من قوٍل غايته  

عّد " فلسفة تفكيٍر ، وثقافة للمجتمع وأسلوبي
ُ
وتيت مباحثها من ِقَيم وظيفية وداللية ، فهي إلى جانب دراستها الجمالية للغة ت

ُ
ة  بما أ

اآلليتين بين  تجمع  التي  املزدوجة  الطبيعة  اكتسابها  وهذا سر   ، امللفوظ    للحوار  مستويْي  على  التأويلية  والتفكيرية  الحجاجية   :

( وقد رأينا ذلك في البديع بفنونه املختلفة ومنها السجع والجناس اللذان حققا حضوًرا واضًحا في مقدمة الخطابي 2واملكتوب " ) 

رأى أولو البصائر والعقول، له :،وقو   وفشا اللحن، ومرنت عليه األلسن اللكن لكتابه غريب الحديث ،فهو يوظف السجع في قوله:  

الرسول  :    والذابون عن حريم  املسلمين، وقوله  لجماعة  الدين والنصيحة  أمر  في  الوثيقة  :    من  املشكل من  ،وقوله  وتفسير 

 .   (3): وأن يدونوه في كتٍب تبقى على األبد ، وتخلد على وجه املسند  وقولهمعانيه، وتقويم األود من زيغ ناقليه ، 

إن هذه املزدوجات من الجمل تتفق نهايات كل اثنتين منها في الحرف األخير وحركته ؛ لتحقق  مدلول السجع في البالغة العربية  

،  وله وظيفة تواصلية هي رعاية حال املتلقي وإعانته على حفظ النص   (4وهو " تواطؤ الفواصل في الكالم املنثور على حرٍف واحد " )

 للسامع ، ومن ثمة سهولة في الحفظ ومرونة في االستعمال وبالضّدِ من ذلك كله غير املسجوع ) فإن في سجع الكالم  
ً
( واللذة في  5لذة

الكالم املسجوع قيمة جمالية وتزيينية التزمها العرب وبالغوا فيها ؛ إيماًنا منهم بأّن الكالم املسجوع له مزيته على غير املسجوع ؛ ألّن "  

 
َّ
نَسه في حالة السجع ) إذا كان مسجوًعا لذ

ُ
 (  . 6لسامعه ، فحفظه ، وإذا لم يكن مسجوًعا لم يأنس به أ
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ع عامة ؛ ذلك أن سهولة حفظه تستدعي كثرة ترديده  وفهمه وتدبره ،  
ّ
َوق

ُ
وثمة قيمة حجاجية يؤديها السجع خاصة ، والكالم امل

( وعندما ُسئل عبد  1لكالم وتوازنه يكاد يكون حجة على صدقه " ) وبالتالي براعة استدعائه في السياقات املناسبة ، كما " أن توقيع ا 

 سماع 
ّ
 :" إنَّ كالمي لو كنُت آمل فيه إال

ً
ة إيثاره السجع وإلزام نفسه الوزن والقوافي ، أجاب قائال

ّ
الصمد بن الفضل الرقاش ي عن عل

؛ فالحفظ إليه أسرع ، واآلذان لسماعه أنشط ، وهو   الشاهد ، لقلَّ خالفي عليك ، ولكني أريد الغائب والحاضر ، والراهن والغابر

َمْت بِه من جيد املوزون ، فلم ُيحفظ من امل
َّ
مْت به العرب من جيد املنثور أكثر مما تكل

َّ
ت ، وما تكل

ُّ
ة التفل

ّ
نثور  أحق بالتقييد ، وبقل

ُرُه " ) 
ْ
ُرُه ، وال ضاع من املوزون ُعش

ْ
 ( . 2ُعش

يتحقق    – خارجية . داخلية . ظاهرة . خفية    – وال شك أن هذه القيمة املتحققة في الكالم املوزون ذي املوسيقى بكل أنواعها  

، وهذا التأثير املرتبط بموزون  معها فعل التأثير باعتباره املقصد األهم في أّي عملية حجاجية ، ويرتبط به اإلقناع وجوًدا وعدًما

حضور  وص املسجوعة التي تجمع بين التوازي التركيبي والتجانس الصوتي الذي يبرز مع الجناس املتكئ على  الكالم يتحقق في النص 

تعريًفا أعمَّ بقوله : " وحقيقته في    العلوي   ( وقد عرفه3الدال مع غيبة املدلول ، حيث : " تكون اللفظة واحدة باختالف املعنى " )

مصطلح علماء البيان أن تتفق اللفظتان في وجه من الوجوه ، ويختلف معناهما ، فما هذا حاله عامًّ في التجنيس التام والتجنيس 

 (. 4الناقص ") 

ات الداللة التي تنتجها بنية الجناس من الناحيتين : اإل  عاء التجانس  واختالف املعنى ُيعدُّ آلية من آليَّ يقاعية والجمالية ؛ألن اّدِ

في الحرف واملعنى يجعل في البنى التكرارية األخرى غناًء عن التجنيس ؛ولذلك يتدخل غياب الداللة ليعيد إلى بنية الجناس فاعليتها 

َد الداللة ،وصدعه لهذا التوقع  َوحُّ
َ
ُعه ت

ُّ
مما يربطه بالكلية إلى النص ؛إذ  في الوصول بالنص إلى عالقة جدلية مع املتلقي قوامها توق

ـ إلذكاء هذه العالقة الجدلية ؛وذلك أنه " إذا كانت حاسة السمع تستطيع  تتبع إيقاع   ـ السمع والبصر خاصة  ستنَفر حواسه 
ُ
ت

لف األحرف عند تجاورها لتكون كلمة أو بعض كلمة ،فإن حاسة البصر تستطيع أن تتبع رسم الحروف ،وما بينها من توافق أو تخا

 وإصغاًء إليها ؛ وألن اللفظ املشترك إذا  5" )
ً
( لتتحقق فائدة الجناس وهي  " امليل إلى اإلصغاء إليه ؛ فإن مناسبة األلفاظ تحدث ميال

(ألنها عندما تعايش التجانس الصوتي وتراقبه  تكون "  6ُحمل على معنى ، ثم جاء واملراد به معًنى آخر كان للنفس تشوق إليه " ) 

م وظيفة ثالثة يؤديها الجناس  7ثير رمزي عن طريق الربط السببي بين املعنى والتعبير حيث يصبح الصوت مثيًرا للداللة "  ) تحت تأ
َ
(  وث

 ( .8في النص ، وهي وظيفة السبك املعجمي اللحظي املبني على فكرة املخادعة ، أو التوهم الناتج عن التكرار الصوتي  )

والتوهم من إثارة للمتلقي هو ما يحقق القيمة الحجاجية للجناس ، فعندما نقرأ من كالم الخطابي  ولعل ما في فكرة املخادعة  

  : :    الرعاةوقل منهم    الرواة وكثرت  قوله  عاة ،    اللكن ، ومرنت عليه األلسن  اللحنوفشا  ، وقوله  واة ، الرُّ : الرُّ ، ووازنا بين كّلٍ من 
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، واللكن ، ألدركنا ما في التشابه الصوتي غير التام بين كل كلمتين من إثارة وصدع توقع ولفت وجذب لالنتباه ؛ فيتفطن اللحن

م من خطابه ، ومن ثمة اقتناعه   ِ
ّ
و عدم االقتناع الذي قد يدفع بما يطرق أذنه ويصدع توقعه ، أ  –املتلقي    –صاحبه إلى مراد املتكل

 املتكلم إلى البحث عن حجة أخرى أوقع وأكثر إقناًعا .  

 الخاتمة 

، وفي ضياء ما  عرضنا في بحثنا هذا لآلليات والروابط الحجاجية في الخطاب املقدماتي لكتاب غريب الحديث لإلمام الخطابي

 عرضنا له توصلنا إلى ما يلي : 

فيمثل الخطاب املقدماتي صورة  
َّ
، وهو خطاب يعكس طبيعة  من صور الخطاب النثري املصاحب أو املوازي لنص الكتاب املؤل

ف على الفكر التأليفي عند العلماء املسلمين في القرون األولى من حيث التأثر بالثقافة الدينية ِ
ّ
، ذلك التأثر الذي برز في حرص املؤل

 آيات القرآن الكريم والحديث النبوي في أجزاء خطاب املقدمة. اإلفادة من سلطة الخطاب الديني : حيث استدعاء بعض  

ا استدعته السياقات االجتماعية والتاريخية التي مرت بها الدولة اإلسالمية خاصة   كان التأليف في غريب الحديث أمًرا حتميًّ

، مما ساهم في انتشار ظاهرة  ي اإلسالمبعد انقضاء القرون الثالثة األولى ، وذهاب الحفظة الوعاة من الرواة ، ودخول غير العرب ف

 اللحن واألخطاء املتعددة في رواية األحاديث النبوية وتفسيرها .    

والروابط   اآلليات  من  عدٍد  على  مقدمته  في  الخطابي  عند  الحديث  غريب  في  التأليف  لحتمية  التعليل  اشتمل خطاب  ولقد 

ل ِ
ّ
ف ليدل ِ

ّ
تزامه ترتيب أجزاء القول مما ساهم في منطقية  على ضرورة عمله  والعوامل الحجاجية التي استعان بها املؤل

ْ
، وكان أولها ال

، ثم أشار إلى موضوع الكتاب من خالل عرض السياق الخارجي والظروف التي حّتمْت  عرضه ملوضوع الكتاب ، حيث بدأ باالستهالل

ا بدت موضوعيتعملية التأليف ه في اإلشارة إلى ما في كتب السابقين عليه من مزايا ، ثم عرض للمؤلفات السابقة عرًضا موضوعيًّ

 ، ثم ختم خطاب املقدمة بما اعتاد عليه املؤلفون وهو الدعاء .  أو مثالب ، مع إقراره اإلفادة من تجاربهم

ابي ببعض األدوات اللغوية املنتجة للقيم الحجاجية من مثل أدوات التوكيد والتقديم والتأخير وأس
ّ
لوب  وقد استعان الخط

الشرط الذي جاءت بنيته اللغوية والداللية على صورة السلم الحجاجي باعتباره آلية ترتيبية للحجج التي يبدو التالزم بينها وبين 

؛ ولذلك كان اختياره للحجج املنتسبة " إلى سلم واحٍد بما يضمن له التدليل على قصده ، وعدم تناقضها ،بل  النتيجة املطلوبة

( ومن ثمة جاء ترتيبه للحجج ترتيًبا متدرًجا  1ما قيل قبلها ،أو ليؤكد ما هو مضمر في درجات السلم ملدلوٍل واحد " )   وليؤكد كلٌّ منها

ا .   ا تالزميًّ  من األدنى إلى األعلى ، حيث كانت أعلى حجة عنده هي األقوى مما جعل ترتب النتيجة املطلوبة عليها ترتًبا منطقيًّ

الروابط الحجاجية البالغية املنتجة للحجاج، وذلك فيما بدا من توظيفه السجع والجناس ،  كما استعان الخطابي ببعض  

 مستفيًدا من قيمهما اإليقاعية والداللية في تقوية حجته .  
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Dialogical Intertextuality and Its Semantic Dimensions In The Narrative Discourse Of 
Abdolmalek Mortadh, Blood and Fire’s tetralogy 

 الجزائر - بشار –د. مامون عبد الوهاب. جامعة طاهري محمد 

Dr. MAMOUN Abdelouahab. University of TAHRI Mohammed - Bechar – Algeria 

 

 

 ملخص:  

التراث اإلنساني عامة،        البحثية لتسليط الضوء على مختلف حاالت االمتزاج والتداخل لنصوص من  الورقة  جاءت هذه 

الفرادة  في عملية خلق  التناص وفاعليته اإلبداعية  تقنية  الروائي، ودلك من خالل  بالسرد  الخصوص  العربي على وجه  والتراث 

 .الكتابة السردية عموما والجزائرية على وجه الخصوصضمن تجربة  

وقد ارتكزنا في هذا البحث من الناحية املنهجية على التصورات النظرية واآلراء النقدية لكل من املنظر الروس ي ميخائيل        

ذلك   تطبيق  ثم  الحوارية  ممن طوروا مفهوم  البلغارية جوليا كريستيفا وغيرها  والناقدة  امللك مرتاض  باختين  على خطاب عبد 

 .الروائي في رباعية "الدم والنار" من أجل استنباط األثر الجمالي بدالالته ومعانيه الخفية واملتعددة

 .: رباعية الدم والنار؛ الحوارية؛ الخطاب؛ التناص؛ السرد؛ الروايةكلمات مفتاحية

Abstract: 

     This research paper is presented as a model for highlighting the many intermarriages of religious texts, and 

arab heritage in particular with narrative discourse and that is through the technique of intertextuality and his 

creative effectiveness in the process of creating uniqueness within the experience of narrative writing in general 

and algerian in particular. 

    This research is methodologically drawn on theoretical perceptions and  to each of Russian theorician 

Mikhail Bakhtine, the bulgarian critic Julia Kristiva  and others who developed the concept of dialogism applying 

this to the narrative discourse of Abdolmalek Mortadh in order to extract the aesthetic effect with its hidden and 

multiple connotations.  

     Keywords: Blood and Fire’s tetralogy; Dialogism; Discourse; Intertetuality; Narration; Novel.. 
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 مقدمة:  

تتنازع النصوص السردية الروائية جملة من اإلشكاالت ومجموعة من الصعوبات، ال من حيث التلقي وال من حيث التأويل،        

تميز هذه البنية ككثرة الشخصيات وتنوعها ثم تداخل األحداث وتشعبها، مرورا وهذا راجع ال محالة للخاصية الفسيفسائية التي  

  باللعبة الزمنية املتأرجحة بين املاض ي والحاضر ثم املستقبل، إضافة إلى البنية املكانية وتلونها وتعددها، وصوال لتنوع أشكال الكالم

ملتعددة اللغات ذات الرموز والدالالت املختلفة فيما بينها وتفاعلها  وتعدده داخل الساحة الروائية، وأخيرا تباين الوحدات اللغوية ا

 الجاد والخالق. 

على هذا وذاك فإن النص السردي الروائي يشكل األرضية الخصبة لتنازع مختلف األفكار وتناقضها، وهو امللجأ الوحيد    بناءً       

لكثرة األحداث وتعددها، وصراع الشخصيات فيما بينها، ومن ثمَّ تغدو الرواية الجنس الجامع الذي يحتوي كل أشكال وأنواع الحياة  

 ع املعاش ملجتمع ما بصورة فنية وجمالية. البشرية، فهي إسقاط مباشر للواق

" والتي  الدم والناراملوسومة برباعية " عبد امللك مرتاض"الش يء الذي يقف عليه القارئ وهو بصدد قراءة رباعية املبدع "      

وقد   ئر، الجزائر، الصادرة عن دار البصا "دماء ودموع"، "نار ونور"، "حيزية" و"صوت الكهف" تتكون من أربع روايات هي كالتالي: 

التمظهرات   ظاهرة  على  الوقوف  بغية  اللغوية  لبنيتها  وسليم  دقيق  لوصف  الوصول  الرباعية  هذه  قراءة  بصدد  ونحن  حاولنا 

الحوارية، تلك الظاهرة الفنية التي امتازت بها الروايات الحديثة، خاصة الجزائرية منها وذلك من خالل استحضار النص القرآني 

بأساليب   على   املقدس  إجابة  البحث  الفصيح، وعليه جاء  العربي  التراث  مع  السردي  النص  تقاطع  إلى  إضافة  مختلفة،  وآليات 

 اإلشكال التالي:

 ما املقصود بظاهرة التناصية، وكيف اشتغلت في النصوص السردية لتحقيق ميزة الحوارية الفنية؟ -

 اشتغال آلية الحوارية فيها؟  إلى أي مدى تحققت في الرباعية خاصية تفاعل الخطابات، وما مدى -

لإلجابة على التساؤالت الراهنة كان من الضروري الوقوف على مفهوم التناصية لغة واصطالحا، خاصة عند مؤسسها األول        

باعية  ، ثم إبراز أوجه التقارب بينها وبين الحوارية الباختينية، ومحاولة قراءة النص السردي للر  Julia Kréstiva جوليا كريستيفا

التراثية   النصوص  مع  تفاعله  ثم  له،  استحضاره  وأوجه  املقدس  القرآني  النص  من  كل  مع  تفاعله  الكشف عن مدى  في سبيل 

 الفصيحة.  

ر الكاتب عبد امللك مرتاض بالنصوص التراثية بمختلف   
ُّ
ث
َ
أ
َ
وبالتالي فإن الهدف الرئيس ي من وراء هذا البحث هو إظهار مدى ت

َعدُّ من بين أوائل أعماله األدبية.أنواعها ثم  
ُ
يِه ألساليب حداثية كالتجريب في الكتابة السردية بالرغم من أن الرباعية ت

ّ
َبِن
َ
 إبراز مدى ت

 .التناص: 1

يظل ذلك الجنس املضياف واملنفتح، فيه من املرونة    -بحكم اشتماله على شتى األجناس التعبيرية-ال ريب في أن جنس الرواية       

الفوارق ليتجسد  عن طريق طمس  في المتصاص واستقطاب كل األنواع األدبية، ثم احتضانها بشكل يجعلها تتعايش  ما يك كل 

التفاعالت الكيماوية بين   أقرب ما تكون إلى إجراءاملجتمع الحواري للرواية، وقد صدق قول القائل بأن هذه العملية التناصية هي: "

ِبّ    ،"1عدة عناصر إلنتاج عنصر جديد 
ُ
وعليه فانه من األهمية بمكان بد من الوقوف على هذا املصطلح ومفهومه قبل الخوض في ل

 موضوع التناص. 

 
، ط  -  1

ً
 .15م، ص2007، دار الكندي للنـشر والتوزيـع، اربد، األردن، 1حسين العمري، إشكالية التناص، مسرحيات سعد هللا وّنوس أنموذجا
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 .التناص لغة: 1.1

ْعُتُه إلى صاحبه   التناص في اللغة العربية:      
َ
 أي َرف

َ
َصْصُت الَحِديث

َ
َهَرُه، تقول: ن

ْ
ظ
َ
َعُه وأ

َ
صَّ الش يء: أي َرف

َ
، ن صَّ

َ
ويعرفه   ،1من ن

صُّ 
َ
ُه أي يستخرج رأيه ويظهره، ومنه قول الفقهاء: ن ُت بعضه على بعض، ومنها َيُنصُّ

ْ
ْيَء: إذا َجَعل

َّ
َصْصُت الش 

َ
  بن منظور بقوله: "ن

صُّ السنة، 
َ
 2أي ما دل ظاهر لفظها عليه من األحكام". القرآن ون

َهار        
ْ
واإِلظ ِع 

ْ
ف الرَّ بين  تجمع  َناص 

َ
ت فلفظة  ثم  ومن  ة، 

َ
َفاَعل

ُ
وامل ة 

َ
اَرك

َ
ش
ُ
بامل يش ي  ما  َفاُعل، 

َ
ت وزن  على  اللفظة  مصدر  أن  كما 

َفاُعل.  ة والتَّ
َ
اَرك

َ
ش
ُ
 وامل

 التناص اصطالحا  .2.1

 .التناص عند ميخائيل باختين: 1.2.1

اَن    MIKHAIL Bakhtineميخائيل باختين  يعد املنظر الروس ي        
َ
ك
َ
أول من أسس ملفهوم التناص دون التصريح بتسميته، ف

َح مصطلح  
َ
ل
َ
ْن اْصط

َ
 JULIAجوليا كريستيفامقابل مصطلح التناص الذي ظهر فيما بعد على يد البلغارية    Dialogismeالحوارية  أ

Kréstiva  تودوروف  . ويشير  Todorov  ال يوجد تعبير ال تربطه عالقة بتعبيرات  بالقول:    خائيل باختين مي إلى جوهر التناص عند"

ال يمكن تفاديها كي نصل    انعطافة-  في منظور باختين -أخرى، وهذه العالقة جوهرية تماما. لذا فإن النظرية العامة للتعبير هي  

إلى دراسة هذا املظهر من مظاهر املسألة. واملصطلح الذي يستخدمه للداللة على العالقة بين أي تعبير والتعبيرات األخرى هو  

، بمعنى أن باختين ينطلق من فكرة مفادها أن ال أحد بإمكانه االستغناء عن تعبيرات اآلخرين في  Dialogism3الحوارية   مصطلح

 .يله لتعبيره الخاصتشك

 تعابيره من قبل اآلخرين، فهو يتأرجح هاهنا    عابيرومن ثم فان الروائي يوظف ت       
ُ
ف

َّ
َوظ

ُ
من سبقوه أو من عاصروه، في حين ت

اِلُق لحوارية اللغة، وقد استدل  
َ
في هذه املسألة    باختينبين التأثر والتأثير الذي َيِصُل به في نهاية املطاف إلى ذلك التفاعل اللغوي الخ

ية، في إشارة منه إلى كونه الوحيد الذي َسِلَم من هذا التبادل الكالمي واألخذ من  أول الخلق وأبو البشر آدم عليه السالم  بسيدنا  

آدم الذي توجه بالكلمة األولى إلى عالم بكر لم يفتر عليه، آدم هذا هو الوحيد الذي كان بإمكانه "يقول بهذا الصدد:كالم الغير، 

واحد حتى النهاية. أما الكلمة اإلنسانية التاريخية املشخصة فلم فعال تفادي هذا التوجه املتبادل مع كلمة اآلخر في املوضوع ال

 4. تعط هذا: فهي ال تستطيع أن تنأى بنفسها عن هذا إال افتعاال وإلى درجة معينة ليس إال"

 التناص عند جوليا كريستيفا: .2.2.1

مصطلح         نسبة  سومفيل  ليون  أمثال  الغربيون  النقاد  معظم  البلغارية    "التناص" يرى  الناقدة  كريستيفاإلى  وال    جوليا 

كما يمكن االستشهاد   ،5")...( ليس مصطلح التناصية عند باختين، وينبغي أن ننسب املصطلح لكريستيفا" يرجعونه إلى باختين،  

بارثبقول   تعريفها :  Roland Barthes  روالن  يتضمنها  التي  األساسية،  النظرية  باملفاهيم  كريستيفا  لجوليا  مدينون  "نحن 

 
 .843، صفحة: 1986، 2أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، مؤسسة الرسالة، ط - 1

 . 442صفحة: ، 2003، لبنان،  1، دار صادر، بيروت، لبنان، ط15ابن منظور، لسان العرب، ج - 2
 .121، صفحة: 2012، رؤية للنشر والتوزيع، 4تودوروف، )ميخائيل باختين، املبدأ الحواري(، ترجمة: فخري صالح، طتزيفيتان  - 3

 . 33، صفحة: 1988، 1ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، ترجمة: يوسف خالف، منشورات وزارة الثقافة، ط -  4

 . 61، صفحة: 1998سومفيل، دراسات في نص والتناصية، ترجمة: محمد خير البقاعي، مركز اإلنماء الحضاري، د ط، حلب، ليون  - 5
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 phéno، النص الظاهر  signifianceالتدليل ، productivité، اإلنتاجية  pratique signifianteالدالة  للنص: وهي املمارسة 

texte -النص املولد ،texte  -géno ، التناصintertexte "1.  

إنكار فضل  لكريستيفا  أنه وفي مقابل هذا اإلجماع على نسبة املصطلحغير         تلميذته    باختين، فإنه ال يمكن  جوليا  على 

وِئِه ووالدته له، والذي يظهر    كريستيفا
ُ
ش

ُ
ن َبَواِدَر  النقدية املنشورة على في تأسيسها لهذا املصطلح، وَعْزِو  "في كثير من كتاباتها 

بين عامي   املجالت  لكتاب 1967و  1966صفحات  تقديمها  وفي  الرواية(  )نص  كتابها  وفي  دوستويفسكي( ملخائيل   )شعرية  ، 

  2باختين". 

ْت    كريستيفا لباختينومن باب الوفاء ورد الجميل من        
َّ
وبعد أن أخذت منه مفهوم الحوارية وطورته، وأعادت صياغته وَصك

دون إضافة ش يء إلى مفهوم   "النص املغلق"في بداية مقالتها " "سيميوتيكفي كتابها  باختينمصطلحا جديدا، قامت بعرض أفكار 

 3.السوسيو فرويديالحوارية، سوى البعد  

َه "كريستيفايرتبط مفهوم التناص عند         وَّ
َ
القائمة على    "اإلنتاجية النصية"" لذلك، بمفهوم  روالن بارث، كما سبق وأن ن

َها  
ُ
ف "ترحال للنصوص، وتداخل نص ي، ففي فضاء نص  بقولها    كريستيفانشأة النص من خالل تداخله مع نصوص سابقة، فُتَعِرّ

 4. طفة في نصوص أخرى"معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة مقت

عندها         التناص  أيضا  يرتبط  الشفوي، كما  الخطاب    بالخطاب  استحضار  وأسلوب  الرواية  في  التناص  بالذات  تعني  وهي 

  "كريستيفا" "يتميز التناص في الرواية باستحضار كبير للخطاب الشفوي، وهو أكثر ما تشير إليه  الشفوي فيها أكثر من الكتابي، إذ  

في تحديده ملاهية التهجين إذ    باختينوهذا يتفق وما ذهب إليه  ،  5بقولها إن الرواية عملية نسخ لتواصل شفوي أكثر منه كتابة" 

الهجنة يقول  داخل  املتعايشة  "اللغات"  مختلف  ومزج  التهجين  عن طريق  تاريخيا  يتغيران  إجماال،  واللغات،  الكالم  "بأن   :

التاريخي   املاض ي  في  أو لعدة مجموعات سواء  اللغوية نفسها  نفسها، واللغة القومية نفسها، وعن طريق تشعب املجموعة 

 6للغات، أو في ماضيها اإليحائي". 

 تخللة في الخطاب الروائي.األجناس امل2

تتعدد التعابير املعتمدة من طرف الكاتب داخل الرواية دون أن تنمحي أصولها أو آثار منبعها، فيتأرجح املؤلف في األخذ بين        

أدبي، ويصطلح   أدبي وغير  هو  الرواية مصطلح:    باختين ما  في جنس  املقحمة  األجناس  األجناس على هذه  أو  املتخللة  األجناس 

الذاتية، حيث و   ،genres intercalaires  الدخيلة الكلي للرواية، مع فرادتها واستقالليتها  البناء  التي يحق لها كلها املساهمة في 

كالقصص االستطرادية، والتمثيالت الغنائية، والقصائد )  "تسمح الرواية بدخول أجناس مختلفة، فنيةيقول في هذا الصدد:  

فمن  .  في قوامها(  اليومية والبالغية والعلمية والدينية وغيرهاكاألجناس الحياتية  )  وخارجة عن الفن (، واملشاهد الدرامية الخ

اقع فمن العسير جدا العثور على جنس لم يدخل   في تركيب الرواية، ومن حيث الو حيث املبدأ يمكن ألي جنس أن يدخل 

 
، صفحة: 1998حسن محمد حمادة، تداخل النصوص في الرواية  العربية ) بحث في نماذج مختارة (، الهيئة املصرية العامة للكتاب، د ط، مصر،    -  1

24 . 

 .60 – 59املرجع السابق، صفحة:  ليون سومفيل، -  2

 . 61الرجع نفسه، صفحة:  ليون سومفيل، ينظر: -  3

 .21، صفحة: 1991، الدار بيضاء، 1جوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبيقال، ط - 4
 . 292، صفحة: 2004ديسمبر  -هـ  1425، شوال 14م -54، مجلة عالمات، جدة، ج"مفهوم التناص عند جوليا كريستيفا"محمد وهابي،  - 5
 . 120، صفحة: 1987، 1، القاهرة، ط1ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ترجمة: محمد برادة، صفحة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط - 6
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ستقاللها الذاتي وفرادتها الرواية في وقت ما، وعند كاتب ما، وتحتفظ األجناس املدخلة إلى الرواية عادة بمدونتها البنائية، وا

 1اللغوية واألسلوبية". 

تتباين ضمن النسيج العام والكلي   أن أهداف ومقاصد األجناس املتخللة  ميخائيل باختينومن جهة أخرى يرى الناقد الروس ي   

للرواية، فهي تتأرجح بين استحضار املؤلف لها خدمة لغايات في نفسه وإشباعا لنواياه، وبين استحضاره لها بشكل عفوي ال يكاد 

ية  "إن األجناس التي تدخل الرواية يمكن أن تكون ذات قصدية مباشرة، كما يمكن أن تكون موضوعية شيئالقصد فيها َيِبيُن،  

بالكامل، أي محرومة حرمانا تاما من مقاصد املؤلف ) أي أن الكلمة ال تقول هذه األجناس، بل تعرضها فقط كأشياء(، إال أن  

هذه األجناس تعكس في أكثر األحيان مقاصد املؤلف بقدر أو بآخر، وإن كانت بعض لحظاتها يمكن أن تظل بعيدة بشكل أو  

 2ي".بآخر عن املعنى األخير للعمل األدب

ق القائم بين    Dostoivskyدوستويفسكي  ألعمال الروائي الروس ي    باختينواملتتبع لدراسة        
ُ
َعال التَّ يجد بأنه يتطرق ملسألة 

ْتُه    "التهجين"اللغات، والتي اصطلح عليها اسم  
َّ
َصك الذي  املصطلح  للتناص، ذلك  في كثير من حيثياته املصطلح األقرب  ليظل 

يتجلى ضمن تقنية املزج بين    باختينبعده، ثم أجادت وأفادت في العديد من حيثياته ومضانه، والتهجين كما قال    جوليا كريستيفا

تحدث في فضاء هذا القول بين وعيين لغويين مختلفين تفصل لغتين اجتماعيتين في نطاق القول الواحد، إنه اللقاء واملواجهة التي  

. لذلك جعل  
ً
ة  تقنية التهجين من بين    باختينبينهما حقبة تاريخية أو تباين اجتماعي أو كالهما معا

َ
َباَدل

َ
ت
ُ
بين اللغات، اإلضاءات امل

ى معناها الذي أريد لها أن تحمله عل َبنَّ
َ
ت
َ
ْدَرك وت

ُ
ْفَهم وت

ُ
ى ضوء الكلمة الغيرية، فيحدث ذلك التفاعل الذي تنشأ  بمعنى أن الكلمة ت

 على أساسه الحوارية.  

 .األبعاد الحوارية في العالقات التناصية: 3

إجرائية         كذلك وسيلة  يعد  وهو  األدبية،  النصوص  لفهم  اإلجرائية  اآلليات  أهم  بين  من  الذكر،  أسلفنا  كما  التناص  إن 

في مختلف مجاالت  تعتمدها لسانيات النص بغية   الحضارات  اإلنسانية، وحوار  بين املجتمعات   
ْ
ف

ُ
اق

َ
ث التَّ الكشف عن عالقات 

 الفكر واإلبداع كاألدب على وجه الخصوص. 

بنياتها         الكشف عن  إلى  تهدف  فنية  األدبية، ومقاربتها مقاربة  النصوص  في دراسة  ناجحة  مثلى ووسيلة  أداة  فهو  وبالتالي 

ْنَبِثُق منها شعرية العمل األدبي، وكذا اكتشاف مواطن الجمال واإلبداع فيه، أو 
َ
اللغوية العميقة واكتشاف نواتها الخصبة التي ت

، فحسبهم األدب ليس دراسة األدب في حد ذاته، وإنما هو الكشف عن  Formalistes Russes  روسالشكالنيين الكما صرح بذلك  

 ". la littérarité" األدبية فيه

ُر تلمس دالالت النص عن طريق سبر أغواره وإدراك التفاعالت الخارجية والداخلية التي تحكمه، ألن         ومن خالل ذلك َيَتَيسَّ

يين الروس ما هو سوى شبكة من التفاعالت ونسق من األنظمة الخفية والجلية التي تنصهر على النص من وجهة نظر الشكالن

امتداده، حيث تستدعي قارئا واعيا حذقا ذي معرفة قبلية وخلفية معرفية واسعة تؤهله لكي يستدعي تلك الصور الخفية، ومن  

ُس األصوات الصادرة منها ويصغي إليها بتمعن قصد بلوغ   مصادرها وأصولها بغية إدراك الدالالت الجديدة التي منحها لها ثم يتَحسَّ

 الكاتب. 

 

 .93ميخائيل باختين، املرجع نفسه، صفحة:  -  1

 .94املرجع نفسه، صفحة: ميخائيل باختين،  -  2
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واعتبارا ملا سبق فان الرواية تعد من بين أهم األجناس األدبية التي تتحاور مع أجناس أخرى غير جنسها في عالقات تفاعلية        

لفعالة على استيعاب وَضِمّ أكبر عدد من هذه األجناس، تتأرجح بين التأثير والتأثر ضمن دائرة التناص، وتتميز بالقدر الكبيرة وا

لكي تدخل معها في عالقة تفاعلية وحوارية حسب السياق الزمكاني ونمط الحديث املترتب عن ذلك، ألن التناص من منظور الناقد  

 1الحق" إال حدوث عالقة تفاعلية بين نص سابق، ونص حاضر، إلنتاج نص "عبد امللك مرتاض ما هو سوى 

، هو استحضارها لجملة من  "الدم والنار"ولعل من بين أهم ما يلفت انتباه القارئ وهو بصدد القراءة الواعية لرباعية        

األجناس األدبية وغير أدبية في كيانها السردي، فقد يصادف تفاعل النص السردي وحواريته مع النص القرآني والحديث النبوي  

لعربي واإلسالمي، ثم تتعاقب األجناس داخل الفضاء الروائي من الشعر والحكاية واألمثال والحكم والتراث الشريف وكذا التاريخ ا

...إلخ، وفي هذا البحث سنكتفي باستعراض أبعاد التناص الحواري مع القرآن الكريم والتراث العربي الفصيح   الشعبي والصوفي 

 خاصة. 

 .التناص الحواري مع القرآن الكريم:  1.3

القرآن الكريم هو كالم هللا املقدس، املعجز في لفظه ومعناه، ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، املتعبد بتالوته،        

 وهو منهل األدباء والشعراء العرب على مر العصور واألزمان، وهو قدوتنا ومنهجنا في تسيير وتدبير مناحي حياتنا الدينية والدنيوية.

يف النص القرآني في األعمال األدبية عامة والروائية على وجه الخصوص، يختلف من كاتب آلخر، فمنهم من ينقل  وتوظ        

النص حرفيا دون زيادة أو نقصان، ومنهم من يكتفي بنقل ألفاظه إلى النص السردي، ومنهم كذلك من يتمثل بصوره وظالله ويكتفي 

وابن أخته    قدور ذلك الحوار الذي دار بين    "الدم والنار"،الرواية األولى من رباعية    ور"،"نار ونبنقل معانيه فقط. وقد ورد في رواية  

أب  سعيد مقتل  إليه،   سعيد، حول  بالنسبة  هذا    قدور ، فيخبره خاله  دحماناملدعو   الغامض  في سبيل  استشهد  أباه قد  بأن 

أر حق و هو قصاص، و العين بالعين و النفس بالنفس… قتلوا  "رحم هللا أبي! وال بد أن أثأر له، الث  الوطن، فيرد عليه سعيد قائال:

    ﴿، نجد بأن الكاتب قد وظف ألفاظ اآلية الكريمة:  2أبي، وال بد أن أقوله منهم…" 
َ
َعْين

ْ
ِس َوال

ْ
ف
َّ
َس ِبالن

ْ
ف
َّ
نَّ الن

َ
ْيِهْم ِفيَها أ

َ
ا َعل

َ
ْبن
َ
ت
َ
َوك

ُجُروَح ِقَصاٌص 
ْ
ِنّ َوال نَّ ِبالِسّ ِن َوالِسّ

ُ
ذ
ُ ْ
 ِباأل

َ
ن
ُ
ذ
ُ ْ
نِف َواأل

َ ْ
 ِباأل

َ
نف

َ ْ
َعْيِن َواأل

ْ
هُ  ۚ   ِبال

َّ
 ل
ٌ
اَرة

َّ
ف
َ
ُهَو ك

َ
 ِبِه ف

َ
ق َصدَّ

َ
َمن ت

َ
نَزَل   ۚ   ف

َ
م ِبَما أ

ُ
ْم َيْحك

َّ
َوَمن ل

  ا
َ
ون

ُ
امِل

َّ
ِئَك ُهُم الظ

َٰ
ـ
َ
ول
ُ
أ
َ
ـُه ف

َّ
 منفذا لتبرير الثأر واالنتقام من قتلة أبيه.   سعيد، ليجد الشخصية (45﴾ )سورة املائدة، اآلية: ٤٥﴿لل

في موضع آخر من الرواية يستشعر القارئ محاكاة األسلوب القرآني، إما من حيث النغمة أو من حيث األسلوب، في تناص       

في تطويع اللغة واللعب باأللفاظ بغير   عبد امللك مرتاض حواري رائع ينم عن املقدرة اللغوية الهائلة، واملهارة التي يتمتع بها الكاتب  

اكاة القرآنية ال يشعر بها سوى من كان حامال لكتاب هللا عز وجل، أو على أقل تقدير قد اطلع عليه كلية،  إخالل باملعنى، هذه املح

 ومن تلك املواضيع: 

 
 .87، ص 1991عبد امللك مرتاض، فكرة السرقات األدبية ونظرية التناص، مجلة عالقات، الجـزء األول، املجلـد األول، ماي  - 1

 . 49عبد امللك مرتاض، نار ونور، دار البصائر للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، د ت، صفحة:  -  2

http://tanzil.net/#5:45
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وكان هللا  "،  3" "إن موعدنا غدا، وليس الغد منا ببعيد،  2""ولكل عمل رجال،  1"أما ذلك فسترينه في حينه، ولكل أجل كتاب " 

، والكاتب في هذا املقطع السردي يتناص  4" ولكل ش يء حساب، وكان هللا قد جعل بعد كل عسر يسراقد جعل لكل أجل كتاب،  

   ﴿مع قول املولى عز وجل في محكم التنزيل: 
ً
ة يَّ ِرّ

ُ
ْزَواًجا َوذ

َ
ُهْم أ

َ
ا ل

َ
ن
ْ
ْبِلَك َوَجَعل

َ
ن ق  ِمّ

ً
ا ُرُسال

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
ق
َ
ِتَي ِبآَيٍة  ۚ   َول

ْ
ن َيأ

َ
 ِلَرُسوٍل أ

َ
ان

َ
 َوَما ك

ـِه 
َّ
ِن الل

ْ
 ِبِإذ

َّ
اٌب    ۚ   ِإال

َ
َجٍل ِكت

َ
ِلّ أ

ُ
ـُه َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا  ﴿  (، وكذلك قوله عز وجل:  38سورة الرعد، اآلية:  ﴾ )٣٨﴿ِلك

َّ
سورة )   ﴾ ٧﴿َسَيْجَعُل الل

في إشارة رائعة منه إلى أنه سيأتي يوم وتشرق فيه شمس الحرية وتشع بنورها على أرضها وأهلها، وضاءا وهاجا، (.  07الطالق، اآلية:  

 ، إيذانا بالحب والحرية والسالم.وتقبل فيه السعادة ساحرة باسمة على أهلها، فتسعد القلوب املكدومة وتنعش النفوس الحزينة 

  " كذلك زاخرة بهذا األسلوب املحاكي للقرآن الكريم، إما أسلوبا أو لفظا، وفيما يلي بعض من تلك األمثلة: حيزيةورواية "      

   ، تحاكي ألفاظ املولى عز وجل في قوله تعالى:5"وتفيض عيناِك من الدمع"

نِزَل    ﴿
ُ
أ َما  َسِمُعوا  ا 

َ
َحِقّ َوِإذ

ْ
ال ِمَن  وا 

ُ
َعَرف ا  ِممَّ ْمِع  الدَّ ِمَن  ِفيُض 

َ
ت ْعُيَنُهْم 

َ
أ َرىَٰ 

َ
ت ُسوِل  الرَّ ى 

َ
َمَع    ۚ   ِإل ا 

َ
ْبن
ُ
ت
ْ
اك

َ
ف ا 

َّ
آَمن ا 

َ
ن َربَّ  

َ
ون

ُ
ول

ُ
َيق

اِهِديَن 
َّ
 (. 85﴾ )سورة املائدة، اآلية: ٨٣﴿الش

    ﴿  تحاكي قول املولى جل وعال:،  6القرآن)...(، أم أنت لست إال حمارا يحمل أسفارا""ألست حافظا  
َ
ْوَراة

َّ
وا الت

ُ
ل ِذيَن ُحِمّ

َّ
ُل ال

َ
َمث

اًرا
َ
ْسف

َ
ِحَماِر َيْحِمُل أ

ْ
ِل ال

َ
َمث

َ
وَها ك

ُ
ْم َيْحِمل

َ
مَّ ل

ُ
ـِه   ۚ   ث

َّ
ُبوا ِبآَياِت الل

َّ
ذ
َ
ِذيَن ك

َّ
ْوِم ال

َ
ق
ْ
ُل ال

َ
َس َمث

ْ
    ۚ   ِبئ

َ
ين امِلِ

َّ
ْوَم الظ

َ
ق
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ـُه ال

َّ
﴾  ٥﴿َوالل

 (. 05)سورة الجمعة، اآلية: 

تحاكي نغمة  ،  7، الذي يوسوس في صدور الحركة من الناس"الخناس"وما خامرك منذ حين لم يكن إال من أمر الوسواس  

اِس    ﴿  قوله تعالى:وأسلوب القرآن الكريم في  
َّ
ن
َ
خ
ْ
َوْسَواِس ال

ْ
ِرّ ال

َ
اِس    ﴾٤﴿ِمن ش

َّ
ِذي ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر الن

َّ
اِس    ﴾٥﴿ال

َّ
ِة َوالن

َّ
ِجن

ْ
ِمَن ال

 (. 06-04)سورة الناس، اآلية:  ﴾٦﴿

في         االستعمال  كثير  كان  الرواية  في  والحواري  السردي  الحيز  بتركيبته وبدالالته ضمن  القرآني كامال،  النص  استدعاء  أما 

الرأي والفكرة   "الدم والنار"،رباعية   بها، ولتبرير  إما لالستشهاد  الكاتب جاء  الكريم صراحة من لدن  القرآن  آي  ولعل توظيف 

 املطروحة وليكون دعامة لها وألفكار وآراء الشخصيات. 

  "الدرجة العليا لهذا الحضور النص ي، حيث يعلن النص الغائب عن    وقد يمثل االقتباس املباشر من آي القرآن الكريم         

، حتى يغدوان كتلة واحدة غير متشظية، وإال فإن األمر ال 
ً
نفسه في النص الحاضر، فيصبح هذا الحضور بين النصين مندمجا

يعدو أن يكون مجرد تجميع، ال مسوغ له، وال رابط يربط بين أجزائه؛ ليؤدي داللة مكثفة لعمل واحد، مكون من نصوص سابقة 

 8عليه أو معاصرة له". 

 
 .125عبد امللك مرتاض، املصدر نفسه، صفحة:  -  1

 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. -  2

 .184املصدر نفسه، صفحة:  -  3

 . 192املصدر نفسه، صفحة:  -  4

 . 15عبد امللك مرتاض، حيزية، دار البصائر للنشر والتوزيع، د ط، الجزائر، د ت، صفحة:  -  5

 .126املصدر نفسه، صفحة:  -  6

 .129ملصدر نفسه، صفحة: ا -  7

 .78-79م، ص 2011، دار غيداء، عمان، 1ط -أحمد العوض ي أنموذجا –عصام واصل، التناص التراثي في الشعر العربي املعاصر  -  8
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هذا االقتباس املباشر من آي القرآن الكريم جاء به الكاتب ابتغاء الوصف الدقيق للحال والوضع الذي تحيا فيه    كما أن       

شخصياته الروائية، ومن ثم إسقاطها على الشخصيات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، إما عن طريق التماثل والتطابق، أو عن  

املفا الساخرة لخلق جو من  املحاكاة  في فلك  طريق  الكريم كان يدور  القرآن  املباشر من  االقتباس  الفنية، وبالتالي فإن هذا  رقة 

 املشابهة تارة واالختالف تارة أخرى.

ويؤكد  ،  1ولوال دفع الناس بعضاهم ببعض لفسدت األرض" : " حيزية"في رواية "   الفحل من أمثلة ذلك ما جاء على لسان          

ن ﴿وهو قول املولى عز وجل:  ، 2" القرآن صريح في هذاالكريم: "بعدها بأن ذلك من القرآن  
َ
 أ

َّ
ْيِر َحٍقّ ِإال

َ
ِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبغ

ْ
خ
ُ
ِذيَن أ

َّ
ال

ـهُ 
َّ
ا الل

َ
ن وا َربُّ

ُ
ول

ُ
ُر ِفيَها  ۚ   َيق

َ
ك
ْ
َواٌت َوَمَساِجُد ُيذ

َ
 َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصل

ْ
َمت ُهِدّ

َّ
ُهم ِبَبْعٍض ل

َ
اَس َبْعض

َّ
ـِه الن

َّ
ُع الل

ْ
 َدف

َ
ْوال

َ
ِثيًرا  َول

َ
ـِه ك

َّ
 ۚ   اْسُم الل

ـُه َمن َينُصُرهُ 
َّ
 الل

َينُصَرنَّ
َ
ِويٌّ َعِزيٌز   ۚ   َول

َ
ق
َ
ـَه ل

َّ
جرم من أن يستشهد الفحل بالقرآن    (، وبالتالي فال40﴾ )سورة الحج، اآلية:  ٤٠﴿ِإنَّ الل

 الكريم، وهو ذو ثقافة دينية واسعة، ألنه تلقى العلم والفقه والقرآن منذ الصبا في زاوية العامل عند الشيخ الكامل. 

ـِه َما  ﴿:  سبحانه وتعالى وضمنها في سرده من قوله تعالىاقتبسها الكاتب من قول هللا ،  3"ويجعلون هلل ما يكرهون" 
َّ
 ِلل

َ
ون

ُ
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َ
(، وجعلها 62رة النحل، اآلية: ﴾ )سو ٦٢﴿ال

 تتماهى مع النص السردي حتى ال يكاد القارئ يشعر بأنها مقتبسة من كالم هللا عز وجل. 

ِحيِم    اقتبسها الكاتب من فاتحة الكتاب حيث يقول هللا عز وجل:،  4"إياك نعبد و إياك نستعين"  ِن الرَّ
َٰ
ْحَمـ ـِه الرَّ

َّ
  ﴾ ١﴿ِبْسِم الل

 
َ
ين ِ

َ
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ْ
ـِه َرِبّ ال

َّ
َحْمُد ِلل

ْ
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َٰ
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ُ
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َ
ْست

َ
اَك ن ِإيَّ ْعُبُد َو

َ
اَك ن ﴾ )سورة الفاتحة، اآلية: ٥﴿ِإيَّ

01-05 .) 

ا  ﴿  وعال من قوله:، اقتبسها الكاتب من كالم هللا جل  5""قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا
َ
ن
َ
ـُه ل

َّ
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َ
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َ
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َّ
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ْ
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َّ
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َ
 (. 51﴾ )سورة التوبة، اآلية: ٥١﴿َوَعل

الرواية نفس  في  قوله  آخرا  وليس  يستقدمون"   : وأخيرا  وال  يستأخرون ساعة  آجالهم ال  قول هللا  ،  6"وإذا جاء  من  اقتبسها 

َجٌل  سبحانه وتعالى:
َ
ٍة أ مَّ

ُ
ِلّ أ

ُ
  ﴿ َوِلك

ً
 َساَعة

َ
ِخُرون

ْ
أ
َ
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َ
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ُ
َجل

َ
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َ
ِإذ

َ
 ﴿ ۖ  ف

َ
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ْ
ق
َ
 َيْست

َ
 (.34اآلية:   )سورة األعراف، ﴾٣٤ۖ  َوال

إن هذا االقتباس الحرفي واملكثف في الرباعية إنما يصدق الرأي الذي طرح سالفا، وهو تأثر الكاتب بالقرآن الكريم بحكم        

تكوينه األولي حيث تلقى في الكتاتيب، وبالتالي كانت فصاحة القرآن الكريم وجزالة ألفاظه ورونق سحره وال زالت املعين الصافي  

والروائيين، إما باتخاذ سبيل املحاكاة ألسلوبه وكذا توظيف الصور البيانية واأللفاظ القرآنية تارة،   واملورد الدائم ملعظم الكتاب

وإما االقتباس املباشر آليات املولى عز وجل وتضمينها في نصوصهم السردية أو إجرائها على ألسنة شخصيات الرواية تارة أخرى،  

ُمِو والرُّ  ِقِيّ بالكتابة الروائية وخوض مهمة التجريب عن طريق التفاعل القصدي وغير القصدي  ولعل في ذلك إشارة إلى ابتغاء السُّ

 بالكالم القرآني املقدس.  

 
 .44املصدر نفسه، صفحة:  -  1

 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. -  2

 .59املصدر نفسه، صفحة:  -  3

 .102املصدر نفسه، صفحة:  -  4

 املصدر نفسه، الصفحة نفسها. -  5

 .130 – 129املصدر نفسه، صفحة:  -  6
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آي      مع  التناص  أن  والواعي  الحذق  للقارئ  يبدو  من حضوره    اتكما  يجعل  إلى نصوصه وقصصه  واإلحالة  الكريم  القرآن 

عضو مشاهد إلى إنسان مشارك يتمتع بكل الصفات واملميزات التي يتمتع  ومشاهدته ش يء من الواقعية النسبية يستحيل بها من  

بها اإلنسان الحقيقي في ظل الوقائع واألحداث التاريخية التي تحدث ضمن األجواء القديمة الفواحة بعبق التراث، وبالتالي فاإلحالة  

أحيانا   قديم  ..."تأتي  تراثية  أجواء  إلى  املعيش  اقع  الو جو  من  القارئ  وسيلة لنقل  خير  القرآني  التعبير  أن  الكاتب  يجد  ة 

 1لتحقيقها بما ينسجم والوضع الذي تحياه الشخصية واللغة التي تفصح بها عن أفكارها". 

 األلوان األدبية وانصهارها ضمن النسيج الروائي: .2.3

والتعبيرية، وتدخل ضمن بناءها املعماري لتشكل حيز  تتمظهر ضمن النسيج الروائي العديد من األنواع واألجناس األدبية        

إلى جانب كل من السرد والوصف والحوار الروائية  السردية  في الساحة  به  القصة األخرى كاألزمنة  ،  ال بأس  فتمتزج مع عناصر 

ال الوعي  بخاصية  فتطبعه  سواء،  حد  على  والنص  القصص ي  السياق  بذلك  لتساير  والشخصيات  املكانية  لساني  والفضاءات 

 واللمسة الخاصة به إذا ما تبنى سياقاته التاريخية واالجتماعية األصلية الخاصة به. 

توصل من خالل أبحاثه ودراساته التي قام بها على الرواية إلى فكرة مؤداها أن الرواية ال تكتمل النمو    ميخائيل باختينولعل        

وال تظهر في صورتها الكاملة إال إذا جمعت بين دفتيها أشكال وأنواع أخرى من األجناس األدبية، وبالتالي يتحقق عنصر االنفتاح  

ما سبقها فينتج عن ذلك فضاء سردي ثاني يتسم بالتجدد والتفاعل املستمر، ألن    األدبي على ما جاورها وعاصرها، أو ربما على

"يولد مرة ثانية، ويتجدد في كل مرحلة من مراحل التطور األدبي، وفي كل عمل فردي، إن الجنس األدبي يحيا في الجنس األدبي  

 .2الحاضر ولكنه يتذكر ماضيه  وأصله"

َزاِوُج بين املاض ي         
ُ
وعليه يمكن وصف العمل األدبي باللوحة الفنية التي تتنوع ألوانها وأشكالها لتطرح للوجود صورة رائعة ت

الفنية   الزمنية  الوحدة  الحاضر لضمان  بلمسات  املمزوج  املاض ي  إلى  الحنين  ذلك  الفنية  الذاكرة  ْعِرُض من خالل 
َ
وت والحاضر، 

 الغد املتطور. واالستمرارية عبر استشراف 

الرواية كنظيراتها من األجناس األدبية تأخذ من هنا وهناك وتستفيد من املعارف األخرى لتصنع لنفسها فضاءاتها الفنية،         

وبالتالي فهي تزاوج بين الحاضر واملاض ي والقديم والحديث لتخلق بينهم التفاعل الدائم والحي لتحقيق الصناعة الروائية، ومن ثم  

الذي الحواري  املبدأ  به    يتحقق  والتوجهات   باختين ينادي  الرؤى  وتباين  الفكرية  واملواقف  واألساليب  األصوات  تعدد  من 

مجرد  ليسوا  الرواية  األحداث ضمن  يقودون  الذين  األبطال  أن  بمعنى  والسراد،  والرواة  الشخصيات  كثرة  وكذا  األيديولوجية، 

لية بتعابيرها وبانفعاالتها التي ال تتحكم فيها الفردية، شخصيات من ورق يتحكم فيها الكاتب، بل تتعدى ذلك لتحمل لنا قيم دال

بل تتعدى ذلك إلى خاصية االجتماعية، بمعنى أنها تصبح ذات طابع اجتماعي تحدده مجموعة من العالقات الحوارية، وكل األلفاظ 

 كن عزله عن الكيان االجتماعي. والكلمات التي يتلفظ بها األبطال تتأسس على مرجعية مسبقة، أي على ملفوضات أخرى مما ال يم

"نصف غريبة، ألنها ال تصبح كلمة املتكلم إال حين يملكها، هذا في لغة محايدة  واللغة في حد ذاتها من املنظور الباختيني        

  وعديمة الشخصية، )فاملتكلم ال يأخذ من القاموس( بل من شفاه اآلخرين، في سياقات اآلخرين، وفي خدمة مقاصد اآلخرين، 

وبالتالي فان الرواية من هذا املنظور تغدو شكال من أشكال التعبيرات  ،  3ومن هنا يترتب على املرء أن يأخذ الكلمة ويجعلها كلمته" 

 
 . 16، ص 1995، 02، ع  01محمد الشوابكية، توظيف التناص في متاهة األعراب في ناطحات السرابـ،، مؤتة للبحوث والدراسات، م  -  1

 . 106، صفحة: 2002د ط، ية)النظرية واملنهج(، مؤسسة اليمامة الصحفية، نهلة فيصل األحمد، التفاعل النص ي والتناص  -  2
 .53، 52ميخائيل باختين، الكلمة في الرواية، صفحة:  -  3
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التي يستخدمها اإلنسان والتي تنموا وتتطور للتعبير عن رغباته، والبوح بها عن معاناته، وتعرية ذاته، وأعماقه الدفينة، في مسيرة  

 ا عن الذات اإلنسانية والسمو بها نحو األفضل.الحياة، بحث

يبدو أن ميالد الكلمة الروائية يتمخض عن تزاوج حوار الثقافات وإعادة تشكيلها ضمن تعددية اللغات مع اللغة الوحيدة       

الرواية، وخالل  وشخصياتها التي تتوزع ضمن منظور الشخصية الواحدة، وتمتد فيها لتشكل مرجعيتها األساس التي عليها تقوم  

"لهذا كله تكون ذاتها تنصهر فيها مواد مختلفة؛ من علم النفس واالجتماع والتاريخ، وما إلى ذلك، أي كل العلوم حديثها وقديمها  

الرواية الجنس األدبي األكثر شبابا بين األجناس األدبية األخرى، تأخذ كل ما هو جديد، وتلتقط الجديد الذي لم يتكون، وتنبئ  

فالرواية تسمح إذن باستيعاب جميع  ،  1ال يراه غيرها، معلنة أنها تخاطب املستقبل قبل أن تحاور الحاضر الذي تتغير فيه"   بجديد

األنواع و األجناس التعبيرية، سواء كانت أدبية كالقصص واألشعار والقصائد أو غير أدبية كاملقاربات النفسية والنصوص التراثية  

ميخائيل باختين في    والبالغية والعلمية والدينية، وما إلى ذلك، وبالتالي فإن الدور الذي تلعبه هذه األجناس املتخللة كما نوه لذلك 

اقع، كتابه الخطاب الروائي   "دور كبير لدرجة أن الرواية يمكن أن تبدو كأنها مجردة من اإلمكانيات األولى في املقاربة اللفظية للو

اقع بواسطة أجناس تعبيرية أخرى".   2ومتطلبة لتشييد األولى لذلك الو

ورها بأساليب لغوية وأسلوبية جديدة يحقق الغاية الفنية الجديدة  يبدو أن الروائي وهو يتعامل مع هذه النصوص ويحا      

نوايا  كلية  تعفي  ال  املتعددة  ولغاته  أصواته  مع  يتعامل  روائي جديد  عالم  وينتج عن ذلك خلق  الحديثة،  الرواية  بها  تنادي  التي 

الكاتب تمش ي بالتوازي مع تلك النوايا لتقدم   اآلخرين، وال تلغي الرؤى والعوالم التي تتجلى من خاللها هذه التعددية، لكن يجعلها

 نواياه الخاصة، وهنا تتجلى بوضوح كامل الخاصية النوعية للجنس الروائي الحديث وتميزه. 

اللغوية         الكاتب عبد امللك مرتاض الشكل الفني للرباعية على تداخل متشابك لألجناس األدبية ألنه يتقن الصناعة  يبني 

ال   يَّ بالكلمة الشعرية له قدرة هائلة على االرتقاء بالكتابة الروائية إلى املستوى الفني الجمالي واإلبداعي الذي يبرهن فيه وقلمه السَّ

على عمليات املخاض والوالدة الوهمية ألساليب وتعابير راقية، ثم القدرة على صناعة الكلمة الروائية الجادة والجديدة املعلنة على 

عبد السالم  تاض ي )إن صح التعبير( في الرواية ككتابة إبداعية، لذلك نجد بأن الناقد املشرقي املعاصر  نشوء املذهب الفني املر 

"صياغة لغوية ال ترحم، أقل األقل من الهنات، يظهر إعجابه بكتاباته وعلو مستواه الفني إذ يقول بأنه صاحب  محمد الشاذلي 

ستعمل إال الفصحى العالية ما أمكن ذلك،  أو حذلقة، وهو يشعرنا بذلك  حتى مع ما أباحه علماء اللغة أحيانا، بل نراه ال ي

في هذه الصياغة)...( ولكن عناية عبد امللك   ألنه قد تذوق العربية من بطون أمهاتها)...( يشعرنا بما يبذله من جهد لغوي 

يلتزم مع لغته دائما الواجب،   مرتاض في هذا املجال ال يضارعها عناية أخرى)...( وهو حرص مشحون بحب شبه غريزي تراه

 3وهو التزام جد جميل ورائع في كل ما سطر من بحث أو دبج من قصة". 

 .التناص الحواري مع التراث الفصيح:3.3

أن يتحسس طابع الفصاحة في اللغة من خالل صياغة التعابير واختيار األلفاظ    الدم والنار"يستطيع القارئ لرباعية "      

املعجمية من التراث العالي الفصيح، إنه يستمد فصاحة لغته من ذلك اإلرث الثقافي القديم الذي خطه لنا علماؤنا العرب القدامى  

 

 . 82 – 81، صفحة: 1999فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية،  املركز الثقافي العربي، دط، الدار البيضاء،  -  1

 . 89 – 88طاب الروائي، صفحة: ميخائيل باختين، الخ -  2

، صفحة:  1985عبد السالم محمد الشاذلي، حول قضايا التغريب والتجريب في األدب العربي املعاصر. دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، دط،    -  3

11 – 12 . 
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"وازداد   نماذج اللغوية العالية النسج والفصيحة الكلمات: في أمهات الكتب واملعاجم العربية العتيقة، ويمكن أن نمثل لذلك بهذه ال

بك حب ابتسام حتى لم يصبح الحب معه شيئا سهل االحتمال وأي صبر مع تباريح الغرام وأي تجلد يطيقه الفتى مع رسيس  

، 2وكالجواري ولكنها أعدل قدودا" كائنات كأنها نساء جميالت، ولكنها أجمل جماال، وكالغلمان، ولكنها أنضر وجوها،  ، "1الهوى" 

  5"واملرآة الكليلة البصر" ، 4"متلذذا بجسمها الغض البض" ، 3"تمأل الفضاء ضجيجا وعجيجا"

فالقارئ وهو يصطدم بمثل هذه التعابير والكلمات والصياغة الفصيحة، وما أكثرها في هذه الرباعية، يلفي نفسه يغوص       

ل نوع ما، خاصة في الكتابات الروائية الجزائرية وفي لغتها املعاصرة كلها، فنجد مثال ألفاظ من مثل  في معجم فني ونادر االستعما 

متجلبب، عبوس، واجم، موئال، قتام، سلطان الكرى، مضاضة، السهاد، أعدل قدودا، يتهدج، رضابها العسلي، املديدة، ) 

الكليلة، يتلبذ…(، الَبّض،  ّض، 
َ
الغ إنها ألفاظ وتعابير ال يمكن أن يطالعنا عليها إال كاتب متمكن    القشيب، يتمرمر، عجيجا، 

 ومتمرس من ناصية اللغة ومتبحر في لسان العرب، كالروائي الكاتب عبد امللك مرتاض.

ويعد النص األدبي كما يحدده النقد األدبي املعاصر نصا ليس قائما بذاته بل يستند إلى مرجعيات ونصوص أخرى يستقي       

منها مشروعيته ومقتضيات وجوده ومبرراته، مرورا بمرحلة التأثر إلى مرحلة التفاعل وهذه املرحلة تتلو مرحلة استثمار األنواع  

ت الى مجرى السرد لتحقق في النص الروائي تعددية األصوات واألساليب واألدوار خارج وحدة الشكل  األدبية، تنظم كل هذه التناصا

فروايات رباعية الدم والنار، تعتبر عالمة متميزة في بنيتها السردية وصيغ اشتغال املتخيل واللغة والذاكرة من    6الرتيب والجامد، 

السرد النسيج  لتكثيف  استدعائها نصوصا أخرى  للكاتب، وبالتالي خالل  العامة  املتخفية ضمن املقصدية  املقصديات  ي ودمج 

تتحقق الصناعة السردية الحديثة وتمثل عنصرا أساسيا في تجليات الحوارية، ومن ذلك اعتماد عبد امللك مرتض على لغة ذات  

اطن واختراق الذات املستورة، وهذا ما تتميز  طبيعة إيحائية ورامزة تتيح للقارئ املتلقي عبر صيغ التشبيه واالستعارة الولوج إلى الب

"وأن ابتساما في كل ذلك لم   به جمله من املقاطع السردية في رباعيه الدم والنار لعبد امللك مرتاض نورد منها على سبيل املثال:

يتضاعف،   عليك ال  يلح  أصبح  الذي  باألرق  أغوال، وأن ضجرك  كأنها  لتلح عليك بشعة  األشباح  أنت تغب عنك، وأن  هل 

مجنون؟ ما وراء هذه الكائنات التي تتأوبك كلما حبك الليل؟ وملاذا لم تشعر إال وأنت تصرخ بملء صوتك، كأنك تنادي إنسان  

أيتها األشباح الحمراء، أيتها الخواطر الشاردة، أيها الليل اآلخر، أيها الظالم األعمى، أيها الكون الغريب،   يعقل ويدرك ما يقول: 

فار من وجهي، أقبل علي..! أقبل! ويحك... مالك تفر مني؟ ما صنعت لك ...!؟ )...( ولكن النوم ال يقبل عليك ولكن  أيها النوم ال 

 7" .الهموم تزداد إلحاحا فكأنما كانت تريد أن تمضك 

ما   ابتسام، والحقيقة أن  ابتسامالذي استولى عليه األرق وطار النوم من عينيه بسبب شغله الشاغل وتذكره    أحمد وهذا       

الجزائر الطاهرة:  "إذن تستشهد ابتسام فقد تكاثرت الدماء وقد حفظت الدموع غزار)...( من    هي سوى رمز للحرية واألرض 
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 .09، دار البصائر للنشر والتوزيع، دط، الجزائر، دت، صفحة: صوت الكهفعبد امللك مرتاض،  -  3
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 .83ينظر: سعيد علوش، عنف املتخيل الروائي في أعمال أميل حبيبي، مركز االتحاد القومي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص  -  6

 .66، صفحة: دماء ودموععبد امللك مرتاض،  -  7



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 52  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

، "وأنت أيها الصوت  1أعين املجاهدين الذين كانوا يرون في هذه املجاهدة رمز الفتاة الجزائرية املناضلة املثالية العظيمة"

أين   إلى الكهف الذي ينتشر من حوله النور… وتتأملون وجهه، زينب ال….وهي تسرح  ،  2مصدرك؟" الغريب، من  "وتنظرون 

الربوة  بنايات  فوق  ترفرف  وهي  الغابة،   نسيم  يغازلها  التي  الخضراء  الحرية  مالئتها  وتالمس  الطويل،  الطويل  شعرها 

الصوت الذي جاء من بعيد والذي يمثل صدى الثورة على املعمر ، إنه  3العالية...وتنظرون إلى زينب ال… أصبحت اآلن حقيقة" 

الفرنس ي الغاصب ألرض الوطن، وزينب هي القيمة ورمز الشرف واللغة والدين والوطن والحق والعدل والسالم والكهف ورمز لقيمة 

 الشرف والحرية. 

التعبيري املسمى بالشعر، وهو يختفي ويتوارى  يبدو أن األسلوب الشاعري الذي يعتمده الكاتب يحيل القارئ إلى الجنس        

العاصفة   امللك مرتاض على شكل تشبيه ريح الخريف  بين طيات السرد، لكن تتكشف عن ذلك ومضات وإضاءات ضمنها عبد 

ث كانت  : "تنتحبك عجوز املتنبي حياملزمجرة، في كل اتجاه بعجوز املتنبي، والخنساء وهي تنوح على ابنها، وهند وهي تنتحب في بدر

 4تلطم كالخنساء حين كانت تبكي صخرا، كهند حين كانت تندب حظها العاثر في بدر، ريح تعوي بأصوات منكرة" 

 التي أنشدها امرؤ القيس في معلقته املشهورة: هذا املقطع يحيلنا إلى األبيات الشعرية 
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إن هذه العناصر املنتشرة بين ثنايا النص السردي الروائي من شأنها أن تلبس لغة النص رداء التجديد والتجريب شكال         

ووظيفة في مقابل رتابة اللغة ووحدة النغمة التي تنحدر بالنص إلى الطابع املألوف وامليزة املعيارية، واملالحظ من خالل ما سبق أن  

ه الروائي العديد من النصوص الغائبة مع تغيير كلي أو جزئي، أو في بعض األحيان دون تغيير، أدى ذلك  الكاتب استحضر في متن

إلى التأسيس لعالقة حوارية تقوم على املشابهة أحيانا، وعلى املطابقة أحيانا أخرى، وحضور النصوص الغائبة في متن النص الروائي 

 ، ويتجلى ذلك من خالل تعدد الصور وتعدد اللغات كذلك.ألبسه رداء الفنية تارة والجمالية تارة أخرى 
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 خاتمة

يظهر التناص الحواري وجمالياته في الخطاب الروائي عند األديب والكاتب الجزائري عبد امللك مرتاض في  مدى أصالته        

والتراث العربي الفصيح مثال، ثم    وتنوع قراءاته ثم رسوخ قدمه خاصة ما كان متعلقا بالتراث األدبي الفصيح كالشعر  اطالعهوسعة  

الكريم الذي اعتمد في تعامله معه بطريقة امتصاص دواله وتشرب معانيها وإعادة بعثها من جديد في  بالتراث اإلسالمي كالقرآن 

خطاب الروائي خطابه الروائي تارة، إضافة إلى اعتماد تقنية االقتباس املباشر واالستشهاد بآياته الكريمة تارة أخرى ابتغاء شحن ال 

 وإضفاء هالة من القداسة عليه. 
ْ
ْنَفذ

َ
ْست

ُ
 بطاقة ال ت

ولعل هذا التناص الحواري الحاصل بين كل من التراث اإلسالمي والتراث العربي القديم والنص السردي املرتاض ي يؤدي          

ة على أنه كان لألدب الفصيح نصيب في رباعية  بالقارئ ال محالة إلى الوعي الجيد بحاضره وقراءته ملاضيه واستشرافه ملستقبله. عالو 

الكاتب حيث جعل من خطابه الروائي فضاء خصبا الستثمار كل إمكاناته، وعليه جاءت لغة الرباعية لغة راقية تش ي بشساعة 

جة واللغة السوقية  مورده التراثي وتنوع معجمه اللغوي، محاوال بذلك االرتقاء بكتاباته الروائية والسمو بها وتجاوز التعابير الدار 

 سوى النزر القليل منها وذلك عند اقتضاء الحال واملقام. 

قدرته املتميزة في استنطاق النص الديني    –القرآنية  -أظهر الكاتب عبد امللك مرتض في رباعيته بتوظيفه للعالقات التناصية       

، ضمن سياقات سردية وفلسفية  وفكرية  ب لغويةاملقتبس وذلك بتفجير طاقاته الكامنة وامتصاصها وإخراجها في شكل تراكي 

 .جديدة، تنسجم مع ااألغراض والدوافع التي حفزته إلى هذه التناصات االقتباسية املباشرة ثم الضمنية

في كثير من األحيان يعيد الكاتب عبد امللك مرتاض تشكيل البنية القرآنية املتكاملة  بغرض خلق دالالت خاصة، ولكنه        

بجدارة وذكاء على  تحميلها دالالت تتناغم مع النص القرآني، كما أن االقتباسات املباشرة تنتشر في كل الروايات األربع املكونة  يعمل  

 .لرباعية الدم والنار ال لش يء سوى ليؤكد للقارئ املتلقي أنه ملم باملعجم القرآني وحافظ ودارس لكتاب هللا عز وجل

برز التقنيات الفنية التي اعتمد عليها كتاب و شعراء األدب العربي الحديث، فأقبلوا عليها بوصفها  تعّد تقنية التناص من أ      

نوعا من تمازج النصوص وتداخلها ثم تفاعلها فيما بينها حيث يمنح النص ثراء وغنا، ويحمل بين سطوره دالالت وإيحاءات جديدة 

القرآن املباشر عن تأديتها. والتناص  اللسان  التي بين  قد يعجز  الرباعية  ي يتجلى بوضوح في كتابات عبد امللك مرتاض خاصة في 

 ليس  
ً
أيدينا، وهو ليس باألمر الهين والسهل، مما يدل على عبقريته الفذة وتوجهه الديني. فقد تضمنت نصوصه السردية حشدا

ل من القارئ يتجه إلى القول بأن الكاتب  باليسير من املفردات ذات البعد الديني ومصطلحات استخدمها القرآن الكريم. وهذا يجع

ذو ثقافة دينية واسعة. فقد قام باقتراض دالالت املفردات املتناصة بغرض منح خطابه السردي قيمة فنية ذات تأثير عميق في 

 نفس املتلقي بعد أن يمنحها رؤيته الخاصة.  

' للروائي واملبدع الجزائري عبد امللك مرتاض بالرغم من أنها من بواكير كتاباته،  الدم والناروعليه يمكن القول بأن رباعية '       

إال أنها تتسم بالحداثة وتشتمل على خاصية التجريب في الرواية، ولعل ذلك راجع لرسوخ قدم الكاتب في ميداني اللغة والكتابة  

 نيات الكتابة الروائية الحديثة وإملامه بأهم النظريات واالتجاهات العلمية في هذا املجال.  وكذا ضلوعه في تق
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 فـي القصيـدة وضيافـة " الغـاوين " : حماولـة اقتـراب من شعـر أديب كمـال الديـن

"The poem in poets' hospitality: towards the exploration of Adeeb Kamel Eddine's 
Poetry. 

 أ.د.عبد الوهاب شعالن ـ جامعة محمد الشريف مساعدية ـ سوق أهراس ـ الجزائر 

Prof. Abdelouaheb Chaalane - Mohamed-Cherif Messaadia University, Souk-Ahras, ALGERIA. 

 

 

 

Summary: 

The present study is an attempt to investigate the poetic world of Adeeb Kamel-Eddine that is expressed by a 

fertile and flowing poetic experience. The main inquiry is the anthological core of the poem as well as the 

existential truth of poetry. The study explores the various sides of poetry, its entity and metaphysical load. This 

image is integrated within Adeeb Kamel Eddine’s poem and its poetic spirit. It solicits a number of names and 

experiences of poets that are evoked through a visionary context and aiming at overlooking such type of poetry. 

Keywords: poetic anthology; poetic hospitality; poetic existence; poem and being. 
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 مقدمة: 

هذه إطاللة على شعر أديب كمال الدين، يخامرنا فيها بعض القلق واالرتياب، وذلك خشية أن تصدق علينا إحدى إشارات  

الشاعر في ديوانه " إشارات األلف "، وأن نكون من أولئك الذين " يالمسون قشرة بيضة " القصيدة، أو " يقفون على شاطئها "، 

القصّية واستجالب كنوزها وآللها الدفينة . ومهما يكن من أمر ، فإن هذه الخشية لها ما يبررها  ويّدعون بعد ذلك اإلبحار في عواملها  

 في عاملي الفن والفكر سواء ، فكالهما يتغذيان من الوهم املؤّسس . 

ش مملكته  إن عالم أديب كمال الدين الشعري متشّعب ومترام، بيد أن بؤرته املحورية هي القصيدة نفسها ، إذ تترّبع على عر 

الشعرية ، تتخذ في ذلك تجليات شتى، وتتراءى في مظاهر متعددة، لعل من بينها هذا االستحضار الالفت للشعراء وهو ما عبرنا عنه 

في العنوان بـ " ضيافة الغاوين " . والحقيقة أن مفهوم الضيافة قد نال قسطا كبيرا من االهتمام في الفكر الغربي الحديث ، وأخذ  

 في سياق الضيافة داخل اللغة الفرنسية .     E. Levinasفية معقدة ، لعل من بينها ما اشتغل عليه إيمانويل ليفناس مسالك فلس

الشاعر نفسه ، ودالالت استدعاء شعراء  لذا : رؤيا القصيدة في نصوص  ، سيكون مدار االقتراب متمحورا في مسألتين هما 

 بعينهم في تجربته .  

 مرافئ الشعر وضفاف القصيدة :  على  -1

فت االنتباه هو  تسري في شعر أديب كمال الدين روح وجوديه قوية تتآلف مع نزعة صوفية ال تخطئها العين ، ولعل ما يل 

فالوجودي يتسامى عندما يكتمل    «هذا التآلف نفسه بين رؤيتين متباعدتين ، يصل التباعد بينهما حد التناقض في بعض األحيان ،  

فيه روح هذه اإلرادة ، وماعدا ذلك فهــو مجرد عبث ، لكن الصوفي يقتبس من بواطـن األشياء لهيبها ، ويقتنص أسرارها ، ويالمس  

. فالوجودية في فكر روادها وباختالف مشاربهم الفلسفية  » 1، وال يقنع أبدا بظواهرها ، بغية استشراف أبعادها املابعدية  كوامنها 

من كيرجارد إلى سارتر ، مرورا بنيتشه وهايدغر وكارل ياسبرس ، هي فلسفة الذات في مواجهة العالم ، فيما تنزع الصوفية إلى الفناء  

 ان في مفاهيم الغربة والعزلة والوحشة  واملوت... ، ولكنهما ال يلتقيان في جوهر هذه املفاهيم وحقائقها .  في املطلق . قد يلتقي

إن تراجيديا الوجود والتوق إلى املطلق كالهما كان وراء هذا الهروب امليتافيزيقي نحو القصيدة ، بوصفها محور الوجود  

 وأصل الكائن ومبدأ الكينونة :  

 الجوع غيمة من أجلك رضيت ب

 والعزلة أرضا وسورا 

 من أجلك افتتنت باملوت 

 وأطلقت الحروف في غرفتي 

 فطارت نسورا وصقورا 

 2عصافير وبالبل  

 

  1  146، ص 1، ط 2016منشورات ضفاف ، بيروت ،  عبد القادر فيدوح ، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية في شعر أديب كمال الدين ، .

  2.  42، ص  1، ط 2016أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد الثاني ، منشورات ضفاف ، بيروت ،  .
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، تطلق قوى الجوع والعزلة واملوت عنان الروح لتنفتح على مباهج اللغة ، وتأوي إلى محاضنها ، فقد كانت اللغة وال  هكذا 

ويقترن هذا الهروب إلى اللغة عادة بالتعالي والضرب في اآلفاق البعيدة ، ذلك أن " القصيدة التي    تزال مسكن الكائن ومالذه األخير .

تملك أجنحة مالك"  كما يقول الشاعر ، هي وحدها التي تتيح للكائن اإلطالل على تلك العوالم القصّية على تخوم الوجود األزلي .  

ما أشبنهي بشجـــرة صنوبر وحيدة ، منطوية على ذاتها ، متجهة نحو اآلفاق البعيدة ، أجل فهأنذا    «كان كير كجارد يردد هذه العبارة :

. فهــــذه العزلة * الخالقـــة ، قد أتاحت للحروفي أن يرتاد عالم  »1وحدي ، ال ألقي ظالال ، وال يعيش فوق أغصاني سوى اليمـــام البري 

.  اللغة املبهر ، ممتطيا أجنحة القصيدة   املالئكية ، وفتحت الوجودي على آفاق مترامية ، صهوته في ذلك قوى التأمل والبصيرة 

وكذلك تلتقي تجربتان متباينتان في جوهر الرؤيا ، رؤيا التسامي واالنعتاق من مهاوي الوجود الزائف بتعبير هايدغر ، صعودا إلى 

 مراتب الوجود الحقيقي :  

 استمر صعود القصيدة ألف عام

 لذي قال : ) كن فيكون ( وكان ا

 ينظر إليها سعيدا ، 

 سعيدا تماما 

 مثلما أم موس ى 

 وقد رد إليها ابنها 

 بعد ما كاد يغّيبه البحر والدهر 

 2إلى يوم يبعثون  

بها إلى عالم مطلق ، إذ يعود بها إلى منابعها األولى  يحّرر أديب كمال الدين القصيدة من عوالق األرض وكوابحها ، ويسمو 

 . وإلى فجرا نبثاقها ، مستعينا بمدد قرآني وكشوفات روحية ، فإذا القصيدة تجاور األفق األعلى، وترنو إلى الوجود من مراتب أسمى

وفي ظل هذه الرؤيا، يقترن الشعر انطولوجيا بمفهوم الغربة ، فهي ليست غربة تاريخية متزّمنة ، بقدر ما هي وثيقة الصلة   

 بجوهره :  

 أيضا للشعر غربته 

 3غربة تشبه املوت  

ليسوا من هذا العالم ، فألّن جوهر الشعر نفسه مفارق بالضرورة لهذا    اءيرى أن الشعر   A. Rimbaudوإذا كان رامبو   

الوجود، من هنا يأخذ. بعده امليتافيزيقي ، قرينا للسحر والجنون والحيرة والظن والبداية الدائمة . تلك هي الحقائق الكبرى رديفة  

 

  1.  36، ص  1956زكرياء إبراهيم ، الفلسفة الوجودية ، دار املعارف بمصر ،  .

شهير " رسالة إلى شاعر شاب " على فضيلة العزلة الخالقة التي هي من مقتضيات الشعر  و سماها " العزلة الداخلية  * ألح الشاعر ريلكه في كتابه ال

 Rainer Maria: ,lettre a un jeune poète ,Grasset, paris,1937,p56الكبيرة" :  

 . 58-57، ص  1، ط 2018أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد الثالث ، منشورات ضفاف ، بيروت ،  . 2

 . 97، ص  1، ط 2020أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد السادس ، منشورات ضفاف ، بيروت ،  . 3
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ر نراها تتشكل بأوجه متعددة ومتباينة في شعر أديب كمال الدين الذي يبدو أنه نذر نفسه ملعرفتها والتسامي إليها ، ولكنه الشع

 سرعان ما يستفيق مطاردا ما تبقى ، ومنفتحا على عالم الرماد ، مثلما هو الشأن في قصيدة " مشهد الرماد " :  

 قال لي حرفي : ملاذا تكتب الشعر ؟

 حتى ال أصاب بالجنون . فقلت : 

 قال : لكنك جننت ثم صلبت 

 ! ثم أحرق وذّر رمادك في املاء

 فلماذا الكتابة إذن ؟ 

 قلت : أنا أكتب اآلن فقط

 كي أمسك مشهد رمادي 

 وهو يغرق في املاء أما مي 

 1شيئا فشيئا . 

   ، العدم والنهايات  انفتاحه على  ، نقصد بذلك  الشعر  بأنطولوجيا  اقترانه  في  " مثمرا سوى  الرماد  " مشهد  لنا  يبدو  ال 

وإطالله على ضفاف املطلق وجوهر الكينونة . الرماد هو ما يتبقى ، وما يتبقى يؤّسسه الشعراء . هكذا صدح هايدغر وهو يغوص  

كتابة التي تمسك بمشهد الرماد وهو يغرق في املاء تستحيل فعال مستعصيا ، جموحا وأقرب إلى  في عالم هولدرلين الشعـــري . إن ال

ضوء متحرك ، متموج ، ولوع باملستحيل . وإلى الالنهائي ننشّد في القصيدة ، سائرين على    «املستحيل . وما هو الشعر إذن ؟ سوى 

 يقول محمد بنيس .   ، كما »2طريق املجاهدة ، من أجل بلوغ اللمعة في صفائها

في ضوء هذه العالقات التي ينسجها الشعر مع الوجود ، يمكن أن نفهم مصائر الرماد ومشهده الشعري . وال يكون ذلك   

إال بتخليصه من عوالق الزمن والتاريخ العابرة ، وفتحه على آفاق الكينونة والجوهر . ومن هنا ال يغدو الشعر شكال من مقاومة  

ا تّدعي نظريات وفلسفات واقعية ومثالية أيضا ، بقدر ما يظل رديفا للشوق األزلي والظمأ الوجودي املتأصل في عوارض الدهر كم 

 الكائن .  

عن شعر خالص ي     la poésie sauvera le mondeفي كتابه " الشعر سينقذ العالم "    J.P.Siméonيدافع جان بيار سيميون   

القوى التي تدفع بنا إلى املنفى ، وذلك من أجل أن نعيش هذه الحياة بكاملها ، ونظل    أن تعيش شاعرا ، هو ببساطة أن تقاوم  «،

. تلك نبوءة طاملا رّددها الشعراء والفالسفة وبناة املدن الفاضلة ، ولكنها تظل متلّبسة بعوارض التاريخ ،  » 3أوفيـــاء لها حتى املوت

ه ، بوصفه معجونا بخميرة الغربة في دالالتها الروحية وامليتافيزيقيـة األكثر  ودون الرؤيا التأسيسية التي تالمس الشعر في كينونت

 سمّوا ، فإذا الشاعر هو الغريب بهذه الداللة:  

 

 

 . 227ة ، املجلد السادس ، ص . أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكامل 1

 . 14-13، ص  1، ط 2007. محمد بنيس ، الحق في الشعر ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء،  2

3 . Jean pierre Siméon, la poésie sauvera le monde, le passeur, paris, 2015, P102.  
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 لغريب ، اأنا 

 ال أرض لي وال هدف ، 

 ال وجهة وال رغبة وال قرار. 

 جربت الحكمة والغيب والنساء

 واللهو والغنى والحروب 

 فلم أجد أي ش يء بعينني 

 1على عذابي املقيم وضياعي املكتوب .  

يقف أديب كمال الدين إذن على ضفاف الشعر وكنه القصيدة ، مزوّرا عن نظريات النقاد وأدواتهم القاصرة ، محاورا   

آوى إليــه   مملكة الشعر من أفق الرائي الذي يقف على الكلي والجوهري ، هازئا بالعابر والجزئي ، سالحـــه في ذلك كشف نوراني طاملــا 

، بتعبير   »2ولعل الحرمان من نور الكشف هو حرمان ما يبدو في القلب من نور التجلي في تجربة الشاعر الوجدانية والوجودية  «،

ن  
ّ
عبد القادر فيدوح . ذلك النور العرفاني الذي أتاح له أن يستبصر الحقائق الكبرى املؤّسسة للشعر كتجربة وجودية أوال ، تمك

 الكائن من أن يصل بين اليومي وامليتافيزيقي .   

. لعل ذلك ما يسم تجربة  »3في القصيدة ،علينا أن نقدم الغموض بوضوح  «كان الشاعر اإليطالي جوزيت أنغرتيتي يقول:  

أديب كمال الدين ؛ فقوامها محاورة الغيب والنزوع إلى الوقوف على مرافئه ، متعاليا بقصيدته لتجاور املطلق والسرمدي ، بيد أنه  

ف بجالء ال يخلو من خداع ، ربما يصدق فيها ما قاله جا
ّ
ن كوكتو يتوّسـل إلى ذلك بلغة تخلع عنها إهاب الغامض واملستور ، تتكش

J.Cocteau   عن شعر ماال رميه في أنه غامض كاملاس ، كما يرى أدونيس ، رغم الفوارق الواضحة بين التجربتين . وال عجب ، فقد

 ظّل السؤال دائما مغذيا التجربة ، لترسو في أعماق الوجود اإلنساني : 

 في زمن صار الجميع 

 يسأل ليل نهار 

 أثرت أن أعود إلى األعماق 

 4سؤال األعماق  ألحيا وسط

 في ضيافة " الغاوين " :  -2

،  ، وتستحضر تجارب متعددةتحاور قصيدة أديب كمال الدين باستمرار، وبصورة الفتة، جحافل من الشعراء منذ القدم 

ما تكتس ي    ،قد يغلب عليها في الظاهر إيقاع العذاب والرمزية التراجيدية ، ولكن نقّدر أن ذلك ال يعدو أن يكون غطــــاء وسترا
ّ
وإن

 

 .  32لثالث ، ص . أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد ا 1

 . 114. عبد القادر فيدوح ، أيقونة الحرف وتأويل العبارة الصوفية ، ص  2

 .  35، ص  2014. خالد النجار ، سراج الرعاة : حوارات مع كتاب عامليين ، كتاب مجلة الدوحة ، فبراير 3

 . 273-272. أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد السادس ، ص  4
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ـــة   ، فهي تعاضد الرؤيا التي آنس الشاعر  أهمية أبلغ  -وهنا أستعيد مفهوم ليفناس عن الضيافة داخل اللغة الفرنسية    -الضيافـ

  ، حيث القصيدة التي هي صنو الوجود ومنفذ إلى املطلق والالنهائي ،تقيم في عالم اللغة وحده.نارها

الغاوين  وآية ذلك  أكثر  القرآني للشعراء لشدة بالغته    –، أن  . فبعيدا عن  حضورا هو جلجامش  –وهنا نؤثر الوصف 

، فإن جلجامش يظل من أعظم من نطقوا بالكلمة الشعرية بحسب التعبير الهايدغري . فمّما هو معروف أن التصنيفات الضّيقة

ل، والخلود، وما بعد املوتمشكلة الحياة واملوت  «امللحمة قد حملت  
ّ
ت تمثيال بارعا مؤثرا ذلك الصراع األزلي بين املوت والفناء  ، ومث

وبم ظل الشعر اإلنسانـي يهجس منذ الخليقة  »1املقدرين وبين إرادة اإلنسان املغلوبة املقهورة في محاولتها التشبت بالوجود والبقاء   

 ، إذا لم يكن بهواجس املوت واملصير والبقاء ؟  األولى

 :  عر يقرن شاعريته بجلجامش ، ويستمد منها قوة البقاء في حصون الشعر املنيعةويعّزز كل ذلك أن الشا 

 أنا شاعر محظوظ 

 ألني ال أتوقف عن الكتابة أبدا 

 والسبب بسيط جدا 

 فقد مسحت بيدي املرتبكتين 

 دموع كلكامش املتدفقة ليل نهار 

 وهو يبكي ، 

 مرة على أنكيدو الذي اغتاله املوت ،

 وثالثةومرة ثانية 

 على عشبة الخلود التي سرقتها األفعى

 2من قلبه ذات حياة  

هذه " إشارة " شعرية، باملعنى الكامل لإلشارة في املعجم الصوفي، وما يحتمل ذلك من دالالت التكثيف واملعرفة الحقيقية   

لخلق والرجوع إلى البدايات والسكن ، بكل ما تتضمنه الشعرية من سمات االتي تدرك الجواهر وليس األشكال . هي إشارة شعرية

، الشوق إلى الالنهائي دون إدراكه . ومن هنا  في حضرة الحقائق . فحظ الشاعر من الشعر هو حظ جلجامش من الخلود وعشبته

 فالشاعرية في محاورة هذه األشواق املتأصلة وهذا الظمأ الذي ال يروى . إن جلجامش شاعر في هذا املستوى .  

هو أول شاعر ميتافيزيقي في تراثنا    «، فاملعري في نظره  ق روح الشعرية التي رآها أدونيس كامنة في امليتافيزيقياهذا ما يعمّ  

، والفناء واألبدية ... إنه شاعر ، واملوتمأخوذ باملطلق : بالزمن  –األرض    –الشعري ، من حيث أنه مأخوذ بالعودة إلى حضن األم  

 ، بالنظر إلى التباين بين املوقفين. » 3اميتافيزيقي وليس شاعرا فيلسوف

 
 .  42، ص  2007. طه باقر ، ملحمة كلكامش ، دار املدى ، دمشق ،  1

 . 25. أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد السادس ، ص  2

 . 64. أدونيس ، مقدمة الشعر العربي ، ص  3



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 61  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

أنطولوجي  منظور  من  الدين جلجامش  كمال  أديب  معادلهيستوحي  أو  نفسه  الشعر  رديف  باعتباره  أي  في ،  أنه  بيد   ،

مستوى آخر يعود إليه ضمن دالالت العذاب الوجودي الذي ال ينقض ي إال باملوت ، وهنا يعيد تأسيس التجربة في صورة مغايرة  

 لتقي بإكراهات الشرط البشري الذي ال فكاك منه :  لت

 أنَت يا كلكامش 
ٌ
 محظوظ

 فصاحُبَك أنكيدو ماَت في حياِتك،

 أما أنا فصاحبي أنكيدو 

 !حيٌّ ال يموت

 !وصراعي معه حيٌّ ال يموت

 أنَت 
ٌ
 ومحظوظ

 الخلود
َ
 ألنَّ أفعاَك ابتلعْت ُعشبة

 ، 
ً
، طليقا  وتركتَك، على األقّلِ

 تراقبني ليَل نهار أما أنا فأفعاي 

 .لتبتلعني

 نعم لتبتلعني 

 بعد أْن وجدْت ال ُعشبة خلوٍد عندي 

 1  !وال هم يحزنون 

 ذلك هو املآل التراجيدي للشاعر خصوصا ثم اإلنسان ، الوقوف على هاوية الكينونة والوجود معا .  

لقد نجح بيلنسكي في التعبير عن هذه     «عندما سئل الشاعر لوران غسبار عن بلينسكي وريلكه ، أشار إلى اختالف واضح بينهما

. أستعيد هذه العبارة في سياق ضيافة الحالج . فالالفت هو القرع املستمر على  »2القضايا امليتافيزيقية الكبرى بلغة الحياة اليومية   

، ماذا يضيف ذلك للتجربة أبواب القتيل واستعادته في محطات كثيرة . ال يخفى حضور الحالج الواسع في الشعر والرواية معا . وإذن

كان   -شأن جلجامش    -؟ الشك أن الحالج لم يستدع بوصفه البس الخرقة املصلوب ، فذلك هو الوجه األكثر تداوال ، ولكنه   

اص ي  ، و القصيدة التي تنزع إلى أق، رؤيا الشعر الذي يطل على الغيوب دون أن يتنكر للتاريخالشاهد على الرؤيا التي آوى إليها الشاعر

 الوجود وتقيم في املطلق دون أن تبرح شروطها البشرية . ذلك هو امللمح الذي يتكّرر في ضيافة الحالج :  

 إلهي ، 

 حيَن ارتبكْت حاُء الَحالج 

 
 . 70. أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد السادس ، ص  1

 . 78خالد النجار ، سراج الرعاة ، ص .  2



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 62  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 في باِء محّبِتَك الكبرى ، 

 ارتبك الَحالُج 

 وارتبَك علماُء بغداد 

 .وخليفُتها والناس

رَّ رماُد الحالج 
ُ
 وحيَن ذ

 في دجلة ،

 .1دجلة  ارتبكْت 

يأتي الحالج منظورا إليه من زاوية اللغة بوصفها تأسيسا للوجود ، مهيئا بجالل الحرف وفتنته . هكذا يحّل الحالج على نص  

أديب كمال الدين ، منزوعا عنه إهاب الشهيد املعذب الذي تغنت به  اآلداب ، وأثر كثير منها أن يلّوح بخرقته الصوفية إرضاء ملارد  

 ا وتمريرا لخطابات تجنيدية وخالصية أبعد ما تكون عن هذه الروح الشعرية واإلنسانية العميقة .  االيديولوجي

لم يغّير الحالج ألنه صلب وانقاد لهذا املصير الفاجع ، ولكنه فعل ذلك بقوة الحرف وزلزلة اللغة املؤّسسة . تتغذى محبته من  

إلى " وهج الكلمات لذلك أربكت عناصر الخليقة والطبيعة معا إلى العودة  . وعندما ٌيستدعى موصوال بالرماد ، فإن ذلك يدعونا 

مشهد الرماد " مقترنا بالشعر في القصيدة التي تحمل هذا العنوان . ولنالحظ فعل التأسيس الشعري باملفهوم الهايدغري دائما ،  

 جامعا جمعا أنطولوجيا بين الشعر والحالج .  

لحالج ، تنزل القصيدة ضيفا على صنوه املعاصر ، البياتي . وعلى الرغم من أنه لم يتردد ضمــن هذا األفق الذي يحضر فيه ا

كثيرا ، فإن القصيدة التي يحمل عنوانها اسمه الفتة في داللتها . نحن إذن أمام الوجه اآلخر للحالج ، ليس ألن البياتي كان كثير  

التأليف بين   التاريخية ، وهو ما سماه  التغني به ، ولكن ألنه سلك مسلك الحالج في  دواعي الخرقة الصوفية وإكراهات املرحلة 

ميتافيزيقيا تاريخية ، أي ناتجة عن معاناة وجودية مرتبطة بما هو أرض ي . فالشعر العاجز عن هذا الربط تغلب اللفظية   «البياتي  

أكثر التحاما بتجربة الحالج الذي نجح ، دون غيره من  . أطلق ذلك في سياق تجربته مع ابن عربي ، ولكننا نراها  »2 فيه على املعاناة 

الصوفية ، في تقريب صوت التاريخ من أسرار الغيوب . وكذلك كان البياتي في هذا املسلك ، واصال بين انكسارات الزمن الحضاري  

 وأشواق الروح القصّية : 

 كنَت تجيُد لْبَس القميِص األحمر

 صراِع الطبقّي، وحمَل الفتِة الشغيلِة والتقّدِم وال

 والبكاَء على ناظم حكمت 

 حينما يقتض ي الحال. 

 دمعتين 
ُ
مَّ تذرف

ُ
 ث

 
 . 43، ص  1، ط 2014. أديب كمال الدين ، إشارات األلف ، منشورات ضفاف ، بيروت ،  1

 .   91، ص  2013، ديسمبر  661. ريتا عوض ، الشاعـــر يلتحم بمعشوقته دمشق، مجلة العربي ، العدد  2



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 63  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 على صليِب الحالج 

 الصوفّية  
َ
 1وأنَت ترتدي ِخرقة

،  بجلجامش والحالج والتوحيدي وهاملت-في قصيدة " التعساء "    - وتنزل القصيدة ضيفا عند السّياب ** بصورة الفتة ، مقترنا  

ارتباكه العظيم " كما يقول عنه الشاعر . ولنلحظ أوال هذه الصحبة وداللتها ، ومدى اآلصرة التي تجمع بين الشعر )جلجامش  " يرثي  

إلى ارتباك حاء الحالج في باء   والحالج( ، والغربة )التوحيدي( ، والقلق )هاملت( ، ثم هذا " االرتباك العظيم " الذي يحيلنا بقوة 

 يتراءى لنا حضور السياب موجها أيضا في سياق الرؤيا الشعرية ونزوعاتها املطلقة والالنهائية . املحبة اإللهية . ومن 

، تتجه إلى األعماق  فنظرة بدر في كل ما كتب من شعر  «وألمر ما ، يبدو لنا ما قاله جبرا في شعرية السّياب داعما لهذا املوقف  

، متجهة من تلك األعالي  في بحث ال يستقر قلقا وكشفا ، وكثيرا ما توحي بأنها نظرة املصلوب من قمته التي تتناوشها الزوابع والعقبان

إنها نظرة الغضب والفجيعة التي تتحول د  ، ائما إلى مغزى كوني يضعه في مصاف  املعذبة نحو املشهد اإلنساني املمزق بمآسيه 

 .» 2الشعراء الكبار في آية لغة  

إن في نص جبراما يلفت االنتباه لهذا التآلف الالواعي بين القصيدة والنظرية . علينا أن نقف أمام دالالت بعض العبارات التي  

ب وصلته بهذه األسماء  
ّ
. فاالتجاه إلى األعماق ، والبحث الذي ال  يمكن أن تكون مفاتيح لفهم هذا الضــرب من استحضار السيا

يستقر مستعصما بفضائل القلق والكشف ، ومظهر الصلب في مأساويته الكبرى ، وارتباط كل ذلك بسمة الشعر العظيم ، هو ما  

الغاوين فيها سوى  يزكي املنطلق الذي آثرنا ، وهو أن القصيدة ، منظورا إليها في آفاقها امليتافيزية هي محور التجربة ، وما ضيافة  

 تأسيس لها ، دون أن ينفي ذلك استحضار هذه التجارب في بعدها التاريخي املتعّين ، كما هو الشأن مع السّياب نفسه :  

 أنا السّياب   –أعيدوا أعيدوا 

 أعيدوا إلّي ماء بويب

 وغيالن، أين غيالن؟ 

 3وعصاي التي أهّش بها على وحشتي  

مال الدين مع طاغور*** في قصيدة " حوار مع طاغور " هو ما يقيم أواصر املوقف بجالء . ولعل الحوار الذي أقامه أديب ك

 يجلس الشاعران إلى ضفاف الغانـــج والفرات : 

 نعلب برموز الوهم حتى دهمنا املساء وألقي القبض 

 

 . 326املجلد الثالث ، ص  . أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، 1

حمود  ** حضر السّياب بقوة في الشعر العربي ، مثل قصيدة محمد املاغوط " إلى بدر شاكر السّياب" من ديوانه " الفرح ليس مهنتي" ، و قصيدة م 

 درويش " أتذكر السّياب: من ديوانه " ال تعتذر عما فعلت".

 .  54، ص  1996فبراير  -جلة اآلداب ، العدد األول و الثاني ، يناير. جبرا إبراهيم ، السّياب بعد ثالثين سنة ، م 2

 .  89. أديب كمال الدين ، األعمال الشعرية الكاملة ، املجلد الثاني ، ص  3

للكتاب الجائر ،    املؤسسة الوطنية  –*** قدم خليفة التليس ي ترجمة متميزة لشعر طاغور في كتابه " هكذا غنى طاغور"  ) الدار العربية للكتاب ليبيا  

ما يقّرب شعر أديب كمال الدين منه ، على الرغم من الفوارق    -في تقديرنا    -( ، وصفه فيها بأنه " شاعر عظيم  اكتشف عظمته في البساطة". و هو 1989

 الجلّية بين التجربتين. 
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 نلعُب برموز الوهم حّتى دهمنا املساء

 وألقى القبض علينا 

 بتهمة تسّول املعجزات 

 نهار املقدسة عند ضفاف األ

 
ً
 1  .بتهمة انتظار من ال يجيء أبدا

وا رحالهم على ضفاف الشعر، فإذا القصيدة تقيم في الوهم ، وتنشد املستحيل
ّ
، وتنظر ما ال  كان طاغور من أعظم من حط

اإلسالم ورؤيا  بابل  بملحمة  تلتقي  الهند  بحكمة  وإذا   . العظيميأتي  اإلنساني  الشعر  في روح  لتستقر  الذي ،  رامبو بحسه    ،  أدرك 

  P. Verlaineالشعري العميق واملتأّصل بأنه اختيار ال مجال فيه للعبث ، لذلك آثر أن يتركه بعد تجربة قصيرة ، مجيبا بول فيرلين 

صير  . الشعر في مواجهة الوجود وامل  (24)  » إني قلت ما ينبغي أن يقال ، ولم يعد لدي ش يء أقوله    «عندما طلب منـــه العودة إليه :  

 وعبء الكينونة ، ذلك ما لم يتحمله رامبو . 
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 أسلوب االلتفات يف القرآن الكريم: بني تشكيل البنية وبناء املعنى 
The Apostrophe style in the Holy Quran: 

Between structural composition and semantic construction 
 د. كمال ذاكير، أستاذ باحث، الكلية املتعددة التخصصات، خريبكة، جامعة السلطان موالي سليمان 

Dakir Kamal, polydisciplinary faculty of Khouribga, University Sultan Moulay Slimane 

  

  

   ملخص: 

على    ؛ إذ عادة ما ُينظر إلى االلتفاتالكريم  القرآن  في  بناء املعنى و   تشكيل البنية   يروم املقال كشف وظيفة أسلوب االلتفات في

داللة النص، وهذا ما سعى تحديد    أنه مجرد حلية أسلوبية تروم دفع امللل والسآمة عن السامع دون أن يكون له دور مباشر في

ورسم   ،من هذا املنطلق، انقسم املقال إلى محورين؛ اهتم األول بتوضيح فاعلية االلتفات في تشكيل بنية النص  .إلى تفنيده  املقال 

 . أسلوب في بناء املعنى القرآنيهذا   وظائف تجلية معامله. في حين، انبرى اآلخر إلى

 البنية، الداللة، القرآن الكريم.  االلتفات، الكلمات املفتاحية: 

Abstract: 

The article aims to reveal the Apostrophe style functions, in the composition of the structure and the 

construction of meaning, in the Holy Quran; because this style is typically considered as a rhetorical improver; that 

renews the receiver's attention, and breaks the monotony of the text, without occupying a fundamental role in the 

meaning determination; that's what the article refutes. 

From this perspective, the article was divided into two axes: The first was anxious to explain the style 

effectiveness in the elaboration of the text structure and to draw its characteristics. However, the other one 

proceeded to the demonstration of the style functions in the Quranic meaning construction. 

Keywords: Apostrophe; structure; meaning; the Holy Quran. 
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 مقدمة: 

ه( على رأس "محاسن الكالم" في كتابه  296-فقد وضعه ابن املعتز )  ،قديما وحديثا  بالغيين حظي أسلوب االلتفات باهتمام ال

املخاطبة وما يشبه ذلك، ومن االلتفات    "البديع"، معرفا إياه بقوله: "وهو انصراف املتكلم عن املخاطبة إلى اإلخبار، وعن اإلخبار إلى

، ونفهم من كالمه أن االلتفات، في أصل وضعه، تحول يعتري الضمائر العائدة إلى  1االنصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر" 

 املرجع نفسه، وهذا ما استقر عليه رأي الجمهور فيما بعد.

لاللتفات مظهرا معنويا يرتبط بتغير أغراض الخطاب، وتحول املتكلم من معنى  لكن ابن املعتز قد أشار في تعريفه، أيضا، إلى أن  

"االعتراض"  مثل:   البالغية،  األساليب  من  مجموعة  مع  يتداخل  االلتفات  جعل  الذي  األمر  اآلخر،  ، 3و"االستطراد"  2إلى 

 ، وغيرها.5، و"التذييل"4و"االستدراك" 

بل إن كالم ابن املعتز أسس ملنظور مواز ألسلوب االلتفات في تاريخ البالغة العربية، منظور أبعد االلتفات عن حقل الضمائر،  

محررا إياه من كل قيد، ألن تركيز أصحابه انصب على دراسة التحوالت في الخطاب على املستويين املعنوي واألسلوبي، ومن رواد 

؛ فهو عنده استجابة آنية لحاجة يرى باث الخطاب أن  من نعوت املعانيهـ( الذي عد االلتفات  337-هذا الطرح قدامة بن جعفر )

. وقد تأثر العديد من البالغيين بتصوره منهم:  6من شأنها أن توضح وجهة نظره، وترد على منتقديه، وتمكنه من االحتجاج لدعواه 

هـ(، وحازم  517-هـ(، وأبو طاهر البغدادي )429-(، وأبو منصور الثعالبي )هـ395-هـ(، وأبو هالل العسكري )388-أبو علي الحاتمي )

 .7هـ( 684-القرطاجني ) 

والحقيقة أن هذا الفهم املوسع ألسلوب االلتفات يتداخل مع مفهوم االنزياح في الدراسات الغربية، ولعل هذا ما نستشفه من  

وج من نوع إلى نوع، وسلوك سبيل بعد سبيل حتى إن التخلصات هي هـ( حين عرف االلتفات بقوله: "هو الخر 764-كالم الصفدي )

 
 .73م، ص 1/2012لبنان، ط -عبد هللا بن املعتز: كتاب البديع، تحقيق: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت -1

زويني: اإليضاح  االعتراض هو: "أن يؤتى في أثناء الكالم، أو بين كالمين متصلين معنى، بجملة أو أكثر ال محل لها من اإلعراب لنكتة". )جالل الدين الق  -2

 (. 158م، ص 1/2003لبنان، ط -البالغة، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت في علوم 

لعلوي: الطراز االستطراد: "أن يشرع املتكلم في ش يء من فنون الكالم، ثم يستمر عليه فيخرج إلى غيره، ثم يرجع إلى ما كان عليه من قبل". )ابن حمزة ا  - 3

 (.8/  3هـ، 1/1423بيروت، ط -اإلعجاز، املكتبة العصريةألسرار البالغة وعلوم حقائق 

صري: تحرير االستدراك: "وهو على قسمين: قسم يتقدم االستدراك فيه تقرير ملا أخبر به املتكلم وتوكيد. وقسم ال يتقدمه ذلك". )ابن أبي االصبع امل  -4

 (. 331م، ص1983حياء التراث اإلسالمي بالقاهرة، التحبير في صناعة الشعر والنثر، تقديم وتحقيق: حنفي محمد شرف، لجنة إ

وإنما يؤتى به   التذييل: "وهو أن يذيل املتكلم كالمه بجملة يتحقق فيها ما قبلها من الكالم، وتلك الجملة على قسمين: قسم ال يزيد على املعنى األول،  -5

 (.387بله." )ابن أبي االصبع: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، ص وقسم يخرجه املتكلم مخرج املثل السائر ليحقق به ما ق  .للتوكيد والتحقيق

 يرد عليه قوله، أ  -6
ً
 في معنى، فكأنه يعترضه إما شك فيه أو ظن بأن رادا

ً
  عرف قدامة بن جعفر االلتفات بقوله: "وهو أن يكون الشاعر آخذا

ً
و سائال

 على ما قّدمه، فإما أن ي
ً
ؤكده أو يذكر سببه أو يحل الشك فيه" )قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقيق: كمال مصطفى، يسأله عن سببه، فيعود راجعا

 (. 146م، ص 4/2015القاهرة، ط -مكتبة الخانجي

  .18م، ص 1998ينظر: حسن طبل: أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، دار الفكر العربي،  -7
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؛ إذ تسعى دراسة االلتفات وفق هذا التوجه، شأنها في ذلك شأن االنزياح، إلى "التقاط النتوءات أو التحوالت  1نوع من االلتفات" 

 .2التعبيرية في لغة األدب للكشف عن شحناتها التأثيرية أو الداللية"

هؤالء البالغيون فهم كالم ابن املعتز حين أبعدوا االلتفات عن حقل الضمائر؟ مخالفين بذلك رأي الجمهور؛  ولكن هل أساء  

املعنى في الخطاب. وهذا ما جعل املقال   التنبيه إلى تغير  إمكانية اضطالع تبديل الضمير بوظيفة  إلى  ألن تعريف ابن املعتز يومئ 

ستوى الضمير ال تقتصر وظيفته على تطرية نشاط السامع، وتكسير رتابة النص، ينطلق من فرضية مفادها أن االلتفات على م

كما درج على ذلك جمهور البالغيين، وإنما تمتد إلى تبئير التغيرات الداللية، وتسليط الضوء على التحوالت األسلوبية في الخطاب.  

 تخذ البحث آياته متنا للدراسة. وبما أن االلتفات من الخصائص األسلوبية املميزة للقرآن الكريم، فقد ا

االلتفات في تشكيل بنية    وظيفةدراسة في سبيل التحقق من صحة الفرضية السابقة، انقسم املقال إلى محورين، اهتم األول ب

 ، وكان هدفه اإلجابة عن سؤالين مركزيين، هما: النص

 نص القرآني؟ ما أبرز بنيات التقابل التي يولدها تشغيل أسلوب االلتفات بين أجزاء ال -

 كيف يتيح االلتفات للنص القرآني إمكانية التعالي عن بنية الزمن؟ -

، وذلك على افتراض أنه منبه أسلوبي يضطلع بمجموعة من  في بناء املعنى   االلتفات   دور تجلية    إلى  في حين، انبرى املحور اآلخر

 هتمام في هذا املحور على اإلجابة عن السؤال اآلتي:الوظائف املسهمة في تحديد داللة الخطاب. على هذا األساس، فقد تركز اال 

 كيف يبئر أسلوب االلتفات املعنى، ويسهم في تنويعه داخل الخطاب القرآني؟   -

 دور االلتفات في تشكيل بنية النص:  .1

بين الجمل  وتركيبية  يسهم أسلوب االلتفات في رسم منعرجات داللية داخل النص الواحد، من خالل وضع تقابالت معنوية  

ن  
ّ
، وقد  بسالسةالزمن؛ فقد ينقل الخطاب من األزمنة الغابرة إلى زمن النبوة    من خرق بنيةامللتفت منها وامللتفت إليها، كما يمك

 قد يسهم في صياغة النواميس الكونية املتعالية عن الزمان واملكان. و ى عوالم اآلخرة، يحّول الخطاب من فضاء الدنيا إل

 سورة الفاتحة نموذجا   االلتفات وبنية التقابل: .1.1

ن أسلوب االلتفات من إنشاء  
ّ
، كما هو الحال في سورة  اامللتفت إليه على وقوعه الضميرينّبه  أشكال مختلفة من التقابل،  يمك

ْسَتِعيُن﴾الفاتحة مثال، عندم
َ
اَك ن ْعُبُد َوِإيَّ

َ
اَك ن جزئي السورة الكريمة؛  بين    ةالحاصل  تإشارة انطالق للتقابال   3ا كان قوله تعالى: ﴿ِإيَّ

في الجزء   بعد الثناء عليه سبحانهفمنعطفا وانتقاال في الغرض؛  إذ نميز في السورة بين غرض ي الثناء والدعاء، وقد شكل االلتفات  

، 4جاء الدعاء، "وال شك أن الدعاء يقتض ي الخطاب فكان قوله: إياك نعبد تخلصا يجيء بعده: اهدنا الصراط"   األول من السورة

 يره من ضمائر الخطاب املوجهة إليه سبحانه. وغ

السورة الكريمة؛    مستهلالواردة في    من ضمائر الغيبة   سلسلة ضمائر الخطاب قد جاءت مرتبطة بداللة مقابلتهانالحظ أن  و 

الربوبية،   يعكس توحيد  الش يء الذيفلئن كان الحمد قوال باللسان فإن العبادة شكر باألفعال، وبما أن هللا رب واحد للعاملين،  

يترجم توحيد العبودية. وإذا كان اسم الرحمن عاما وشامال لـ"جالئل النعم وعظائمها   األمر الذي فإنه املستحق للعبادة دون سواه،  

 
 . 1/257م، 2016لبنان،  -مية العجم، دار الكتب العلمية، بيروتخليل بن أيبك الصفدي: الغيث املنسجم في شرح ال  -1

  .33حسن طبل: أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، ص  -2

  .5الفاتحة:  -3

  .1/179م، 2/1984تونس، ط -ابن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر -4
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، فإنه قد جاء مناسبا لطلب االستعانة املحيط باألمور كلها دينّيها ودنيوّيها. وإذا كان اسم الرحيم خاصا "يتناول ما دق  1وأصولها" 

، فإن طلب الهداية إلى الصراط املستقيم مختص بأمور الدين أساسا، وذلك طمعا في إنعامه سبحانه، وخوفا من  2نها ولطف"م

، والقدرة على التقرير في مصير خلقه يوم 3سخطه وغضبه، إقرارا له سبحانه بامللك "القاهر واالستيالء الباهر والغلبة التامة" 

لنصف األول من السورة، املتوافق مع آخرها؛ فاإلنعام والغضب وغيرها تختص بمن يملك القدرة العرض بين يديه، كما جاء في ا

 القائمة بين طرفي االلتفات في السورة الكريمة: الداللي أوجه التقابل اآلتية توضح الخطاطة و  والسلطة.

 

الكريمة على الجانب الداللي، بل امتد إلى الجانب التركيبي كذلك، الش يء الذي أضفى توازنا بديعا    لم يقتصر التقابل في السورة

الثبات   صفة  تعكس  اسمية  جمل  من  السورة  من  األول  الجزء  تألف  فقد  عقده،  واسطة  االلتفات  كان  السورة،  أجزاء  على 

لثناء. في املقابل، تكون الجزء اآلخر من السورة من جمل فعلية واالستمرارية التي تتصف بها الذات العلية، بوصفها املعني بخطاب ا

ْسَتِعيُن﴾ تومئ إلى الطابع املؤقت الذي يميز الخلق. في حين، استهلت آية االلتفات:  
َ
اَك ن ْعُبُد َوِإيَّ

َ
اَك ن باسم، على الرغم من كونها    4﴿ِإيَّ

جزأي السورة، ولتجلي من جهة أخرى طبيعة العالقة التي تربط   جملة فعلية، لتشعر من جهة بالتغيير الحاصل في نوع الجمل، بين

ْعُبُد﴾ العباد برب العباد. وحتى يكتمل التقابل التركيبي بين طرفي السورة، نجد أن  
َ
اَك ن تمثل نتيجة منطقية لخطاب االعتراف    ﴿ِإيَّ

ْسَتِعيُن﴾باهلل ربا، وأن  
َ
اَك ن ، ومن شأن الخطاطة اآلتية أن تجلي جوانب التقابل تعد مقدمة لخطاب الدعاء الذي جاء بعدها  ﴿ِإيَّ

 التركيبي بين جزأي السورة الكريمة: 

 

ن األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق وتعليق عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد معّوض،  الزمخشري: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيو   -1

  .111-1/110م، 1/1998مكتبة العبيكان، ط

  .111/ 1املرجع نفسه،  -2

  .1/15لبنان، )د.ت(، -أبو السعود العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار إحياء التراث العربي، بيروت -3

  .5الفاتحة:  -4
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   :خرق بنية الزمنااللتفات و  .2.1

الضمائر   يعتري  الذي  التحول  نتيجة  نفسه،  الخطاب  في  متباعدة  فترات زمنية  تجميع  القدرة على  االلتفات  أسلوب  يمتلك 

ْن املالعائدة إلى   ُم ِممَّ
َ
ل
ْ
ظ
َ
رجع عينه، ومن نماذج خرق بنية الزمن التي يولدها االلتفات في القرآن الكريم، نذكر قوله تعالى: ﴿َوَمْن أ

َر ِبآَياِت رَ  ِ
ّ
ك
ُ
ْجِرِميَن ُمْنَتِقُموَن﴾ ذ

ُ ْ
ا ِمَن امل ْعَرَض َعْنَها ِإنَّ

َ
مَّ أ

ُ
ِه ث ّبِ

ِه" إلى التكلم في  1 ، والذي تضمن التفاتا من الغيبة في قوله تعالى: "آَياِت َرّبِ

آياته سبحانه،   بالتهديد الشديد للظاملين نظير إعراضهم عن  ا" املحّمل  ا   األمر الذي"ِإنَّ ملجرمين، "وقد  جعلهم يصّنفون في دائرة 

 .يتجاوز حدود الدنيا ليصل إلى دار الخلود  2يقال: إن املجرمين أعم من الظاملين فيكون دخولهم في االنتقام من املجرمين أخرويا" 

 يكون االلتفات مشعرا بهذا الصدع الزمني الواقع في اآلية، والذي نقلنا بسالسة ويسر من األرض إلى السماء. ،وبذلك

ُم َما  وقد يساعد أسلو 
َ
ْعل

َ
َك ت َنا ِإنَّ ب االلتفات على صياغة القوانين الكونية املجردة عن الزمان واملكان، كما في قوله تعالى: ﴿َربَّ

َماِء﴾   ِفي السَّ
َ

ْرِض َوال
َ ْ
ْيٍء ِفي األ

َ
ِ ِمْن ش 

َّ
ى َّللا

َ
َفى َعل

ْ
ْعِلُن َوَما َيخ

ُ
ِفي َوَما ن

ْ
خ

ُ
لى لسان خليله  ؛ إذ جاء التحول من الخطاب في قوله تعالى ع3ن

ْيٍء" لينبه على القاعدة العامة املبينة لع
َ

ِ ِمْن ش 
َّ

ى َّللا
َ
َفى َعل

ْ
ُم" إلى الغيبة في قوله: "َوَما َيخ

َ
ْعل

َ
َك ت ظمته سبحانه، وبما أنها إبراهيم: "ِإنَّ

ظهر فيها اسم الجاللة ليكون التذييل مستقال بنفسه بمنزلة املثل وال
ُ
الصالح على    4كالم الجامع"قد وردت في صورة تذييل، فقد "أ

 مر األزمان. 

متمثال في استحضار النبي صلى هللا عليه وسلم في  ،ويبقى الوجه األبرز لالنتقال عبر الزمن، الذي من شأن االلتفات أن يتيحه

ألول بقوله  لشكل اونمثل ل  القرآني، والوقائع املستقبلية عند اإلخبار بأحوال اآلخرة.  ص أثناء سرد القص في  خضم األحداث املاضية  

َنا ِفيهَ 
ْ
ِتي َباَرك

َّ
اِرَبَها ال

َ
ْرِض َوَمغ

َ ْ
اِرَق األ

َ
وا ُيْسَتْضَعُفوَن َمش

ُ
ان
َ
ِذيَن ك

َّ
َقْوَم ال

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
ى َبِني ِإْسَراِئيَل  تعالى: ﴿َوأ

َ
ُحْسَنى َعل

ْ
َك ال ِلَمُت َرّبِ

َ
ْت ك مَّ

َ
ا َوت

اَن َيْصَنُع فِ 
َ
ا َما ك

َ
ْرن وَن﴾ِبَما َصَبُروا َوَدمَّ

ُ
وا َيْعِرش

ُ
ان
َ
ْوُمُه َوَما ك

َ
َنا" إلى الغيبة عند  5ْرَعْوُن َوق

ْ
ن االلتفات من التكلم في قوله: "َباَرك

ّ
، فقد مك

 
  .22السجدة:  -1

  .21/234ابن عاشور: التحرير والتنوير،  -2

  .38إبراهيم:  -3

  .13/243ابن عاشور: التحرير والتنوير،  -4

  .137األعراف:  -5
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ا"، من إشراك الرسول صلى هللا عليه وسلم في سير األحداث
َ
ْرن َك"، قبل العودة إلى التكلم من جديد في قوله: "َدمَّ الش يء   ، قوله: "َرّبِ

 دم الفجوة الزمنية الفاصلة بين زمن موس ى عليه السالم، وزمن الرسالة املحمدية.  ر الذي أسهم في 

َحًدا )  لآلخرونورد تمثيال  
َ
اِدْر ِمْنُهْم أ

َ
غ
ُ
ْم ن

َ
ل
َ
اُهْم ف

َ
ْرن

َ
 َوَحش

ً
ْرَض َباِرَزة

َ ْ
َرى األ

َ
ِجَباَل َوت

ْ
ُر ال َسّيِ

ُ
َك  47قوله تعالى: ﴿َوَيْوَم ن ى َرّبِ

َ
( َوُعِرُضوا َعل

 
َ
ا ل ْم َمْوِعًدا﴾ َصفًّ

ُ
ك
َ
ْجَعَل ل

َ
ْن ن

َّ
ل
َ
ٍة َبْل َزَعْمُتْم أ َل َمرَّ وَّ

َ
ْم أ

ُ
ْقَناك

َ
ل
َ
َما خ

َ
ا ك

َ
ْم  1َقْد ِجْئُتُمون

َ
ل
َ
، فقد أتاح االلتفات من التكلم في قوله تعالى: "ف

َك"، قبل العودة إلى تشغيل ضمائر التكلم من جديد في   َرّبِ ى 
َ
إلى الغيبة في قوله: "َعل اِدْر" 

َ
غ
ُ
ا" إمكانية إشراك  ن

َ
َقْد ِجْئُتُمون

َ
قوله: "ل

 الرسول، عليه الصالة والسالم، في اإلخبار عن أهوال القيامة وزمن الحشر املباين لزمن بعثته صلى هللا عليه وسلم. 

؛  ن ضمائر الحضور، وعلى رأسها ضمائر املخاطبة، تمكن عند االلتفات إليها من تجديد املعني بالخطاب على مر الزمنثم إ

لدَّ   الش يء الذي 
َ
ْهٌو َول

َ
ِعٌب َول

َ
 ل

َّ
َيا ِإال

ْ
ن  الدُّ

ُ
َحَياة

ْ
اُر  يعطي للخطاب القرآني صبغة الراهنية، ونمثل لهذه الخاصية بقوله تعالى: ﴿َوَما ال

وَن﴾ 
ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ُقوَن أ ِذيَن َيتَّ

َّ
ْيٌر ِلل

َ
 خ

ُ
ِخَرة

ْ
 2اآل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ن االلتفات إلى ضمير املخاطب في قوله تعالى: "أ

ّ
وَن" من إقحام السامعين ؛ إذ مك

ُ
ْعِقل

 عموما في املوعظة اإللهية التي تقدمها اآلية القرآنية.   

تعطي األسماء املعرفة بـ"ال" الجنس هذه اإلمكانية أيضا ؛ إذ يدخل تحتها كل أفراد جنسها ما بقيت األرض ومن عليها، ونورد  

 
َ
ك اِنَم 

َ
َمغ  ُ

َّ
ُم َّللا

ُ
الفتح: ﴿َوَعَدك في سورة  تعالى  ُمْؤِمِنيَن قوله 

ْ
ِلل  

ً
آَية وَن 

ُ
َوِلَتك ْم 

ُ
َعْنك اِس  النَّ ْيِدَي 

َ
أ  

َّ
ف

َ
َوك َهِذِه  ْم 

ُ
ك
َ
ل َل  َعجَّ

َ
وَنَها ف

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
ت  
ً
ِثيَرة

ا ُمْسَتِقيًما﴾ 
ً
ْم ِصَراط

ُ
ُمْؤِمِنيَن" سلسلتين من ضمائر  3َوَيْهِدَيك

ْ
 ِلل

ً
  نموذجا على ذلك؛ إذ توسط ضمير الغيبة املتمثل في قوله تعالى: "آَية

الذيالخطاب،   اتصف   األمر  من  لكل  بل شاملة  الحديبية فقط،  الذين حضروا صلح  باملؤمنين  غير مخصوصة  الصفة  يجعل 

بخصالهم إلى أن تقوم الساعة؛ فلو قيل "آية لهم" عطفا على ضمائر الخطاب قبلها وبعدها الختصت اآلية بمن عاصر الصلح دون  

 . مغيره

 دور االلتفات في بناء املعنى:  .2

معناه،    تركيز  كما يمكن   ،الخطابفي  غرض  الأسلوب االلتفات بقدرته على تبئير املعنى؛ فهو منبه أسلوبي يؤشر على تغير    يتسم 

وألسلوب االلتفات أيضا القدرة على جعل الخطاب متعدد الدالالت، وذلك تبعا لطبيعة قائله، واملرجع الذي تعود إليه ضمائره،  

ذ نجد االلتفات متحصال في قراءة دون أخرى، إضافة إلى املوقع الذي تحتله جمل االلتفات داخل  والقراءة القرآنية التي تتيحه؛ إ

 التركيب، والذي قد يؤدي تغيره إلى تغير املعنى املراد.

 االلتفات منبه أسلوبي على تغير الغرض:  .1.2

ل االلتفات أحد املنبهات األسلوبية التي تحيلنا على طبيعة املقام في املق
ّ
طع القرآني؛ فالتحول في الضمير مع ثبات املرجع  يشك

دليل على تغّير نوع اإلحالة داخل الخطاب، "فلئن كانت اإلحالة بضمير الغائب نصية مقالية فهو يحال بواسطته على سابق مذكور  

ب والتكلم أشد ارتباطا  االخط . بهذا تكون ضمائر  4في النص عادة، فإن اإلحالة بضمير املخاطب )والحضور عامة( إحالة مقامية"

 باملقام، في الوقت الذي تظل فيه ضمائر الغيبة حبيسة النص والسياق اللغوي.
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ن، وإنما تمتّد  ي البالغي  جمهور   هذا املعطى يجعل غاية االلتفات عموما ال تنحصر فقط في تجديد نشاط السامع، كما رّوج لذلك

دا للدماء التي تسري في ش  االلتفات  ليصبح رايين النص؛ فاعتماد ضمير الغيبة وحده، "مدعاة إلى أن ينغلق الكالم القرآني  مجّدِ

على تغير مقام الخطاب وتغير أغراضه،   امؤشر . في حين، يعد تبديل الضمير  1على نفسه، وإلى أن تنحصر وظيفته في مجرد اإلخبار" 

ر عارضا؛ إذ سرعان ما يعود الخطاب إلى غرضه  قد يكون هذا التغير خروجا عن غرض إلى آخر مختلف عنه، وقد يكون التغيف

 يعد مقدمة لغرض جديد مخالف لسابقْيه.  ، ثان غرض األصلي الذي جاء من أجله، وقد يكون متالحقا؛ فبعد الغرض األول يأتي

 االلتفات والخروج عن الغرض:  .أ 

خير    سورة الفاتحةلعل االلتفات الحاصل في  و   .نقصد بالخروج االنتقال من غرض أول إلى غرض آخر، دون نية العودة إلى األول 

ْعُبُد﴾ نموذج لهذا التحول الداللي
َ
اَك ن من غرض الثناء إلى غرض الدعاء الذي   باالنتقالمؤذنا    2؛ إذ كان االلتفات في قوله تعالى: ﴿ِإيَّ

 استمر إلى نهاية السورة الكريمة. 

سورة الحشر مثال؛ إذ كان في االلتفات إلى التكلم  في  حال  ال هو    وقد يكون هذا االلتفات مؤشرا على قرب انتهاء السورة، كما 

 ِ
َّ

َيِة َّللا
ْ
ش

َ
ًعا ِمْن خ اِشًعا ُمَتَصّدِ

َ
ْيَتُه خ

َ
َرأ
َ
ى َجَبٍل ل

َ
ُقْرآَن َعل

ْ
ا ال

َ
َنا َهذ

ْ
َزل
ْ
ن
َ
أ ْو 

َ
ُهْم الوارد  في قوله تعالى: ﴿ل

َّ
َعل

َ
اِس ل ْضِرُبَها ِللنَّ

َ
اُل ن

َ
ْمث
َ ْ
َك األ

ْ
 َوِتل

ُرو 
َّ
تحول إلى غرض التنويه بهدي القرآن العظيم، و"إيذان بانتهاء السورة ألنه انتقال بعد طول الكالم في غرض فتح قرى    3َن﴾ َيَتَفك

، والذي استخدمت فيه سلسلة طويلة من ضمائر الغيبة، امتدت  4اليهود وما ينال املنافقين من جرائه من خسران في الدنيا واآلخرة" 

 من بداية السورة.  

 ات والغرض املعترض: االلتف  .ب

  ، عتراضاال   يتداخل مع مجموعة من األساليب البالغية، يأتي في مقدمتها أسلوب  أسلوب االلتفاتإلى أن   بداية املقالأشرنا في  

، وهو ما اعترض عليه أبو القاسم السجلماس ي، بقوله: "غلط من  5لدرجة جعلت مجموعة من البالغيين يرادفون بين األسلوبين 

وجود اعتراض  على    مؤشرا أسلوبيا  عدااللتفات ي. ولعل مرد التداخل بين األسلوبين راجع إلى أن  6نوعا واحدا غير متباين" عدهما  

 . في الخطاب

 فقد يشعر االلتفات ببداية املقطع املعترض، كما هو الحال في  
َ

ال
َ ْ
 ِمَن امل

َ
ذ
َ
خ َبِنيَن َواتَّ

ْ
ْم ِبال

ُ
ك ْم َربُّ

ُ
ْصَفاك

َ
أ
َ
ف
َ
ا  قوله تعالى: ﴿أ

ً
اث
َ
ِة ِإن

َ
ِئك

 َعِظيًما )
ً

ْوال
َ
وَن ق

ُ
َتُقول

َ
ْم ل

ُ
ك ُفوًرا )40ِإنَّ

ُ
 ن

َّ
ُروا َوَما َيِزيُدُهْم ِإال

َّ
ك
َّ
ُقْرآِن ِلَيذ

ْ
ا ال

َ
َنا ِفي َهذ

ْ
ف َقْد َصرَّ

َ
ا 41( َول

ً
وَن ِإذ

ُ
َما َيُقول

َ
 ك

ٌ
اَن َمَعُه آِلَهة

َ
ْو ك

َ
ْل ل

ُ
( ق

 ﴾
ً

َعْرِش َسِبيال
ْ
ى ِذي ال

َ
ْوا ِإل

َ
ْبَتغ

َ
َنا"   إذ يعد،  7ال

ْ
ف َقْد َصرَّ

َ
االلتفات من ضمائر الغيبة العائدة إليه سبحانه إلى التكلم في قوله تعالى: "َول

"ذكر فظاعة قولهم بأن املالئكة بنات هللا أعقب ذلك بأن في    بعد أنالغرض من إيراد الخطاب؛ فهّم  تحول عرض ي    مؤشرا على
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القرآن معترضة"  بره.القرآن هديا كافيا، ولكنهم يزدادون نفورا من تد في هذا  اآليتين؛  1فجملة ولقد صرفنا  سرعان ما عاد و بين 

 .2الخطاب إلى غرضه األصلي املتمثل في "إبطال تعدد اآللهة زيادة في استئصال عقائد املشركين من عروقها"

اِر ُهْم   قد يدل االلتفات على نهاية االعتراض، ومثال ذلكو  ْصَحاُب النَّ
َ
ِئَك أ

َ
ول
ُ
َبُروا َعْنَها أ

ْ
ُبوا ِبآَياِتَنا َواْسَتك

َّ
ذ
َ
ِذيَن ك

َّ
قوله تعالى: ﴿َوال

اِلُدوَن )
َ
ِك 36ِفيَها خ

ْ
ال ِمَن  ِصيُبُهْم 

َ
ن ُهْم 

ُ
َيَنال ِئَك 

َ
ول
ُ
أ ِبآَياِتِه  َب 

َّ
ذ
َ
ْو ك

َ
أ ِذًبا 

َ
ك  ِ

َّ
ى َّللا

َ
َعل َرى 

َ
ت
ْ
اف ِن  ِممَّ ُم 

َ
ل
ْ
ظ
َ
أ َمْن 

َ
َنا  َتاِب ( ف

ُ
ُرُسل َجاَءْتُهْم  ا 

َ
ِإذ ى   َحتَّ

ُفِسهِ 
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ِهُدوا َعل

َ
ا َوش وا َعنَّ

ُّ
وا َضل

ُ
ال
َ
ِ ق

َّ
ْدُعوَن ِمْن ُدوِن َّللا

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْيَن َما ك

َ
وا أ

ُ
ال
َ
ْوَنُهْم ق

َّ
اِفِريَن﴾ َيَتَوف

َ
وا ك

ُ
ان
َ
ُهْم ك نَّ

َ
، فبعد االعتراض الوارد  3ْم أ

ُم ِممَّ 
َ
ل
ْ
ظ
َ
َمْن أ

َ
َنا"، عطفا على "آَياِتَنا" الواردة في  في قوله تعالى: "ف

ُ
َرى" كانت العودة إلى استخدام ضمائر املتكلم في قوله: "ُرُسل

َ
ت
ْ
ِن اف

االعتراض،   سبقت  التي  فلتاآلية  بنهايته؛  "نبئ  "جملة:  ِصيُبُهْم" 
َ
ن ُهْم 

ُ
َيَنال ِئَك 

َ
ول
ُ
فيها  أ هم  النار  أصحاب  أولئك  لجملة:  بيان  عطف 

 اب قد ائتلف بعدما تخلله من اعتراض.يكون الخط  ،وبذلك. خالدون 

 االلتفات وتعاقب األغراض:  .ج

يجعلنا أمام ثالثة   األمر الذي تكون منبهة على تنوع األغراض التي يروم الخطاب تبليغها،  لقد تتالحق االلتفاتات في الخطاب،  

أسلوب االلتفات في الفصل بين    ابه  ضطلعيي  ت ال  الوظيفة  هونمثل لهذ؛  أغراض، على األقل، تفصل بينها حالتي التفات على التوالي

( ِذيًرا 
َ
َون ًرا  ِ

ّ
َوُمَبش اِهًدا 

َ
ش َناَك 

ْ
ْرَسل

َ
أ ا  ﴿ِإنَّ تعالى:  بقوله  الخطاب،    8أغراض 

ً
َرة

ْ
ُبك ُحوُه  َسّبِ

ُ
َوت ُروُه  ِ

ّ
َوق

ُ
َوت ُروُه  َعّزِ

ُ
َوت َوَرُسوِلِه   ِ

َّ
ِباَّلل ِلُتْؤِمُنوا   )

( 
ً

ِصيال
َ
  (9َوأ

َ
ِذيَن ُيَباِيُعون

َّ
ْو ِإنَّ ال

َ
ْفِسِه َوَمْن أ

َ
ى ن

َ
 َعل

ُ
ث

ُ
َما َيْنك ِإنَّ

َ
 ف

َ
ث

َ
ك
َ
َمْن ن

َ
ْيِديِهْم ف

َ
ْوَق أ

َ
ِ ف

َّ
َ َيُد َّللا

َّ
َما ُيَباِيُعوَن َّللا َ  َك ِإنَّ

َّ
ْيُه َّللا

َ
ى ِبَما َعاَهَد َعل

َ
ف

ْجًرا َعِظيًما﴾ 
َ
َسُيْؤِتيِه أ

َ
َناَك"، منبها على تغير الغرض فقد جاء االلتفات إلى ضمير املتكلم العائد إلى هللا سبحانه، في  ؛  4ف

ْ
ْرَسل

َ
ا أ قوله: "ِإنَّ

، انتقل  5من الخطاب؛ فبعد أن تركز مراده تعالى في بداية السورة على "الوعد بالفتح والنصر وما اقتضاه ذلك مما اتصل به ذكره" 

ى في صلح الحديبية، والذي كان  بداية إلى بيان الغرض من بعثة وإرسال النبي، عليه الصالة والسالم، ليكون مقدمة لذكر ما جر 

ى  االلتفات الذي اعترى الضمائر العائدة إلى الرسول الكريم مؤشرا عليه، واملتمثل في االنتقال من ضمير الغيبة في قوله: "َرُسوِلِه" إل 

َك".
َ
ِذيَن ُيَباِيُعون

َّ
 الخطاب عند قوله في مستهل اآلية العاشرة: "ِإنَّ ال

 أغراض الخطاب في اآليات السابقة:   فة االلتفات في الفصل بينوظي املواليةجمل الخطاطة  تو 

 
  .15/109ور: التحرير والتنوير، ابن عاش -1

  .15/110املرجع نفسه،  -2

  .37-36األعراف:  -3

  .10-8الفتح:  -4

  .26/155ابن عاشور: التحرير والتنوير،  -5



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 75  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

 

 االلتفات وتركيز املعنى:   .2.2

ن   الكريم  يساعد أسلوب االلتفات على تركيز املعنى، الذي يروم الخطاب إيصاله إلى املتلقي. وقد رصدنا في القرآن
ّ
  عدة طرق تمك

داللة وإيجاز العبارة، قصر الغرض وتخصيصه بمرجع الضمير، االلتفات من تحقيق هذه الغاية، نذكر منها: تكثيف الأسلوب  

 . ةدرجالاالرتقاء ب

 االلتفات وغرض اإليجاز:  .أ

ن
ّ
من تكثيف الداللة، وإيجاز العبارة، ومن اآليات القرآنية التي أدى فيها االلتفات هذه الوظيفة نذكر    أسلوب االلتفات  يمك

ِ ِمْن َبْعِد َما ج
َّ

 َّللا
َ
ْل ِنْعَمة َنٍة َوَمْن ُيَبّدِ ْيناُهْم ِمْن آَيٍة َبّيِ

َ
ْم آت

َ
عِ قوله تعالى: ﴿َسْل َبِني ِإْسراِئيَل ك

ْ
ِديُد ال

َ
َ ش

َّ
ِإنَّ َّللا

َ
ُه ف

ْ
فقد جاء ؛  1قاِب﴾ اَءت

" في موقع تذييل أريد به الحكم على بني إ ِ
َّ

 َّللا
َ
ْيناُهْم" إلى الغيبة عند قوله تعالى: "ِنْعَمة

َ
سرائيل بتبديل  االلتفات من التكلم في قوله: "آت

 .للعقوبةمستحقين   األمر الذي يجعلهمنعمة هللا، 

ن املعنى بأقصر عبارة، بقوله: "فيغني مثله في الكالم أن هذا االلتفات قد أغنى عن اإلطناب، وبيّ   م(1973-)  ويرى ابن عاشور 

ألنه يفيد مفاد أن يقال كم آتيناهم من آية بينة هي نعمة    ، عن ذكر جمل كثيرة إيجازا بديعا من إيجاز الحذف وإيجاز القصر معا

بدل نعمة هللا فاهلل معاقبه، عليهم فلم يقدروها حق قدرها، فبدلوا نعمة هللا بضدها بعد ظهورها فاستحقوا العقاب، ألن من ي

ولذلك يكون ذكر مثل هذا الكالم الجامع بعد حكم    ،وألنه يفيد بهذا العموم حكما جامعا يشمل املقصودين وغيرهم ممن يشبههم

 .2جزئي تقدمه في األصل تعريضا يشبه التصريح"

د إيجاز 
ّ
ن  نفهم من كالم ابن عاشور أن أسلوب االلتفات في اآلية الكريمة قد ول

ّ
ا مركبا من إيجاز حذف وقصر في آن واحد، ومك

من خالل صيغة العموم التي اكتنفته من ضرب عصفورين بحجر واحد؛ فقد أوقع حكم التبديل على بني إسرائيل، وأشرك فيه  

 كل من اقتدى بخطاهم، وشابه فعله إجرامهم. 
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 االلتفات وغرض القصر:   .ب

املرجع الذي يعود إليه ضميراه، ومن النماذج التي يزخر بها القرآن الكريم    في قصر الغرض على  ،أيضا  ،يسهم أسلوب االلتفات

 َيْرُبو ِعْنَد 
َ

ال
َ
اِس ف ْمَواِل النَّ

َ
ْيُتْم ِمْن ِرًبا ِلَيْرُبَو ِفي أ

َ
ِريُدوَن  في هذا الباب نورد قوله تعالى في سورة الروم: ﴿َوَما آت

ُ
اٍة ت

َ
ْيُتْم ِمْن َزك

َ
ِ َوَما آت

َّ
 َّللا

 ِ
َّ

ْضِعُفوَن﴾َوْجَه َّللا
ُ ْ
ِئَك ُهُم امل

َ
ول
ُ
أ
َ
؛ فبعد سلسلة من ضمائر الخطاب العائدة إلى املؤمنين وقع االلتفات إلى ضمائر الغيبة تنويها 1 ف

بقدرهم، تنويه تضمن ضمير الفصل )ُهُم( "لقصر جنس املضعفين على هؤالء، وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم االعتداد بإضعاف  

 2إضعاف من عداهم إضعاف دنيوي زائل." ألن  من عداهم

تجدر اإلشارة إلى أن القصر متحقق في اآلية، حتى في غياب ضمير الفصل، نظرا إلى تعريف طرفيه، إال أن توظيف ضمير الفصل  

 قد أكد القصر على هؤالء دون غيرهم، وأسهم بذلك في االرتقاء بدرجته. 

 االلتفات واالرتقاء بالدرجة:  .ج

ن  
ّ
َك يمك َرّبِ ى 

َ
َعل اَن 

َ
ك َواِرُدَها   

َّ
ِإال ْم 

ُ
ِمْنك ﴿َوِإْن  تعالى:  قوله  في  كما  القرآنية،  اآلية  داللة  تركيز  زيادة  من  االلتفات  َحْتًما    أسلوب 

ا﴾  ْم" لالرتقاء بدرجة توعد الكفار وتهديدهم، وقطع املجال أم  ؛3َمْقِضيًّ
ُ
ام أّي  فقد جاء االلتفات إلى الخطاب عند قوله: "َوِإْن ِمْنك

الغيبة  فيه توظيف ضمائر  يتسبب  َم   4لبس قد  َجَهنَّ َحْوَل  ُهْم  ُنْحِضَرنَّ
َ
ل مَّ 

ُ
ث َياِطيَن  َوالشَّ ُهْم  َرنَّ

ُ
َنْحش

َ
ل َك  َوَرّبِ

َ
﴿ف تعالى:  في قوله  الواردة 

ا﴾   .5ِجِثيًّ

ُم  وتبقى صيغة االلتفات من الغيبة إلى التكلم أكثر صيغ االلتفات تعبيرا عن هذا الغرض؛ ففي قول
ُ
ك
َ
ِذي َجَعَل ل

َّ
ه تعالى: ﴿ال

َباٍت  
َ
ن ِمْن  ْزَواًجا 

َ
أ ِبِه  َرْجَنا 

ْ
خ
َ
أ
َ
ف َماًء  َماِء  ِمَن السَّ َزَل 

ْ
ن
َ
َوأ  

ً
ِفيَها ُسُبال ْم 

ُ
ك
َ
ل َك 

َ
َوَسل َمْهًدا  ْرَض 

َ ْ
ى﴾ األ تَّ

َ
التكلم في قوله:   6ش إلى  أبرز االلتفات 

َرْجَنا" خاصية االرتقاء في درجة املحاجة؛ فبعد "أن  
ْ
خ
َ
حج املشركين بحجة انفراده بخلق األرض وتسخير السماء مما ال سبيل بهم  "أ

 .7إلى نكرانه ارتقى إلى صيغة املتكلم املطاع فإن الذي خلق األرض وسخر السماء حقيق بأن تطيعه القوى والعناصر"

إنكارها، فهم يقّرون هلل بخلق    يتبّين من قول ابن عاشور أن الحجج املقدمة بضمير الغيبة امللتفت عنه ال يستطيع املشركون 

﴾  السماوات واألرض مصداقا لقوله تعالى: ُ نَّ َّللاَّ
ُ
َيُقول

َ
ْرَض ل

َ ْ
َماَواِت َواأل َق السَّ

َ
ل
َ
َتُهْم َمْن خ

ْ
ل
َ
ِئْن َسأ

َ
. وبذلك، فتسخير السماء، وإنزال  8﴿َول

لهذا الوهم ارتقت درجة االستدالل في هذه اآلية    املاء منها بيده سبحانه إال أنهم قد يتوهمون أن املطر هو املسبب لإلنبات، ودرءً 

سواه، وأن دور املاء مقتصر    10لتكشف عبر إسناد فعل اإلنبات إليه سبحانه أنه املختص به، "وال يدخل تحت قدرة أحد"  9ونظيراتها 
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على التحفيز فقط، فقد اقتضت مشيئته عز وجل أن تجعل لكل ش يء سببا؛ فكان املاء سببا في إخراج النبات، ولوال مشيئته ما  

 كان للماء دور في عملية اإلنبات. 

 االلتفات وتنويع املعاني:      .3.2

ترميز الخطاب، وجعله مزدوج الداللة أو الغرض، كما    :ذكر منهاتنويع املعاني، وذلك عبر عدة طرق ن  فيأسلوب االلتفات    يسهم 

، قد تكون يجعل الخطاب القرآني حمال أوجه  األمر الذيأن يجعل املعنى مشروطا بمجموعة من املتغيرات،    هأّن االلتفات من شأن

 . جميعا من مراده عز وجل

 االلتفات وترميز الخطاب:  .أ 

إليه عائدا إلى فئة معينة من جنس مرجع  يسهم أسلوب االلتفات في وضع   امللتفت  شفرات داخل الخطاب، تجعل الضمير 

ْم َتْهَتُدوَن )و  ،الضمير موضوع االلتفات
ُ
ك
َّ
َعل

َ
 ل

ً
ْنَهاًرا َوُسُبال

َ
ْم َوأ

ُ
ِميَد ِبك

َ
ْن ت

َ
َي أ ْرِض َرَواس ِ

َ ْ
َقى ِفي األ

ْ
ل
َ
َماٍت 15من ذلك قوله تعالى: ﴿َوأ

َ
( َوَعال

ْجِم ُهْم  َيْهَتُدوَن﴾ َوِبالنَّ سلسلة من ضمائر الخطاب في اآلية األولى وقع االلتفات إلى ضمائر الغيبة في ختام اآلية الثانية،    ؛ فبعد1 

  2ليحمل إشارة إلى "فريق خاص وهم السيارة واملالحون فإن هدايتهم بهذه النجوم ال غير." 

ِذي قوله تعالى:  يتكرر فيلعل األمر نفسه و 
َّ
ِرُحوا  ﴿ُهَو ال

َ
َبٍة َوف ّيِ

َ
ِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح ط

ْ
ُفل

ْ
ْنُتْم ِفي ال

ُ
ا ك

َ
ى ِإذ َبْحِر َحتَّ

ْ
َبّرِ َوال

ْ
ْم ِفي ال

ُ
ُرك ُيَسّيِ

َ ُم 
َّ

 ِبِهْم َدَعُوا َّللا
َ
ِحيط

ُ
ُهْم أ نَّ

َ
وا أ نُّ

َ
اٍن َوظ

َ
ّلِ َمك

ُ
ْوُج ِمْن ك

َ ْ
 َوَجاَءُهُم امل

ٌ
ِلِصيَن ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعاِصف

ْ
نَّ   خ

َ
ون

ُ
َنك

َ
َنا ِمْن َهِذِه ل

َ
َجْيت

ْ
ن
َ
ِئْن أ

َ
يَن ل ُه الّدِ

َ
ل

اِكِريَن )  22ِمَن الشَّ
َ
ى أ

َ
ْم َعل

ُ
ُيك

ْ
َما َبغ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
َحّقِ َيا أ

ْ
ْيِر ال

َ
ْرِض ِبغ

َ ْ
وَن ِفي األ

ُ
ا ُهْم َيْبغ

َ
َجاُهْم ِإذ

ْ
ن
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
مَّ ( ف

ُ
َيا ث

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
ْم َمَتاَع ال

ُ
ُفِسك

ْ
ن

وَن﴾ 
ُ
ْعَمل

َ
ْنُتْم ت

ُ
ْم ِبَما ك

ُ
ُئك ُنَنّبِ

َ
ْم ف

ُ
ْيَنا َمْرِجُعك

َ
أومأ االلتفات من الخطاب إلى الغيبة، الوارد في بداية اآلية األولى، إلى االنتقال من    إذ؛  3ِإل

املوالية بعد التحضير لذكر النقمة املختصة باملشركين، اختصاص ظهر في اآلية   ، ومكن منذكر النعمة التي تشمل كل السامعين

أن أنجاهم سبحانه؛ فإذا هم يبغون في األرض بغير الحق، وهذا ليس من خصال املؤمنين، ليصبح ضمير الغيبة في اآليتين رمزا  

للمشركين. وقد عّبر ابن عاشور عن هذا النوع من تشفير الخطاب بقوله: "وهذا ضرب من االلتفات لم ينبه عليه أهل املعاني وهو 

  4الرمز."   كالتخصيص بطريق

 االلتفات املزدوج:   .ب

ن توظيف أسلوب االلتفات داخل الخطاب من جعله مزدوج الداللة، بل حتى متضاد األغراض، ونعرض فيما يلي مجموعة  
ّ
يمك

 في القرآن الكريم.  ةاملزدوج  الوظيفة همن اآليات التي من شأنها أن تظهر قدرة أسلوب االلتفات على تأدية هذ

 وازدواجية املرجع: االلتفات   •

يؤدي إلى تباين    الش يء الذيقد يتولد عن تشغيل أسلوب االلتفات في الخطاب القرآني نوع من اإلبهام في تحديد مرجع الضمير،  

املعنى بحسب املرجع املفترض للضميرين موضوع االلتفات، ونذكر من النماذج القرآنية الواردة ضمن هذا الضرب، قوله تعالى: 

وا  
ُ
ال
َ
ًدا )﴿َوق

َ
ْحَمُن َول  الرَّ

َ
ذ
َ
خ ا﴾ 88اتَّ ْيًئا ِإدًّ

َ
َقْد ِجْئُتْم ش

َ
؛ فلئن كان الخطاب واردا إلبطال دعوى املشركين، فإن "كنايته تعريض  5( ل
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يجعل مرجع الضمير مزدوجا، لكن دون أن يورث ذلك تنوعا في    وهذا ،  1بالنصارى الذين شابهوا املشركين في نسبة الولد إلى هللا" 

ذي بقي على حاله، وإن اختلفت أسماء أدعياء هللا بين الطوائف التي تجرأت على نسبة االبن له سبحانه، وهو األحد الغرض ال

 الصمد.

ِسَر  
َ
ْد خ

َ
وإذا كانت ازدواجية املرجع في اآلية السابقة لم تفض إلى ازدواجية الغرض، فإن االلتفات إلى الخطاب في قوله تعالى: ﴿ق

ُبوا بِ 
َّ
ذ
َ
ِذيَن ك

َّ
َنا ِفيَها َوُهْم َيْحمِ ال

ْ
ط رَّ

َ
ى َما ف

َ
َنا َعل

َ
وا َيا َحْسَرت

ُ
ال
َ
 ق

ً
َتة

ْ
 َبغ

ُ
اَعة ا َجاَءْتُهُم السَّ

َ
ى ِإذ ِ َحتَّ

َّ
 َساَء  ِلَقاِء َّللا

َ
ال
َ
ُهوِرِهْم أ

ُ
ى ظ

َ
ْوَزاَرُهْم َعل

َ
وَن أ

ُ
ل

اُر 31َما َيِزُروَن ) لدَّ
َ
ْهٌو َول

َ
ِعٌب َول

َ
 ل

َّ
َيا ِإال

ْ
ن  الدُّ

ُ
َحَياة

ْ
وَن﴾ ( َوَما ال

ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
ُقوَن أ ِذيَن َيتَّ

َّ
ْيٌر ِلل

َ
 خ

ُ
ِخَرة

ْ
ن قوله    2 اآل

ّ
قد حقق هذه الغاية؛ إذ مك

وَن" من الجمع بين مرجع الكفار الذي تعود إليه ضمائر الغيبة الواردة في اآلية األولى، وبين مرجع املؤمنين الذي سبحانه
ُ
ْعِقل

َ
 ت

َ
ال

َ
ف
َ
  : "أ

الغيبة    رجعت في   ضرةالحا إليه ضمائر  أو  للمشركين،  كان خطابا  إن  التوبيخ  "في  االستفهام مستعمال  وبذلك، يصبح  الثانية.  في 

 يجعل الخطاب مستوعبا لعموم متلقيه على مر األزمان، كما بيناه آنفا.    األمر الذي ، 3التحذير إن كان خطابا للمؤمنين"

 األغراض:  ارضااللتفات وتع •

تشغيل أسلوب االلتفات، بل قد تؤدي بعض توظيفاته إلى تضاد األغراض، ونمثل لهذا  قد تتعدد أغراض الخطاب في ضوء  

َما
َ
َعاِم ث

ْ
ن
َ ْ
ْم ِمَن األ

ُ
ك
َ
َزَل ل

ْ
ن
َ
مَّ َجَعَل ِمْنَها َزْوَجَها َوأ

ُ
ْفٍس َواِحَدٍة ث

َ
ْم ِمْن ن

ُ
َقك

َ
ل
َ
ْم الضرب بقوله تعالى: ﴿خ

ُ
َهاِتك مَّ

ُ
وِن أ

ُ
ْم ِفي ُبط

ُ
ُقك

ُ
ل
ْ
ْزَواٍج َيخ

َ
 أ
َ
  ِنَية

 
ُ
ى ت

َّ
ن
َ
أ
َ
 ُهَو ف

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ُك ال

ْ
ل
ُ ْ
ُه امل

َ
ْم ل

ُ
ك ُ َربُّ

َّ
ُم َّللا

ُ
ِلك

َ
ٍث ذ

َ
ال
َ
َماٍت ث

ُ
ل
ُ
ٍق ِفي ظ

ْ
ل
َ
ًقا ِمْن َبْعِد خ

ْ
ل
َ
وَن﴾ خ

ُ
فقد تضمنت اآلية التفاتا إلى خطاب  ،  4ْصَرف

ي ِ الّدِ
َّ

 َّلِل
َ

ال
َ
ْوِلَياَء﴾ املشركين، بعد أن أخبر عنهم بطريق الغيبة ابتداء من قوله تعالى: ﴿أ

َ
وا ِمْن ُدوِنِه أ

ُ
ذ
َ
خ ِذيَن اتَّ

َّ
اِلُص َوال

َ
خ
ْ
، "ليجمع 5ُن ال

ن أسلوب االلتفات من الجمع بينهما. 6في توجيه االستدالل إليهم بين طريقي التعريض والتصريح" 
ّ
 ، وهما غرضان متضادان مك

 ج. االلتفات املشروط: 

يجعل معاني الخطاب تتنوع    الش يء الذينقصد بااللتفات املشروط حاالت االلتفات التي ال تتحقق إال بوجه واحد، على األقل،  

في   عليها  وقفنا  التي  املشروط  االلتفات  أوجه  ومن  املتاحة،  التأويل  إمكانات  الكريمبحسب  املشروط  القرآن  بمرجع    : االلتفات 

 قرآنية، بموقعه في التركيب. الضمير، بقائل الخطاب، بقراءة  

 االلتفات املشروط بمرجع الضمير:  •

د حاالت التفات متباينة، غير أن ما يميز االلتفات  
ّ
رأينا في ضرب االلتفات املزدوج أن مرجع الضمير قد يتعدد، وأن تعدده يول

تعدد إمكانات التأويل، ومن أمثلة  لىيفض ي إ الش يء الذي، نفسهرجع  املاملشروط باملرجع هو أن تحققه مرهون بعودة ضميريه إلى 

ْسِج 
َ ْ
 ِمَن امل

ً
ْيال

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذي أ

َّ
ى هذا الضرب في القرآن الكريم نجد قوله تعالى في مستهل سورة اإلسراء: ﴿ُسْبَحاَن ال

َ
َحَراِم ِإل

ْ
ِد ال

ِرَيُه ِمْن آَياِتَنا 
ُ
ُه ِلن

َ
َنا َحْول

ْ
ِذي َباَرك

َّ
ى ال ص َ

ْ
ق
َ ْ
ْسِجِد األ

َ ْ
َبِصيُر﴾   امل

ْ
ِميُع ال ُه ُهَو السَّ تضمنت اآلية الكريمة حالة التفات مؤكدة وهي  ؛ إذ  7ِإنَّ
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َنا"،  املتمثلة في التحول من ضمائر الغيبة العائدة إليه سبحانه، الواردة في بداية اآلية، إلى ضمائر التكلم، ابتداء من قوله تعالى: "َبارَ 
ْ
ك

ُه ُهَو ا ف نوعا من اللبس؛ نظرا إلى غير أن العودة من جديد إلى ضمائر الغيبة في نهاية اآلية، عند قوله: "ِإنَّ
ّ
َبِصيُر"، خل

ْ
ِميُع ال لسَّ

تقدم مرجعين محتملين لهذه الضمائر في اآلية هما: هللا عز وجل، ورسوله صلى هللا عليه وسلم، املضاف إليه سبحانه، عند قوله: 

 فتح الباب أمام تأويالت املفسرين.  األمر الذي"ِبَعْبِدِه"، 

، فإن ابن  1عّد الضمائر عائدة إلى هللا عز وجل على طريقة االلتفات الذي الزمخشري    رأسهم املفسرين، وعلى  فإذا كان جمهور 

والسالم الصالة  عليه  للنبي  جعلها  قد  امتاز  2عاشور  هنا  "وااللتفات  بقوله:  معادها،  لتحديد  ممهدا  األول  االلتفات  معتبرا   ،

في قوله: إنه هو السميع البصير، فيتبادر عود ذلك الضمير إلى غير من  بلطائف]...[ منها: التوطئة والتمهيد إلى محمل معاد الضمير  

 3".عاد إليه ضمير لنريه ألن الشأن تناسق الضمائر، وألن العود إلى االلتفات بالقرب ليس من األحسن

آلية الكريمة إثباتا  ، ومتحصلة لنبيه في ا4صفة السمع والبصر متحققة هلل تعالى بنص القرآن ألن  بعد نظر؛    ابن عاشور   رأي  وفي

في مفاتيح الغيب، بقوله: "الذي يدل على   ،لتحقق حدث اإلسراء واملعراج في حال يقظته جسدا وروحا، كما أشار إلى ذلك الرازي 

أنه تعالى أسرى بروح محمد صلى هللا عليه وسلم وجسده من مكة إلى املسجد األقص ى القرآن والخبر، أما القرآن فهو هذه اآلية، 

 5ر الدليل أن العبد اسم ملجموع الجسد والروح، فوجب أن يكون اإلسراء حاصال ملجموع الجسد والروح." وتقري

َبِصيُر"  ابن عاشور نفهم من تخريج  
ْ
ال ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  ""ِإنَّ إلى    أن قوله تعالى:  جاء تأكيدا النتقال الرسول األكرم جسدا وروحا 

، وذلك حتى يتقرر عند السامع أنه صلى هللا عليه وسلم كان مدركا بحواسه آليات هللا  املسجد األقص ى، ومنه إلى السماوات العال

 من خالل جارحتي األذن والعين في بعدهما املادي والجسدي، وعبر اإلدراك والبصيرة باعتبار أبعادهما الروحية. 

تنازع بين مرجعين، نظرا إلى كون صفتي السمع  على هذا األساس، يمكن القول إن ضمائر الغيبة الواردة في نهاية اآلية، موضوع   

والبصر من الصفات الواجبة في حقه تعالى، واملقصودة لنبيه في اآلية حتى يقتنع السامعون بتحقق الحدث جسدا وروحا، وإلى هذا  

 6التأويل أومأ ابن عاشور، بعد أن عرض آراء املفسرين، بقوله: "ولعل احتماله للمعنيين مقصود."

 االلتفات املشروط بقائل الخطاب: •

األقوال،   تنقل على لسانه  الذي  باملرِسل  القرآني،  الخطاب  في  االلتفات،  الذييرتبط تحقق بعض حاالت  ينتج تعددا    األمر 

 )  كما فييجعل املعاني تتنوع بحسب القائل املفترض،    ،دالليا
ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط
ُ ْ
ْفُس امل ُتَها النَّ يَّ

َ
  27قوله تعالى: ﴿َيا أ

ً
ة  َمْرِضيَّ

ً
ِك َراِضَية ى َرّبِ

َ
( اْرِجِعي ِإل

ِلي ِفي ِعَباِدي )28)
ُ
اْدخ

َ
ِتي﴾ 29( ف ِلي َجنَّ

ُ
ِك" إلى التكلم عند قوله: "ِعَباِدي"، غير أن    7( َواْدخ الذي تضمن التفاتا من الغيبة في قوله: "َرّبِ

 .8لتفات ال يتأكد وقوعه إال إذا كان النداء املتقدم في اآلية األولى هلل عز وجل، وليس منقوال على لسان املالئكة هذا اال
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؛ فهو بارئ النفس، ومتوفيها، ومكرمها بالدخول إلى  1كان الكالم هلل سبحانه تجلت في اآلية مظاهر االختصاص والتشريف  ذا  فإ

ا منه تقديرها لنفس املؤمن، وإجاللها لسعيه في الحياة الدنيا، وتبشيرها له برضوان هللا، قبل  جنته، وإن كان القول للمالئكة بد

 أن يتأذن سبحانه بأن يولج املؤمن نعيم جنته.       

 االلتفات املشروط بقراءة قرآنية: •

جميعا، ويحيل أي تفسير يقتصر    يعّد تعدد القراءات القرآنية من مظاهر رحمته سبحانه بعباده، تنوع يجعل املعنى موزعا بينها 

دى تعدد القراءات يؤ قد  ف  على إحداها دون اإلملام بغيرها من القراءات املتواترة تفسيرا جزئيا يعتريه القصور عن فهم مراد هللا تعالى.

وِتيُتْم مِ   لذلكتنوع املعنى املراد، ونمثل  آيات الذكر الحكيم إلى  القرآنية في بعض  
ُ
َيا  بقوله تعالى: ﴿َوَما أ

ْ
ن َحَياِة الدُّ

ْ
َمَتاُع ال

َ
ْيٍء ف

َ
ْن ش 

وَن﴾
ُ
َيْعِقل  

َ
ال

َ
ف
َ
أ ْبَقى 

َ
َوأ ْيٌر 

َ
خ  ِ

َّ
ِعْنَد َّللا َوَما  "لتعجب    2َوِزيَنُتَها  اآلية  في ختام  الكفار  الصد عن مخاطبة  ليصبح  أبي عمرو،  على قراءة 

   3املؤمنين من حالهم" 
َ
ز فيه اهتمام بقية القراءات على غرض التوبيخ املترتب  معنى إضافيا تنفرد به هذه القراءة، في الوقت الذي ت

ّ
رك

 عن مواجهتهم بالخطاب منذ بداية اآلية الكريمة.     

 االلتفات املشروط بموقعه في التركيب:  •

املعنى املراد في ضوء    وهذا قد يتحكم موقع الجمل املحتضنة لضمائر االلتفات في إثبات وقوعه من عدمه،   إلى تغير  يفض ي 

ِذيَن آَمُنوا  
َّ
وا ِمَن ال

ُ
ان
َ
ْجَرُموا ك

َ
ِذيَن أ

َّ
وَن﴾ طبيعة موقع الجملة في التركيب، ونورد تمثيال لهذا الضرب قوله تعالى: ﴿ِإنَّ ال

ُ
؛ إذ 4َيْضَحك

ْجَرُموا" التفاتا من الخطاب عّد يمكن  ال  
َ
ِذيَن أ

َّ
املتقدم في قوله تعالى:    ، اإلخبار عن الكفار بضمير الغيبة الوارد في قوله تعالى: "ِإنَّ ال

ُبوَن﴾  ِ
ّ
ذ
َ
ك
ُ
ْنُتْم ِبِه ت

ُ
ِذي ك

َّ
ا ال

َ
مَّ ُيَقاُل َهذ

ُ
 ِإنَّ ِكَتاَب ﴿إذا كان قوله تعالى في اآلية املوالية:    إال،  5﴿ث

َّ
ال

َ
يَن﴾   ك ّيِ ِ

ّ
ِفي ِعل

َ
ْبَراِر ل

َ ْ
في موقع املحكي    6األ

 .7بالقول، وذلك حتى يكون في "التعبير عنهم بالذين أجرموا إظهار في مقام اإلضمار على طريقة االلتفات"

ْجَرُموا" واقعة "موقع بدل االشتمال ملضمون جملة
َ
ِذيَن أ

َّ
: إنهم لصالوا  وإذا جعلت اآليات السابقة معترضة، عّدت جملة "ِإنَّ ال

موافقا ملقتض ى  الكالم  ، وعلى هذا التخريج لن يكون التعبير بـ"الذين أجرموا" من باب االلتفات، بل سُيعّد  8[" 16  الجحيم ]املطففين:

 الظاهر. 

 خاتمة:

ء على يمكن من تبئير التغيرات الداللية، ويسلط الضوأسلوب االلتفات، وفق فهم الجمهور،    أن  املقاليتضح في ختام هذا  

التحوالت األسلوبية في القرآن الكريم؛ ذلك أن وظيفته ال تقتصر على دفع السآمة عن السامعين وتجديد نشاطهم، كما روج لذلك  

 العديد من البالغيين، وإنما تمتد إلى تشكيل بنية النص، وتسهم في إنشاء معنى الخطاب. 
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والتركيبية التي ينسجها    الدالليةتقابالت  لنص القرآني، وذلك عبر اليسهم في تكوين بنية ا  أسلوب االلتفات  فقد بّين املقال أن

رسم عوالم متوازية داخل النص عبر الجمع بين    أوضح املقال قدرة هذا األسلوب علىبين الجمل امللتفت منها وامللتفت إليها، كما  

املقالية، ويفتح الخطاب اإللهي على سياقاته التواصلية،  فترات زمنية متباعدة، الش يء الذي يحرر القرآن الكريم من قيود اإلحالة  

 الزمن.   بشكل يجعل آيات الذكر الحكيم تتعالى عن بنية

املعنى؛ فهو  ثم إن أسلوب االلتفات   التي تحيلنا على طبيعة املقام في املقطع  يتسم بقدرته على تبئير  أحد املنبهات األسلوبية 

ا ثبات  مع  الضمير  في  فالتحول  الخطاب القرآني؛  داخل  اإلحالة  نوع  تغّير  على  دليل  كون أغراضه  بدلوت  ملرجع  عن  . هذا فضال 

األسلوب تقنية تتيح تركيز املعنى في ذهن السامع، وذلك من خالل تكثيف الداللة، وقصر الغرض وتخصيصه بمرجع الضمير، 

 .درجة االستدالل  اء فيرتقوكذا اال 

،  ازدواجية املرجع والغرضترميز الخطاب، و   :منها  ذكرناني، وذلك عبر عدة طرق  يساعد أسلوب االلتفات على تنويع املعاكما  

يجعل الخطاب القرآني حمال   األمر الذيأن يجعل املعنى مشروطا بمجموعة من املتغيرات،    هأّن االلتفات من شأن  باإلضافة إلى

  .، قد تكون جميعا من مراده تعالىأوجه

ية توجه قراءة النص القرآني، وتنظم عملية التلقي والتأويل، األمر الذي يجعل دراسته  وبذلك، يغدو االلتفات عالمة سيميائ

إلى مزيد من  التغير على مستوى الضمير، فهذا التغيير يومئ إلى معان ودالالت ال تزال في حاجة  أعمق بكثير من مجرد مالحظة 

 البحث والتأصيل. 

 الئحة املصادر واملراجع:

 حفص عن عاصم. ، برواية القرآن الكريم ❖

 الكتب العربية واملترجمة:  ❖

: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر، تقديم وتحقيق: حنفي محمد شرف،  ، عبد العظيم بن الواحد بن ظافرابن أبي االصبع -

 م.1983لجنة إحياء التراث اإلسالمي بالقاهرة، 

 .ه3/1420لبنان، ط-دار إحياء التراث العربي، بيروت مفاتيح الغيب،الرازي، فخر الدين:  -
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 م. 5/1981لبنان، ط

األقاويل في وجوه التأويل، تحقيق   : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون بن عمر  محمود  أبو القاسم  جار هللا  ، الزمخشري   -
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 م.2/2007لبنان، ط-ابي، بيروتدار الفار  ،من خالل أهم خصائصه األسلوبية الحجاج في القرآنصولة، عبد هللا:  -

 . م1998حسن: أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، دار الفكر العربي،  ،طبل -
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  ّل( يف القرآن الكريم.دراسة حتليلّية لغوّية يف ضوء علم الّداللة -املصاحبات الّلغوّية ملاّدة )د

The title of the article: The linguistic collocations of Article (d-l) in the Noble Qur’an. A 
linguistic analysis study in the light of semantics 

 الجزائر.    -جامعة أدرار –د/ محّمد بن عبو   

  Dr. Mohamed bin Abbou - University of Adrar - Algeria . 

                                                                        

 

ص:  
ّ
 ملخ

غوّية كثيرة في الّتنزيل ،منها: جنات عدن          
ّ
عر العربي كذلك،  -   -نار جهّنم   –املصاحبات الل

ّ
إقام الّصالة  وإيتاء الّزكاة ... وفي الش

ائي ، وافق شّن طبقة، كيت كيت ، وذيت ذيت ...وهلّم جّرا. وفي هذه الورقة  
ّ
وفي املثل العربي أيضا، نحو: جميل بثينة ، وحاتم الط

فظ من  الّتنزيل محصورة معدودة.  ّل( في  -حثّية فقد قمت بعرض مادة ) دالب
ّ
هن بمجّرد ذكر هذا الل

ّ
هذه الكلمات تتداعى إلى الذ

والكيفية التي تّمت بها عملية الّتصاحب، فضال عن الغاية من هذه الّتصاحبات ، ومنها     مع سابقاتها  صاحب ،  تّ الو     تالزمالشدة  

سان بناء األس
ّ
 لوب الّتعبيرّي الجّيد. ترويض الل

 تالزم .  –حصر –دّل –املثل – مصاحبة   الكلمات املفتاحّية : 

 

 AbSTRACT: 

 Linguistic collocations are many in the revelation, including: Gardens of Eden - the fire of Hell - - the 

establishment of prayer and the payment of Zakat ... and in Arabic poetry as well, and in the Arabic proverb as well, 

towards: Jamil Buthaina and Hatim al-Taie, agreed to launch a class, Kate Kate, and Dita. ..And so on. In this 

research paper, I presented the article (D-L) in the download that is limited to a number. These words come to 

mind as soon as this expression is mentioned, from the intensity of association and association with its 

predecessors and the manner in which the accompaniment was carried out, as well as the purpose of these 

collocations, including the taming of the tongue. Build good expressive style. Key words: accompaniment - proverb 

- denote - restrict - conjunction. 
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 تقديم : 

، والّصالة والّسالم على املبعوث رحمة للعاملين ، بلسان عربّي مبين ، وعلى آله وصحبه أجمعين  بسم هللا الّرحمن الّرحيم

  
ّ
بعد...فإن أّما   ، الّدين  يوم  إلى  بهديهم وسار على نهجهم  اهتدى  األلسنةومن  أفصح  الّضاد  بيانا  لسان  ، وأشّدها   ، وأفضلها 

 من كلماتها ما ال يقبل  حساسّية ،  
ّ
وأكثرها طواعّية لقبوله االشتقاق  وتغّير دالالت الكلمة  بأبسط تأثير ، واألبعد من ذلك أن

اس ...  
ّ
 مع كلمات أخر معّينة  ، ما تعارف منها ائتلف وتصاحب ، وما تناكر منها اختلف وتباعد .فهي كالن

ّ
ركيب واالندماج إال

ّ
الت

 
ّ
نزيل على وجه الخصوص وفي سياق هذه الفكرة سأتكل

ّ
غوّية عموما ، وتصاحبات ماّدة  )دّل( في  الت

ّ
صاحبات الل

ّ
م عن سمة الت

صاحب سواء أكان قبلّيا أم بعدّيا؟ ذلك ما سنتعّرف عليه من خالل  
ّ
. فماهي مصاحبات ماّدة  )دّل( ، وكيف تّمت عملّية الت

 هذه الورقة البحثّية . وهللا املستعان . 

 على مصطلح الّداللة: إطاللة أّوال : 

 ، وأنشد أبو عبيد : 1بالّتثليث مصدر الفعل دّل ... والفتح أعلى –الّداللة      

ي امرؤ               
ّ
رق إن

ّ
  2ذو دالالت .  بالط

يء بحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخر     3يدّل إذا هدى...–قال ابن األعرابي : دّل       
ّ

. 4، والّداللة اصطالحا : هي كون الش 

:   والّداللة كذلك هي اإلشارة إلى مضمونات تتضّمنها الكلمة أو الّتعبير ، والّدالالت الّنحوّية التي يستعملها الّنحاة متعّددة ، منها

 
ُ
سّمى داللة املاّدة ، وداللة االلتزام كداللة الفعل على الفاعل واملكان ، وداللة  داللة الّتضّمن كداللة الفعل على الحدث، وهي ما ت

.واملدلول هو ما تقع عليه الّداللة وتشير إليه كالحدث والّزمان اللذين هما مدلوالن للفعل ، يدّل  5الّصيغة كداللة الفعل على الّزمان

 : 6مالك في ألفيته   عليهما ويحتويهما تضّمنا أو التزاما ، ولهذا يقول ابن 

 املصدر اسم ما سوى الّزمان من    مدلولي لفعل كأمن من أمن .                  

ا  ﴿  ومن جهة أخرى وبالّتأّمل في داللة الفتح وداللة الّرفع ،  فالفتح أمر مرغوب فيه  ، والفتح مطمح مطلوب ، قال تعالى :     
ّ
إن

. والفتح من هللا جّل وعّز ، وليس من غيره ، قال  8﴾   إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح﴿.وقال جّل وعال:7﴾ فتحنا لك فتحا مبينا

اس من رحمة فال ممسك لها وما ُيمسك فال مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم   ﴿جّل وعال :
ّ
. والفاتحة أّم  9﴾ ما يفتح هللا للن

 
راث العربّي ، منقور عبد الجليل ، ديوان املطبوعات الجامعّية ، الجزائر ، - 1

ّ
 . 30م ، ص: 2010علم الّداللة أصوله ومباحثه في الت

ومباحثه  . وينظر علم الّداللة أصوله  247،، بيروت ، ص:11، ج1، دار صادر ، ط1طمحّمد  بن مكرم بن منظور اإلفريقّي املصرّي ،  ،  لسان العرب    -  2

راث العربّي ، منقور عبدالجليل ، ديوان املطبوعات الجامعّية ، ، الجزائر ، 
ّ
 . 30، ص: 2010في الت

 نفسه والّصفحة نفسها.- 3

الئع ، طبعة جديدة  - 4
ّ
ريف علي بن محّمد بن علي الجرجانّي الحنفّي ، ضبط محّمد علي أبو العّباس، دار الط

ّ
 .108ص: ، 2014الّتعريفات ، الّسّيد الش

بدّي ، مؤّسسة الّرسالة ،    -  5
ّ
قافة، الجزائر،  ص  قصر الكتاب ،  بيروت  معجم املصطلحات الّنحوية والصرفّية ،  محّمد سمير نجيب الل

ّ
، البليدة ، دار الث

 .84-80ص:

 . 30متن األلفية ، محّمد بن عبد هللا بن مالك األندلس ّي ، د.ط،د.ت ، ص: - 6

 .01الفتح : - 7

 . 19ل : األنفا- 8

 .02فاطر: - 9
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إلى الفتحة، فهي داللة النصب   افية والكافية واألساس والحمد. ، وفي باب الّنحو كذلك ، ومن خالل نظرة القدماء 
ّ
القرآن والش

ّية .واملفعول خمسة أضرب : املفعول املطلق ، واملفعول به، واملفعول فيه، واملفعول معه ،  وعلم املنصوبات ، بل عالمة للمفعول

  واملفعول له، والحال والّتمييز  واملستثنى املنصوب ، والخبر في باب كان ، واالسم في باب إّن واملنصوب بال التي لنفي الجنس وخبر ما 

. ولهذا فقد جاء تقسيمهم للفتحة من داللته التي ذهبوا إليها  فقّسموا  1علم اإلضافة  وال املشّبهتين بليس ملحقات باملفعول ، والجّر  

ورفعنا   ﴿  كّل املنصوبات إلى ثالثة أقسام باعتبار عالمة الفتحة .و املنصوبات إجماال سّتة عشر... والّرفع أشرف وأحسن، قال تعالى:

. وقال جّل وعال حكاية عن نبّيه إبراهيم    3﴾   آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجاتيرفع هللا الذين  ﴿  . وقال جّل وعال :2﴾   لك ذكرك

املالئكة  - عليه الّسالم -،  فقد حّيا سّيدنا إبراهيم  4﴾ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم   ﴿ عليه الّسالم:

: إّياه تطبيقا لقوله تعالى  أو رّدوهاوإ  ﴿بتحّية أحسن من تحّيتهم  . وهو دليل نقلي  وهذا  5﴾ ذا ُحّييتم بتحّية فحّيوا بأحسن منها 

بوت واالستقرار ، فقد حّيا املالئكة بجملة اسمّية ،  
ّ
الّدليل ُيخفي وراءه دليال عقليا مؤّداه أفضلية الجملة االسمّية وهي تفيد الث

م عليك ، وتقدير
ّ
. والّرفع في الّنحو دليل على اإلسناد،  6سالم إبراهيم: سالم عليكم    وحّيته بجملة فعلّية .فأصل سالم : املالئكة تسل

 والّنصب علم املفعولّية . 

من خالل تدّبري في اآليتين الكريمتين موضوع تحّية املالئكة لسّيدنا إبراهيم عليه الّسالم  وتحيّته هو لهم بدت لي  داللة          

 بقّية املورفيمات ، ناهيك عن أفضلّية الجملة االسمّية. أفضلّية الّضّمة باعتبارها مورفيم الّرفع عن

 : إطاللة على مصطلح املصاحبة :  ثانيا 

فالّصاحب هو املالزم إنسانا كان، أو حيوانا، أو مكانا، أو زمانا.وال فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن وهو األصل واألكثر، أو   

اعر العربّي في بيت من الهزج:                              
ّ
 بالعناية والهّمة، وعلى هذا قال الش

 لئن غبت عن عيني    ملا غبت عن قلبي.  

ل به ،         
ّ
يء هو صاحبه، وكذلك ملن يملك الّتصّرف فيه ،وللموك

ّ
 ملن كثرت مالزمته ، ويقال للمالك للش 

ّ
وال يقال في العرف إال

إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبة ال    ﴿قال تعالى حكاية على لسان نبّيه عليه الّسالم مع صاحبه أبي بكر الّصّديق رض ي هللا عنه : 

 هللا معنا
ّ
 أصحاب الكهف والّرقيم كانوا من آياتنا عجبا﴿.وقوله تعالى:  7﴾ تحزن إن

ّ
وما جعلنا   ﴿  . وقال جّل وعال:  8﴾أم حسبت أن

 
رمضان  املفّصل  في صنعة اإلعراب ، أبو القاسم الّزمخشرّي  محمود بن عمر بن محّمد الخوارزمّي ، تحقيق ودراسة خالد إسماعيل حّسان ، راجعه  - 1

 .65، ص: 2014عبد الّتّواب ، مكتبة االداب ، القاهرة ، 

رح: - 2
ّ
 .04الش

 .11املجادلة: - 3

 .68هود:- 4

ساء : ا- 5
ّ
 . 85لن

روق ، بيروت، ط - 6
ّ
 .189، ص: 1980، 4الّتعبير الفّنّي في القرآن ، بكري شيخ أمين ، دار الش

 .40الّتوبة ، من اآلية : - 7

 .09الكهف:- 8
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 مالئكة
ّ

ار إال
ّ
. وثّمة أصحاب مدين ،وأصحاب األيكة ، وأصحاب الّنار ، وأصحاب الجّنة ...واملصاحبة واالصطحاب  1﴾ أصحاب الن

  2املصاحبة تقتض ي طول لبثه ؛ فكّل اصطحاب اجتماع ، وليس كّل اجتماع اصطحابا... أبلغ من االجتماع ألجل أّن  

حب ، واألصحاب ، وتصغيرها أصيحاب ... يقول      والّصاحب ُيجمع على أنواع كثيرة من الجموع، أغلبها جموع تكثير ، منها: الصُّ

 من البسيط:  -رحمه هللا تعالى–اإلمام البوصيرّي 

قى والحلم والكرمواآلل والّصحب ثّم 
ّ
قى والن

ّ
ابعين فهم     أهل الت

ّ
 3.  الت

اعر أبو فراس الحمدانّي 
ّ
 : -من الطويل-وقال الش

 4.وقال أصيحابي الفرار أو الّردى          فقلت هما أمران أحالهما مّر 

لقد قلنا سلفا إّن الكلمات تشبه املخلوقات الحّية ، وخصوصا بني البشر في العالقات بينهما حيث تنشأ بينهم الّصحبة، وال         

 فال ،ولقد طرح شاعر سؤاال حينما رآى شمعا يذوب :  
ّ

 يمكن وجود صحبة من غير ألفة وتجانس،وإال

ا
ّ
مع يذوي في معادنه    من صحبة الن

ّ
 ؟   ر أم من فرقة العسلمالي أرى الش

 فأجابه آخر :  

 صحبة الفتل
ّ

مع إال
ّ
 . والبيتان من البسيط. من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه   ما ضّر بالش

بخّفي        عاد   ، طبقة  وافق شّن   ، الحنون  أّمي   ، العزيز  أخي   : ومنها   ، الكلمات  بين  غوية 
ّ
الل الّتصاحبات  من  نماذج  ولنأخذ 

يهم ، جّنات عدن ، نار جهّنم دّل على ....  وال يمكن القول : أخي البغيض ، وافق شّن عائشة، عادوا على  حنين،جاؤوا عن بكرة أب

 ناقة أّمهم ، نار عدن ...لعدم تآلف هذه العبارات وتصاحبها ، ما لم تكن من باب املجاز ، واألمثلة كثيرة.

غوّية إذا هي عالقات التجاور بين الكلم     
ّ
غوي  ، وسنعرض بعض تعريفات املحدثين لهذه  فالّتصاحبات الل

ّ
الل ات في الّتعبير 

ن لهذه الّسمة . يقول ولكنز
ّ
اهرة ، وإن كان الجرجانّي هو فارس الّسبق في الّتفط

ّ
هي عالقات بين الكلمات عند ظهورها    »   :Wilkinzالظ

غة
ّ
ني بتعريف ولوورك  5« متتابعة في الل

ّ
غوّية تعني ببساطة تجاور كلمتين أو أ كثر  أو عبارتين أو    » :Wallwork، ونث

ّ
إّن املصاحبة الل

. غير أّن مفهوم املصاحبة عند بعض  6  « أكثر، وبناء على هذا فإّن عبارة : أّمي العزيزة ، أو عبارة رجل س ّيء تعتبر تصاحبات لغوّية

غوّيين  
ّ
اشرة بين الكلمتين  بل يتعّداه إلى مجّرد ظهور الكلمتين في تركيب فهو ال يقف عند الجيرة املبWallwork -ومنهم ولورك  –الل

غوّي نفسه :
ّ
غوّية هي تجاور وحدتين  »   لغوي صحيح مبنى ومعنى ، يقول هذا العالم الل

ّ
غويين أن املصاحبة الل

ّ
على حين يرى بعض الل

 
ر: - 1

ّ
 . 13املدث

.) 278، ص:  2015،  4، املكتبة الّتوفيقّية ، مصر ط-  املفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محّمد املعروف بالّراغب األصفهاني   ينظر  -2

 كتاب الّصاد(. 

 . 27بردة املديح املباركة ، لإلمام شرف الّدين أبي عبد هللا محّمد البوصيرّي ، د.ط، د.ت، ص:  - 3

 . 449، دار املشرق ، بيروت ، لبنان ، ص: 8اس الحمدانّي ،منتخبات شعرّية ، ، فؤاد إفرام البستانّي ، طالّروائع ، أبو فر - 4

غوّية مفهومها وأنواعها وأهّميتها    -  5
ّ
م، 2011-ه1432،  2مع دراسة تطبيقّية في القرآن الكريم ، ناصر علي عبد النبي ، مكتبة اآلداب ،  ط–الّتصاحبات الل

 . 13القاهرة ، ص: 

 نفسه ، والّصفحة نفسها . - 6
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على أّنها ارتباط الكلمات بعضها ببعض في الّسياق    لغويتين تجاورا مباشرا  ) فسيولوجّيا (، فإّن من األفضل الّنظر إلى املصاحبة 

غوّي، وإن لم تتجاور تجاورا مباشرا
ّ
  ولقد تناولُت املصطلح انطالقا من شرط الّتجاور املتكّرر.  « الل

   ثالثا :تجليات ألفاظ الّداللة في القرآن الكريم، ومعانيها : 

ّل ( وفي مختلف مشتّقاتها في القرآن الكريم ، حرّي بي أن أحص ي  -) د  بادي الّرأي وقبل البدء في الحديث عن تصاحبات ماّدة    

فظ في مختلف صوره انطالقا من سورة الّناس؛ 
ّ
فاملتدّبر في مصطلح الّداللة  في مختلف تمظهراته في الّتنزيل يجده قد ورد سبع  الل

تجارة تنجيكم من عذاب أليم تومنون باهلل ورسوله وتجاهدون  ياأّيها الذين آمنوا هل أّدلكم على      ﴿  مّرات ، وهي في قوله تعالى:

األنهار  ات تجري من تحتها 
ّ
لكم ذوبكم ويدخلكم جن إن كنتم تعلمون يغفر  بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم  في سبيل هللا 

ات عدن ذلك هو الفوز العظيم
ّ
ذر عن أبي صالح قال : قال  . أخرج عبُد بن ُحميد ، وابن جرير وابن املن1﴾    ومساكن طّيبة في جن

مرنا بش يء نفعله فنزلت هذه اآلية ، فتباطؤوا عنها فنزلت
ُ
يا أّيها الذين آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون كبر مقتا    ﴿املسلمون : لو أ

كم على رجل ينّبئكم    ﴿. وقوله جل وعال:3  -   2﴾ عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون  
ّ
ّزقتم كّل ممّزق  إذا مُ وقال الذين كفروا هل ندل

كم لفي خلق جديد  
ّ
م شأنه:  07سبأ: ﴾إن

ُ
 داّبة األرض تاكل منساته  ﴿.وقوله عظ

ّ
  ﴾   فلّما قضيناعليه املوت ما دلهم على موته إال

قدرته:    4 ت 
ّ
جل ناصحون   ﴿.وقوله  له  وهم  لكم  يكفلونه  بيت  أهل  على  كم 

ّ
أدل هل  فقالت  قبل  من  املراضع  عليه   5﴾ وحّرمنا 

مس عليه دليال  ﴿. وقوله تعالى :6.أي:أرشدكم  
ّ
ّل ولو شاء لجعله ساكنا ثّم جعلنا الش

ّ
نقصه  7﴾   ألم تر إلى ربك كيف مّد الظ

َ
، أي : ت

كم على من  يكفله  ﴿.وقوله تعالت عظمته :  8قليال قليال  
ّ
فوسوس ﴿.وقوله تقّدست أسماؤه:  9  ﴾   إذ تمش ي أختك فتقول هل ّأدل

يطان قا
ّ
ك على شجرة الخلد وملك اليبلى إليه الش

ّ
 .10﴾ ل ياآدم هل أدل

إن املتدّبر في هذه اآليات الكريمات التي اشتملت على الفعل ) دّل ( ليجد معنى الفعل قد انحصر في اإلرشاد والّتوجيه ، ونعّزز       

ه داللة : أرشده ، والّداللة ما ُيتوّصل به إلى معرفة  
ّ
ريق  يدل

ّ
ه على الط

ّ
يء  ذلك بقول الّراغب ، فيما معنى الفعل ، قال الّراغب : دل

ّ
الش 

كداللة األلفاظ على املعنى وداللة اإلشارات والّرموز والكتابة والعقود في الحساب، و سواّء كان ذلك بقصد ، أو لم يكن بقصد ، 

ه حّي، ومن أمثلة ذلك ما حكاه القرآن الكريم عن سّيدنا سليمان عله الّسالم ، قال تعالى:
ّ
فلّما   ﴿  كمن يرى حركة إنسان فيعلم أن

 داّبة األرض  قضينا عليه املوت 
ّ

، فأصل الّداللة مصدر كالكتابة واألمارة ، والّدال من حصل منه ذلك    11﴾ ...ما دلهم على موته إال

 
 . 12-10الّصف : - 1

 .02الّصف: - 2

 . 445م ، ص: 2003-ه1424، 14، ج1ينظر الّدر املنثور في الّتفسير باملأثور ، جالل الّدين الّسيوطّي ، ط- 3

 . 14سبأ: - 4

 . 11القصص :- 5

ى سنة    تفسير البحر املحيط.ينظر تفسير البحر املحيط،    -  6
ّ
هير بأبي حّيان األندلس ّي  املتوف

ّ
يخ  ه، دراسة وتحقيق وتعلي745ملحّمد بن يوسف الش

ّ
ق  الش

يخ علي محّمد عوض ، دار الكتب العلمّية ، بيروت  لبنان ، د.ط، د.ت. 
ّ
 . 103، ص:7، جعادل أحمد عبد املوجود والش

 . 45الفرقان :- 7

 .ماّدة  )دّل (. 247ص: 11ينظر لسان العرب ، محّمد  بن مكرم بن منظور اإلفريقّي املصرّي سابق ،ج  -8

 .40طه، من اآلية: - 9

 .117طه:- 10

 . 14سبأ:- 11
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يء بمصدره 
ّ

... وأضّم إلى هذا املثال 1، والّدليل في املبالغة كعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثّم ُيسّمى الّداّل والّدليل داللة كتسمية الش 

عين :أيضا  قوله 
ّ
ك على شجرة الخلد  ﴿  تعالى في قّصة سّيدنا آدم عليه الّسالم مع إبليس الل

ّ
يطان هل أدل

ّ
وملك    فوسوس إلي الش

الذين كفروا هل   ﴿ وقالوقوله عظم شأنه :.  3﴾الّصف: هل أّدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  ﴿. وقوله تعالى: 2﴾ ال يبلى 

كم على رجل. ينّبئكم إذا ُمزّ 
ّ
كم لفي خلق جديد  ندل

ّ
 . 4﴾ قتم كّل ممّزق إن

الث.على أّن  من بين املعاني الّسبعة ملاّدة  )د 
ّ
ها أجزاء من آيات أشرت إليها في معرض الحديث عن هذا العنصر الث

ّ
ّل( خمسة  -وكل

ّل ولو شاء لجعله ساكنا ثّم  ألم تر إلى ربك كيف مّد    ﴿   ومعنيين غير قصديين هما قوله تعالى :5منها مصحوبة بالقصد واإلرادة   
ّ
الظ

مس عليه دليال
ّ
ل ، فلوال وقوع ضوئها عل  األجرام ملا  6﴾   جعلنا الش

ّ
مس دليال على وجود الظ

ّ
.قال املفّسرون : أي : جعلنا طلوع الش

عرف بأضدادها ، فل
ٌ
ما ت

ّ
ّل وجودا ، وملا ظهرت آثار هذه الّنعمة الجليلة للعباد ، واألشياء إن

ّ
لمة ما ُعرف الّنور ،  ُعرف أّن للظ

ّ
وال الظ

ّل ، و )بضّدها تتمّيز األشياء (  
ّ
مس ما ُعرف الظ

ّ
 داّبة    ﴿ . وقوله جّل وعال : :7ولوال الش

ّ
فلّما قضينا عليه املوت ما دلهم على موته إال

 تلك الحشرة وهي األرضة8﴾   منساته  تأكلاألرض  
ّ

تأكل –وسة التي تأكل الخشب  الّس   -.قال املفّسرون : أي: ما دّل الجّن على موته إال

 . 9عصا سليمان 

فظ ،  
ّ
ولعّل أّول من أشار إلى أنواع الّدالله الجاحظ في كتابه البيان والّتبيين ، فقد حصرها في خمسة أضرب ، هي: داللة الل

ها في الّنهاية إلى نوعين ، إّما ان تكون لفظّية  
ّ
، وإّما وداللة اإلشارة، وداللة العقد، وداللة الخط، وداللة الحال أو الّنصبة ، وترجع كل

 .10ن غير لفظّية  أن تكو 

)لفظيين(         نقليين  يلفهما دليلين   ، الفرقان  آنفا من سورة سبأ وسورة  الّدليلين املذكورين  في هذين  املتدّبر  والحقيقة فإّن 

 بصريح اآلية و )غير لفظيين ( عقليين في آن... 

 في التنزيل:   –دّل –ماّدة  تصاحباترابعا : 

عنى      
ٌ
غوّية التي ت

ّ
ّل ( في مختلف صورها  -بها هذه الّدراسة هي الكلمات والعبارات التي تكّرر ظهورها مجاورا ماّدة )د  املصاحبات الل

،  وأغلبها أفعال ، أّما الكلمات التي لم تظهر مع ماّدة  )دّل ( سوى مرة واحدة فقد استثنيتها من الّدراسة ، فهي من الّتصاحبات الحّرة

 هلّم إلينا نبدأ الحديث بالّتصاحبات القبلّية ملاّد}ة )دّل(.  وبعد عرض ألفاظ الّداللة ال املقّيدة.

 

 
 .  177ينظر املفردات في غريب القرآن ، سابق، ص: - 1

 .117طه:- 2

 .12-10الّصف: - 3

 . 07سبأ :- 4

 ينظر املرجع نفسه والّصفحة نفسها .   - 5

 . 45الفرقان : - 6

هاب ، د.ط، د.ت، ، الجزائر ص: ، قصر الكتاب ، ال2ينظر صفوة الّتفاسير ، محّمد علي الّصابونّي  ، ج - 7
ّ
 . 365بليدة ، شركة الش

 . 14سبأ : - 8

 . 548نفسه ، ص:  9

 .43م، ص:2007نواري سعودي أبو زيد، دار الهدى، عين مليلة ، د.ط،    -حسب املقّرر الّرسمّي للجامعات الجزائرّية-الّدليل الّنظرّي في علم الّداللة ،  -  10
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صاحبات القبلّية ملاّدة  )د-1
ّ
 ّل( في القرآن الكريم : -الت

ويعنى بها العبارات التي تكّرر ورودها قبل ماّدة )دّل(،أّما الكلمات التي لم تظهر مع ماّدة )دّل (سوى مرة واحدة فقد استثنيتها     

ت  هذه الّتصاحبات القبلّية فيما ياتي : 
ّ
 من الّدراسة ، فهي من الّتصاحبات الحّرة، ال. املقّيدة وقد أشرت إلى ذلك قبال، ولقد تجل

 :  ّل( في املضارع-هل+ )د–

م : هل    -لقد وردت ماّدة )د       
ّ
م ، منها أربع مّرات إلى املفرد املتكل

ّ
ّل ( خمس مّرات في سياق االستفهام مسندة إلى ضمير املتكل

كم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم  ﴿   +أدّل...، ومنه قوله تعالى : 
ّ
ة إلى ضمير  . ومرة واحدة مسند 1﴾  يا أّيها الذين آمنوا هل أدل

م : هل+ ندّل وذلك في قوله تعالى
ّ
كم لفي    :﴿الجمع املتكل

ّ
كم على رجل ُينّبئكم إذا ٌمّزقتم كّل ممّزق إن

ّ
وقال الذين كفروا هل ندل

 . وكّل ذلك يدور في فلك اإلرشاد والّتوجيه .والفعل املضارع يتكّرر ليدّل على االستمرارّية والّتجّدد...  2  ﴾خلق جديد

نوب ، والحظو بالجنان أزال وأبدا وحاال. ف        
ّ
 اإليمان باهلل والجهاد في سبيله مجلبة لغفران الذ

صاحبات البعدّية ملاّدة  ) د-2
ّ
 ّل( في القرآن الكريم .  -الت

صال.-)د-1
ّ
 ّل( في املضارع+فاعل مستتر وجوبا+مفعوال به ضميرا مت

الجمع        ضمير  إلى  مسندة  مرات  أربع  منها   ، مّرات  خمس  الفرعّي  العنوان  هذا  في  إليها  املشار  الّصيغة  وردت  لقد 

م(،ومنها قوله تعالى :
ُ
كم لفي خلق جديد    ﴿ وقال  املخاطب)ك

ّ
كم على رجل. ينّبئكم إذا ُمّزقتم كّل ممّزق إن

ّ
 3﴾الذين كفروا هل ندل

في قوله جّل وعال: ﴿ ر املفرد املخاطب )َك(، ومّرة واحدة مسندة إلى ضمي  ك على شجرة    وذلك 
ّ
يطان هل أدل

ّ
إلي الش فوسوس 

ق به الجار واملجرور  .  4﴾  وملك  ال يبلى    الخلد
ّ
وفي كل هذه الحاالت كان ترتيب الجمل ترتيبا عاديا طبيعيا ، والفعل )دّل ( قد تعل

 ّل( دون غيرها  من الحروف. -كامل اآليات القرآنّية املصاحبة للفعل )دبوساطة الحرف  )على( دون بقّية حروف الجّر عبر 

شويق وإلهاب  
ّ
ما أورده في صيغة االستفهام لداللة الت

ّ
كم ،وإن

ّ
واملالحظ أّن: هل حرف استفهام معناه اإلخبار واإليجاب أي: سأدل

 .6، بل والحث على اإلصغاء  5الّرغبة 

صال+فاعال.ّل( في املاض ي + مفعوال به -)د-2
ّ
    ضميرا مت

هم  ﴿فقد وردت في ّصيغة الّنفي بل الحصر، وهو ضرب من ضروب املعاني مّرة واحدة في الّتنزيل ،وذلك في قوله تعالى :    
ّ
ما دل

 داّبة األرض تأكل منساته
ّ

أّن  7﴾    على موته إال ر الفاعل )داّبة( ...على 
ّ
الّنافية  تفيد داللة    - ما–. فقد تقّدم املفعول )هم(  وتأخ

 
 .10الّصف:- 1

 . 07سبأ:- 2

 نفسها ، الّسورة واآلية. 3

 .117طه:- 4

د- 5
ّ
امن والعشرون ، ط7ينظر إعراب القرآن وبيانه ، محي الّدين الّدرويش،املجل

ّ
 .513دار اليمامة ، دمشق ، بيروت،ص:  1977-1430، 7، الجزء الث

قا- 6
ّ
 .25م ، ص:2005-ه1426فّي ،د.ط، ينظر معجم األساليب البالغّية في القرآن الكريم ، محّمد صالح مخيمر ، دار الكتاب الث

 . 14سبأ: - 7
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التي تفيد الّتوكيد    -قد–الّنافية معنى الّتوكيد ، وهي بمنزلة    -ما–الّتوكيد ههنا ، وهذه فائدة من فوائد الحصر ، إذ جعل سيبويه في  

   1في حالة اإلثبات  

نّبه          
ُ
ّل( في الجذر ،نحو : أدلى ُيدلي... كي ال يحصل لبس بينها وبين أفعال  -إلى أّن ثّمة أفعاال تشترك مع ماّدة )دوينبغي أن أ

قة مطل
ّ
قان ؛ في جميع أحوالهما وسياقاتهما ؛ فالّدال مرق

ّ
م حرفان مرق

ّ
قا  الّداللة املذكورة آنفا على الّرغم من أّن حرفي الّدال والال

قة غالبا ق
ّ
م مرق

ّ
هّم (، أو في غيره  .. –)هللا  ةد يلحقها الّتفخيم أو الّتغليظ بشروط سواء في لفظ الجالل، والال

ّ
 .2الل

ث، والّتأنيث أعلى وأكثر اشتّق منه فعل 
ّ
ؤن

ُ
ر وت

ّ
ذك

ُ
ى( : الّدلو معروفة واحدة الّدالء التي ُيستقى بها ، ت

ّ
.وقال الّراغب :  3الفعل )دل

امل . ومنه قوله تعالى:  دلوت الّدلو : إذا أرسلتها وأدليتها
ّ
  ﴿ ، أي : أخرجتها ، وقيل : يكون بمعنى أرسلتها ، قال أبو منصور في الش

هما بغرور
ّ
جرة بغروره ، أي : بخداعه إياهما .وقال األزهرّي : لهذه الكلمة أصالن :  4﴾ فدال

ّ
هما إلى األكل من الش

ّ
 . أي:استزل

مع  فيما ال فائدة فيه ، فيقال  أحدهما : أّن الّرجل يدلي دلوه في البئر ليأخذ ا
ّ
ملاء فال يجد فيها ماء ، فوضعت الّتدلية موضع الط

ه ، أي أطمعه. 
ّ

لهما من الّدال والّداللة، وهما الجرأة ، فأبدل من املضاعف   : دال
ّ
جرة ، واألصل فيه دل

ّ
اني جّرأهما على كل الش

ّ
الث

ة ، كما قالوا : تظّنيت وأصله تظّننت  
ّ
ه بغرور، أي : أوقعه فيما أراد من تغريره ، وهو من إدالء  .و 5األخير حرف عل

ّ
قال الجوهرّي : دال

...أي: أرسلها في الجّب ليستقي املاء ، وأدلى أفعل ، بمعنى فعل املجّرد ، وأدلى إليه بماله ،    6﴾فأدلى دلوه:﴿  ومنه قوله تعالى    الّدلو.

ام﴿أي: دفعه ومنه قوله تعالى :  
ّ
دلوا بها إلى الحك

ُ
لقوا 7  ﴾  وت

ُ
ام ...وقيل : وت

ّ
لقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحك

ُ
...قال الّزمخشرّي : وال ت

ام الّسوء على وجه الّرشوة  
ّ
اني ؛ ألّن الحاكم مظّنة الّرشاء إال من عصم ، وهو  8بعضها إلى حك

ّ
.وقال ابن عطّية : ويترّجح القول الث

فظتين متناسبتين : 
ّ
دلوا من إرسال الدلو ، والّرشوة من الّرشاء )بكسر الّراء( ، كأّنها ُيمّد بها لتقض ى الحاجة األقّل، فغّن الل

ُ
 . 9ت

     : الّسالم   هما بغرور  ﴿ من خالل قوله تعالى في شأن آدم وحّواء عليهما 
ّ
: فعل +فاعال  10﴾ فدال رتيب طبيعّيا عاديا 

ّ
الت . وكان 

ق بالفعل  
ّ
هما مالبسا  +مفعوال به + جاّرا ومجرورا  متعل

ّ
،واملفعول به ههنا هو الّضمير املنفصل  )هما (.والباء هنا للمالبسة ، أي : دال

يء نافعا بحسب ظاهر حاله وال نفع فيه عند تجربته ، وعلى هذا  
ّ

للغرور، أي : الستيالء الغرور عليه ، إذ الغرور هو اعتقاد الش 

ه بغرور إذا أوقعه في الطمع فيما ال 
ّ
 :-البيت من الوافر  - نفع فيه ، كما في هذه اآلية ، وقول أبي جندب الهذليالقياس يقال : دال

ي بالغرور. 
ّ
 أحّص فال أجير ومن أجره      فليس كمن يدل
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يا  هذا ما ُيؤخذ             
ّ
ى (يستعمل قاصرا ، أي: الزما ، وُيستعمل متعّديا إذا جعل غيره مدل

ّ
وعلى هذا االستعمال فنجد الفعل )دل

فظ...ودّل قوله )  من كالم
ّ
غة في هذا الل

ّ
هما بغرورأهل الل

ّ
جرة ،    1( فدال

ّ
يطان، فأكال من الش

ّ
.على أّنهما فعال ما وسوس لهما الش

جرةفقوله : )  
ّ
هما بغرور. ترتيب على )2(   فلّما ذاقا الش

ّ
ادال

ّ
رط مل

ّ
اهر في جملة الش

ّ
،  ( فحذفت الجملة واستغني عنها بإيراد االسم الظ

ه سوءاتهما  والّتقدير  لهما  بدت  ذاقا  فلّما   ، البقرة  سورة  في  به  مصرحا  ورد  كما  منها  فأكال  ( 3و:  ى 
ّ
)دل لكلمة   األزهرّي:  قال   .

 ،أحدهما: أّن الّرجل ُيدلي دلوه في البئر ليأخذ املاء فال يجد فيها ماء ،  أصالن

ق حرف الجر بالفعل *دّل* في املاض ي واملضارع على         
ّ
وقد الحظت  ههنا في الحقيقة ومحصول القول إّن هناك تشابها في تعل

 .على... دّل...على... فالفعل متعّد بنفسه في جميع الحاالت. الّسواء. أدّل...على...، ندّل..

صاحبات القبلّية البعدّية ملاّدة )دّل( في القرآن الكريم في ظّل الّصوت . -3
ّ
 الت

 هل+مضارع +فاعل ضمير ا مستترا +مفعوال به ضميرا ظاهرا+الحرف على ومجروره.        

م شأنه :      
ُ
ركيب هوالغالب حيث وردخمس مّرات من إجمالي ثماني مّرات، ومنه قوله عظ

ّ
إذ تمش ي أختك فتقول    ﴿ وهذا الت

كم على من يكفله
ّ
الث من املقا. وهي مذكورة في 4  ﴾  هل ّأدل

ّ
 .  ل : تجليات ألفاظ الّداللة في القرآن الكريم، ومعانيهاالعنصر الث

ر أربع      
ّ
م املذك

ّ
ولئن اشتركت هذه الّصيغ الخمس في نسيجها ، فإّنها تخلف من حيث الفاعل ، حيث ورد بصيغة املفرد املتكل

كم على من  يكفله  ﴿مّرات ،منها قوله تعالى :  
ّ
ر مّرة واحدة .  5﴾   إذ تمش ي أختك فتقول هل ّأدل

ّ
مين املذك

ّ
وقد ورد بصيغة جمع املتكل

كم لفي خلق جديد  ﴿ وقال وذلك في قوله جّل وعال : 
ّ
كم على رجل. ينّبئكم إذا ُمّزقتم كّل ممّزق إن

ّ
 .6﴾ الذين كفروا هل ندل

الث  املتبّقية فهي ليست متكّررة       
ّ
دم الّتكرار :ما+دّل ، ف+دّل.  ، ومن ثّم فليست في صميم الّتصاحبات  لعأّما الحاالت الث

امنة حيث وردت  )ماّدة د
ّ
ألم تر إلى ربك كيف مّد    ﴿ّل( اسما ال فعال، وذلك في قوله تعالى :  - لكن يجدر بي أن أشير إلى الحالة الث

مس عليه دليال  
ّ
ّل ولو شاء لجعله ساكنا ثّم جعلنا الش

ّ
ركيب امل  7﴾ الظ

ّ
ألوف والذي يحمل .ملا فيها من انزياحات وعدوالت عن الت

اني ، حيث إّن الفعل  )جعل( متعّد إلى مفعولين اثنين ، و 
ّ
ى في تقديم الجار واملجرور على املفعول الث

ّ
هو  في طّياته لطائف داللّية تتجل

القول   بفّن  مرتبطان  ، وهما  كثير من صورها  في  العربّية  الجملة  تطبع  الّتقديم والّتأخير ظاهرة  إذ   ، الّتحويل  أفعال  ، وعن من 

أهّميتهما يقول عبد القاهر الجرجاني :»هو باب كثير الفوائد ، جّم املحاسن واسع الّتصرف ، بعيد الغاية ، ال يزال يفتّر لك عن  

ف  
ُ
بديعة ، وُيفض ي بك إلى لطيفة ، وال تزال ترى شعرا اليروقك مسمعه ، ويلطف لديك موقعه ، ثّم تنظر فتجد سبب أن راقك ولط
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ّدم ف
ُ
فظ عن مكان إلى مكانعندك أن ق

ّ
غوّية هو اإلعراب الذي يكفل ويحفظ 1« يه ش يء ، وُحّول الل

ّ
اهرة الل

ّ
. والّضابط لهذه الظ

را ، أم في موضعه. 
ّ
 لكّل عنصر موقعه من الجملة  سواء أورد مقّدما أم مؤخ

ما هو عملّية لفظّية داللية فنّ       
ّ
ّية تحتاج إلى خبرة بفّن القول ، وترتبط عادة وليس الّتقديم والّتأخير عملّية تالعب بالكالم إن

غة ، فمتى تقدم لفظ حّقه الّتأخير أو انعكس األمر عند من ٌعرف عنه االجتهاد في صياغة أفانين  
ّ
باملستويات العليا من نصوص الل

خفيه هذه الّصياغة املعدولة ، يقول الجرجا
ُ
واعلم أّن من الخطإ أن  »  نّي :البيان وجب تحليل الكالم ملعرفة الجمال الفّني الذي ت

ل تارة بالعناية وأخرى  
ّ
يء وتأخيره قسمين فُيجعل مفيدا في بعض الكالم وغير مفيد في بعض ، وان ُيعل

ّ
يقّسم األمر في تقديم الش 

رد لك قوافيه ولذاك سجعه ، ذاك ألّن من البعيد أن يكون في جملة الّنظم م
ّ
اعر والكاتب حتى تط

ّ
ه توسعة على الش

ّ
ا يدّل تارة بأن

رتيب املألوف للجملة ، ولوال هذه االنزياحات والعدوالت 2«   وال يدّل أخرى 
ّ
الت إلى  ه يفزع 

ّ
م ، فإن

ّ
قافّي للمتكل

ّ
ما قل املستوى الث

ّ
. وكل

ه ، يقول ابن يعيش :
ّ
غة على أهلها وذهب الكثير من جميل القول ، وعذب البيان وبهاؤه . واإلعراب ميزان ذلك كل

ّ
ولو   » لضاقت الل

ساع بالّتقديم والتأخير   اقتصر البيان على حفظ املرتبة
ّ
ره لضاق املذهب ، ولم يوجد من االت

ّ
فُيعلم الفاعل بتقّدمه واملفعول بتأخ

 .3ما يوجد بوجوه اإلعراب «  

اني للفعل ) جعل( والحقيقة إّن الكثير من الباحثين قد       
ّ
اني ، بل املعمول الث

ّ
أجل ، لقد تقّدم الجار واملجرور على املفعول الث

اهرة هي أكثر أنماط الّتقديم في الفواصل القرآنّية أشاروا إلى 
ّ
 4أّن هذه الظ

 .واملتدّبر في اآلية في هذه اآلية ومثيالتها مّما تقّدم فيها الجار واملجرور إن على مستوى الجمل االسمّية أو الفعلّية ليدرك بجالء   

سياقّية أكثرها لالختصاص بمضمون العامل وشواهده  حرص القرآن على جمال اإليقاع في الفاصلة ، فضال عن دالالت إضافّية  

 . 5  ﴾غفرانك رّبنا وإليك املصير ﴿كثيرة ،منها قوله تعالى:

: نذيرا        الّسورة  الفاصلة بالّنصب منذ بداية  اهد يجد 
ّ
الش الفرقان موضع  - زورا –نشورا  –تقديرا  –والذي يتدّبر في سورة 

ها فواصل منصوب
ّ
لة في قوله أصيال...إلى نهايتها ، وكل

ّ
ة على مدار سبع وسبعين آية عدا آية واحدة ، هي اآلية الّسابعة عشرة واملتمث

وا الّسبيل﴿  تعالى :
ّ
. بل واملتدّبر في سورة 6﴾   ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون هللا فيقول آأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضل

ردفت باأللف لتوافق ال
ُ
ا أطعنا سادتنا وكبراءنا   ﴿  فواصل ، وذلك في قوله تعالى :أخرى يجد  كلمة)الّسبيل(  قد أ

ّ
وقالوا رّبنا إن

ونا الّسبيال  
ّ
ها فواصل تنتهي بألف املد ، عدا آيتين اثنتين : أوالهما  7﴾  فأضل

ّ
 هذه الّسورة من ثالث وسبعين آية ، كل

ّ
. فسبحان َّللا

ئ  ﴿
ّ

ّهرون منهّن أّمهاتكم  وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذالكم ما جعل هللا لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الّل
ّ
ي تظ

وإذ تقول للذي أنعم هللا عليه وأنعمت عليه ﴿  . وثانيهما قوله تعالى :    8﴾ قولكم بأفواهكم وهللا يقول الحّق وهو يهدي الّسبيل  

اَس وهللا أح
ّ
خفي في نفسك ما هللا ُمبديه وتخش ى الن

ُ
ق هللا وت

ّ
ُق أن تخشاه فلّما قض ى زيد منها وطرا  أمسك عليك زوجك وات

 
 .93البرهان في علوم القرآن ،  بدر الّدين محّمد بن عبد هللا الّزركش ي سابق ، ص:   - 1

اف ، سابق ، ج- 2
ّ
 .96، ص: 3الكش

 .82، ص: 1شرح املفّصل ، مكتبة املتنّبي ، د.ت،ج - 3

 .100،101م، ص: 2009-ه1430، 2فواصل اآليات القرآنّية ، الّسّيد خضر ، مكتبة اآلداب ، ط - 4

 .284البقرة، من اآلية : - 5

 . 17الفرقان:- 6

 .67األحزاب: - 7

 .04األحزاب: - 8



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 93  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

...  ومّما يقّره علماء 1  ﴾  زّوجناكها لكي ال يكون على املومنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهّن وطرا وكان أمر هللا مفعوال

 .2الّصوتيات أّن األلف أبعد للّصوت ، وأمكن للمّد  

وهذا الّتنوين املنصوب عندما نقف عليه في الّتالوة  أو القراءة  ينبغي أن يتحّول إلى مّد عوض ، ومقداره حركتان . ولذلك        

حّتى يصير وضعا مألوفا صادرا بصورة آلية ، كقولك :أسمعك    ينبغي مراعاة هذا الحكم األدائّي  ولو في حاالت الّتخاطب العادية

جّيدا بدال من أسمعك جّيدن ، و شكرا ، بدال من شكرن ...وهلّم جّرا. والقرآن الكريم يزيد من تطويع العربّية الستعماالته ، فيأتي  

:  باملعجز البديع ، ومنه الفواصل القرآنّية. وأختم الحديث بلطيفة للّراغب ، قال الرّ  فألفاظ القرآن هي لّب كالم العرب   » اغب 

عراء والبلغاء في نظمهم  
ّ
اق الش

ّ
وزبدته وواسطته وكرائمه ، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم ، وإليها مفزع حذ

مرة ونثرهم ، وما عداها وعدا األلفاظ املتفّرعات عنها واملشتّقات منها ماهو باإلضافة إليها كالقشور وا
ّ
لّنوى باإلضافة إلى أطايب الث

 . 3، وكالحثالة والّتبن باإلضافة إلى حبوب الحنطة « 

 نتيجة البحث : 

التها خلصت إلى الّنتائج الّتالية :-وبعد عرض ماّدة  )د         
ّ
 ّل( في مختلف تشك

واهر التي هي من صميم لسان الّضاد وخوطب بها العرب  -1
ّ
من خالل تدّبري في آي الّتنزيل بدا لي أّن العربّية غنّية بالكثير من الظ

الخصائص   هذه  ومن   ، خصائصها  على  والوقوف  أغوارها  وسبر  كشفها  أجل  من  املستمرة  املدارسة  ب 
ّ
يتطل فيها  والبحث   ،

غوّية .وهي نكتة 
ّ
 بها لغة الّضاد. تمتاز الّتصاحبات الل

الكثير من الكلمات العربية تكون بصورة متعاقبة متالزمة ، ال تنفك  إحداها عن األخرى  بحيث لو ذكرت األولى لتداعت لك  -2

 من باب املجاز، كقولنا : الّصعود إلى األسفل والهبوط إلى األعلى ...مثال  .  واإلملام بالّتصاحبات
ّ

ركيب إال
ّ
انية في الت

ّ
غوّية  من   الث

ّ
الل

رصانة والقوة واالنسجام .
ّ
كسبه ال

ُ
 أهم العوامل التي تعين الكاتب واألديب على الّدقة في الّتعبير، وت

ى املعتّل ( فهما ليسا بمعنى واحد وإن تشابها من حيث    -3
ّ
ال بّد من لفت االنتباه إلى الفعلين:)دّل الّصحيح املضّعف ( و ) دل

 من املنزلة والخديعة ، وقد   الجذر ، إذ األّول يدور في
ّ
اني فهو يدور في فلك الحط

ّ
فلك اإلرشاد والّنصح والّتوجيه والهداية . أّما الث

كر ذلك في الكثير من كتب التفسير القرآنّي ، قال تعاظمت صفاته في شأن آدم وحّواء عليهما الّسالم :
ُ
هما بغرور فلّما ذاقا    ﴿ذ

ّ
فدال

جرة بدت لهما  
ّ
ة الش

ّ
هما عن منزلتهما    4﴾ سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجن

ّ
غة 153تفسير الجاللين–.أي  : حط

ّ
. فالل

كل ينتج عنه تغيير في املعنى . 
ّ
 العربّية مرنة واسعة ثرّية، وأّي تغيير في الش

ركيب ، وتوافق الفواصل مظهر من مظاهر اإلعجاز البيانّي البديعيّ   -4
ّ
قل لئن اجتمعت  ﴿   في القرآن الكريم .االنزياحات في الت

، بل واملتدّبر في هذه اآلية عموما ، وفي  5﴾ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يأتون بمثل هذا القرآن ال  يأتوا اإلنس والجّن على أن 

 
 .37األحزاب: - 1

م،  2014القسم في القرآن الكريم أنموذجا ، محمد محمد الحسيني العشبري ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، د.ط،  –نظرّية تطبيقّية  سياق الحال ، دراسة  -  2

 .36ص: 

شر ، طقواعد الّتجويد وأثرها في املعاني واألحكام ، دراسة تحليلّية نقدّية ، بحث أعّده د/أحمد بن أحمد شرشال ، دار ابن الحفصيذ  -  3
ّ
باعة والن

ّ
،  1للط

 . 11-10م ، ص:2016-ه1437

 .21األعراف، من اآلية : - 4

 اإلسراء:  - 5
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بمثله ، أي: لو لم   يأتوانين أن  حرف الواو قبل  ) لو (، ُيدرك  جليا إّن لوال وجود هذه الواو ألمكن اإلنس أو الجّن فرادى غير متعاو 

 يكن بعضهم لبعض ظهيرا. فسبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم . 

غوي الجّيد ، وما الوقف على الّتنوين    -5
ّ
ال ينبغي إغفال دور الجانب الّصوتي ّ ، فهو األساس في اإليقاع ،إذ به ُيكتمل األداء الل

 نموذج؛ فالّصوت هاد للّصرف ،  
ّ

الثة تتآزرفي تشكيل الّداللة  بالفتح إال
ّ
مان أفانين القول ، والث

ّ
والّنحو موّجه للّصوت ، وهما معا ينظ

ل في اإلبانة واإلفصاح. 
ّ
غة واملتمث

ّ
ل الهدف األساس من الل

ّ
ه يمث

ّ
غوّية التي يراد بها اإلفهام وهو أمر بالغ األهمّية؛ ألن

ّ
 الل

ّل  -يكتسيها ضبط مصطلح ما وإحصاؤه ، وعلى سبيل املثال فإّن إحصاء ماّدة )د ينبغي لفت االنتباه إلى األهمّية البالغة التي -6

لب والباحث 
ّ
( في القرآن الكريم من شأنه أن يساعد الباحثين في مقياس علم الّداللة ، وذلك باكتساب أرضية صلدة تشّجع الط

مع دواليك  املقياس.وهكذا  هذا   في  الّتحصيل  بعيدا من حيث جانب  هاب 
ّ
الذ مبرمجة عنوانات    على  التي هي  بقية املصطلحات 

وعليه فإّن حصر املاّدة املدروسة يّسهل دراستها من شّتى الجوانب بما فيها    ملقاييس ، نحو البالغة ، والّصف ،واإلنشاء ...وهلّم  جّرا.

 عملية الّتصنيف والحقولة )الحقول الّداللّية(  . 

سمة باألصالة والواقعّية وفق املناهج الحديثة  فالقرآن  ال بّد من بذل قصارى الجهود في الدراسات    -7
ّ
القرآنّية الحديثة املت

 صالح لكّل عصر ومصر. 

العربّية تحرص على إيجاد الّتناسب والّتوافق بين األلفاظ فيما بينها ، وبين األلفاظ ومعانيها ، سعيا وراء كالم بليغ ذي تأثير -8

باق والّسجع بأنواعه ،وتوافق الفواصل  في الّنفوس كبير .ناهيك عن تحسين الكال 
ّ
م بمختلف األداءات الّصوتّية ، نحو الجناس والط

زويق،  وهلّم جّرا... 
ّ
فظّية ، وقافية محكم ، وروّي موّحد، بل ومختلف وسائل الت

ّ
 ،  واإلتباع ، واملشاكلة الل

 أمكن أرباب الفصاحة وأساطين    من االستحالة بمكان أن تقوم الكلمة في القرآن الكريم مقام كلمة أخرى في-9
ّ

سياقها ، وإال

 لكن هيهات هيهات.  بمثله. يأتواالبالغة أن 

 : قائمة املصادر واملراجع 

 رحمهما هللا تعالى  .  –رواية ورش عن نافع –القرآن الكريم  -

د-01
ّ
امن والعشرون ، ط7إعراب القرآن وبيانه ، محي الّدين الّدرويش،املجل

ّ
دار اليمامة ، دمشق ،     1977-1430،  7، الجزء الث

 بيروت.

 بردة املديح املباركة ، لإلمام شرف الّدين أبي عبد هللا محّمد البوصيرّي ، د.ط، د.ت. -02

 البرهان في علوم القرآن ، بدر الّدين محّمد بن عبد هللا الّزركش ي ، طبعة منّقحة ومزيدة , دار ابن الجوزّي، القاهرة . -03

غوّية مفهومها وأنواعها وأهّميتها  الّتصاحبات ا-04
ّ
مع دراسة تطبيقّية في القرآن الكريم ، ناصر علي عبد النبي ، مكتبة اآلداب ،  –لل

 م، القاهرة 2011-ه1432، 2ط

روق ، بيروت، ط  -05
ّ
ريف -  06  189.1، ص:  1980،  4الّتعبير الفّنّي في القرآن ، بكري شيخ أمين ، دار الش

ّ
  الّتعريفات، الّسّيد الش

الئع ، طبعة جديدة 
ّ
 . 2014علي بن محّمد بن علي الجرجانّي الحنفّي ، ضبط محّمد علي أبو العّباس، دار الط

ى سنة    تفسير البحر املحيط.-07
ّ
هير بأبي حّيان األندلس ّي  املتوف

ّ
يخ عادل  745ملحّمد بن يوسف الش

ّ
ه، دراسة وتحقيق وتعليق  الش

يخ علي  
ّ
 محّمد عوض ، دار الكتب العلمّية، بيروت  لبنان، د.ط، د.ت. أحمد عبد املوجود والش
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شر -08
ّ
اهر بن عاشور ،الّدار الّتونسّية للن

ّ
 سورة األعراف . -08. الجزء1984تفسير الّتحرير والّتنوير ، محّمد الط

دي أبو زيد، دار الهدى، عين مليلة،  نواري سعو  -حسب املقّرر الّرسمّي للجامعات الجزائرّية-الّدليل الّنظرّي في علم الّداللة ،  -09 

 م، 2007د.ط، 

 ، دار املشرق ، بيروت  لبنان . 8الّروائع ، أبو فراس الحمدانّي ،منتخبات شعرّية ، ، فؤاد إفرام البستانّي ، ط-10

اف عن حقائق غوامض الّتنزيل وعيون األقاويل في وجوه    -11
ّ
، جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر الّزمخشرّي ،   التأويلالكش

ه ، تحقيق وتعليق ودراسة : عادل أحمد عبد املوجود ، علي محّمد معّوض ، بمشركة فتحي عبد الّرحمن أحمد  538-ه467ت

 .1م ، ج:1998-ه1418، 1حجازّي ، مكتبة العبيكة ط

 متن األلفية ، محّمد بن عبد هللا بن مالك األندلس ّي ، د.ط،د.ت.-12

،  4، املكتبة الّتوفيقّية ، مصر ط-  املفردات في غريب القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محّمد املعروف بالّراغب األصفهاني  -13

 .) كتاب الّصاد(. 2015

مخشرّي  محمود بن عمر بن محّمد الخوارزمّي ، تحقيق ودراسة خالد إسماعيل  املفّصل  في صنعة اإلعراب ، أبو القاسم الزّ   -14

 . 2014، القاهرة ،  اآلدابحّسان ، راجعه رمضان عبد الّتّواب ، مكتبة  

هاب ، د.ط، د.ت،  الجزائر. 2صفوة الّتفاسير، محّمد علي الّصابونّي،ج -15
ّ
 ، قصر الكتاب، البليدة ، شركة الش

راث العربّي ، منقور عبدالجليل ، ديوان املطبوعات الجامعّية، الجزائر ، علم الّداللة أ  -16
ّ
 . 2010صوله ومباحثه في الت

قافة الّدينّية ، القاهرة ، ط-17
ّ
 م 2004-ه1425، 1علم األصوات ، حسام البهسناوّي ، مكتبة الث

راث العربّي، منقور عبد الجليل، ديوان امل
ّ
 م. 2010طبوعات الجامعّية، الجزائر، علم الّداللة أصوله ومباحثه في الت

 م. 2009-ه1430، 2فواصل اآليات القرآنّية، الّسّيد خضر ، مكتبة اآلداب ، ط  -18

قواعد الّتجويد وأثرها في املعاني واألحكام ، دراسة تحليلّية نقدّية ، بحث أعّده د/أحمد بن أحمد شرشال ، دار ابن الحفص ّي  -19

شر ، ط
ّ
باعة والن

ّ
 م 2016-ه1437، 1للط

القسم في القرآن الكريم أنموذجا ، محمد محمد الحسيني العشيري  مكتبة اآلداب ،  –سياق الحال ، دراسة نظرّية تطبيقّية    -20

 -23م. 2014القاهرة ، د.ط، 

 .1شرح املفّصل ، مكتبة املتنّبي ، د.ت،ج  -21

 املعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجم :  

 ،بيروت .11، ج1، دار صادر ، ط1طمحّمد  بن مكرم بن منظور اإلفريقّي املصرّي ، ،  لسان العرب -01

قافّي ،د.ط،   -02
ّ
 م. 2005-ه1426معجم األساليب البالغّية في القرآن الكريم ، محّمد صالح مخيمر ، دار الكتاب الث

بدّي ، مؤّسسة الّرسالة ،    -03
ّ
، البليدة ،  قصر الكتاب،  بيروت  معجم املصطلحات الّنحوية والصرفّية ،  محّمد سمير نجيب الل

قافة، الجزائر. 
ّ
 دار الث
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 قراءة يف متون مغربية اخلصائص الفنية للقصة القصرية جدا
Artistic characteristics. Very short story. Read in Moroccan Meton 

 بشرى سلواني ـ جامعة ابن طفيل ـ القنيطرة، املغرب 

Bouchra saloini  Université Ibn Tofail Kénitra Maroc 

 

 

 

 ملخص: 

شهدت الساحة األدبية العربية على العموم، واملغربية خاصة نموا مضطردا بهذا اللون القصص ي الجديد، بوصفه أحد أهم  

مرحلة   وأسسه  نتاج  قواعده  حيث  من  األدبي  الجنس  هذا  معالم  وضوح  عدم  من  الرغم  وعلى  القصة،  عاشتها  التي  التجريب 

الناظمة، إال أنه لقي رواجا وحضورا في املشهد األدبي، ساعده في ذلك وسائل االتصال الحديثة، والتي راقها أن تجد أدبا بحجم  

 اليومية واملجالت واملدونات االلكترونية، وصفحات األنترنيت. املساحة املتضائلة يوما بعد يوم، فزخرت به الصحف 

الفنية   الخصيصات  أبرز  إلى عرض  املقال  في هذا  القصة القصيرة جدا، والتي  - الشكلية والداللية  -وسنسعى  البانية لجنس 

 تميزها عن باقي أنواع القص األخرى، وتمنحها الفرادة والتميز. 

 . الشكلية-الفنية-الخصائص -جدا-القصيرة-الكلمات املفاتيح: القصة 

Abstract:   

The Arab literary scene in general, and Morocco in particular, has witnessed a steady growth in this new 

narrative color, as one of the most important products of the experimentation phase of the story, and although the 

features of this literary sex are unclear in terms of its rules and established foundations, it has gained popularity 

and presence in the literary scene, helped by modern means of communication, which, in addition to finding 

literature the size of the dwindling space day by day, has been enriched by daily newspapers, magazines, blogs, 

and internet pages. 

In this article, we will try to present the most prominent artistic features - formal and semantic - of the very 

short story sex, which distinguishes it from other types of storytelling, and gives it uniqueness and excellence . 

Keywords: Very Short Story - Artistic and Formal Characteristics 
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 تقديم 

نفسه، هو  إن ما تبدو عليه القصة القصيرة جدا من تمرد على مستوى الكتابة، يعبر عن فكر تولد من واقع معيش فرض  

م، فكان مولودا ابداعيا بشكل مختلف، ثائر متمرد 1947الفكر نفسه الذي دعا نازك املالئكة إلى نشر قصيدة " الكوليرا" سنة  

، فأشبع إبداعا ونقدا. وهذا  -ولو بعد حين-على األعراف والتقاليد األدبية الشعرية السائدة آنذاك، إال أن الذائقة اإلبداعية ألفته 

فهذا التغيير لم يأت عفو الخاطر، أو تلبية لنزوات فردية، بل هو تحصيل حاصل، فرضته   شهده القصة القصيرة اليوم،تماما ما ت

جملة من التغيرات على جميع األصعدة: االجتماعية واالقتصادية والفكرية. والتكنولوجيا ساهمت بدورها وبشكل كبير في تعميم 

الفكر وانتشاره، لقوة سلطته في هذا  العصر، بسبب هيمنة الصورة والرسائل القصيرة، مما سبب التوتر والعجلة، هموم    هذا 

االنسان وطبيعة املرحلة.  املتغيرات، والتعبير عن هموم  لهذه  الفريدة، االستجابة  القصية جدا بخصائصها  استطاعت القصة 

ة القصيرة جدا ومالمح مستجدات وسنبين من خالل عرض أبرز هذه الخصيصات، إلى الكشف عن مكمن االنسجام بين القص 

 العصر.

 الخصائص الشكلية  -1

 القصر  1-1

بأهم   ما يتصل  أهم خصائص هذا الجنس األدبي وأركانه وعناصره،  التعرف على  أذهاننا ونحن بصدد  إلى  يتبادر  ما  إن أول 

 مقومات تجنيسه وهي سمة القصصية والقصر باعتباره قصة قصيرة جدا.

القصيرة جدا من قصر ال ينم عن الجانب الكمي وحسب من حيث عدد األلفاظ والحيز املكاني الذي  إن ما تقوم عليه القصة 

األركان  سماه  ما  عن  حديثه  معرض  في  حمداوي  جميل  يقول  املعنى.  واختزال  اللغة  تكثيف  على  دال  مؤشر  هو  وإنما  تشغله، 

فحة تبيضا وتسويدا، وكل ما تحويه من مؤشرات أيقونية الطبوغرافية للقصة القصيرة جدا ، ويقصد به كل ما يتعلق بتنظيم الص 

الكلمات والجمل، وأال   القصيرة جدا حجما محدودا من  القصة  تتخذ  أن  ينبغي   " وبصرية وعالمات سيميائية تشكيلية، يقول: 

لى أقصوصة أو قصة  تتعدى مائة كلمة في غالب األحوال،  أي: خمسة أسطر على األقل، وصفحة واحدة على األكثر، لكي ال تتحول إ

قصيرة أو رواية بنفسها السردي السهب واملوسع،  ويعني هذا أن يحترم الكاتب حجم هذا الفن املستحدث، وأال يتعدى نصف 

الواحد."  املحمول  ذات  التركيبية  البنية  حيث  من  البسيطة  والجمل  القصيرة،  الفواصل  ذات  الجمل  ويختار  وهذه   1صفحة، 

هذا   يميز  ما  هي  تسارع  الخصيصة  من  العالم،  أصابت  التي  السريعة  والتطورات  ظهوره  توافق  الذي  الجديد،  األدبي  الجنس 

تكنولوجي، وتغيرات حادة على جميع األصعدة؛ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، تبع ذلك تغير في أشكال التعبير، 

 وتغير الذائقة في اإلبداع والتلقي. 

ويس بريتوغارسيا " نمر بسرعة من دراما الكتاكالي التي يدوم عرضها ثالثة أيام، إلى التراجيديا اإلغريقية  يقول القاص الفنزويلي ل

املسلسل من   إلى حلقة  الذي يدوم ساعة ونصف،  الفيلم  إلى  التي تستغرق خمس ساعات،  األوبرا  إلى  ليلة واحدة،  التي تستمر 

ى الوصلة اإلشهارية من عشرين ثانية، ثم القصة القصيرة جدا من ثانية  عشرين دقيقة، إلى الفيديو كليب من خمس دقائق، إل

 2واحدة".

 
 130، ص: 2011جميل حمداوي، من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، شركة مطابع األنوار املغاربية، وجدة، املغرب، الطبعة األولى  1

 . 145م. ص: 2007، 5يرة جدا(، ترجمة: سعيد بنعبد الواحد، مجلة قاف، صاد، املغرب، عددلويس بريتوغارسيا، )دليل موسع للقصة القص 2
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إن خاصية القصر في القصة القصيرة جدا تتطلب جملة من العناصر كالتكثيف في اللغة وإزالة الروابط والضميمات، وكذا  

ذلك قطعا إال باإلملام الكافي بأساليب العربية؛    تكثيف الحدث والزمان واملكان، واختيار األوصاف املركزة والدقيقة. "ولن يتوافر

خبرها وإنشائها والصيغ التي تتحقق بها هذه األساليب، مع معرفة بأغراضها الحقيقية، وما تخرج إليه من معان مجازية، واملواطن  

الحروف ودالالتها، سواء منها  التي يحسن فيها التقديم والتأخير أو يجوز، والتي ال يصح فيها مثل ذلك، فضال عن اإلحاطة بمعاني  

حروف العطف، أو حروف املعاني)الجر(، ومعرفة أساليب عودة الضمائر، والتفنن في استعمالها، وإتقان ش يء من شرائط املجاز  

 1وأنواعها." 

نتاج دالالت  وكاتب القصة القصيرة جدا بعد كل هذا االشتغال على اللغة، يستهدف قارئا متفاعال له قدرة خاصة على التأويل وإ

جمالية  لها  نظرت  كما  فالقراءة  القراءة.  أثناء  األدبي  والعمل  القارئ  بين  تنشأ  التي  والتأثر  التأثير  عالقة  على  ويعول  متعددة. 

االستقبال والتلقي مع ياوس وإيزر، ليست فعال بسيطا نقوم به ونحن نمرر البصر على السطور، وليست أيضا بالقراءة التي نكتفي  

دة تلقي الخطاب بشكل سلبي اعتقادا منا بأن معنى النص قد صيغ نهائيا وحدد، فلم يبقى إال العثور عليه، كما هو أو كما  فيها بإعا

ولكي يحدث ذلك التفاعل بين النص والقارئ، ويكون القارئ مشاركا في بناء املعنى وتشكيله، ينبغي أن كان نية في ذهن الكاتب،  

لعناصر غير املحددة، ويكون دور القارئ هو مِلؤها بطريقة ذاتية خالقة باالستعانة بما هو  يتضمن النص عددا من الفجوات وا

 معطى في النص، وهذا ما أسماه إيزر بالفراغات أو الفجوات وجعلها أساس نظريته. 

القصيرة جدا على مستوى  ويعتبر القاص املغربي حسن برطال من أوائل الكتاب الذين خاضوا مسيرة التجريب في كتابة القصة  

 .اإلبداع، وتمكن من مراكمة منجز قصص ي قصير جدا مهما، ما يزيد عن عشر مجموعات قصصية قصيرة جدا

ونمثل لذلك   القصيرة جدا قراءة ونقدا، يلمس بوضوح مدا التزامه بخصيصة القصر في القصة، واملتناول ملجموعته القصصية

 في املجموعة"أربيل" ال تتعدى ست كلمات: ر قصةمن خالل مجموعته " مغرب الشمس". فأصغ

 2" أعادوا بناء تاريخ املدينة..فصنعوا أبريل../"  

فهذه القصة رغم شدة قصرها إال أنها تفتح بابا عميقا للتأويل أمام القارئ، مشحون بالدالالت، وهي قبل ذلك تتطلب منه 

يتألف من مفردة واحدة يحيل مدلولها على مدينة عريقة بدولة العراق،   البحث في معاني ألفاظها، بداية من العنوان "أربيل"، فهو 

أكد ذلك وجود لفظة "املدينة" بمتن القصة، والقارئ أيضا يفترض به أن يكون ملما بتاريخ العراق واألحداث التي شهدها تاريخه  

مكانته في تاريخ العلم واملعرفة، وأي محاولة  من دمار وخراب، في محاولة لطمس هويته وتحطيم مجده، ومن ال يعرف تاريخ العراق و 

اعتاد الناس االحتفال بها أول شهر أبريل من كل سنة بإطالق النكات وخداع بعضهم  لبناء تاريخ جديد هو كذبة ككذبة أبريل، والتي  

 البعض.

قبر"  أما في  مظلة  في:"  لغتيري  مصطفى  نصف  3قصص  يتجاوز  ال  الذي  املتوسط  بحجمها  فتتسم  نصين  ،  ماعدا  صفحة، 

األسير"، و"كابوس"، يوظف فيهما القاص عنصر الحوار، لكنه حوار مكثف، ال يخل وال  "  يستغرقان تقريبا صفحة كاملة، وهما: 

يكشف، يتناسب مع املالمح الفنية للقص القصير جدا، وفي اآلن نفسه تمكن الكاتب من خالله إمداد القارئ بمعطيات تصويرية  

 
 . 25، ص: 2004يوسف حطيني، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق مطبعة اليازجي، دمشق، سورية، الطبعة األولى سنة   1

 .  45، ص: 2014، حسن برطال، مرب الشمس، منشورات دار الوطن، املغرب، الطبعة األولى 2

 54-39: ص ص، 2006منشورات القلم املغربي، املغرب، الطبعة األولى مظلة في قبر، مصطفى لغتيري،  3
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إذا سمعها  ردة فيه، وحاالتها النفسية والعاطفية، معطيات  عن الشخصيات الوا ال يمكن أن تبدو كاملة الوضوح والحيوية إال 

 .القارئ وهي تتحدث

في حين نجد القاصة الزهرة الرميج في مجموعتها القصصية القصيرة جدا:" عندما يومض البرق"، تتميز في معظمها بالطول  

 تضح ذلك جليا في قصتها »واجهة" والتي تستغرق صفحة كاملة، جاء في متنها: املسهب، واالسترسال في السرد، كما ي

 " كل الطلبة منهمكون في اإلجابة عن أسئلة االمتحان ما عداها.

 آخرون يحاولون... لكنها أكثرهم إصرارا. 

 تحرك رأسها في كل اتجاه... تهمس إلى مجاوريها، فينهرها األستاذ:

 إذا كان غطاء رأسك يحول دون سماعك لصوتك، فإن أذني تسمعان دبيب النمل!   -        

 الوقت يمر وهي على حالها، تتربص بإجابات اآلخرين تربص الوحش بفريسته. 

يختلط  لم يبق اآلن، سوى بعض الطلبة املتناثرين في القاعة. دائرة فارغة تحيط بها... ال أمل في تلك اللحظة األخيرة التي  

 فيها الحابل بالنابل! ... 

أخيرا، سلمت األستاذ ورقة تحريرها. ارتسمت على شفتيه شبه ابتسامة وهو يقرأ ما كتبته أعلى الصفحة بخط عريض  

 1أحمر: " بسم هللا الرحمان الرحيم. عليه توكلت وهو املعين". 

املشينة لفئة من املحجبات اللواتي    السلوكات ،  ذ لالمتحانتنتقد الكاتبة من خالل تصويرها وبدقة متناهية لواقع اجتياز التالمي

، تصرفات أصبحت مكشوفة من املجتمع، وتثير السخط يستغلن الدين لخداع الناس عن إصرار وقصد، وإخفاء النوايا املاكرة

ة والدعاء على الورقة، وفي واالشمئزاز، تمثله القاصة بتعليق األستاذ الساخر وابتسامته املستنكرة لقلة حيائها بتوظيفها البسمل

 القصة أيضا إشارة لظاهرة الغش في االمتحانات التي أصبحت تؤرق واقع املنظومة التعليمية. 

وعليه، فهناك ثالثة أنواع من الكتابة في مجال القصة القصيرة جدا على مستوى الحجم: كتابة قصيرة جدا، وكتابة متوسطة،  

 وكتابة طويلة ومسترسلة. 

 يم  عالمات الترق  2-1

تقوم عالمات الترقيم بأدوار سيميائية وأيقونية وداللية هامة في مجال األدب عامة، تسعف هذه العالمات املتلقي في قراءة 

الجملة وفهمها وتفسيرها وتأويلها، وتنغيمها نبريا بغية التواصل والتبليغ والتأثير. ومن املعلوم أن عالمات الترقيم ال تتعدى اثني  

: النقطة).(، والنقطتان ):(، والفاصلة )،(، والفاصلة املنقوطة )؛(، وعالمة التعجب)!(، وعالمة االستفهام)؟(،  عشرة عالمة. وهي

 (، والقوسان )(، واملزدوجتان )""(، ونقط الحذف الثالث)...(، والخط املائل )/(، واملعقوفتان )][(.-والعارضة )

 دا ثالث ظواهر بارزة. ونالحظ في الكثير من املجموعات القصصية القصيرة ج

أوال: هناك من يتحرر من عالمات الترقيم، ويرفض الوقفات املفرملة، والفواصل املسيجة التي تحد من التدفقات الشعورية   

 والتعبيرية، ويتمرد عن ضوابطها ثورة وانزياحا وجرأة، كما في قصة: "بدون" لعز الدين املاعزي:  

 
 . 28م، ص: 2008الزهرة الرميج، عندما يومض البرق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى سنة  1
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الداخلية صابونة مشطا محكا وشامبوان...نزع مالبسه ثوبا ثوبا ودخل لالستحمام.  دخل الحمام بقفته الفوطة املالبس  "  

افه جره جدبه ثناه طواه حمله وضعه أسنده كتم أنفاسه أفرغ عليه املاء وخرج التفت وجد نفسه   جاء الكسال دعك أطر

 1بدون..."  

التوتر، نتيجة توالي األفعال وسرعة األحداث، إشارة من  أكيد أن من سيقرأ القصة هكذا وبدون توقف، ستنتابه حالة من  

الكاتب إلى سرعة وتيرة الحياة نفسها، واملليئة بالحركية الدائمة ليل نهار واملصحوبة باالنفعاالت، لكن ما نحققه من نجاحات قليلة  

 جدا، وتكاد تكون منعدمة )بدون(.

يستخدم وقفاتها اإلمالئية في سياقاتها املالئمة، ويضعها في أماكنها املناسبة،  ثانيا: هناك من يحترم عالمات الترقيم أيما احترام، و 

 كما في قصص )الخيل والليل( للحسين زروق: 

 "االبن: أماه أين أبي؟ 

 األم: مسافر يا ولدي. 

 االبن: ومتى سيعود أماه؟

 األم: ال أدري يا ولدي. 

 وبعد شهور...ومع استمرار الحرب. 

 يعد أبي؟ االبن: أماه ملاذا لم 

 األم: ال أدري يا ولدي. 

 بعد سنة...والحرب تزداد شراستها... 

 االبن: ملاذا ال نسافر أيضا يا أماه؟

 األم: ربما نفعل يا ولدي. 

 االبن: ومتى يا أماه؟ 

 األم: ال أدري يا ولدي. 

 وفي أول غارة كان القصد منها شل الحركة الطبيعية لألحياء سافر

 مزيدا من الوقت... بل سارعت لشراء تذكرةاالبن ولم تضع األم 

 2سفر...  صارت تملك بندقية". 

 فعالمات الترقيم وظفت في هذا النص توظيفا يتناسب وامتداد األحداث، وطول غياب األب مع استمرار الحرب. 

 
 48، ص: 2006عز الدين املاعزي، حب على طريقة الكبار، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش، املغرب، الطبعة األولى  1

 .7م، ص:1996النور الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى سنة الحسيين زروق: الخيل والليل، مطبعية  2
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الترقيمية، ويطوعها ألغراض فنية وجمالية  ثالثا: هناك من يوفق بين االتجاهين احتراما وتحررا؛ أي: يتصرف في هذه العالمات 

في مجموعتها   بوزيان  فاطمة  كما هو حال  والفاصلة،  الحذف  وتبئيرا، مثل: عالمات  تركيزا  العالمات  ببعض  ويكتفي  ومقصدية، 

 القصصية " ميريندا": 

 " كان يوسف يحب الطائرات... 

 سمع الكبار يتحدثون عن طائرات دمرت أبراجا عالية فمزقها

 وسف صناعة الزوارق...وأحب ي

 سمعهم يتحدثون عن زوارق املوت فأغرقها في املاء

 راح يلعب في سيارات صغيرة...رأى في التلفزة سيارات تنفجر 

 ودماء ودموعا فهجر اللعب، وقال إخوته: 

 1كبر يوسف!  -

التكثيف  واملالحظ أن كثيرا من كتاب القصة القصيرة جدا يكثرون من عالمات الحذف الثالث والفاصلة   من أجل تحقيق 

في   برطال  حسن  املغربي  القاص  مثال  فنجد  وإيقاعا،  سرعة  واملتتابعة  املتراكبة  القصيرة  الجمل  وخلق  واالقتضاب،  واإليجاز 

مجموعته " أبراج"، يكثر من عالمات الحذف والنقط املتتالية الدالة على حذف املنطوق، يقول الكاتب معتمدا على بالغة الحذف، 

 ى موت اإلنسانية، وبشاعة جرائم الحرب: ملمحا إل

 2" قابيل دفن أخاه...الغراب دفن أخاه.... والذي قتل بغداد دفن نفسه"  

تنغيميا ودالليا وسيميائيا، فقد   القصيرة جدا، وفرملتها  لتأطير قصصه  الترقيمية  العالمات  القاص مجموعة من  استخدم 

إضمارا   الحذف،  نقط  على  كثيرا  القصصية  اشتغل  املتواليات  لتقسيم  الفواصل  استعمل  كما  وتكثيفا،  واختزاال  واختصارا 

 والسردية إلى جمل قصيرة، والتجأ أيضا إلى االتباع الفعلي، والتراكب الجملي، والتضمين التركيبي.

روف بصريا،  توظف تقنية تمطيط الكلمات والح  السعدية باحدةوفي توظيف متميز للتشكيل البصري الدال، نجد القاصة  

 " جرد":  للتعبير عن سخريتها وانفعاالتها وموقفها من األحداث املروية، كما في قصة 

 سنوات أدمنت أحالم النومعشر 

 ثالثون سنة أدمنت أحالم اليقظة

 ما تبقى من العمر، وجدته 

 خارج                           

 الت                                

 
 .58م، ص: 2011فاطمة بوزيان، ميرندا، قصص، منشورات اتحاد كتاب املغرب، الرباط، املغرب، الطبعة األولى سنة  1

 

 .75م، ص: 2006حسن برطال، أبراج، منشورات اتحاد كتاب املغرب، املغرب، الطبعة األولى  2
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القص  النص  منحت  الكتابة  في  الطريفة  التقنية  وفي فهذه  البصري من جهة،  التشكيل  في  تكمن  القصير جدا، جمالية  ص ي 

 ممارسة املتلقي للعبة القراءة بشكل مختلف وإحالته على تكملة املعنى والذي يمكن أن يكون هو اآلخر متعددا. 

 الخصائص الداللية  -2

 التكثيف  2-1

الذي يتطلب تعامال خاصا مع اللغة، وانتقاء مميز  ويقصد بتكثيف القصة؛ اختزال األحداث في أفعال رئيسية مركزة، األمر  

للعناصر املكونة للنص السردي، واالبتعاد عن األوصاف املسهبة؛ ألن القصة القصيرة جدا بنية سردية ال بد من أن تحتفظ بقدر  

 معين من السرد والحكي. وهذه الخصيصة تعتمد بشكل أساس على عنصري الحذف واإلضمار. 

التي تزين اللغة وتقويها، وتزيد املعنى جماال وهو )باب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه  والحذف من العناصر  

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم  

 2ما تكون بيانا إذا لم تبن(.

د: " استبعاد العبارات السطحية التي يمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم في الذهن أو أن يوسع، أو أن يعدل  وهو عند دي بوجران

 3بواسطة العبارات الناقصة..."

 من التواصل مع املتلقي، قصد دفعه  
ً
فهذه الفنية في توظيف خصيصة الحذف واالضمار، تمكن كاتب القصة القصيرة جدا

 مللء الفراغات والبياضات، وتأويل ما يمكن تأويله.إلى تشغيل مخيلته وعقله، 

التكثيف واالختزال والتمليح   الحذف، من خالل توظيف  تقنية  القصصية )قوس قزح(  في مجموعته  ويوظف حسن برطال 

 4مرآة". " رجل وسيم يموت شنقا في بذلته.. املحكمة تدين رابطة عنق و واإلشارة، كما في نصه )أقبر الزجاجي(، والذي يقول فيه:  

في إشارة إلى األوضاع الصعبة التي يعيشها بعض الناس، رغم محاولتهم التظاهر بعكس ذلك، بداللة ارتداء الرجل لبذلة وربطة 

 عنق، كما تلمح القصة في خطاب ساخر إلى ظلم القضاء وفساده، وسطحية أحكامه. 

صيرة جدا، في التشغيل املدروس لعالمات الترقيم  وتتجلى الفنية في خصيصتي الحذف واإلضمار في املجموعة القصصية الق

 اللغوي، "ويظهر ذلك بوضوح في توظيف النقط الثالث)...(

 
البيضاء، املغرب، الطبعة األولى    1 الدار  سنة  السعدية باحدة، وقع امتداده.. ورحل، قصص قصيرة جدا، منشورات الصالون األدبي، دار القرويين، 

 .69م.ص: 2009

 . 131م، ص: 1984عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة  2

 . 340، ص: 1998ديبوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة األولى  روبرت 3
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ومن القصص التي استعمل القاص فيها نقط الحذف الثالث التي تحيل على الفضاء املحذوف، وغياب املنطوق اللغوي، والتي  

ص وحيث يتجلى الحذف واإلضمار، قصة "البديل" للقاص املغربي ميمون  يمارس الكاتب عْبرها لغة التخييل والتوهيم، وبناء الن

 الحرش يقول: 

 "كما عرين األسد ال يخلو قلبه من "العظام" 

 قلب اآلخرين مختلف... ربما.. 

 نبضات قلبه واهنة، لكن حارقة... 

 هل يبحث عن قلب آخر...؟ 

 مستحيل... 

 1فما القلب يبغي، لكن من يسكنه..

خالل هذا النص، أن القاص قد نجح بنسبٍة كبيرة في تكثيف املعاني واختزال األحداث واالبتعاد عن االستطراد  والواضح من  

 والحشو وسرد التفاصيل، من أجل الحفاظ على الحجم القصير، الذي لم يتجاوز ستة أسطر. 

ك املجال للتأمل والتخييل أو الوقف اللتان تقومان مقام الفاصلة، أو تر   ومن سمات الحذف أيضا: النقطتان األفقيتان ):(

الفاصلة،   من  بدال  أحيانا  وتوضع  الخفيفة،  الوقفة  على  للداللة  املعاصر  والشعر  والقصة  الرواية  في  كثيرا  وتوظف  املتوسط، 

 وتستعمل أحيانا لوظائف فنية وجمالية، وقد تستعمل لتزيين العبارات والجمل، أو لتقطيع النفس الكتابي.  

ون إلى مثل هذه العالمة إلعطاء القارئ فرصة االستمتاع بالنص، لذة وتقبال وجماال، والتمعن فيه أثناء القراءة،  ويلتجئ املبدع

ذهنيا وبصريا ووجدانيا وحركيا، شأنها شأن باقي عالمات الترقيم املوظفة في القصة القصيرة جدا، والتي سنعرض لها في املبحث  

 املوالي.

 السخرية واملفارقة  2-2

تبعث على  اتخذ   السخرية وإن كانت  أن هذه  البشرية واالجتماعية، غير  العيوب  لنقد  القدم السخرية وسيلتهم  األدباء منذ 

 ما ينتهي باأللم والتحسر إذا وصلت الرسالة املراد إيصالها.
ً
 الضحك؛ فإنه ضحك مرير موجع، كثيرا

القا  واملفارقة: يدفع  مما  الباطن،  املعنى  مع  الظاهر  املعنى  النص  تضاد  خبايا  وكشف  التعارض  دالالت  عن  البحث  إلى  رئ 

 2القصص ي القصير جدا ومكنوناته، واملفارقة تجعل من الالمعقول معقوال، تقلب التراجيديا كوميديا والكوميديا تراجيديا...

ر، وصاروا  وتتميز قصص حسن برطال بسمة السخرية من الواقع اإلنساني الذي انبطح إلى أسفل سافلين، وتقزم فيه البش

كائنات ممسوخة بالشر وزيف القيم. ومن هنا، تطفح قصص الكاتب بروح السخرية، واالنتقاد البشع للواقع املغربي بصفة خاصة، 

 والواقع العربي بصفة عامة، كما في هذا املقطع القصص ي الذي يوحي بالعبثية الساخرة، والسياسة املاكرة:

 
 .26م، ص:1320ميمون الحرش، نجى ليلتي، مطابع الرباط، املغرب، الطبعة األولى  1

 . 85محمد يوب، مضمرات القصة القصيرة جدا، مصدر سابق، ص:  2



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 105  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

سبب الحادث حمل الخبراء" حجيرة" وبعض العينات من الركام إلى املختبر لدراسة    " تصدع الجدار ثم انهار...وللوقوف على 

 1هذه املواد املستعملة في البناء.."

الكائن تشخيصا وتصويرا   الواقع  لتعرية  الكاريكاتورية  املفارقة والسخرية  أسلوب  إلى  الرميج، كذلك،  الزهرة  الكاتبة  وتلتجئ 

 ":بشاعته وحقارته وفظاظته القيمية، وانحطاطه أخالقيا واجتماعيا وإنسانيا، كما في قصة " ذوق ورصدا، وانتقاده تعييرا وتحقيرا ل 

اقبة الفتيات املارات أمام   " مل عالم املومسات الذي أدمنه زمنا طويال. أراد أن يتزوج امرأة صالحة. أصبح يواظب على مر

 الكشف عن نيته ما إن أصبح محاذيا لها، حتى بادرته هامسة: املقهى. أخيرا، عثر على ضالته. تبعها في تهيب، وقد قرر 

 2ال أتجاوز ربع ساعة. والدفع مسبقا. هات املبلغ بسرعة، واتبعني عن بعد." 

كما تتضمن مجموعة حسن برطال )قوس قزح( أيضا، إشارات أخرى ملظاهر اجتماعية وعادات شعبية، تغلغلت في أوساط  

":  الشعبي، توارثتها األجيال، فصاغها الكاتب قصصا بديعة، مثلما نجد في قصة "كالب الكرنة  الناس وأصبحت راسخة في املتخيل

)قالت امرأة لجارتها العاقر: عليك بمائة قديدة وقديدة وسيمتأل بطنك بإذن هللا يا حليمة... كانت الجارة على حق... فهذه  

 3الكمية الهائلة بإمكانها أن تمأل بطون كل الصين(. 

إشباع  بكثير م في  يفيد  الكمية،  بهذه  القديد  باملستحيل، ألن جمع  تحلم  بأنها حاملة،  املرأة حليمة  الكاتب  السخرية صور  ن 

في  املتغلغل  والجهل  الناس،  عامة  أوساط  في  املتفشية  الشعوذة  ظاهرة  إلى  يشير  هنا  إنه  اإلنجاب،  في  العاقر  يفيد  وال  البطون 

 4أذهانهم. 

روث الثقافي الهامش ي في قصصه، تبين مدى ارتباط حسن برطال بالواقع، وقربه من هموم الناس،  هذه التقنية في توظيف املو 

وسماع نبض الشارع، واستعماله السخرية للتعبير عن هموم الشعب ومشاكله، وفضح املستور بين أفراده،  فقد أشار إلى الفضائح  

يا املظلمة، واألماكن الخالية، فينتج عنه افتضاض البكارة، يتولد التي تحدث بين الفتيات والفتيان الذين يلتقون خفية في الزوا

عنها حمل غير شرعي ال بد من تدارك عواقبه، والطريق األقرب لذلك هو عقد الزواج والحالة املدنية، فتستر الفتاة وينجو الفتى 

ذي زوجتني أمك مرغما...قلت: يوم  قال أبي: أنت ال(: )  حالة مدنيةمن السجن، هذه الصورة التقطها حسن برطال في قصة )

 5. زواجك لم أكن هنا ياوالدي...قال بل كنت في بطنها...( 

وقع  مجموعتها القصصية القصيرة جدا "  في نص "الحكامة إلخ" ضمن    السعدية باحدةبنفس الوتيرة الساخرة، تنتقد القاصة  

وعالقاتها وامتداداتها، من خالل طرح أسئلة عميقة حول عالقة الرئيس  املنظومة التربوية بأكملها في ترابطاتها  امتداده..ورحل"،  

باملرؤوس، واملدير باألستاذ، القائمة على التعالي وضغط القوانين الفوقية باستمرار، في غياب تام ألي تشارك أو تشاور أو اتصال،  

 ه محور العملية التعليمية التعلمية. تقول: والضائع األكبر في املنظومة هو التلميذ، والتي تدعي املذكرات واملراسيم أن

 ينظر مليا إلى رسم كاريكاتوري على جريدة ويبتسم 

 
 . 66حسن برطال، أبراج، مصدر سابق ص:  1

 . 57م، ص: 2008الزهرة الرميج، عندما يومض البرق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األولى سنة  2
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 " حذاء الوزارة على رأس النيابة، حذاء النيابة على رأس املدرسة،

 حذاء املدرسة على رأس األب..." فإذا بحذاء األب يكاد يقتلع رأسه: 

 1" نوض تحفظ أملسخوط..." 

 الدهشة   2-3

ن فيها:  عندما  يقول  والذي  برطال  لحسن  النصر...غزة(  )قذيفة  نص  يرد..دوي  تأمل  امرأة  و)بطن(  غزة  تقذف  ")املدفعية 

، نجد أن تركيبة هذا النص إذا عدنا به إلى اللغة العادية، والحديث  2االنفجار حطم حجرا، لكن صرخة الوليد تنبث بشرا...(" 

 قائم على الخلط، وااللتباس، وعدم التحديد..اليومي، فإننا ال نفهم منه شيئا، ألنه 

 (، تمثل للقارئ وضعيتين تواصليتين، هما:  وبطن امرأة يرد ولكن صرخة الوليد تنبث بشراوبالتالي، فإن عبارة )

افضة دو  ، يمثلها القارئ/ املتلقي السلبي؛ ألنه وقف أمام هاتين العبارتين موقف دهشة وحيرة، يتساءل إذا كان العالدهشة الر

يقذف غزة بالقنابل الحارقة، فكيف يمكن لبطن املرأة أن يرد عليها؟  وسبب هذه الدهشة أنه قارن هذه العبارة بالتعبير اللغوي  

 اليومي والعادي.

الفراغات التي تتضمنها التعابير، ليخلق نوعا من القراءة    ،  ، والتي تدفع هذا املتلقي/القارئ الدهشة الجمالية إلى اكتشاف 

هذه  التفاع اكتشاف  بمقدوره  القراءة،  عملية  في  فاعال  إيجابيا  عنصرا  املتلقي  تجعل  والتي  التشاركية،  الفاعلة،  القراءة  لية، 

  الفراغات، وملئها، وأن عبارة )بطن امرأة يرد(، تعني اآللة اإلسرائيلية ووحشيتها، ومنهجها املتبع في إبادة وتقتيل الشعب الفلسطيني، 

الوال  في  ارتفاع  بانتفاضتهم  يقابله  يقومون  الذين  باألطفال  ومقامتها  الفلسطينية  الحركة  فيمد  الفلسطيني،  اإلنسان  عند  دات 

 املباركة ضد العدو وآلياته التدميرية... 

 التناص 2-3

ميزات  (، وهو عندها "أحد مJulia kristevaالفرنسية جوليا كريستيفا )-التناص مفهوٌم جديد تبلور مع الناقدة األدبية البلغارية

النص األساسية، والتي تحيُل على نصوص أخرى سابقة عليها أو معاصرة لها"، فهو فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه  

 3بتقنيات مختلفة، ومعنى هذا أن التناص هو تعالق )الدخول في عالقة( نصوص مع نص حديث بكيفيات مختلفة. 

وإنما تنمو وتنهض في عالقتها بنصوص أخرى تتناص معها، وهذا التناص  والقصة القصيرة جدا ال يمكن أن تنتج نفسها بنفسها،  

هو الذي يولد اإليحاءات واملضمرات الخفية في ذهن املتلقي، حيث تكون االستجابة مع هذه النصوص إما إيجابا أو سلبا، إيجابا  

 ت وحموالت فكرية وإيديولوجية مضمرة. عند تقبلها والتجاوب مع محتوياتها، وسلبا عندما تتعارض مع ما تنطوي عليه من دالال 

فتناص القصة القصيرة جدا مع املخزون الجمعي والجماعي واملوروث الثقافي للمتلقي، يولد لديه نصا جديدا من إنتاجه، نصا  

ودالالتها من  ذهنيا يماثل ما أفرزته ذاكرته عند تقبل القصة، وما أنتجته مفردات الق. الق. ج من دالالت تداولية تختلف سياقاتها  

 متلق آلخر، حسب مستويات التلقي والتأويل. 

 
 51السعدية باحدة، وقع امتداده.. ورحل، مصدر سابق، ص:1

 .50حسن برطال، قوس قزح، مصدر سابق، ص:  2
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في مجموعته "قوس قزح"، عن القمع والرفض لسلطة اآلخر بلسان الفقراء في نعت كل من    حسن برطال وهذا ما عبر عنه  

)صوب يستهين بالناس، ويدوس على كرامتهم، ويعتدي على حقوقهم وحرياتهم، وقد وظف ذلك في قصته " أبابيل" التي جاء فيها: "

صور الكاتب  1ليموت آخر الشياطين رجما.. /(."  في اتجاه السماء، ضغط على الزناد...النجمة التي أصيبت سقطت على رأسه

التي   السماء  من  العقاب  نالوا  لقد  الفيل"،  في "سورة  القرآني  النص  تناص مع  في  الناس  من  الفئة  مآل هذه  ملفتة،  وبفنية  هنا 

 أسقطت عليه النجوم مثلما أسقطت أبابيل الحجارة الحارقة على الكفار. 

 خاتمة

 النتائج التي توصلت إليها في خاتمة هذا البحث فيما يلي: يمكن إجمال أهم  

مفارقة   ✓ ونهاية  مدهشة  بداية  تنتقي  فهي  والتكثيف،  اإلضمار  وبالغة  الحذف  فن  على  جدا  القصيرة  القصة  تأسست 

ضها عن  مستثمرة االشتغال على التضاد واإلفادة من السخرية والجرأة في مواجهة الكبت والقمع والفساد، وهذه الوسائط تعو 

الوصف املطول ورصد الجزئيات والتفاصيل والشروح والهوامش، وهذه التقنيات وغيرها هي التي تمنح القصة القصيرة جدا التميز  

والفرادة، كما أن الخوض فيها ال يخلو من املغامرة ألنه مليء بالفجوات والبياض، وبعد املسافة الجمالية، والتي تستدعي، وال بد،  

 آليات التأويل وإنتاج الداللة.   قارئا متمكن من

والدقيق،   ✓ املركز  الوصف  على  واملبنية  جدا،  القصير  القصص ي  النص  بها  يتميز  التي  والقصر  التكثيف  خاصتي  إن 

واأللفاظ املنتقاة، والجمل القصصية املكثفة التي تحمل معاني مضمرة، تفهم في سياق البنية ككل، مدعمة بلغة انزياحية، تمنح  

املتلقي دالالت وأبعاد أخرى أكثر عمقا وأوسع معنى، " فكلما ضاق املبنى اتسع املعنى" حسب رأي البالغيين. وللوصول لهذا املبتغى،  

ينبغي ان يكون القاص فطنا بارعا في اختيار الكلمات املناسبة للسياق واملحتوى الداللي للقصة القصيرة جدا، بمعنى أن تكون عين  

 ع، وأن يكون قلمه على الصيغة املناسبة لنقل هذا الواقع بمهارة وحرفية صياغية أدبية. القاص على الواق

 واملراجع:  املصادر قائمة 

 املصادر 

 م. 2006حسن برطال، أبراج، منشورات اتحاد كتاب املغرب، املغرب، الطبعة األولى  ✓

 . 2009رب، سنة  حسن برطال، املجموعة القصصية "قوس قزح"، منشورات مطبعة أنفوبرانت، املغ ✓

 م.1996الحسيين زروق: الخيل والليل، مطبعية النور الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى سنة  ✓

 م. 2008الزهرة الرميج، عندما يومض البرق، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى سنة  ✓

الصالون األدبي، دار القرويين، الدار البيضاء، املغرب،    السعدية باحدة، وقع امتداده.. ورحل، قصص قصيرة جدا، منشورات ✓

 م. 2009الطبعة األولى سنة 

 . 2006عز الدين املاعزي، حب على طريقة الكبار، دار وليلي للطباعة والنشر، مراكش، الطبعة األولى  ✓

 م. 2011نة فاطمة بوزيان، ميرندا، قصص، منشورات اتحاد كتاب املغرب، الرباط، املغرب، الطبعة األولى س ✓

 م. 2013ميمون الحرش، نجى ليلتي، مطابع الرباط، املغرب، الطبعة األولى  ✓

 
 .40حسن برطال، قوس قزح، مصدر سابق، ص،  1
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 2006منشورات القلم املغربي، املغرب، الطبعة األولى مظلة في قبر،  مصطفى لغتيري،  ✓

 املراجع العربية

 م.2000إدريس بلمليح، القراءة التفاعلية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى  ✓

 . 2011جميل حمداوي، من أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا، شركة مطابع األنوار املغاربية، الطبعة األولى  ✓

 م 1984عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة  ✓

 م.1992، 3ص(، نشر املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط: محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التنا ✓

 2004يوسف حطيني، القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق مطبعة اليازجي، دمشق، سورية، الطبعة األولى سنة . ✓

 املراجع املترجمة

 .1998القاهرة، الطبعة األولى روبرت ديبوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة، تمام حسان، عالم الكتب،  ✓

املغرب، عدد ✓ الواحد، مجلة قاف، صاد،  بنعبد  القصيرة جدا(، ترجمة: سعيد  للقصة  )دليل موسع  بريتوغارسيا،  ،  5لويس 

 م. 2007
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 دراسة نصيَّة تلقي النيب صلى اهلل عليه وسلم للقرآن الكريم

The Reception of Holy Quran by Rasulullah: A Study in Text Linguistics 
 د.محمد عبدالرحمن إبراهيم  /األستاذ املساعد 

 الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا،  كلية اللغات واإلدارة
Mohamed Abdelrahman Ibrahim Youssef, Languages and 

Management, International Islamic University Malaysia. 

 د. نجية حسين الّتهامي  /األستاذ املساعد 

 الجامعة اإلسالمية العاملية بماليزيا، كلية معارف الوحي
Njea Husean Atohame, Islamic Revealed Knowledge And 

human sciences, International Islamic University Malaysia 

 

  

 ملخص البحث 

الكريم؛ للوقوف على   يتناول هذا البحث تلقي الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وصحابته األبرار رض ي هللا عنهم للقرآن 

ى الباحثان املنهجين الوصفّي والتحليلّي، وقد توصال لعدة نتائج، منها: يجب أن تنأى   اآلليات املستخدمة في عملية التلقي. وقد تبنَّ

الشطط الناتج عن تطبيق مقوالت غربية ال تراعي قدسية آي الذكر الحكيم، وتنزله منزلة أي نص أدبي   دراسة النص القرآني عن 

ل عليها الرسول صلى هللا    أو غير ذلك. وال مانع من االستئناس بالنظريات اللغوية التي ال تتعارض مع هذا املبدأ.ومن اآلليات التي عوَّ

م عند تلقي النص القرآني : مراعاة السياق، والتأويل املحلي، والتغريض، والتضام، عليه وسلم وصحابته األطهار رض ي هللا عنه 

 والتناص. 

 . الكلمات املفتاحية: نظرية التلّقي، النص، القرآن، السياق، التأويل املحلّي، الغرض اإلنجازي 

 

Abstract 

This study deals with the Holy Prophet, may God’s prayers and peace be upon him and his righteous 

companions, may God be pleased with them, received the Holy Qur’an To find out the mechanisms used in the 

receiving process. The two researchers have adopted the descriptive and analytical approaches, and have reached 

several conclusions, including: The study of the Qur’anic text must distance itself from the exaggeration resulting 

from the application of Western sayings that do not take into account the sanctity of the Holy Quran, and give it 

the status of any literary text or otherwise. There is no objection to adopting linguistic theories that do not 

contradict this principle. Among the mechanisms that the Messenger, may God’s prayers and peace be upon him 

and his pure companions, may God be pleased with them, relied upon when receiving the Qur’an text: 

consideration of context, local interpretation, prejudice, solidarity, andintertextuality 

Key words: the reception theory, text, Quran, context, local interpretation, achievement. 
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 مقدمة 

ة ال حصر لها، تناولته من زوايا كثيرة، تنهل من معينه، دون أن تنقض ي    - السنين  على مّر   –حظي القرآن الكريم      بدراسات ثرَّ

. وقد وقع اختيار  
ً
، وهداية

ً
، وتوجيها

ً
، وتشريعا

ً
النواحي: لغة دانيها معجزة من جميع 

ُ
ت عجائبه، وتنفد أسراُره؛ فالقرآن معجزة ال 

للوقوف على اآلليات التي اعتمدوا    للقرآن؛  وصحابته الكرام رض ي هللا عنهمالباحث على موضوع تلقي النبي صلى هللا عليه وسلم  

 عليها عند تلقي القرآن الكريم. 

 يقوم هذا البحث على تمهيد، تعقبه ثالثة مباحث: يقف املبحث األول بين يدي ثالثة مصطلحات تعد ركائز لهذا البحث، وهي:   

ل   القرآن، والنص، والتلقي. ويتناول املبحث الثاني أهم  العوامل املالِبسة للتلقي. ويستجلي املبحث الثالث بعض اآلليات التي عوَّ

التداولي  الجانب  اآلليات تشكل  وتلك  الوحي،  تلقي  عليهم عند  الكرام رضوان هللا  عليه وسلم  وصحبه  الرسول صلى هللا  عليها 

فهوم العام لهذا املصطلح.  يعّوِل هذا البحث على املنهجين الوصفّي والتحليلّي، وذلك بجمع مادة البحث من  للخطاب القرآنّي، بامل

بعت 
ُ
 لالنطالق نحو هدفنا األسمى املتمثل في بيان االستراتيجيات التي ات

ً
  مظاّنها، ثم استقراء املظهر العملي للتلقي وغاياته؛ تمهيدا

االستعا  مع  التلقي،  عملية     -نةإّبان 
ً
عناصر    -أحيانا أحد  بمقولة  االستهداء  عن   

ً
فضال لأللفاظ،  املعجمية  الدالالت  يوضح  بما 

 في املعرفة الخلفية  Collocationاملتمثلة في التضام ،  Cohesionاالتساق 
ً
، باإلضافة إلى اآلليات التي تعين على تلقي النص، ممثلة

Background Knowledgeاملحلي والتأويل   ، Local interpretation  والتغريض  ،Matisation  والسياق  ،Contextوالتناص  ، 

Intertextuality   

 

 املبحث األول: بين يدّي املصطلح

:القرآن 
ً
 أوال

ثمة تعريفات كثيرة راَمْت الوقوف على هذا املصطلح، ومن ذلك ما ذكره " الشافعّي أنه قال: القرآن اسم على غير مشتق خاص   

    .1موز، لم يؤخذ من قراءة، ولكنه اسم لكتاب هللا مثل: التوراة واإلنجيل" بكالم هللا فهو غير مه
ً
وقد رفض الزرقاني هذا الرأي ذاهبا

إلى أن لفظ القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى:﴿ إنَّ علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ ) القيامة: 

 لكالم هللا املعجز املنزل على النبي 17-18
ً
قل من هذا املعنى املصدري وجعل اسما

ُ
من باب إطالق    -يه وسلم   صلى هللا عل  -(. ثم ن

النبي املنزل على  املعجز  الكالم  القرآن هو  أّن  إلى  الزرقاني  املكتوب في   -صلى هللا عليه وسلم    -املصدر على مفعوله. وقد خلص 

يصدقه من    هو األرجح؛ ألن الواقع اللغوي   -في نظر الباحثْين  -. بْيد أن قول الزرقاني2املصاحف، املنقول بالتواتر، املتعبد بتالوته

 حيث ورود املصدر )قرآن( في آي الذكر الحكيم.  

: النص 
ً
 ثانيا

( الحديث إليه: رفعه. وناقته: استخرج أقص ى ما عندها من السير. والش يء: حركه. ومنه: فالن   صَّ
َ
جاء في القاموس املحيط ") ن

: استقص ى
ً
. وهو نصاص األنف. واملتاع: جعل بعضه فوق بعض. وفالنا

ً
مسألته عن الش يء. والعروس: أقعدها    ينص أنفه غضبا

 
 .   84(ص 1964) بيروت: دار الشروق، د.ط، تأريخ القرآن : إبراهيم اإلبياري، ينظر 1

 . 33- 26، ص 1، ج(1996مناهل العرفان في علوم القرآن )بيرو: دار الكتب العلمية، د.ط، : محمد عبد العظيم الزرقاني، ينظر 2
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أن املعاني    -هنا-. ويالحظ  1على امِلنصة بالكسر، وهي ما ترفع عليه، فانتصبت. والش يء: أظهره... والنص: اإلسناد إلى الرئيس األكبر..." 

 لسْير الناقة،  السالفة الذكر تفسر جوانب مختلفة من النص. فرفع الحديث وإسناده إلى قائله، إشارة إلى الباث، وما ج
ً
اء وصفا

يوضح الجهد الذي يبذله املبدع في عملية اإلبداع، وما يفيد ترتيب املتاع يومئ للتابع الخطي للنص الذي يأخذ في النهاية صورة  

 أسطر متتابعة. وما ذكر عن العروس وجلوسها في مكان عاٍل يشير إلى تداول النص وسيرورته بين املتلقين. 

:
ً
 التلقي ثالثا

 ولِ بالر 
ً
قيانا

ُ
 ول

ً
 ولقيانة

ً
 ولقيانا

ً
 وِلقيا

ً
ِقَيُه( يلقاه... لقاًء ولقاية

َ
قية...  جوع إلى األصل اللغوي لهذا املصطلح ُيلحظ أّن الفعل ") ل

ُ
ٍقّيا ول

اء(. وــالش يء: وجاء في املعجم الوسيط") تلقت( املرأة: حبلت. فهي ُمتلٍق ) بال ه  .2استقبله وصادفه ورآه... وتلقى الش يء بمعنى لقيه..." 

. وــ الش يء منه: أخذ منه. ويقال: تلقى العلم عن فالن"
ً
. وعليه، فإن املعاني السابقة تدور حول االستقبال،  3لقيه. وقال: تلقى فالنا

 والتلقي يعني استقبال النص، وهو األمر الذي يسلك فيه املتلقي طريقين: القراءة أو االستماع.  

إبداعه، وحتى يتبلور ذلك اإلبداع في  وال شك في أن املتلقي يشغل   الباث ووجدانه عندما تنقدح شرارة   من ذهن 
ً
 كبيرا

ً
حيزا

مون   صورته األخيرة املنتمية إلى جنس ما من األجناس األدبية، فنرى " إن مالزمة املتلقي لوعي املبدع هو الذي جعل الدارسين يقّوِ

 من قدرة الخطاب على بلوغ
ً
مآربه عند ذلك املتلقي، فكان البيان على حد تعبير الرماني الذي أورده ابن    البالغة والبيان انطالقا

رشيق هو ) الكشف عن املعنى حتى تدركه النفس...( أما البالغة فتقوم من أصل معناها على إرادة املتكلم إيصال معنى من املعاني 

تتحدد  معينة  كيفيات  حسب  بالكالم  املقصود  الشخص  إلى  األفكار  من  فكر  واملدلول"  أو  الدال  بين  القائمة  العالقة  .   4بنوع 

 تنفصم عراها.   بين الباث واملتلقي قاّرة في العقل والوجدان، وتلك عالقة ال -إذن -فالعالقة

ولقد اشتط بعض النقاد في تقدير العالقة بين مبدع النص واملتلقي، فأعلى من شأن املتلقي، وكتب شهادة وفاة للمرسل، فقد  

. وأن الكتاب قد تم طبعه بعد وفاته. وبالفعل، عندما يموت  ذهب )  
ً
ريكور( إلى أّن قراءة كتاٍب ما تعني أّن كاتبه قد مات مسبقا

. وإذا لم يعد بإمكان الكاتب أن يجيب، فلن يبقى له سوى أن يقرأ كتابه  
ً
الكاتب، فإن العالقة مع الكتاب تصبح كاملة وسليمة أيضا

 أنَّ املؤلف  استهجن عدنان على ر    وقد
ً
   -في اإلسالم–ضا مقولة ) ريكور( موضحا

ً
 وميتا

ً
. وما ذهب إليه الناقد  5مسؤول عن كلمته حيا

  : في عموم املعنى،    - هنا-(، وموطن الشاهد  18على صواب، يقول هللا تعالى: ) ما يلفظ من قوٍل إال لديِه رقيٌب عتيٌد( ) سورة ق 

  
ً
 وتلقيا

ً
تحكمه ضوابط كثيرة، منها: الدين، والعرف، واملنطق، واإلفادة. وال يجوز للمسلم أن يدور في    -في اإلسالم  – والكالم إنتاجا

ي ما يتناغم مع عقيدتنا السمحة.    فلك كل ما يصدر عن الفكر الغربي من مقوالت نقدية ونظريات لغوية، بل يجب تبنَّ

ت يكمن في جعل النص وحده محور االهتمام، فيكون  من املالحظ أن املنطلق النقدي لريكور ومن ذهب مذهبه مثل روالن بار 

الغوص في أعماقه للوقوف على جمالياته، ومظاهره األسلوبية، وقطع كل الوشائج التي تربطه بمنشئه. وهذا املوقف النقدي رد 

أخرى كمذهب    فعل للمذاهب األدبية التي سلطت الضوء على حياة األديب مثل املذهب الطبيعي. ومن ثم فقد ثارت عليه مذاهب 

الجمالية ) الفن للفن( حيث ذهب أنصاره إلى أن دراسة شخصية األديب والتعرف على تفاصيل حياته ال يسمن وال يغني من جوع، 

 
 . 382، ص 4(، ج1970، 3)بيروت: دار الفكر، ط ترتيب القاموس املحيط على طريقة املصباح املنير وأساس البالغةالطاهر أحمد الزاوي، 1

 . 823(، ص 1983)بيروت: مكتبة لبنان، د.ط، محيط املحيطبطرس البستاني، 2

 . 836، ص 2)القاهرة: دار املعارف، د.ط، د. ت(، ج املعجم الوسيطإبراهيم أنيس ) وآخرون (  3

 . 221ص  1992بمنوبة، تونس، ، من أعمال ندوة كلية اآلداب معاني النص الشعري : محمد عبد العظيم، ينظر 4

(،  1،1419) الرياض: دار النحوي للنشر والتوزيع، ط  األسلوب واألسلوبية بين العلمانية واألدب امللتزم باإلسالم: د. عدنان علي رضا النحوي،  ينظر  5

 . 203ص 



 2021  مايو   69  العدد - الثامن العام - والفكرية جملة جيل الدراسات األدبية 

 

 

 

 

 

 112  البحث العلمي  لمركز جيلمحفوظة  الحقوقجميع  ©

 

، والرأي أن التوسط  1لكونه يمس حيثيات النص األدبي ومحيطه الخارجي، بينما نحن نود أن نتعرف على جماليات النص ذاته"ا 

إلى الصواب؛ وذلك بالتعويل على حياة األديب إذا كان ذلك يضوئ النص، ويسهم في فك رموزه على نحو فاعل.  في األمر هو األقرب  

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن املرسل لم ينتِه دوره بوضع ملساته األخيرة على ما أبدع، فعالقته بالنص واملتلقي موصولة، 

 في أوصال النص، ولعل املت
ً
لقي يستشعر هذه املعاني وهو يمعن النظر في أي نص ألحد املبدعين العظام مثل:  وروحه تسري دوما

 املتنبي ،والجاحظ، وغيرهما.  

  
ً
 إبداعيا

ً
 لها، عالوة على أن املتلقي الفاعل يسلك طريقا

ً
 صحيحا

ً
إن التلقي عملية مركبة، تحيطها عناصر السياق الذي ييهئ فهما

سبر أغوارها بما يمتلكه املتلقي من حساسية  عندما يتفّيأ ظالل النص، ويستروح نسم
ُ
اته. وقد أوضح فطوم أن الظاهرة الجمالية ت

كة  
َ
ومستقبالت ذوقية ينتج عنها استثارة انفعاالته الجمالية عند استقبال النص، وتدفعه نحو الغوص في أعماقه من خالل َمل

التلقي تجعل النص بنية من بنيات العمل األدبي نفسه؛ ليصبح  .ومن الجدير بالذكر أن نظرية  2الوعي ومرجعياته الثقافية وغيرها

الفهم هو عملية بناء املعنى وإنتاجه، وليس الكشف عنه أو االنتهاء إليه. فلم يعد النص بنية محايثة مكتفية بذاتها؛ أي أن شروط  

البنيويين  لدى  الوارد  النحو  على  داخلها فقط، وذلك  في  تكمن  وتتحقق  3تفسيرها  املرور  .  املعنى من خالل  بناء  في  املتلقي  مهمة 

 باملرحلتين اآلتيتين: 

 : وذلك بالنظر في الهيكل الخارجي للنص ومعطياته اللغوية واألسلوبية.اإلدراك املباشر

صنع  االستذهان في  الفاعلة  للمشاركة  محاولة  في  غمض،  ما  كل  استجالء  ومحاولة  النصية،  الفجوات  بملء  ويتحقق   :

جملة من املعايير واملواضعات، على نحو ُيفصح عن معناه. وجملة هذه املعايير واملواضعات    -حسب آيزر   - ستخدم النصوي.4املعنى 

أطلق عليها آيزر " السجل النص ّي "، وهي كامنة في تالفيفه، ومتعالقة باملسرح اللغوي املالِبس إلنتاج النص، ومعهود الخطاب لدى  

 الجماعة اللغوية. 

 لى آليتين، هما: ويشتمل النص ع  

 حيث ينقل النص الواقع بطريقة مضمرة دون التخلي عن مرجعيته األصلية املشتركة بينه وبين القارئ.  االنتقاء: -

 من األنساق الداللية املستندة إلى أرضية واقعية، لكن    التشويه:   -
ً
 فضاًء متنوعا

ً
ال ِ

ّ
ل النص على التشويه مشك وذلك بأن يعّوِ

م برؤى مختلفة بمفهوم جديد يجسد مع قدَّ
ُ
. وهكذا، ال ينفصل املبدع عن واقعه، حيث يمتح من معينه، ويمتص  5اني متحولة، ت

 رحيقه ليقدم منه رؤية معبرة أصدق تعبير عن مكنون ذاته.  

 

 

 
 .35( القسم الثالث، ص 0199، 1)عمان: دار البشير للنشر ، ط نظرية األدب في ضوء اإلسالمد. عبد الحميد بو زوينة،   1

 .  5( ص 2013) دمشق: منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، د.ط،  التلقي في النقد العربي: مراد حسن فطوم، ينظر2

 . 43- 42( ص 20012001، 1) الدار البيضاء: املركز الثقافي العربي، ط نظرية التلقي أصول وتطبيقاتبشرى موس ى صالح،   : ينظر3

 .  23- 22( ص1996، 1)القاهرة: ط ، قراءة النص وجماليات التلقيد عباس عبد الواحد: محمو ينظر4

، مداخلة امللتقى السجل النص ي واالستراتيجية النصية من املرجعي إلى التخييلّي في رواية " سيرة املنتهى" لواسيني األعرج: شيخ عبد الرزاق،  ينظر5

 (. www.dspace.univ.msila.dzالوطني لتحليل الخطاب، شبكة املعلومات )
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 املبحث الثاني: ُمالَبسات عملية التلقي

 بعملية التلقي وحيثياتها، وسنعرض في ما يلي طائفة من أهم هذه العوامل:          
ُّ
 ثمة عوامل تحف

:العا
ً
 مل النفس يّ أوال

العربي للتلقي، ولقد" عني الخطاب  العوامل املالبسة  أبرز  النفس ي يعد من  العامل  أن  الجلّي     -من 
ً
 فنيا

ً
 ونثرا

ً
 وخطابة

ً
  - شعرا

 إلى عدد من إجراءات التعبير داخل النص أو من خالل وضع رؤية نظرية لعملية  
ً
 إلى تحقيق املعنى األدبي، مستندا

ً
باملتلقي، هادفا

العربية  التلقي،   النصوص  وفي  التخاطب،  أطراف  بين  التفاعل  إحداث  في  حاسم  عامل  هو  الذي  النفس ي  بالعامل   
ً
ومستعينا

باملستقبل ومستواها  العناية  ما يوضح حجم  في توجيه عملية    .1الرفيعة،  له خطره  النفس ي  العامل  العامل فإن  وبناًء على ذلك 

ك املرسل لعناصر املسرح اللغوي، الذي يتضمنه بداهة ويشتمل املتلقي واملكان  التلقي، وال يتحقق الهدف من االتصال إال بإدرا 

التاريخ املعينة من  الزمان وفترته  لهم عالقة بموضوع الحديث عالوة على  أناس  أشياء وموضوعات ومن فيه من  .  2وما فيه من 

ويثير مشاعرهم، ويسموا بها. ومن هنا عاب فاملرسل عليه أن يستهل خطابه بما تنشرح له صدور املتلقين، ويدغدغ عواطفهم،  

 النقاد على املتنبي أن يفتتح أمدوحته لكافور بقوله:  

                وحسب املنايا أن يكن أمانيا 
ً
 كفى بك املوت أن ترى املوت شافيا

فاملمدوح االبتداء،  بحسن  البالغيين  لدى  ُيعرف  ما  تحت  يندرج  ما  ُيخالف  يسب-هنا  -فهذا  ما  من  بانتظار  الشاعر  عليه  غه 

 ألفق توقعات هذا املمدوح.  
ً
 آخر مخيبا

ً
 فضائل، وما ينعته به من عظيم الصفات، وحميد األفعال. فإذا به يسلك مسلكا

 ويمكن إجمال العوامل التي تحدث األثر النفس ي املرغوب في املتلقي على النحو اآلتي: 

طريقة تلقي عمر بن الخطاب للنص القرآني للوهلة األولى حين تلقى    ، والشواهد على ذلك كثيرة منها،النظم الرائع للمعاني

آيات سورة" طه" وتجاوبت نفسه مع ما يتسم به النظم القرآني من انسجام صوتي بديع عالوة على"القصد في اللفظ والوفاء بحق 

ال3املعنى، وهاتان نهايتان ال يستطيع أحد من الكتاب الجمع بينهما..." بحث بكثير من الشواهد على فاعلية هذا  . وتحفل مظاّن 

 العامل في نفس املتلقي. 

  -بالحديث  تلبية حاجات املتلقي،
ً
عما يشغله، على النحو الذي ُيَعدُّ به الخطاب السياس ي الناجح الذي يتناغم مع نبض   - مثال

 الجماهير.  

 يتلو آية هكذا  ، وذلك بأن توضع الكلمات في مواضعها الصحيحة، ومن ذلك قصة  انسجام الخطاب
ً
األعرابي الذي سمع رجال

 من هللا وهللا غفوٌر رحيم( فقال له األعرابي: أخطأَت. قال كيف؟! قال: 
ً
 ") والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاًء بما كسبا، نكاال

(، فقال األعرابي:  38املائدة: إن املغفرة والرحمة ال تناسبان قطع يد السارق. فتذكر الرجل اآلية وقال﴿وهللا عزيز حكيم﴾ ) سورة 

 فسليقة األعرابي اللغوية ومعهود الخطاب لديه أوقفاه على فحوى اآلية الكريمة.  . 4نعم، بعزته أخذها، وبحكمته قطعها"

 
 .65، ص مرجع سابقد. محمد املبارك،  1

 .142) القاهرة: د.ن، د.ط، د.ت(، ص  السيمانتيك -دراسات في علم املعنى : د. كمال بشر، ينظر 2

 .105(ص  3،2000) عمان: دار الفرقان، ط  إعجاز القرآن الكريمفضل حسن عباس، سناء فضل عباس،    3

 . 73( ص 1984، 1) بيروت: مؤسسة الوفاء، ط القرآن كتاب حياةكاظم السباعي، 4
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: العامل العقدي  
ً
 ثانيا

النص في ضو ِمْن منطلق عقدي، يستجمع فيه املتلقي قواه لتفسير معطيات هذا  النص  ء معتقداته،  ويتجلى ذلك في تلقي 

 وذلك على النحو الذي نجده عند املعتزلة والشيعة واملرجئة واألشاعرة وغيرهم.  

 ملا اعتقدوه من صحة كل ما جاء به أرسطو، فتكلفوا تأويل آياته املحكمات،  -على سبيل املثال  -فالفالسفة
ً
" جعلوا القرآن تابعا

والوحي، وفي خلق السماوات واألرض، وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج في البعث والنشور، والجنة والنار، وفي النبوة  

فيها، وهي القضايا األساسية الثالث، التي كفرهم بها الغزالي في كتابه الشهير" تهافت الفالسفة" ملصادمتها ملحكمات القرآن، وقواطع  

اف إلى ذلك ما ذهب إليه املعتزلة من تقديم املعقول على املنقول، ونفي  . وينض 1اإلسالم، وأشار إليها في كتابه" املنقذ من الضالل"

 "الكشاف"  للزمخشرّي.  - على سبيل املثال -الصفات، والوقوع في فتنة خلق القرآن، ، مما تحفل به تصانيفهم، ومنها 

:
ً
 العامل االجتماعي   ثالثا

، يحمل همومها بين جنبيه، تملك آمالها عليه أقطار نفسه. لذلك  من نافلة القول إن اإلنسان ابن بيئته، يتأثر بها، ويؤثر فيها

 منه على تماسك األسرة، تلقى 
ً
 ِمْن رؤية واعية ألحوال املجتمع، وحرصا

ً
كان للبعد االجتماعي خطره في عملية تلقي النص. فانطالقا

فقد" األربعة  األئمة  فيه  خالف  بمفهوم  الطالق  تناولت قضية  التي  اآليات  تيمية  إمضاء طالق    ابن  في  األربعة  األئمة  رأي  رفض 

 ألن تكون األسرة ألعوبة في يد طائش، وكأن البيت ورق لعب..." 
ً
 ال معنى إطالقا

ً
 2البدعة، فكانت هذه جراءة هو لها أهل، ألنه فعال

ه، بعد أن بّز اإلسالم وقويت لسهم املؤلفة قلوبهم، حين امتنع عن أدائ  –رض ي هللا عنه    –وال َيْعُزب عن بالنا تلقي عمر بن الخطاب  

 شوكته. 

:
ً
 العامل الحضاري   رابعا

رون بها طاقات   النص تتفاوت قراءته من عصر إلى عصر، فلكل عصر ظروفه، ولكل عصر رجاالت لديهم من اآلليات ما يفّجِ

 متجددة لفهم أقرب إلى روح العصر.  
ً
 تمهد لهم ُسُبال

، فأنا  ومن ذلك تلقي  النص القرآني في ضوء آخر الح
ً
قائق العلمية، ويشير إلى ذلك أحد الباحثين بقوله:" وأنا أفعل ذلك كثيرا

 عند قوله تعالى: ﴿وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا عليها املاء اهتزت  
ً
 لقلبي عن طريق عقلي في كثير من األحيان، فأقف مثال

ً
أود زادا

 وسعادة إذ يأتيها غيثها فتدب  (. نعم، يقرأها املسلم في القرون األولى ال5وربت﴾ ) الحج:  
ً
هجرية فيشعر بأن األرض الظامئة تهتز طربا

 مثلي يشتغل بالعلوم والهندسة يبحث عن اإلعجاز 
ً
فيها الحياة. وهو تفسير جميل يقدم لنا صورة فنية... جمالية رائعة، ولكن رجال

أحد ما ترفدنا به نتائج البحوث من حقائق تتناغم مع ما ورد في  وال يخفى على  . 3املكنون في هذه الصياغة الربانية فيوفقه هللا إليه" 

 يمثله التلقي الحضاري للنص الكريم.   تالفيف القرآن. وهذا ما 

 

 

 
 . 259( ص 1999)القاهرة: دار الشروق،  كيف نتعامل مع القرآن العظيميوسف القرضاوي،  1

 .201( ص 1،1991العاملي للفكر اإلسالمي، طفيرجينيا: املعهد -) هيرندن كيف نتعامل مع القرآنمحمد الغزالي،  2

 .122( ص 1998) القاهرة: دار نهضة مصر، د.ط، تأمالت في التفسير الحضاري للقرآن الكريمسيد دسوقي،   3
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 املبحث الثالث: تلقي الرسول صلى هللا عليه وسلم للنص القرآني

 الجانب العملي للتلقي   -أ

 بدء التلقي .1

للوحي، " عن يحيى بن أبي كثير، سألت أبا سلمة بن    - صلى هللا عليه وسلم    -مينثمة خالف بين املفسرين حول بدء تلقي نبينا األ 

عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: ﴿ يا أيها املدثر﴾ قلت: يقولون: ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾. فقال أبو سلمة: سألت 

ما قضيت جواري هبطت، فنوديت؛ فنظرت عن يميني فلم  قال: "جاورت بحراء، فل - ص – جابر: ال أحدثك إال ما حدثنا رسول هللا 

. قال:﴿ يا أيها املدثر قم فأنذر وربك فكبر﴾ 
ً
، فقلت: دثروني، وصبوا عليَّ ماًء باردا

ً
، ونظرت عن شمالي فلم أَر شيئا

ً
. فقد  1أَر شيئا

 عن عائشة مفاده أن أول ما نزل قوله تعالى:﴿ اقرأ باسم ربك الذي  
ً
. وهناك من يرى أن أول ما نزل  2خلق﴾ أورد البخاري حديثا

بيد أن القول األول هو الراجح عند كثير من العلماء الذين استدلوا بحديث عائشة الذي أخرجه البخاري، وما    3سورة الفاتحة. 

. ومن هنا يرجح الباحثان هذا القول. 
ً
 أورده البخاري عن عائشة رواية وليس اجتهادا

 ختام التلقي  .2

ض ي هللا عنه، ويمكن الرجوع إلى مظان البحث في هذا  غنّي عن البيان أن أهل العلم قد اختلفوا في آخر آية نزلت على الرسول ر 

إلى جبريل قد عارض الرسول   إلى النبي رض ي هللا عنه يمكن القطع به، ونكتفي باإلشارة  الصدد؛ فلم يرد في ذلك حديث مرفوع 

يه وسلم:)... يا فاطمة، كان  القرآن في العام األخير من حياته، " عن فاطمة رضوان هللا عليها قالت: قال لي رسول هللا  صلى هللا عل

 يعارضني بالقرآن، وقد أتاني العام مرتين، وال أراني إال أفارق الدنيا..."
ً
. وقد كان ذلك إلثبات الصورة  4جبريل يأتيني في كل سنة مرة

 األخيرة للقرآن الكريم.  

 عند التلقي    -صلى هللا عليه وسلم -هيئة الرسول 

- رض ي هللا عنها  -ثمة صور مختلفة للهيئة التي كان عليها الرسول صلى هللا عليه وسلم عند نزول الوحي،" عن عائشة أم املؤمنين

يأتيك الوحي؟ فقال  فقال:)يا رسول هللا، كيف    -صلى هللا عليه وسلم  –سأل رسول هللا    -رض ي هللا عنه  -، أن الحارث بن هشام

 يتمثل لي امللك فيكلمني    - ص  –رسول هللا  
ً
، فُيْفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده عليَّ

، يتبين لنا مدى إدراك النبي    .5فأعي ما يقول(  لم    لكل مجريات عملية التلقي" وبهذا الوعي الكامل  -صلى هللا عليه وسلم  –ومن ثمَّ

 
ً
 واحدة

ً
بين شخصيته اإلنسانية املأمورة املتلقية،    - طيلة العصر القرآني الذي يضم كل مراحل التنزيل  - يخلط عليه السالم مرة

وحي إليه.  - هنا –. فالتلقي 6وشخصية الوحي اآلمرة املتعالية
ُ
 إلبالغ ما أ

ً
 عن وعي وإدراك كاملين، تمهيدا
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 ما كان يأتي جبريل في صورة ا
ً
. وقد 1لرجل، ولم ُيَر جبريل على صورته التي خلق عليها إال مرتين كما ثبت في الصحيحين وغالبا

   -ص   –يأتي جبريل في صورة صحابي" عن أبي عثمان، قال: أنبئت أن جبريل عليه السالم أتى النبي  
ُ
ث وعنده أم سلمة، فجعل ُيَحّدِ

قام، فقال النبي ألم سلمة: من هذا؟ أو كما قال، قال: قالت: ما  وعنده أم سلمة، فجعل يحدث ثم    -ص  –ثم قام، فقال النبي  

، قال: فقلت ألبي عثمان: ممن سمعت  - أو كما قال  -يخبر جبريل  -صلى هللا عليه وسلم   –حسبته إال إياه، حتى سمعت خطبة نبي هللا  

 . وهكذا تعددت طرائق الوحي.2هذا؟ قال: من أسامة بن زيد" 

قى إليه، قال تعالى:﴿ ال تحرك به    -صلى هللا عليه وسلم  –دى حرص النبي  ويصف لنا القرآن الكريم م
ْ
على وعي وحفظ كل ما ُيل

(، وفي ذلك يقول ابن كثير"  19-16لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علينا بيانه﴾ )القيامة:  

ك، فإنه كان يبادر إلى أخذه ويسابق امللك   - لى هللا عليه وسلمص  -لرسوله  - عزَّ وجلَّ   - هذا تعليم من هللا
َ
في كيفية تلقي الوحي من املل

إذا جاءه امللك بالوحي أن يستمع له، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسره ألدائه على الوجه    - عزَّ وجلَّ   -في قراءته، فأمر هللا

ف ويوضحه.  ويفسره  له  يبينه  وأن  إليه،  ألقاه  وإيضاح  الذي  تفسيره  والثالثة  تالوته،  والثانية  صدره،  في  جمعه  األولى  الحالة 

 .وفي ذلك بيان ملراتب عملية التلقي في أجلى صورها، وأرفع مقاماتها، فرسول هللا بين يدّي نص كريم متعاٍل. 3"معناه...

 الجانب الداللي والتداولي للتلقي   -ج

للنص القرآني على املستويين الداللي والتداولي، وذلك بالوقوف على    -عليه وسلم صلى هللا    – يتناول هذا املبحث تلقي النبي  

ل عليها الرسول  عند تلقيه للنص القرآني، معتمدين في ذلك على ما صّح نقله عن   -صلى هللا عليه وسلم   -بعض اآلليات التي عوَّ

 النبي صلى هللا عليه وسلم.  

النبي     أن  بالذكر  الجدير  هللا  –ومن  وسلم  صلى  الخلفية    - عليه  املعرفة  على   
ً
معتمدا القرآن  يتلقى   Backgroundكان 

Knowledge "وكانت هذه  4"، فإنَّ فهم الخطاب يعد باألساس عملية سحب للمعلومات من الذاكرة، وربطها مع الخطاب املواجه .

 تأتي كلمات ال تش
ً
كل دالالتها العرفية أي إشكال، ولكنها من قبيل  املعرفة الخلفية تمده بزاد ال ينقطع من املعارف، ولكن أحيانا

لسؤال أمين الوحي عن فحوى الخطاب، ومن ذلك ما أخرجه" ابن أبي حاتم وأبو   -ص  – املشترك اللفظي، األمر الذي دفع النبي  

قال: ال أدري حتى   : ما هذا يا جبريل؟-ص  –( قال رسول هللا  199الشيخ عن الشعبي، قال: ملا أنزل هللا﴿ خذ العفو.﴾ ) األعراف:  

  - هنا    –".فيالحظ  5أسأل العاِلم، فذهب ثم رجع، قال: إن هللا يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك 

أن الدالالت املباشرة لـ ) خذ( و ) العفو( واضحة، فالكلمة األولى ) خذ( فعل أمر من الفعل الثالثي املهموز ) أخذ(: " تناول وبابه 

صَ 
َ
له، وفي التنزيل العزيز:﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم    6" َر ن : حازه وحصَّ

ً
 ومأخذا

ً
 وتأخاذا

ً
ويقال:" أخذ الش يء أخذا

: حبسه، وفي التنزيل ال
ً
ُه، وفي التنزيل العزيز:﴿ وأخذتم على ذلك إصري﴾ وــ فالنا

َ
ِبل
َ
عزيز:) فخذ  بها﴾. وــ تناوله، ُيقال أخذنا املال. وــ ق

نا مكانه(. وــ عاقبه، وفي التنزيل العزيز﴿ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه﴾ وــ أسره، وفي التنزيل العزيز﴿ فاقتلوا املشركين  أحد
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. أما كلمة ) العفو( فمن معانيها" املال ما  1"حيث وجدتموهم وخذوهم﴾ وــ غلبه، وفي التنزيل العزيز:﴿ ال تأخذه سنة وال نوم﴾...

. قلت: ومنه قوله تعالى:) ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو(. قلت: وأما قوله تعالى ) خذ العفو( أي خذ امليسور  َيْفُضل عن النفقة

. فتلك هي املعاني الواردة في معهود  2من أخالق الرجال، وال تستقص عليهم. قال: ويقال: أعطاه عفو ماله يعني أعطاه بغير مسألة..."

 العرب.

على استجالء    Contextم يتبين لنا أن كلمتي ) خذ( و ) العفو( من قبيل املشترك اللفظي الذي يعين السياق  وبناًء على ما تقدَّ      

 في ذهن الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولكنه أراد أن يستوثق ويستجلي املزيد من  
ً
معانيهما، ومن ثم فإن املعنى اإلجمالي كان واضحا

 
ً
صلى هللا    –يفارق هذه املعاني املباشرة . لذا، استوقف الرسوُل  - للوهلة األولى  -إلى أن النص  معانيهما، فأفق التوقع يشير تداوليا

، هو األمر  -فيما بعد -جبريَل، وسأله عن فحوى الخطاب؛ ليتضح -عليه وسلم
ً
  – أن الغرض اإلنجازي لقوله تعالى املشار إليه آنفا

ينزع إلى رد الصاع صاعين في    –في الغالب األعم    –بح جماحها؛ فاإلنسان  بمخالفة النفس األّمارة بالسوء، وك  -على وجه العموم  

 أعقاب تعرضه ألية مظلمة، وحرمان من قطع أو منع عنه معروفه وإحسانه.

ويمكن أن نستأنس بأقوال الصحابة رض ي هللا عنهم؛ لبيان كيفية تلقي هذا النص املفتوح بناًء على خلفيات هؤالء املتلقين."       

لي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:) خذ العفو( يعني: خذ ما عفا لك من أموالهم، وما أتوك به من ش يء فخذه. وكان هذا  قال ع

قبل أن تنزل ) براءة( بفرائض الصدقات وتفصيلها، وما انتهت إليه الصدقات. وقاله السدي. وقال الضحاك، عن ابن عباس ) خذ  

بير، عن ابن عباس ) خذ العفو( قال: الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله:  العفو( أنفق الفضل. وقال سعيد بن ج

. وهكذا  3) خذ العفو(: أمره هللا بالعفو والصفح عن املشركين عشر سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير..."

 اختلف تلقي الصحابة لهذه اآلية. 

 طر اآلتية:    
ُ
ت في األ  على ما سبق، فإّن التأويالت السابقة تمَّ

ً
 -وتأسيسا

 الربط بين السور بمراعاة أسباب النزول ) القول األول البن عباس...إلخ(.  .أ 

 املعنى اللغوي. ) القول الثاني البن عباس(.  .ب

 ج.  ربط اآلية بمسيرة الدعوة اإلسالمية في عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم.  

 للطاقة التأويلية لدى امللتقى    Local interpretationوالتأويالت السابقة تندرج تحت مبدأ التأويل املحلي  
ً
الذي يعد" تقييدا

 أكبر مما يحتاج إليه من أجل الوصول إلى تأويل ما
ً
فالخروج عن هذا املبدأ يوقع املتلقي في الزلل والشطط،  . 4"حتى  ال ينش ئ سياقا

الة من أصحاب الفرق اإلسالمية دليل دامغ على النأي عن التأويل املحلي. 
ُ
 وما جاء به الغ

وثمة مظهٌر آخر من مظاهر تلقي الرسول يتمثل في إعراضه عن التفاصيل الدقيقة التي تتعلق بإحدى جزئيات النص القرآني،  

  التي ال 
ً
 يترتب على عدم استجالئها أي قصور في فهم الداللة. فذهن الرسول وقلبه منصرفان إلى مقاصد أسمى من ذلك. فأحيانا

إما بقصد اإلعنات أو التأكد ِمْن صدق    -رجل من أهل الكتاب ويسأله عن جزئية قد ال تخطر على بال  -صلى هللا عليه وسلم  -يأتيه

ن منصور، وأبو َيعلى والحاكم، وصححه البيهقي في الدالئل عن جابر بن عبد هللا قال: جاء  نبوته، ومن ذلك ما أخرجه" سعيد ب
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فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ فلم يجبه   - صلى هللا عليه وسلم  –يهودي إلى النبي  

يال،    بش يء حتى أتاه جبريل، فأخبره، فأرسل إلى اليهودي فقال: هل أنت
ّ
مؤمن إن أخبرتك بها؟ قال: نعم. فقال: خرثان، وطارق، والذ

اب، وعمودان، وقابس،
ّ
رآها في أفق    - يعني أباه وأمه  - والصروح، واملصبح، والفيلق، والضياء، والنور   وذو الكيعان، وذو الفرع، ووث

 يجمعه هللا 
ً
 مشتتا

ً
(. ويعكس هذا الحديث ما ُجِبل عليه اليهود من  1السماء ساجدة له. فلما قّص رؤياه على أبيه: قال: أرى أمرا

 االستغراق في تفاصيل، قد تنبو بهم عن حسن التلقي واالتباع.  

 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين( ) يوسف:  
ً
( واضح الداللة،  4والشك في أن قوله تعالى: ) يا أبِت إني رأيت أحد عشر كوكبا

 دالالته وفحواه، ولم يصنع ما فعله بنو إسرائيل في االنصراف  ه-صلى هللا عليه وسلم    -وقد تلقى النبي  
ً
ذا الخطاب القرآني مدركا

 عن جوهر األمور والتشبث بتفاصيل غير مجدية. وهذا لون من ألوان التأويل املحلي.

   – دّي، بأنه في إقامة الُحّجة على اليهو  - صلى هللا عليه وسلم -ومن ناحية أخرى، يكمن الغرض اإلنجازي لسؤال املصطفى 
ً
حقا

ْت نيته    –نبّي يُوحى إليه، وهذا باب يدلف منه السائل    –
َ
إلى زمرة املسلمين املؤمنين بنبوته صلى هللا عليه وسلم، وذلك   -إن َصَدق

 . فلم ُيْعِرض عنه النبي صلى هللا عليه وسلم، ولكنه أجابه ليهتدي.  2عقب تلقي هذا السائل للجواب 

ويعكس تلقي الوحي فطنة النبي، واستيعابه لكل ما ُيوحى إليه، وإدراكه ملرامي الخطاب القرآني. ومن ذلك ما أخرجه" البخاري  

عضهم وجد في نفسه: فقال: ِلَم ُيدخل هذا  من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال كان عمر ُيْدخلني مع أشياخ بدر، فكأن ب

ُرئيُت أنه دعاني فيهم يومئذ إال    -معنا وإّن لنا أبناًء مثله! فقال عمر: إنه ممن علمتم. ودعاهم بهم ذات يوم، فأدخله معهم فما 

هللا ونستغفره إذا نصرنا    ليريهم، فقال: ما تقولون في قول هللا تعالى: ﴿ إذا جاء نصر هللا والفتح﴾؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد

، فقال لي: أكذلك تقول يا بن عباس؟ فقلت: ال: ماتقول؟ فقلت! هو أجُل رسول هللا  
ً
  – وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا

. فقال عمر: ال أعلم   -ص
ً
أعلمه به. قال: إذا جاء نصر هللا والفتح، فذلك عالمة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

قد قرب    -صلى هللا عليه وسلم  - وإلى ذلك يشير السعدي بقوله:" وأما اإلشارة الثانية، فهي إلى أن أجل رسول هللا  3منها إال ما تقول." 

ودنا، ووْجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم هللا به. وقد عهد أن األمور الفاضلة تختم باالستغفار، كالصالة والحج، وغير ذلك. 

ه بالحمد واالستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه، ويختتم عمره بأفضل  فأْمر هللا لرسول

يتأول القرآن، ويقول ذلك في صالته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده) سبحانك   - ص –ما يجده صلوات هللا وسالمه عليه. فكان 

 ان هذا استجالء ابن عباس للخطاب القرآنّي، فما بالك بتلقي الرسول لهذا الخطاب!. . فإن ك 4اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي"

 قد أدرك فحوى الخطاب القرآني من خالل العمليات اآلتية:   - صلى هللا عليه وسلم - أن النبي  -هنا–ويالحظ 

 واضحة، ال داعي للرجوع إلى مظانها للكشف عنها.  - هنا -الوقوف عند دالالت األلفاظ، وهي .1

" يعرف براون ويول الثيمة بأنها نقطة بداية قول ما. وملا كان الخطاب ينتظم على شكل متتاليات من  Matisationالتغريض .2

 ما سيؤثر في تأويل النص الذي يليه...  
ً
الجمل، بناًء على أن يبدأ به املتكلم أو الكاتب سيؤثر في تأويل ما يليه. وهكذا. فإن عنوانا

 
 . 230- 229، ص 4، جمصدر سابقجالل الدين السيوطي، 1

، مجلة لغةينظر2
ً
 2020، الجزائر،3، العدد6كالم، املجلد -: حسين بوفناز، تحليل الخطاب في ضوء الدرس اللساني املعاصر: الخطاب النبوي أنموذجا

 . 140- 128، ص

 .  206، ص 4، جمصدر سابقيوطي، جالل الدين الس3

 . 936(  ص 2000، 1) بيروت، مؤسسة الرسالة، ط تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم املنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  4
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. فاآلية مفتتحها قوله  1طلقه، وتحوم حوله بقية أجزائه"  من  إن في الخطاب مركز جذب يؤسسه   وإن شئنا التوضيح قلنا

( وهذا القول يهيمن على سائر اآليات، إذا تتمثل فيه الحد األول الذي  1تعالى:﴿ إذا حاء نصر هللا والفتح﴾ ) سورة النصر:

 وهو    - صلى هللا عليه وسلم  -يحدد األجل الذي أعلمه هللا تعالى لنبيه
ً
ومن ثم، فإن هذا يستتبع دخول الناس في دين هللا أفواجا

 للقاء ربه. - صلى هللا عليه وسلم  –الحد الثاني، وما ينبغي أن يوضح ما يجب أن يفعله النبي 
ً
 استعدادا

املباشر ملعرفته الخلفية حيث ربطها بدالالت األلفاظ والتغريض وفطن إلى    -صلى هللا عليه وسلم  –استدعاء الرسول   .3

 فحوى الخطاب.  

  
ً
، ولكنها تقدم قراءات متعددة. ومن ذلك ما رواه الطبراني مرفوعا

ً
 واحدا

ً
من الجدير بالذكر أن هناك أحاديث تتناول موضوعا

زيد بن املهندي املروزِي، حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن فقال:" حدثنا أبو حبيب  

:) إن أول ما خلق هللا القلم  -ص  – زيد عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

كائن إلى يوم القيامة، ثم قرأ:﴿ ن* والقلم وما يسطرون﴾ فالنون: الحوت.    والحوت. قال: للقلم: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: كل ش يء

كِتب، حدثنا محمد بن زياد الجزري،  2والقلم: القلم"
ُ
، وكذلك أورد ابن كثير روايات أخرى منها قوله:" حدثنا الحسن بن شبيب امل

رة، عن أبيه قال: قال رسول هللا
ُ
رات بن أبي الفرات، عن معاوية بن ق

ُ
﴿ ن* والقلم وما يسطرون﴾: لوح من نور، وقلم    -ص   –  عن ف

. فكيف  4. وهكذا يتبين لنا أن لفظة ) نون( لها ثالثة معاٍن: الحوت، ولوح من نور، الدواة 3من نور، يجري بما هو كائن إلى القيامة..." 

عمد إليها عند تأويل هذه    -ص  –ن الرسول  إذن يمكن التوفيق بين هذه التفسيرات املختلفة، وبمعنى أحرى، ما اآلليات التي نرجح أ 

 اللفظة. 

من الواضح أن الجامع بين الحوت والقلم هو االشتراك في أمر واحد وهو بدء الخلق. أما العالقة بين اللوح والقلم، وكذلك  

 الرتباطهما بحكم هذه   Collocationالدواة والقلم، فتفهم في ضوء التضام  
ً
" وهو توارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظرا

 املصاحبة" وهي بشكل عام مجيء كلمة في صحبة كلمة أخرى". وهذه الظ5العالقة أو تلك"
ً
. وكذلك  6اهرة اللغوية ُيطلق عليها أيضا

وقد يقفز إلى الذهن تساؤل مشروع مؤداه:   واحد، وهو أدوات الكتابة.  Semantic fieldتندرج الكلمات السابقة تحت مجال داللي  

 للعالقة الجامعة بين هذه الكلمات في قوله تعالى:) أم عندهم    ما املناسبة بين ) الحوت/ اللوح/ الدواة(؟في الواقع 
ً
قد نجد تفسيرا

  -(، فقد ورد في الحديث 48-47الغيب فهم يكتبون . فاصبر لحكم ربك وال تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم( ) القلم:  

 
ً
وكلمة ) يكتبون( في اآلية إشارة إلى الكافرين حيث نفى    ) أن أول ما خلق هللا القلم والحوت. قال للقلم: اكتب...(.  -املشار إليه آنفا

م الغيب الذي ال يعلمه إال هو، وال يسجله إال القلم الذي خلقه من قبل.
ْ
صلى    - ثم تلت هذه اآلية، آية أخرى تحث النبي  هللا عنهم عل

جاء الجمع بين ) الحوت/ اللوح/    على التجمل بالصبر، وال يكن كصاحب الحوت يونس عليه السالم. ومن هنا  - هللا عليه وسلم

 القلم(.  

 
 .59، ص مصدر سابقمحمد خطابي،  1

 .472، ص 4، جمصدر سابقابن كثير،  2

 . 473، ص 4املصدر نفسه، ج3

 . 274، ص مصدر سابق) الدواة بالفتح ما ُيكتب منه( ينظر: الرازي،  4

 .25، ص مصدر سابقمحمد خطابي،  5

 . 11، ص (1990املصاحبة في التعبير اللغوي ) القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، محمد حسن عبد العزيز،  6
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 من التأويل، يقع في دائرة التناص الذي مفاده" تعالق نصوص    -صلى هللا عليه وسلم  –إن املتأمل في تلقي الرسول  
ً
يلحظ ضربا

نزلت هذه    . ومن ذلك ما أورده السيوطي" أخرج أحمد والشيخان وغيرهم عن ابن مسعود قال: ملا1مع نص حدث بكيفيات مختلفة" 

( شقَّ ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول هللا، وأينا ال يظلم نفسه! قال:  82اآلية ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم﴾ ) األنعام:  

لقمان:    ( عظيم﴾  لظلم  الشرك  إن  الصالح:﴿  العبد  قاله  ما  تسمعوا  ألم  تعنون،  الذي  ليس  الشرك" 13إنه  هو  إنما   !)2 .

، ويفسر    فاالستراتيجية
ً
" وذلك أن القرآن الكريم يصدق بعضه بعضا

ً
التي اتبعها الرسول هنا هي أنَّ القرآن يفسر بعضه بعضا

( ) النساء:  
ً
 كثيرا

ً
، قال تعالى:) ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا

ً
ل في موضع 82بعضه بعضا ّصِ

ُ
جِمل في موضع ف

ُ
(. " فما أ

د في    آخر، وما أبهم في مكان بين في ّيِ
ُ
 في سياق خصص في سياق آخر، وال بد آخرى آخر، وما أطلق في سورة أو آية ق

ً
، وما جاء عاما

،  .  3من ضم اآليات والنصوص بعضها إلى بعض، حتى يتكامل الفهم، ويستبين املقصود من النص" 
ً
فكالم هللا يصدق بعضه بعضا

 إذا   يض يء  -بمفهومه املعاصر  -ا يتبين لنا أن التناصومن األحرى البدء به عند التصدي للتفسير أو التلقي. وهكذ
ً
املعنى، خصوصا

أخذنا بعين االعتبار أن القرآن كالكلمة الواحدة. األمر الذي يجعلنا نتفق مع القول الذي ذهب صاحبه إلى أن التناص قد حدد  

 للمعاني املتعالقة 
ً
 ألفانين   األدبيةكان التناص في النصوص  .فإن4املعنى، وصار وسيلة ربط بين أجزاء النص الواحد، وبيانا

ً
معرضا

 ُيوقف املتلقي 
ً
 وخارجيا

ً
، كما أن استجالء جانبي هذا التناص داخليا

ً
 ومقصدا

ً
القول، فإنه في القرآن قد تسنم ذروة البيان صوغا

 ى كّر العصور واألزمان.  تنتهي عجائبه وجدته وسموه وتعاليه عل على الدالالت القاّرة واملتجددة لهذا النص الكريم الذي ال

 الخاتمة 

 ُيختتم البحث بذكر طائفة من أهم النتائج التي تمخض عنها هذا البحث، وتأتي على النحو اآلتي: 

يجب أن تنأى دراسة النص القرآني الشطط الناتج عن تطبيق مقوالت غربية ال تراعي قدسية آي الذكر الحكيم، وتنزله منزلة    .1

 أي نص أدبي أو غير ذلك. وال مانع من االستئناس بالنظريات اللغوية التي ال تتعارض مع هذا املبدأ.

2.  
ً
 وقراءة

ً
 .تدور معاني التلقي حول استقبال النص استماعا

 للقول بموت املؤلف كما زعم البنيويون.  -فيما يراه البحثان –مسؤول عن كلمته، وال مكان  –في اإلسالم  –املؤلف  .3

 لم يعد النص بنية ُمحايثة مكتفية بذاتها، بل إنه بحاجة ملحة الستجالء مسرحه اللغوي.  .4

 عالقة الباث باملتلقي ال تنفصم عراها، فاملتلقي قارُّ في عقل الباث.  .5

 ثمة عوامل كثيرة مصاحبة لعملية التلقي، منها: العوامل النفسية، والعقدية، واالجتماعية، والحضارية. .6

وسلم   .7 عليه  هللا  صلى  الرسول  عليها  ل  عوَّ التي  اآلليات  القرآني  –من  النص  تلقي  املحلي،    - عند  والتأويل  السياق،  مراعاة   :

 والتغريض، والتضام، والتناص. 

 

 

 

 
 . 121( ص 1993، 3ركز الثقافي العربي، ط) بيروت: امل  تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التناصمحمد مفتاح،  1

 . 222، ص مصدر سابق جالل الدين السيوطي،  2

 املوضع نفسه. 3

 . 84(، ص 2001، 1)القاهرة: مكتبة زهراء الشرق، ط اتجاه جديد في الدرس النحوي  -نحو النص: أحمد عفيفي، ينظر 4
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