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الغرسات األدبية ما بين دراسات  تتنوع  العدد،  فوق صفحات هذا 

لم  ربما  عوالم  أصحابها  يستكشف  إبداعية  ومواد  نقدية  وقراءات 

ُيتطرق إلى بعضها إال ألول مرة من حيث اختيار المدخل الجديد إليها، 

وبعضها يضيف إلى ما طرحه قبلهم علماء ومتخصصون ونقاد؛ فتأتي 

المواد التي بين أيدينا لتكمل هذا المسار بأفكار جديدة وأطروحات 

جاءت نتيجة توغل كاتبي هذه الدراسات في تفاصيل كانت بمثابة أفق 

ما يلبث أن يتسع كلما أكمل السائر فيها الطريق.

أول ما يطالعنا في هذا العدد، بوابة تفضي إلى فهم القرآن الكريم 

الدكتور عبدالرحمن  الدراسة األستاذ  بيانه، وقد أجاد مؤلف  بجزالة 

بودرع اقتناص المدخل الذكي والعميق لهذه البوابة مستكشفًا أسرار 

البالغة القرآنية بمفهوم خاص، وتمتاز هذه الدراسة بأن صاحبها مزج 

بين أمرين، فهو من جهة ارتكز على أسس لغوية قواعدية، ومن جهة 

أخرى مّد بصره نحو رؤية خاصة هو واضعها، لذلك جاءت الدراسة 

راسخة في التحليل البالغي الذي يمكن النهل من معينه دون أن ينضب.

ومما يسترعي االنتباه أيضًا في هذا العدد من مجلة البيان، هو ما 

يمكن أن نسميه "إعادة االعتبار" أو إزاحة الغبار المتراكم فوق الذاكرة 

وآخر  الشعر  "ختام"  بأنه  تالهم  وَمن  زمانه  أهل  اعتبره  شاعر  عن 

الُحجج الشعرية، بل إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا: "افتتح الشعر 

المخضرم ما  إذن هذا هو شاعرنا  بابن هرمة"،  القيس وختم  بامرئ 

بين عصرين: األموي والعباسي الذي أعاد تسليط الضوء عليه الباحث 

األستاذ إبراهيم بن سعد الحقيل. وفي عالم الشعر أيضًا يرصد الناقد 

عدد يحّلق بجناحي النقد والشعر
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الدكتور سعيد عبيدي "نرجسية المتنبي" التي شاعت بين الناس ولكن 

السرد من خالل  نعّرج على فضاء  ثم  استكشافات جديدة.  هنا  نجد 

رواية "حين ينضج الصمت" للروائي مهدي الحاضي، والتي كتب عنها 

الدكتور شكير فياللة.

واألجنبي،  العربي  النقد  ردهات  في  "البيان"  صفحات  وتبحر 

البالغي"  التراث  لسانية نصية في  "إشارات  بعنوان:  دراسة  فتطالعنا 

حيث يطرح الدكتور جالل مصطفاوي إشكالية مفادها: "هل لسانيات 

النص علم قام بتنظيم القضايا البالغية التراثية وربطها فقط، أم أنه 

اجتهاد يفوق المعطيات التراثية من حيث العمق والنضج؟". وإلى النقد 

كتابات  في  التناص  "مفهوم  إلى  وهابي  محمد  الدكتور  ينقلنا  الغربي 

روالن بارت". وبهذه المادة تكون "البيان" قد سارت في منهجيتها التي 

محددة  جغرافية  بقعة  من  تنطلق  كونية  أدبية  أغواٍر  سبر  إلى  تهدف 

النقد  بجناح  ق 
ّ
يحل ال  االتساع  هذا  وألن  اآلفاق.  مختلف  إلى  لتصل 

والبحوث العلمية فحسب، بل يتطلب جناحًا آخر هو اإلبداع الشعري، 

فقد أفردت المجلة مساحات شعرية لشعراء من داخل الكويت وخارجها 

فجاءت قصيدة روحانية شفيفة مكللة بحنين الذاكرة عن الحي القديم 

الذي عاش فيه كاتب قصيدة "حّينا"، وهو ِهزبر محمود من العراق. ثم 

قصيدة اعتبر شاعرها أنه "يدون فيها مشاهداته ويهرب"، وهي للشاعر 

الكويتي جابر النعمة. ثم تحلق الروح مبتهلًة نحو القدس في قصيدة 

جزلة التراكيب واثقة المعاني عميقة الصور جاء بها الشعر الفلسطيني 

فهد أبو حميد. وفي لحظة شموخ وأنفة، تكتب الشاعرة الكويتية وضحا 
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الحساوي قصيدتها "ُعال"، محفزة اإلنسان على االعتزاز بكرامته. وفي 

المسافة الشاهقة نفسها التي تتركنا فيها الشاعرة وضحا الحساوي، 

نجد هناك شاعرًا آخر يكتب عن "النجوم"، حيث يطرح شاعر القصيدة 

زاهد القرشي من السعودية تساؤالت فلسفية ووجدانية وقد ال تجد 

إالجابة عليها إال في أعماق الروح. ونحو "المآذن" هذا العنوان المخاتل 

الذي يختاره الشاعر اإلماراتي عبدالرحمن الحميري لقصيدته، نجد 

بالسير في هذا  يهّم  أنه  التركيب ُيشعرك كاتبها  بارعة  صورًا شعرية 

االتجاه، لتجد نفسك في فضاءات لم تطأها من قبل. ومن الشعر إلى 

السرد يضعنا الكاتب لحسن بكور أمام "موكب االنتظار" في قصة يمكن 

افتراضيًا خشبة  لنا  "الممسرحة" حيث يرسم  القصة  أن نطلق عليها 

لعذابات  أيام متكررة  يوم واحد من  تدور فوقها تفاصيل حياة  مسرح 

الناس وتطلعاتهم وسماتهم السلوكية.

وتبقى  المخلص،  الجهد  به  يسعفنا  بما  ها 
ّ

نخط مسارات  هي  تلك 

ثم  ومن  األدبية،  لمقاصدنا  وجل  عز  اهلل  بتوفيق  مرهونة  اجتهاداتنا 

المؤازرة الواعية من قبلكم.
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ّ
ال ُيفَهُم الّنصُّ الُقرآنّي حقَّ الفهِم إال

القرآني  البياِن  هذا  َخصائِص  بمعِرَفة 

التي  ه  خطابِ وأساليِب  ه  بالَغتِ وأْسرارِ 

َمقـامــــــاِت  باْخــتـالِف  وتخــتــلُف  تــَتـنّوُع 

وباختالِف  المخاَطبيَن  وأنواِع  الخطاب 

األغراِض، وال َيِقُف على َخصائِص البياِن 

ه  الُقرآنّي في ُمخاطَبةِ اإلنساِن في أحوالِ

كاَن  َمن   
ّ
إال الُمتبايَنةِ  ه  وأطوارِ الُمختلفةِ 

َبياِن الُقرآن، وَمن َلم يكن َعلى  على بّيَنٍة بِ

غاَبت  الَعرِب  ساِن  وبلِ الُقرآن  َبياِن  بِ علٍم 

بالَبياِن  الفْقَه  وإّن  الُقرآِن؛  َمعاني  عنه 

الَكريم،  الُقرآِن  فقهِ  َصميِم  مْن  العربّي 

إدريَس  بُن  محّمد  به  صّرَح  ما  وهذا 

عن  َم 
ّ
تكل عنَدما  الّرساَلة  في  الّشافعيُّ 

أنواِع البياِن في الُقرآن،ِ وجَعَل مداَر فهِم 

معِرَفةِ  على  أحكاِمه  ومعِرَفةِ  اهلل  كتاِب 

الّنّص  فهِم  أداُة  فالبياُن  الُقرآنّي،  البياِن 

مجتمعةِ  لَمعاٍن  جامٌع  اسٌم  فهو  الَكريم، 

األصوِل ُمتشّعبةِ الُفروع، أقلُّ ما في تلك 

بها مّمن  َمن خوطَب  لِ بياٌن  أّنها  الَمعاني 

ه، فمن الّتنزيِل ما جاَء  نزَل الُقرآُن بلسانِ

الّتفسيِر  عن  فيه  َي  فاسُتْغنِ نّصا  ه 
ُ
بيان

، ومنه ما ال 
ُ
بالّتنزيل، ومنه ما بّينْته الّسّنة

َعلى  يدلُّ  »والقرآُن  باالجتهاد:   
ّ
إال يتبّيُن 

بلساِن   
ّ
إال شيٌء  اهلل  كتاِب  ِمن  ليَس  أْن 

الَعرِب )...( ولساُن الَعرِب أوسُع األلسنةِ 

 
ُ

ألفاظًا وال نعلُمه ُيحيط َمذهبًا وأكثُرها 

ال  ولكّنه   ، نبيٍّ غيُر  إنساٌن  علِمه  بجميِع 

ال  حّتى  ها  تِ عامَّ َعلى  شيٌء  منه  َيذهُب 

بقلم: أ. د. عبد الرحمن بودرع ❋

من شروط َفهم القرآن
ِفْقُه الَبياِن العربّي

❋ أكاديمي مغربي، أستاذ لسانيات النص وَتحليل الخطاب، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان، المغرب.
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يكوَن موجودًا فيها َمن يعرُفه«))(.

الخطاِب  َخصائَص  أّن   
ُ
والحقيقة

المقاماِت  بتنّوِع  تتنّوُع  البيانّيَة  الُقرآنّي 

وَزوايــا الّنـــظِر، وباخـــتــالِف الّنـــاظـــــريَن 

رين، وهي غيُر قابلٍة للَحصِر؛ ألّن  والمتدبِّ

القرآَن الكريَم ُمطلٌق، والّناظُر فيه وأَدواُت 

الّنظِر كلُّ أولئَك نسبّي، »وليَس من شأن 

يحصَر  أو  بالُمطلِق،  ُيحيَط  أن  الّنسبّي 

َصه المطلقَة«))(.  ه وَخصائِ صفاتِ

قارَئ  ُتعفي  ال  األدواِت  نسبّيَة  ولكّن 

معِرَفةِ  من  ه  نصِّ وُمحلَِّل  الَكريم  الُقرآِن 

َقوانيِن دالالِت األلفاِظ َعلى َمعانيها:

ُيـفـيـــــُد  الـــذي  الُعــــمـــومِ  َكدالَلةِ   -

نحو  غْيِر َحصٍر،  المْعنى من  استغراَق 

فـاٍن﴾))(،  علْيها  َمن  ـُلُّ  ﴿ك تعالى:  ه  قولِ

ـمـــا﴾))(، 
ُ
﴿والـذي قـاَل لـوالـَدْيــه أفٍّ لـك

))(  الّرساَلة، لإلمام محّمد بِن إدريَس الّشافعّي، تحقيق أحمد 

ر، دار الفكر، بيروت، ص: 42. محّمد شاكِ

))(  لساُن الُقرآن وُمستقَبل األّمة الُقطب، ص: 8.

))(  الّرحمن: 26.

))(  األحقاف: جزء من اآلَية: 17.

﴿أّيًا ما َتْدعو فلَه األسماُء الُحسنى﴾))(.

- وَقد ُيطلُق العامُّ وُيراُد به الُخصوُص 

الّناَس  إّن  الّناُس  لُهم  قاَل  »الذيَن  نحو: 

م فاخشْوُهم َفزاَدُهم إيمانًا 
ُ
قد َجَمعوا لك

 
ُ
«))( والقائل

ُ
وقالوا َحْسُبنا اهلل ونعَم الَوكيل

الُمشاُر إلْيه بالُعمومِ في هِذه اآلَيةِ واحٌد 

 ِمن أهِل األخبارِ 
ُ
ه الّرواَية فيما َتظاَهَرت بِ

ّي))(،  َير أّنه نعيُم ابُن َمسعود األشجعِ والسِّ

فُر  و»الّناس« الذين قالوا َلُهم ما قالوا- النَّ

ِمن َعبِد الَقيِس الذيَن قاَل لهْم أبو ُسفياَن 

بُن َحرٍب ما قاَل- إّن أبا ُسفياَن وَمن َمعه 

 :
ّ
وَجل َعّز   اهلل 

ُ
َقول وِمنه  م، 

ُ
إليك عوَن  راجـِ

باِت واْعَملوا  يِّ
ّ

لوا ِمَن الط
ُ
 ك

ُ
ُسل ها الرُّ ﴿يا أيُّ

قيل:  َعليٌم﴾))(،  َتْعَملوَن  ما  بِ إّني  ًحا  صالِ

))(  اإلسراء: جزء من اآلَية: 110.

))(  آل ِعْمران: 173.

َمعِرَفة  في  االستيعاب  في  َمسعوٍد  بِن  عْيم 
ُ
ن ترجمَة  ر 

ُ
انظ   )((

علي  تحقيق  الُقرطبّي،  مرّي  النَّ الَبرِّ  عبِد  البِن  األصحاب، 

بيروت،  العلمّية،  ُتب 
ُ
الك دار  الموجود،  عبد  وعادل  معوض 

لآلَية:  َبري  الطَّ َتفسير  في  وسياَقها  اآلَيَة  ْر 
ُ
وانظ 2002م، 

َبرّي )جاِمع الَبيان( دار الكتب العلمية، بيروت، 
ّ

َتفسير الط

1999م، واإلتقان: ج:1/ص 684.

))(  المؤمنون: 51.

َخصائَص الخطاِب الُقرآنّي البيانّيَة تتنّوُع بتنّوِع المقاماِت 

رين، وهي غيُر قابلٍة  ، وباختاِف الّناظريَن والمتدبِّ وَزوايا الّنظرِ

؛ ألّن القرآَن الكريَم ُمطلٌق. للَحصرِ
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َم، 
ّ
وَسل َعليهِ  اهلل  ى 

ّ
َصل النبيَّ  بذلَك  َعنى 

ُتخبَر  بأْن  الَعرِب،  َكالم  في  جائٌز  وذلَك 

 في 
ُ
َعن الواِحِد بمذَهِب الجمِع، َكما ُيقال

الُبُرِد«،  غال  بِ على  فالٌن  »َخرَج  الَكالم: 

وإنما ال ُيريُد ُخصوصيَة الجمِع، إنما ُيريُد 

ُفَن«،  َمركوَبه ِمن هذا الجنِس، »وَركَب السُّ

وإنما َركَب َسفينًة واِحدًة. 

َخّصْته  الذي  اآلياِت  من  العامُّ  أّما   -

َمت  ﴿ُحرِّ َتعالى:  ه  فَكقولِ أخرى،  آياٌت 

 والَدُم﴾))( إلى آخر اآلَية... 
ُ
الَمْيَتة م 

ُ
علْيك

 ،
ُ

الّسمك مةِ  الُمحرَّ المْيَتةِ  من  ُخصَّ  فَقد 

البحِر  صيُد  م 
ُ
لك ﴿أِحلَّ  تعالى:  ه  بقولِ

﴾))( إلى آخر  م وللّسّياَرةِ
ُ
وَطعاُمه َمتاعًا لك

ه  بَقولِ الجامُد  الَدمِ  من  وُخصَّ  اآلَية..، 

إَليَّ  ِ وِحَي 
ُ
أ َما  ِفي  أَِجُد  اَل  ْل 

ُ
﴿ق َتعالى: 

َيكوَن  أْن   
ّ
إال َيْطَعُمُه  طاِعٍم  َعلى  ًما  ُمَحرَّ

ُه  نَّ َمْيَتًة أَْو َدمًا َمْسفوًحا أَْو َلْحَم ِخْنِزيٍر َفإِ

ْجٌس﴾))(. رِ

إجماٍل،  على  تدلُّ   
ُ
اآلَية تأتي  وَقد   -

ُيفَهُم  ال  الذي  الُمبَهُم   
ُ

فظ
ّ
الل  

ُ
والمجَمل

تعالى:  ه  قولِ نحو  بقرينٍة،   
ّ
إال منه  الُمراُد 

))(  المائَدة: جزء من اآلَية: 3.

ه  بقولِ  أيضًا، 
ُ
الّسّنة 96. وخّصْته  اآلَية:  المائدة: جزء من    )((

الِحلُّ  ماُؤه  هوُر  الطَّ »هو  الَبحر:  م عن 
ّ
وسل علْيه  صلى اهلل 

هارة، باُب ما جاَء في ماء 
ّ

ميَتُته« ُسَنن الّترِمذي، كتاُب الط

الَبحِر أّنه َطهوٌر.

))(  أي سائاًل. األنعام: جزء من اآلَية: 145.

 اهلل والّراسخوَن في 
ّ
﴿وما يعلَُم تأويلَه إال

نا﴾))(،  لٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّ
ُ
هِ ك ا بِ العلِم َيقولوَن آَمنَّ

َلفظ  عنَد  يوَقُف  فال  العطَف   
ُ
يحَتمل

فيوَقُف،  االستئناَف   
ُ
ويحتمل الَجالَلة، 

الُمجَمِل  ومن  المْعنى.  في  فرٌق  وبيَنُهما 

ت 
ّ
ِحل

ُ
ه َتعالى: ﴿أ ما فّسرْته آَيٌة بعَده، كقولِ

م﴾))(، 
ُ
 ما ُيْتلى عليك

ّ
 األنعامِ إال

ُ
م َبهيَمة

ُ
لك

تعالى:  ه 
ُ
قول االستثناءِ  اإلجماَل في  ر  َفسَّ

  .)((﴾
ُ
م الَميتة

ُ
َمْت علْيك ﴿ُحرِّ

فهو   ، الّداللةِ الُمطلَُق   
ُ

اللفظ أّما   -

َقيٍد،  ال  بِ الماهيةِ  على  يدلُّ  الذي   
ُ

فظ
ّ
الل

الُمطلَِق  تقييِد  على  دليٌل  ُوجَد  وَمتى 

كوجوِد أصٍل ُيردُّ إلْيه الُمطلَُق صيَر إلْيه، 

الُمطلَُق على إطالِقه،  َبِقَي  يوَجْد  فإن لم 

َق من الَمواريِث في آياِت المواريِث  َفما أْطلِ

ْيِن... ها بعَد الَوصّيةِ والدَّ َفهَي كلُّ

 
ّ
- أّما المنطوُق فما دلَّ علْيه في محل

غيَره   
ُ
يحتمل ال  مْعنًى  أفاَد  فإن  طِق،  النُّ

َلم  ﴿فَمن  تعالى:  ه  كقولِ فيه  نصٌّ  َفهو 

وَسبعٍة  الحجِّ  أّياٍم في  يجْد فصياُم ثالثةِ 

وإْن  كاملٌة﴾))(،  َعَشَرٌة  تْلك  َرجْعُتم،  إذا 

غْيِره  احتماِل  مع  معنًى  المنطوُق  أفاَد 

))(  آل ِعْمران: جزء من اآلَية: 7.

))(  المائَدة: جزء من اآلَية: 1.

))(  المائَدة: جزء من اآلية: 3.

))(  الَبَقَرة: جزء من اآلَية: 196.
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دالالت  من  اهُر 
ّ

الظ علْيه   
ّ
يُدل أن  فإّما 

رَّ غيَر 
ُ
ه تعالى: ﴿َفَمن اضط األلفاظ، كقولِ

باٍغ وال عاٍد َفال إثَم علْيه﴾))( فإّن الباغَي 

الِم، وداللُته على 
ّ

ُيطلُق على الجاهِل والظ

على  المنطوُق  ُحمَل  وإن  أظَهُر،  الِم 
ّ

الظ

ه  َمعنًى مرجوٍح لدليٍل، َفهو تأويٌل، نحو قولِ

فإّنه  نُتم﴾))(؛ 
ُ
ك أْينما  م 

ُ
َمعك ﴿وُهَو  تعالى: 

 المعّيةِ على الُقرِب بالّذاِت، 
ُ
 َحمل

ُ
َيْستحيل

 ، الَمعّيةِ َمعنى  ظاهِر  عن  َصْرُفه  وَيتعّيُن 

الُقدرةِ والعلِم أو على  َمْعنى   على 
ُ
وُيحمل

 . عايةِ الحفِظ والرِّ

َلُهما  ﴿واْخفْض  تعالى:  ه 
ُ
قول ه 

ُ
ومثل

 
ُ
﴾))(، فإّنه َيسَتحيل  من الّرحمةِ

ّ
ل َجناَح الذُّ

اهِر؛ ألّنه ال يكوُن لإلنساِن 
ّ

ه على الظ
ُ
حمل

وُحسن  الُخضوِع  على   
ُ
فُيحَمل أجنحٌة، 

ق.
ُ
الُخل

في   
ُ

اللفظ علْيه   
ّ
دل َفما  الَمفهوُم  أّما 

ه تعالى: ﴿َفال َتُقْل  طِق، كقولِ غيِر محلِّ النُّ

 بالَمفهومِ من الّنّص على 
ّ
﴾))(، َدل لُهما أفٍّ

﴿يا  ه:  وقـولِ  . أشدُّ ألّنه  الّضـرِب؛  تحريِم 

بنبإٍ  فاسٌق  م 
ُ
جاَءك إن  آَمنوا  الذيَن  ها  أيُّ

))(  الَبَقَرة: جزء من اآلَية: 173.

))(  الحديد: جزء من اآلَية: 4.

))(  اإلْسراء: جزء من اآلَية: 24.

))(  اإلسراء: جزء من اآلَية: 23.

الفاسِق ال  أّن غيَر  وَمفهوُمه  َفَتَبّينوا﴾))(؛ 

 خبِر 
ُ
ُن في خَبِره، فيجُب َقبول يجُب الّتبيُّ

الواحِد))(.

الّنصِّ  في  الُمخاطباِت  ُوجوه  ومن 

الُقرآني: خطاُب العاّم ُيراُد به الُعموم نحو 

ْم من ضْعٍف 
ُ
ه تعالى: ﴿اهلل الذي َخلََقك قولِ

ّم جَعَل من َبعِد 
ُ
ّوًة ث

ُ
ّم جَعَل من َبْعِد ضْعِف ق

ُ
ث

الخاّص  وخطاُب  وَشْيبًة﴾))(،  ّوًة 
ُ
ق ضْعٍف 

 
ُ
ها الّرسول ُيراُد به الُخصوص، نحو: ﴿يا أيُّ

وخطاُب  ّربِّك﴾))(،  من  إلْيَك  أْنِزَل  ما  بلِّْغ 

ها  أيُّ ﴿يا  نحو:  الُخصوُص  به  ُيـراُد  العاّم 

ْم، إّن زْلزَلَة الّساعةِ شيٌء 
ُ
ك الّناُس اّتقوا ربَّ

والّراشدوَن  الُعَقالُء  به  خوطَب  َعظيٌم﴾))( 

دوَن األطفاِل والَمجانيِن. وخطاُب الخاصِّ 

ْقُتم 
ّ
ها الّنبيُّ إذا طل ُيراُد به الُعموُم: ﴿يا أيُّ

هّن وأْحصوا  تِ عدَّ الّنساَء فطلِّقوُهّن لِ

ى اهلل 
ّ
ّدَة﴾)1)( افتتَح الخطاُب بالّنبّي صل العِ

الَق.
ّ

 الط
ُ

َم والُمراُد به َمن َيملك
ّ
علْيه وسل

))(  الُحُجرات: جزء من اآلَية 6.

َمعانيها:  على  األلفاِظ  دالالت  َقوانيِن  مسألة  في  ُيراَجُع    )((

الشيخ  بحواشي  الّشاطبّي،  إسحاق  ألبي  الُمواَفقات، 

ث،  الِ
ّ
الث الُجزء  بيروت،  العربي،  الفكر  دار  دّراز،  عبداهلل 

وُينظُر أيضًا: اإلتقان، ج:1/ص: 740...

))(  الّروم: جزء من اآلية: 54.

))(  المائدة: جزء من اآلَية: 67.

))(  الحّج: 1.

الق: جزء من اآلَية: 1.
ّ

)1)(  الط
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ولقْد أْحصى الُعلماُء أكثَر من َثالثيَن 

الُقرآن  ُمخاَطباِت  ُوجوه  من  وجهًا 

ومنها  ذْكُره،  تقّدم  ما  منها  الَكريم، 

خطاُب الِجنس، وِخطاُب الَعْين، وخطاُب 

الَمْدح، وخطاُب الّذّم، وخطاُب الَكراَمة، 

بلفِظ  الَجمِع  وخطاُب  اإلهاَنة،  وخطاُب 

الواحِد،  َبعَد  الَجمِع  وخطاُب  الواحِد، 

وخطاُب  الَجمِع،  بْعَد  الواحِد  وخطاُب 

االْثَنْين  وخطاُب  االثَنْين،  بلفِظ  الواحِد 

ه  بلَفظ الَجمع، وخطاُب الَعْين والُمراُد بِ

ال  الذي  العاّم  وخطاُب  والَعْكُس،  الَغْير، 

ثّم  الّشخِص  وخطاُب  ٌن،  ُمعيَّ ه  بِ ُيقَصُد 

الّتلويِن  غْيِره، وخطاُب  إلى   عنه 
ُ
الُعدول

خطاَب  الَجماِد  وخطاُب  االلتفاُت،  وهو 

واالْستعطاِف،  ن  الّتحنُّ وخطاُب  العاِقِل، 

الّتْعجيز،  وخطاُب  ِب،  الّتحبُّ وخطاُب 

الَمْعدوم  وخطاُب  الّتشريِف،  وخطاُب 

الذي ساَد في زماٍن قديٍم))(.

))(  انظر في ألواِن الِخطاِب الُقرآنّي: اإلتقان، ج:2، ص: 744-

.750

من َخصائِص لغِة الُقرآِن الَكريِم البيانّية:

َخصائُص بيانّيٌة عاّمٌة: 

خصائِص  عنَد  طوياًل  َف  نتوقَّ َلن 

دالالت األلفاِظ في الُقرآن الَكريم، فهذا 

في  البيانّي  الّتفسيِر  روِط 
ُ

ش من  شرٌط 

ه األدنى: حدِّ

ه  إعرابِ أو  الُقرآن  َغريِب  َكَمعِرَفة   *
أن ضُعفت  بعَد  الَمْعنى  َفهم  ُب  ُيقرِّ الذي 

الّسالئُق، على نحو ما ُروَي عن عبِد اهلل 

ه 
ُ
نُت أدري ما قول

ُ
بِن عّباٍس أّنه قال ما ك

نا اْفَتْح بيَننا وبيَن قوِمنا بالحقِّ  َتعالى: ﴿َربَّ

َسمعُت  حّتى  حيَن﴾))(،  الفاتِ خيُر  وأنَت 

 لزوِجها: 
ُ
اْبنَة ذي َيَزن الِحْمَيرّي وهي َتقول

وفي  أخاِصْمَك،  َتْعني:  ْحَك،  أفاتِ َتعاَل 

النوُع  أقاضيَك. فهذا  َيْعني  روايٍة أخرى: 

البيانيُّ من َمداخِل تفسير اللفِظ القرآنّي.

* وفي الُقرآن ما ال يكاُد ُيحصى من 
بعِض  كتنزيِل  ه،  وأسرارِ البياِن  َخصائِص 

األفعاِل منزلَة بعٍض آَخر؛ من ذلك إيقاُع 

ه  قولِ نحو  الُمستقبِل،  موقَع  الماضي 

َتستْعِجلوه،  َفال  اهلل  أمُر  ﴿أتى  تعالى: 

أي  ُيشِركوَن﴾))(،  َعّما  وَتعالى  ُسبحاَنه 

.) )سيأتي وَيِحلُّ

))(  األعراف: جزء من اآلَية: 89.

))(  الّنحل: جزء من اآلَية: 1.

لقْد أْحصى الُعلماُء أكثَر 

من َثاثيَن وجهًا من ُوجوه 

ُمخاَطباِت الُقرآن الَكريم



15 2019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

دراسات

 
ُ
 في هذا الباِب أيضًا إقامة

ُ
* ويدُخل

فاِعٍل  إقاَمة  نحو  أخرى،  مقاَم  صيغٍة 

﴿العاصَم  تعالى:  كقوله  َمفعول  بمعنى 

اليوَم ِمن أمِر اهلل﴾))(، أي ال َمعصوَم عن 

ماٍء  ِمن  َق  ﴿ُخلِ تعالى:  وقوله  اهلل،  أمِر 

في  ﴿فهو  وقوله:  َمْدفوق،  أي  دافٍق﴾))( 

ها، وقوله:  عيَشٍة راضيٍة﴾))(، أي َمْرضيٍّ بِ

ُف  ﴿أَلم َيَرْوا أّنا َجَعلنا َحَرمًا آِمنًا وُيتَخطَّ

ِهْم﴾))( أي َحَرمًا َمأمونًا.  الّناُس ِمن َحولِ

المْصَدر،  مقاَم  الفاعِل   
ُ
إقامة ومنها 

ها كاذبٌة﴾))( أي َتكذيٌب،  نحو ﴿َليَس لَوْقَعتِ

بَدٍم  َقميِصهِ  َعلى  ﴿وجاؤوا  وقوله: 

َكِذٍب﴾))( أي َمكذوب فيه.

ومنه إطـالُق الَخَبر وإرادُة األمِر، نحو: 

﴿والوالداُت ُيْرِضْعَن أوالَدُهنَّ َحْولْين كاملْين 

ُيْرِضِع  لِ ضاعَة﴾))( أي  الرَّ ُيتمَّ  أراَد أن  لمن 

﴿والُمَطلَّقاُت  وقوله:   ، أوالَدُهنَّ الوالداُت 

أي  روٍء﴾))( 
ُ
ق َثالثَة  َأْنُفِسِهنَّ  بِ ْصَن  َيَتَربَّ

ى عنها زوُجها. ِص المتوفَّ لتَتربَّ

))(  هود: جزء من اآلَية: 43.

ق: اآلَية: 6. ارِ
ّ

))(  الط

ة: جزء من اآلَية: 21.
ّ
))(  الحاق

))(  الَعنكبوت: جزء من اآلَية: 67.

))(  الواقعة: اآلَية: 2.

))(  يوُسف: جزء من اآلَية: 18.

))(  البَقَرة: جزء من اآلَية: 233.

))(  البقرة: جزء من اآلَية: 228.

 
ُ
الّتفصيل الُقرآن  َخصائِص  وِمن   *
﴿وَكم  َتعالى:  ه  قولِ نحو  اإلْجماِل،  بعَد 

ن َقْرَيٍة أَْهلَْكَناَها َفَجاءَها َبْأُسَنا َبَياتًا أَْو  مِّ

وَن﴾))(، جاَءت الفاُء لُتفيَد َترتيَب 
ُ
ل ُهْم َقائِ

َذَكَر  بعَد اإلجماِل، فقد  والّتفصيَل  الّذْكِر 

اإلهالَك أواًل، ثّم فّصَل في زمِن ُوقوِعه. 

ه َتعــالى:  ك أيضًا ما جاَء في َقولِ ومن ذلِ

َعلَيِهْم  َل  ُتَنزِّ أْن  الِكتاِب   
ُ
أْهل َك 

ُ
﴿َيْسأل

، فقْد َسألوا موسى أْكبَر  ماءِ تاًبا ِمَن السَّ كِ

نا اهلل َجهرًة فأخَذْتُهم  ِمن ذلَك َفقالوا أرِ

 
ُ
ُمجَمل  

ُ
فالّسؤال لِمهْم﴾)1)( 

ُ
بظ  

ُ
الّصاعقة

ه: 
ُ
الّتفصيِل، وهو قول الّدالَلة، ويتخّصُص بِ

 نوَع 
ُ
نا اهلل َجهرًة﴾ حيُث بّيَن الّتفصيل ﴿أرِ

الّسؤاِل. 

وظيَفة  أيضًا  الَخصائِص  ومن   *
االختصارِ في الّضمير؛ ألّن الّضميَر ُوضَع 

يعوُد  َمرجٌع  وله   ، لالختصارِ األصِل  في 

قًا،  ُمطابِ سابقًا  به  ملفوظًا  ويـكوُن  إليه 

ه َتعــالى: ﴿ونادى نوٌح ابَنه﴾)))(،  نحـو قولِ

َفَغوى﴾)))(، أومتضمنًا  ه  َربَّ آَدُم  ﴿وَعصى 

له نحو: ﴿اْعِدلوا ُهَو أقرُب للّتْقوى﴾)))(، 

))(  األعراف: اآلَية: 4.

)1)(  الّنساء: جزء من اآلَية: 153.

)))(  هود: جزء من اآلَية: 42.

)))(  طه: جزء من اآلَية: 121.

)))(  المائَدة: جزء من اآلَية: 8.
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َله  المتَضّمن  الَعدِل  َعلى  عائٌد  فإنه 

نحو   ، بااللتزامِ عليه  داالًّ  أو  »اعدلوا«، 

ا  نَّ
ُ
ك ا  نَّ إِ ُمَباَرَكٍة  َلْيلٍَة  في  أنزلناه  ﴿إّنا 

يَن﴾))(، أي الُقرآن، ألّن اإلنزاَل يدلُّ  ُمْنِذرِ

عليه التزامًا.

َيعوُد  الَكريم  الُقرآن  في  الّضميُر  بل 

على  وليَس  الَمْعنى  اْقَتضاه  ما  على 

الّنحوّيوَن  علْيه  َنّص  مّما  َمذكوٍر  أقرِب 

الّضميَر  إّن  ْلنا 
ُ
ق لو  إْذ  َقواعِدهم؛  في 

﴿أَوَلْم  تعالى:  ه  قولِ من  »أصْبناُهم«  في 

ها  أهلِ بعِد  ِمن  األرَض  َيرثوَن  للذيَن  َيهِد 

يعوُد  ُذنوبِهم﴾))(  بِ أصْبناُهم  َنشاُء  لْو  أن 

 على 
ّ
ها« لفَسد الَمْعنى إْذ سيدل على »أهلِ

وهذا  الّسلَف  بُذنوِب  ُيعاَقبوَن  الَخلََف  أّن 

أمٌر يَتعاَرُض وآيًة أخرى في سورةٍ أخرى: 

وعلْيه  أخرى﴾))(،  ْزَر  وِ وازرٌة  َتِزُر  ﴿وال 

سيكوُن الّضميُر عائدًا على »الذيَن َيِرثوَن 

األرَض«.

الُقرآنّي  األسلوِب  َخصائِص  ومن   *
الفعِل  جملةِ  في  الفاعِل  عن  االستْغناُء 

الُمطاَوَعة،  وفْعِل  للَمجهوِل،  المبنّي 

ه 
ُ
قول األّوِل  فِمَن  الَمجازّي،  واإلْسناد 

َخان: اآلَية: 3. ))(  الدُّ

))(  األعراف: جزء من اآلَية: 100.

))(  األنعام: جزء من اآلَية: 164.

َنْفَخٌة  الّصورِ  في  فَخ 
ُ
ن ﴿فإذا  تعالى: 

تا 
ّ
فُدك  

ُ
والِجبال األرُض  وُحِملَت  واحدٌة، 

رّجًا،  ُرّجت األرُض  ًة واحدًة﴾))(، ﴿إذا 
ّ
دك

في  ُينَفُخ  ﴿يوَم  َبّسًا﴾))(،   
ُ
الجبال وُبّسِت 

الّسماُء  وُفتَحت  أْفواجًا،  فتأتوَن  الّصورِ 

َفكاَنت   
ُ
الجبال َرت  وُسيِّ أبوابًا،  َفكاَنت 

ًا 
ّ
دك األرُض  ِت 

ّ
ُدك إذا   

ّ
﴿َكال َسرابًا﴾))(، 

َرْت، وإذا الّنجوُم  وِّ
ُ
مُس ك ًا﴾))(، ﴿إذا الشَّ

ّ
َدك

 ُسّيَرْت، وإذا العشاُر 
ُ
انَكَدَرْت، وإذا الجبال

وإذا  ُحشَرْت،   
ُ

الُوحوش وإذا  لَْت، 
ّ

ُعط

َجت،  ُزوِّ الّنفوُس  وإذا  ُسّجَرْت،  البحاُر 

تلَْت، وإذا 
ُ
وإذا الَمْوءوَدُة ُسئلَْت، بأّي َذنٍب ق

ِشَطْت، 
ُ
ك الّسماُء  وإذا  ِشَرْت، 

ُ
ن ُحُف  الصُّ

َفْت،  ْزلِ
ُ
أ  

ُ
ة الَجنَّ وإذا  َرْت،  ُسعِّ الَجحيُم  وإذا 

َمْت نْفٌس ما أْحَضَرْت﴾))(. َعلِ

َتعـــالى:  ه 
ُ
قول الُمطاوَعةِ  أفعــاِل  ومـن 

 وانشقَّ الَقَمُر﴾))(، ﴿إذا 
ُ
﴿اقَتَرَبت الّساعة

ها وُحّقت، وإذا  الّسماُء انشّقْت وأذَنت لربِّ

ْت﴾)1)(.
ّ
األرُض ُمّدت، وألَقت ما فيها وتَخل

فاعٍل  إلى   
ُ
الفعل فيه  أسنَد  ومّما 

ة: اآلَيتان: 13 و14.
ّ
))(  الحاق

))(  الواِقَعة: اآلَيتان: 4 و5.

))(  الّنبأ: اآليات: 20-18.

))(  الَفْجر: اآلَية: 21.

ْكوير: اآلَيات: 14-1. ))(  التَّ

))(  الَقَمر: اآلَية: 1.

)1)(  االْنشقاق: اآلَيات: 4-1.
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األرُض  تشّقُق  َتعالى: ﴿يوَم  ه 
ُ
قول َمجازّي 

َك َحْشٌر علْينا َيسيٌر﴾))(،  عنُهم سراعًا ذلِ

 
ُ
الجبال وَتسيُر  َمْورًا،  الّسماُء  َتموُر  ﴿يوَم 

الّسماُء  تأتي  يوَم  ﴿فاْرتِقْب  َسْيرًا«﴾))(، 

بُدخاٍن ُمبيٍن﴾))(.

الفاعِل  عن  االْستغناءِ  ظاهرُة  وُتعدُّ 

أسلوبّيًة  ظاِهرًة  الَكريِم  الُقرآن  في 

-غير  للَمجهوِل  ناءِ  البِ ِعلِل  َفمن  رَدًة؛ 
ّ

ُمط

االهتمامِ  تركيُز  البالغّيوَن-  َذَكَرها  التي 

الَبعِث  َموقِف  في  خاّصًة  الَحَدِث،  على 

. ومْن ِعلَِل الُمطاَوَعةِ َبياُن َمْعنى  والقياَمةِ

تلقائيًا   
ُ
الفعل بها  يحدُث  التي  واعيةِ 

ّ
الط

اإلسناِد  ِعلَِل  ومْن  الّتسخيِر.  وْجه  على 

فاعلّيًة  ُيْعطى  إلْيه  الُمسَنَد  أّن  الَمجازّي 

ذْكِر  َعن  بها  َيْستغني   ، الَمجازِ وْجه  على 

الفاعِل األصلّي))(.

* وِمْن َخصائِص الَبياِن الُقرآنّي َتلويُن 
الِخطاِب))( وَتنويُعه واالْفتناُن في األلفاِظ، 

))(  ق: اآلَية: 44.

ور: اآلَيان: 9 و10.
ّ

))(  الط

))(  الّدخان: اآلَية: 10.

في  األساليِب،  استعراِض  وزياَدة  الّتفصيالِت،  ْر 
ُ
انظ   )((

 ابِن األْزَرق، عائشة 
ُ
كتاب: اإلْعجاُز البيانّي للُقرآِن وَمسائل

ف، مصر، ص: 223- َعْبدالّرحمن بنت الّشاطئ، دار الَمعارِ

 .225

ر الّتفصيَل الُمفيَد الّشاِفَي في كتاِب: َتْلوين الِخطاِب 
ُ
))(  انظ

في الُقرآن الَكريم، ِدراَسة في ِعْلم األسلوِب وتحليِل الّنّص، 

َطْنطا، ط.1،  حاَبة للّتراث بِ ضوان، دار الصَّ ضوان َطه رِ َطه رِ

1428هـ / 2007م.

باَرةِ َعن الَمْعنى الواِحِد بغْيِر َتركيٍب،  َكالعِ

سانها؛  وهي عادٌة من عاداِت العرِب في لِ

لِّ َمأخٍذ 
ُ
ك أن َيأُخذوا الَكالَم من ك َفِمْن ذلِ

وَيْجَتلبوا الَكالَم ِمن كلِّ ُمْجَتلٍَب))(، والّتلويُن 

في األسلوِب َضرٌب من الُمراوَحةِ بيَن فنٍّ 

َنشاِط  على  يبَعُث  وآَخَر  الّنظِم  ُفنوِن  من 

لكّنه  الّنفِس،  سآمَة  َعنه  وَيدَفُع  الّسامِع 

الغرَض  هذا  َيَتجاوُز  الَكريِم  الُقرآِن  في 

من  كاالنتقاِل  الَمعاني،  من  َلطائَف  إلى 

ه َتعالى: ﴿الَحْمُد هلل ربِّ العاَلميَن﴾))(  قولِ

ه: ﴿إّياَك نعُبُد وإّياَك نسَتعيُن﴾))(؛  إلى َقولِ

فالَحمُد َمْعنى دوَن العباَدةِ ألّنه قْد ُيحَمُد 

الَمْرُء والّنظيُر ولكّنه ال ُيعَبُد؛ ألّن العباَدَة 

 اهلل.
ّ
اعةِ وال ُيعَبُد إال

ّ
 الط

ُ
غاية

األسلوِب  في  الّتلويِن  أنواِع  ومن 

ِم   الّضمائِر بْيَن الّتكلُّ
ُ
االْلتفاُت، وهو اْنتقال

َلك  َفَتْحنا  ﴿إّنا  َنحو:   ، والغْيَبةِ والِخطاِب 

من  تقّدَم  ما  اهلل  َلك  لَيغِفَر  ُمبينًا،  فْتحًا 

َك وما تأّخَر وُيتمَّ نعَمَته َعلَْيَك وَيْهِدَيَك  َذنبِ

َسْبَع  ﴿َفقضاُهنَّ  ُمْسَتقيمًا﴾))(،  صراطًا 

لِّ َسماٍء 
ُ
َسماواٍت في َيومْيِن وأْوحى في ك

بن  الَحبيب  محّمد  تحقيق   ، األدباءِ وسراُج  الُبلَغاءِ  ِمْنهاُج    )((

الخوَجة، دار الكُتب الّشرقّية، 1964م، ص:180.

َحة: اآلَية: 2. ))(  الفاتِ

َحة: اآلَية: 5. ))(  الفاتِ

))(  الَفْتح: اآليتان: 1 و2.
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َمصابيَح  بِ الّدنيا  الّسماَء  وَزّيّنا  أمَرها، 

يِم«﴾))( َك َتْقِديُر الَعِزيِز اْلَعلِ وِحْفًظا ذلِ

الظاِهِر  وضُع  الخطاِب  َتْلويِن  ومن 

اِهِر 
ّ

الظ  
ُ
وُمقاَبلَة الُمضَمر،  َمْوِضَع 

اإلفراِد  بيَن  الخطاِب  وَتنويُع  بالُمضَمر، 

الّتذكيِر  بيَن  وَتنويُعه  والَجْمع،  َيةِ  والتثنِ

الماضي  صيَغَتي  وبيَن  والتأنيِث، 

والّتنكيِر،  الّتعريِف  وبين  ِع،  والُمضارِ

والُمغاَيَرة  الَعْطِف،  ُحروِف  بيَن  والُمغاَيَرة 

الُجملَةِ  بيَن  والُمغاَيَرة   ، الجرِّ ُحروِف  بيَن 

، وَتلوين الِخطاِب  االسمّيةِ والُجملَةِ الفعلّيةِ

َبْين،  الُمَتقارِ بيَن  وتلويُنه  الُمَتراِدَفْين،  بيَن 

َبْل ُهناَك صوٌر كثيرٌة من الّتلويِن َتضاَفَرت 

فًا  في َنصٍّ واحٍد َفَجَعلَت منه نسيجًا ُمؤلَّ

َتلويِن  إطارِ  في  العالئِق  من  شبكٍة  من 

الخطاِب))(. 

لَت: 12. ))(  ُفصِّ

))(  ُتراَجُع هذه المباحُث كلُّها بما فيها من َتفاصيَل وَشواهَد 

الَكريم،  الُقرآن  في  الِخطاِب  َتْلوين  كتاِب:  في  وَتْقسيماٍت 

َطه  ضوان  رِ َطه  الّنّص،  وتحليِل  األسلوِب  ِعْلم  في  ِدراَسة 

. ها من َمباحَث ُمفيَدةٍ ه الّسّتةِ وما بداِخلِ ُفصولِ ضوان، بِ رِ

الَبياِن  َمْنَهُج  الخطاِب  َتلويِن  ومن 

أْسلوُب  جاَء  فَقد  نويِع))(،  التَّ في  الُقرآنّي 

بالّتْنويِع  الَفّنّي  للَجماِل  إيثارًا  ْنويِع  التَّ

للّتْجديِد  إيثارًا  أو  الفكر،  يهِ  َتْنبِ لِ د  اْلُمَجدِّ

 
ُ

َتْحريك ْجديِد  التَّ َشأِن  َفِمْن  اإِلْبداِع؛  في 

األساليِب،  ِمَن  َفاٍت  ُمْخَتلِ في  ْهِن  الذِّ

مكيُن ِمْن َوْضِع أْفكاٍر وأْغراٍض َبيانّيٍة  والتَّ

حينًا  ُتْكَتشف  ّص،  النَّ ِظالِل  في  وَتْربوّيٍة 

أو   ، النَّصِّ ِقراَءُة  تكّرَرْت  ما 
ّ
كل حين،  بعد 

دًا  ُمَتَفرِّ الّنصِّ  َجْعِل  مع  َسَماُعه،  َتَكّرَر 

لِّ َمْخلوٍق بَهْيكٍل 
ُ
ِد ك لّية، َكَتَفرُّ

ُ
ه الك بِصياَغتِ

يِّ  وِسَماٍت تمّيزه، ُمراعاًة لإِلْبداِع االْختيارِ

 َعن ُمالَحَظةِ هذا 
ُ
في األْفراِد. أّما الَغْفلَة

فإّنها  الَبيانّي،  األداءِ  أساليِب  في  الّتنويِع 

َتْحجُب َعن ُمَتدّبِر الّنصِّ الُقرآنّي التراُبَط 

 
ّ
ه إال

ُ
ك ّص، َفال ُيْدرِ الِفْكريَّ في موُضوع النَّ

دُّ عْنه  طاٍت، وَتنِ آٍت َغْيَر ُمَترابِ وَحَداٍت ُمَجزَّ

في  َيَقُع  وَقْد  َمَفاِهيَم،  ُع  روائِ ذلك  بسبب 

الّرْحمن  َعْبد  ها، 
ُ
وُفنون وُعلوُمها  أُسُسها   ،

ُ
العربّية  

ُ
الَبالَغة   )((

َحَسن َحَبّنَكة الَمْيدانّي، دار الَقلَم/ِدَمْشق، الّدار الّشامية/

َبْيروت، ط.2، 1428هـ/2007م، ج:2/ص:322

اِهرِ 
ّ

 الظ
ُ
من َتْلويِن الخطاِب وضُع الظاِهرِ َمْوِضَع الُمضَمر، وُمقاَبَلة

َيةِ والَجْمع، وَتنويُعه  بالُمضَمر، وَتنويُع الخطاِب بيَن اإلفرادِ والتثنِ

ِع. بيَن الّتذكيرِ والتأنيِث، وبيَن صيَغَتي الماضي والُمضارِ
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مْن  َباطًا  ارتِ َيْنَتِزَع  أْن   
ُ
ل ُيَحاوِ إْذ  يَط،  أَغالِ

ْبَهةِ 
ُ

ش أْو  ُمَناسَبٍة،  ألْدَنى  َبعيٍد  أَْو  َقريٍب 

مورًا ال أْصَل 
ُ
ُمَناَسَبٍة، أْو يْخَتِرَع مْن عنده أ

لها وال دليَل عليها.

أساليِب  في  ْنويِع  التَّ َشواِهِد  وِمن 

ّي ما جاَء في َغْزَوةِ األْحزاِب  الَبياِن الُقرآنِ

الذين  اإِليمان  وُضَعفاء  المناِفقيَن  ِمَن 

وأْعماٍل،  أْقواٍل  من  َمرٌض،  قلوبهم  في 

 
ُ
َيقول ْذ  ﴿وإِ لوبِهْم، 

ُ
ق في  لما  َمظاهُر  هي 

ما  َرٌض  مَّ لوبِهم 
ُ
ق في  والذيَن  الُمناِفقوَن 

رورًا﴾))(.
ُ
 غ

ّ
ُه إال

ُ
 وَرسول

ُ
َوَعَدنا اهلل

َعنه  َر  ُعبِّ مْنهم  كاَن  مّما  ُجْزٌء  هذا 

ة،  ْرِفيَّ الظَّ بإْذ  أي   »
ُ
َيقول »وإْذ  بأْسلوب: 

ِع  المضارِ وبالِفْعِل  إْذ،  ْر 
ُ
اْذك ْقديُر  والتَّ

المقالَة  أّن  على  َيُدلُّ  الذي   »
ُ
»َيُقول

َفقالها  شاعْت،  حتَّى  األْلِسنةِ  على  داَرْت 

ِهْم  قولِ مْثَل  وقاَل  بهْم  َر  وتأثَّ المناِفقوَن، 

لوبهم َمَرٌض دوَن الّنفاِق، وهو 
ُ
الذين في ق

َمَرُض ضْعِف اإِليمان.

َفَقْد  منُهم  كاَن  مّما  اني 
ّ
الث الُجْزُء  أّما 

قاَلت  ﴿وإْذ  الّتالي:  حوِ  النَّ على  ُعِرَض 

ْم 
ُ
َلك ُمقاَم  ال  َيْثِرَب  أْهَل  يا  ْنُهْم  مِّ َفٌة  ائِ

ّ
ط

َفاْرِجعوا﴾))(. فجاَء بأسلوب: »وإْذ قاَلت« 

))(  األحزاب: اآلية: 12.

))(  األحزاب: جزء من اآلية: 13.

وبالِفْعِل  ْذ،  إِ ْر 
ُ
واْذك أي   ، رفّيةِ

ّ
الظ بإْذ 

أّن هذهِ  َعلى  َيُدلُّ  الذي  الماضي »قاَلت« 

لم  مَّ 
ُ
ث مْنهم،  طائفٌة  قاَلْتها  قْد  المقاَلَة 

تتكّرْر، ولم َتُدْر َعلى اأَلْلِسنة.

الُث مّما كاَن منُهْم فَقْد 
ّ
وأّما الُجْزُء الث

الّتالي:  الّنْحوِ  َعلى  َعْرِضه  ْسلوُب 
ُ
أ جاَء 

إّن  َيقولوَن  يَّ  بِ النَّ ْنُهُم  مِّ َفريٌق  ﴿وَيْسَتْأِذُن 

 
ّ
َعْوَرةٍ إْن ُيريدوَن إال ُبيوَتنا َعْوَرٌة وما ِهَي بِ

ِفرارًا﴾))(.

فـــــجـــاَء بأْســــــلوب: »وَيْستأِذُن َفريـــٌق 

َعلى  للّداللةِ  ِع،  المضارِ صيَغةِ  بِ ْنُهم«  مِّ

الَفريِق،  هذا  أْفراِد  ِمْن  االْستئذاِن  َتكرارِ 

َسِق  أو َعلى اإِللحاِح به، ولم يأِت َعلى النَّ

َقبلَه؛  »إْذ«  رِف 
ّ

الظ اْستعماِل  ِمن  الّسابِق 

ألنَّ حالَتُهم هِذه كاَنت ُمستِمّرًة ُمستِقّرًة ال 

ها. َزَمِن ُحدوثِ َتْستْدعي الّتْذكيَر بِ

هذا  بَتربيةِ  المجيُد  الُقرآُن  واْعتنى 

النفسّيةِ  ه  المستأِذِن، وببياِن حالتِ الَفريِق 

المْختلَّة فيه  العناصِر  لتْصحيِح  وإقناِعه، 

. من عناِصِر القاِعَدةِ اإليمانّيةِ

وأّما الُجزُء الّرابُع مّما كاَن ِمنُهْم، وهو 

سوِل   َعن الُخروِج َمع الرَّ
ُ

ْعويُق والّتثبيط التَّ

َم لمواَجهةِ َعُدّوه، فَقْد 
ّ
ى اهلل َعلْيه وَسل

ّ
َصل

))(  األحزاب: جزء من اآلية: 13.
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الّتالي:  ْحوِ  النَّ على  عْرِضـه  أْسلوُب  جاَء 

لين  والقائِ ْم 
ُ
ِمنك ِقيَن  الُمَعوِّ  

ُ
اهلل َيْعلَُم  ﴿َقْد 

 
ّ
إال الَبأَس  َيأتوَن  وال  َلْينا  إِ مَّ 

ُ
َهل إلْخوانِهْم 

ُجْملًة؛  هنا  األسلوُب  فاْختلََف  َقلياًل﴾))(. 

َوْصفًا  ُعِرَض  َقد  الّتعويَق  أّن   
ُ

الحظ
ُ
ن إْذ 

ْرُه َعلى 
ُ
َفريٍق ِمن المناِفقيَن، ولم َيْذك ثابتًا لِ

حاَلٌة  اْستْدَعْتُه  طارٍئ  َعَرٍض  ُمَجّرُد  أّنه 

ُمْزِعَجة، في َغْزوةِ األْحزاِب، َفحَصَل َفْهُم 

قيَن. ِقْسِم الّتْعويِق والّتْثبيِط من ِذْكِر المعوِّ

 عزَّ وجلَّ 
ُ
َن اهلل وَقْبَل ِذْكر المعّوقيَن بيَّ

مْن  الَبياُن  هذا  ُيشيَر  لِ بهم،  ِعْلِمه  َق  َتَحقُّ

ُهْم  بأنَّ لهم،  َتْهِديٍد  إشارَة  َخِفيٍّ  َطْرٍف 

َمْكشوفوَن َمْعلوموَن هلل، وبأّن ِعقاَب اهلل 

ُدُهْم. َيَترصَّ

إِلْكساِب  األسلوِب  في  الّتنويِع  فمَع 

ير  الّتعبيِر جمااًل فنّيًا، وإبداعًا ُمْعِجبًا، اْختِ

له،  األْنَسُب  سلوُب 
ُ
األ ُجزٍء  كلِّ  َعْرض  لِ

 عليها 
ُ
ًة ُيراُد الّداَلَلة واأَلْكَثُر مضاِميَن فكريَّ

َمعلوموَن  قين  المعوِّ أّن  ِذْكِره، كإضاَفةِ  مَع 

يَقُهم إِلخوانهْم ِصَفٌة  ، وأنَّ َتْعوِ
ّ
هلل عّز وجل

كلِّ  في  لهم  َمٌة  وُمالزِ صفاتِهم،  من  ثابَتٌة 

وقائلوَن  دائمًا،  وَن 
ّ
ق ُمعوِّ فهم  األْحواِل، 

ال  إلينا،  مَّ 
ُ
هل إِلخوانهم:  المعارك   

ّ
كل في 

تخُرجوا َمَع محّمٍد إلى ِقتاٍل ))(.

))(  األحزاب: اآلية: 18.

ها، ج:2 / ص:322-
ُ
، أُسُسها وُعلوُمها وُفنون

ُ
 العربّية

ُ
))(  الَبالَغة

.325

 الجْمع والُكّلّية في العبارةِ الُقرآنّية: 
ُ
- صفة

ها،  بِ ّيةِ في أعلى َمراتِ
ّ
ل
ُ
 الجمِع والك

ُ
صفة

الَكلمةِ  في  الَكريُم  القرآُن  به  َنطَق  ما 

وَبعِض  واآليتيِن  الواِحدةِ  واآلَيةِ  الواحدةِ 

اآليات؛ فقد جَمَع الَكثيَر من الَمعاني في 

الواِحدَة  اآليَة  فإّن  األلفاِظ؛  من  الَقليِل 

المقاصِد  وَتوفيةِ  الَغرِض  ُبلوِغ  في  تقوُم 

 
ُ
ة واألدلَّ  

ُ
لة الُمطوَّ تُب 

ُ
الك به  َتقوُم  ال  ما  بِ

َجوامَع  َيْعِرَف  أن  أراَد  فَمن   ،
ُ
القاِطعة

اإلعجازِ  َفضِل  إلى  ويتنّبَه  الُقرآِن  كلِم 

فليتأّمْل   ،)((

واإليجازِ االْختصارِ  وكفايةِ 

َحياٌة  الِقصاِص  في  ْم 
ُ
﴿َوَلك َتعالى:  قوَله 

لقْد  تّتقوَن﴾))(.  ْم 
ُ
ك
ّ
َلَعل األْلباِب  أولي  يا 

َر عن هذا الَمعنى بألفاٍظ أْخرى أْكثَر  ُعبِّ

َعدًدا، ولكّنها ال َتْرَقى إلى َبالغةِ اإليجازِ 

»الِقصاص«  َكلَمتا  َتضّمنْته  وما  القرآنّي؛ 

ال  الُقرآنيُّ  الَمعنى  َفهذا  و«الَحياة«؛ 

المألوفةِ  غةِ 
ّ
الل في  َعنه  الّتْعبيُر  ُيْمكُن 

َل  تِ
ُ
ق إذا  أّنه  َمعناه  ؛ ألّن  َكثيرةٍ بألفاٍظ   

ّ
إال

 امَتنَع غْيُره َعن الَقتِل فأْوجَب ذلك 
ُ
ل القاتِ

َعن  َورَد  ما  إلى  ُيلتَفُت  وال  للناِس،  َحياًة 

 أْنفى للَقْتِل« فإنَّ 
ُ
الَعرِب مْن َقولهم: »الَقتل

 ، َمن ال َيعلُم يظنُّ أّن هذا على وزِن اآليةِ

 / ج:2  اإلتقان:  الجامع،  باإليجازِ  اإليجاُز  هذا  وُسّمَي    )((

ص:810

))(  البقرة: 179.
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ثالثةِ  من  فرٌق  بينهما  بل  كذلك،  وليس 

أوجٍه: األول أّن »القصاص حياة« لفظتان، 

 ألفاٍظ، الوجه 
ُ
و»القتل أنفى للقتل« ثالثة

للقتل«  أنفى  »القتل  قولهم  في  أّن  الثاني 

ليس  أّنه  الث 
ّ
الث اآلية،  في  ليس  َتكريًرا 

كلُّ قتٍل نافًيا للقتِل إال إذا كان على ُحكِم 

لفٌظ  الكريم  الُقرآِن   
ُ

فلَفظ الِقصاِص))(، 

وغايٌة  ُمْخَتصٌر،  ُمعِجٌز  وجيٌز  ّي 
ّ
كل جامٌع 

في اإليجازِ واإليضاِح وُحْسِن البياِن؛ ففي 

ياَء اهلِل ال َخْوٌف  أَْولِ ه َتعالى: ﴿أَاَل إنَّ 
ُ
َقول

أْدَرَج  فقد  َيْحَزنون﴾))(،  ُهْم  وال  َعلَْيِهم 

كلِّ  وزواَل  عليهم،  محبوٍب  كلِّ  إقباَل  فيهِ 

باإلنساِن  أضّر  شيَء  وال  عنهم))(،  مكروهٍ 

ُد من  من الحزِن والخوِف؛ ألّن الحزَن يتولَّ

د  يتولَّ والخوف  حاضٍر،  أو  ماٍض  مكروهٍ 

على  اْجَتَمعا  فإذا  ُمْسَتقَبل،  مكروه  من 

 أقوى 
ُ

ه. والُحزُن والخوف حياتِ َم بِ امِرٍئ َتَبرَّ

روَر  السُّ أنَّ  َكما  فِس،  النَّ َمرِض  أسباِب 

ها))(. تِ واألمَن أقوى أسباِب صحَّ

آَمنوا  الذيَن  أّيها  ﴿يا  َتعالى:  ه 
ُ
وَقول

ِب والّشاِعِر،  ))(  انظر الّتفصيل في المثل الّسائر في أََدِب اْلكاتِ

اْلحوفي  أْحَمد  د.  َتْح.  األثير  ابُن  الّديِن،  ِضياُء  اْلَفْتِح  أبو 

ْشِر، ط/2،  باَعةِ والنَّ لطِّ ود. َبَدوي َطبانة، دار َنْهَضةِ ِمْصَر لِ

1937، ج2/ص:118-117. 

))(  يونس: 62

محّمد  تح.  عالبّي، 
ّ
الث منصوٍر  ألبي  واإليجاز،  اإلعجاز    )((

إبراهيم سليم، مكتبة القرآن، القاهرة، 1999، ص 15

))(  اإلعجاز واإليجاز: 15

 »أوفوا« واالْسُم 
ُ
الُعقوِد﴾))(، فالفعل أَْوُفوا بِ

متاِن َجَمَعتا ما عقَده اهلل على  »الُعقود« َكلِ

َخْلِقه لنْفِسه، وَتعاقَده الّناُس فيما بينهم))(.

 
ُ
نا اهلل ه َتعالى: ﴿إّن الذيَن قالوا َربُّ

ُ
وقول

 
ّ
أَال  

ُ
المالئَكة َعلَْيِهُم  َل  َتَتَنزَّ اْسَتقاموا  ّم 

ُ
ث

التي  ةِ  الَجنَّ بِ وأْبِشروا  َتْحَزنوا  وال  َتخافوا 

ْنُتْم توَعدوَن﴾))(، »اْسَتقاموا« كلمٌة واحدٌة 
ُ
ك

مارِ  االْئتِ في  كلِّها  اعاِت 
ّ

الط عن  ُتْفِصح 

 . واالْنِزجارِ

ه َتعالى: ﴿ُخذ الَعْفَو وأُمْر 
ُ
ك قول ومن ذلِ

بالُعْرِف وأعِرْض َعن الجاهليَن﴾))(، فَقد 

ألّن  عظيٍم))(؛  ٍق 
ُ
ُخل كلَّ  الَكالمِ  بهذا  َجَمَع 

والّصفَح  القاطعيَن،  الَعْفوِ صلَة  أخِذ  في 

ك  وبذلِ المانعيَن،  وإعطاَء  ميَن،  الِ
ّ

الظ عن 

وفي  الّشريُف)1)(،  النبّي  الحديُث  وَرد 

))(  المائدة: 1

))(  اإلعجاز واإليجاز: 16.

لت: 30 ))(  ُفصِّ

))(  األْعراف: 199.

أحَمد  الّسّيد  تحقيق:  تْيَبة، 
ُ
ق البن  الُقرآن،  ُمشكل   

ُ
تأويل   )((

راث،  التُّ دار  مكتبة  َنشر:  تْيَبة، 
ُ
ق ابن  مكتَبة  سلسلة  َصْقر، 

ط.2، 1393هـ/1973م، القاهَرة، ص:5-4.

ى اهلل َعلْيه 
ّ
)1)(  َعن ُعْقَبَة بن عاِمٍر، قاَل: َلقيُت َرسوَل اهلل َصل

َيدي،  بِ فأَخَذ  بَدَرني  أو  َيِده،  بِ َفأَخْذُت  َفَبدْرُته  يوًما  َم 
ّ
وسل

نيا،  الدُّ أَْهِل  أْخالِق  أْفَضِل  بِ ُرَك  ْخبِ
ُ
أ أال   ،

ُ
ُعْقَبة »يا  فقال: 

 َمْن َقَطَعَك، وُتْعطي َمْن َحرمَك، وتْعفو 
ُ
وأْهِل اآلِخَرة؟ َتِصل

الَحديث:  رقم  براني، 
ّ

للط الَكبير  المعَجم  َظلَمَك.  َعّمْن 

 
ُ
َفَواِضل َما  ي  ْرنِ ْخبِ

أَ برانّي:  للطَّ أخرى  روايٍة  وفي   ،14158

اأَلْعَماِل، رقم: 14159.
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 ، األمِر بالُعرِف تْقوى اهلل، وِصلة األرحامِ

رِف 
ّ

ساِن عن الَكِذِب، وغّض الط
ّ
وَصْون الل

الّنفَس  ألن  ُعرفًا  وُسّمَي  الُحُرماِت،  عن 

عن  اإلعراِض  وفي  إليه،  وتطمئنُّ  تعِرُفه 

الّنْفِس  وَتنزيه  والِحْلم  الّصْبر  الجاهليَن 

عن ُمماراةِ الّسفيه وُمناَزَعةِ اللَّجوِج.

وقد َوَرَدت في الُقرآِن الَكريِم ِعباراٌت 

ما  واإلْعجازِ  اإليجازِ  ِمَن  َجَمعت  كثيرٌة 

َجَعلَها َتْجري مْجرى األمثاِل الُمَتداَوَلة َبيَن 

الَمْكُر  َيحيُق  ﴿وال  َتعالى:  ه  َكقولِ الّناِس، 

ما  لُّ َنْفٍس بِ
ُ
ه: ﴿ك ، وَقولِ

ه﴾))( أهلِ  بِ
ّ
ئ إال يِّ السَّ

 
ُ
ه: ﴿كلُّ َنْفٍس ذائقة ، وقولِ

َكَسَبت َرهيَنٌة﴾))(

 ،)((﴾ ُمْسَتَقرٌّ َنَبإٍ   
لِّ
ُ
ك ه: ﴿لِ الموِت﴾))(، وقولِ

ه﴾))(،  لَتِ شاكِ َعلى   
ُ
َيْعَمل لٌّ 

ُ
ك ْل 

ُ
﴿ق ه:  وَقولِ

ْخرى﴾))(. 
ُ
ْزَر أ َرٌة وِ ه: ﴿وال َتِزُر وازِ وقولِ

من  كثيٌر  الَكريِم  الُقرآِن  في  وَرَد  وَقد 

ّياِت 
ّ
والكل الَقواِعِد  َمسلََك   

ُ
ُتْسلَك اآلياِت 

َج  التي يصحُّ أن ُتْبنى علْيها األحكاُم وُتخرَّ

ه تعالى: 
ُ
ك مثاًل قول علْيها الُفروُع، من ذلِ

﴿وقولوا للّناِس ُحسنًا﴾))( وهي آيٌة ُيمكُن 

اّتخاُذها قاعدًة آلياٍت أخرى تدوُر حوَلها 

))(  فاطر: 43.

ر: 38. ثِ ))(  المدَّ

))(  آل عمران: 185. 

))(  األنعام: 67. 

))(  اإلسراء: 84.

))(  األنعام: 164.

))(  الَبَقَرة: جزء من اآلَية: 83 

نحو  والَمْعنى،  فِظ 
ّ
الل جهةِ  من  وُتوافُقها 

التي  َيقولوا  لعبادي  ْل 
ُ
﴿وق تعالى:  ه  قولِ

ُتجاِدلوا  ﴿وال  ه:  وقولِ أحسُن﴾))(،  ِهَي 

 
ّ
إال أحَسُن  هَي  بالتي   

ّ
إال الكتاِب  أهَل 

ــــه:  وقولِ ِمنـُهم﴾))(،  ظـــلَـــمـــوا  الـــذيـــَن 

ْل لُهما قواًل كريمًا﴾)1)(، 
ُ
﴿وال تنَهْرُهما وق

َيْمشوَن  الذيَن  ْحَمِن  الرَّ ﴿وِعباُد  وقوله: 

َعلى األْرِض َهْوًنا وإذا خاطَبُهم الجاهلوَن 

قالوا َسالمًا﴾)))(، وغيرها من اآليات التي 

 باألولى بوشيجٍة لفظّيٍة أو معنوّيٍة. 
ُ
تّتصل

أصواًل  اّتخاُذها  ُيمكُن  التي  اآليات  ومن 

ه تعالى: ﴿وَعسى أن 
ُ
وقواعَد جامعًة، قول

أن  وَعسى  م، 
ُ
لك خيٌر  وهو  شيئًا  تْكَرهوا 

 هذه 
ُ
ْم﴾)))(، ومثل

ُ
ُتحّبوا شيئًا وهو شرٌّ لك

ّيات كثيٌر في الُقرآن الَكريم، وقْد أفَرَد 
ّ
الكل

فاِت لمثِل هذه 
ّ
المؤل الُعلَماُء َقديمًا بعَض 

ه الباحثوَن حديثًا)))( الَقواِعد)))(، واهتّم بِ

))(  اإلسراء: جزء من اآلَية: 53.

))(  العنكبوت: ُجْزء من اآلَية: 46

)1)(  اإلْسراء: ُجزء من اآلَية: 23.

)))(  الُفْرقان: 63.

)))(  الَبَقَرة: ُجزء من اآلَية: 216.

عبد  محّمد  )تحقيق:  الَفوائد،  ه  كتابِ في  القّيم  ابن  مثل    )(((

ببعِض  وأتى  بيروت(  العصرية،  المكتبة  الفاضلي،  القادر 

ك. الّشواهِد على ذلِ

اهلل  عبد  بُن  د.ُعَمر  الباحُث  َفه 
ّ
أل جليٌل  كتاٌب  ك  ذلِ من    )(((

رآنّيٌة: خمسوَن قاعدًة قرآنّيًة في 
ُ
ه: َقواعُد ق

ُ
الُمقبل، ُعنوان

الرياض،  والّتوزيع،  للّنشر  الَحضاَرة  دار  والَحياة،  الّنفِس 

آياٌت  بأّنها  الَقواعُد  هذه  وتمتاُز  2011م،   / 1432هـ  ط.1، 

من  ها 
ُ
أمثال حوَلها  ويدوُر  م،  الكلِ َجوامِع  من  موجَزٌة  ياٌت 

ّ
كل

اآلياِت...
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 ، الُقرآنّيةِ العباراِت  َمْبنى  أّن   
ّ

شك وال 

َمنظوماِت  وعلى  الجاِمَعة،  الَكلماِت  على 

القرآنّيَة  الَكلماِت  وإّن   ، الجامَعةِ الَكلماِت 

 األزمنةِ منُذ َزَمِن الّتنزيِل، 
ّ
َلَتنَفتُح على كل

وَتفَتُح  الَمعاني،  من  جدَّ  ما  وتستوعُب 

واسعٍة؛  آفاٍق  الجديَدَة على  الَمعاني  تلَك 

لُّ ُمفرداِت الُقرآِن الَكريم َتتعّدى كوَنها 
ُ
فك

ّيًة« 
ّ
ها »َمفاهيَم كل ُمفرداٍت لفظّيًة إلى كونِ

أو »َمفاهيَم كاملًة«))(.

َلم  الَجليَل  المْعنى  هذا  أّن   
ُ
والحقيقة

أّن  بّينوا  حيُث  ؛  الُعلماءِ أذهاِن  عن  ْب  يغِ

 إلى عشريَن 
ُ

الكلمَة القرآنّيَة قد تنصِرف

، والعلُم  وجهًا من ُوجوه الَمعاني وأكثَر وأقلَّ

فَظ الواحَد 
ّ
به َضرٌب من الفقهِ ُيراُد أن الل

 علْيها إذا لم 
ُ
 َمعانَي متعّددًة ُيحَمل

ُ
َيحتمل

تكْن ُمتضاّدًة، فال يفقه الّناِظُر في الّنّص 

القرآنّي كلَّ الفقه حّتى َيرى َله ُوجوهًا.

التي  الُهدى   
ُ
كلمة الُوجوه))(  هذا  من 

الَكريم،  الُقرآن  ألفاِظ  ُمفَردات  ُمعَجم  ك:  ذلِ في  ُيراَجُع    )((

للّراِغب األصفهانّي، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، 

ْر رأَي الدكتور طه 
ُ
دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م، وانظ

ما  وخاّصة  الكاملَة،  الُقرآنّية  الَمفاهيم  في  العلواني  ر  جابِ

ذَكَره عن ماّدة »رجا« وما تتضمّنه من الَمعاني: لسان الُقرآن 

وُمستقَبل األّمة الُقطب، ص: 75-67.

أحَمد  الّسّيد  تحقيق:  تْيَبة، 
ُ
ق البن  الُقرآن،  ُمشكل   

ُ
تأويل   )((

راث،  التُّ دار  مكتبة  َنشر:  تْيَبة، 
ُ
ق ابن  مكتَبة  سلسلة  َصْقر، 

فظ الواِحد للَمعاني، 
ّ
ط.2، 1393هـ/1973م، القاهَرة، باب الل

جالل  الُقرآن،  إعجاز  في  األقران  وُمْعتَرك   ...439 ص: 

ُتب 
ُ
الك دار  الّدين،  شمس  أحمد  تحقيق  الّسيوطي،  الّدين 

ص:387...،  ج:1،  ط.1408/1هـ1988-م  بيروت،  العلمّية، 

واإلتقان: ج:1، ص:445...

الكتاب،  فاتحةِ  في  باِت 
ّ
الث بمعنى  جاَءت 

﴿أولئَك  تعالى:  ه  قولِ في  البياِن  وبَمْعنى 

ِهم﴾))(، وبَمْعنى الّدين في  على ُهدًى من ربِّ

ْل إّن الُهدى ُهدى اهلل﴾))(، 
ُ
ه تعالى: ﴿ق قولِ

يهدوَن  ًة  أئمَّ الّدعاء: ﴿وَجعْلناُهم  وبمعنى 

بأمِرنا﴾))(، وبَمْعنى اإليمان: ﴿ويزيُد اهلل 

ُسل  الرُّ وبمْعنى  ُهدًى﴾))(.  اْهَتَدْوا  الذيَن 

ُهدًى﴾))(.  ِمّني  م 
ُ
ك يأتَينَّ ﴿فإّما  ُتب: 

ُ
والك

َيهتدوَن﴾))(.  ُهْم  جِم  النَّ ﴿وبِ والمْعِرَفة: 

م: 
ّ
وَسل َعليـه  اهلل  َصـلى  الّنبّي  وبـمْعـنـى 

ناِت  ﴿إّن الذيَن َيكُتموَن ما أنزْلنا ِمن البيِّ

اِس ِفي اْلِكَتاِب  لنَّ اُه لِ نَّ والُهدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّ

ِعُنوَن﴾))(. 
ّ
الال َوَيْلَعُنُهُم   

ُ َّ
اهلل َيْلَعُنُهُم  َك  وَلئِ

ُ
أ

َرّبهُم  ِمن  الُقرآن: ﴿ولَقْد جاَءُهم  وبَمْعنى 

الُهدى﴾)1)(، والّتْوراة: ﴿ولَقد آتينا موسى 

يَل اْلِكَتاَب﴾)))(...  ْسَرائِ ي إِ الُهدى َوأَْوَرْثَنا َبنِ

َة َمعاني الُهدى إلى  وَقْد أنهى الُعلَماُء ِعدَّ

لكلمةِ  وأحصْوا  وجهًا)))(،  عَشَر  سبعَة 

))(  البقرة: جزء من اآلَية: 5.

))(  آل عمران: ُجزء من اآلَية: 73.

))(  األنبياء: جزء من اآلَية: 73.

))(  مريم: جزء من اآلَية: 76.

))(  البقرة: 38.

))(  الّنحل: جزء من اآلَية: 16.

))(  البقرة: 159.

)1)(  الّنجم: جزء من اآلَية: 23.

)))(  غافر: 53.

)))(  اإلتقان: ج1، ص:446
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الّسوءِ أَحَد عشَر وجهًا))(، وللّصالةِ تسعَة 

وجهًا))(،  عَشَر  أربعَة  وللّرحَمة  أوجٍه))(، 

أيضًا:  أوجهًا،  الحّماَلةِ  األلفاِظ  ومن 

عاُء  والدُّ والّذْكُر  والَقضاُء  والّروُح   
ُ
الفتنة

واإلحصاُن... وغْيُرها مّما أدَخلَه الُعلَماُء 

في باِب الُوجوه والّنظائر.

الّسورةِ  َموضوِع  لَوحدةِ  ر  فالمتدبِّ

 أّن أسلوَب الُقرآِن الكريِم 
ُ

الُقرآنّيةِ يلَحظ

الُمكلِِّف،   ،
ّ
وجل عّز  اهلل  كالَم  َيعرُض 

الّناصِح  الموصي،  ِن  الُمبيِّ الّناهي،  اآلِمِر 

الُمرّبي،  الُمعلِّم   ، الُمنِذرِ رِ  الُمحذِّ  ، بالحقِّ

عرِضه  في  وهو  كاّفًة،  الّناَس  الُمخاِطِب 

ِع يأتي بتنويٍع ممتِزٍج ُمعِجٍز  الّشاِمِل المتنوِّ

 
ُ
أحوال َتستْدعيه  ما  كلُّ  فيه  الَبياِن،  من 

))(  اإلتقان: ج1، ص:448-447

))(  اإلتقان: ج1، ص:449-448.

))(  اإلتقان: ج1، ص:449.

ُدروِس  من  الواحُد  فالّدرُس  الُمخاَطبيَن؛ 

َقضايا  َتعليم  على   
ُ
َيشتمل قد  الّتنزيِل 

وَقضايا  األخالق،  وقَضايا  اإليمان، 

لوك، والُمناظرات، والّترغيب  العباَدة والسُّ

والّترهيب، والَوْعد والَوعيد، وَبيان َطبائع 

َتكوُن  َقد  َمزيٍج  في   ... واألشياءِ الّناِس 

ُمستخَدَمًة  الواحدُة   
ُ
القرآنّية  

ُ
الُجملة َمعه 

سّمَيها 
ُ
لَتحقيِق عّدةِ َمطالَب))(، ويصّح أن ن

حينئٍذ بالُجملةِ الجامَعة.

في  الَجواِمِع  الكلماِت  من  وَقريٌب 

وهي  الفرائُد  الَكلماُت  الكريِم،  الُقرآِن 

 
ُ
تتنّزل التي   

ُ
الفصيَحة المفَرَدُة   

ُ
األلفاظ

كالجوهَرة  أو  ْقد  العِ من  الفريدةِ  منزلَة 

التي ال َنظيَر َلها تدلُّ على ِعَظِم فصاحةِ 

ه وَجزالةِ منِطِقه،  ّوةِ عارضتِ
ُ
هذا الكالمِ وق

أْســـِقَطت  لو  بحــــيُث  ه،  عــربّيتِ وأصــــاَلة 

اإلتياُن  الُفصحاءِ  على  َلَعّز  الكالمِ  من 

ر األمَثل، ص:31. ))(  َقواعد الّتدبُّ

 منزلَة 
ُ
 التي تتنّزل

ُ
 المفَرَدُة الفصيَحة

ُ
الَكلماُت الفرائُد هي األلفاظ

الفريدةِ من الِعْقد أو كالجوهَرة التي ال َنظيَر َلها تدلُّ على ِعَظِم 

ه،  ه وَجزالةِ منِطِقه، وأصاَلة عربّيتِ فصاحةِ هذا الكامِ وُقّوةِ عارضتِ

ها. بحيُث لو أْسِقَطت من الكامِ َلَعّز على الُفصحاِء اإلتياُن بمْثلِ
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الُقرآنّي  الّنصِّ  َفرائد  ومن  ها))(،  بمْثلِ

قبلَها  بما  الُمّتصلَةِ  الُمفَرَدة  األلفاِظ  في 

كثيرٌة  َكلماٌت  وثيقًا،  اّتصااًل  َبعَدها  وما 

َع))(،  وُفزِّ َفث))(،  والرَّ َحصَحَص))(،  مثل: 

وَنَزَل  واستيأسوا))(،  األعُين))(،  وخائَنة 

الَمخاُض﴾))(  و﴿فأجاَءها  ساحتِهم))(،  بِ

وضيزى))(، وَغيُرها كثيٌر... 

ّي  صِّ الُقرآنِ
ّ
الِحْكَمُة من الَبحث في الن

ظاِئر:
ّ
ّيات، وَعن الُوجوه والن

ّ
عن الكل

أّما الَمواضُع التي التَمَس َلها الّنحوّيوَن 

))(  تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر البن أبي اإلصبع 

المصرّي، دار الفكر العربي-القاهرة/ باب اإللغاز والتعمية، 

 
ُ
واإلتقان: ج2/ ص:928، والَفرائُد في الُقرآِن الَكريم ال َتدُخل

َكثيرٌة،  َمواضُع  الّنبوية  الّسّنة  في  َوَرَد  وقد  الحصر،  تحت 

فإنه  الُقرآَن  روا  اْستذكِ م: 
ّ
وَسل عليه  اهلل  ى 

ّ
صل قوله  منها 

ها. )رواه  عِم ِمن ُعُقلِ جاِل ِمن النَّ يًا ِمْن ُصدورِ الرِّ أشدُّ تفصِّ

البخاري، عن ُعثماَن بن أبي شيبَة عن َجرير، وَرواه ُمسلم، 

روا«  َعن إسحاَق ابِن إبراهيَم وغيِره( فاْلَمْح لفظتي »اْستْذكِ

ّب الّسامِع َفصاحًة، ويروُعه َجزالًة، 
ُ
و»َتَفّصيًا« َتَر ما يأخُذ بل

اهلل  رضي  عائَشَة  حديِث  من  السالم  عليه  قوله  وكذلك 

َهال بُعَمَر« )الحديث أخَرَجه  َر الّصالحوَن َفَحيَّ َعْنها: »إذا ُذكِ

َحه الّشيُخ شعيب األرناؤوط(  اإلماُم أحمُد في ُمسَنِده وصحَّ

. َهال ِمن الَفرائد الَفصيحةِ فإن لفظَة حيَّ

))(  يوسف: من اآلَية 51.

))(  البقرة: من اآلَية: 187.

))(  سبأ: من اآلَية: 23.

))(  غافر: من اآلَية: 19.

))(  يوُسف: من اآلَية: 53.

))(  الّصاّفات: من اآلَية 177.

))(  مريم: من اآلَية 23.

))(  الّنجم: من اآلَية: 22.

َتعالى:  ه  بـقـولِ فَعـلوا  َكـما  َبعيدًة،  ُوجوهـًا 

﴿لوال  ه:  وقولِ َلساحران﴾)1)(  هذاِن  ﴿إن 

أّخرَتني إلى أجٍل قريٍب فأّصّدَق وأكْن من 

الّصالحيَن﴾)))(، وَغْيرها فإّنها ال تحتاُج إلى 

طلِب التأويالِت البعيَدةِ والتماِس األْقيَسة 

غاِت الَعرب وَلَهجاتِهم، فإّنما 
ُ
في ُموافَقةِ ل

نَزَلت اآلياُت على ِقراءاٍت ُمختلفٍة وأوجٍه 

َتدعو إلى إعماِل الّنظِر واستخراِج أوجه 

الكتاِب  آياُت  نَزَلت  ولو   ، الخفّيةِ الحكمةِ 

في  َيستوي  وبما  اهرة 
ّ

الظ باألحُرف  ها  كلُّ

هِذه  لَبطلَت   
ُ
والعاّمة  

ُ
الخاّصة َمعرفته 

 إعماِل البحِث والّنظِر- 
ُ
الفضيلة -َفضيلة

َجميُع  أنِزَل  لو  أّنه  َكما   ،
ُ
المؤونة وَلزاَلت 

وال  ُمجَمٍل  وال  ُمشِكٍل  غيَر  بّينًا  الكتاِب 

ُمحتِمٍل للّتأويِل وال مما ُيحتاُج في َمعرفةِ 

 
ُ
المحنة ت  لخفَّ ودليٍل  ُبرهان  إلى  َمعناه 

م على   العالِ
ُ
 وَبطلَت فضيلة

ُ
وَلزاَلت المؤونة

المهِمِل  َعلى  الّناظِر  والمجَتهِد  الجاِهل، 

لشأِن  الّتعظيِم  لهذا  َيكْن  ولم  ِر.  المقصِّ

بذكِرِهْم،  واإلشادةِ  والّتفخيِم  العلم،  أهِل 

فهذا  َمعنًى.  ِمْن  َتفضيلهم،  على  والّنصِّ 

َوجٌه مَن الّصواِب والحكمةِ بّيٌن مَع َتسليِم 

لم  ُسبحاَنه  اهلل  وأّن  باألْصلِح،  القوِل 

المصالِح  ُوجوهِ  لوجٍه من   
ّ
إال بذلَك  يأمْر 

أن  المثاِل  سبيِل  َعلى  منها   ، والحكمةِ

)1)(  طه: من اآلَية: 63.

)))(  المنافقون: من اآلَية: 10
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ِل  ه وتأمُّ يبعَث ُعلماَء األّمة على حفِظ كتابِ

ألفاِظه وَمعانيه، وإمعاِن الّنظِر في ُوجوِهه 

بذلَك  َفيصيروا  ه،  إعرابِ رِق 
ُ
وط وَمبانيه 

ِحه، فتكون هذه  ه وَتصفُّ إلى ُمالزمةِ ِدراستِ

 أدعى إلى ِحفِظه واإلحاطةِ به، 
ُ
الُمالَزَمة

واالحتجاِج  ه  عِ وتتبُّ فيه،  الفكرةِ  وُمداَومةِ 

الُمخطئيَن  على  الّردِّ  في  واالجتهاِد  له، 

َغريبٍة  أحرٍف  من  َي  ْخلِ
ُ
أ ولو  ه،  َتأويلِ في 

وألفاٍظ شاّذةٍ وُوجوهٍ غيِر َمألوفٍة عنَدُهم، 

والّتأّمِل،  والَبحِث  الّدرِس  َعن  َلَعَدلوا 

إلى  ولَرَكنوا  واالستدالل،  الّنظِر  ِف  وتكلُّ

أّنه جليٌّ مألوٌف، ُمسَتْغنًى عن الِفكرةِ فيه 

 إلى 
ُ
وَكثرةِ الّدرِس له، فَيصير بهم الحال

الّتقصيِر واإلهماِل. ولكّن تحصيَنه وِحمايَة 

، َحّرَك َخوطَرهم، وجمَع ِهَمَمُهم  حواشيهِ

في  ر  والّتفكُّ َدرِسه  وُمالَزمةِ  حفِظه  على 

ه))(. ُوجوهِ إعرابِ

والعلومِ  الّدراساِت  نشأةِ  من  الحكَمةِ  شأِن  في  ُينظُر    )((

ها، كتاب: االنتصار  َقةِ بالُقرآن الكريِم، وأوُجه َتْسويغِ
ّ
المتعل

ني، تحقيق محّمد عصام 
ّ
للقرآن، للقاضي أبي َبكر الباقال

ط.1،  حزم،  ابن  دار  والّتوزيع،  للّنشر  الفتح  دار  الُقضاة، 

1422هـ2001-م، ج2، ص566-564.

الجامَعة  والُجمَلة  الجامَعة  الَكلمة 

ّص الجاِمع:  والنَّ

َعن  ههنا  نتحّدَث  أن  َنستطيُع  وهكذا 

الَكلمةِ الجامَعة، والُجملةِ الجامَعة، واآلَية 

الَمْعنى  ذاِت  الحجِم  الَقليلَةِ  الجامَعة، 

ه  إحصائِ عن   
ُ
العقل يقُصُر  مّما   ، الجمِّ

ه، وعِن الّنّص الجاِمِع))(. واستيفائِ

ُمصّنفاٍت  ذلَك  في  الُعلَماُء  َف 
ّ
أل وقْد 

من  والَمْقطَع  واآليتْين  اآلَيَة  فيها  َتناَولوا 

بالّتصنيِف،  الواحَدَة  اآلَيَة  فأفَردوا  اآلَية، 

الحديَث  الحديِث  ُعلماُء  أفَرَد  مثلَما 

في  برَز  وقد  بعْينه،  بتصنيٍف  الواحَد 

 )Architexte( »ُيمكُن أن نستعيَر ههنا ُمصَطلََح »جاِمع الّنّص  )((

 Gérard جينيت  جيرار  الفرنسّي  الباحُث  أطلََقه  الذي 

الُمتعالَيةِ  أو  العاّمةِ  الَخصائِص  ه مجموَع  بِ وأراَد   Genette

ه:  التي َينتمي إلْيها كلُّ نصٍّ على حَدةٍ في كتابِ

 Introduction à l’architexte, Ed. du Seuil, Collection Poétique,

Paris 1979

أّيوب،  الّرحمن  عبد  د.  العربّية  إلى  الكتاَب  َتْرَجَم  وَقد 

ُف  جاِمع الّنّص« مع ُمقّدمٍة َخصَّ بها الُمؤلِّ بُعنوان: »َمْدَخل لِ

العاّمة- قافّية 
ّ
الث الشؤون  دار  العربّيَة،  الّترجمَة  الفرنسيُّ 

َبْغداد، دار توبقال للّنشر-الّدار البْيضاء. 

َل َجميُع الكتاِب بّينًا غيَر ُمشِكٍل وال ُمجَمٍل وال ُمحتِمٍل  لو أنزِ

ت  للّتأويِل وال مما ُيحتاُج في َمعرفةِ َمعناه إلى ُبرهان ودليٍل لخفَّ

م على الجاِهل،   العالِ
ُ
 وَبطَلت فضيلة

ُ
 وَلزاَلت المؤونة

ُ
المحنة

. رِ والمجَتهِد الّناظرِ َعلى المهِمِل المقصِّ
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القّيم  ابُن  الَكريم  الُقرآن  في  الفّن  هذا 

كين«))(، وابُن الجزرّي  ه »َمدارج الّسالِ بكتابِ

في  األلمعّي  فاية  »كِ ه  بكتابِ )))هـ(  )ت. 

صاحُبه  َفه 
ّ
أل وقد  ابلَعي«))(  أرُض  يا  آية 

فيه  بلََغ  اكي 
ّ
الّسك أّن  اّدعى  من  على  رّدًا 

الغايَة، ومحاولًة منه لإلحاَطة بما أغَفلَه 

في  والّرازي  الكّشاف  في  الّزمخشرّي 

الّتفسيِر الَكبير))(.

تسَع  ألفاِظها  ِعّدُة  عظيمٌة  آيٌة  وهي 

عشرَة لفظًة َجَمَعت ُعلومًا شّتى، واجتَمَع 

فيها من ُضروِب الَمعاني والَبياِن والَبديع 

ابِن  ع  تتبُّ -َحسب  نوعًا  وثالثوَن  اثناِن 

والَمـجـــــاُز،  اإليـجــــاُز،  هي  الَجـــَزرّي))(- 

 ،
ُ

واإلرداف  ،
ُ
والـــِكــنـــايـــة واالســتـــعـــاَرُة، 

واإلبهاُم،   ،
ُ
والّتورية  ،

ُ
والّتمثيل واإلشاَرُة، 

 ،
ُ
والــــوصل  

ُ
والفـــصل والتأخيُر،  والّتقديُم 

الّتعليل،  وُحــــسُن  واإلضـــماُر،   
ُ

والحــــذف

والّتسهيُم،  واإلرصاُد،  الّتقسيم،   
ُ
وصّحة

ــباُق، 
ّ

وإيـــراُد الـــــمـثِل، والّتـجـنـيـــُس والط

، واإليضاُح واإلبداُع، 
ُ
 والُمناسَبة

ُ
والُمقابلة

ل إّياَك َنعبُد وإّياَك َنسَتعيُن، ابن  كين َبين َمنازِ ج الّسالِ ))(  َمدارِ

قّيم الَجوزّية، دار الكتب العلمية-بيروت، 1999م

الَجَزرّي،  البن  ابلعي،  أرُض  يا  آَية  في  األلمعي  كفاَية    )((

تحقيق: نشيد حميد سعيد آل محمود، منشورات دار اآلفاق 

الجديَدة، بيروت، ط.1، 2003م.

))(  كفاَية األلمعي، ص:72.

»أنوار  في  َمعصوم  وابُن  الّتحبير،  تحرير  صاحُب  وذَكر    )((

الّربيع« أّن عّدَة ألفاظها سبَع عشرَة لفظًة 

وُحسُن  والّتمكيُن  والّتهذيُب،  واالحتراُس 

، والُمساواُة واالنسجاُم 
ُ

الف الّنَسق، واالئتِ

والوصُف.

من َمظاهر البياِن الُقرآنّي:

ه ُجملًة  * باغُة الّنّص الُقرآنّي في َكونِ
ُمَوّحدًة َتقوُم َعلى قاِعدةِ الّتناُسق: 

اهلل  َرحمه  طب 
ُ
ق سّيد  األستاذ  بّيَن 

الُقرآن«،  في  الفّنّي  »الّتصوير  ه  كتابِ في 

ه  َكونِ في  ليَس  الَكريِم  الُقرآن  َجماَل  أّن 

َجماٌل  لألْجزاءِ  كاَن  وإْن  وتفاريَق،  أجزاًء 

جملًة  َكونه  في  جماَله  ولكّن  وِسحٌر، 

فيها  خاّصٍة  قاعدةٍ  على  تقوُم  موّحدًة 

 َمن 
ّ
ه إال

ُ
ك ِمن الّتناُسق الَعجيب ما ال ُيدرِ

وُمدارَسته،  ِقراَءته  وعانى  قيَمَته  َعرَف 

الذي  الُقرآنّي  الّنَسق  َصميِم  على  وَوقَف 

فإّن  ولهذا  والّسحر))(.  التأثيِر  َمنبُع  هو 

قـول  من خـالل  لنا  َحكى  الكـريَم  الُقرآن 

تسَمعوا  ال  َكَفروا  الذيَن  ﴿وقاَل   : ّفارِ
ُ
الك

بوَن﴾))(،  م َتغلِ
ُ
ك لهذا الُقرآِن واْلَغْوا فيه َلعلَّ

ه من ُذعٍر كان يضطرُب في  ما أصيبوا بِ

سّيد  لألستاذ  القرآن«  في  الفني  »الّتصوير  كتاُب  ُينظُر    )((

طب، رحمه اهلل.
ُ
ق

))(  ُفّصلَت: 26.
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نفوسِهم  في  القرآن  تأثيِر  من  نفوسِهم، 

قومِهم  لتحذيِر  فُهِرعوا  أتباعِهم،  ونفوِس 

عنَدما أحّسوا في أعماقِهم روعًة هّزتُهم 

ريَن متظاهريَن  هّزًا عنيفًا، فقالوا مستكبِ

القرآن، وهم  هور على سحر 
ّ

بالغلَبة والظ

آياُتنا  َعلْيِهْم  ُتْتلى  ﴿وإذا  الَعجَز:  ُيخفون 

هذا  ِمْثَل  َلُقْلنا  َنشاُء  لو  َسِمْعنا  َقْد  قالوا 

 أساطيُر األّوليَن﴾))( ﴿َبْل قالوا 
ّ
إْن هذا إال

شاِعٌر  ُهَو  َبْل  اْفَتراُه  َبِل  أَْحالٍم  أْضغاُث 

لوَن﴾))(.  ْرِسَل األوَّ
ُ
آَيٍة َكما أ نا بِ َفْلَيأتِ

َتفسيُر  الُقرآني:  النص  باغة  من   *
الُقرآِن بالُقرآِن أي تفسيُر الّنّص بالّنّص 

من داِخِل الّنَسق الُقرآنّي نْفِسه: 

بالُقرآن  الُقرآن  َبياِن  َمزايا  أهّم  ِمن 

الّتماُسك  مظاهِر  على  الَيَد  يضُع  أّنه 

ُن  وُيكوِّ الَكريم))(،  الّنّص  في  واالْنِسجامِ 

الُقرآن  أساليَب  بها   
ُ

ك ُيدرِ َملََكًة  ِر  للُمفسِّ

َك قاَل ابُن َكثيٍر في  وَدقائَق نظِمه، وفي ذلِ

ُرِق في ذلَك  ُخطبةِ َتفسيِره: »إّن أَصحَّ الطُّ

))(  األنفال: 31.

))(  األنبياء: 5

د التأويلّي بيَن نصوِص الُقرآن الَكريِم 
ُ
))(  هذا نوٌع من الّتسان

ُيعّبُر عنه المعاصرون بالّتناّص )Intertextuality(، ومعناه أّن 

ِجه،  ه أو من خارِ َمْعنى نصٍّ ما يوَجُد في نصٍّ آخَر من داخلِ

د.تّمام  والُقرآن،  غةِ 
ّ
الل في  وَمواقُف  َمفاهيُم  كتاُب:  ُينَظُر 

ُتب، القاِهرة، ط.1، 2010م، ص: 443. وَقد 
ُ
َحّسان، عاَلم الك

ّسمى د.تمام حّسان هذا الَمْبدأ التحليلّي بمبدإ الّتكاُفل بيَن 

أجزاءِ الّنّص الواِحِد.

ْجِمَل في 
ُ
أ بالُقرآِن، فما  الُقرآُن  َر  ُيفسَّ أْن 

آخَر«))(،  َمْوِضٍع  في  ُبِسَط  قد  فإنه  َمكاٍن 

وقاَل الُعلَماُء: »َمن أراَد تفسيَر كتاِب اهلل 

ْجِمَل 
ُ
أ َفما  الُقرآِن؛  من  أّواًل  َطلَبه  الَعزيِز 

في َمكاٍن فَقد ُفّسَر في َموضٍع آَخَر منه، 

َك أّنه قد َيقُع َتْبييُن اآلَيةِ ُمْنفِصاًل  َفِمن ذلِ

ه  آيٍة أْخرى نحو قولِ ُيلَتَمُس في  أْي  َعْنها 

َبعُد  ِمْن  َله  َتِحلُّ  َقها َفال 
ّ
َطل َتعالى: ﴿فإْن 

ـــه:  َقــولِ َبعـــَد  َغيره﴾))(،  َزوجًا  َتنِكَح  َحّتى 

الُق َمّرتاِن﴾))(؛ َفَقْد َبّينْت أّن المراَد 
ّ

﴿الط

 الّرْجَعة َبْعَده، وَلْوال 
ُ

الُق الذي تملك
ّ

ه الط بِ

في  ُمْنحِصرًا  األمُر  َلكاَن   
ُ
َنة الُمبيِّ  

ُ
اآلَية

لَقَتْيِن. وقْد أْخرَج أحمُد وأبو داُوَد َعن 
ّ

الط

أبي رزين األسدّي قاَل: قاَل رجٌل: يا َرسوَل 

َمّرتاِن«،  الُق 
ّ

»الط اهلل  قوَل  أَرأْيَت  اهلل 

بإْحساٍن«.  َتسريٌح  »أْو  قاَل:  ؟ 
ُ
الثة

ّ
الث فأْيَن 

 
ُ
م بهيَمة

ُ
ْت لك

ّ
ِحل

ُ
ه َتعالى: ﴿أ

ُ
َك َقول ومن ذلِ

مـــا  َفّسَر  م﴾))(، 
ُ
َعليك ُيْتلى  ما   

ّ
إال األْنعامِ 

.)((﴾
ُ
م المْيَتة

ُ
َمت َعليك بْعَده))(: ﴿ُحرِّ

الِفداء إسماعيل بن ُعَمر بِن  الُقرآن الَعظيم ألبي  ))(  َتفسير 

طيبة  دار  نشر  سالمة،  محمد  بن  سامي  َتحقيق:  كثير، 

للنشر والتوزيع، ط.2، 1420هـ / 1999م.

))(  الَبَقَرة: من اآلَية: 230.

))(  الَبَقَرة: من اآلَية:229.

َدة: من اآلَية: 1. ))(  المائِ

))(  اإلتقان: ج:2، ص:695-694.

َدة: من اآلَية: 3. ))(  المائِ
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ه 
ُ
َبيان بالُقرآن،  الُقرآِن  َبياِن  بِ وُيلَحُق 

اهلل   
ُ
َرسول به  َحَكَم  ما  لُّ 

ُ
َفك ؛  بالّسّنةِ

َفِهَمه ِمن  َم َفهو مّما 
ّ
َصلى اهلل َعليه وَسل

إَلْيَك  أنَزْلنا  ﴿إّنا  َتعالى:  ه  لَقولِ الُقرآِن، 

بما  الّناِس  َبْيَن  َم 
ُ
َتْحك لِ الَحقِّ  بِ الِكتاَب 

أراَك اهلل﴾))(، وقاَل َتعالى: ﴿وأنَزْلنا إَلْيَك 

ُهْم 
ّ
وَلَعل إَلْيِهْم  َل  زِّ

ُ
ن َما  لّناِس  لِ َن  ُتَبيِّ لِ ْكَر  الذِّ

أنَزْلنا  ﴿وما  َتعالى:  وقاَل  رون﴾))(، 
ّ
َيَتَفك

َن َلُهُم الذي اْخَتلَفوا  ُتَبيِّ  لِ
ّ
َعلْيَك الِكتاَب إال

فيهِ وُهًدى وَرْحَمًة لَقْوٍم ُيْؤِمنوَن﴾))(، وقاَل 

َم: »أال إّني 
ّ
ى اهلل َعليه وَسل

ّ
 َصل

ّ
 اهلل

ُ
َرسول

أوتيُت الُقرآَن وِمثلَه َمَعه«))(، َيعني الّسّنَة. 

َم قوَله 
ّ
ى اهلل علْيه وسل

ّ
وقْد َفّسَر الّنبيُّ صل

 
ّ
ُح الَغْيِب ال َيْعلَُمها إال َتعالـى: ﴿وِعْنَدُه َمفاتِ

إّن  َخْمٌس:  الَغْيِب  ُح  »َمفاتِ ه:  بقولِ  ،
ُهَو﴾))(

الَغْيَث،   
ُ
ل وُينزِّ  ، الّساَعةِ ِعْلُم  ِعْنَدُه  اهلل 

َنْفٌس  َتْدري  وما   ، األْرحامِ فى  ما  وَيْعلَُم 

أيِّ  بِ َنْفٌس  َتْدري  وما  َغًدا،  َتْكِسُب  ماذا 

أْرٍض َتموُت، إّن اهلل َعليٌم َخبيٌر«))(. َفقد 

))(  الّنساء: من اآلية: 105.

))(  الّنحل: من اآلَية: 44.

))(  النحل: من اآلَية: 64

))(  َعن الِمْقَدامِ ْبِن َمْعِديَكِرَب: ُسنن أبي داُوَد، الحديث:4606، 

. ةِ نَّ ُزومِ السُّ
ُ
باب ِفى ل

))(  األنعام: من اآلَية: 59.

ُح الَغْيِب  ))(  َصحيح الُبخاري، كتاب الّتفسير، باب )وِعْنَدُه َمفاتِ

. ِم ْبِن َعْبِد اهلل َعْن أبيهِ  ُهَو( والَحديُث َعْن سالِ
ّ
ال َيْعلَُمها إال

 أفعاَل الّصالةِ والحجِّ وَمقاديَر 
ُ
ّنة َبّيَنت السُّ

َكواِت في أْنواِعها. نصِب الزَّ

ُر في الّسّنة َرجَع  أّما إْن لم َيِجد الُمفسِّ

بذلَك  أْدرى  َفإّنُهم  ؛  الّصحابةِ أْقواِل  إلى 

ِعنَد  واألْحواِل  الَقرائِن  ِمَن  شاَهدوه  ما  لِ

الّتامِّ  الَفهِم  ِمن  به  اْخَتّصوا  ما  ولِ ه،  زولِ
ُ
ن

وقد  الّصالِح.  والَعمِل  الّصحيِح  لِم  والعِ

َتفسيَر  أّن  الُمْسَتدرِك  في  الحاكُم  َروى 

له  َل  والّتنزُّ الَوحَي  َشِهَد  الذي  الّصحابّي 

ُحكُم الَمْرفوِع))(.

بأخرى  رآنّيٍة 
ُ
ق كلمٍة  شرَح  فإّن  وهكذا 

الُقرآِن  من  بآَيٍة،  آَيٍة  أو  بأخرى  ُجملٍة  أو 

اْنِسجامِ  َمظاهِر  من  َمظهرًا  َلـُيَعدُّ  الَكريِم 

من  بأخرى  َشرُحها  أّما  الُقرآنّي،  الّنصِّ 

 ، المرُجوَّ الَمْعنى  ُيَؤّدَي  َفلَْن  الُقرآِن  ِج  خارِ

َة  غويَّ اللُّ العباَرَة  ألّن  تقريبّيًا  َشرحًا  ويظلُّ 

َلةِ َوْحيًا. َحَة ال َتزُن قيَمَة العباَرةِ الُمنزَّ الّشارِ

َتناُسب  في  الُقرآنّي  الّنّص   
ُ
باغة  *

أْجزائه: 

الَمباحِث  كلُّ  الباِب  هذا  في   
ُ
َيدخل

ُتْعنى  التي  والبالغّية  والّنحوّيةِ  غوّيةِ 
ّ
الل

ْبرى بيَن أجزاءِ الّنّص، ومن 
ُ
بالعالقات الك

ُتجّنَب  أْن  الّنّصّية  الّدراَسة  هذه  شأن 

))(  اإلتقان: ج:2، ص:1197.
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وُتقّدَم  الّتجزيئّيَة،  الِقراءَة  الُقرآنّي  الّنّص 

ِقراءًة جامعًة تنتظُم فيه الَكلماُت واآلياُت 

فيه  وَتنتظُم  واحٍد،  ِسلٍك  في  والّسوُر 

أصٍل  في  والَمقاصُد  والّدالالُت  الَمعاني 

قطعًة  كلُّه  القرآنّي  الّنصُّ  فَيْبدو  واحٍد، 

َر  َتحدُّ رًا  ُمتحدِّ الَكالُم  فيها  َيكوُن  واحدًة 

وُعذوبَة  َسبٍك  ُسهولَة  الُمْنَسِجِم،  الماءِ 

بين  الجامُع  وهذا  َمعاٍن،  وَجْمَع  ألفاٍظ، 

البقاعّي  اإلماُم  َسّماه  الذي  هو  األجزاءِ 

ُمناَسباِت  رفاِن  لعِ المفيِد  ّي 
ّ
ل
ُ
الك باألْمِر 

اآلياِت في َجميِع الُقرآِن))(، وهو أّنَك َتنظُر 

الَغرَض الذي سيَقْت له الّسورُة، وَتنظُر ما 

ماِت  المقدِّ ِمن  الَغرُض  ذلَك  إليه  َيحتاُج 

في  ماِت  المقدِّ تلَك  َمراتِب  إلى  وَتنظُر 

عنَد  وَتنظُر  المطلوِب،  مَن  والُبعِد  الُقرِب 

ما  إلى  ماِت  المقدِّ في  الَكالمِ  انجرارِ 

شراِف َنْفِس الّسامِع إلى  ُعه من اْستِ َيسَتْتبِ

وازمِ الّتابعةِ َله، َفهذا هو األْمُر 
ّ
األْحكامِ والل

ّي المهْيِمُن َعلى ُحكِم الّربِط بين َجميِع 
ّ
ل
ُ
الك

أْجزاءِ الُقرآِن، وإذا َفعلَته َتبّيَن لَك إْن شاَء 

ْلم الّتناُسِب أو علِم الُمناسباِت، وهو علٌم   بعِ
ُ

))(  وهذا ما ُيعَرف

 الّترتيِب، وموضوُعه أجزاءِ الّشيءِ الَمطلوِب 
ُ
 منه ِعلَل

ُ
ُتعَرف

الُع على الّرتبةِ 
ّ

ه من حيُث الّترتيب، وَثَمرُته االط علُم ُمناسبتِ

ما َوراَءه وما أماَمه ِمَن  ها الُجزُء بَسَبِب ما َله بِ التي يستحقُّ

َعن  ُمترجٌم  كلِّ سورةٍ  اسَم  أّن  ناًء على  بِ والّتعلُّق،  االرتباِط 

َرر  ها.)َنظُم الدُّ َمقصوِدها، وَمْقصوُد كلِّ سورةٍ هاٍد إلى َتناُسبِ

َبكر  أبي  بِن  إبراهيم  لإلمام  َور،  والسُّ اآليات  َتناُسب  في 

الكتب  دار  المهدي،  غالب  الّرّزاق  َعبد  تحقيق:  البقاعي، 

َمة الِكتاب(. ر ُمقدِّ
ُ
العلمية، بيروت، 1415هـ، انظ

وآيٍة  آيٍة   
ّ
ل

ُ
ك بين  اًل  ُمفصَّ الّنظِم  َوجُه  اهلل 

اإلماُم  أشاَر  وقد   . وُسورةٍ سورةٍ   
ّ
ل

ُ
ك في 

َفخر الّدين الّرازي إلى أكَثَر َلطائِف الُقرآن 

ِط))(. الَكريم موَدَعٌة في الّتْرتيباِت والّروابِ

 وهو 
ُ
 في باِب المناَسبةِ الّتذييل

ُ
وَيدُخل

من  َضرٌب  وهو  الَبديع،  أبواِب  من  باٌب 

الّتعقيِب على ما َسَبَق في اآلَية؛ وهو أن 

في  ُمستقلٍّ  بكالٍم  الَكالمِ  َتمامِ  َبعَد  ُيؤتى 

األّوِل  َمنطوِق  لداللةِ  َتحقيقًا  األّوِل  َمعنى 

ليظهَر  َكالّدليل  معه  ليكوَن  َمفهوِمه؛  أو 

َمن  وَيْكمَل عنَد  َيفهُم  ِعنَد َمن ال  المعنى 

َجزْيناُهم بما  َك  َتعالى: ﴿ذلِ ه  َكقولِ َفِهَمه، 

ُيجاَزى  ﴿وَهْل  َتعالى:  قاَل  ثّم  َكفروا﴾))(، 

 الَكفور﴾))(؛ أي ال ُيجازى ذلَك الجزاَء 
ّ
إال

ه: 
ُ
 الَكفوُر))(، ومثل

ّ
ه الَكفوُر إال الذي َيستحقُّ

﴾))(، وَبْعَده: 
ُ
ْل جاَء الحقُّ وَزهَق الباطل

ُ
﴿وق

﴿إّن الباطَل كاَن َزهوقًا﴾))(.

اآلَية  َمضموِن  بيَن  أّن   
ُ

فالُمالَحظ

فًا 
ُ
وتـــآل انســـجامًا  الّتْذيــيــِل  وَمضـــمـــوِن 

َور، المقّدمة. َرر في َتناُسب اآليات والسُّ ))(  َنظُم الدُّ

))(  سبأ: من اآلَية: 17.

))(  سبأ: من اآلَية: 17.

ْر 
ُ
))(  الُبرهان، ج:3، ص:68-69.واإلْتقان: ج:2، ص:869، وانظ

غةِ والُقرآن، د.تّمام َحّسان، 
ّ
الل أيضًا: َمفاهيُم وَمواقُف في 

ص: 270.

))(  اإلسراء: من اآلَية: 81.

))(  اإلسراء: من اآلَية: 81.
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بآيةِ   
ُ
ل ُتذيَّ عقاٍب  آيَة  تجُد  َفال  وَتناُسبًا؛ 

ه  ضواٍن، فإّن الَبياَن الُقرآنيَّ بِقَيِمه وأدواتِ رِ

عاَيةِ َمطالِب الَمْعنى وَتناُسِب  ِجه َنحَو رِ يتَّ

على  الّشواهِد  ومن  والَخواتيم؛  الّصدورِ 

﴿واهلل  َتـعالى:  ه 
ُ
َقول ـّذيـيِل،  الت ِعبـاراِت 

ذو َفضٍل َعلى الُمؤمنيَن﴾))(، ﴿واهلل َخبيٌر 

ذاِت  بِ َعليٌم  اهلل  ﴿إّن  َتعَملوَن﴾))(،  ما  بِ

َحليٌم﴾))(،  َغفوٌر  اهلل  ﴿إّن   ،)((﴾ الّصدورِ

ِسياِق  في  َوَرَدت  اآلياِت  هِذه  ِمن  آيٍة  كلُّ 

ما َقبلَها، َبْعَد َتمامِ الَمْعنى. الّتذييِل لِ

من  باٌب  أيضًا  الُمناَسَبةِ  في   
ُ
ويدُخل

 
ُ

إْرداف وهو  ْتميُم؛  التَّ وهو  الَبديِع،  أبواِب 

ُبها  ْبَس وُتَقرِّ اللَّ َتْرَفُع عنها  ْخَرى 
ُ
الَكلمةِ بأ

أو  ُمبالغة  إما  الَمْعنى  مُّ  وُتتِ الَفْهم،  من 

َتعـالى:  ه  قـولِ َنحـو  اْحتيـاطـا،  أو  اْحترازا 

اإلْثِم،  ّزُة بِ ﴿وإذا قيَل َلُه اّتِق اهلل أَخذْتُه العِ

تمَّ  الِمهاُد﴾))(،  ْئَس  وَلبِ ُم  َجهنَّ َفَحْسُبه 

َة تكوُن  ه »باإلْثِم«؛ وذلك أنَّ العزَّ الَمْعنى بقولِ

ها َمحمودًة:  محمودًة وَمذمومًة؛ َفِمْن َمجيئِ

لُمـؤِمنين﴾))(،  ولِ ـه  َرســولِ ولِ ـّزُة  العِ ﴿وهلل 

))(  آل عْمران: من اآلَية: 152.

))(  آل عْمران: من اآلَية: 153.

))(  آل عْمران: من اآلَية: 119.

))(  آل عْمران: من اآلَية: 155.

))(  الَبَقَرة: اآلَية: 206.

))(  المنافقون: من اآلَية: 8.

َقْت  ْطلِ
ُ
أ فلو  الكاِفريَن﴾))(،  على  ةٍ  ﴿أَِعزَّ

َم فيها بعُض َمْن ال عنايَة   العّزةِ َلَتَوهَّ
ُ
كلمة

»باإِلثم«  قيَل:  َك  ذلِ لِ المحمودَة،  العّزَة  له 

ْبُس بها))(. تتميمًا للمراِد َفُرِفَع اللَّ

ه  بِ  
ُ
َيْكمل إلحاٌق  ِم  الُمَتمِّ فِظ 

ّ
الل ففي 

َمشروٍح  َغيَر  المعنى  يأتي  إْذ  الَمْعنى؛ 

ليعوَد  ه 
ُ
ل يتأمَّ ال  السامع  كان  وربما 

َتعالى:  ه  َقولِ نحو  شارحًا،  إليه  ُم 
ّ
المتكل

ِمْسكينًا  ه  ُحبِّ َعلى  عاَم 
ّ

الط موَن  ﴿وُيطعِ

َقوله  في  َفالّتتميُم  وأسيرًا﴾))(،  وَيتيمًا 

نايًة عن  ميُر الهاُء كِ ه« ُجعَل الضَّ »َعلى ُحبِّ

ه. وكذلك قوله: ﴿وآَتى  هائِ عامِ َمع اْشتِ
الطَّ

َيْعَمْل  ﴿َوَمْن  وقوله:  ه﴾)1)(  ُحبِّ َعلى  الماَل 

ْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
ُ
َحاِت ِمْن َذَكٍر أَْو أ الِ ِمَن الصَّ

ُيْظلَُموَن﴾)))(،  َواَل  َة  اْلَجنَّ وَن 
ُ
َيْدُخل َك  وَلئِ

ُ
َفأ

غايةِ  في  َتتميٌم  ُمؤمٌن«  »وُهَو  فقوله 

الُحسِن)))(.

ُس 
ُ
َتجان أيضًا  الُمناسَبةِ  في   

ُ
ويدُخل

))(  المائَدة: من اآلَية: 54.

))(  الّدّر الَمصون في ُعلومِ الِكتاِب المْكنون، أحَمد بن يوُسَف 

ميُن الَحلَبّي، تحقيق أحَمد محّمد الخّراط، دار الَقلَم،  السَّ

ِدَمشق، 1994م، ج:2، ص: 355-354.

))(  اإلنسان: اآلَية: 8.

)1)(  البَقَرة: من اآلَية: 177.

)))(  النساء: اآلَية: 124.

)))(  الُبْرهان، ج:3، ص:70
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َتعالى:  ه  َكَقولِ بْيَنها؛   
ُ
والُمزاَوَجة األلفاِظ 

بِمْثِل  َعلَْيهِ  َفاْعَتدوا  ْم 
ُ
َعلَْيك اْعَتدى  ﴿َفَمِن 

إلى  َخلَْوا  ﴿وإذا  م﴾))(، 
ُ
علْيك اْعَتدى  ما 

ُمستهِزئوَن،  َنحُن  إّنما  قالوا  هم  َشياطينِ

اهلل  ﴿ُيخاِدعوَن  ِهْم﴾))(،  بِ َيْسَتْهِزىُء  اهلل 

َكْيدًا  َيكيدوَن  ﴿إّنُهْم  َخاِدُعُهْم﴾))(،  وُهَو 

اهلل  وَمَكَر  ﴿وَمَكروا  َكْيدًا﴾))(،  وأكيُد 

َئٍة  َسيِّ ﴿وَجزاُء  ِريَن﴾))(،  اْلَماكِ َخْيُر   
ُ
واهلل

 
ّ
إال اإلْحساِن  َجزاُء  ﴿َهْل  ها﴾))( 

ُ
مْثل َئٌة  َسيِّ

اإلْحساُن﴾))(، وِمْن َقبيِل المناسبةِ أْيضًا: 

وَبُهم﴾))(، 
ُ
ل
ُ
ق  

ُ َّ
اهلل َصَرَف  انَصَرُفوْا  مَّ 

ُ
﴿ث

الُقلوُب  فيهِ  تَتَقلَُّب  َيْومًا  ﴿َيخافوَن 

واألْبصاُر﴾))(.

الُقرآِن   إلى َنظِم 
ُ

ولَقد أشاَر الجاحظ

الّصفةِ  على  ه  أساليبِ راِد 
ّ

واط ه  واْستمرارِ

َفقاَل:  والَفصاَحة،  الَبالغةِ  في  العاليةِ 

))(  البقَرَة: من اآلَية: 194.

))(  البقرة: من اآلَية: 14.

))(  النساء: من اآلَية: 142.

ارق: اآلَيتان: 15 و16.
ّ

))(  الط

))(  آل عمران: اآلَية: 154.

))(  الّشورى: من اآلَية: 40.

))(  الّرحمن: اآلَية: 60.

))(  الّتوَبة: من اآلَية: 127.

))(  الّنور: من اآلَية: 37.

ر َتفصيَل الَكالمِ عن الُمناسَبة في كتاب: َبصائر ذوي الّتمييز 
ُ
وانظ

ف الِكتاِب الَعزيز، مجد الّدين الفْيروزابادي، تحقيق  في َلطائِ

محّمد علّي الّنّجار، المكتبة العلمّية، بيروت، ج:1، ص70. 

اُس ألفاظًا وَيستعملوَنها  »وَقد يستخفُّ النَّ

وَغيُرها أحقُّ بذلك منها، أال َترى أن اهلل 

ْر في الُقرآِن الجوَع 
ُ
َتبارك وتعالى لم يذك

َموضِع  في  أو  قاِب  العِ َموِضِع  في   
ّ
إال

اهِر، والّناُس ال 
ّ

الَفقر الُمْدِقع والَعْجِز الظ

روَن الجوَع في حاِل 
ُ
َغَب وَيذك روَن السَّ

ُ
َيذك

المطِر؛  ِذْكُر  وَكذلَك   ، والّسالمةِ الُقْدرةِ 

في   
ّ
إال به   

ُ
يلِفظ الُقرآَن  تجُد  ال  ألّنَك 

ةِ  الخاصَّ وأكثُر   
ُ
والعاّمة  ، االنتقامِ َموضِع 

ِذْكِر  وَبيَن  المطر  ِذْكر  بين  َيْفِصلون  ال 

َنَزَل أّنه   الُقرآن الذي عليه 
ُ

الَغيث، ولفظ

وإذا  األسماع،  يُقل  لم  األبصاَر  َذَكَر  إذا 

أال  األَرضيَن،  َيُقل  لم  َسمواٍت  َسبَع  َذَكَر 

َتراه ال يجمُع األْرَض أََرضيَن، وال الّسْمَع 

أسماعًا، والجاري َعلى أْفواه العاّمةِ َغيُر 

ذلَك، ال َيتفّقدوَن ِمَن األلفاِظ ما هو أحقُّ 

بالذكر وأولى باالستعمال...«)1)(

آَخَر  َموضٍع  في   
ُ

الجاحظ فّرَق  وقد 

بيَن َنْظِم الُقرآن وتأليِفه وبْين نظِم سائِر 

 ُفروَق الّنظِم 
ُ

الَكالمِ وتأليِفه؛ فلْيَس يعِرف

عَرف  َمن   
ّ
إال والّنثِر  البحِث  واختالَف 

من  َس  والُمَخمَّ الّرجِز،  من  الَقصيَد 

والُخَطَب  المْنثورِ  من  والمزاَوَج  األسجاِع 

)1)(  الَبيان والّتبيين، ألبي ُعثمان الجاِحظ، تحقيق عبد الّسالم 

ُمحّمد هارون، مط. الَمَدنّي، القاِهَرة، َنشر َمْكَتَبة الخانجي، 

القاِهَرة، ط.7، 1418هـ / 1998م، ج:1 / ص: 20.
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من الّرسائِل... فإذا عَرَف صنوَف التأليِف 

 .)((

عَرَف ُمباَينَة َنظِم الُقرآِن لسائِر الكالمِ

َعلى  ّي 
ّ
ل
ُ
الك األمِر  هذا  على   

ُ
والّدليل

الفاتحةِ  سورُة  الَحصِر  ال  المثاِل  َسبيل 

َعلى  »اْشتَملْت  َفَقد  الكتاِب؛  أمَّ  ُتعدُّ  التي 

ماٍل،  اْشتِ أتمَّ  العاليةِ  المطالِب  أّمهاِت 

وأخبَر  ٍن...«))(،  َتضمُّ أْكمَل  وَتضّمنْتها 

ُسبحــاَنه:  ه  قولِ في  الَمْعنى  بهذا  تعالى 

لَت من  ثّم ُفصِّ آياُته  ﴿ألر، كتاٌب أحِكَمت 

إْحكاٌم  فاإلحكاُم  َخبيٍر﴾))(،  َحكيٍم  لُدْن 

ٌق، »الُقرآُن  لبناٍء َمتيٍن حّتى ال يخرَقه خارِ

محفوٌظ وُمغلٌق بإحكاٍم أماَم كلِّ ُمحاوالِت 

ُمتماسٌك ال  بناٌء واحٌد  االختراِق«))(، فُهو 

كتاُب   
ُ
يقبل َفال  الّتعّدَد،  أو  َؤ  الّتجزُّ  

ُ
يقبل

همل الَجوانَب 
ُ
اهلل أن نهتمَّ بجانٍب منه ون

األخرى، َفال تفَتُح اآلياُت والسوُر َمْعناها 

سياِقها  على  يعِرَضها  حّتى  لقارئها 

وَموِقعها من الّنّص الُقرآنّي كلِّه.

))(  كتاب الُعثمانّية، ألبي ُعثمان الجاِحظ، تحقيق عبد الّسالم 

ُمحّمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط.1، 1411هـ / 1991م، 

ص: 16.

))(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ابُن 

ُخطبة  1999م،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجوزّية،  قّيم 

الِكتاب.

))(  هود: 1.

العلوانّي،  جابر  د.طه  الَمجيد،  للُقرآن  البنائّية  الوحدة    )((

الّدولّية،  الّشروق  مكتبة   ،)3( رآنّية 
ُ
ق دراسات  سلسلة 

القاهرة، ط.1، 1427هـ/2006م، ص:13.

 
ُ

والّنصُّ الُقرآنّي َنّص ُمتماسٌك َتترابط

ه َتراُبطًا لغويًا نحويًا َمتينًا، وُينشُئ 
ُ
ألفاظ

 
ُ
يقبل ال  ُمحَكمًا  ومعمارًا  نظامًا   

ُ
الّتراُبط

الَكريَم  الُقرآَن  إّن  قالوا  حّتى  الّتجزيَء، 

في  الشيَء  ُر 
ُ
يذك  ، الواحَدةِ كالّسورةِ  كلَّه 

سورةٍ ويأتي بالَجواِب في سورةٍ أخرى))(، 

عليهِ  َل  زِّ
ُ
ن الذي  ها  أيُّ يا  »وقالوا  نحو: 

أنَت  ﴿ما  وجوابه:  لَمْجنون«،  إّنَك  كُر  الذِّ

ْعمةِ َرّبَك بمْجنوٍن﴾))(، فالَكالُم الُقرآنيُّ  بنِ

ما 
ّ
وكل الُمنسِجم؛  كالماءِ  َجَرياٍن  في  كلُّه 

موزونًة  ه  فقراتِ حسْبَت  االنسجاُم  َقوَي 

ِل 
ُ
﴿َوق تعالى:  ه  قولِ نحو  َقصٍد))(،  بال 

وَمن  فْليؤِمْن  شاَء  َفمْن  ْم 
ُ
ك َربِّ ِمْن  اْلَحقُّ 

الُفلَك  ﴿واْصَنِع  ه:  وقولِ فْليكُفْر﴾))(،  شاَء 

ه: ﴿واهلل َيهدي  نا﴾))(، وقولِ نا ووْحيِ بأعُينِ

ه:  ، وقولِ
َمن يشاُء إلى صراٍط ُمستقيٍم﴾)1)(

﴿َنّبْئ ِعبادي أّني أنا الَغفوُر الّرحيُم، وأّن 

َعذابي هو الَعذاُب األليُم﴾)))(.

ّي،  األنصارِ ِهشام  البن  األعاريب،  كُتب  َعن  بيب 
ّ
الل ُمْغني    )((

س الوطنّي  طيف محّمد الَخطيب، َنشر المجلِ
ّ
تحقيق َعْبد الل

وْيت، 
ُ
راثّية، ط.1، الك قاَفة والفنون واآلداب، السلسلة التُّ

ّ
للث

1421هـ / 2000م، ج:3، ص:340-336.

))(  الَقلَم: 2.

))(  ُمعَتَرك األقران، ج:1، ص:295...، واإلتقان، ج:1، ص: 908-

.910

))(  الكهف: من اآلَية: 29.

))(  هود: من اآلَية: 37.

)1)(  البقَرة: من اآلَية: 213.

)))(  الحجر: 50-49.
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 الُقرآن الكريِم وال َتراها 
ُ

تختلُف ألفاظ

 ُمجتمعًة، 
ّ
 ُمّتفقًة، وتفتِرُق وال َتراها إال

ّ
إال

في   
ُ
وَتنتقل البياِن  َطَبقاِت  في  وتذَهُب 

 
ّ
إال منها   

ُ
تعِرف ال  وأنَت   ، البالغةِ َمنازِل 

قلَبَك  وُتشِرُب  رِب، 
ّ

بالط ك 
ُ
ُتداخل روحًا 

تْفرَغ  حّتى  الُقرآن  في  فأنَت  الّروَعَة... 

منه، ال َترى غيَر صورةٍ واحدةٍ من الَكماِل 

وإن اختلََفت أجزاُؤها في جهاِت الّتركيِب 

وموِضِع التأليِف وألواِن الّتصويِر وأغراِض 

واحدًة  ُجملًة  إليَك  ُتفضي  كأّنها   ، الَكالمِ

حّتى ُتؤَخَذ بها))(

* باغُة الّنّص الُقرآنّي في الُماَءَمة 
وبْيَن  والّلفِظ،  الّلفِظ  بيَن  واالئتاف 

الَوضِع  في  لَتتعاَدَل  والَمْعنى،  اللْفِظ 

وتتناَسَب في الّنْظم:

 َبعِضها 
ُ
الِف األلفاِظ ُمالَءَمة - َفِمن اْئتِ

تعـــالى:  ــه  َقولِ نحـــو   ، الَغـــراَبةِ في  َبعضًا 

ُر يوُسَف حّتى تكوَن 
ُ
﴿قالوا َتاهلل َتفتأ تذك

فقد  كيَن﴾))(،  الهالِ من  َتكوَن  أو  َحَرضًا 

 ، الّتاءِ وهي  الَقَسم  ألفاِظ  بأغرِب  أقَسم 

وهي  الّناسَخةِ  األفعاِل  صيِغ  وبأبَعِد 

« وأقلُّ 
ُ
»َتفتأ«؛ فإّن »َتفتأ« أغرُب من »َتزال

ألفاِظ  بأغرِب  جاَء  ثّم  مْنها،  استعمااًل 

ُحسُن  فاقتضى  »الَحَرُض«،  وهو  الَهالِك 

 النبوّية، 
ُ
))(  انظْر الّتفصيل في كتاب: إعجاُز الُقرآن والَبالَغة

ص:241-240.

))(  يوُسف: 85.

لفظٍة  كلُّ  ُتجاَوَر  أن  الّنظِم  في  الَوضِع 

بها  وُتْقَرَن  الَغرابةِ  في  ِجْنِسها  من  بالتي 

الئتالِف  عايًة  ورِ الجوارِ  لُحسِن  توّخيًا 

الَمعاني باأللفاِظ.

لَمعانيها  األلفاِظ  ُمالَءمةِ  ومن   -

فِظ والَمعنى في الَفخاَمة 
ّ
الّتناُسُب بين الل

ط  أو الَجزاَلة أو الَغراَبة أو الّتداُول أو الّتوسُّ

َتعـــالى:  ه 
ُ
قـــول شواهِده  ومن  دال،  واالْعتِ

م 
ُ
ك َفَتَمسَّ َظلَموا  الذيَن  إلى  َتْرَكنوا  ﴿وال 

دوَن  الِم 
ّ

الظ إلى  فالّركوُن  الّناُر﴾))(؛ 

بالَمسِّ  َعلْيه  ُيعاَقُب  لم،  الظُّ في  ه  ُمشارَكتِ

بــالــّنـارِ فــقــط، دوَن اإلحــــراِق، وقــولــه: 

﴿َلها ما َكَسَبت وعلْيها ما اْكتَسَبت﴾))(؛ فَقد 

لفةِ 
ُ
ُر بالك جاَء بلفِظ االكتساِب الذي ُيشعِ

ها))(، ومن  والُمبالَغةِ في جانِب الّسّيئةِ لثقلِ

تعالى:  ه  قولِ في  ْبِكبوا« 
ُ
»ك الفعَل  أن  ذلَك 

َواْلَغاُووَن﴾))( أبلُغ من  ْبِكُبوا ِفيَها ُهْم 
ُ
﴿َفك

الَكبِّ  األّول معنى  ّبوا« ألّنها في 
ُ
»ك الفعِل 

تعالى:  ه  قولِ في  و«َيصطِرخوَن«  العنيف، 

أَْخِرْجَنا  َنا  َربَّ ِفيَها  َيْصَطِرُخوَن  ﴿َوُهْم 

﴾))( أبلُغ 
ُ
ا َنْعَمل نَّ

ُ
ِذي ك ًحا َغْيَر الَّ َنْعَمْل َصالِ

ُصراخًا  َيصُرخوَن  ألّنُهم  »َيْصُرخون«  من 

))(  هود: من اآلَية: 113.

))(  الَبَقرة: من اآلَية: 286.

))(  اإلتقان: ج:2/ص:911، ُمعتَرك األقران: ج1/ص:295...

))(  الّشعراء: 94.

))(  فاِطر: من اآلَية: 37.



35 2019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

دراسات

ْر  جًا عن الحّد الُمعتاِد، واْصَطبِ ُمنَكرًا خارِ

ْر«. أبلُغ من »اْصبِ

 الّنّص الُقرآنّي في ُحْسُن الّنَسق:
ُ
* باغة

ُحسُن النَسق أن يأتَي المتكلُِّم بكلماٍت 

تالُحمًا  ُمتالحماٍت  َمعطوفاٍت  ُمتتالياٍت 

كلُّ  ْفِرَدت 
ُ
أ إذا  بحيُث  ُمستحَسنًا،  سليمًا 

بنفِسها واستقلَّ معناها  جملٍة منه قاَمت 

 البالغةِ 
ُ
بلفِظها؛ ومن أجَمِل ما َذَكَره أهل

والّتفسير وُعلومِ الُقرآِن في اآلَيةِ الرابعةِ 

أْرُض  يا  »وقيَل  هود  من سورةِ  واألرَبعيَن 

اْبلَعي ماَءِك«، وما تحّدَث عنه ابُن َمعصوم 

حيُث  الّنَسق«))(  »ُحسن  باِب  في  الَمَدنّي 

ماٍت  َكلِ ذْكُر  وهو  الّصفاِت  َتنسيَق  بّيَن 

َسليمًا  َتالُحمًا  ُمتالحماٍت  َمعطوفاٍت 

ُجملٍة  كلُّ  فِرَدت 
ُ
أ إذا  بحيُث  ُمستْحَسنًا، 

َمعناها   
ّ
واسَتقل بنفِسها،  قاَمت  منه 

 
ُ
فاتحة ك  ذلِ على  شاهٍد  وأكَبُر  بلَفِظها، 

وجَه  البقاعّي  اإلماُم  َن  بيَّ وقد  الِكتاب، 

االنسجامِ والّتماُسك في نّص أّم الِكتاِب، 

ه: »وكاَنْت سورُة الفاتحة أّمًا للُقرآِن،  بقولِ

ها،  مجَملِ من  ُمفّصٌل  َجميَعه  الُقرآَن  ألّن 

َمعنًى   
ّ
لكل شاملٌة   

ُ
ول

ُ
األ الُث 

ّ
الث فاآلياُت 

والّصفاُت  الحسنى  األسماُء  َتضّمنته 

فهو  ذلَك  من  الُقرآِن  في  ما   
ّ
فكل الُعلى، 

))(  نقاًل عن الّسيوطّي في اإلتقاِن.

الثالُث  واآلياُت  ها،  َجوامعِ من  ُمفّصٌل 

ما   
ّ
لكل شاملٌة  ْهِدنا«  »اِ ه:  َقولِ ِمن  َخُر 

ُ
األ

إلى اهلل  الُوصوِل  الَخْلق في  بأمر   
ُ

ُيحيط

دوَن  واالنقطاِع  اهلل  َرحمةِ  إلى  ِز  والّتحيُّ

ذلَك، فكلُّ ما في الُقرآِن منه َفمن َتفصيِل 

َبين ما  ُوْصلًة  َيكوُن  َجواِمع هِذه، وكلُّ ما 

وقيامه  الخلق ومبدؤه  ظاهرهّن هذه من 

َنعبُد  »إّياَك  آية  من  ٌل  فمفصَّ الحق  من 

َك َنستعيُن«))(.
ّ
وإيا

اْبلَعي  أرُض  يا  ﴿وقيَل  آَيةِ  إلى  وَنعوُد 

الماُء  وغيَض  عي  أْقلِ َسماُء  ويا  ماَءِك 

الجوِديِّ  على  واستَوْت  األمُر  ِضَي 
ُ
وق

لنلَحَظ  الميَن﴾))(، 
ّ

الظ للقومِ  ُبعدًا  وقيَل 

أّن ُجَمَل اآليةِ َمعطوٌف َبعُضها َعلى َبعٍض 

َتقَتضيه  الذي  الّترتيِب  َعلى  الّنَسق،  بواوِ 

هو  الذي  باألهّم  االبتداءِ  ِمن   
ُ
الَبالغة

ِف علْيه  الُمتوقِّ الماءِ عن األرِض  انحساُر 

 مطلوِب أهِل الّسفينةِ من اإلطالِق من 
ُ
غاية

ِف  ها، ثّم انقطاِع ماءِ الّسماءِ المتوقِّ سْجنِ

َك ِمن دْفِع أذاه بعَد الُخروِج  علْيه تماُم ذلِ

ومنع إخالِف ما كاَن باألرِض، ثّم اإلخبارِ 

الماّدتْيِن الذي  الماءِ بعَد انقطاِع  بذهاِب 

األمِر  َقضاءِ  ثّم  َقطعًا،  عنه  متأّخٌر  هو 

ونجاُة  ه 
ُ
هالك ّدَر 

ُ
ق َمن   

ُ
هالك هو  الذي 

َور، ج:1، ص:23. َرر في تناسب اآليات والسُّ ))(  َنظم الدُّ

))(  هود: 44
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َر َعّما قبلَه؛ ألّن ِعْلَم  خِّ
ُ
َمن سبَق نجاُته، وأ

ذلَك ألهِل الّسفينةِ بعَد ُخروِجهم َموقوٌف 

الّسفينةِ  ثّم أخبَر باستواءِ  َتقّدَم،  على ما 

الَخوِف  ذهاَب  الُمفيِد  ها  واستقرارِ

ختَم  ثّم  االْضِطراِب،  ِمن  األمِن  وُحصوَل 

الَغرَق  أّن  إلفادةِ  الميَن 
ّ

الظ على  بالّدعاءِ 

 َمن اسَتحقَّ 
ّ
وإْن َعّم األرَض فلَم َيشمْل إال

لِمه))(.
ُ
العذاَب لظ

الَعْدِل   َيْأُمُر بِ
َ
ه تعالى: ﴿إنَّ اهلل

ُ
وِمْنه َقول

َعِن  وَيْنهى  الُقْربى،  ذي  وإيتاءِ  واإلْحساِن 

))(  أنوار الّربيع في أنواع الَبديع، علّي صدر الّدين بن َمْعصوم 

مط.  شكر،  هادي  ر  شاكِ تحقيق  هـ(،  )ت1120  الَمَدنّي 

ص133.  ج6،  1389هـ1969-م  األشَرف،  الّنجف  الّنعمان، 

وهذا الكالُم مأخوٌذ عن الّسيوطي بتصّرٍف يسيٍر: اإلتقاُن 

في ُعلوم الُقرآن: ج2، ص925.

 وَقد سبَق أْن بّيَن عبُد القاهر الُجرجانّي مزّيَة ألفاِظ آَية 

»وقيَل يا أرُض اْبلَعي« في ارتباِط بعِضها ببعٍض وائتالِفها 

َتتفاضَل  أن  َوهٍم  في  يقُع  ال  أّنه  على  وبْرَهَن  بيَنها،  فيما 

َكلمتاِن ُمفرَدتاِن ِمن َغير أْن ُينظَر إلى َموِقعِهما ِمن الّتأليِف 

 
ّ
إال َفصيحٌة،   

ُ
اللفظة هِذه   :

ُ
يقول أحدًا  َتجُد  وال  والّنظم، 

ُر َمكاَنها ِمن الّنظِم وُحسِن ُمالَءمةِ َمعناها لمعنى  وهو َيعتبِ

َلفظٌة  يقولوَن:  وال  ألَخواتها.  ها  ُمؤاَنستِ وَفضِل  جاراتها، 

 وَغرُضهم 
ّ
نٌة وَمقبولٌة، أو َقلقٌة ونابيٌة وُمستْكَرَهة، إال

ّ
ُمتمك

ن عن ُحسِن االّتفاِق بين هذه وتلك من جهة  أْن ُيعّبروا بالّتمكُّ

بوِّ عن سوء الّتالؤم. وال يشكُّ الّناظُر  معناهما، وبالَقلِق والنُّ

عي  ه َتعالى: »وقيَل يا أْرُض ابلَعي ماَءِك ويا سماُء أقلِ في قولِ

ِضَي األمُر واْستَوْت َعلى الجوِديِّ وقيَل ُبعدًا 
ُ
وغيَض الماُء وق

 ألمٍر 
ّ
اهرة، إال

ّ
الميَن«، أّن ما َوَجَده من المزيةِ الظ

ّ
للَقومِ الظ

ِم َبعِضها ببعٍض، وأْن لْم َيعِرْض  َيرِجُع إلى ارتباِط هِذه الَكلِ

انية 
ّ
بالث األولى  الَقت  حيُث  ِمن   

ّ
إال  

ُ
والّشرف الُحسُن  لها 

آخِرها.  إلى  َيْستقِرَيها  أن  إلى  وهكذا،  بالّرابعة،  والثالثَة 

ه: َدالئل اإلعجاز،  تفصيل في كتابِ ْر رأي عبِد القاِهر بِ
ُ
انظ

ر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص:  تحقيق محمود محّمد شاكِ

 .46-44

م 
ُ
ك َلَعلَّ م 

ُ
ك

ُ
ظ َيعِ  ،

ِ
والَبْغي والُمْنَكِر  الَفْحشاءِ 

بألطِف  ذلك  في  َوعَظ  رون﴾))(،  َتذكَّ

واْسَتوَعَب   ، رةٍ َتذكِ بألطِف  َر  وَذكَّ َموعظٍة، 

وأَتى  والُمنكِر،  الَمعروِف  أقسامِ  َجميَع 

َسق  ، وُحسِن النَّ باِق اللَّفظيِّ والمعنويِّ بالطِّ

فظ 
ّ
الل وائتالِف  واإليجاز،  الَبياِن  وُحسِن 

مَع معناه.

وَمْرعاها﴾))(،  ماَءها  ِمْنها  ﴿أْخَرَج  ومنه: 

وهي آَيٌة ُمحتويٌة َعلى حاجاِت الحيواناِت 

 ما َحّرَم 
ُ
ْل تعاَلْوا أْتل

ُ
ًة. وقوله تعالى: ﴿ق كافَّ

َدْيِن  الوالِ هِ َشْيًئا وبِ  ُتْشِركوا بِ
ّ
ْم أال

ُ
ْم َعلَْيك

ُ
ك َربُّ

إْمالٍق،  ِمْن  ْم 
ُ
أْوالَدك تْقُتلوا  وال  إْحساًنا، 

ّياُهْم، وال َتْقَربوا الَفواِحَش  ْم وإِ
ُ
ك

ُ
َنْحُن َنْرُزق

ْفَس  ما َظَهَر ِمْنها وما َبَطَن، وال َتْقُتلوا النَّ

ْم 
ُ
َوّصاك ْم 

ُ
ك َذلِ الَحقِّ  بِ  

ّ
إال اهلل  َم  َحرَّ التي 

الثالث  آخر  لى  إِ َتْعِقلوَن﴾))(  ْم 
ُ
ك
ّ
َلَعل هِ  بِ

واهي،  اآليات الجاِمَعةِ لجميِع األوامر والنَّ

نيا واآلخرة، وقوله: ﴿وأْوَحْينا  ومصالح الدُّ

 َعلى 
ُ
﴾))( َيشتِمل مِّ موسى أْن أْرِضعيهِ

ُ
إلى أ

شاَرَتْيِن))(. أْمَريِن، وَنْهَيْيِن، وَخَبَرْيِن، وبِ

))(  النحل: 90

عات: 31. ))(  الّنازِ

))(  األنعام: 151.

))(  القصص: من اآلَية: 7.

ف الِكتاِب الَعزيز، مجد الّدين  ))(  َبصائر ذوي الّتمييز في َلطائِ

الفْيروزابادي، ج:1، ص72-71. 
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الّلّف  في  الُقرآنّي  الّنّص   
ُ
باغة  *

والّنْشر)1(:

وهو أن ُيذَكَر شيئاِن أو أكثُر، إّما إجمااًل، 

َفمن  واحٍد،  كلِّ  على  بالّنّص  َتفصياًل  أو 

يدُخَل  َلن  ﴿وقالوا  َتعالى:  ه 
ُ
قول اإلجماِل 

َنصارى﴾))(؛  أو  هودًا  كاَن  َمن   
ّ
إال الجّنَة 

َمن   
ّ
إال الجّنَة  يدُخل  لن  اليهوُد  قاَلت  أي 

يدُخَل  لن  الّنصارى  وقاَلت  هودًا،  كاَن 

سّوَغ  والذي  نصارى،  كاَن  َمن   
ّ
إال الجّنَة 

بوُت العناِد بين اليهوِد 
ُ
اإلجماَل في اللَّفِّ ث

ُدخوَل  فريٍق  كلُّ  يقصُر  إذ  والّنصارى؛ 

ه، فُعِرَف عقاًل أّنه  تِ
ّ
الجّنةِ على فريِقه ومل

ُيَردُّ كلُّ قوٍل إلى فريِقه ألمِن اللَّْبس. ومن 

ه َجعَل  ه تعالى: ﴿وِمْن رحمتِ
ُ
الّتْفصيِل قول

ولتبَتغوا  فيه  نوا 
ُ
لَتسك والّنهاَر  يَل 

ّ
الل م 

ُ
لك

فالّسكوُن  روَن﴾))( 
ُ
َتْشك ْم 

ُ
ك
ّ
ولعل ه  َفضلِ من 

يِل وابتغاُء الَفضِل راجٌع إلى 
ّ
راجٌع إلى الل

تْجعْل  أيضًا: ﴿وال  الّتْفصيِل  ومن   ، الّنهارِ

كلَّ  تبُسْطها  وال  ُعُنِقك  إلى  مغلولًة  يَدك 

وُم 
ّ
البسِط فتقُعَد َملومًا َمْحسورًا﴾))(، فالل

راجٌع  محسورًا  ه 
ُ
وكون الُبخِل،  إلى  راجٌع 

إلى اإلْسراِف.

))(  اإلتقان: ج2/ص:929، وُمعَتَرك األقران: ج1/ص:310

))(  الَبَقرة: من اآلَية: 111.

))(  القَصص: 73.

))(  اإلسراء: 29

 الّنّص الُقرآنّي في الُمشاكَلة 
ُ
* باغة

أو الّتشاُكل)5(:

لوقوِعه  غيِره  بلفِظ  الشيءِ  ِذْكُر  وهو 

في   
ُ
تدُخل الّنصِّ  َفَكلماُت  سياِقه،  في 

تلَك  من  كلمٍة  كلُّ  فتكوُن  ُمشاكلٍة،  عالقةِ 

وِسماٍت  بخصائَص  ُمحّملَة  ماِت  الكلِ

خصائَص  ح  فُتّرجِّ ُصها،  ُتخصِّ دالليٍة 

وَتستْغني َعن أخرى، حّتى تْنَسجَم أجزاُء 

تكوُن  ها  ذاتِ في  الكلمَة  أّن  وذلَك   ، الكالمِ

ُص 
ّ
تتخل وال  والّدالالِت،  الّسماِت  متعّددَة 

سياٍق  في  ُج  تندرِ عنَدما   
ّ
إال ها  َكثافتِ من 

ِل 
ُ
الّتشاك لتحصيِل  ك  وذلِ ن،  ُمعيَّ تركيبّي 

ه 
ُ
ِل قول

ُ
الّداللّي )Isotopie())(، ومن الّتشاك

ما  أعلَُم  وال  َنْفسي  في  ما  ﴿َتعلُم  تعالى: 

 
ُ
في نْفِسَك﴾))( ﴿وَمَكروا وَمَكر اهلل، واهلل

ريَن﴾))( فإّن إطالَق الّنْفِس في  َخْيُر الماكِ

َجنِب اهلل ُسبحاَنه، إّنما وَرَد لُمشاكلَةِ ما 

ِل 
ُ
الّتشاك في  ه 

ُ
ومثل المْكُر.  ك  وَكذلِ َمعه، 

سّيئٍة  ﴿وجزاُء  تعالى:  ه 
ُ
قول فظْيِن 

ّ
الل بين 

ها﴾))(؛ ألّن الَجزاَء حقٌّ ال يوصُف 
ُ
سّيئٌة ِمثل

))(  اإلتقان: ج2/ص:929، وُمعَتَرك األقران: ج1/ص:310

عبد  معرفّية،  ُمقارَبٌة  العربّية،  غة 
ّ
الل في  الُمشاَبهة  ْنيات  بِ   )((

اإلله سليم، دار توبقال للّنشر، الّدار البيضاء، ط.1، 2001 

م، ص: 90. 

))(  المائدة: من اآلَية: 116.

))(  آل عْمران: 54.

))(  الّشورى: جزء من اآلية: 40.
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م 
ُ
َعلْيك اْعتدى  ﴿َفَمن  ه: 

ُ
وِمثل َسّيئٌة،  بأّنه 

م﴾))(، 
ُ
َفاْعتُدوا َعلْيه بِمْثِل ما اْعَتدى َعليك

قاَء  لِ َنسيُتم  َكما  ْم 
ُ
َننساك الَيْوَم  ﴿وقيَل 

 
ّ
إال َيِجدون  ال  ﴿والذين  هذا﴾))(،  ْم 

ُ
َيوِمك

ُجْهَدُهم فَيْسَخروَن ِمْنُهْم َسِخَر اهلل ِمْنُهْم 

الذيَن  َلقوا  ﴿وإذا  أليٌم﴾))(،  َعذاٌب  وَلُهم 

هْم  آَمنوا قالوا آَمّنا وإذا َخلْوا إلى َشياطينِ

ُمْستْهِزئوَن  َنْحُن  إّنما  ْم 
ُ
َمعك إّنا  قالوا 

ْغيانِهْم 
ُ
ط في  هْم  وَيُمدُّ هْم  بِ َيْسَتْهِزُئ  اهلل 

َيْعَمهوَن﴾))(.

* باغُة الّنّص الُقرآنّي في الُمطاَبَقة 
والُمقاَبَلة:

في  ْين  ُمتضادَّ بيَن  الجمُع   
ُ
والُمطاَبقة

ه تعالى: ﴿فْليضَحكوا قلياًل  ، نحو قولِ الّنصِّ

وا َيْكِسُبوَن﴾))(، 
ُ
َما َكان وْلَيْبكوا َكثيرًا َجَزاًء بِ

م وال َتْفَرحوا 
ُ
و﴿لَكْي ال تأَسْوا على ما فاَتك

لَّ ُمْختاٍل َفخوٍر﴾))(، 
ُ
بُّ ك  ال ُيحـِ

ُ
ْم واهلل

ُ
بما آتاك

ومن  ُرقوٌد﴾))(،  وُهم  أيقاظًا  و﴿وتْحسُبُهم 

الَكريِم  الُقرآن  في  الُمطاَبقاِت  أخفى 

حياٌة  الِقصاِص  في  م 
ُ
﴿ولك َتعالى:  ه 

ُ
قول

))(  الَبَقَرة: من اآلَية: 194.

))(  الجاثية: من اآلَية: 34

))(  التوَبة: من اآلَية: 79

))(  البَقَرة: 15-14.

))(  التوبة: 82.

))(  الحديد: 23.

))(  الَكْهف: من اآلَية: 18.

ألّن  َتّتقون﴾))(  ْم 
ُ
ك َلَعلَّ األْلباِب  أولي  يا 

 سبَب 
ُ
، َفصاَر القتل

ُ
َمْعنى الِقصاِص القتل

تعالى:  ه 
ُ
قول الـخفّي  باِق 

ّ
الط ومن   . الحياةِ

ْغِرقوا فأْدِخلوا نارًا﴾))( 
ُ
أ ِهم  ﴿مّما َخطيئاتِ

َجَمَع  َفكأّنه   ، الماءِ ِصفاِت  ِمن  الَغَرَق  ألّن 

.)(1(

َبين الماءِ والّنارِ

لفَظْيِن  بِذْكِر  فتكوُن   
ُ
الُمقابلَة أّما 

ومن  الّترتيِب،  على  أضداِدها  ثّم  فأكَثر، 

قى،  ه تعالى: ﴿فأّما َمْن أَْعطى واتَّ
ُ
ك قول ذلِ

للُيْسرى،  ُره  َفسُنَيسِّ بالُحْسنى،  وَصّدَق 

وأّما َمْن َبِخَل واْسَتْغنى، وَكّذَب بالُحْسنى، 

ْلُعْسرى﴾)))(؛ قاَبَل بين اإلعطاءِ  رُه لِ َفسُنَيسِّ

والّتصديِق   ، ْغناءِ واالستِ واالّتقاءِ  والُبخِل، 

كذيِب، والُيسرى والُعْسرى، ولّما َجَعَل  والتَّ

اإلعطاءِ  بيَن  ُمشتركًا  األّوِل  في  الّتيسيَر 

وهو  ه  ضدَّ جَعَل  والّتصديِق،  واالّتقاءِ 

واالستغناءِ  الُبخِل  َبيَن  ُمشتِركًا  الّتعسيُر، 

والّتكذيِب.

الَوْصل  في  الُقرآنّي  الّنّص   
ُ
باغة  *

َلفظًا الَفْصل َمْعنًى:

الّدين  َبدُر  له  َعَقَد  َجليٌل  باٌب  هذا 

الُمناَسباِت،  علم  ضمَن  َفْصاًل  الّزرَكشّي 

))(  البَقرة: 179.

))(  نوح: من اآلَية: 25.

)1)(  اإلتقان: ج:2 / ص:934-933.

ْيل: اآليات: 10-5.
ّ
)))(  الل
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فِظ، والَمْعنى 
ّ
َسّماه: »َفْصل في اّتصاِل الل

الّدين   
ُ
جالل له  وَوَضَع  ِخالِفه«))(،  َعلى 

الُقرآِن  علوم  أنواِع  في  بابًا  الّسيوطّي 

َلْفظًا  الَمْوصول  »َبيان  وسّماه  الَكريِم، 

ُمهّمًا  َنوعًا  وَعّده  َمْعنًى«))(،  الَمْفصول 

وأصاًل َكبيرًا في الَوْقِف، جديرًا بأن ُيفَرَد 

إْشكاالٍت  حلُّ   
ُ
يحُصل وبه  بالّتصنيِف، 

.)((
وَكشُف ُمْعِضالٍت َكثيرةٍ

إلى   
ُ
الكلمة تأتي  قْد  أّنه  ذلَك  فمن 

جانِب كلمٍة أْخرى كأّنها َمَعها، وهي غيُر 

َحِسَب  الّنظَر  ُينعم  َلم  َوَمن  ها،  بِ ُمّتصلٍة 

وَمْعنًى،  لفظًا  ُمّتِصلَْين  الَكالمِ  ُجزأي 

في  ك  ذلِ وِمن  بيَنُهما.  االنسجامِ  لشّدةِ 

اآلَن  الَعزيِز  اْمَرأَُة  ﴿قاَلِت  اهلل:  تاِب  كِ

َنْفِسهِ  َعْن  راَودُتُه  أََنا  الَحقُّ  َحْصَحَص 

َكالمِ  من  هذا  الّصاِدقيَن﴾))(  َلِمَن  وإّنُه 

يوُسَف:  كالُم  َبعَده  أتى  ثّم  الَعزيِز،  امرأة 

َك لَيعلََم أّني َلم أُخْنه بالَغيِب وأّن اهلل  ﴿ذلِ

ه: ﴿قاَلْت 
ُ
ال َيهدي كيَد الخائنيَن﴾))(. ومثل

))(  الُبْرهان: ج:1/ص:50.

))(  اإلتقان: ج:1 / ص:283-280.

ر فهيد  ))(  ومّمن أْفَرَده بالّتصنيِف َحديثًا الّدكتورة ُخلود شاكِ

الَعْبَدلّي، في كتابها: »الَمْوصول َلْفظًا الَمْفصول َمْعنى«، في 

الُقرآن الَكريم، من أّول سورةِ يس إلى آخِر الُقرآِن الَكريم، 

ّيار، 
ّ

الط سليمان  بن  مساعد  للكتاِب:  قّدَم  وِدراَسًة،  َجْمعًا 

َنشر: َمْركز »َتْفسير« للّدراساِت الُقرآنّية، الّرياض، 1431هـ.

))(  يوُسف: 51.

))(  يوُسف: 52.

أعّزَة  َجَعلوا  قريًة  َدَخلوا  إذا  الُملوَك  إّن 

َكة سبأ،  ًة﴾، هذا ُمْنَتهى قْوِل ملِ
ّ
ها أذل أهلِ

َك َيفعلوَن﴾))(، وال  فقاَل اهلل َتعالى: ﴿وكذلِ

باألّوِل على  يوَصَل اآلخُر  َمْعنًى أن  َيجوُز 

ه: 
ُ
ومثل واحٍد.  ٍم 

ّ
متكل كالمِ  من  ُيجَعَل  أن 

ه تعالى: ﴿قالوا يا وْيلنا َمْن َبَعثنا ِمْن 
ُ
قول

فار، ويبدأ 
ُ
 الك

ُ
َمرقِدنا﴾))( هنا يْنَتهي قول

 أهِل الُهدى: ﴿هذا ما َوَعَد الّرحمُن 
ُ
قول

أبي  ابُن  وأخرَج  الُمْرَسلوَن﴾))(.  وَصَدَق 

حاتم عن َقتادَة))( في هذه اآلية قاَل: آيٌة 

 الّضاللةِ وآخُرها 
ُ
ها أهل

ُ
من كتاِب اهلل أّول

ِمْن  َبعَثنا  َمن  َوْيلَنا  يا  »قالوا  الُهدى   
ُ
أهل

 
ُ
 أهِل الّنفاِق، وقاَل أهل

ُ
َمرَقِدنا« هذا قول

ما  »هذا  بورهم: 
ُ
ق من  ثوا  ُبعِ حيَن  الُهدى 

َوَعَد الرحمُن وصَدَق الُمْرَسلوَن«.

َمظاهِر  عن  الحديَث  فإّن  وهكذا، 

ه،  انسجامِ الّنّص الُقرآنّي وَتماُسِك أجزائِ

ُر في إْحكامِ 
ّ
ُت أّن الوحدَة المعنوّيَة تؤث ُيثبِ

بالّتقريِب  َك  وذلِ  ، الفّنّيةِ الَبيانّيةِ  الَوْحدةِ 

فاِت، َحّتى تَتماَسَك وَتتعاَلَق)1)(.  بيَن اْلُمؤلِّ

))(  الّنْمل: 34.

))(  يس: جزء من اآلَية: 52.

))(  يس: جزء من اآلَية: 52.

))(  اإلتقان: جزء:1/ص:283.

الَمْبنى،  ِع في قضّيةِ تأثيِر وحدةِ الَمْعنى في وحدةِ  )1)(  للّتوسُّ

الُقرآن،  في  َجديَدة  َنظرات  الَعظيم،  الّنبأ  كتاُب:  ُيراَجُع 

َقَطر،  الّدوَحة،  قاَفة، 
ّ
الث دار  دّراز،  اهلل  عْبد  محّمد 

1405هـ/1985م، ص: 163-142. 
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الواِحد  الَموضوِع  في  الكالَم  فإّن  وعلْيه 

إذا ساَء َنظُمه انحلَّت َوْحدُة َمْعناه فَتَفّرَق 

وانفَصَل  ُمجتِمعًا،  كاَن  ما  ها  أجزائِ من 

األجزاءِ  بيَن  فالتأليُف  ُمّتصاًل...  كاَن  ما 

َيستلِزُم  كبيٌر  َمطلٌَب  وتتعاَنَق  تتعاَلَق  حّتى 

اختيارِ  في  ِحسٍّ  طَف 
ُ
ول وِحْذقًا  َمهارًة 

أحقُّ  أّيها   ، األجزاءِ لتْلَك  الَمواقِع  أحسِن 

ها أحقُّ أن  أن ُيجعَل أصاًل أو َتْكمياًل، وأيُّ

ه أو ُيخَتَم أو َيَتبّوأ َموقعًا وَسطًا؟ ثّم  ُيبَدأ بِ

ُرِق 
ّ

َك في اختيارِ أحسِن الط يحتاُج مثَل ذلِ

مْزِجها: باإلسناِد أو بالّتعليِق أو بالَعْطِف  لِ

في  ِف  الّتلطُّ بْعَد  ه  كلُّ هذا  بغْيِرها؟  أو 

واالطِمْئناِن  أنُفِسها،  األجزاءِ  تلَك  اختيارِ 

وأّنها  الَمْعنى  روِح  بِ منها  كلٍّ  صلةِ  على 

وأّن  االستْطراِد   
ُ
َقليلة الَحشوِ  من  َنقّيٌة 

َتراميها  في  تْسَتوي  وأوساَطها  أطراَفها 

إلى الغَرِض))(.

 
ُ
 الَمْعنى الواِحِد الذي تّتصل

ُ
تلَك حال

َفما  طبيعّيًا،  اّتصااًل  بيَنها  فيما  أجزاُؤه 

جوهِرها،  في  الُمختلفةِ  بالَمعاني  ك  ظنُّ

الَمهارةِ  من  َكم  ها؟  طبيعتِ بِ الُمنفِصلَةِ 

ها  أمِزَجتِ بيَن  التأليُف  ُبه 
ّ
يتطل والِحْذِق... 

ِمزاٌج  َلها  لَيصيَر  َتة،  الُمَتفاوِ َفة  الُمْختلِ

ها  َوحداتِ َعْن  َيْلَزَم  ولِ واحٌد،  واّتجاٌه  واحٌد 

ْغرى َوحدٌة جامعٌة أْخرى. الصُّ

))(  الّنبأ الَعظيم، ص: 143.

إذا  المختلفةِ  األْغراِض  شأُن  »هذا 

َتناَولها الَكالُم الواحُد في المجلِس الواِحِد. 

روٍف ُمختلفٍة 
ُ
َفكيَف َلْو قْد جيَء بها في ظ

فيها   
ُ
الّصلة َتكوُن  أال  لٍة؟  ُمتطاوِ وأْزماٍن 

أَشدَّ انِقطاًعا، والهوُة بينها أْعَظَم اّتساًعا؟

ظاُم  فإْن كنَت قْد أْعجَبَك مَن الُقرآِن نِ

َحيُث  ِمْنه،  الِقطَعةِ  في  البيانّي  تأليِفه 

مَّ إلى الّنظِر 
ُ
ه، فَهل َطبيَعتِ الموضوُع واحٌد بِ

الّسوَرةِ منه َحيُث الموضوعاُت َشتى  إلى 

َترى ِمْن هذا الّنظامِ   ُمتفاوتٌة، لِ
ُ

روف والظُّ

.  في اإلعجاِب واإلعجازِ
ُ
ما هو أْدَخل

أسلوُب  به  امتاَز  ما  أّن  َتعلُم  ألسَت 

والتزامِ  اإلطالةِ  َسبيِل  اْجتناِب  ِمن  الُقرآِن 

 
ُ
َجمال َله  يّتسُع  ما  بقدرِ  اإليجازِ  جانِب 

نانًا، َنْعني  غةِ قد جَعلَه هو أكثَر الَكالمِ اْفتِ
ّ
الل

اًل  َتنقُّ وأسرَعه  القوِل  لشؤوِن  َتناواًل  أكَثَره 

بْيَنها))( من َوْصٍف إلى َقَصٍص إلى تشريٍع 

 في الّنّص الُقرآنّي أنه َجَمَع بين االفتناِن والّتنويِع في 
ُ
))(  واألجَمل

الموضوعات، واالفتناِن والتلوين في األْسلوب، في الموضوع 

الواحد. فهو ال يستمرُّ طوياًل على نمٍط واحٍد من التعبير، 

َكما أنه ال يستمرُّ طوياًل على َهدٍف واحٍد من المعاني، فُهَو 

في  ويتنقل  معنى  إلى  معنى  من  الواحدة  السورة  في  يتنقل 

المعنى الواحد بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار، واسمية 

وخطاب؛  وغيبية  وتكلم  واستقبال  وحضور  ومضي  وفعلية، 

إلى غير ذلك من طرق األداء، على نحو من السرعة ال عهد 

السريعة  التحوالت  بمثله في كالم غيره قط. ومع هذه  لنا 

المستمرة التي هي مظنة االختالج واالضطراب، بل مظنة 

الكبوة والعثار، في داخل الموضوع أو في الخروج منه، َنراه ال 

يضطرُب وال يتعثر، بل يحتفظ بتلك الطبقة العليا من متانة 

الكثيرة  الّسبِك حتى يصوغ من هذه األفانين  النظم وَجوَدةِ 

منظًرا مؤتلًفا. )النبأ الَعظيم، ص: 144، هامش:1(
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إلى َجَدٍل، إلى ُضروٍب َشتى، َبل َجَعَل الَفّن 

والّشأَن  ُفنوٍن،  إلى  َيتَشّعُب  ِمنه  الواحَد 

ؤوٌن ؟
ُ

ؤوٌن وش
ُ

الواحَد فيه َتْنطوي َتحَته ش

 أْمِره- 
ّ
أَو َلْسَت َتعلُم أّن الُقرآَن -في ُجل

 بهِذه المعاني المختلَفةِ ُجملًة 
ُ
ما كاَن َينزل

قًة  ُمفرَّ آحاًدا  بها   
ُ
َيتنّزل كاَن  َبل  واحدًة، 

 ، َعلى َحسِب الَوقائِع والّدواعي المتَجّددةِ

َبيَنها؛  الّزماني  االنفصاَل  هذا  وأّن 

كاَن  َدواعيها،  بيَن  الّذاتَي  واالْختالَف 

ه ُمْستتبًعا الْنفصاِل الحديِث َعنها  طيبَعتِ بِ

َعلى َضرٍب من االْستقالِل واالْستئناِف ال 

َيَدُع َبيَنها َمْنَزًعا للّتواُصل والّتراُبِط؟

ّوتيِن 
ُ
ق الّسبباِن  هذاِن  ْن 

ُ
يك أَلْم 

الَكالمِ  َوحدةِ  َتفكيِك  َعلى  ُمَتظاهَرَتيِن 

ه إذا أريَد َنظُم طائفٍة مْن  وَتقطيِع أْوصالِ

تلَك األحاديِث في ِسلٍك واحٍد تحَت اسِم 

سورةٍ واحَدةٍ ؟«))(.

وهَكذا فإّن وراَء إْحكامِ الُبنياِن الُقرآنّي 

ُمبَرمًا؛  وَتقديرًا  ٌمحكمًا  َتدبيرًا  وتماُسِكه 

َقة  المتفرِّ الموادِّ  لهِذه  أعدَّ  قد  كاَن 

َنْحَو  تها  تشتُّ َمرحلَةِ  َهها في  وَوجَّ نظاَمها، 

ت  استقرَّ التي  األخيَرةِ  ةِ  نائيَّ البِ ها  ْجَهتِ وِ

َعلْيها في الّنّص الُقرآنّي، َحتى ِصيَغ منها 

ظيُم. ِعقُد الُقرآِن النَّ

))(  الّنبأ الَعظيم، ص: 145-144.

ارتباط  في  الُقرآنّي  الّنّص   
ُ
باغة  *

وارتباطها   ، الّسورةِ بَمْوضوِع  الُجمَلة 

ما تفّرَق في القرآِن)2(. الموضوعّي بِ

الَمْعنى  ارتباِط  عن  ُيبَحَث  أن  ومفاُده 

َق في  ما تفرَّ رآنّيٍة بِ
ُ
الُمسَتفاِد من ُجملٍة ق

َك  ذلِ بِ صلٌة  َلها  تلتقي  َمعاٍن  من  الُقرآن 

الَمْعنى، في موضوٍع واحٍد، وعن ارتباِطه 

 
ُ
بالَمعاني األخرى التي اشَتَملَت علْيها اآلَية

واشتَملَت علْيها الّسورُة، ومواضُع االلتقاءِ 

الّتناُسِب  عن  يكشُف  نَسٌق  والتراُبط 

 ، الّسورةِ ووحدةِ  اآليةِ  ُجَمل  َمعاني  بيَن 

وعدُم  الَعظيِم  الّنَسِق  هذا  ِر  تدبُّ  
ُ
وإهمال

ُت  ُيفوِّ  ، واالهتمامِ العنايةِ  َموِضَع  ه  َوضعِ

َي جّمًة ووجوهًا  ِر َمعانِ على القارِئ الُمتدبِّ

إعجازّيًة َجليلًة.

 
ُ
وَقد َيكوُن للُجملةِ الُقرآنّيةِ التي َتحمل

َمْعنًى عاّمًا أو خاّصًا شَبكٌة من العالقاِت 

، وبعدٍد آَخَر من ُجمٍل  بعدٍد من ُجَمِل الّسوَرةِ

ها في َمْوضوٍع عامٍّ في الُقرآِن كلِّه. 
ُ
ك ُتشارِ

الّروابَط  يكتشَف  أن  الُمحلِِّل  فيتعّيُن على 

، وإن كاَنت خافيًة  الفكرّيَة بيَن ُجَمِل الّسورةِ

َك ما َدعاه  في اللفِظ. من الّشواهِد على ذلِ

َكة  حبنَّ َحَسن  الّرحمن  َعْبد  األستاذ  ذَكَرها  قاعدٌة  هذه   )((

عّز  اهلل  لِكتاِب  األمَثل  ر  الّتدبُّ َقواِعد  ه:  كتابِ في  المْيدانّي 

ط.4،  بيروت،  الّشامّية،  الّدار  دمشق،  الَقلَم،  دار   ،
ّ
وجل

1430هـ / 2009 م، ص:13.
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ُف بالّتربّيةِ الُمعتِرَضة))(، كتربيةِ اهلل  المؤلِّ

ه بأْن ال َيْعَجَل بالُقرآِن ِمن َقبِل أن  لَرسولِ

االعتراُض  ويحُسُن  وحُيه،  إلْيه  ُيقضى 

نحو   ، تربويٍّ غَرٍض  تحقيُق  ُيراُد  حيَنما 

ساَنَك لَتْعجَل  ه لِ ْك بِ ه َتعالى: ﴿ال ُتحرِّ قولِ

َقرأناه  فإذا  رآَنه. 
ُ
وق جْمَعه  علْينا  إّن  ه.  بِ

َبياَنه﴾))(، فهذا  ّم إّن علْينا 
ُ
ث رآَنه. 

ُ
ْع ق بِ فاتَّ

جاَء  وما  اآليَة  سبَق  ما  َبيَن  اْعتراٌض 

بعَدها، ولكن َمَع َخفاءِ وجه الُمناسَبة بين 

االعتراِض وباقي َعناصِر الّسورةِ وَمعانيها، 

ولكن حيَن ُيكتَشُف الغرُض الّتربويُّ الذي 

يّتِضح  االعتراِض،   
ُ
آية ه  أجلِ من  سيَقت 

ها،   االنسجامِ في بياِن اآلَيةِ وموضعِ
ُ
َجمال

في  الّتربويَّ  الّتوجيَه  هذا  َلنا  أثَبَت  الذي 

فيها  حَدَث  الِقياَمة،  سورُة  هي   ، سوَرةٍ

بالُقرآِن،  ساِن 
ّ
الل  

ُ
وتحريك ل  الّتعجُّ حادُث 

َم 
ّ
ى اهلل علْيه وسل

ّ
 صل

ُ
وقد امتثَل الّرسول

توجيهًا  اهلل  أنَزَل  ّم 
ُ
ث ه،  بِ ِمَر 

ُ
أ ما  بِ فاْلتَزَم 

ما قبلَه  ثانيًا في سورةِ َطه، ولكّنه ُمّتصل بِ

وما بعَده من اآلياِت: ﴿وال َتعَجْل بالُقرآِن 

بِّ  رَّ ْل 
ُ
وق َوْحُيه.  إلْيَك  ُيقضى  أن  قْبِل  من 

ْدني ِعلمًا﴾))( وليَس ُمعتِرضًا بين كالَمْين  زِ

َمْين. ُمتالزِ

، ص:16.
ّ
ر األمَثل لِكتاِب اهلل عّز وجل ))(  َقواِعد الّتدبُّ

))(  الِقياَمة: 19-16.

))(  َطه: 114.

 النص القرآني في أّنه عربيُّ 
ُ
* باغة

الّلساِن عالميُّ الّرساَلة:

َن من فهِم القرآن الكريم فهمًا 
ّ
لن نتمك

نزَل  الذي  الّسياَق  نسترجَع  حّتى  دقيقًا، 

ها مع   بِ
ُ
ريَقةِ التي يتفاعل

ّ
فيه ونبَعَثه بالط

غّضًة   
ِ

الَوحي َتجِرَبَة  ونسترجَع  نفوِسنا، 

الّنفسّي  الّتفاُعِل  تجِرَبَة  ونستعيَد  طرّيًة 

من  ّنا 
ّ
تمك فإذا  حّيًة،  الّروحّي  والّتجاُوِب 

االسترجاِع ورجْعنا إلى شروِط فهِم الّنّص 

سان العربّي الُمبين، 
ّ
ولى ومنها شروط الل

ُ
األ

استطْعنا أن ننُقَل هذه الّتجِرَبَة إلى غْيِرنا 

َغ 
ّ
فنبل العربّية،  لسان  بغيِر  الّناطقيَن  من 

أن  أّواًل  ينبغي  نِزَل، 
ُ
أ كما  الَكريَم  القرآَن 

غَة التي كانت ُمتداَولًة في عصر 
ّ
نّتخَذ الل

الّتنزيل الَمْرِجَع في تفسيِر القرآن الكريم 

واستنباط األحكام منه، دون االلتفات إلى 

غة الحادثة))( وما طرأ عليها في الُعصور 
ّ
الل

التالية من تطّور في دالالت األلفاظ، مّما 

ال ينبغي تحكيُمه في فهم القرآن الكريم، 

ها 
ُ
وبعيدًا عن الّرواسب الفكرّية التي يحمل

ما  ر فُيسِقطها على القرآن الكريم، بِ المفسِّ

ُيخِرج الّنّص عن بالغته وأصالته، ومعنى 

التنزيل  ُترافق سياق  التنزيل  لغة  أن  ذلك 

تاَب: »محاسن  ))(  انظر في تفصيل الكالم عن هذا الّشرط كِ

تح.  )ت.1332هـ(  القاسمي  الّدين  جمال  محّمد  التأويل« 

محّمد فؤاد عبد الباقي، ط.2، بيروت، دار الفكر، 1398هـ-

1978م، 236/1. 
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ينبغي  فال  عنها،  تحيد  وال  وُتالزمها))( 

مدلوله  عن  الّشرعي  المصطلح  إخراج 

 الّشارع غير 
ُ

األصلي وإال فسيصير »لفظ

أمر  »وهذا  األصلي«))(،  لمسّماه  ُمطابٍق 

لَم للَخلق«))(. 
ّ

يوِجُب الجهَل بالحّق والظ

وبعَد أن نفَهَم القرآن الكريَم باللغة التي 

على  األخرى،  األمم  إلى  ه 
ُ
ننقل ها،  بِ نزَل 

باعتبارِ مقاصِده  ه، أي  بِ نزَل  الذي  الّنحو 

من الّنزول، وهو الطابُع اإلنسانّي العاَلمي 

الّشامل الذي يصّحح المناهَج ويقّوُم الطرَق 

 
ّ
َك، وهذا أمٌر ال ُيحِسُن تبليَغه إال والمسالِ

روِطه 
ُ

بش وفهَمه  القرآِن  قراَءَة  أحَسَن  َمن 

بالّنهوض  ُمطالَبة  المسلَمة   
ُ
واألّمة األولى، 

ك  ذلِ على  ُيعيُنها  الَجسيَمة؛  المهّمة  بهذه 

أّن القرآن الَكريَم عربّي اللسان والخطاب، 

 حيلوَلة دوَن 
ّ
عاَلمّي الّدعوة والمبادئ، وكل

عن  َله  إخراج  فهو  ريَقة 
ّ

الط بهذه  تبليغه 

دورِ  عن  لألّمة  وإقصاء  الّصحيح  ه  إطارِ

من  اإلقصاء  ُعدواُن  أكان  سواء  الّتبليغ، 

غير  جديدة  مدلوالت  لها  التي  الكلمات  من  أمثلة  انظر    )((

كتاب:  في  األول،  العصر  في  لها  كانت  التي  مدلوالتها 

القرضاوي،  يوسف  د.  العظيم«  القرآن  مع  نتعامل  »كيف 

دار الّشروق، ط.2، 1420هـ/2000م، ص:232. وانظر أيضًا: 

بودرع،  الّرحمن  د.عبد  الّنّص«  َفْهم  في  الّسياق  »منَهج 

محّرم  الّسَنة:   ،111 عدد:  القطرّي،  األّمة  كتاب  منشورات 

1427هـ/2006م، ص:36.

))(  »مجموع فتاوى ابن تيمية« أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: 

الّتعليمي  المكتب  ط.  قاسم،  بن  محّمد  بن  الرحمن  عبد 

الّسعودي بالمغرب، الّرباط، مكتبة المعارف، ج:35/ص:395 

))(  المرِجع نفُسه: ج:35/ص:395

جها))(.  داخِل األّمة أم كاَن من خارِ

آنذاَك  والرؤساُء   
ُ

الملوك كان  فقد 

الّرسائَل  لهم  ُيترجموَن  َمن  يّتخذوَن 

عليه  اهلل  ى 
ّ
صل النبّي  من  عليهم  الوارَدَة 

َم بالعربية فُيترجموَنها إلى لغتِهم، َبل  وسلَّ

يعرفوَن  النصارى  من  وكثيٌر  اليهوُد  كاَن 

كانوا  َمن  النَّصارى  ومَن   ، العربيَّ اللساَن 

أّن  َكما  نجراَن،  َكَنصارى  ُخلَّصًا  َعربًا 

بينهم  من  كان  والروم  الفرس  من  الَعجَم 

عرٌب ُيعايشونهْم ويقيموَن بينهم.

وَلّما انتَقلَت الدعوُة من مرحلةِ الدعوةِ 

بالرسائِل والُوفود، إلى مرحلة الفتح، كاَن 

العربية  اللغة  ينشروَن  المسلمون  الجنوُد 

كما ينشرون اإلسالَم نفَسه. وما من أرض 

َفَتَحها اإلسالُم إال وحلَّت بها اللغة العربية 

 
ُ
 العربية

ُ
ُتؤازُره وتشدُّ عُضَده، فظَهَرت اللغة

وَحلَّت  والشعوب  األمم  لغات  أكثِر  على 

َمحلَّها، كالقبطية في مصر والفارسية في 

الشام...

ساِن:
ّ
القرآُن الَكريُم عربيُّ الل

الَكريَم  القرآَن  أّن  ههنا  المْقصوُد 

َك أّنه  عربيٌّ اللساِن والِخطاِب وال يعني ذلِ

الّناس  إلى  نزَل  فقد  العرِب،  إلى  ينتمي 

ا أَْنَزْلَناُه  نَّ كاّفًة ولكن بلساٍن عربّي ُمبين: ﴿إِ

وَن﴾ )يوسف:)(
ُ
ْم َتْعِقل

ُ
ك ا َلَعلَّ ّيً ْرآًنا َعَربِ

ُ
ق

))(  انظر مزيدًا من الّتفصيِل في كتاب: دراَسة أدبّية لنصوص 

من الُقرآن، ص:133-116
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باِب  في  إليه  اإلشارُة  تجدُر  ومّما 

الَكريِم  القرآِن  في  َد  الوارِ أّن  االصطالِح 

للعرِب  كان  فقد  ساِن؛ 
ّ
الل ُمصطلُح  هو 

غاٌت كثيرٌة))(، عّبر عنها ابُن 
ُ
لساٌن واحٌد ول

وكلُّها  غاِت 
ّ
الل اختالِف  »باُب  ه:  بقولِ جّني 

 الِقياِس ُتبيُح لتلك اللغاِت 
ُ
ٌة«))(، وسعة ُحجَّ

ُرها علْيها؛ ألّن لكلِّ لغٍة 
ُ
الُحّجّيَة وال تْحظ

إلى  وُيخلَُد  ه  بِ ُيؤَخُذ  القياِس  من  ضْربًا 

غتْين أو 
ّ
ه، وليَس ألحٍد أن يُردَّ إحدى الل مْثلِ

ها، وهكذا فلقبائِل  إحدى اللغاِت بصاحَبتِ

غاُتهم الَعديَدُة))(، 
ُ
ُهم الواحُد ول

ُ
العرِب لسان

عن  قوٍم  كلُّ  ها  بِ ُيعّبُر  أصواٌت   
ُ
َغة

ّ
والل

ه الخاصُّ 
ُ
أغراِضهم، وللقرآِن الَكريِم لسان

يشاُء))(،  َكما  العربّي  ساِن 
ّ
بالل ليّتصَل 

َف فيه باالنفصاِل عنه، أو بالهْيَمَنة  ويتصرَّ

ِف  الّتصرُّ وجوه  من  ك  ذلِ بغيِر  أو  علْيه، 

عن  القرآِن  لساُن  انفَصل  فقد  م، 
ّ
والّتحك

ما كاَن من  ساِن العرِب وهو من ِجْنِسه، بِ لِ

 ُتطلَُق على ما 
ُ
غة

ّ
، فالل  أخصُّ

ُ
غة ، واللُّ ساُن أعمُّ من اللغةِ

ّ
))(  الل

ساُن من قوٍل صادٍر عن مجموعٍة لغوّيٍة، وُيمكن أن 
ّ
ه الل

ُ
يلفظ

 به إلى الّتفاُهم والّتواُصل. 
ُ
 ما ُيتوّصل

ّ
ُتطلَق مجازًا على كل

ُج  ه يكوُن البياُن بصفٍة أعّم وأشَمَل، وتندرِ ساُن فما بِ
ّ
أّما الل

تعالى:  ه  قولِ في  َكما  سانًا  لِ  
ُ
اللغة ُتْدعى  وقد  غاٌت، 

ُ
ل تحَته 

ْم 
ُ
ك أَْلِسَنتِ  

ُ
الف واْختِ واأَلْرِض  الّسماواِت  َخْلُق  آياتهِ  ﴿وِمْن 

ِميَن﴾ )الّروم:22(. َك آلياٍت للعالِ ّن في ذلِ ْم إِ
ُ
ك وأْلوانِ

د  ُمَحمَّ تحقيق:   
ِ

ِجّني بن  ُعثمان  الَفتح  ألبي  الخصائص،    )((

القاِهَرة،  المصرّية،  الكُتب  دار  نشر  ط.2،  ّجار،  النَّ ّي  َعلِ

ط.الَمْكتَبة العلمّية، َبْيروت. ج:2/ص:10.

ريٍش وغْيِرهما...
ُ
غة ق

ُ
غةِ ُهذْيل ول

ُ
))(  كل

))(  لساُن الُقرآن وُمستْقَبل األّمة الُقطب، د.طه جابر العلواني، 

الّدولّية،  الّشروق  مكتبة   ،)4( قرآنية  دراسات  سلسلة 

القاِهرة، ط.1، 1427هـ/2006م. ص:19...

أمِر الّتحّدي واإلْعجاز في الّنظِم والَبياِن 

ساِن 
ّ
 بالل

ّ
والَفصاَحة، ومع ذلَك َفال ُيفَهُم إال

العربّي الُمبيِن. 

فالُقرآُن الَكريُم َعربّي اللساِن، أْي جاٍر 

ه  وبالغتِ ه  وأساليبِ ه  وتراكيبِ ألفاِظه  في 

ألفاِظه  وفهُم  لغتِهم،  في  الَعرب  مجرى 

العربّية  ألفاِظ  على  يعتمُد  وتراكيبه 

ها أي يكوُن  ها في معاجِمها وأشعارِ وتراكيبِ

ك  ذلِ العرب، وفي  لساِن  فهُمه من طريِق 

الّشريعَة  هذه  »إّن  الّشاطبّي:  اإلمام  قال 

لأللُسِن  فيها  مدخَل  ال  عربّيٌة،  الُمباركَة 

بلساِن  نزَل  القرآَن  وأّن  األعَجمّية... 

إّنما  فهِمه  فطلَُب  الُجملَة،  على  العرب 

اهلل  ألّن  خاّصًة؛  ريِق 
ّ

الط هذا  من  يكوُن 

عَربّيًا...  قرآنًا  أنزْلناه  »إّنا   :
ُ
يقول تعالى 

عربّي  أّنه  على   
ّ
يدل مّما  ك  ذلِ غيِر  إلى 

ساِن  ساِن العرِب، ال أّنه أعجميٌّ وال بلِ وبلِ

َمه فِمن جهةِ لساِن  العَجم، َفَمن أراَد تفهُّ

فهِمه  تطلُّب  إلى  سبيَل  وال  ُيفَهُم،  العرِب 

 ،)((» من غيِر هذه الجهةِ

ساَلة القرآِن الَكريم في العاَلم  ونشُر رِ

ال َيعني بحاٍل من األحواِل ترَجَمَة ألفاِظ 

منزَلَة  الّترَجَمة  وتنزيَل  ه  وتراكيبِ القرآِن 

تحويِل  من  ضرٌب  الّترجَمَة  ألّن  األصِل؛ 

اللغوّية  ها  بيئتِ من  األصلّي  النّص  معاني 

الّشاطبّي،  إسحاق  أبو  الّشريَعة،  أصول  في  الُمواَفقات    )((

ضبط: محّمد عبد اهلل دّراز، ط. دار المعِرَفة، بيروت، ج:2، 

ص:64.
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ما في هذه  األولى إلى بيئٍة لغوّيٍة جديَدة بِ

البيَئة من مصطلَحاٍت وَمفاهيَم وحموالٍت 

عن  تختلُف  واجتماعّية،  وعقدّيٍة  ثقافّيٍة 

َمفاهيِم الّنّص بل ُتناِقُضها أحيانًا مناقضًة 

قافّي، 
ّ
الث »الّضالِل  من  نوٌع  وهذا  تاّمًة، 

التي  واإلباَنة،  الَبالِغ  لعمليةِ  واالْنتقاِص 

 
ُ
فالُمحاَفَظة َلها«))(،  عاًء  وِ  

ُ
العربّية لَت  ُجعِ

ُمحافظٌة  الكريِم  القرآِن  عربّية  على 

للمعاني  وتبليٌغ   ، عاءِ والوِ المرجعّية  على 

َعن  بعيدًا  صحيحًا،  تبليغًا  والمضاميِن 

حاِل الُمْبِطليَن وتأويِل  َتحريِف الغاليَن واْنتِ

غٍة ُتخفي وراَءها عاداِت 
ُ
الجاِهليَن، فكلُّ ل

الَمفاهيِم،  تصّورِ  في  وأساليَبُهم  ها  أهلِ

العرَب  أّن  َترى  أال  وأحواَلهم...  وأقواَلُهم 

وإن  األرِض  في  َهة  اآللِ اّتخاِذ  على  دأبوا 

كانوا ُمِقّريَن باإلله الواحِد الحّق، َفجاَءت 

واإلله  آلهتِهم  بين  الفرِق  بتعييِن  اآلياُت 

 ما اّدَعوه في 
ِ

الواحِد الحقِّ تنبيهًا على نفي

الّسماواِت  ِفي  َما  َيْسُجُد  ﴿وهلِل  األرِض: 

وُهْم   
ُ
َكة والَمالئِ داّبٍة  ِمْن  اأَلْرِض  في  وما 

َفْوِقِهْم  ِمْن  َرّبُهْم  َيَخافوَن  روَن،  َيْسَتْكبِ ال 

ويْفَعلوَن ما ُيْؤَمروَن﴾))(، ﴿أأِمْنُتْم َمْن ِفي 

ِهَي  َفإذا  األْرَض  ُم 
ُ
ك بِ َيْخِسَف  أَْن  الّسماءِ 

َتموُر﴾))(.

ر ُمقّدمَة الّدكتور عمر عبيد حَسنه لكتاب »في شرِف 
ُ
))(  انظ

العربّية« د.إبراهيم الّسامّرائي، كتاب األّمة، ع:42، جمادى 

اآلخرة 1415هـ، ص:10.

))(  الّنحل: 50-49.

))(  الُمْلك: 16.

تبليٍغ  وسيلََة  ليست  العربّيَة  وإّن  هذا، 

ولكّنها  فقط،  القرآنّي،  للّنّص  بياٍن  وآَلَة 

 
ُ
ومعِرَفة َنْفِسها؛  الّشرِع  علومِ  من  جزٌء 

من  ها 
ُ
واستنباط الّشرعّية  األحكام 

لساِن  معِرَفة  على  ُف 
ّ
يتوق الَكريم  القرآن 

 به فهو 
ّ
العرب؛ ألّن » ما ال يتمُّ الواجُب إال

 
ُ
 العربّية

ُ
واجٌب«))(، وعلْيه فإذا كانت اللغة

ُتفضي إلى معِرَفةِ الّدين فهي من الّديِن، 

ساِن 
ّ
 »َلّما أنزَل كتاَبه بالل

ّ
وإّن اهلل عّز وجل

الكتاَب  عنه  ُمبلغًا  َرسوَله  وجعَل   ، الَعربيِّ

ه الَعربّي، وَجعَل الّسابقيَن  سانِ والحكمَة بلِ

ميَن به، لم يكْن َسبيٌل 
ّ
إلى هذا الّديِن ُمتكل

 بضبِط هذا 
ّ
ه إال إلى َضبِط الّديِن وَمعرفتِ

ساِن، وصاَرت َمعرفُته مَن الّديِن، وصاَر 
ّ
الل

اعتياُد الّتكلُّم به أْسهَل َعلى أهِل الّديِن في 

َمعرفةِ ديِن اهلل، وأقَرَب إلى إقاَمةِ شعائِر 

للّسابقيَن  ِهم  ُمشابهتِ إلى  وأْقَرَب  الّديِن، 

في   ، واألْنصارِ المهاجريَن  ِمن  األّوليَن، 

َجميع أمورِهم«))(.

ُيفضي  العربية  علُم  كاَن  فإذا  وهكذا 

صوِص الّدين فهو الّديُن عيُنه، 
ُ
إلى َفهم ن

»َلعلُم  الَعالء:  بُن  عمرو  أبو  قاَل  كما 

الَعربية  لم  عِ َفبِ ه«.  بعينِ الّديُن  هو  العربية 

العرب  بكالمِ  م 
ّ
الّتكل إلى   

ُ
»الوصول يتّم 

اِهرّي، 
ّ

الظ َحزم  انظر: اإلحكام في أصول األحكام، البِن    )((

تب العلمّية، بيروت، ط.1، 2000م.
ُ
دار الك

الَجحيم،  أصحاب  ُمخاَلَفة  الُمسَتقيم،  الصراط  اقتضاء    )((

أحمد بن تيمّية، المكتَبة العصرّية، بيروت.
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ل وال مغّير،  على الحقيقةِ صواًبا غيَر مبدِّ

الّدين   
ُ
أصل هو  الذي  اهلل  كتاِب  وتقويِم 

الّنبي  أخبارِ  ومعرفةِ  والُمعتَمُد،  والّدنيا 

م، وإقامةِ معانيها على 
ّ
صلى اهلل عليه وسل

 من الّدين ألن فقَهها 
ُ
الحقيقة«))(، والعربية

ِمن فقه الّشريعة.

في  سان، 
ّ
الل عربيُّ  الكريَم  القرآَن  إّن 

أّنه  ك  ذلِ يعني  وال  ه،  خطابِ ومنهِج  ه  لغتِ

ُيخاطُب العرَب وحَدُهم، ولكّنه عربّي في 

ه وإحكامِ  ه وَتناُسق أصواتِ ألفاظه وتراكيبِ

ه البيانّي،  نْظِمه وتأثيِره الَبالغّي وإعجازِ

التي  الخصائص  من  القرآنّي  فالّنظُم 

والبالَغة،  اللغة  باهتمامِ علماءِ  استأثرت 

وعالقاِت  القرآِن  أساليَب  درسوا  فقد 

ه بعضها ببعض من الّناحيةِ الّتركيبية،  ُجملِ

وتناُسَب  ه  وإيــقاعاتِ أْصــواَتــــه  وَدَرســـــوا 

ألفاظه  ومنـــاسبَة  ه،  ومقـــاطـــعِ ه  فــواصلِ

لمعانيه، وَدَرسوا صَوَره البيانّيَة، وأوجَهه 

ألفاِظه  ودالالِت  والّصرفّيَة،  الّنحوّيَة 

المعجمّية، وتوّصَل العلماُء إلى أّن القرآَن 

 بمنهج شمولّي 
ّ
الَكريَم ال ُيدرُس وُيشَرُح إال

فيها  ُج  تندرِ التي  الّسياِق  أنواَع  ُيراعي 

اآلياُت؛ فإّن الّتحليَل بالّسياِق ُيعدُّ َوسيلًة 

ِمْن بيِن َوسائِل َتصنيِف المدلوالِت))( َكما 

الّزجاجي،  القاسم  ألبي  الّنحو،  علل  في  اإليضاح    )((

ط.3،  بيروت،  الّنفائس،  دار  المباَرك،  د.مازن  تحقيق 

1399هـ/1979م، ص:95.

تصنيف  إلى  الحديِث  الَعْصِر  في  الّداللة  علماُء  ل  توصَّ   )((

فظ القرآنّي 
ّ
مّر بنا، لذلَك يتعّيُن عرُض الل

ه لَفهِم َمعناه وَدْفِع المعاني َغيِر  على َموقعِ

المراَدة))(. 

ساِن 
ّ
الل  

ُ
عربّية الَكريِم  القرآِن   

ُ
ساَلة رِ

نصٌّ  بدٍء  ذي  بادئ  القرآني  والّنّص  أّواًل، 

ٌف  لغويٌّ منسوٌج من جنس كالمِ العرب، مؤلَّ

ذات  عناصر  ل 
ّ
تشك مترابطة  جمل  من 

دالالت خاّصة بها، وتتضافر هذه العناصر 

ف كالما يفيد قصدا دالليا معينا. 
ّ
لتؤل

وهذه قاعدٌة َثقافيٌة ثابتٌة لَفهِم الّنصِّ 

من  القاعدُة  هِذه  واقتضْت  الُقرآني، 

فظ 
ّ
ُعلماءِ الّتفسير الُوقوَف عنَد ظاهِر الل

ُيلتَفت  ولم  المعنى،  لفهم  أساسا  بوصفه 

أو  الّنفسّية  أو  الّتاريخّية  الجوانب  إلى 

قافّية إال في إطار ضّيق خشية الوقوع 
ّ
الث

أّن  وتبّين  بالرأي،  التفسير  محظور  في 

ُيلتَزم بالوقوف عنَده  للّنّص القرآني ثابتا 

والتأويل  لالجتهاد  ُعرضة  يكوُن  ومتغيرًا 

والفهم المجازّي. 

الَكريَم  القرآن  أّن  الُعلَماُء  أدَرَك  ولقد 

الشكلية  الطريقة  طرق:  عّدة  على  باالعتماد  المدلوالت 

ريقة 
ّ

والط الّسياقّية،  ريقة 
ّ

والط الصرفي،  االشتقاق  أو 

م 
ّ
المتكل موضع  بحسب  المدلوالت  )تصنيف  ّية  الموِضعِ

بين  الّداللّية  )الَقرابة  الّداللّية  والحقول  وموقفه(، 

ف منها الكلمة. 
ّ
المدلوالت(، والتَّحليل بالمؤلِّفات التي تتأل

الّداللة  ِعلم  إلى  »مدخل  رق: 
ّ

الط هِذه  تفصيل  في  انظر 

األلسنّي« موريس أبو ناضر، مجلة الفكر العربي المعاصر، 

مركز اإلنماء القومي، ع:18-19، مارس1982م. 

فهم  في  الّسياق  »منهج  كتاب:  في  الموضوع  بسط  انظر    )((

الّنّص« د.عبد الرحمن بودرع، ص:31-29.
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وجاء  الّشرعّية،  باألحكام  فا  معرِّ جاء 

يختّص  ال  ّيا 
ّ
كل األحكام  بهذه  تعريفه 

بشخص أو حال أو زمان أو شرط أو ركن 

وكلَّ مكاٍن  َزماٍن   
ّ
كل يعّم  بل  أو غير ذلك 

األحكام  تلك  وجاءت  وُركٍن،  شْرٍط  وكلَّ 

واألحوال  روف 
ّ

الظ كلَّ  مستوعبًة  ية 
ّ
الكل

ن 
ّ
وتمك الفقيه  أحسن  ما 

ّ
وكل اقات، 

ّ
والط

دة  -المجرَّ ية 
ّ
الكل األحكام  تلك  تنزيل  من 

بعينه-  مكان  أو  بعينه  زمان  ظروف  من 

المقاصد  أدرك  واألقضية،  الوقائع  على 

العلِم  العليا للشريعة، ولكن بشرِط إتقاِن 

بلساِن العرِب.

وأدَرَك ُعلماُء الّتفسيِر والفقهِ واألصوِل 

أّن من خصائص لغة القرآن الكريِم ودالالت 

 أكثُر من مدلول، 
ّ
ألفاِظه أّنه قد يكون للّدال

غوّي.
ّ
ويتحّدد المدلول وفَق السياق الل

وأدَرَك ُعلماُء اللغةِ والّتفسيِر أيضًا أنَّ 

الكالمِ  إعراِب  في  أساٌس،  وحدٌة  الجملَة 

الَكريم فالوحدُة  القرآن  أّما في  ه،  وتحليلِ

َوحدًة   
ُ
اآلية وليَست   ،

ُ
اآلَية هي  األساُس 

صرِح  في  َنٌة  لبِ ولكّنها  داللّيًة،  أو  نحويًة 

 
ُ
ناءِ القرآنّي الُمعِجز، سواء أكاَنت اآلية البِ

تعـالى:  ه  قـولِ نـحو  تاّمًة،  ُجمـلًة  الـواحـدُة 

ْم ُسَباًتا. 
ُ
ْم أَْزَواًجا. َوَجَعْلَنا َنْوَمك

ُ
﴿وَخلَْقَناك

َهاَر َمَعاًشا.  َباًسا. وَجَعْلَنا النَّ ْيَل لِ َوَجَعْلَنا اللَّ

ْم َسْبًعا ِشَداًدا. وَجَعْلَنا ِسَراًجا 
ُ
وَبَنْيَنا َفْوَقك

فًة من أكَثَر من آيٍة 
ّ
اًجا﴾))(، أم كانْت مؤل َوهَّ

ه تعالى: ﴿إّن الذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيةِ  نحو قولِ

ِهْم  َربِّ آَياِت  بِ ُهْم  والذيَن  ُمْشِفقوَن.  ِهْم  َربِّ

وَن. 
ُ
ُيْشِرك ال  ِهْم  َربِّ بِ ُهْم  والذين  ُيْؤِمُنوَن. 

ُهْم  أَنَّ لوُبُهْم َوِجلٌَة 
ُ
ُيْؤتوَن ما آَتْوا َوق والِذيَن 

ِفي  ُعوَن  ُيَسارِ َك  وَلئِ
ُ
أ راِجعون.  ِهْم  َربِّ إلى 

ُقوَن﴾))(، وقْد تأتي  اْلَخْيَراِت َوُهْم َلَها َسابِ

فًة مْن ُجمٍل كثيرةٍ ُعطَف   الواحدُة مؤلًّ
ُ
اآلية

َف بْعُضها بعَد  بعُضها على بعٍض، أو اسُتؤنِ

ها الّناُس إّنا  ه تعالى: ﴿يا أيُّ بعٍض، نحو قولِ

عوًبا 
ُ

ْم ش
ُ
نثى، وَجَعْلناك

ُ
م ِمْن َذَكٍر وأ

ُ
خلْقناك

اهلِل  ِعْنَد  ْم 
ُ
أَْكَرَمك نَّ  إِ َتعاَرفوا،  لِ َل  وَقبائِ

 َعليٌم َخبيٌر﴾))(. 
َ
ْم، إّن اهلل

ُ
أْتقاك

 آيٍة إن لم 
ّ
ويقُف القارُئ عنَد آخِر كل

 مْعنًى، 
ّ
 المْعنى، أو يقُف عند متّم كل

ّ
يختل

 اآليَة أو الوحدَة المعنوّيَة فقرًة من 
ُ
فيجعل

َفقراِت الّسوَرة.

في  البليغ  البيان  خصائص  بعض  تلك 

النص الُقرآنّي، ُتظهُر بما ال َيدُع مجااًل للشك 

على  جاء  وإن  الكريم،  القرآن  أسلوَب  أّن 

لسان العرب ومن جنس لغتهم، يظل مهيمنًا 

بصفاته  متميزًا  عنها  منفصاًل  العربية  على 

وخصائصه التي ُتعّد شرطًا في ولوجه عاَلمه 

وفهم أسراره والغوص على آللئه.

))(  الّنبأ: اآليات: 13-8.

))(  المؤمنون: اآليات: 61-57.

))(  الُحُجرات: 13.
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توطئة

إبراهيم  وفاة  تاريخ  أن  ظاٌن  يظن  ال 

بن َهْرمة مهٌم في حد ذاته، فحاله حال 

المتقدمين،  العرب  شعراء  من  كثير 

ُيعلم  الذين ُتجهل تواريخ وفياتهم، وإنما 

التقريب،  على  حياتهم  وسنوات  زمنهم، 

لف  ختِ
ُ
ا ممن  الشعراء  من  كثير  وهناك 

من  أكثر  بين  فترّددت  وفاته،  تاريخ  في 

تاريخ؛ فتكون وفاته على وجه االحتماالت 

في أي سنة منها، فهي غير محققة وال 

َهْرَمة فتنبع  ابن  تاريخ وفاة  مدققة، أما 

أهميتها القترانها بقضية مهمة في علوم 

االحتجاج  عصر  نهاية  قضية  العربية؛ 

بالشعر، وتالزُم طي تلك الصفحة بطي 

كما  فهو  الحياة،  من  َهْرَمة  ابن  سجل 

َم الشعُر بابن  يقول عنه األصمعي))(: »ُختِ

❋ باحث سعودي.

طبقات الشعراء، ص 22.  )((

َهْرَمة، فإنه َمدح ملوك بني مروان، وبقي 

إلى آخر أيام المنصور«، وقال كذلك))(: 

وهو  َهْرَمة،  بن  بإبراهيم  الشعر  م  »ُختِ

َح  : »اْفُتتِ
آخر الُحَجج«، وقال أبو ُعبيدة))(

الشعُر بامرىء القيس، وُختم بابن َهْرمة«، 

وقال ابن األعرابي))(: »ُختم الشعراء بابن 

تاريخ بغداد 46/7، خزانة األدب 8/1.  )((

المزهر 484/2.  )((

به  ختم   :78/11 األشراف  أنساب  وفي   ،396/4 األغاني   )((

الشعر.

بقلم: إبراهيم بن سعد الحقيل ❋

َتْحِقْيُق تاريِخ َوفاِة 
إبراهيم بن َهْرَمة القرشي
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َهْرَمة«، وهو ما طبقه أبو َعمرو الشيباني 

في كتابه »أشعار القبائل« فقد ختمه بابن 

َهْرَمة ))(، فكان ختام أشعار القبائل الذي 

به ُختم عصر االحتجاج.

الشعراء  ساقة  من  َهْرَمة  وابن 

الذين برحيلهم انتهى عصر االحتجاج 

بالشعر، قال ابن قتيبة))(: »َحّدثني عبد 

 
ُ
الرحمن عن األصمعي أّنه قال: ساقة

ادة، وابن َهْرَمة، وُرْؤبة،  الشعراء: ابن َميَّ

ّى، وقد  الُعْذرِ وَمِكْين  الُخْضِرّى،  وَحَكم 

رأيتهم أجمعين«. فلما كان إبراهيم بن 

الشعراء  من  الموضع  هذا  في  َهْرَمة 

أهمية  وفاته  لتاريخ  فيكون  ا  تاريخّيً

التاريخي،  اللغوي  البحث  في  كبيرة 

ا،  وتحديد نهاية زمن االحتجاج تاريخّيً

وهذا ما يتوسل البحث ليقطع به، بعد 

أن يبسَطُه. 

الفهرست 627/2.  )((

الشعر والشعراء 2: 753.  )((

ابن َهْرَمة)3) 

بن  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  هو 

بن  الُهذْيل  بن  َهْرمة  بن  عامر  بن  َسلَمة 

ْيع بن عامر بن ُصْبح بن َعدّي بن قيس  َربِ

ِجَماع قريش،  وفهٌر  ِفْهر،  بن  الحارث  ابن 

ج، 
ُ
الُخل الحارث  بن  قيس  لبني  ويقال 

لهم  مثبت  بين  لقريش  انتسابهم  في  وهم 

وناٍف))(، حتى أّن بني الحارث بن فهر نفوا 

ابَن َهْرَمة ألنه من الخلج؛ فقال معاتبًا لهم:

ِرُحْوَننِـــي أَحـــاِر بـــن ِفْهـــٍر كيـــَف َتطَّ
وجاَء الِعدا ِمن َغْيرِكـــُم َتْبَتِغي َنْصِري
ج 

ُ
الُخل بالد  في  َهْرَمة  ابن  ولد 

قال  ومن  )1)هـ(،  سنة  اَلة«))(  »الَسيَّ

تصحيف))(.  هو  فإنما  )1)هـ())(  سنة 

هي:  مصادر  عدة  من  بناؤها  تم  القصيرة  الترجمة  هذه   )((

بغداد  تاريخ   ،753  :2 والشعراء  الشعر   ،367/4 األغاني 

46/7، تاريخ دمشق 63/7.

أنساب األشراف 61/11، األغاني 367/4. وأثبتهم المصعب   )((

في قريش في نسب قريش )ص 443(، وابن أخيه الزبير في 

جمهرة نسب قريش 174/1.

السّيالة: موضع قديم جنوب غرب المدينة المنورة على طريق   )((

المدينة مكة، وهو أول مرحلة من الطريق، وتبعد عن المدينة 

الصفا،  بئار  وكذلك  مرزوق،  ببئار  اليوم  وتعرف  كياًل،   )47(

وكانت محطة للحاج على مر العصور، حتى تحول الطريق إلى 

الُفَريش، بعد ظهور السيارات واستخدامها، فهجرت وتخربت 

وما بقي منها أثار وأطالل.  معجم معالم الحجاز )859/4(.

خزانة األدب 425/1.  )((

سنة  مولده  كان  ومن  الخزانة،  في  البغدادي  بذلك  انفرد   )((

سبعين سيدرك جمعًا من خلفاء بني مروان لعل أولهم الوليد 

بن عبد الملك وإخوته: سليمان، ويزيد، وهشام، وابن َهْرَمة لم 

يمدح أحدا منهم، بل أول من مدح الوليد بن  يزيد سنة 125هـ.

قال األصمعي:

م الشعر بإبراهيم بن  »ُختِ

َهْرَمة، وهو آخر الُحَجج«.
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أهله  ينزل مع  كان  ولعله   ، الةِ يَّ بالسَّ ونشأ 

وهو  بطحان))(،  وادي  في  ثم  المدينة، 

إلى  يرجع  نجده  ثم  المدينة،  أودية  أحد 

الة. وكان يلتقي بمن َيِفُد إلى المدينة  السيَّ

من الشعراء، كالفرزدق وجرير))(، وَيعِرض 

عليهم أشعاره، حتى آنس من نفسه طبعًا 

بناصية  اإلمساك  على  وقدرة  مواتيًا، 

الشعر؛ فانطلق في عوالمه، فأخذ يمدح 

الشام  قدم  ثم  وأعيانها؛  المدينة  أمراء 

جوائزه،  وأخذ  بدمشق،  الخليفة  فمدح 

أمية:  بني  زمن  في  مدحهم  من  وأشهر 

الوليد بن يزيد، وعبد الواحد بن سليمان 

معاوية  بن  اهلل  وعبد  الملك.  عبد  ابن 

الطالبي، والحكم بن المطلب المخزومي 

وغيرهم. 

تهاوت  حتى  أمية  بني  دولة  تلبث  لم 

ابن  فكان  العباس،  بني  ضربات  تحت 

َهْرَمة خائفًا يترقب، فلم َيِفْد على السّفاح 

خوفًا فيما يظهر منه، لمديحه بني أمية، 

العباسي  المدينة  والي  أمام  ظهر  لكنه 

األول داود بن علي سنة )))هـ مكفرًا عن 

أمانًا  وليأخذ  أمية،  بني  مدح  في  ذنوبه 

األغاني 232/4.  )((

األغاني 232/4.  )((

من بني العباس بشعره، فحضر عند داود 

ابن علي في مجلسه وحوله بنو هاشم ثم 

فيها  حّرضه  قصيدة  فأنشده  أمية،  بني 

في  سببًا  شعره  فكان  األمويين،  على 

هالكهم، لكنه بقي متوجسًا من المنصور 

لما  َمدحه  وإنما  مادحًا،  عليه  َيقِدْم  فلم 

ثم  1))هـ))(،  سنة  ا  حاّجً المدينة  قدم 

عاصمته  المنصور  بنى  أن  بعد  قصده 

بغداد وانتقل إليها، فقِدمت عليه الوفود، 

فكان منها وفد المدينة المنورة الذي كان 

المدينة  شاعر  فهو  َهْرَمة))(،  ابن  منهم 

في زمنه، ومن العسير أن يتخلف، فدخل 

على المنصور في آخر الداخلين، ومدحه 

لكنه  جائزته،  وحاز  بديعة،  بقصيدة 

ذلك،  له  وُحقَّ  بوادره،  من  ُمتخّوفًا  بقي 

وقد  المهدي  البنه  عنه  يقول  فالمنصور 

استقل جائزة أبيه البن َهْرَمة بعد أن سمع 

قصيدته البديعة))(: »إني يا ُبنّي ما هممُت 

له منذ يومئذ بخير فذكرُت قوله))( إال زال 

ما عرض بقلبي إلى ضده حتى أهّم بقتله 

ثم أعفو عنه«. 

تاريخ الطبري 503/7.  )((

تاريخ بغداد 16/12.  )((

األغاني 113/6.  )((

المنصور  وكان  سليمان،  بن  الواحد  لعبد  مدحه  يعني   )((

حاضرًا فيما يظهر هذا المجلس.
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استقر ابن َهْرَمة في المدينة منقطعًا 

إلى من َيِرُد إليها من الوالة، ومن بها من 

الكرام، يمدحهم ويعتاش بما يجودون به.

كان ابن َهْرَمة محبًا للحياة وشهواتها، 

وخاصة الخمر، التي أدمنها، حتى اشتهر 

ماَله،  تستهلك  فكانت  به،  هرت 
ُ

وش بها 

الحسن  بن  إبراهيم  إلى  كتب  أنه  حتى 

الة فنفد  الطالبي وقد خرج يشرب بالسيَّ

شرابهم))(:

إنِّـــي اْســـَتحيُِتَك أْن أُفـــْوَه بَحاَجتِـــْي
ـــِم فَتَفَهّ صحيفتِـــي  قـــرأَت  فـــإذا 

أْعَلْمَتـــُه إْن  الّلِ  عهـــُد  وعليـــَك 
َلـــِم وإْن  َفعلـــَت  إْن  ـــَيالِة  السَّ أهـــَل 

فنذر بهم إبراهيم عامل السّيالة، فهرب 

ابن َهْرَمة ومن معه، وفسد مجلسهم. 

فال  الخمر  من  َيعّب  َهْرَمة  ابن  كان 

األغاني 98/6، 351/11.  )((

ليشرب  مالبسه  فيرهَن  ماٌل؛  معه  يبقى 

وينتشي، لكن ذلك لم يكن مجانًا، بل كانت 

سياط الحّد تأخذ موضعًا من ظهره حتى 

قال للمنصور))(: »إّن ُعمال أمير المؤمنين 

بالمدينة قد أنهكوا أكتافي بما يحدونني 

ْكر«.  على السُّ

مه  وابن َهْرَمة شاعر ُمفلق مجيد، قدَّ

بل جعله  نواس،  وأبي  بشار  بعضهم على 

اإلمام الشافعي - وهو َمن هو في رواية 

الشعر والعلم به - أشعر قريش، فقال))(: 

وأشعرها  جيد،  شعر  كلها  لقريش  »ليس 

ابن َهْرَمة«. 

الذين  الشعراء  ُزْمرة  من  َهْرَمة  وابن 

المعاني  في  زمنه  في  الشعر  ثوا  حدَّ

بتقاليد  تمسك  لكنه  والبديع،  والصور 

التقاليد  تلك  فكانت  العربي،  الشعر 

ظاهرة في شعره في شكل القصيدة. 

تاريخ دمشق 72/7.  )((

))(  مناقب الشافعي 113/2.

مه بعضهم على بشار وأبي نواس،  شاعر ُمفلق مجيد، قدَّ

بل جعله اإلمام الشافعي - وهو َمن هو في رواية الشعر والعلم به - 

أشعر قريش.
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وفاته

تاريخيًا،  َهْرَمة  ابن  وفاة  ُتحّدْد  لم 

تتضارب  وتقريبات  تخمينات  هي  وإنما 

فيما بينها في تحديد تاريخ وفاته، فكانت 

كثيرين  إن  بل  محققة،  وغير  متفاوتة 

)))هـ))(،  سنة  كانت  وفاته  أن  يؤكدون 

ويدعم  الرشيد))(،  هارون  خالفة  في 

في  ثعلب  أوردها  مضطربة  رواية  هذا 

العباس  أبو  »وأخبرنا  وفيها:  مجالسه))( 

عن  الفصاحة  في  قريش  ارتفعْت  قال: 

وَكْسَكسة  ربيعة،  وَكْشكَشة  تميم،  َعْنعنة 

ة،  َضبَّ وَعْجرفّية  قيس،  وتضّجع  هوازن، 

وَتْلَتلة َبْهراء، فأما عنعنة تميم فإن تميمًا 

عن  تقول:  عن،  أْن:  موضع  في  تقول 

الرمة  ذا  وسمعت  قال:  قائم،  عبداهلل 

ينشد عبد الملك:

ْمَت ِمن َخْرقاَء َمْنزلًة أَعْن َترسَّ

الزاهرة  النجوم   ،175/10 والنهاية  البداية   ،21/9 المنتظم   )((

تاريخ   ،50/1 682/2، األعالم  المغني  84/2، شرح شواهد 

األدب العربي »فروخ« 97/2، وذكر أن وفاته نحو سنة 170هـ، 

تاريخ األدب العربي 209/3/2، مقدمة شعره، ص 21، معجم 

الشعراء من العصر الجاهلي 43/1، وغيرها.

))( لم يحدد عبد القادر البغدادي تاريخ وفاته وإنما قال: ووفاته 

في خالفة الرشيد بعد الخمسين ومائة تقريبًا. وهذا َوْهم 

ظاهر فمن كانت وفاته بعد سنة 150هـ البد أن ينتظر نحو 

عشرين سنة ليموت في خالفة هارون الرشيد التي كانت 

سنة 170هـ.

))( مجالس ثعلب 81/1، ونقلها البغدادي في الخزانة 236/11، 

وابن جني في الخصائص 13/2.

قال: وسمعت ابن َهْرَمة ينشد هارون، 

وكان ابن َهْرَمة ُرّبَي في ديار تميم:

َقـــًة ُمطوَّ َســـاٍق  علـــى  ـــْت  َتَغنَّ َأَعـــْن 
وَرْقـــاُء تدُعـــو َهِديـــًا فـــوَق أْعـــَواِد

األصمعي(:  »)قال  الخصائص:  وفي 

سمعت ابن َهْرَمة ينشد هارون الرشيد«. 

 في نسخة )أ( 
ّ

وقوله األصمعي لم َتِرْد إال

من النسخ المعتمدة في التحقيق.

هذه الرواية مضطربة، وهو ما لحظه 

أن  حيث  هارون،  السالم  عبد  األستاذ 

ولد  بل  الرشيد،  هارون  ُيدرك  لم  ثعلبًا 

ورد  ما  أن  ويظهر  بسنوات،  وفاته  بعد 

لتعديل  محاولة  الخصائص  نسخة  في 

في  الخبر  ورد  وقد  وإصالحه.  النص 

وأنه  األعرابي))(،  ابن  عن  أخرى  رواية 

هو الذي سمعه ينشد أمام الرشيد،  كما 

َي في ديار تميم« لم أجد ما  أن قوله »وُربِّ

يدعمه في أخبار ابن َهْرَمة، بل كلها تدل 

على أنه من أهل المدينة، ولد ونشأ بها 

كل  ضواحيها،  إحدى  وهي  بالسّيالة،  ثم 

هذا يجعل في هذه الرواية اضطرابًا من 

أساسها وفي مضمونها.

))( المسائل البصريات 363/1.
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ســـاقـها  أخــرى  روايـــة  عــلى  ونـعـثـر 

أبو الفرج تدل على إدراكه خالفة المهدي، 

بن  هارون  قال  الفرج:  أبو  »قال  وهي: 

بن  علّي  حّدثنا  الملك،  عبد  بن  محمد 

حّدثني  قال   ، وفليُّ النَّ سليمان  بن  محمد 

َوِفْدُت  قال:  أبيه،  َفاريُّ عن  الغِ أبو سلمة 

على المهدّي في جماعة من أهل المدينة، 

ُمْوِهب، وكان  بن  َوفد يوسف  وكان فيمن 

نوفل))(،  بني  من  هاشم،  بني  رجال  في 

يومًا على  َهْرَمة، فجلسنا  ابن  وكان معنا 

في  ُيسّقف،  ولم  لمسجد  ئ  ُهيِّ قد  دكان 

الوزراَء  نلَقى  ا  كنَّ وقد  المهدّي؛  عسكر 

عرفونا.....  قد  وكانوا  السلطان،  وكبراء 

أبي  الوزيرين:  أحد  موكُب   
ّ

إال راعنا  فما 

، أو يعقوب بن داود، ثم أقبلت 
ّ

ُعبيد اهلل

قة«. المطرِّ

قدوم  أن  توجيهها  يمكن  الرواية  هذه 

فاريُّ  الغِ ذكره  الذي  المديني  الوفد  هذا 

بعد  عليه  للوفود  المنصور  دعاهم  ا  لمَّ

تحوله إلى عاصمته الجديدة بغداد وكان 

التي  الِقْدمة  وهي  )))هـ،  سنة  في  ذلك 

قال  المنصور،  في  مديٌح  َهْرَمة  البن  َر  ثِ
ُ
أ

الخطيب البغدادي:))(، أخبرني أَبو القاسم 

األزهري، قال: أَخبرنا أَحمد بن إبراهيم، 

))( أي من بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

))( تاريخ بغداد 16/12.

قال: حّدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة، 

خمس  سنة  يعني  السنة  هذه  »وفي  قال: 

مدينة  إلى  المنصور  تحّول  وِمَئة  وأربعين 

السالم، واستتمَّ بناءها سنة ست وأربعين، 

ثم كتب إلى أهل المدينة أن ُيوِفُدوا عليه 

األمُر  فاختلط  وشعراءهم«.  خطباءهم 

على أحد رواة الخبر فظن ذلك في خالفة 

فادة أخرى في  وِ له  تكون  أن  أو  المهدي، 

فادتين،  الوِ بين  فخلط  المهدي،  خالفة 

وزيري  ذكر  التوجيه  هذا  يكدر  كان  وإن 

المهدي، اللذين شك الراوي أيهما مرَّ بهم، 

وهما: أبو ُعبيد اهلل، ويعقوب بن داود، وإن 

الرواية  في  الوهم  يجعل  التردد  كان هذا 

قائمًا، كما أن ابن َهْرَمة لم نجد له مدحًا 

للمهدي، فيما ُجمع من شعره، وال إشارة 

يمدح  وال  بغداد  َيْقُدم  فكيف  ذلك،  إلى 

الخليفة وقد مدح أباه من قبل؟ 

في  تقدُح  مواضُع  فيها  الرواية  فهذه 

صحة تاريخ وقوعها، وفي بعض أعيانها، 

الوفاة  وتواريخ  الروايتين  تلك  لكن 

نٌص  كاهلها  قطع  المرقومة  المتأخرة 

فيه  نجد  األغاني،  في  الفرج  أبو  أورده 

لتاريخ وفاة  ُبغيتنا في تحديٍد شبه دقيق 

ابن َهْرَمة، وهو الذي يوجب علينا توجيه 

الروايتين  في  ذكرناهما  اللذين  الخبرين 

السابقتين، وهذه الرواية مسندة، متصلة 
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رواية من  أنها  انقطاع فيها؛ كما  السند ال 

قلب الحدث، فرواتها من أهل المدينة، ومن 

أقرباء أطرافها الذين حصلت لهم الحادثة، 

يقول فيها أبو الفرج))(: قال هارون))(، حّدثني 

محمد بن ُعمر بن إسماعيل بن عبدالعزيز 

ابن ُعمر بن عبد الرحمن بن َعْوف الّزهرّي، 

قال حّدثني عّمي عبـدالعزيز بن إسماعيل، 

ِعْمران  بن  محمد  َهْرَمة  ابُن  مدح  قال: 

ج))(،  ْلِحّي، وبعث إليه بالمديح مع بن َزَبنَّ الطَّ

فاحتجَب عنه، فمدح محمَد بن عبدالعزيز 

قصيدته  فقال  مريضًا-  َهْرَمة  ابن  -وكان 

التي يقول فيها:))(

ني وَشـــفَّ ُجفيـــُت  إذ  َدعْوُتـــَك  إّنـــي 
مـــرٌض َتَضاعَفنِي شـــديُد الُمْشـــتكى

))( األغاني 373/4-375، واألبيات في أخبار القضاة 219/1، ولم 

يورد القصة وإنما قال: وقال: إبراهيم بن َهْرَمة في محمد 

ابن عبد العزيز الزهري وهو آخر شعر قاله.

))( هارون بن الوزير محمد بن عبد الملك الزيات الكاتب، ترجم 

له الخطيب البغدادي ترجمة مختصرة، ووصفه بالثقة، وترد 

مرويات عنه في كتب األدب والتراجم، أدرك وزارة عبيداهلل 

تاريخ بغداد  279هـ. في  للمعتضد وكانت سنة  ابن سليمان 

تاريخ   ،53/1 السيراء  الحلة   ،79/1 األدباء  معجم   ،38/16

دمشق 65/21، 410/53، أشعار أوالد الخلفاء 48.

»ربيح«،  االغاني  وفي  م«،  »َجَهنَّ وزن  على  َهْرَمة،  ابن  راوية   )((

ابن  األمير  قال  اسمه.  يصحف  ما  وكثيرًا  تصحيف،  وهو 

مفتوحة  مشددة  نون  ثم  والموحدة،  الزاي  »وبفتح  ماكوال: 

توضيح  كذلك  وينظر   ،188/4 اإلكمال  جيم.«  تليها  أيضا 

المشتبه 135/4.

))( هذا بعضها وقد جاءت األبيات في قصيدة من أحد عشر بيتا 

في شعره. ص 63-61.

وُحبِْســـُت عن طلب المعيشِة واْرَتَقْت
ُدونِـــي الحوائُج فـــي وُعـــوِر الُمْرتَقى

فأِجـــْب أخـــاَك فقـــد أَنـــاَف بصوتِـــِه
يـــا ذا اإلخـــاِء ويـــا كريـــَم الُمْرَتجى

ولقـــد ُحِفيـــَت َصبِْيـــت ُعّكـــِة بيتنـــا
َذْوبـــًا وِمـــْزَت بَصْفـــِوِه عنـــَك الَقذى

نـــي إنَّ واْغَتنمنِـــي  الغنيمـــَة  فُخـــِذ 
ُتْشـــترى والمـــكارُم  لمثلـــَك  ُغْنـــٌم 

وَقضائِهـــا بحاَجتِـــي  َترمــــَينَّ  ال 
َضرَح الحجاِب كما َرَمى بي َمن َرمى

نصَف  سليمان  بن  جعفر  إلى  فركَب 

 
ّ

اهلل عبد  أبا  يا  نزعَك  ما  فقال:  النهار؛ 

فيها  أَر  لم  حاجٌة  قال:  الوقت؟  هذا  في 

أحدًا أكفى منِّي، قال: وما هي؟ قال: قد 

فأردت  األبيات،  بهذه  َهْرَمة  ابن  مدحني 

عندي  ومن  قال:  دينار،  مئة  أرزاقي  من 

قال:  أيضا!  األمير  ومن  قال:  مثلها، 

فجاءْت المئتا الدينار إلى ابن َهْرَمة، فما 

ماَت،  حّتى  واحدًا  دينارًا   
ّ

إال منها  أنفق 

َث الباقي أهله«.  وَورِ

هذا الخبر فيه تحديد وفاة ابن َهْرَمة، 

وقد مرَّ مرور الكرام على َمن تناولوا شعره 

وحديثًا.  قديمًا  له  ترجموا  وَمن  بالجمع، 
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وهو خبر مهم، ألنه يقطع ذلك االختالف 

بنا إلى تحديد  تاريخ وفاته، ويفضي  في 

هذا التاريخ، وهذا الخبر يحمل في متنه 

ثالَث حقائق، هي:

هذا  ُبَعْيد  بموته  التصريُح  األولى: 

الذي  المال  من  ينفق  فلم  يقينًا،  الخبر 

جاءه إال دينارًا واحدًا.

وفاة  الخبر سبَب  ُيحدُد هذا  الثانية: 

أقعده  الذي  المرض  وهو  َهْرَمة؛  ابن 

عن السعي في طلب المعاش، ولم ُيمهله 

طوياًل.

َهْرَمة  ابن  وفاة  الخبُر  ُيحدُد  الثالث: 

لها  يتطرق  ال  قصيرة،  زمنية  مدةٍ  في 

في  نُه  سنتبيَّ ما  وهو  والخطأ،  الوهُم 

تحليله تحلياًل تاريخيًا.

القصير  الخبر  هذا  في  نظرنا  إذا 

أعيان،  أربعة  أسماء  على  اشتمل  نجده 

روا فيه، ُيهمنا منهم ثالثٌة، وهم:  ُذكِ

بن  علي  بن  بن سليمان  األول: جعفر 

المطلب))(،   بن عبد  العباس  بن  عبد اهلل 

وهو والي المدينة في هذا الخبر.

الثاني: محمد بن ِعمران بن إبراهيم 

ومدحته  الواليات،  ولي  وأعيانهم،  العباس  بني  أمراء  من   )((

الشعراء، توفي سنة 177هـ أو بعدها بسنة. تاريخ اإلسالم 

.593/4

ْيمّي  ابن محمد بن طلحة بن ُعبيد اهلل التَّ

المنورة  المدينة  أعيان  من  الطلحي))(، 

زمن وقوع الحادثة، والممدوح األول. 

الثالث: محمد بن عبد العزيز بن ُعمر 

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ويكنى 

بأبي عبد اهلل))(، وهو قاضي المدينة وقت 

الحادثة، والممدوح الثاني.

ولكي نستطيع أن نحدد تاريخ الواقعة 

األعيان،  هؤالء  تواريخ  إلى  نرجع  بدقة 

هذا  وقت  تحديد  ُيمكننا  التتبع  وبذلك 

ابن  حياة  بنهايته  انتهت  الذي  الخبر، 

َهْرَمة:

لحي 
ّ

أواًل: توفي محمد بن عمران الط

ده بدقة ابن سعد  سنة ))))هـ(، كما حدَّ

في الطبقات الكبرى))(، وعليه فإن القصة 

كانت قبل هذا التاريخ ))))هـ( يقينًا.

ولي  مرة،  بن  تيم  بني  قومه  وكبار  المدينة،  أشراف  من   )((

ألبي  وليه  ثم  أمية،  بني  خالفة  آواخر  المدينة  قضاء 

جعفر المنصور، كان جلياًل مهيبًا صلبًا، ولما مات قال أبو 

جعفر المنصور: اليوم استوت قريش. توفي سنة )154هـ(. 

الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي المدينة(، ص 393، 

 ،181/1 القضاة  أخبار   ،411-409/1 قريش  نسب  جمهرة 

.199

))( من رجال قريش بالمدينة، ولي قضاءها، وبيت مالها، وكان 

له شرف وَقْدر وكرم وِعْلٌم باألخبار واألشعار، لكنه ضعيف 

في الحديث، توفي نحو سنة )170هـ( تقريبًا. أخبار القضاة 

اإلسالم  تاريخ   ،348/1 قريش  نسب  جمهرة   ،335-213/1

.510/4

))( تاريخ الطبري 32/8، أخبار القضاة 224/1.
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إْمرة  سليمان  بن  جعفُر  َي  َولِ ثانيًا: 

المدينة، مرتين: 

المنصور،  جعفر  ألبي  وليها  األولى: 

))))هـ(،  سنة  أوائل  الوالية  هذه  وكانت 

ربيع  شهر  في  واليًا  المدينة  قدم  حيث 

سنة  ُعزل  حتى  وبقي  منها))(،  األول 

))))هـ())(، وقيل سنة )1))هـ())(.

المهدي،  خالفة  في  وليها  الثانية: 

حتى  عليها  واليًا  واستمر  )1))هـ(  سنة 

عزل سنة ))))هـ())(. 

وبالنظر لتاريخ وفاة محمد بن ِعمران 

))))هـ(  سنة  في  كانت  التي  لحي  الطَّ

تكون الحادثة قد وقعت في الوالية األولى 

يقينًا،  المدينة  على  سليمان  بن  لجعفر 

وهذه الوالية كما مر معنا كانت بين سنتي  

))))/)))هـ( أو )1))هـ(، فمدتها ثالث 

ابن  أن  حيث  سنوات،  أربع  أو  سنوات، 

ج أواًل لمحمد  َزَبنَّ َهْرَمة أرسل راويته بن 

لحي، ومعه قصيدة مدحه  ابن ِعمران الطَّ

بالـبــخل))(،  ُيرمى  ِعمران  ابن  وكان  بها، 

))( الطبقات الكبرى )القسم المتمم لتابعي المدينة(، ص 393، 

ويؤكد هذا كالم أبي جعفر المنصور عنه بعد أن بلغه موته.

))( تاريخ خليفة بن خياط، ص430.

))( تاريخ الطبري 32/8، أخبار القضاة 224/1.

))( تاريخ خليفة، ص 440، الطبري 151/8.

))( جمهرة نسب قريش 348/1.

أمـره  مـــنه،  يأخذها  ولم  حَجَبُه  فلما 

إلــى محمد بن  بــــأن يـحـولها  َهْرَمة  ابن 

القصيدة  أن  الزهــري، حيث  عبدالعـزيز 

تحتمل ذلك، فقد خلت من اسم الممدوح 

وصفته.

بن  مــحـمـــد  واليــــة  اتــفـقـت  ثــالـثــًا: 

بن  لجعفر  القضاء  الزهري  عبدالعزيز 

سليمان في واليته األولى سنة )))هـ))(، 

لوالية  سابقة  القضاء  واليته  كانت  فقد 

يوم  القضاء  على  أقّره  الذي  جعفر))(، 

ي المدينة))(، واستمر قاضيًا مدة والية  َولِ

جعفر، حتى ُعزل جعفُر بالحسِن بن زيد 

الطالبي؛ الذي كانت عالقته مع محمد بن 

عبد العزيز ليست على ما يرام))(، فعزله 

عن القضاء مباشرة سنة 1))هـ)1)(، فكان 

توليه القضاء في والية جعفر بن سليمان 

أو  ))))هـ  سنة  حتى  ))))هـ(  سنة  من 

1))هـ(.

بين  َهْرَمة  ابن  وفاة  يجعل  ذلك  كل 

))( أخبار القضاة 224/1.

أخبار  )143هـ(  سنة  المري  عثمان  بن  رياح  القضاء  واله   )((

القضاة 213/1.

))(  أخبار القضاة 224/1.

))( أخبار القضاة 213/1.

)1)( أخبار القضاة 224/1.
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سنتي ))))هـ و)))هـ(، يقينًا، ونستبعد 

منها سنتي ))))هـ، وسنة 1))هـ( ففي 

دوم وفد المدينة وفيهم ابن 
ُ
األولى كان ق

َهْرَمة على أبي جعفر المنصور ببغداَد، 

خبر  في  البغدادي:))(،  الخطيب  قال 

هذا الوفد: »وفي هذه السنة يعني سنة 

المنصور  تحّول  وِمَئة  وأربعين  خمس 

بناءها سنة  إلى مدينة السالم، واستتّم 

المدينة  إلى أهل  ثم كتب  ست وأربعين 

أن ُيوِفدوا عليه خطباءهم وشعراءهم«.   

أما سنة )1))هـ( فهي سنٌة ُمختلٌف في 

ُعزل  ُه  لعلَّ بل  سليمان،  بن  جعفر  والية 

بأن  الطبري))(  صّرح  فقد  أولها،  في 

الحسن  السنة  هذه  في  المدينة  والي 

وفاة  فإن  ذلك  وعلى  الطالبي،  زيد  ابن 

ابن َهْرَمة تكون في واحدةٍ من السنوات 

وهي  ))))هـ/)))هـ/)))هـ(،  الثالث: 

سنواٌت ثالث، والخلف سهل بينها، فهي 

متوالية. 

ابن  وفاة  ُيحدد  التحليل  هذا  إن 

َهْرَمة بصورة شبه دقيقة، ويقطُع القول 

))))هـ-  المهدي  خالفة  إلى  بتأخرها 

)))هـ(، وُيبطل التاريخ الذي كان شائعًا، 

المعاصرين،  من  كثير  إليه  يميل  الذي 

))( تاريخ بغداد 16/12.

))( تاريخ الطبري 32/8.

وهو سنة ))))هـ())(.

إن تاريخ وفاة ابن َهْرَمة الذي أكده هذا 

الخبر بعد تحليله تحليال تاريخيًا نجد له 

الصفدي))(  الدين  صالح  ذكره  فيما  أثرًا 

خبره  فكان  مصدرين  بين  زاوج  الذي 

سنة  ولد  إنه  »ويقال  قال:  حيث  ُمحااًل؛ 

سبعين، ونادم المنصور سنة أربعين ومائة، 

بعد  وفاته  وكانت  دهرًا؛  ذلك  بعد  وعّمر 

المائة والخمسين تقريبا«، فكيف يستقيم 

َر  أنه نادم المنصور سنة مئة وأربعين، وُعمِّ

بعد ذلك دهرًا، ثم نجده يضع وفاته بعد 

سنة 1))هـ أي بعد عشر سنوات! وتابعه 

بنصه،  كالمه  فنقل  الكتبي))(،  شاكر  ابن 

والصواب أن وفاته قبل سنة 1))هـ وليست 

بعد سنة 1))هـ، كما خّمن الصفدي.

كثيرًا  أن  إلى  يشير  المبحَث  هذا  إن 

وخاصة  المتقدمين  األعالم  وفيات  من 

وإعادة  تمحيص  إلى  تحتاج  الشعراء  من 

قراءة للمصادر التي قد ال تخلو من بعض 

تواريخ مهمة  التي نستظهر منها  األخبار 

في حياتهم ومماتهم.

والنهاية  البداية   ،21/9 المنتظم  في:  التاريخ  بهذا  ُجزم   )((

75/10، النجوم الزاهرة 84/2، شرح شواهد المغني 682/2، 

األعالم 50/1، مقدمة شعره، ص 21، تاريخ التراث العربي 

209/3/2، معجم الشعراء من العصر الجاهلي 43/1.

))( الوافي بالوفيات 60/6.

))( فوات الوفيات 35/1.
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المصادر والمراجع

أخبار القضاة، أبو بكر محمد بن خلف، المعروف بَوَكْيع )ت )1)هـ(، تحقيق: عبدالعزيز 	 

المراغي، القاهرة ))))هـ.

أشعار أوالد الخلفاء، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي )ت )))هـ(، تحقيق: هيورث دن، 	 

بيروت )1))هـ.

ي )ت ))))هـ(، بيروت 1)))م.	  األعالم خير الدين الِزْركلِ

رياض 	  زكار،  سهيل  تحقيق:  )))هـ(  )ت  البالذري  يحيى  بن  أحمد  األشراف.  أنساب 

زركلي، بيروت ))))هـ.

الكتب 	  دار  )ت )))هـ( مصورة طبعة  األصفهاني  الحسين  بن  علي  الفرج  أبو  األغاني 

المصرية، القاهرة 1)1)م.

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب، األمير 	 

علي بن هبة اهلل بن ماكوال )ت )))هـ( تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، حيدر آباد ))))هـ.

البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت )))هـ(، تحقيق: 	 

عبداهلل التركي، القاهرة ))))هـ.

تاريخ األدب العربي، عمر فروخ ))1))هـ(، بيروت ))))م.	 

تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين )ت ))))هـ(، ترجمة: محمود فهمي حجازي، مراجعة: 	 

عرفة مصطفى، سعيد عبدالرحيم، الرياض ))))هـ.

تاريخ اإلسالم ووفـيـات المـشـاهـير واألعالم، أبو عـبـد اهلل محـمـد بن أحـمـد الذهـبي 	 

)ت )))هـ(، تحقيق: بشار عواد، بيروت ))))هـ.

تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن ثابت، الخطيب البغدادي )ت )))هـ(، تحقيق: بشار عواد 	 

معروف، بيروت ))))هـ.

تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين )ت ))))هـ(، ترجمة: محمود حجازي، الرياض )1))هـ.	 

الرياض 	  العمري،  أكرم ضياء  تحقيق:  1))هـ(،  )ت  العصفري  خياط  بن  خليفة  تاريخ 

)1))هـ.
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عساكر 	  بابن  المعروف  الدمشقي  الحسن  بن  علي  الحسن  أبو  الكبير،  دمشق  تاريخ 

)ت)))هـ( تحقيق: عمر العمروي، بيروت ))))هـ.

تاريخ الرسل والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت 1))هـ(، تحقيق: أبوالفضل 	 

إبراهيم، القاهرة 1)))-))))م.

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، محمد بن عبد اهلل 	 

الدمشقي الشافعي، المعروف بابن ناصر الدين )ت )))هـ(، تحقيق: نعيم عرقسوسي، 

بيروت ))))م.

جمهرة نسب قريش، أبو عبد اهلل الزبير بن بكار )ت )))هـ(، تحقيق: عباس الجراخ، 	 

بيروت ))1)م.

ة السيراء، محمد بن عبد اهلل البلنسي، المعروف بابن األبار )ت )))هـ(، تحقيق: 	 
ّ
الحل

حسين مؤنس، القاهرة ))))م.

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي )ت ))1)هـ(، تحقيق: 	 

عبد السالم هارون، القاهرة ))))هـ.

الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت )))هـ( تحقيق: محمد علي النجار، 	 

القاهرة )11)م.

شرح شواهد المغني، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت )))هـ( عناية: 	 

حمد ظافر كوجان، بيروت، د.ت. 

شعر إبراهيم بن َهْرَمة، جمع وتحقيق: محمد نفاع، حسين عطوان، دمشق.	 

أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )ت )))هـ(، تحقيق: أحمد 	  الشعر والشعراء، 

شاكر، القاهرة د.ت.

طبقات الشعراء، أبو العباس عبد اهلل بن المعتز )ت )))هـ(، تحقيق: عبدالستار فراج، 	 

القاهرة د.ت.

سعد 	  بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  المدينة(،  أهل  لتابعي  المتمم  )القسم  الكبرى  الطبقات 

الهاشمي )ت 1))هـ(، تحقيق: زياد منصور، المدينة المنورة )1))هـ.
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فوات الوفيات، صالح الدين محمد بن شاكر الكتبي )ت )))هـ(، تحقيق: إحسان عباس، 	 

بيروت ))))م.

مجالس ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني المعروف بثعلب )ت )))هـ(، تحقيق: 	 

عبدالسالم هارون، القاهرة 11))هـ.

السيوطي )ت )))هـ(، 	  بكر  أبي  بن  الرحمن  الدين عبد  اللغة، جالل  المزهر في علوم 

تحقيق: محمد جاد المولى، أبو الفضل إبراهيم، علي البجاوي، القاهرة ))))م.

المسائل البصريات، أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي )ت ))) هـ(، تحقيق: محمد 	 

الشاطر، القاهرة )1))هـ.

معجم األدباء، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الحموي )ت )))هـ(، تحقيق: إحسان 	 

عباس، بيروت ))))هـ.

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة )11)م، كامل سلمان الجبوري، بيروت ))))هـ.	 

معجم معالم الحجاز، عاتق بن غيث البالدي )ت ))))هـ(، مكة المكرمة ))))هـ.	 

المنتظم في تاريخ األمم والملوك، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي )ت )))هـ( 	 

تحقيق: محمد عطا، مصطفى عطا، بيروت))))هـ.

تحقيق: 	  هـ(،   ((( )ت  البيهقي  الحسين  بن  أحمد  بكر  أبو  للبيهقي،  الشافعي  مناقب 

السيد أحمد صقر، القاهرة 1)))هـ.

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الظاهري 	 

)ت )))هـ(، القاهرة.

ليفي 	  تحقيق:  )))هـ(،  )ت  الزبيري  عبداهلل  بن  المصعب  اهلل  عبد  أبو  قريش،  نسب 

برونسفال، القاهرة د.ت.

تحقيق: 	  )))هـ(،  )ت  الصفدي  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  )ج)(،  بالوفيات  الوافي 

ديدرينغ، بيروت ))))هـ.

كان )))هـ، تحقيق: إحسان 	 
ّ
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد ابن ِخل

عباس، بيروت ))))هـ.
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مقدمة

 نظرية جديدة 
ّ
غني عن البيان أن كل

في كافة الحقول المعرفية ال تتكّشف من 

بّناءة  نقدية  عملية  وليدة  هي  بل  العدم، 

للمعرفة السابقة »التراث« أو المعاصرة، 

أو خروج متمرد من األطر واألعراف التي 

كان العقل يسبح في أرجائها مطمئنا لها، 

 )((((-((((( سوسير  لسانيات  فميالد 

النقدي  الموقف  نتيجة  كان  -مثال- 

الجريء الذي تبناه تجاه مناهج الدراسات 

النحو  »منهج  عليه  السابقة  اللغوية 

التاريخية- الفيلولوجيا  -منهج  التقليدي 

منهج النحو المقارن«، أما لسانيات النص 

فتعّد امتدادا للمغامرة اللسانية، حيث تّم 

في ظلها تجاوز الجملة في التحليل إلى 

 منهج التركيب محل 
ّ
النص ككل، كما حل

منهج التحليل، وباتت الغاية من الدراسة 

طريق  عن  اإلنساني  التواصل  تحقيق 

وصف  حبيسة  كانت  أن  بعد  النصوص 

هو  مالحظته  بنا  يجدر  ما  لكن  البنية. 

والعربي  منه  الغربي  البالغي  التراث  أن 

تحيل  التي  الظواهر  من  بالكثير  َيْحفل 

حيث  من  النص  لسانيات  مضامين  إلى 

هذا  فهل  والغاية.  والمنهج  الموضوع 

يعني أن لسانيات النص علم قام بتنظيم 

فقط  وربطها  التراثية  البالغية  القضايا 

التراثية  المعطيات  يفوق  اجتهاد  أنه  أم 

أن  بنا  وَحريٌّ  والنضج؟  العمق  من حيث 

اإلطار  عن  بالحديث  الطرح  لهذا  نقّدم 

ضمنه  تندرج  الذي  العام  المعرفي 

المقاربة اللسانية النصية.

بقلم: د. جال مصطفاوي ❋

❋  أكاديمي جزائري.

إشارات لسانية نصية
في التراث البالغي
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االبستمولوجيون  المؤرخون  يصّنف 

الدراسات اللغوية إلى اتجاهين مختلفين 

اإلجرائية،  والمعطيات  المنهج  حيث  من 

التي  للغة »وهي  المقاربة الشكلية  وهما: 

وثبوتيتها  سكونيتها  في  اللغة  مع  تتعامل 

»ستاتيك« في سبيل معرفة بنائها والنظام 

والمقاربة  تراكيبها...«.  عليه  تقوم  الذي 

ُتعنى بدراسة  التي  للغة »وهي  التواصلية 

أثناء  اللغة في حيويتها وديناميكيتها، أي 

سياقاتها  في  البشر  بين  ما  استعمالها 

المتعددة«. وفيما يلي تفصيل ذلك: 

1 - مقاربة الظاهرة اللغوية

أ - المقاربة الشكلية للغة

على  التركيز  قوامها  مقاربة  وهي 

بمعزل  ذاته  حد  في  »اللغة«  الموضوع 

ساهمت  التي  السياقية  الظروف  عن 

الزمان،  المتلقي،  »المتكلم،  تشكيله  في 

المكان، السياق االجتماعي والثقافي...« 

الداخلي،  بهدف وصفه والتقعيد لنظامه 

طور  في  العربي  النحو  ندرج  أن  ويمكن 

في  »خصوصا  االتجاه  هذا  ضمن  بنائه 

مثال،  »سيبويه«  لدى  التأسيس  مرحلة 

فكانت أحكامه معيارية، يتضح ذلك فيما 

إليه في باب االستقامة من الكالم  أشار 

التركيب  صحة  بين  فّرق  إذ  واإلحالة 

النحوي في الجملة وقبول داللتها اللغوية، 

ومحال،  حسن،  مستقيم  إلى  فقّسمها 

هو  وما  قبيح،  ومستقيم  كذب،  ومستقيم 

النحو  تتجّسد في  »...« كما  محال كذب 

وذلك  المنطقية  الصرامة  صفة  العربي 

وتصنيف  التقدير،  على  اعتماده  في 

وغير  والجائز  الواجب  إلى  التراكيب 

القواعد  عن  يخرج  ما  وبوصف  الجائز 

المتعارف عليها بأنه شاذ ال يقاس عليه، 

درجة  إلى  يصل  قد  تأويال  أوبتأويله 

تسويغه  أو  النص  في  والتزّيد  التعّسف 

على أنه من باب الضرورة الشعرية«))(.

منصبا  العرب  النحاة  عمل  كان  فقد 

المكّونة  أجزائها  عالقات  في  اللغة  على 

لها بعيدا عّما هو خارج عنها، لذلك كانت 

مقاربتهم شكلية »ولقد اختار النحاة العرب 

للنحو العربي أن يكون على مستوى عالقات 

الكلمات »...« وكذلك كشف النحاة العرب 

استراتيجيات   ،)2004( ظافر،  بن  الهادي  عبد  الشهري،   )((

الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ط 1، بيروت، لبنان، دار 

الكتاب الجديد المتحدة. ص 5.

كان عمل النحاة العرب 

ُمنصّبًا على اللغة في عاقات 

أجزائها المكّونة لها بعيدا 

عّما هو خارج عنها، لذلك 

كانت مقاربتهم شكلية.
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عن عالقات خاصة بين الكلمات في داخل 

أجزاء الجملة ومن ذلك ما يلي: 

والمجرور  والجار  الظرف  عالقة  أ - 

بمتعلقهما.

عالقة التعدية بين الفعل والمفعول به. ب - 

العالقة بين التابع والمتبوع. ج - 

العالقة بين المضاف والمضاف إليه. د - 

عالقة التالزم بين الموصول وصلته. هـ - 

العالقة بين الحال وصاحب الحال. و - 

كانا  أّيا  المتالزمين  بين  العالقة  ز - 

»حرف الجر ومجروره، حرف العطف 

ومعطوفه«.

العالقة بين الجملة الكبرى والجملة  ح - 

الصغرى.

العالقة بين المبهم وتمييزه. ط - 

الفعل الالزم وحرف الجر المناسب  ي - 

له«))(.

 ،1 ط  واألدب،  اللغة  في  مقاالت   ،)2006( تمام  حسان،   )((

القاهرة، مصر، عالم الكتب. ص 223 - 224.

يعّد  الغربية،  اللغوية  الدراسات  وفي 

ل للنزعة الشكلية 
ّ
التيار البنيوي أهمّ ممث

بدراسة  »ُيعنى  حيث  اللغة  مقاربة  في 

النظر  بغض  اآلنية  صورته  في  المنجز 

عالقته  أو  فيه،  أنتج  الذي  السياق  عن 

ذلك  ويتم  بإنتاجه،  وقصده  بالمرسل 

اللغة  مثل  بعينها  لغة  مستويات  بتحليل 

ذات  مستقال،  كيانا  بوصفها  العربية 

هذه  بين  العالقة  وإيجاد  كلية،  بنية 

األصوات  تحليل  من  َبدءا  المستويات 

مستوى  تحليل  إلى  والتراكيب  والصرف 

الداللة، وغني عن القول إن هذا النموذج 

الفردي  الكالم  يولي  ال  التحليل  من 

عنايته«))(.

ويرى البنيويون بأّن حقيقة المواضيع 

أو األشياء ال ُتستقى من خارج الموضوع، 

العضوية  العالقات  في  داخله،  من  بل 

الرابطة بين األجزاء المكّونة للموضوع. 

العالمات  من  ُعضوي  َنسق  فاللغة 

وطيدة،  عالقات  بينها  تقوم  اللسانية، 

التعبير  وإن  صارمة.  قواعد  تحكمها 

العلمي عن هذه العالقات هو وصف لبنية 

اللغة، وهي الغاية التي يسعى البنيوي إلى 

تحقيقها. ثم إن النحو التوليدي التحويلي 

الشكلية،  المقاربة  ضمن  أيضا  يندرج 

اللغة  عالم  به  نادى  الذي  النحو  وهو 

الشهري، عبد الهادي بن ظافر، المرجع السابق، ص 7.  )((

يرى البنيويون بأّن حقيقة 

المواضيع أو األشياء ال 

ُتستقى من خارج الموضوع، 

بل من داخله، في العاقات 

العضوية الرابطة بين 

األجزاء المكّونة للموضوع.
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وقف  الذي  تشومسكي«  »نوام  األمريكي 

سوسير«  »دي  بنيوية  من  نقديا  موقفا 

ومن جاء بعده، فهي وإن كانت ذات نزعة 

عند  وقفت  رأيه-  -في  أنها  إال  علمية 

يرى  وهو  اللغوية،  الظاهرة  وصف  حّد 

في  اإلبداعية  القدرة  ل 
ّ
نعل أن  علينا  أن 

تحقيق المنجزات اللغوية »ويرجع النحو 

مالحظة  من  اللغوي  بالدرس  التوليدي 

الظواهر ووصفها إلى محاولة تفسيرها 

ووضع النظرية، لَيعِصم اللغة من سكونها 

ق، 
ّ

الخال اإلبداعي  طابعها  ويمنحها 

على  وتمثيله  تقعيده  في  يعتمد  ولذلك 

المنطق والرياضيات، ليضفي على اللغة 

من  متخذا  المنضبطة  العلمية  الصبغة 

الجملة أساسا في التحليل. ويفترض أن 

القواعد  لهذه  وفقا  ينتج كالمه  اإلنسان 

الصورية، مّما اقتضى البحث في إيجاد 

والعناية  واللغة،  العقل  بين  العالقة 

معه  والتعامل  لها،  البيولوجي  بالمكّون 

بوصفه  آخر،  بيولوجي  مكون  أي  مثل 

بإنتاج  لإلنسان  يسمح  الذي  العضو 

وتفسير عدد ال محدود من الجمل التي لم 

يسبق أن سمعها من قبل، وبوصف اللغة 

المنهج  جعل  ما  وهذا  خصائصه،  أهم 

البنيوية  المناهج  على  يعيب  التوليدي 

التوقف عند أشكال اللغة المنجزة«))(.

المرجع نفسه، ص 8.  )((

ب - المقاربة التواصلية للغة

من  اللغة  تدرس  التي  المقاربة  وهي 

حيث ديناميكيتها، أي باعتبارها مستعملة 

االجتماعي،  إطاره  ضمن  التواصل  في 

األمر الذي يفرز ضرورة العناية بالسياق 

اللغوي  بالخطاب  التلفظ  يحتضن  الذي 

»بدءا من تحديده بمعرفة عناصره ودور كل 

عنصر منها في تشكيل الخطاب وتأويله، 

عند  المرسل  افتراضات  دراسة  وكذلك 

إنتاج خطابه ووسائله وأهدافه ومقاصده، 

مثل  السياق  أنواع  ومعرفة  بها،  التنبؤ  أو 

وإدراك  واالجتماعي،  النفسي  السياق 

تأثير كل منها على توليد الخطاب«))(.

نجد  العربي  اللغوي  التراث  وفي 

السماع  كان  فقد  االتجاه،  بهذا  اهتماما 

من أهم مصادر تقنين اللغة وجمعها عند 

الكوفيين، كما أن النحاة في تعاملهم مع 

الجملة »اتجاه اإلفادة« يشترطون حصول 

واإلفادة  عليه«  السكوت  »يحسن  الفائدة 

تكون  اللغة ال  بأن  التسليم  يستلزم  معنى 

تواصلي  سياق  في  منطوق  شكل  في  إال 

هذا  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  اجتماعي. 

االتجاه التواصلي يتجلى بوضوح أكبر في 

زت 
ّ
رك التي  العربية  البالغية  الدراسات 

على دراسة اللغة بربطها بالسياقات التي 

الحال-نظرية  مقتضى  »فكرة  تكتنفها 

المرجع نفسه، ص 9.  )((
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يقتصر  ولم  المعاني...«  النظم-علم 

على  السياق  في  اللغة  بدراسة  االهتمام 

العلوم اللغوية البحتة، بل تجاوز ذلك إلى 

هذا  وفق  اللغة،  كانت  إذ  أخرى،  علوم 

االتجاه، هي أساس الدراسة عند تفسير 

النزول،  بأسباب  اآليات  بربط  القرآن 

وكذلك في علمي الفقه وأصوله.

فقد  الغربية  الدراسات  في  أما 

مناهج  في  التواصلي  االتجاه  ى 
ّ
تجل

متعددة أهمها: المنهج التداولي - النحو 

لسانيات   - الخطاب  تحليل   - الوظيفي 

النص وغيرها. وإذا كان االتجاه الشكلي 

اللغة  على  ز 
ّ
يرك والتوليدي«  »البنيوي 

أي  عنه،  خارج  هو  عّما  معزول  كنظام 

كانت  وإذا  والداللي،  التركيبي  بعديه  في 

التداولية اتجاه تواصلي يهتم بدراسة اللغة 

الكالمية  األفعال  وبيان  االستعمال  أثناء 

وتصنيفها والعالقة القائمة بين العالمات 

اللسانية ومستعمليها »المتكلم والمتلقي« 

من أجل السيطرة على المقاصد الحيوية 

»في  النص  لسانيات  فإن  للخطاب، 

 Van Dijk المتقدمة: )فان ديك  نماذجها 

- دي بوجراندR.De Beaugrande( تدمج 

الرؤيتين معًا، فالدراسة النصّية -في نظر 

ب 
ّ
دي بوجراند )De Beaugrande(- تتطل

ثالوثا من االتجاهات، وهي: 

»النحو: الترابط الرصفي.

الداللة: الترابط المفهومي.

التداولية: أعمال -خطط-أغراض««))(

 )De Beaugrande( فقد شّدد دي بوجراند

اللغة يتوجب عليها  على أن نظرية استعمال 

حيث  الترابط  مفهوم  أساس  على  تقوم  أن 

المعيار  أو  النصية  الكفاءة  دواعي  من  عّده 

هو  بذلك  قال  كما  النص،  نصية  في  األهم 

.»)Dressler( وزميله »درسلر

إذًا، فلسانيات النص »علم لغة النص« 

بدراسة  ُيعنى  بكر،  لغوي  علمي  اتجاه 

النص في كليته مع مراعاة بعده االتصالي 

والتركيز على دور السياقات المحيطة به، 

أساس  على  التحليل  في  منهجيته  وتقوم 

تجاوز لسانيات الجملة »نحو الجملة« التي 

تقف عند حدود الجملة كموضوع. إال أّن 

مسار التكّون التاريخي لهذا العلم يكشف 

في  ضاربة  عديدة  محاوالت  وجود  عن 

إلى وصف ظواهر  تهدف  التاريخ  أعماق 

المحاوالت  هذه  وتتجلى  مفردة،  نصية 

الغربية  البالغة  علم  في  خاص  بشكل 

وعلم  عموما«  الخطابة  »فن  الكالسيكية 

المدرسية  الكالسيكية  الغربية  البالغة 

»فن المرافعة الخاصة أمام المحاكم« وعلم 

البالغة العربية، فقد اهتم البالغيون منذ 

الخطابية  المظاهر  بعض  بدراسة  القدم 

دي بوجراند )و( درسلر )1998(، النص والخطاب واإلجراء،   )((

ط 1، ت: تمام حسان، القاهرة، مصر، عالم الكتب. ص 86.
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الخطاب  بتماسك  وعيهم  من  انطالقا 

إلى  أّدى  الذي  األمر  أجزائه،  وارتباط 

التعبير  مستوى  إلى  بالخطاب  السمّو 

في  والتأثير  المتلقي  احتواء  على  القادر 

وجدانه، وإقناع عقله. لكن هل معنى هذا 

الكالم أن مضامين لسانيات النص قديمة 

سّوغ  الذي  ما  ثّم  جديدا؟  ثوبا  تلبس 

بين  الجمع  المحدثين  العرب  للباحثين 

البالغة العربية ولسانيات النص؟ هل يعّد 

منهج الدراسة واحدا في كليهما أم أنهما 

يتفقان في الغاية؟ .

2 - إشارات لسانية نصية في التراث 

البالغي

2 - أ - في البالغة الغربية

يعّد كل من أرسطو )))) - ))) ق.م( 

وكوينتيليان  ))1)-))ق.م(  وشيشرون 

للخطابة  ممثل  أهم  ))م(   - تقريبا   (((

الخطابة  مفهوم  ارتبط  وقد  الغرب.  في 

التي  بغايتها  وثيقا  ارتباطا  الريطورية  أو 

-حسب  فالريطورية  اإلقناع.  في  تتمثل 

ف 
ّ
تتكل »قوة  القديمة-  العربية  الترجمة 

األمور  من  واحد  كل  في  الممكن  اإلقناع 

كوينتيليان:  تعريف  وفي  المفردة«))(. 

فن  أنها  إلى  القدم  منذ  البالغة  »ترمز 

الخطاب الجيد« ars bene dicendi وقد 

متعددة  تفسيرات  »جيد«  الوصف  عرف 

بتعدد االتجاهات البالغية فهو يتطلب أن 

التأثير  له  تخّول  بأخالق  الخطيب  يتمتع 

المقام  خطابه  يناسب  وأن  الجمهور  في 

وأن يكون جميال لغويا وأن يحقق مقصده 

المستمعين.  في  التأثير  وهو  األساس 

وتكشف محاورات أفالطون »جورجياس-

كانت  التي  العظيمة  المكانة  عن  فيدر« 

المجتمع  في  الخطابة  بها  تحظى 

اليوناني القديم »وهي مكانة كانت تؤهلها 

من  نفيها  حاولت  بل  الفلسفة،  لمنافسة 

تصّدى  وقد  والسياسة،  الحياة  مجال 

سقراط لهذه النزعة التي استفحلت عند 

تستحق  بحق  وهي  السوفسطائيين.«))( 

الرحمن بدوي،  1، تح: عبد  الخطابة، ط  أرسطو، )1959(   )((

القاهرة، مصر، وزارة الثقافة. ص 9.

العمري، محمد، )2002(، في بالغة الخطاب اإلقناعي، ط 2،   )((

الدار البيضاء، المغرب، دار أفريقيا الشرق. ص 14.

 )De Beaugrande( شّدد دي بوجراند

على أن نظرية استعمال اللغة يتوجب عليها أن تقوم على أساس 

مفهوم الترابط حيث عّده من دواعي الكفاءة النصية.
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هذه المكانة بالنظر إلى فعاليتها المتميزة 

النظام  على  القائمة  اليونانية  الحياة  في 

الديموقراطي الذي يعّد المناخ المناسب 

ألساليب اإلقناع. 

أقسام الخطابة عند »أرسطو«: 

لقد صّنف »أرسطو« الخطابة باعتبار 

المخاطبين إلى أنواع وهي: 

المخاطب  ويكون  القضائية:  الخطابة  أ- 

يصدر  أن  منه  ُينتظر  قاضيا  فيها 

حكما وقع في الماضي. 

ب- الخطابة االستشارية: يكون المخاطب 

يشاوره  جمعية  في  عضوا  فيها 

السياسية  القضايا  في  الخطيب 

المستقبلية. 

ُتلقى  التي  وهي  المحفلية:  الخطابة  ج- 

جمهور  على  العامة  المحافل  في 

مختلط من الناس.

على  -بناًء  »أرسطو«  اقترح  وقد 

المخاطبين-  وأنماط  الثالثة  المقامات 

وسائل إقناع تناسب كل صنف من أصناف 

الخطابة.

عند  الخطابي  النص  إنتاج  مراحل 

»أرسطو«: 

-في  الخطيب  على  لزاما  كان  لقد 

أو  خطوات  يتبع  أن  أرسطو-  أنموذج 

إجراءات محددة في إنتاج نصه في سبيل 

تحقيق الوظيفة اإلقناعية، إجراءات تتسم 

إلى  يهدف  فالخطيب  والدقة،  باالنتظام 

إقناع المخاطب بقضيته التي يدافع عنها. 

 )Rolan Barthes وقد لخصها )روالن بارت

في قراءته المحكمة للبالغة القديمة في 

خمسة، وهي: 

على  العثور  اإليجاد:  أو  االبتكار   -  (

األفكار المناسبة للموقف والمالئمة 

للمرافعة. 

التقسيم  التنظيم:  أو  الترتيب   -  (

المنطقي للمرافعة إلى فقرات: 

االفــتـتــاح »المــوجـز/الــديــبـاجة«:   -

مقدمة ُيثار فيها اهتمام المستمع. 

العرض: وهو جوهر الخطاب، يتّم   -

فيه عرض الموضوع. 

والحجج  األدلة  توضيح  الحجاج:   -

الخطيب،  نظر  وجهة  تؤّيد  التي 

وبيان األدلة المضادة. 

د الخطيب فيه على ما 
ّ
الختام: يؤك  -

برهن عليه ويطلب فيه من القاضي 

أن يصدر حكما لصالح الموكل. 

) - الصياغة األسلوبية »العبارة«: تحويل 

األفكار المختارة إلى أشكال تعبيرية. 
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ر »الذاكرة«: استظهار الخطاب 
ّ
) - التذك

من أجل حفظه واسترجاعه. 

مسرحة  وهو  اإللقاء:  أو  األداء   -  (

للخطاب  الحيوي  اإللقاء  أي  القول 

بمصاحبة حركات يدوية ونطق سليم 

مطابق للمعايير.))(.

وصفوة القول: إن البالغة الكالسيكية 

تكون  كادت  اليونان  عند  »الخطابة« 

اليوم  ُيعرف  لما  التاريخية  السابقة 

بلسانيات النص، وذلك من خالل: 

العناية بالمقام: ويتجلى ذلك بوضوح  أ - 

متلقي  على  اهتمامها  تركيز  في 

النص، من حيث طبقته االجتماعية 

الخطابة  »تقسيم  ذلك  وغير  وسنه 

إلى أضرب«. 

لنا  توفر  وترتيبه:  بالنص  العناية  ب - 

البالغة قواعد إنتاج نصوص تحتكم 

»مراحل  والمنطقية  االنسجام  إلى 

إنتاج النص«. 

يتطلب،  اإلقناع  غاية  تحقيق  إن  ثّم  ج - 

التزام  الخطيب  على  يفرض  بل 

استراتيجية معينة، جوهرها التركيز 

والمتلقي وتجاوز كل ما  النص  على 

هو جزئي. 

ينظر: بارت، روالن، )2011(، قراءة جديدة للبالغة القديمة،   )((

ط 1، ت: عمر أوكان، القاهرة، مصر، رؤية للنشر والتوزيع. 

ص 46 - 47.

رأى   ..« المجيد:  عبد  جميل  يقول 

)فان ديك« Van Dijk( أنه يمكن أن نعد 

البالغة السابقة التاريخية لعلم النص، 

»الخطابة«  أرسطو  بالغة  اختزال  لكن 

في مراحل زمنية تالية -حين انحصرت 

بحيث  »العبارة«،  الثالثة  العملية  في 

أصبح مفهوم هذه البالغة منصبا على 

وجوه الزخرفة- جعل »فان ديك« يستبعد 

البالغة بمفهومها األخير الضيق لُيؤثر 

عليها علم النص ذو المفهوم األوسع«))(.

2 - ب - في البالغة العربية

العصر  في  العرب  اللغويون  تأثر  لقد 

الحديث بعلم لغة النص أو لسانيات النص، 

وقد أفرز هذا التأثر دراسات وأبحاثا كثيرة 

عمله،  آليات  م 
ّ
وتحك العلم،  لهذا  تؤّسس 

وتطّبق إجراءاته الوصفية والتحليلية على 

االنتباه  يشّد  وما  العربي،  اللغوي  النتاج 

أن  على  اتفاقا  مضامينها  في  نجد  أننا 

ظواهر  دراسة  تضمن  قد  العربي  البديع 

عديدة أهمها التكرار والمطابقة ذات صلة 

وثيقة بلسانيات النص، ذلك أن التماسك 

المعجمي يرتكز أساسا على آليتين وهما: 

التكرار والمصاحبة المعجمية.

عبد المجيد، جميل، )2003(، علم النص )أسسه المعرفية   )((

وتجلياته النقدية(، مجلة عالم الفكر، مج 32، ع 2، ص 143.
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المجيد«  عبد  »جميل  يشير  هنا  ومن 

معالجة  بين  ما  أساسية  فروق  إلى 

اللسانيين  ومعالجة  العرب  البالغيين 

قام  أن  بعد  التكرار،  لظاهرة  النصيين 

الخاصة  المعرفية  المعطيات  بعرض 

بالظاهرة في المقاربتين، بقوله: »... ثمة 

وعلماء  العرب  البالغيين  بين  مفارقات 

التكرار،  ظاهرة  معالجة  في  النص  لغة 

نجملها فيما يلي: 

-عند  الظاهرة  هذه  معالجة  األولى: 

بالغي  منظور  من  العرب-  البالغيين 

الكالم  التركيز على  ثم كان  صرف، ومن 

القرآن  وكذلك  خاصة،  والشعري  األدبي 

بينما  البالغي.  إعجازه  الكريم من حيث 

عولجت الظاهرة -عند علماء لغة النص- 

من منظور لساني صرف، ومن ثم شملت 

النصوص بمختلف أنواعها، على أن منهم 

األدبي/ النص  نحو  كشف  حاول  من 

الشعري، مثل »فان ديك«.

هذه  في  االقـتـصـــار  عـــدم  الثــانـيـة: 

على  النص-  لغة  علماء  -عند  المعالجة 

مستوى الجملة، بل تجاوز هذا المستوى 

إلى الجمل والفقرة والنص بتمامه. بينما 

زت المعالجة -عند البالغيين العرب-
ّ
رك

زت وخاصة في مرحلة التقعيد 
ّ
أكثر ما رك

على الجملة أو البيت وإن جاءت عندهم 

أحيانا شواهد تجاوزت هذا المستوى.

الثالثة: وقف علماء لغة النص على أربع 

درجات للتكرار، وهم في هذا أفادوا من 

المعاصرة،  والداللية  اللغوية  الدراسات 

بينما وقف البالغيون العرب على درجتين 

فقط »إعادة العنصر المعجمي، والترادف 

الشواهد  في  لكن  الترادف«  شبه  أو 

وتعليقات  العرب  البالغيون  أوردها  التي 

الدرجة  رصد  يفيد  ما  عليها  بعضهم 

الشامل«  »االسم  التكرار  الثالثة في سلم 

كما  تسميتها،  على  يصطلحوا  لم  وإن 

أن عندهم رصدا دقيقا وشامال ألنماط 

عديدة من إعادة العنصر المعجمي، وقد 

وعّدوه  خاص  بمصطلح  نمط  كل  خّصوا 

فنا برأسه من فنون البديع، وربما يرجع 

ذلك إلى التنافس فيما بينهم على رصد 

نوع أو فرع جديد من البديع.

التقعيدية  الغاية  سيطرت  الرابعة: 

بينما  العربية،  البالغة  على  التعليمية 

الغاية  النص  لغة  علماء  على  سيطرت 

الوصفية التشخيصية.

وكان من نتائج هذه المفارقات كشف 

البالغيين العرب عن جانب أو جوانب دور 

وشعريته  الكالم  أدبية  في  الظاهرة  هذه 
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على مستوى الجملة أو البيت غالبا، بينما 

هذه  دور  عن  النص  لغة  علماء  كشف 

عندهم  هو  والذي  السبك،  في  الظاهرة 

من أهم عوامل النصية«))(.

العربي  البديع  فنون  من  والمطابقة 

بالمصاحبة  يعرف  ما  على  أساسا  تقوم 

فيها  تتجلى  حيث  التضام،  أو  المعجمية 

العالقات المتعددة والمختلفة بين زوج أو 

 إلى ثالثة أنواع 
ّ
أكثر من األلفاظ، وتنحل

السلب  ومطابقة  اإليجاب  مطابقة  وهي: 

المعنى  بيان  إلى  وتهدف  التضاد،  وإيهام 

البديع  محسنات  من  فهي  وتوضيحه، 

في  ضده  إلى  يحيل  فالضّد  المعنوية، 

في  الشاعر  قال  كما  البيت،  أو  الجملة 

وصف الملكة الحسناء: 

مبّيـــض الصبـــح  مثـــل  فالوجـــه 
مســـود الليـــل  مثـــل  والشـــعر 

حســـنا اســـتجمعا  لمـــا  ضـــدان 
الضـــد  حســـنه  يظهـــر  والضـــد 
قائمة  عالقة  المطابقة  كانت  ولّما 

الواردة في القول أو البيت  بين العناصر 

ل مظهرا من مظاهر 
ّ
الشعري، فإنها تشك

العربية  البالغة  بين  البديع   ،)1998( المجيد، جميل،  عبد   )((

واللسانيات النصية، ط 1، القاهرة، مصر، الهيئة المصرية 

العامة للكتاب. ص 85 - 86.

الترابط المعجمي داخل الجملة في أغلب 

األحيان. ».... إال أن هذا الواقع ال ينبغي 

أن  يمكن  المنافرة  عالقة  أن  ينسينا  أن 

وقد  الخطاب...  نسج  في  كآلة  تساهم 

األبيات  رصد  في  البالغيون  اجتهد 

المنظومة المعتمدة على عالقة المطابقة 

ولكنهم لم يتبعوا المطابقة كآلية معجمية 

مساهمة في اتساق الخطاب »القصيدة«، 

يصفون  أنهم  هو  ذلك  في  عذرهم  ولعل 

األساليب البالغية المختلفة التي تضفي 

على االستعمال رونقا وجماال«))(.

خاتمـــة

انطالًقا مما سبق بيانه، خلصُت إلى 

الذي  المعرفي  اإلطار  أن  مفادها  فكرة 

اللسانية  بالمقاربة  ُيعرف  ما  يحتضن 

النصية، هو االتجاه التواصلي في دراسة 

ُيؤخذ  ال  النص  لسانيات  أن  أي  اللغة، 

معناها من اسمها، فهذا األخير يحصرها 

في البحث في لغة النص فقط، أي في 

البنى النصية وكيفية تراتبها وتآلفها، وقد 

يترجم مصطلح لسانيات النص إلى »علم 

لغة النص«. وفي الحقيقة فإن لسانيات 

إلى  مدخل  النص:  لسانيات   ،)2006( محمد،  خطابي،   )((

المركز  المغرب،  البيضاء،  الدار   ،2 ط  الخطاب،  انسجام 

الثقافي العربي. ص 123.
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التوسيع«،  »فرضية  بدايتها  في  النص 

كانت ُتعنى بسطح النص وشكله اللغوي، 

وبنيتها  اللغة  بنظام  تهتّم  كانت  أنها  أي 

أنه  قوامها  نظرية  بخلفية  مزّودة  فقط، 

من الممكن استثمار قواعد الجملة »نحو 

الجملة« في تحليل النص، ما دام النص 

عبارة عن سلسلة من الجمل المترابطة، 

الجملة،  هو  النص  بأن  يقولون  فكأنهم 

عديدة،  خصائص  في  يتقاطعان  فهما 

الزمنية،  والصياغة  البنيوي  الطابع  مثل 

أّي  في  الكّم  حيث  من  النهائيان  وأنهما 

لغة من اللغات... لكن مع تطّور األبحاث 

العلماء  تجاوز  النص،  لسانيات  في 

ربطها  إلى  وعمدوا  كنظام،  النص  لغة 

المعاني  أن  اعتبار  على  باالستعمال، 

اللغوية،  الوحدات  في  متأّصلة  ليست 

بل تتلّبس بمستخدميها والسياقات التي 

اهتمام  فتحّول  خضّمها،  في  نتجت 
ُ
أ

إلى  النص  لغة  من  النصيين  اللسانيين 

اللغة  بين  »العالقة  للنص  الداللي  البعد 

»العالقة  التداولي  والبعد  والمرجع« 

المؤّولين«،  أو  والمستخدمين  اللغة  بين 

هذا  تحقيقها  إلى  يسعى  التي  فالغاية 

من  االتصال  يتّم  كيف  بيان  هي  العلم 

خالل النصوص.

فتتمثل  الثانية  األساسية  الفكرة  أّما 

النصية  اإلشارات  بين  العالقة  في 

والغربي  العربي  التراث  في  المبثوثة 

نجد  فنحن  النشأة،  حديث  العلم  وهذا 

إلى  العلم  هذا  يرّد  الباحثين  من  الكثير 

تاريخ سابق ضارب في أعماق الماضي، 

ّدم بشكل جديد 
ُ
فما هو إال علم قديم ق

منظم.

إّن المراجعة الموضوعية لهذا الحكم 

والتراث  العربي  تراثنا  بأن  م 
ّ
نسل تجعلنا 

وثيقة  عالقة  لها  أفكارا  تضّمن  الغربي 

مجرد   
ّ
تظل لكّنها  النصية،  باللسانيات 

النصية  اإلشارات  ومطابقة  إشارات، 

مـظـاهـر  من  مـظـهٌر  الجـديـد  بالـعـلـم 

ألن  رأيـي-  -فـي  للــتــراث  التـعـّصـب 

من  نسٌق   )Le Paradigme( األنموذج 

له  بالغ،  بإحكام  المنظمة  اإلجراءات 

موضوع محّدد، ومنهج محّدد، وغاية يبغي 

 علم تحكمه محّددات 
ّ
الوصول إليها. فكل

التاريخ  العلوم، وهي  تمّيزه عن غيره من 

»على اعتبار أن المعرفة تراكمية وال تنبثق 

من فراغ« والموضوع »النص في األنموذج 

اللساني النصي مثال«، والمنهج »التركيبي 

وهذه  االتصال«.  »تحقيق  والغاية  مثال« 

لمعطيات  تنظيما  ليست  المحّددات 

سابقة فقط، بل هي اجتهاد محّمٌل بثقافة 

زمن جديد متطّور.
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المراجع العربية

عالم  مصر،  القاهرة،   ،( ط  واألدب،  اللغة  في  مقاالت   ،)(11(( تمام،  - حسان،   (

الكتب. 

) - خطابي، محمد، ))11)(، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، ط )، 

الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي.

) - الشهري، عبد الهادي بن ظافر، ))11)(، استراتيجيات الخطاب »مقاربة لغوية 

تداولية«، ط )، بيروت، لبنان، دار الكتاب الجديد المتحدة.

) - عبد المجيد، جميل، )))))(، البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية، ط)، 

القاهرة، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

النقدية«،  وتجلياته  المعرفية  »أسسه  النص  ))11)(،علم  جميل،  المجيد،  عبد   -  (

مجلة عالم الفكر، مج))، ع ). ص )))) - )))(.

) - العمري، محمد، ))11)(، في بالغة الخطاب اإلقناعي، ط )، الدار البيضاء، 

المغرب، دار أفريقيا الشرق.

المراجع المترجمة إلى العربية

) - أرسطو، )))))( الخطابة، ط )، تح: عبد الرحمن بدوي، القاهرة، مصر، وزارة 

الثقافة.

أوكان،  عمر  ت:   ،( ط  القديمة،  للبالغة  جديدة  قراءة   ،)(1((( روالن،  بارت،   -  (

القاهرة، مصر، رؤية للنشر والتوزيع. 

) - دي بوجراند )و( درسلر )))))(، النص والخطاب واإلجراء، ط )، ت: تمام حسان، 

القاهرة، مصر، عالم الكتب.
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المتنّبي من شعر  فه 
ّ
ما خل لِ القارئ  إّن 

فيه هي  المهيمنة  الخاصّية  أّن  سيالحظ 

هذا  أدرك  فقد  لألنا،  الّدائم  الحضور 

الّشاعر تمّيزه وتفّرده حّتى دفعه ذلك إلى 

وقد  اآلخرين،  على  وتعاليه  ذاته،  تعظيم 

ُعِرف عنه أّنه كان ينزع إلى الفخر الّذاتي 

منذ نشأته، فالمتنّبي منذ الصبا كان يتغّنى 

ت بذور الفخر تنمو في 
ّ
بنفسه )األنا(، وظل

على  وهو  شاعرّيته،  في  وتتضّخم  حياته 

قصيدة  يخّصص  لم  بنفسه  فخره  كثرة 

فخره  جاء  وإّنما  الموضوع،  لهذا  واحدة 

المختلفة كالمديح  الّشعرية  في األغراض 

نفسه  يقحم  نجده  إذ  وغيرهما،  والّرثاء 

مثال  المدح  ففي  جميعها،  القصائد  في 

لآلخر  مدحه  من  أكثر  نفسه  يمدح  كان 

مهما ارتفع شأنه، وهو بذلك يزيل الفوارق 

مخاطبة  الملوك  يخاطب  حين  الطبقّية، 

المتنّبي  فشخصّية  واإلخوان،  األصدقاء 

من  المادحة  القصيدة  في  حاضرة   
ّ
تظل

خالل األنا المتضّخمة التي تمثل الصدارة.

الّنرجسّية وحّب الّذات 
في شعر المتنّبي

و»أنا« المتنّبي عندما تظهر في شعره، 

شخصّيته  بداخل  ما  بقّوة  تعكس  فإّنها 

واعتزاز  بالّذات،  وإعجاب  كبرياء،  من 

بفصاحته وبالغته، انظر قوله:

أنـــا الــــذي نظـَـــَر األعمى إلـــى أدبي
وأْسَمَعــــْت كلماتــــي َمــــْن به َصَمـُم

َشـــَواِرِدَها َعـــْن  ُجُفوني  ِمـــْلَء  أَنـــاُم 
َوَيْســـَهُر الَخْلـــُق َجّراَهـــا َويْخَتِصـــُم

ويقول في قصيدة أخرى:

ـــخاِء أَنـــا ابـــُن الّلقـــاِء أَنـــا ابـــُن الَسّ
عاِن ـــراِب أنـــا ابـــُن الطِّ أنـــا ابـــُن الضِّ

بقلم: د. سعيد عبيدي❋

❋ أكاديمي مغربي. 
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أَنـــا ابـــُن الَفيافـــي أَنـــا ابـــُن الَقوافي
عاِن ـــروِج أَنـــا ابـــُن الرِّ أَنـــا ابـــُن الُسّ
الّدولة  سيف  مدح  في  قصيدة  وفي 

ف المتنّبي قرب نهاية القصيدة ليصدح 
ّ
يتوق

بشعوره العارم بالّتفوق والّتفرد، وبإحساسه 

المتعاظم بوجود مزايا البطل، قائاًل:

إذا َشـــّد َزْنـــدي ُحســـُن َرأيـــَك فيِهُم
ضَرْبُت بَســـيٍف َيقَطـــُع الَهـــاَم ُمْغَمَدا

َحَمْلَتـــُه َســـْمَهِريٌّ  إاّل  أَنـــا  َوَمـــا 
َدا ُمَســـدَّ َوَراَع  َمْعُروضـــًا  فَزّيـــَن 

َوَمـــا الّدْهـــُر إاّل ِمـــْن ُرواِة َقصائِـــدي
ُمنِشـــَدا الّدهُر  أْصَبَح  ِشـــعرًا  ُقلُت  إذا 

رًا ُمَشـــمِّ َيســـيُر  ال  َمـــْن  بـــِه  َفَســـاَر 
َدا ُمَغـــرِّ ُيَغّنـــي  ال  َمـــْن  بـــِه  َوَغّنـــى 

فإّنَمـــا ِشـــعرًا  ُأْنِشـــْدَت  إذا  أِجْزنـــي 
َدا ُمـــَردَّ الماِدحـــوَن  أَتـــاَك  بِشـــعري 

َوَدْع كلَّ َصـــْوٍت َغيـــَر َصْوتـــي فإّنني
أَنـــا الّطائُِر الَمْحِكـــيُّ َواآلَخُر الّصَدى

لنا  يّتضح  األبيات  هذه  خالل  فمن 

جوار  إلى  نفسه  يضع  ال  المتنّبي  أّن 

أيضا  يسّجل  ولكّنه  فحسب،  الممدوح 

األمير  وعظمة  وأمجاده،  األمير  أمجاد 

باألنا  يصدح  حينما  فالمتنّبي  وعظمته، 

ام فإّن ذلك له قيمة 
ّ
أمام الّسالطين والحك

»أنا«،  أّن استعماله كلمة  في نفسه؛ ذلك 

من  كثير  في  المتكلم  صيغة  أو  و»إّني«، 

إّنما  والّسالطين،  األمراء  وأمام  أشعاره 

قبله  يكن  فلم  اإلنسان،  بقيمة  إيمان  هو 

من يستطيع أن يعتّز بوجوده وكيانه جهرا 

غير الّسالطين واألمراء.

هـي  تـكـن  لـم  الـّسـابـقـة  والقـصـيـدة 

الوحيدة التي تظهر »أنا« الّشاعر إلى جوار 

في  تفّنن  أخرى  قصيدة  ففي  الممدوح، 

مدح سيف الّدولة وإظهار شجاعته وقّوته، 

وإعمال سيفه في رقاب أعدائه، وهنا يجد 

المتنّبي أّن عبقرّيته لها الحّق في الظهور 

إلى جانب عبقرية األمير، يقول:

أَنـــا الّســـابُِق الهـــادي إلـــى مـــا أُقوُلُه
َمُقـــوُل القائِِليـــَن  َقْبـــَل  الَقـــْوُل  إِذ 

ُيريُبنـــي فيَمـــا  الّنـــاِس  لـــَكاِم  َومـــا 
ُأُصـــوُل لقائِليـــِه  وال  ُأُصـــوٌل 

ُأَعـــاَدى على ما ُيوجـــُب الُحبَّ للَفتى
َتُجـــوُل فـــّي  َواألفـــكاُر  َوأْهـــَدُأ 

بأْنُفـــٍس الحاِدثـــاِت  َلَنْلَقـــى  َوإّنـــا 
َقليـــُل عنَدهـــّن  الّرزايـــا  َكثيـــُر 

»أنا« شاعرية متضّخمة  أمام  إّننا هنا 

ومتوّهجة تدرك غايتها ومكانتها، وتعرف 
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ذاتها،  لتحقيق  بها  تتوّسل  التي  الوسيلة 

إّنها الّشعر، لذا نجده يذكر أناه في معرض 

حديثه عن شعره، ويكّررها كثيرا كقوله:

القوافـــي وَربُّ  الّنـــدى  تِـــْرُب  أنـــا 
الَحســـوِد وغيـــُظ  الِعـــدى  وِســـماُم 

المتنّبي  كثيرة في شعر  نماذج  وهناك 

المرتبط  األنا  ضمير  شيوع  على  دالة 

بالّتعالي في شعره، ومنها:

الَجْحَجـــاِح ِد  الُمَســـوَّ َعيـــُن  أَنـــا 
ـبــــاِح بالـنُّ ِكــاُبـُكــــْم  َهـّيــَجـْتــنــــي 

وقوله: 

َهـــُب الَمْعـــُروُف َمْخَبُرُه إِنِّـــي َأَنـــا الذَّ
يَنـــاِر ِديَنـــاًرا ـــْبِك لِلِدّ َيِزيـــُد ِفـــي السَّ

وقوله:

أَنـــا من َجميـــِع الّنـــاِس أطَيـــُب َمنِزاًل
َمْتَجـــَرا َوأْرَبـــُح  َراِحَلـــًة  َوأَســـرُّ 
شعر  في  لألنا  صارخ 

ّ
ال الحضور  إّن 

بالّنفس،  العظيم  االعتداد  وهذا  المتنّبي، 

الباحثين،  بعض  يرى  كما  شذوذا  يكن  لم 

لكّنه كان نتيجة طبيعية لشاعر كالمتنّبي، 

أّنها  غير  مظلم،  واقع  نفسه ضحّية  وجد 

بداًل من أن تثّبط هّمة أبي الطّيب هّيجته، 

وبداًل من أن تحبطه أذكت في نفسه عوامل 

الّتحدي والمفاخرة، ما جعل علماء الّنفس 

كتابه  في  الّدين  شرف  خليل  ذكر  كما   -

أّن  إلى  يذهبون  أّمة في رجل«-  »المتنّبي 

من  المرء  عند  د 
ّ
يتول بالّدونية  الّشعور 

جّراء عملّية الّتنشئة الّنفسية واالجتماعّية 

والحضارّية،  الّتربوية  العوامل  أي  األولى، 

كأن تنفتح عينا الصبّي على بيئة فاسدة، 

د عنده دافعا عظيما 
ّ
وأبوين بائسين، ما يول

للعمل وبذل الجهد، وينّمي غريزة الّتسلط 

وعندما  العلّو،  إلى  والّتطلع  والّسيطرة، 

الّنفوذ  واكتساب  ذاته،  إثبات  عن  يعجز 

االجتماعي الذي يصبو إليه فإّنه يلجأ إلى 

به  يؤّدي  قد  الّتعويض،  من  مختلفة  سبل 

والقيام بأعمال جليلة،  الّتفوق  إلى  أحيانا 

وأحيانا إلى أن يصطنع في سلوكه أسلوبا 

المتنّبي  بالفعل مع  مغايرا، وهو ما حدث 

بسبب نشأته الفقيرة ونسبه الوضيع. 

لقد كان المتنّبي من أشّد شعراء العالم 

غرورا بنفسه وثقة بها، وقد الزمه ذلك في 

شّتى أدوار حياته، فهو يرى نفسه األعلى 

دائما واألحّق بالمجد والّشرف، وال يتنازل 

كانت،  ظروف  أّي  تحت  الّرؤية  هذه  عن 

حّتى إّنه يجيب من يفّتش عن نسبه وينعته 

بوضاعة األصل بقوله:

َأنـــا اِبـــُن َمـــن َبعُضـــُه َيفـــوُق َأبـــا الـ
َنَجَلْه َمـــن  َبعـــُض  َوالنَّجـــُل  باِحـــِث 

الــــ بِـــِه  اإللـــُه  ــــَن  َبـيَّ الـــذي  أنـــا 
َجَعَلـــْه َحْيُثمـــا  والَمـــْرُء  ــــأْقداَر 

لقد كان المتنّبي كثير اإلعجاب بنفسه، 
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من  الكثير  توظيف  إلى  قاده  الذي  األمر 

األنا في شعره، يقول:

َعجيـــٍب فُعْجـــُب  ُمعَجبـــًا  أُكـــْن  إْن 
لـــْم َيجـــْد َفـــوَق َنْفِســـِه مـــن َمزيـــِد

فمن خالل هذا البيت يريد المتنّبي أن 

يخبرنا أّنه ال غضاضة عليه في إعجابه 

بنفسه وفي تعاظمه وكبريائه، فهذا الِكبر 

إّنما هو من شأنه، إذ هو العظيم العجيب 

الذي ال يجد فوق كمال نفسه كماال، وال 

فوق عظمته عظمة.

لقد بلغ حّب الّذات وسيطرة األنا عند 

المتنّبي مبلغا عظيما ومتمّيزا، وظهر ذلك 

على صفحات ديوانه وبين طّيات قصائده، 

فهو من ناحية يرى نفسه األفضل في ذاته 

وأفكاره، ومن ناحية ثانية يراها األفضل 

ثالثة  ناحية  ومن  واألدب،  الّشعر  في 

والّشجاعة،  الفروسّية  في  األفضل  هي 

وهكذا دار فخر المتنّبي أكثر ما دار حول 

بالّتفوق، وحول اإلحساس  العارم  الّشعور 

المتعاظم بوجود كامل مزايا البطل، يقول 

وشعراء  عصره  شعراء  على  تفّوقه  مبّينا 

الجاهلّية أيضا:

ال َتْجُســـُر الُفَصحـــاُء ُتنِشـــُد هٰـُهــــنا
الَباِســـُل الِهَزْبـــُر  ولِكّنـــي  َبْيتـــًا 

ُهـــْم ُكلُّ الجاِهِلّيـــِة  أْهـــُل  نـــاَل  مـــا 
ِشـــْعِري وال ســـمعْت بســـحري بابُِل

َناِقـــٍص مـــن  َمَذّمتـــي  أَتْتـــَك  وإذا 
كاِمـــُل بأّنـــي  لـــي  الّشـــهاَدُة  َفهـــَي 

َمـــْن لـــي بَفْهـــِم ُأَهْيـــِل َعْصـــٍر َيّدعي
باِقـــُل فيِهـــْم  الِهنـــديَّ  َيْحُســـَب  أْن 

لقد أكثر المتنّبي من ذكر األنا والّتغني 

بذاته في قصائده في مختلف المواقف؛ 

بفروسّيته وشجاعته في  تغّنيه  ومن ذلك 

ال  شعره  يقرأ  فمن  والقتال،  الحروب 

يجد نفسه أمام شاعر من أفضل شعراء 

العربّية فحسب، بل يجد نفسه أمام فارس 

من فرسان المعارك وبطل من أبطالها، ال 

يجد متعة إال في خوض مواطن الهالك، 

فقد صّور نفسه في أبيات كثيرة بالفارس 

الهمام الذي ال يشّق له غبار، ورأى نفسه 

أكثر المتنّبي من ذكر األنا والّتغني بذاته في قصائده في مختلف 

المواقف؛ ومن ذلك تغّنيه بفروسّيته وشجاعته  في الحروب والقتال، 

فمن يقرأ شعره ال يجد نفسه أمام شاعر من أفضل شعراء العربّية 

فحسب، بل يجد نفسه أمام فارس من فرسان المعارك وبطل من أبطالها.
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له  جعل  ما  وهو  الفرسان،  طليعة  في 

حّسادا كثر ورّبما جعل هؤالء الحاسدين 

بآخر،  أو  بشكل  منه  الّتخلص  يحاولون 

وصل  التي  العالية  المكانة  لهم  ليفسح 

إليها، إذن، فالّناظر في شعره سيجده قد 

القتال  للحديث عن  واسعة  أفرد مساحة 

ومالقاته  والحروب  المعارك  وخوضه 

للموت دون خوف أو تراجع، يقول:

أنـــا َصْخَرُة الـــوادي إذا مـــا ُزوحَمْت
الَجـــْوزاُء فإّننـــي  َنَطْقـــُت  وإذا 

َفَعـــاِذٌر الَغبـــّي  علـــى  َخِفيـــُت  وإذا 
َعْمَيـــاُء ُمْقَلـــٌة  َترانـــي  ال  أْن 

ناَقتـــي َك  ُتشـــكِّ أْن  الّليالـــي  ِشـــَيُم 
الَبيـــداُء أِم  أفَضـــى  بهـــا  َصـــْدري 
أّن  نرى  األبيات  هذه  خالل  فمن 

الّشديدة  بالّصخرة  نفسه  يشّبه  المتنّبي 

عن  تزول  فال  الماء  في  رسخت  التي 

موضعها، فهو يتحّدث هنا عن ذاته ويبّين 

مكانتها وسط الّزحام والقتال، ويقول في 

دا صالبته وقّوته:
ّ
مكان آخر مؤك

فإّنـــي منـــي  أَرْدَت  مـــا  بـــي  َفـــاْرِم 
َواِء الـــرُّ آَدمـــيُّ  الَقْلـــِب  أَســـُد 

كا َوإن  الُمُلـــوِك  ِمـــَن  َوُفـــؤادي 
الّشـــعراِء مـــَن  ُيـــَرى  لِســـاني  َن 
ثم تراه يذكر شجاعته وقّوته في أحلك 

الظروف، حين خرج من مصر: 

الّرَمـــا َرَكْزَنـــا  أَنْخَنـــا  َفَلّمـــا 
َوالُعـــا َمكاِرِمَنـــا  َبيـــن  َح 

أْســـَياَفَنا ُنَقّبـــُل  َوبِْتَنـــا 
الِعـــدا ِدمـــاِء  مـــن  َوَنْمَســـُحَها 

بالِعـــراِق َوَمـــْن  ِمْصـــُر  لَِتْعَلـــَم 
الَفتـــى أّنـــي  بالَعَواِصـــِم  وَمـــْن 

أَبْيـــُت َوأّنـــي  َوَفْيـــُت  َوأّنـــي 
َعَتـــا َمـــْن  علـــى  َعَتـــْوُت  َوأّنـــي 

بأّن  القول  إال  يسعنا  ال  الختام  في 

شعره،  بجالل  أحّس  قد  المتنّبي  شاعرنا 

عّباس  قال  كما  منذ صباه  ِجرسه  وفخامة 

محمود العّقاد، ال سّيما وأّن األمراء والحكام 

والملوك استقدموه ليمدحهم ويصّور فعالهم، 

واشتغال  الّشهرة  من  المتنّبي  رزق  وقد 

وال  قبله  أحد  يرزقه  لم  بأمره حظا  الّناس 

 
ّ
بعده من شعراء العرب، فقد سار شعره كل

فيها  أرض   
ّ
كل في  قصائده  وروّيت  مسير، 

جعله  ما  وغيره  ذلك   
ّ
ولعل بالعربّية،  ناطق 

الّشعراء،  بقّية  وتفّوقه على  بعظمته،  يشعر 

وتمّيزه على أهل األدب، فراح يرسم صورة 

نموذجّية لذاته المتعالية تستند إلى حقيقة 

قدرة أدبه على الوصول إلى الجميع.
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 ،)Roland Barthes( يتميز روالن بارت

بكونه  البنيوية«،  بعد  »ما  مرحلة  في 

أحدث انقالبا كبيرا في الدرس اللساني 

المعاصر، خاصة ما يتعلق بمفهوم »النص« 

موسعة  نظرية  تقديم  فيه  حاول  الذي 

والجوانب،  األبعاد  مختلف  من  تناولته 

التعامل مع  الجوانب هو  أبرز هذه  ولعل 

النص كتناص، أي كمجال لتداخل وتفاعل 

مجموعة من النصوص.

لقد دشن بارت تصوره الجديد، حول 

مفهوم النص كتناص، بمقال كتبه عام 

المؤلف«،  »موت  عنوان:  يحمل   ((((

للنقد  الشديدة  معارضته  يعلن  وفيه 

هو  المؤلف  أن  يرى  الذي  التقليدي 

أصل النص ومبدعه الوحيد، ومرجعه 

النهائي لفهمه وتأويله؛ »ذلك أن نسبة 

مفهوم التناص
في كتابات روالن بارت

النص إلى مؤلف معناها إيقاف النص 

إنها  نهائيا،  مدلواًل  وإعطاؤه  وحصره 

فالحكم على  وبهذا  الكتابة«))(،  إغالق 

لمحو  ضروريًا  كان  بالموت  المؤلف 

هالة التقديس التي كان يتخذها وجوده 

هذا  على  ترتب  وقد  النقد،  هذا  في 

وهيمنته  سلطته  من  النص  تحرر  أن 

السالم  عبد  ترجمة:  السيميولوجيا«،  »درس  بارت:  روالن   )((

الطبعة  البيضاء،  الدار  للنشر،  توبقال  دار  العالي،  بنعبد 

الثالثة، 1993، ص: 86.

بقلم: د. محمد وهابي❋

❋ أكاديمي مغربي. 

إن قتل المؤلف عند بارت 

ال يعني -بالمفهوم المجازي- 

تجريد النص من كل كاتب؛ 

وإنما يعني نفي أن يكون لهذا 

النص كاتب واحد وأصيل 

يمثل بدايته ونهايته.
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صوت،  لكل  نفي  بأنه  وأعلن  وأبّوته، 

»تضيع  مجال  أي  أصل؛  لكل  ونقض 

ابتداء من هوية الجسد  فيه كل هوية 

الذي يكتب«))(. 

يعني  ال  بارت  عند  المؤلف  قتل  إن 

من  النص  تجريد  المجازي-  -بالمفهوم 

كل كاتب؛ وإنما يعني نفي أن يكون لهذا 

بدايته  يمثل  وأصيل  واحد  كاتب  النص 

الدارس  عند  إقرار  هذا  وفي  ونهايته، 

كتابات  وجود  َثمَّ  ومن  مؤلفين،  بوجود 

إلى  دفعه  ما  وهو  متعددة،  ونصوص 

هذا  من  للنص  جديد  تعريف  صياغة 

النص  أن  اآلن  »نعلم  فيه:  يقول  الجانب، 

معنى  تولد  كلمات  رصف  عن  ينشأ  ال 

التعبير  صح  إذا  الهوتيا  معنى  وحيدا، 

هو  وإنما  اإلله(،  المؤلف  »رسالة«  )هو 

تتمازج فيه كتابات  فضاء متعدد األبعاد، 

أن يكون فيها  متعددة وتتعارض من غير 

ما هو أكثر من غيره أصالة: النص نسيج 

ثقافية  منابع  من  تنحدر  االقتباسات  من 

متعددة«))(.

مع  نتساءل  أن  هنا  حقنا  من  لكن 

بارت، فنقول: ما دور الكاتب المشخص؛ 

نفسـه، ص: 81.  )((

نفسـه، ص: 85.  )((
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اسمه؟  النص  يحمل  الذي  الكاتب  أي 

وليكن، مثال، بارت نفسه في مقاله: »موت 

المؤلف«.

يقدم الدارس جوابا عن هذا السؤال 

بإسناد دور جزئي إلى الكاتب المشخص، 

الكاتب  متناول  في  ما  »كل  يقول:  حيث 

وأن  الكتابات،  بين  فيما  يزاوج  أن  هو 

إلى  أن يستند  ببعض دون  يواجه بعضها 

ذاته  عن  التعبير  أراد  لو  فحتى  إحداها، 

أن   - األقل  على   - يعلم  أن  ينبغي  فإنه 

»ترجمته«  يّدعي  الذي  الباطني  »الشيء« 

ليس هو ذاته سوى قاموس جاهز ال يمكن 

أللفاظه أن تجد تفسيرها إال عن طريق 

ألفاظ أخرى وهكذا إلى ما ال نهاية«))(.

وسط  المؤلف  هوية  تذوب  حينما 

أسماء عديدة وغير محددة من المؤلفين 

تذوب  وحينما  والمعاصرين،  السابقين 

كتاباتهم،  من  هائل  ركام  وسط  كتابته 

نفسـه، ص: 85.  )((

وتصبح  أصالتها  »مؤلف«  لفظة  تفقد 

الالئق عند  معنى، فيصير من  ذات  غير 

»أن  ذلك  »ناسخ«؛  بلفظة  إبدالها  بارت 

الناسخ وهو يحل محل المؤلف ال يحمل 

وعواطف  وأمزجة  أهواء  جنباته  بين 

الواسع  القاموس  وإنما هذا  وانطباعات، 

أي  تعرف  أن  يمكن  ال  كتابة  منه  يستقي 

إال على محاكاة  تعمل  فالحياة ال  توقف: 

نسيج  سوى  ليس  ذاته  والكتاب  الكتاب، 

ال  ضائعة  محاكاة  إنها  العالمات:  من 

تنفك ترجع القهقرى«))(.

وهناك نتيجة أخرى تترتب على »موت 

المؤلف« عند بارت، وهي ميالد القارئ؛ 

الحقيقي  المركز  هو  نظره  في  فالقارئ 

المتعددة  الكتابات  عنده  تجتمع  الذي 

الذي  »الفضاء  ذلك  إنه  المؤلف،  وليس 

تتألف  التي  االقتباسات  كل  فيه  ترتسم 

منها الكتابة دون أن يضيع أي منها ويلحقه 

نفسـه، ص: 86.  )((

إن مقال: »موت المؤلف« يشكل انطاقة جريئة، بالنسبة لبارت، 

نحو بناء مفهوم جديد للنص يتجاوز االنغاق البنيوي 

ويفتح الكتابة على التعدد.



83 2019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

قراءات

التلف«))( ولذلك وجب االهتمام به؛ ألنه ال 

هوية  في  وال  معين  شخص  في  يتجسد 

محددة، إنه »إنسان ال تاريخ له وال حياة 

ذاك  إال  ليس  إنه  نفسية،  وال  شخصية 

تتألف  التي  اآلثار  بين  فيما  يجمع  الذي 

منها الكتابة داخل نفس المجال«))(.

بكل  نالحظ  سبق،  ما  خالل  من 

يشكل  المؤلف«  »موت  مقال:  أن  وضوح، 

لبارت - نحو  بالنسبة  انطالقة جريئة - 

بناء مفهوم جديد للنص يتجاوز االنغالق 

أي  التعدد،  على  الكتابة  ويفتح  البنيوي 

»التنـاص« )L’intertextualité(، وهو  على 

ما سيتحمس له الدارس، ويسعى لتأكيده 

في مجموعة من األعمال الالحقة.

ففي كتابه »س.ز« )S.Z( الصادر سنة 

تفكيكية على  بارت قراءة  1)))، يمارس 

قصة »سارازين« لبلزاك )Balzac(؛ حيث 

شفرات،  خمس  على  تحليلها  في  اعتمد 

ما  هو  الشفرات  هذه  من  يهمنا  ما  لكن 

يسميه الدارس »الشفرة الثقافية«، ويبدو 

فيها عمل التناص من خالل »اإلرجاعات 

المعرفية التي تشير إلى ثقافة ما تتسرب 

نفسـه، ص: 87.  )((

نفسـه، ص: 87.  )((

من  الهدف  كان  وقد  النص«))(  من خالل 

علماء  مزاعم  تفنيد  هو  الدراسة  هذه 

السرد البنيويين، وفي مقدمتهم غريماس 

)Greimas(، الذين يدعون أن كل قصص 

العالم تنحصر في بنية واحدة.

 ،»S.Z« كتاب  صدور  من  سنة  وبعد 

بمقال  النقدية  الساحة  بارت  سيفاجئ 

مثير يحمل عنوان: »من األثر األدبي إلى 

بين  مقابلة  يجري  وفيه   ،)((((( النص« 

ومبتذل  تقليدي  نظره(  في  )هو  مفهوم 

وموضوع   )L’œuvre( األدبي«  »األثر  هو 

 Le( »جديد دعت الحاجة إليه هو »النص

.)texte

بالنسبة  المقال  هذا  في  المثير  إن 

القطيعة  تعميق  إلى  سعيه  هو  لبارت، 

الجديد،  والموضوع  القديم  المفهوم  بين 

وتناص  حوار  في  دخوله  إلى  باإلضافة 

المفهوم  حول  الكرستيفية  المرجعية  مع 

واضح  ذلك بشكل  ويبدو  للنص،  الجديد 

في استعماله مصطلح »التناص« ألول مرة 

كبيرا في اإلفصاح  أبدى تحفظا  أن  بعد 

عنه في الكتابات السابقة.

أجراها  التي  المقابلة  من  انطالقا 

والتكفير  »الخطيئة  الغذامي:  اهلل  عبد  الدكتور  عن  أخذًا   )((

الثقافي،  األدبي  النادي  التشريحية(«،  إلى  البنيوية  )من 

جدة، الطبعة األولى، 1985، ص: 65.
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تتبين  والنص،  األدبي  األثر  بين  بارت 

الطابع  على  المؤشرات  من  مجموعة 

خالل  من  ذلك  ويبدو  للنص،  التناصي 

الخصائص اآلتية:

بتداخل  فضائه  في  النص  يسمح   -

»على  قادرا  يجعله  مما  األدبية،  األجناس 

خلــخــلـــة التـصـنـيـفـات الـقـديـمــة«))(، التي 

تحصره في جنس معين كالشعر، أو القصة، 

أو المقالة.

- يصير النص بمفهومه الجديد مجال 

الدائم  »التوليد  خالل  من  وذلك  إنتاج؛ 

للدال داخل مجال النص«))( وبهذا يصبح 

النص تعدديا، و»ال يعني أنه ينطوي على 

معان عدة فحسب، وإنما أنه يحقق تعدد 

أية  إلى  يؤول  ال  تعدد  إنه  ذاته،  المعنى 

هو  العملية  هذه  في  والفاعل  وحدة«))(، 

النص  إلى  ينظر  أن  ينبغي  الذي  القارئ 

روالن بارت: »درس السيمولوجيا«، )م. س(، ص: 61.  )((

نفسـه، ص: 62.  )((

نفسـه، ص: 62.  )((

»كلعب وعمل وإنتاج وممارسة«))(.

مع  تناص  عملية  في  النص  يدخل   -

»نسيج  فهو  وبهذا  النصوص،  من  غيره 

واألصداء  واإلحاالت  االقتباسات  من 

)...( السابقة أو المعاصرة التي تخترقه 

كل  فيه  يدخل  الذي  التناص  إن  بكامله، 

إن  للنص:  أصال  يعتبر  أن  يمكن  ال  نص 

والمؤثرات  األثر  »أصول«  عن  البحث 

التي خضع لها رضوخ ألسطورة الساللة 

يتكون  التي  االقتباسات  أما  واالنحدار، 

منها النص فهي مجهولة االسم وال يمكن 

ردها إلى أصولها، ومع ذلك فقد سبقت 

نفسها  تقدم  ال  اقتباسات  إنها  قراءتها: 

كذلك وال توضع بين أقواس«))(.

- »ال يمكن للنص أن يقرأ من غير أن 

التراث  يلغي  التناص  فقيام  أب،  يضمنه 

المؤلف  أن  يعني هذا  وال  عليه،  ويقضي 

نفسـه، ص: 65.  )((

نفسـه، ص: 63.  )((

يسمح النص في فضائه بتداخل األجناس األدبية، مما يجعله 

قادرا »على خلخلة التصنيفات القديمة«، التي تحصره في جنس معين 

كالشعر، أو القصة، أو المقالة.
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ال يمكن أن يعود للظهور في النص، لكنه 

لو عاد فإنما في صورة »مدعو« فإن كان 

كشخصية  فيها  يظهر  فإنه  رواية،  كاتب 

يتمتع  ال  ظهوره  أن  بيد  من شخصياتها، 

إن  ورق  من  كائنا  يصبح  إنه  امتياز،  بأي 

مصدر  حياته  تعود  فلن  التعبير،  صح 

تنافس  حكاية  وإنما  وأصلها،  حكاياته 

عمله وأثره«))(.

وال تتوقف اإلثارة عند بارت في مقاله 

»موت المؤلف«، وإنما تمتد بشكل أكبر في 

كتابه الالحق »لذة النص« )))))(، وفيه 

يصبح  التناص  أن  الدارس  مع  نكتشف 

المحققة  العناصر  من  عنصرا  بدوره 

النص  يصبح  فبالتناص  النص؛  في  للذة 

طليعيا »وليست الطليعة أبدا سوى الشكل 

المتطور والمتحرر للثقافة القديمة: اليوم 

يخرج من األمس، وما كتبه »روب غرييه« 

وأعمال  فلوبير،  أعمال  في  موجود سلفا 

رابليه،  كتابات  في  موجودة  سولرس 

وجميع أعمال نيكوال دو ستايل مركزة في 

سنتمترين مربعين من أعمال سيزان«))(. 

ومن خالل التناص يمارس علينا النص 

لعبة سحرية تجذبنا إلى قراءته، وهذا ما 

نفسـه، ص: 64.  )((

 Roland Barthes : « Le plaisir du texte ». Editions du Seuil.  )((

Publication (1), 1973. P : 35.. )بتصرف(

تعويذة سحرية  »النص  يقول:  بارت  جعل 

وهذه التعويذة تشتهيني، ويختارني النص 

عبر تنظيم تام لشاشات غير مرئية وعبر 

بالمفردات  ترتبط  انتقائية  منازعات 

ومن  القراءة...«))(،  وبسهولة  وبالمراجع 

خالل التناص، أيضا، يداهم القارئ شعور 

باللذة، ويبدو هذا الشعور في قول بارت: 

»أتذوق كثرة الصياغات وتقليب األصول، 

السابق  النص  تستحضر  التي  والمرونة 

من النص الالحق، فأفهم أن عمل بروست 

هو -على األقل- العمل المرجعي بالنسبة 

في  متخصص  أنني  يعني  ال  وهذا  إلي، 

بروست، إن بروست هو الذي يأتيني وليس 

وإنما  ليس »سلطة«  إنه  أناديه،  الذي  أنا 

بالتأكيد  وهذا  دائرية،  ذكرى  فقط  هو 

المستحيل  من  إنه  المتداخل،  النص  هو 

سواء  الالنهائي،  النص  خارج  نحيا  أن 

الجريدة  أو  بروست،  النص هو  كان هذا 

الكتاب  إن  التلفاز،  شاشة  أو  اليومية، 

يصنع المعنى والمعنى يصنع الحياة«))(.

تحدث  التي  المؤلفات  أهم  هي  هذه 

من  ويالحظ  التناص،  عن  بارت  فيها 

في  كثيرا  اعتمد  الدارس  أن  خاللها 

المرجعية  على  المفهوم،  هذا  تحديد 

.Ibid. P : 45  )((

.Ibid. P : 59  )((
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ال  هذا  ولكن  الكرستيفية،  النظرية 

في  الخاصة  باجتهاداته  ساهم  أنه  يلغي 

أفق  معها  اتسع  بدرجة  وتطويره  إغنائه 

ويمكن  معالمه،  واتضحت  المفهوم  هذا 

التناص  بارت حول  آراء  تلخيص مختلف 

وخصائصه في النقاط التالية:

عند  كما  بارت،  عند  التناص  يرتبط   -

»اإلنتاجية  بـ  يسمى  بما  كرستيفا، 

الدائم  »التوليد  خالل  من  النصية« 

خالل  ومن  النص«))(،  داخل  للدال 

ضرورة التعامل مع هذا األخير »كلعب 

وعمل وإنتاج وممارسة«))(.

وتفاعل  تقاطع  مجال  هو  التناص   -

نص  في  نهائية  وال  متعددة  كتابات 

ما، سابقة عليه أو متزامنة معه، كما 

أنه مجال تذوب فيه كل هوية - ومنها 

هوية المؤلف - فيصبح بذلك نفيا لكل 

بداية ولكل نهاية ولكل أصل، إنه بتعبير 

بارت، شبيه »بفص البصل حيث ال لب 

وال نواة وال قلب، ولكن هناك )بصلة( 

تتكون من أغشية متتالية بعضها فوق 

بعض، ونزع الغشاء يكشف عن غشاء 

مماثل حتى النهاية، حيث ال نهاية وال 

روالن بارت: »درس السيمولوجيا«، )م. س(، ص: 62.  )((

نفسـه، ص: 65.  )((

األغشية  وكل  أغشية  فكلها  بداية، 

للب  أو  لنواة  ليس غطاء  والغشاء  لب 

داخلي وإنما هو غطاء لغشاء مثله«))(. 

قيام  بارت،  مع  نتصور  أن  يمكن  ال   -

أي نص بدون تناص؛ ألن التناص هو 

»قدر كل نص مهما كان جنسه«))(.

العالقة  تلك  »على  التناص  يقوم   -

بارت  يسميه  وما  الفردي  النص  بين 

بالكتاب األكبر )...( وهو الكتاب الذي 

يضم كل ما كتب بالفعل؛ أي أن النص 

الحاضر يحمل في شفراته بقايا وآثارًا 

وشذرات من ذلك الكتاب األكبر، وأنه 

وبهذا  كتابته«))(  تمت  ما  كل  من  جزء 

م العملية 
ّ

فالنص الفردي هو الذي ينظ

التناصية من خالل فتح سياق مناسب 

التي  األخرى  النصوص  الستحضار 

يتضمنها الكتاب األكبر.

إن الكتابات المتقاطعة في النص بعضها   -

معلوم وأكثرها مجهول، وبهذا فالكاتب 

والتكفير  »الخطيئة  الغذامي:  اهلل  عبد  الدكتور  عن  أخذًا   )((

)من البنيوية إلى التشريحية(«، )م. س(، ص: 15.

خير  محمد  وتعليق:  ترجمة  النص«،  »نظرية  بارت:  روالن   )((

مركز  إصدار:  العالمي«،  والفكر  »العرب  مجلة:  البقاعي، 

اإلنماء القومي، العدد: 3، صيف 1988، ص: 96.

د. عبد العزيز حمودة: »المرايا المحدبة )من البنيوية إلى   )((

المجلس  إصدار:  المعرفة«،  »عالم  سلسلة:  التفكيك(«، 

 ،232 العدد:  الكويت،  واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني 

أبريل، 1998، ص: 371-370.
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يستحضر البعض بشكل شعوري، بينما 

تتسرب األكثرية بشكل ال شعوري.

مستوى  على  فقط  التناص  يتحقق  ال   -

على  تناص  أيضا  فهناك  الكتابة، 

مستوى القراءة؛ ذلك أن القارئ يواجه 

النص وهو محمل بخزان ال نهائي من 

النصوص والكتابات التي تمت قراءتها 

ومعرفتها من قبل.

يعتبر تداخل األجناس األدبية في النص   -

عند بارت شكاًل من أشكال التناص.

يكتسب التناص عند بارت بعدًا جماليا   -

من خالل ارتباطه بعنصر اللذة، سواء 

لذة الكتابة أو لذة القراءة. 

الكثيرة  اإلضافات  هذه  رغم  لكن 

أن  ينفي  ال  فهذا  الموضوع،  في  لبارت 

بعض أفكاره ال تنم عن اجتهاد شخصي، 

وآراء  ألفكار  وتكرار  استنساخ  عن  وإنما 

-بالخصوص-  هنا  ونعني  عليه؛  سابقة 

حديثه عن هوية المؤلف، فإذا كان بارت 

لكل صوت  نفي  هو  النص  بأن  أعلن  قد 

فيه  »تضيع  أي مجال  لكل أصل؛  ونقض 

الذي  الجسد  هوية  من  ابتداء  هوية  كل 

يكتب«))( فهذا في نظرنا مجرد استنساخ 

هو  سابق  فرنسي  ناقد  قاله  لما  وتكرار 

 ،)Gustave Lanson( النسون  غوستاف 

بقوله:  المبدع  أصالة  عن  تحدث  حينما 

بعيد  حد  إلى  هو  أصالة  ّتاب 
ُ
الك »فأكثر 

راسب من األجيال السابقة وبؤرة للتيارات 

غير  من  مكون  أرباعه  وثالثة  المعاصرة 

نفسه-  نجده هو  نميزه -أي  فلكي  ذاته، 

كبيرة من  أن نفصل عنه كمية  ال بد من 

ذلك  نعرف  أن  يجب  الغريبة،  العناصر 

الماضي الممتد فيه وذلك الحاضر الذي 

تسرب إليه، فعندئذ نستطيع أن نستخلص 

أصالته الحقيقية وأن نقدرها ونحددها، 

ومع ذلك فلن نعرفه عند تلك المرحلة إال 

معرفة احتمالية«))(. 

روالن بارت: »درس السيمولوجيا«، )م. س(، ص: 81  )((

غوستاف النسون: »منهج البحث في اللغة واألدب«، ترجمة:   )((

د. محمد مندور، مضاف إلى كتاب: »النقد المنهجي عند 

والنشر،  للطبع  مصر  نهضة  دار  نفسه،  للكاتب  العرب« 

القاهرة، )بدون تاريخ(، ص: 400.

ال يتحقق التناص فقط على مستوى الكتابة، فهناك أيضا تناص 

على مستوى القراءة؛ ذلك أن القارئ يواجه النص وهو ُمحّمل بخزان 

ال نهائي من النصوص والكتابات التي تمت قراءتها ومعرفتها من قبل.
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تبعـًا  الفنـي  بالفضـاء  االهتمـام  نشـأ 

لظهـور بعـض األفـكار واالعتقـادات التـي 

تـرى العمـل الفنـي »مكانـا« تتحـدد أبعـاده 

تحديـدًا معينـًا))(. ذلك أن الفضاء الروائي 

لـم يعـد مجـاال لمالمسـة األحـداث وهـي 

مجموعـة  فيـه  تعيـش  حيـز  فـي  تقـع 

العناصـر  مـن  يعـد  بـل  الشـخوص،  مـن 

األساسـية في العمل الفني على المسـتوى 

التشـكيلي والداللـي، وقـد ميـز الدارسـون 

 »G.Durand دوران  »جيليبـر  أمثـال  مـن 

و»ميشـال   »J.Ricardou ريـكاردو  و»جـون 

أحدهمـا  فضائيـن:  بيـن   »M.Butorبوتـور

يعـود إلـى النـص واآلخـر يرتبـط بالمجـال 

الجغرافـي.  الفضـاء  وهـو  الطوبوغرافـي 

❋ مهدي الحاضي الحمياني: حين ينضج الصمت، رواية 2000، 

الطبعة األولى، مطبعة ما بعد الحداثة، فاس، المغرب.

❋ ❋ باحث وناقد مغربي.

 Youri lotman: La structure du texte artistique. Ed  )((

.Gallimard;1976.p3092

تشّكالت الفضاء الروائي في رواية
»حين ينضج الصمت«)❋(

تتعلـق  )النصـي(  األول  الفضـاء  فـي 

ممتـد  كمجـال  نفسـه  بالنـص  المسـألة 

لمجموعة من الرموز والعالمات المتوالية 

وهـذا  قوليـة،  قنـوات  عبـر  والمتراصفـة 

المجـال يشـكل حيـزا حيويـا وفعـاال تبنيـه 

اللغة عبر حركة خطية، وتبنيه القراءة من 

خـالل عمليـة التمثل التي تنصص شـعوريا 

وال شـعوريا عوالم فضاءات أخرى معاشـة 

فـي التجربـة ومسـتدعاة بفعـل المحفـزات 

التـي أثارتهـا عمليـة القـراءة المتماهيـة.

بقلم: د.شكير فيالة ❋❋

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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الشاعر مهدي احلاضي احلمياني

أمـا الفضـاء الثانـي )الجغرافي( فتلعب 

عبـر  والتشـكيل  التمثيـل  دور  اللغـة  فيـه 

وسـيط،  دون  المدركـة  المرئيـة  القنـوات 

الفضـاء  يكـون  أن  يمنـع  ال  هـذا  أن  إال 

الجغرافـي تعيينيـا وإيحائيـا يلعـب المبـدأ 

األيقونـي فيـه دورا مهما في توسـيع عملية 

النـص  فـي  وحضـوره  التشـكيلي،  البنـاء 

للبنـاءات  تجميـع  عبـر  يكـون  اإلبداعـي 

الشـكلية المنظمة داخل سـيرورة الخطاب 

التـي تحـدد رؤية المبـدع للعالم، وهي رؤية 

متكامـل  أيديولوجـي  نسـق  فيهـا  يتحكـم 

يرتبـط بمرجعيـات ثقافيـة. وانطالقـا مـن 

هنـا سـنعمل علـى بحـث تمثـالث الفضـاء 

فـي روايـة »حيـن ينضـج الصمـت«.

لقـد وردت أخبـار الروايـة فـي أفضيـة 

السـردي،  للفعـل  مسـرح  بمثابـة  هـي 

وسـيقت دون إحـاالت تعينيـة محـددة، مما 

مـن  االنفـالت  فـي  ينجـح  فضاءهـا  جعـل 

التحديـد، كمـا أن حفـر الروائـي لمسـافة 

فـي  سـاهم  والواقـع  الخيـال  بيـن  زمنيـة 

صياغـة أحـداث الروايـة في هيئـة )كأنما( 

آخـر  موضـع  وفـي  مـا  مـاٍض  فـي  وقـع 

بعيـدًا عـن -الهنـا- ممـا عمـق »الالتحديد 

سـنة  عشـرين  »قبـل  للفضـاء.  التعينـي« 

الطويلـة،  بقامتهـا  ـة  العصيَّ أعجبتـه 

وبعينيهـا  كتفيهـا  فـوق  المتهـدل  وشـعرها 

دفعـة  بهـا  أعجـب  الكبيرتيـن،  العسـليتين 

دّوختـه  واحـدة،  دفعـة  وأحبهـا  واحـدة 

ضربـة الحـب كمـا دّوختـه ضربـة الشـمس 

التـي أدخلته المستشـفى فـي حالة غيبوبة 

لذيـذة«))(.

فهـذه الصيغـة التـي اختارهـا الروائـي 

الفضائـي  متنـه  التميـز علـى  قـد أضفـت 

الفـرادة  لنصـه  خالقـا   corpus spatiale

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 8.  )((
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واإليهـام بـأن الفضـاء فـي الروايـة خـاص 

واسـتثنائي.

»حيـن  روايـة  فـي  المنتـج  الفضـاء  إن 

مشـخص  فضـاء  هـو  الصمـت«  ينضـج 

حـول  بخطابـات  مفعـم  كمضمـون  لفظيـا 

سـمح  ممـا  والمـروي،  المتخيـل  الحـدث 

لطبوغرافيـا  دقيـق  بوصـف  بالقيـام 

الحـدث، وتقييـم وظائـف الفضاء وعالقته 

ممـا  والزمـن  والمقامـات  بالشـخصيات 

يخـول مـن جهـة رصـد العنصـر الصـوري 

الـذي تشـتمل عليـه فضـاءات الروايـة فـي 

عالقاتهـا بالشـخصيات، ومـن جهـة أخرى 

اسـتخالص القيـم الرمزيـة واأليديولوجيـة 

المتعلقـة بتشـخيصه »ال يكفـي أن نقتصـر 

علـى تفّحـص كيفيـة تمفصل مـادة الفضاء 

أو  السـطحية،  تجلياتهـا  فـي  المحكـي 

طوبوغرافيـا  وصـف  علـى  نقتصـر  أن 

الروايـة... بـل يتعيـن، باإلضافـة إلى ذلك، 

اسـتخالص مـن كل ذلـك عالقـات بنائيـة 

أعمـق«))(. نحـو  علـى  صيغـت 

هكـذا، تتلقفـك خصوصية الفضاء في 

المركـزي  عنوانهـا  مـن  انطالقـا  الروايـة 

»حيـن ينضـج الصمـت« الـذي أتـى موحيـا 

فـي  لكنـه  نضجـه،  فضـاء  علـى  ومتكتمـا 

خـالل  مـن  الروايـة  فـي  حاضـر  الواقـع 

تمثـالت تخيليـة متعـددة فاقـدة إلحاالتهـا 

الرمـزي،  بطابعهـا  ومحتفظـة  التعينيـة، 

 .»hamborger. K »هامبوركـر  ك.  تقـول 

فـي كــتابها منــطق األجنـاس األدبيــة »كل 

ذي قيمـة تعينيـة أو مكانيـة يفقـد بمجـرد 

التعينيـة  قيمتـه  التخييـل  مجـال  دخولـه 

الوجوديـة، تلـك التـي قـد تكـون لـه ليتحول 

بذلـك إلـى رمـز«))(.

الطبيعـة  نلحـظ  أن  إذًا،  غرابـة  فـال 

هنري متران: المكان والمعنى، الفضاء الباريزي في قصة   )((

الملحق  حزل،  الرحيم  عبد  ترجمة  لبالزاك،  /فيراغوس 

الثقافي للعلم، 20 نوفمبر 1999، ص6، المغرب.

 K.Hambourger :Logique des genres littéraires .ed seuil  )((

1986.P715

تتلقفك خصوصية الفضاء في الرواية انطاقا من عنوانها المركزي 

»حين ينضج الصمت« الذي أتى موحيا ومتكتما على فضاء نضجه، 

لكنه في الواقع حاضر في الرواية من خال تمثات تخيلية متعددة 

فاقدة إلحاالتها التعينية، ومحتفظة بطابعها الرمزي.
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الفضـاء  لموضعـة  والمجازيـة  الرمزيـة 

فـي الروايـة التـي ال تتوقـف عنـد حـدود 

أيضـا  تنسـحب  بـل  المركـزي،  العنـوان 

تمثـل  حيـث  الفرعيـة،  العناويـن  علـى 

بيـن دفتـي الروايـة مجـردة مـن إحاالتهـا 

المباشـرة علـى فضـاء األحـداث، الشـيء 

الـذي يحفـز ذهن القارئ على اسـتحضار 

يضمـن  لكـي  وتمليـه  وتخيلـه  الفضـاء 

لعوالـم النـص المكانيـة احتمالية كينونتها 

قـدر  الفضـاء  باعتبـار  هنـاك(،  أو  )هنـا 

الحكايـة والمضفـي علـى التخييـل مظهـر 

الحقيقـة. وبالتالـي فالخاصيـة المتكتمـة 

واإليحائيـة لعناويـن هـذه األفضيـة جعلها 

النسـبي«،  »الالتحديـد  بسـمة  موسـومة 

ممـا منحهـا صفـة دوال رهيفـة وشـفافة 

تفتـرض قارئـًا حدقـا كـي ينتـج دالالتهـا، 

لـم  الحميانـي«  »المهـدي  وأن  خاصـة 

يركـز علـى الفضـاء كحـد مـادي، بـل كأثـر 

معايـش.

فبتفكيكنـا لتشـابكات إحداثيـة الفضاء 

الروائـي فـي »حين ينضج الصمت« ارتأينا 

أن نصنفه على الشـكل التالي:

ري
ّ

1 - الفضاء التذك

واالسـترجاع  التذكـر  عمليـة  تقـوم  ال 

إال إذا آزرهـا التخييـل كحـد تتشـابك فيـه 

العناصـر الخياليـة مـع العناصـر الواقعيـة 

منتجـا  تداخـال  يخلـق  ممـا  والتاريخيـة، 

لمجـال ثالث ينّشـط خيـال القارئ، ويحفز 

فـي  النصـي  العالـم  يتلقـى  كـي  تهّيؤاتـه 

بعـده المجـازي فـي المقـام األول، دون أن 

يفقـد اإلحالـة المرجعيـة الموجهـة للفهـم 

والتأويـل ومـن ثـم التمثـل. كمـا أن الفضـاء 

الـراوي  يحيـاه  الروايـة  فـي  التذكـري 

خـالل  مـن  وتخيليـة  ماديـة  كشـخصية 

لغتهـا الخاصـة، وتتفاعـل معـه الشـخوص 

توثيقيـة. وليسـت  انطولوجيـة  كحـاالت 

ال تقوم عملية التذكر واالسترجاع إال إذا آزرها التخييل 

كحد تتشابك فيه العناصر الخيالية مع العناصر 

الواقعية والتاريخية، مما يخلق تداخا منتجا لمجال ثالث

 ينّشط خيال القارئ.
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مـن هنـا جـاء فضـاء »فـاس« موسـوما 

الـذات  أعـادت  وتاريخـي،  ـري 
ّ
تذك بتجـلٍّ 

الناتـج  مـن  جـزءًا  ليصبـح  تخيلـه  الكاتبـة 

خيميـاء  تفاعـل  ولـده  الـذي  التخيلـي 

بشـكل  والخياليـة  الواقعيـة  العناصـر 

التخيـل جعلـت  قدريـة  أن  ذلـك  إبداعـي، 

 énnocé-spatiale فـاس كملفوظ فضائي

ناسـه  بعـض  إبـداع  عـن  بصمتـه  يكشـف 

الهـش  والوجـود  القيمـي  التـردي  لروائـع 

المتـوازن، وفـي اآلن نفسـه جعلتـه  وغيـر 

طالـت  قـد  وتشـوهات  انحرافـات  يقـاوم 

الفضـاء/ الرمـز. »ومـع أن شـروخا عميقة 

أصابـت هـذه المـرآة فـإن كل شـيء يظـل 

كالبلـور«))(. صفحتهـا  علـى  واضحـًا 

ـر 
ّ
كمـا أن مراوحـة الفضـاء بيـن التذك

ل لـه االنفـالت مـن إلزاميـة  والتخّيـل خـوَّ

لفـاس، فـراح  الفيزيقيـة  المنحنيـات  نقـل 

مجّسـات  خـالل  مـن  فضاءهـا  يرصـد 

العالقـات الرمزيـة والمكانيـة التـي تربـط 

عالقـة  وهـي  »فـاس«  بالفضـاء  الـراوي 

تلتقـط  كبـرى  كعيـن  األخيـر  هـذا  صـورة 

وتخـّزن كل مـا يجـري، فتجلـي المنسـكن 

بيـن شـقوق ذاكرتـه -فضـاء فـاس- التـي 

المهمـة  وهـذه  صمتهـا،  عـن  سـتخرج 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 15.  )((

أسـندها الروائـي للبطـل »إدريـس« بشـكل 

والتحديـد،  التعييـن  عـن  ينـزاح  تخيلـي 

الفضـاء  فيـه  يظهـر  روائيـا  واقعـا  ليبلـور 

كشـكل بنائـي، لذلـك ينبغي فهمـه انطالقًا 

حـق  لنـا  يخـّول  الـذي  التصـور  هـذا  مـن 

إدراك توزيـع وربـط العالقـات بالمكونـات 

»إن  بواقعيتـه  لإليهـام  للفضـاء  الماديـة 

ال  بنـاء  فهـو  شـكال  باعتبـاره  الفضـاء 

شـيء  خاصيـة  وللترميـز  للداللـة  يختـار 

إال لحضـور مالمـح  واقعيـة،  أو مواضيـع 

بيـن  القائمـة  العالقـة  مـدى  لنـا  توضـح 

الفعلـي  الثقافـي  الترميـز  وبيـن  الفضـاء 

.)(( البشـر«  عنـد 

فـاس  لفضـاء  البنائـي  االختيـار  فهـذا 

يكشـف رغبـة الروائـي فـي اإليهام بحدوث 

الفعـل فـي الزمـان والمكان، كما أن واقعية 

عمليـة  خـالل  مـن  تتحـدد  الفضـاء  هـذا 

التـي  الـراوي  أنـا  تمارسـها  التـي  ـر 
ّ
التذك

ـر علـى مـدارات تخيليـة 
ّ
التذك تفتـح فعـل 

تعطـي للفضـاء بعـده كأثـر وكتمثيـل وليـس 

هـي  وإنمـا  واقعيـة،  لحقيقـة  كانعـكاس 

حقيقـة نصيـة بامتيـاز »إن الفضـاء يقـول 

النـص حقيقـة«))(. أن 

7A.J.grimas: Sémiotique et Sciences Sociale. Ed Seuil.1976.P129  )((

 8Charls Grival : Production de l’intérêt romanseque.ed  )((

Mouton.1982.P104

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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لحظـة  عـن  المعبـرة  الحقيقـة  فهـذه 

مكانيـة تـّم اختزالهـا فـي الرواية من خالل 

الذاكـرة والتخييـل اللذيـن يفتحـان ماهيـة 

فضـاء فـاس.

2 - الفضاء االرتكاسي

نظـرا  التسـمية  هـذه  اقترحنـا  لقـد 

»البـار«  أفضيـة  تموضعـات  لطبيعـة 

فـي  وغيرهـا  نـوح«  و»شـجرة  و»السـجن« 

الرواية، وكذا للتظافر الداللي الذي تلعبه 

هـذه التموضعـات فـي إضاءة مجموعة من 

خاصـة  الروايـة،  داخـل  النفسـية  األبعـاد 

وأن »الحاضـي الحميانـي« كثيـرا مـا كان 

يقوم باسـتقراء ذوات الشخوص باالستناد 

إلـى ثقافتـه النفسـية التـي هـي أقـرب إلـى 

التحليـل. إلـى  الوصـف منهـا 

ففـي فضـاء »البار« تنهـار حواجز البوح 

وتتساقط األقنعة، وتتكشف حجم الهزيمة 

الوجوديـة واالجتماعيـة واإلنسـانية. »لـدى 

المهموميـن الذين يدفنون إحباطهم...«.))(

ويقـول الـراوي أيضا »حيـن يظل المرء 

وحيـدا فـي زاويتـه يجتـر ذكرياتـه المريـرة 

الراهنـة ويتشـبث باألمـس  اللحظـة  يلغـي 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 26.  )((

مـا  لـه  تشـنج  الزمـن،  مـن  هـارب  كزمـن 

بتفاصيـل  المتخـم  اآلن  هـذا  فـي  يبـرره 

األحـداث«))(.

نـوح«  »شـجرة  فضـاء  أيضـا  ويحضـر 

فـي عالقاتـه بإدريـس حيـث تكـون سـنده 

ودعامتـه فـي انهياراتـه العاطفيـة وخيباتـه 

االجتماعيـة.

»البـار  فضـاء  بـأن  نسـجل  كمـا 

والشـجرة« أفضيـة تسـجل حضـور األنثـى 

)زهـرة - الحبيبـة التـي خانـت الحجامـي 

- سـعاد صارعـت إدريـس(، فإلـى أي حـد 

بتمثـالت  األنثـوي  الحضـور  هـذا  يشـي 

مسـتعارة لألمومـة واسـتدعاء لمعادالتهـا 

الرمزيـة وإلحاالتهـا؟ وتمثلهـا الملفوظـات 

التالية. »منكمش في غطائه«))(، وكذلك - 

»انتزعنـه مـن حضن أمـه انتزاعا«))(، وكذا 

بعـض  عـودة  وصـف  علـى  السـارد  إتيـان 

انتكاسـية. عـودة  ذواتهـا  إلـى  الشـخوص 

مغلـق  كمجـال  »السـجن«  فضـاء  وفـي 

الذكريـات  شـريط  »أحمـد«  فيـه  يسـتعيد 

توفـر  االطمئنـان، وضعيـة  مـن  فـي حالـة 

لـه »سـيكوالتية« معينـة تعطـل خطيـة زمـن 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 48.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 18.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 41.  )((

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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القصـة المنسـاب، وترهنـه للحظـة التذكـر 

وليسـت  بامتيـاز  مكانيـة  لحظـة  وهـي 

فضـاء  خـارج  بذهنـه  يقفـز  ألنـه  زمانيـة، 

االسـترجاعي  بخيالـه  ليعانـق  السـجن 

واألحـداث. الوقائـع  مـن  جملـة 

األفضيـة  هـذه  تصبـح  بذلـك، 

بخواصهـا االنكماشـية االرتداديـة عبـارة 

يمكـن  ثـم  ومـن  كبيـر،  رمـزي  رحـم  عـن 

بالعـودة  تجـاوزا-  العمليـة-  هـذه  وسـم 

عـودة  وهـي  الرحـم،  إلـى  الرمزيـة 

متداعيـة مـن جـّراء األحـداث التـي ألّمت 

حاضرهـا،  فـي  وأربكتهـا  بالشـخوص 

وبالتالـي ركنـت إلـى االرتـكاس والتقوقـع 

فيـه  تكـون  نفسـي  كزمـن  الماضـي  فـي 

الـذات فـي حالـة دفـاع لمواجهـة حاضـٍر 

مسـتعٍص عـن الحـل. ولهـذا االسـتدعاء 

فـه الروائـي مـا يبـرره 
ّ

الرمـزي الـذي وظ

فنيـا وموضوعيـا لكـون »الرمزيـة وسـط 

لتعبيـر عـن واقع غير لغـوي«))(، وفي اآلن 

نفسـه إيمـاء إلـى نـوع مـن مأسـاة الـذات 

اللفـظ  خـالل  مـن  الروائـي  مثلهـا  التـي 

والفعـل ورد الفعـل كآليـات دفاعية تحقق 

الروايـة،  فـي  لألبطـال  لحظيـا  توازنـا 

وتثبـت الوجـود فـي مـكان مـا بعيـدًا عـن 

والقلـق. األلـم  مصـدر 

ويبقـى تحليـل هـذا النمـط مـن الفضاء 

يقينيـة  يدعـي  ال  رمزيـا  تأويـال  بـدوره 

النتائـج.

3 - الفضاء المعاكس

فضـاء آهـل بالحيرة والتوتر واالغتراب، 

والقلـق،  باالرتبـاك  مشـحون  زمـن  يماثلـه 

وطـرح لالسـتفهامات المصيريـة مـن طـرف 

األحـداث  قدريـة  موضعتهـا  شـخصيات 

الهيرمينوطيقا  وآخرون:  زيد  أبو  حامد  ونصر  حنفي   )((

الدار  المغرب،  للنشر،  قرطبة  دار  ص140،  والتأويل، 

البيضاء.

فضاء آهل بالحيرة والتوتر واالغتراب، يماثله زمن مشحون 

باالرتباك والقلق، وطرح لاستفهامات المصيرية من طرف شخصيات 

موضعتها قدرية األحداث الروائية بين »الهنا والهناك«.

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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الروائيـة بيـن »الهنـا والهنـاك« بيـن »الكائـن 

مـن  الضـرب  هـذا  ويتمثـل  والمفتـرض«. 

المـدروس  الروائـي  المتـن  فـي  األفضيـة 

»بالغـرب«، إذ يمثـل للبطـل »إدريـس« فضـاًء 

معاكسـًا ومناقضـًا ألحالمـه وتطلعاتـه، ممـا 

عّمق فيه التمزق والتشـظي واجتراح سـؤال 

الـذات واآلخـر »كان إدريـس يحكي عن هذا 

الغـرب العجائبـي عـن تقدمـه وتطـوره عـن 

تشـظيه االجتماعـي وأنانيتـه المصلحيـة... 

حيـن  لالنقضـاض  مسـتعد  شـرس  غـرب 

مـكان  ال  غـرب  مهـددة،  مصالحـه  تكـون 

فيـه للصداقـة، فالمصلحـة والمصلحـة أوال 

وأخيـرا«))(.

وهنـاك أيضـا فضـاء »السـجن« الـذي 

يقتـات منـه -أحمـد- تشـظيه بـكل عنفـه 

وقسـاوته، فـراح يسـائل قانـون المؤسسـة 

الـذي  العـرف،  قانـون  أمـام  وتراجعـه 

للذمـم  الشـرائية  والقـدرة  المـال  يزكيـه 

والضمائـر، ممـا يهـدد بتحطيم مؤسسـات 

المجتمـع. »ظـل أحمـد واجمـا وفـي رأسـه 

تتصارع األسئلة وتتناسل، كلها تنصب في 

محاولـة فهـم هذا الـذي يجري، هذا الذي 

يحـدث هـذا الـذي يعتمل فـي رحم مجتمع 

يسـتعصي علـى الفهـم والتحليـل، كل شـيء 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 79.  )((

يصيـر مباحـا حيـن يعطـل القانـون بعـرف 

عـام«))(.

تحليلـه  تعميـق  مـن  الـراوي  ويزيـد 

تناقضـات  مـن  حولـه  يـدور  لمـا  ونقـده 

وتسـابق نحـو ترسـيخ فكـرة أنـا ومن بعدي 

الطوفـان، حيـث يقـول »مـا يهمـه هـو هـذا 

المجتمـع،  ينخـر  الـذي  الماكـر  الخلـط 

كل يسـيج نفسـه بترسـانة مـن النصـوص 

والعالقـات تضعـه فـي مأمـن مـن تقلبـات 

وأمزجتهـم«))(.  النـاس  وأهـواء  الزمـن 

الفضـاء  هـذا  إلـى  فباإلضافـة  إذن، 

المعاكـس المتمفصـل من خـالل نموذجين 

فضـاء  هنـاك  والسـجن،  الغـرب  همـا: 

بمؤسسـاته  المجتمـع  هـو  معاكـس،  ثالـث 

المنخـورة، إذ زاد هـذا األخيـر مـن تأزيـم 

وجـود أحمـد وإدريـس، بحيث ال يسـتجيب 

والكرامـة  الحريـة  فـي  إدريـس  لطمـوح 

إدريـس  والنتيجـة: رغبـة  الـذات  وتحقيـق 

الفضـاء  لفتـح  كوسـيلة  ثانيـة  السـفر  فـي 

ووعدا باسـتكمال سـعادة منقوصة، ولَم ال 

يكـون هـذا السـفر نوعـا مـن االنفـالت مـن 

خاصـة  المعاكـس،  الفضـاء  هـذا  جاذبيـة 

وأنـه لـم يسـعف -أحمـد- على أن تسـتقيم 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 75.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 75.  )((
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في إدراكه األدوار المنوطة بمجتمع تجري 

حركتـه عكـس تيـار اإلصـالح والتغييـر، إذ 

يجـد مؤسسـة السـجن فضـاء إلنتـاج أعتى 

المجرميـن، عوض إصالح االعوجاج ونزع 

زيـغ  تغذيـة  والنتيجـة  االنحـراف،  شـوكة 

»الحجامـي«  بـأن طريـق  واقتناعـه  أحمـد 

هـو الطريـق السـالك. »أيـام السـجن هـذه 

سـتعطيه حصانـة ضـد الخـوف وسـتملؤه 

حتـى االقتنـاع بـأن طريـق الحجامـي هـو 

طريـق الصـواب مـا دام الجميـع يغـرق فـي 

أشـكال  جميـع  إبـداع  فـي  ويتفنـن  النهـب 

اإلفـالت«))(.

4 - الفضاء الناطق

لقد اسـتعرنا هذه التسـمية إشـارة إلى 

ذلـك الوعـي الـذي ضمنـه الروائي للفضاء 

إلفشـائها  وأسـرارا  إلبالغهـا،  كرسـائل 

»روالن  يقـول  فكمـا  بهـا،  النطـق  وعنـد 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 75.  )((

قـوة  ثمـة  ليـس   »Roland Barthes بـارث 

تمنـع األشـياء مـن الـكالم« ))( بذلـك يعـد 

مـن األفضيـة التـي سـتنطق أو تربـو علـى 

حـواف الـكالم لكـن دون أن تتكلـم، وتتمثـل 

فضـاء  خـالل  مـن  الروائـي،  النـص  فـي 

العتيقـة  المدينـة  أن صمـت  إذ  فـاس«))(، 

مـع  سـتتبدى  حقائـق  حنايـاه  بيـن  يخفـي 

الزمـن رغـم تصدعاتـه، فهـو كمـا وصفـه 

»الحميانـي« مـرآة »فـاس مرايـة« والمـرآة 

تنطـق بصمـت بمـا ينعكـس عليهـا، فتجليه 

فهـي  ثـم  مـن  شـروخا،  كانـت  وإن  بلـورا 

تخفـي فـي جوفهـا كالمـا مؤجـال.

التـي  نـوح«  »شـجرة  فضـاء  وهنـاك 

تبـوح وتكشـف  نضـج صمتهـا فقـررت أن 

بمثـول  مشـروط  كالم  لكنـه  المسـتور، 

»إدريـس« تحـت ظاللهـا الوارفة »ال يهم أن 

أنتظر إدريس هذا المسـاء... سـأحكي له 

 Roland Barthes: MYTHOLOGIE. SEUIL, POINTS, PARIS 1657  )((

.P 194

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 15.  )((

في رواية »حين ينضج الصمت« يحضر الفضاء في قوالب استعارية 

وكنائية تشتمل على العنصر الصوري الذي يسمح بتشخيص 

ما ليس مرئيا أو محسوسا.

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
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أشـياء كثيـرة قبـل أن يسـافر ثانيـة، ألول 

مـرة سأكشـف أسـرارا ال يعرفهـا الكثيرون 

الحـارة...«.))( فـي هـذه 

فقـد طفـح الكيـل بالشـجرة، وتريـد أن 

تعطـي كعادتهـا حقائـق ربمـا تسـعف جيـل 

الحـارة علـى فهـم مـا جـرى لتداركه، بذلك 

جـاء الفضـاء مضطلعـا بوظيفـة توجيهيـة. 

مـن هنـا يمكـن أن نطلـق عليـه أيضـا مـع 

 »Philippe hamoune هامـون  »فيليـب 

التوجيهـي-))(. -بالفضـاء 

األفضيـة  هـذه  سـتنطق  هـل  لكـن 

كالمهـا  أن  أم  عنـه؟  المسـكوت  وتكشـف 

يقيـن بالقـوة وتـردد فـي الفعل، خاصة وأن 

»شـجرة نـوح« مثـال لـم تحسـم فـي البـوح 

شـيء؟))(. بـكل 

5 - الفضاء المتخّيل

عـن  النّقـاد  مـن  القليـل  تحـّدث  لقـد 

الفضـاء المشـّخص لفظيـا كتجربـة تقـوم 

أحداثهـا فـي عالـم يوجـد داخـل اللغـة، وال 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 92-91.  )((

النص«  في  »المعرفة  هامون  لفليب  مقال  في  هذا  ورد   )((

ويريد بهذه الفضاءات المواضع التي تم فيها اختزان الخبر 

وتناقله، وتبادله بشكل من األشكال...

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 92.  )((

لذلـك نجـد »فرانسـوا  لـه،  واقعـي  وجـود 

يميـز   »FRANCOIS Léotard لويطـار 

فضـاء  هـو  الـذي  الداللـة  فضـاء  »بيـن 

الـذي هـو فضـاء  اللغـة، وفضـاء اإلشـارة 

الرؤيـة«.))(.

الصمـت«  ينضـج  »حيـن  روايـة  وفـي 

اسـتعارية  قوالـب  فـي  الفضـاء  يحضـر 

الصـوري  العنصـر  علـى  تشـتمل  وكنائيـة 

مرئيـا  ليـس  مـا  بتشـخيص  يسـمح  الـذي 

المتخيـل  الفضـاء  بوصـف  أو محسوسـا، 

وهـذا  ومتماسـك  دال  نظـام  خـالل  مـن 

األمـر نجـح فيـه الخطـاب الشـعري أكثـر 

مـن السـردي، ومـا تحققـه هنـا إال لكـون 

الشـعرية  األسـماء  مـن  اسـم  الروائـي 

المجربـة. المغربيـة 

لهـذا، فالبعـد الصـوري الـذي يتمتـع به 

هـذا الفضـاء فـي خطـاب الروايـة، سـمح 

الموضعيـة  السـمات  مـن  مجموعـة  بنقـل 

أمـام  فعلـه  وردود  اإلنسـان  حركـة  إلـى 

األحـداث، فيتحـول الفضـاء إلى شـخصية 

ال  تمـاهٍ  فـي  مسـتقبلها  تـورط  روائيـة 

منـاص منـه، ويتجلـى فـي روايـة »الحاضي 

الحمياني« من خالل »شجرة نوح« كفضاء 

جاء هذا في كتاب:  )((

الرحيم  عبد  انزنزويك.ترجمة  يوري  المتخيل«  »الفضاء 

حزل، مجلة فكر ونقد، عدد 33 سنة 2000، ص 126.

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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السـردي  التصنيـع  إعـادة  مصانـع  دخـل 

ممـا  البطولـة،  أدوار  أحـد  لـه  فأنيطـت 

منـح لهـا بذلـك أبعـادا وجوديـة بموقعتهـا 

مـن  نهـا 
ّ
مك تفاعلـي،  حركـي  سـياق  فـي 

القـدرة علـى التواصـل والعطـاء، واالمتداد 

مـن  تختزنـه  بمـا  الجمعيـة  الذاكـرة  فـي 

والنقـوش  المناجـاة  بيـن  تراوحـت  أسـرار 

مـن  خرجـت  كخرافـة  »شـامخة  والبـوح. 

عمـق التاريـخ البشـري أنـا هنا منـذ األزل، 

منـذ بذرتنـي يـد نبوية واختفـت في حضن 

عايشـت  هنـا  كبـرت  الجبـال،  ضبـاب 

تقلبـات الدهر وأهـوال األزمان واحتضنت 

أجيـال الحـارة واحـدًا مـن أبنائي حين كان 

الواحـد منهـم يتسـرب إليـه الحـزن يأتينـي 

بهمومـه، يبـوح بهـا كالما عاشـقا أو وشـما 

جسـدي«))(. علـى 

حيـا  كائنـا  الفضـاء  يصبـح  هكـذا، 

ويصيـر اإلنسـان فضـاء وركحـا تـدور فيـه 

الوقائـع الروائيـة »الملـل عشـش في داخله 

منـذ فتـرة طويلـة« ))(. فالشـخوص صارت 

كمـا  السـأم،  فيـه  يعشـش  خرابـا  ركنـا 

تعشـش الفطريـات فـي أقاصـي المغـارة. 

وسـلوك  تقوقعـه  مـن  بالتأكيـد  »سـيخرج 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 91.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 42.  )((

الطفـل المدلـل المعشـش فـي داخلـه«))(. 

تفضيـة  مـن  نوعـا  أيضـا  نجـد  كمـا 

مرفـأ  الروائـي  يجعلـه  بحيـث  اإلنسـان، 

اإلنسـانية. المشـاعر  وجـزر  مـد  لرسـو 

بعـد  إال  المنـزل  إلـى  أحمـد  يعـد  »لـم 

غمـى علـى العيسـاوية، 
ُ
أيـام، حيـن دخـل أ

بحرقـة«))(. حضنـه  فـي  خديجـة  ارتمـت 

فمحاولـة تفضيـة اإلنسـان هـذه تؤكـد 

بـأن الفضـاء فـي الرواية لـه وجود بدواخل 

صيـرورات  تؤطرهـا  كتجربـة  اإلنسـان 

لغـوي  تشـخيص  يؤطرهـا  التـي  الداللـة، 

بـل  الـدوال،  نظـام  داخـل  لـه  مـكان  ال 

الــتي  يقـوم مـن خـالل تجربـة التخــاطب 

تحققـه  يبقـى  مفهوميـا  الفضـاء  تصــّير 

الخطابـي،  العنصـر  بانغالقيـة  مرتهـن 

وعليـه ال غرابـة أن تجيـز الكتابـة الروائيـة 

عنـد »الحاضـي الحميانـي« حضـور هـذا 

الداخـل - فضائـي Inter Spatiale الـذي 

االنفعـال  علـى  مكانيـة  أبعـادا  يضفـي 

لإلنسـان. الداخلـي 

كل هـذا يفتحنـا علـى عمـق اشـتغاالت 

الفضـاء،  مـن  النمـط  هـذا  علـى  الروائـي 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 38.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 31.  )((
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االشـتغال  هـذا  حضـور  فـي  لـه  ويشـفع 

لغتـه  مظـان  فـي  الشـعرية  حساسـيته 

لـي  جـاز  إذا  القـول  »أسـتطيع  الروائيـة، 

يتعلـق  األمـر  أن  الظاهـرة  هـذه  تبريـر 

الحميانـي«  الحاضـي  »المهـدي  بانحيـاز 

الغنائيـة  الكلمـات  لفتنـة  المشـروط  غيـر 

لغتـه  فـي  متجـردة  تظـل  التـي  النفـاذة 

بكيفيـة سـابقة لـكل اختيـار واكتسـاب«))(.

وإذا كانـت المرونـة التعبيريـة والرؤيـة 

الشـعرية التـي تتخلـل كتابتـه الروائيـة قـد 

سـمحت لـه بتفضيـة اإلنسـان، فإنها أيضا 

الفضـاء  الفضـاء، حيـث  سـمحت بأنسـنة 

عنـده ممتلـك لصـوت وكينونـة، ولغـة تعـد 

بالـكالم، فمثـال نجـد »شـجرة نـوح« تمثـل 

حكايـاه  فيـه  تعجبنـي  »كانـت  األم  أدوار 

المدهشـة،  بطريقتـه  تفاصيلهـا  يقـص 

 ،4 رشيد بنحدو: تقديم رواية »حين ينضج الصمت«: ص   )((

الطبعة1، مطبعة 2000، ما بعد الحداثة، فاس، المغرب.

وأبنائـي يتابعـون رحالتهـم بصمـت ممزوج 

بانبهـار حقيقـي، أغصانـي الوارفة تظللهم 

يعـرف  ال  لهيـب  مـن  تحميهـم  جميعـا، 

قسـوته إال مـن عاش في هـذه المدينة«))(.

التداخـل  علـى  مثـاال  أيضـا  ونجـد 

المبـدع الـذي أقامـه الروائـي بين اإلنسـان 

والفضاء في قول السارد »هو ككل شجرة 

مثلي لن يموت إال واقفا رغم الهزات التي 

عرفهـا بيتـه فـي الشـهور األخيـرة. صامدا 

كذلـك الجبـل الـذي يحضن الحـارة ويقيها 

الريـاح العاتيـة، رجـل آخـر فـي مـكان كان 

سـينهار ككـرة ثلـج وقـد دحرجتهـا عاصفة 

مجنونـة«))(.

الفضـاء  أنسـنة  علـى  االشـتغال  إن 

وتفضيـة اإلنسـان يضعنـا أمـام مـا يعـرف 

بــ »فضـاء الداللـة« الـذي ال وجـود مؤكـدا 

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 20.  )((

حين ينضج الصمت: مرجع سابق، ص 90.  )((

إن االشتغال على أنسنة الفضاء وتفضية اإلنسان يضعنا 

أمام ما يعرف بـ- فضاء الداللة - الذي ال وجود مؤكدا له، 

بل يتم التعامل معه »كما لو« يمكن إدراكه خياليا، 

لكن لن يعاش مرجعيا، وعيشه كتجربة يبقى فرديا محضا.

http://www.maghress.com/city/%D9%81%D8%A7%D8%B3
http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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لـه، بـل يتـم التعامـل معـه »كمـا لـو« يمكـن 

لـن يعـاش مرجعيـا،  إدراكـه خياليـا، لكـن 

محضـا. فرديـا  يبقـى  كتجربـة  وعيشـه 

إذن، الفضـاء الروائـي في »حين ينضج 

وبحركـة  مؤجـل،  ببـوح  يضـج  الصمـت« 

داخليـة تعتمـل فـي رحـم أفضيـة الروايـة 

واإلبانـة؛  لإلفصـاح  متدافعـا  اعتمـاال 

األسـلوبي  الصـوغ  بطبيعـة  مرتهـن  لكنـه 

المونولوجـي  التلفـظ  بـه  ينهـض  الـذي 

فـي الروايـة، ويتأسـس فـي إطـاره الحكـي 

الواعـي الـذي يكشـف الوجـود االجتماعـي 

المنحـى  هـذا  أن  كمـا  الروايـة،  لمجتمـع 

المونولوجـي الـذي طبـع األسـلوب الروائي 

منـح الروايـة نوعا من االقتضاب السـردي 

الروايـة. أتـى منسـجما وحجـم  الـذي 

المنظـور  هيمنـة  يعنـي  ال  وهـذا 

توافـق  إقامـة  فـي  توفقـت  بـل  األحـادي، 

العمـل وشـكله، وذلـك  بيـن واقعيـة  ناجـح 

المسـار  مـع  متوافـق  سـردي  بتفضـيء 

ومتماسـك  متناغـم  بشـكل  الحكائـي 

إلـى  أدى  ممـا  فضاءاتهـا،  تنظيـم  مـع 

الحكائيـة  الحبكـة  عقـدة  فـي  انعطافـات 

مـن جهـة، وطبيعـة تصاعـد وتيـرة النضـج 

الـذي يتـم بشـكل داخلـي ونجـوي مـن جهـة 

أخـرى؛ إذ نضـج الصمـت فـي أركان البـار 

وقنيناتـه، وتحـت الشـجرة التـي أصبحـت 

بيوتـات  وفـي  صمتهـا،  لتكليـم  متأهبـة 

انهـارت أسـوارها، فأصبـح الخبـر مندّسـًا 

ومتناسـاًل فـي فراشـها، ونضـج البـوح بيـن 

حنايـا الصـدور، حيـث المناجـاة والتملـي 

إرهاصـات لكسـر طـوق الصمـت وقضـاء 

وطـره.

يربـط  مـا  بـأن  نسـجل  األخيـر  وفـي 

للتفضـيء  االختيـاري  السـنن  بيـن 

والبنيـة  التأويلـي،  والسـنن  السـردي 

ينضـج  »حيـن  روايـة  فـي  الطبوغرافيـة 

وتكامـل  تعاقـد  عالقـة  هـي  الصمـت«، 

أفضيـة  بيـن  االتصـال  أواصـر  توثـق 

الروايـة وخطاباتهـا، بذلـك، ينتج الفضاء 

كشـكل  »التصامـت«  معنـى  الروايـة  فـي 

مـن الوعـي السـلبي باألوضـاع فـي بعدها 

وتأكيـدا  اإلنسـاني،   Spatiale الفضائـي 

لتلـك  للروائـي  الحدسـي  التمثـل  لعمـق 

بيـن  تقـوم  التـي  المتشـاكلة  العالقـات 

اإلنسـان والفضـاء، وهـو عمـق ال يفصـح 

مباشـر،  بشـكل  الروايـة  فـي  نفسـه  عـن 

وإنمـا يحضـر علـى شـكل انعـكاس كنائـي 

نثرهـا. شـعرية  للروايـة  حقـق 

http://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1
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ِهَزْبـر حممود ❋

❋ شاعر  عراقي.

نا َحيُّ

ِن ُقبالَة َبيتْي ، كاَن َبيُت الُمَؤذِّ
بِِه لَِي َما لِْلــنَّاِس ِفي َأيِّ ُمؤِمِن !

بَِمْعنى إِذا َما غاَب ، 
َغاَبْت َمديَنٌة 

ِمن اأَلمِن َعن َصدري
ني وَصوٌت َيُهزُّ

وَقْد َكاَن نِْعَم الجاُر
ٰى َو باُبُه بِبابْي َحتَّ

ِن َمعُّ َلدى الباَبيِن ُحْسُن التَّ
وَرْغَم بَأنَّ الَعْيَن َوْخٌز ِعناُقها

ِن ! َفِمْنها التي تأتي بَِجْفٍن ُمَبطَّ
نا وذلَك ال َيْنفي بَأنَّ بَِحيِّ
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حواَسًا َمَشْت فيِه بِِحسٍّ ُمَسنَِّن
ًة وا ُأخوَّ وَلِكنَّ َأهَل الَحيِّ َظلُّ

ُل ُكلَّ الُمْسَتحيِل لُِمْمِكِن ُتَحوِّ
نا ومئَذَنـُة الَحيِّ التي هَي ُأمُّ

َبَدْت َذاَت َأْحضاٍن َو َخْصٍر َو َأْعُيِن 
َتكاُد إِذا َما قاَل : 
اِة ، حيَّ َعلى الصَّ

ِة الَقوِل الذي قيل َتْنَحني ِمْن ِرقَّ
يِّبيَن َمساجٌد أَلنَّ َأذاَن الطَّ

ِن ! يها بُِحبٍّ ُمَلحَّ َتُلمُّ ُمَصلِّ
وَتْنُشُرُهْم في الحيِّ َبْعَد صاتِهْم

ِن ! وَن َأهليِه بِِفْكٍر ُمَؤمَّ ُيَوعُّ
ًا ناِحًا ِمْثَل َقرَيٍة وإِْن َكاَن َحيَّ
ُه َلبَّى الوجوَد َكَمْسَكِن وَلِكنَّ

نيا بَِأْن َظلَّ َمانَِعًا َفَقْد َأْعَجَز الدُّ
َضياَع اْنـتِماءاٍت بِِشْبٍر ُمَعْنَوِن !
وُمْعِجَزُة الَمْنَفى ِوالَدُة ُغْرَبـٍة ،

اُم ِمْن دوِن َموِطِن ! بِها َتْحـَبـُل اأَليَـّ
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ْرطيُّ َأْفَقَر َأْهِلِه وكاَن بِـِه الشُّ
ِن ! ْرطيِّ ِكْبُر الُمَحصَّ َوَما كاَن لِْلشُّ

ٍة وَليَس َلدى أوالِدِه َأيُّ ِمنَّ
عوِر بَِأْحَسِن َعَلينا وال َفْضُل الشُّ
وَلْم َنُك ُسْمرًا طائفييَن ، َبْل َلنا
ِن ! َلوُّ ُوقوٌف مَع اأَللواِن ِضدَّ التَّ

فاِت َشتائمًا وَنْشَتقُّ ِمْن َبعِض الصِّ
ِن َلَديها مَع اأَلْعصاِب ِفْعُل الُمَسكِّ
َفكاَنْت ُعيوُب الَوْزِن َأْقَسى َشتيَمٍة

ِن ! وَأْقسى ُبنوِد الُخْبِث َفْضُح الُمَدخِّ
ا بناُت الَحيِّ  وَأمَّ

فالُحْسُن عندما ُيؤاخي َرنيَن الُعْمِر
ِمن دوِن َمْعِدِن !

َة كاِهٍن يُب ِهزَّ لَِيـْهَتزَّ فيَّ الشَّ
ِن َيُقصُّ حنينًا ِمْن َوقاِر التََّكهُّ

ُترى !
ٍر ! َهْل َلبِْسَن اأَلْمَس لِْبَس َتَذكُّ

ا َذَكْرَنني ؟ َفَأْخَطْأَن بِاأَلثواِب َلمَّ
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ُترى !
وَت فاْشَتْقَن لِلَّذي َهْل َأَكْلَن التُّ
َأَكْلناُه باْستِْغفاِل َطيٍر َو َأْغُصِن !

ْزِف  َلُهنَّ انحناُء النَّ
ما داَم َضائعًا دمي

ني ! حيُث ال جرٌح عليِه َيُدلُّ
َفُمْنُذ اْفَتَرْقنا و الجراُح َمتاَهٌة

وآالُمنا َتْتلو َمسيرَة ُمْذِعِن
ٌة وما ِذكرياُت الحيِّ إال ِمَنصَّ

إِلطاِق تأريخي 
وإاِل أَل نَّني ...!

َكبرُت وَها َقْد ِصرُت ُمْعِلَن ُحْزنِِه
وُكْنُت بِِه الَمْخفيَّ في ُكلِّ ُمْعَلِن !

وكي ال ُأطيَل الَقوَل َعْن َحيِّنا
وَقد َعِلمُتْم مجيئي 

بِالكاِم الُمَقنَِّن !
نا ِن َحيَّ َأزاَحْت ُحكوماُت التََّمدُّ

ِن !! وها َنحُن َقْد ِسرنا لَِعْصِر التََّمدُّ



1062019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

شعر

جابر النعمة ❋

ُأدّوُن مشاهداتي، 
وأهــرب

❋ شاعر  كويتي.

دوه من االسم جرَّ
من ُحلمه المتكّرِر،

من موته مثلما يتصّور أو يشتهي
من محاولٍة الكتشاف العداوة

بين الزمان وبين المكان
وساقوه نحو النهاية

كي يعرفوا أّوَلْه 
وّرطوه بحاضره وبماضيه
أعَطوه حنجرًة ال تغنِّي،

ولسانًا طويًا
ُيجرُّ به نحو قاتله

وِوعاَء دٍم
فيه يغمُس أحامه

لم يعيدوا لعينيه شيئًا رآه،
مَحوُه،

مَحْوا وجهه،
حرموه البكاَء على نفسه،

سلبوا كلَّ ما كان لْه
كاَد  َينسى .. وُينسى
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ولكنه كان يصرُخ
يرقص مثل الشرارِة

وهي تحّفُز ذاكرَة القنبلْة. 
حين جئُت إليِه،

وحيدًا يلملُم أشاءُه،
رأسه ههنا،

رئتاه هناَك .. تحاوُل لمَس الهواْء
شفتاه اصفراٌر
بقايا صراٍخ:

»ال تجيء الحقيقُة إال
في ثياٍب ملّطخٍة بالدماْء«
كان يمشي أمامي مضيئًا،

حامًا في يديه النهاْر
ال أحسُّ به.. ال أراُه

بكى
فبكيُت،

تأّوَه ، ثم استداْر:
»كن كمن ال يموُت

وكن شاعرًا لحظَة االنفجاْر«



1082019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

شعر

فـهــد أبـو محـيـد ❋

َهاٌل على ابـتـِ
ـَـة س وٍط ُمـَقـدَّ ُخـيـُ

الَحســـَره  بَِهـــا  َتسَتشـــري  حروُفـــَك  هـــذي 
بـــَره  النَّ عـــارُم  إرٌث  شـــجوُنَك!!  وذي 

خاطـــرٌة  َتْعُبــــْرُه  َلـــْم  ُتـراُبــــَك  وذا 
َتــــكَره  مـــا  ـــاِض  الَفيَّ َبــــوِحَها  وفـــي  إالَّ 

وفـــي  الَخريـــِف  ِمضَمـــاُر  حقوُلـــَك!!  وذي 
بالَعبـــَره!!  يــــتوُن  الزَّ َيحِلـــُف  أرَجائِهـــا 

َبـَلــــٍد  فـــي  الِمـْشــــَكاُة  فـتلـقــــفها  تــــهوي 
ه  َثـــــرَّ َأيـُقــــوَنٌة  ُنــــوِرِه  َعلـــى  َتحيـــا 

َوفـــي   !! الُحـــَداِء  ُعنـــواُن  الَقناديـــُل  حيـــُث 
الَعـْثــــَره  َيكنـــُس  ُرَواٌء  ُروِب  الـــدُّ تلـــك 

َأدِعـَيــــًة اإلســـَراِء  ِقــــبَلِة  إلـــى  ُيزَجـــى 
ُفصَحـــى إذا ُحِشـــَدْت فـــي َروَنـــِق الَجهـــَره

❋ شاعر  فلسطيني.
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فـــي الُقـــدِس تغتســـل الرؤيـــا َوَقـــْد َنَقَضْت
ُزمــــَره  ُزمـــَرًة  َيــــاجي  الدَّ فـــي  أخَتاَمَهـــا 

ــــَأها  َخبَّ َعـــذَراَء  ِســــَنًة  يـــا  ُقــــدُس  يـــا 
الِفكــــَره  آبِــــُق  َخَيـــاٌل  الُجُفــــوِن  َتحـــَت 

ففـــي  الُبـــُروِج  َصـــوَب  َماِمَحَنـــا  ُخـــذي 
الِفطـــَره  فـــي  اأَلشـــَياُء  َتــــْغَرُق  َأْجــــَوائَِها 

َشـــِرَقْت  اأَلَســـى..  ـــاُت  َأبَجِديَّ عيوننـــا 
ِعــــبَره  لِلـــَوَرى  َفَصـــاَرْت  هوُر  الــــدُّ بَِهـــا 

َأَرٍق  ِمـــْن  الَمجُبـــوِل  َليِلَنـــا  فـــي  َزاَل  مـــا 
َنظـــَره  فـــي  اأَلطيـــاُف  ــــُبُه  ُتـَقـلِّ َشــــأٌن 

َواْجَتِرحـــي  ـــْرِف  الطَّ ُشـــُروَد  َفَقاِســـِميَنا 
ـفــــَره  والشَّ الَمجـــِد  ِعَنـــاِق  ِمـــْن  قصيـــدًة 

فاْنَتِخبـــي  الَخيـــِل  ُذُهـــوِل  فـــي  ري  َتَجـــذَّ
ه  ُغــــرَّ فـــي  اأَلحـــاَم  َتـْقــــَرُأ  ِفــــَراَسًة 

َهــــيَنَمًة  يـــِح  الرِّ َصـــاِة  ِمـــْن  بي  َتَســـرَّ
ِســـفَره  َوحيَِهـــا  ِمـــْن  ِوجَداُنـَنــــا  َيُخــــطُّ 

َفاْجَتــــِذبي  للِقرَطـــاِس  لـــِت  َتَمثَّ َوإِْن 
ِســـحَره  َأرَواِحــــَنا  فـــي  ــــُل  ُيـَؤثِّ َرمـــزًا 
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َواْقــــَتِربي  اآلِي  لَِجــــَاِل  َتَفتَّحـــي 
َشـــعَره  ِمـــْن  اأَلْفــــَياَء  ُتــــْسبُِغ  يــــَسًة  ِقدِّ

َأخـيَِلــــٌة  لأَلعـــَراِس  َزاَل  َفَمـــا  ُقوِمـــي 
ه  ُحـــرَّ َأْفــــَواُجَها  َبِرَحـــْت  َوَمـــا  َأحــــَلى 

َفاِرَهـــًة  اأَلْجـــَداِث  َعَلـــى  َسَتــــْشَهِديَن 
َصخـــَره  َعَلـــى  َنجَواَهـــا  لَِتْنَحـــَت  َتْصُحـــو 

أَلْجـــِل َأســـئَِلِة اأَلطَفـــاِل ـــــ إِْن َخَطـــَرْت ـــــ 
الَحســـَره  َيــــْنبُِذ  َيِقيــــٍن  َعـــْن  ثي  َتــــَحدَّ

َيـــا ُقــــدُس يـــا َنفَحـــَة الُغفـــَراِن ِمـــْن َكَفـــٍن 
ُخضـــَره  ِمـــْن  َينَثـــاُل  َرَمقـــًا  َوَيـــا  َجـــاَءْت 

بَِهـــا  َيِهــــيُم  بَِأحَضـــاٍن  ِديــــَنا  َتـَغـمَّ
ـــَماَواِت َمشـــُروحًا َعَلـــى َقطـــَره  َهمـــُس السَّ

ِـــَها  َجَداِولـ فـــي  ُفُيوضـــًا  َوَساِوِريــــَنا 
بِالَغمـــَره  اأَلنَفـــاَس  َتصُقـــُل  ـــــٌة  َسِجـيَّ

َمَعاِرِجـــِه  فـــي  ُشـــُموخًا  َوَأْلِهـِمــــيَنا 
َنضـــَره  َعَلـــى  َممُشـــوقًا  الَمـــوُت  َيبـــَرُح  ال 
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َنَعـــْم  !! الُعنُفـــَواِن  َأَذاُن  َأنـــِت  ُقـــدُس  َيـــا 
َفخـــَره  ُمســـَتجِمعًا  ـــَدى  الصَّ َمَطـــاُف  َوَذا   

ُتــــْشِعُلَها اأَلحَجـــاِر  ِة  ِعــــزَّ فـــي  َنأتِيـــِك 
ــــٌة ( ِمـــْن ِحـــَواِر الُغْصـــِن َوالَجمـــَره  ) َشِظـيَّ

َصـــَدٍد فـــي  الَغاَيـــاُت  ُتَصاِدُفــــَنا  َفَهـــْل 
بِْكـــٍر! َأاَل ُتــــْفَتُن اأَللَباُب فـــي ) الَحضَره ( !!

َســـَمْت  الُغُيـــوِب  َريحـــاُن  ُة  ـُبــــوَّ الـنُّ َحيـــُث 
ــــدَره  (  نَيا إلى  )  السِّ َفَجـــاَوَزْت ُزخـــُرَف الدُّ

َســـانَِحًة  الِمحـــَراُب  َينُفـــُث  ال  َوَحيـــُث 
ُطْهــــَره  َأبَعاِدَهـــا  فـــي  َبــــثَّ  َوَقــــْد  إالَّ 

َســـِمَعْت  َمـــا  ُكلَّ َتنُمـــو   !! فلســـطين  هـــذي 
َزهــــَره  اَلَمَســـْت  َأْو  ًة  ِقــــصَّ ــــٌة  َصبِـيَّ

َعَلـــى  حيـــِل  الرَّ َأثــــَقاُل  هـــذي فلســـطين !! 
الُعْســـَره  مـــن  ُمـنَسابــــًا  الَكَراَمـــاِت  َخيـــِط 

بـــُر َنْصرًا ِمـــْن ) َجَدائِــــِلَها (!! َسَينِســـُج الصَّ
 !!) ُمهـــَره   ( آاَلِمَهـــا  ِمـــْن  َوُتوَلـــُد  َيومـــًا 
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وضحا احلساوي ❋

ـــــال عـُ

❋ شاعر ة كويتية.

األرزاِء حاِمـــُل  الفْضـــِل  حاِمـــُل 

الــمــعــــالي ُمـهـورُهــــنَّ عــــــــواٍل

ــ لو كســـا الورُد قبلَة المجِد ســـاد النَّ

فاشـــق كيما تكون في األرِض شيئًا

واتـــرِك الفخـــَر بالجدوِد فشـــرُّ الـــ

قـــَت فاعلْم يا ابـــَن خيِر اآلبـــاِء ُصدِّ

ابتـــاِء بغيـــِر  الُعـــا  تنـــاَل  لـــن 

هـــواِء ِمـــن  ُمهوُرهـــا  والمخـــازي 

ـــَواِء ا علـــى ســـبيل السَّ ـــــاُس ُطـــّرً

ـــقاِء الشَّ فـــيُء  العظـــاِم  مجـــَد  إّن 

باألســـماِء األفعـــاِل  فخـــُر  ــــفخِر 

لألبنـــاِء اآلبـــاِء  شـــرُّ  أْنـــَك 
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ليســـْت األرُض  فهـــذِه  رويدًا  ِســـْر 

ٰـ ـحــــاِب أثـــقــُلــــه لـ إن َأدنـــى الـسَّ

ـــا تتعالـــى علـــى البـــروِج تـــرى النَّ

ِكبارًا النفـــوَس  يـــرى  كبيـــرًا  ُكـــْن 

وانتـــِق القـــوَل، طّيُب القـــوِل ِجْذٌع

مـــا إذا  فالعزيـــُز  َل،  الـــذُّ وارفـــِض 

ي لَِجـــدِّ أنَّ  علمـــُت  لّمـــا  أنـــا 

نفســـي َيْدَنس  نفســـي عمـــا  ُصْنُت 

تقبُس الشـــمُس من ضيائـــي ضياها

األحيـــاِء لســـابِق  ذكـــرًى  غيـــَر 

الرجاِء ِصْفـــُر  الُدخاِن  أعلى  ـــــكّن 

نائـــي وُيبِصرونـــَك  ِصغـــارًا  َس 

ائـــي الرَّ إنعـــكاُس  الكـــوُن  إنمـــا 

ثابـــُت األصـــِل فرُعـــُه فـــي الفضاِء

ِســـْيَم َخْســـفًا أجـــاَب فـــورًا بِـــاِء

الســـماِء فـــي  خلَقـــُه  اللُ  أســـَجَد 

وَحـيـائــــي َوِعـّفـتــــي  بِــــإبـائــــي 

المســـاِء فـــي  بهـــا  َزهـــا  كِهـــاٍل 
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زاهد القريش ❋

ما للنجوم ؟

أثقـــاِل  ذاُت  كعينـــي  للنجـــوِم  مـــا 
ُتغضي وتشـــخص ال تبقى على حاِل ؟

دجـــًى  الظـــاُم  مـــاَج  إذا  كأنَّهـــنَّ 
وإشـــعاِل إطفـــاٍء  بيـــَن  منـــارٌة 

ُحلـــًا  رأوا  بأقـــواٍم  ُســـبقنا  لقـــد 
بأســـماِل والقتنـــا  الحيـــاِة  علـــى 

ُمــــنحٍن ال غـــرَو إن ظهَرْت   وظهُرهـــا 
ألرذاِل قصـــٍد  بـــا  الركـــوَع  ُتبـــدي 

ـــاِت فـــي ِضعٍة   وقـــد ركلَنـــا لهـــا األَمّ
بمثقـــاِل مثقـــااًل  اللـــؤَم  فكالـــِت 

 ناصبُتهـــا غيـــَر أعمـــى عـــن حقيقتهـــا 
آِل الركِب عـــن  ـــب هـــادي  تنَكّ كمـــا 

❋ شاعر سعودي.
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وقائـــٍل : مـــا وراء الموت ؟ قلـــُت له : 
وهل حييت لتخشـــى المـــوَت يا بالي؟ 

مقتصـــٌر  األطـــاِل  علـــى  البـــكاَء  إن 
علـــى الذيـــن رأوهـــا غيـــَر أطـــاِل !

بـــِه  تســـرُّ  ال  حديثـــًا  عنـــَك  فخـــلِّ 
و ال تســـلنِي إذا أطرقـــُت عـــن حالـــي 

يخـــطُّ رمشـــاَي فـــي ســـيري ومتَّكئي 
بالحـــاِل الفـــاَل  وأهـــشُّ  عليهمـــا 

ســـافرٍة  غيـــَر  عينـــي  يرفـــُع  وليـــس 
بســـرباِل! ال  بحـــداٍق  ـــمْت  تحشَّ

تعطـــي وتمنـــُع عيـــن الناظريـــن لهـــا
فيـــا لهـــا مـــن بخيـــٍل جـــدِّ مفضـــاِل 

ألفـــًا( أقبلـــت)  وال أراهـــا ســـوى إن 
والقاِل  القيـــل  )َهمزاِت(  على  تمشـــي 

ألقت على رأســـها شـــااًل فقلـــت لها: 
فيمـــا تزيديـــن وْهـــَج النـــاِر بالشـــاِل؟ 

عنصـــرُه  المائـــيُّ  يشـــتعُل  وكيـــَف 
بصلصـــاِل؟! يســـمو  أن  وللهوائـــَي 
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عبدالرمحن احلمريي ❋

المـآذن

دهـــرا شـــارًدا  بخشـــوٍع  جالًســـا  يـــا 
كمـــا المـــآذن فــــي أحامهــــا فجـــرا

أقنعـــًة  النســـيان  مـــن  ارتديـــَت  كـــم 
وقلبـــك الغـــضُّ يغلـــي قابًضـــا جمرا

ُشِحــــَذت أطرافهـــا  طاولــــٍة  وحيــــد 
الخصـــرا  تطعـــن  لرمـــاٍح  كأنُصـــٍل 

يســـتأذنونك فـــي المقهى علـــى عَجٍل
للذكــــرى  المتروك  كرســـّيك  لسحِب 

❋ شاعر إماراتي.
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وأنـــَت لســـت هنا..لو كنـــَت أنت هنا
أخــــرى ضفــــٌة  نهــــٍر...  ضفــــة  لكّل 

ترثـــي انعكاســـَك فـــي أحشـــاء نافذٍة
كالعطـــر فـــي خلـــوٍة إْذ يذكـــر الزهرا

فتكتـــُب الشـــعَر ال ُحًبـــا بشـــعرَك، بل
الخمــــرا  حــــّرم  علينــــا  ربــــي  ألّن 

القلـــُب طفـــٌل رأى في الشـــعر تســـليًة
الكســـرا  يجبر  البيـــَت حتـــى  فيكســـُر 

ومـــا قصائدنـــا في عشـــق مـــن رحلوا
! قبــــــرا  زّيَنــــت  ورٍد  أكـاليــــل  إال 

ُملهمــــٍة خيــــُر  دوًمـــا  الندامـــة  إن 
الهجـــرا  ُيتقـــن  عشـــيًقا  ترانـــي  لـــذا 

أجـــيُء كالمـــّد يغشــــى قلب ُمغرمــــٍة
في ســـكرٍة مـــن هواها..أنجلـــي جزرا

باألمـــِس كانت علـــى صـــدري منّعمًة
أســـكنُتها شـــطرا واليـــوم تصحو وقد 
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فـــا تغرّنكـــم فـــي الريـــح أشرعتــــي
قهـــرا يبكيننـــي  مـــن  مناديـــُل  هـــذي 

بقسـوتــــِه  قلـــــٌب  يغرّنكــــم  وال 
إن الحنيـــَن رويـــًدا ينحـــُت الصخـــرا

إن تســـمعي طـــرَق باٍب ثّم لـــم تجدي
أجـــد عذرا لم  ألنـــي  شـــخًصا..فذاَك 

ولـــم أُعد في ســـماوات الهـــوى مطًرا
ُنفيـــت للتيــــِه إْذ لــــم أنهمـــر ِكبـــــرا !

صـــرُت الضباَب شـــريًدا بيـــن أرصفٍة
اإلســــرا  ســـورة  الســـماَء..وأتلو  أرى 

من ذا الذي يرتجي الّسلوان من قلمي؟
أيرتجي بلســـًما من شوكة الصحــــرا؟!

صـــدري مناجـــُم فحـــٍم في حرائقهــــا
فكيـــف أكتُب نًصــــا ُيثلـــج الصدرا ؟!

ال شـــيء عندي ســـوى جـــرٍح أرّتلــــُه
يبرا ال  لي..والجـــرُح  النـــاس  يصّفـــق 
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قبلتُه ضـــّل  قد  من  والحزن..محـــراُب 
لمــــا  تــــراءت لــــه  قّديســــٌة  حيـــرى

كأنهـــــا  غيمــــٌة  فـي  غيــــر  موسمهــا 
الطقس صحٌو، والحت في الســـما سكرى 

َنَفحـــْت التــــي  الل  عبيرهــــا؛ رحمــــُة 
والبشــــرى الخيــــر  تـــزّف  للمؤمنيـــن 

يطّهرنـــي أرحـــاٍم  عينها..مـــاُء  فـــي 
طيـــــرا  األبريــــا   لجنــــان   ُيعيدنـــي  

قد كنُت فـــي عينهـــا دوًما على سفــــٍر
هل جاَز لـــي أن أصّلـــي عندها قصرا؟

يـــا حزنهـــا المشـــتهى..يبدو كتوريــــٍة 
ُتخفـــي الحنيـــَن لمن يستنشـــق العطرا 

قافيــــًة  يلـــَق  لــــم  سجــــٌع  ودمعهــــا 
تؤويـــِه فـــي بيـــت شـــعٍر فانتهـــى نثرا

انتظـــرُت وقلبي يكتـــوي ولًعا ؟ كيف 
! البئــــرا  يقـــرب  أن  يّتقـــي  كظامـــٍئ 
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كانـــت هناك..ُتنادينـــي كنـــاِر طــــوى
يـــا حســـرتا..إنني لـــم أقتـــرب شـــبرا

صبـــرُت دهـــًرا ويوًما..كـــي أكّلمهــــا
لـــم أســـتطع صبرا ليتنـــي يومهـــا  يـــا 

مغـــادرًة البيضـــا  بِــــَطرحتها  مـــّرت 
العيـــد باألســـرى كمـــا يمـــّر صبـــاُح 

فائٍت...فــــإذا  أواٍن  مــــن  مخلوقــــٌة 
جاءتَك كالنهر؛ لن تلقى ســـوى المجرى

نُقــــله ســــوى  وليـــس أوجـــع مّما لم 
قصيـــدٍة فـــي هـــوى حســـناَء لـــن تقرا

أمنيــــٍة أجــــل  مــــن  ســـاقٍط  كنيـــزٍك 
هـــدرا نامت..فانطفــــا  عنـــُه  لطفلـــٍة 

فامضـــي بعيًدا..لتبَقـــي فـــي )معّلقتي(
مــــع كل خيبـــِة عمــــٍر زدّتها سطـــــرا

الحـــزُن ســـيجارتي..والليل منفضتـــي
فلتحرقـــي كبدي..كـــي أنفث الشـــعرا



121 2019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

قصة



1222019 يـــونـــيـــو   587 ــدد  ــعــ الــ

قصة

موكب الظهيرة
لحسن باكور ❋

❋ كاتب مغربي.

عندما أطلت أشعة الشمس على هذا الطرف من الدنيا كان الرجل األربعيني 

هناك، غادر بيته مبكرا، تمشى قليال مستمتعا بطراوة الصباح ثم اقتنى جريدة 

اليوم واتجه إلى محطة الحافالت، حيث كان أول الواصلين.

المحطة نهائية في أقصى طرف المدينة، بعدها يمتد الفضاء الشاسع، حيث 

تتوه النظرة  في خالٍء تؤثثه أشجار نخيل متناثرة رفيعة الجذوع.

سقيفة المحطة الخشبية ال زالت سليمة، وإن بدت قديمة وحائلة اللون، تحت 

زع خشب مقعده 
ُ
السقيفة التي ترفعها أربعة أعمدة حديدية يمتد كرسي طويل ن

في أكثر من موضع، فلم يعد يتسع ألكثر من ثالثة أشخاص.

اللون وبدون ربطة عنق، لن  كان الرجل األربعيني يرتدي بذلة غير موحدة 

يشك من يراه بأنه موظف في إحدى اإلدارات، ألقى نظرة خاطفة على العناوين 

الرئيسية للجريدة دون أن يجد فيها ما يستحق االهتمام -كالعادة دائما- قال 

ذلك في نفسه، وكان قد استمتع بملء شبكة الكلمات المتقاطعة بدون أي خطأ، 

عندما وصل الطالبان: فتى وفتاة في مقتبل العمر.

نظرة  الرجل  باتجاه  ألقيا  يجلسا،  ولم  الطويل  الكرسي  من  بالقرب  توقفا 

احتميا  وقد  االبتسام،  عن  يكّفا  أن  دون  يتهامسان  طفقا  ثم  خاطفة،  تلقائية 

بالسقيفة من أشعة الشمس التي بدأت تحتد منبئة بيوم شديد الحرارة، وقفا 

متواجهين، تتالمس أيديهما التي تضم أوراقا وكراسات إلى الصدر، وكلما صمتا 

غرقت أعينهما في الكالم. 
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كما  تأملهما  األربعيني فرصة  الهامس منح  الشابين في حديثهما  استغراق 

يحب، دون أن يخامره الشعور بكونه فضوليا أو متطفال. »ال بد أنهما عاشقان«، 

قال الرجل لنفسه. »نظراتهما التي تتشابك بَوَله.. األصابع التي تتالمس بشكل 

مقصود، وإن كانت توهم بالعفوية.. ال يمكن للمرء أن يخطئ كل ذلك«.. تذكر 

أيام شبابه األولى، فترة الدراسة الجامعية، كيف تعرف ألول مرة على زوجته، 

خالفات الحب ومشاكله الصغيرة التي كانت تمنح العالقة نكهة خاصة.. تذكر 

كل ذلك وابتسم.

في تلك األثناء توقفت حافلة بالقرب من الموقف، لكن لم يتحرك باتجاهها 

أحد، السائق يعرف األربعيني جيدا، إذ يقله إلى عمله على متن هذه الحافلة 

منذ سنوات طويلة، لذلك تأّنى قليال معتقدا أن الرجل سها أو سرقته غفوة، 

ر، حينذاك نظر الرجل باتجاهه ولوح له بالجريدة: اذهب.  ولما طال انتظاره زمَّ

وبالجريدة عينها أبعد عن وجهه الغبار والدخان اللذين أثارتهما الحافلة التي 

ت مبتعدة. أزَّ

بالهواء، عندما توقفت أخرى تعج بطلبة  الحافلة ال يزال عالقا  كان صدى 

صاخبين، لكن الشابين تجاهالها تماما، ورنيا بالمقابل إلى شبح شخص قادم 

باتجاه المحطة، على بعد مئتي متر تقريبا، كان الشبح يمشي ببطء، لكن بتصميم 

واضح، وعندما صار الشبح على مرمى حجر من المحطة كان امرأة؛ امرأة رثة 

وتنتعل صندال بالستيكيا، فيما تحجب وجهها خلف  بنيا  ترتدي جلبابا  الهيأة 

تستجدي  بأن  أخيرا، همت  الموقف  بلغت  عندما  متسولة،  كانت  أسود،  نقاب 

تمتد  أن  ألفت  التي  يدها  ذلك، وسحبت بسرعة  لكنها أحجمت عن  الشابين، 

إلى  المسكوكة  االستجداء  عبارات  أولى  تقفز  أن  قبل  األمام،  إلى  باستعطاف 

طرف لسانها.
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المقعد.  اتجهت صوب  ثم  بنظرة خاطفة  الشابين  رشقت  نقابها  من خلف 

بادرت الموظف بإشارة سريعة مترددة من يدها، ثم جلست غير بعيد عنه وهي 

تتمتم بشيء ما.

في تلك اللحظة كانت المدينة قد استيقظت تماما، فدبت الحركة في أوصال 

الشارع، ومألت الفضاء المعزوفة المعتادة لخليط األصوات.

بعيدا عن الموقف بأمتار قليلة يقف رجل بهيأة بادية العجرفة، لم ينتبه أحد 

فكان  المنتظرة،  المجموعة  إلى  االنتماء  يرفض  كأنما  بدا  قدومه،  لحظة  إلى 

بربطة  أنيقة،  بذلة  يرتدي  الشمس،  أشعة  للفح  يترك جسده عرضة  أن  عليه 

عنق حمراء ومنديل أحمر أيضا يبرز من الجيب العلوي للسترة، ويحمل في يده 

حقيبة جلدية صغيرة تضفي عليه غموضا وأهمية.. كان يستميت ليبقي رأسه 

تحت الظل المتحرك الذي يرسله عمود اإلنارة القريب من الموقف، تلك الرأس 

الجزئية الصلع على نحو غريب مثير لالنتباه: مساحة مصقولة ممتدة من مقدمة 

الجبهة البارزة إلى حدود القفا، يحفها من الجانبين شعر كثيف خالطه الشيب.. 

عندما يراه سائق سيارة أجرة ينحرف تلقائيا باتجاهه، ليتوقف بالقرب منه. 

بل إن منهم من يمد يده ويفتح له الباب بسرعة ودربة، لكن الرجل يرفض بحركة 

من يده، أو قد يتشاغل بالنظر إلى نقطة في البعيد إلى أن تنصرف السيارة..

أحس بالعرق الذي يتخلل شعر رأسه يقرصه ويهبط باتجاه قفاه وصدغيه، 

بل إن ملوحته ما لبثت أن وخزت عينيه، تردد قليال قبل أن يمد يده ويستخرج 

المنديل من جيب السترة، وراح يمسح به العرق الغزير الذي فاض على وجهه.

في لحظة ما لم يعد يحتمل، أحس أن رأسه قد انشقت إلى نصفين، الممر 

األصلع هو الفاصل بينهما.
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وعندما قرر أخيرا أن يرضخ لضغوط جسده، واستدار متجها إلى المكان 

الشاغر بين المتسولة والموظف، كان رجٌل بديٌن جدًا قد بلغ الموقف -في تلك 

اللحظة بالضبط- قادما من الطريق نفسه الذي سلكته المتسولة، أنهى رحلته 

المنهكة متقطع األنفاس، مضرجا بالعرق، فتهالك على الكرسي وهو يلهث بشكل 

توقف  جبهته..  من  السائلة  العرق  من خيوط  ليحميهما  عينيه  مغلقا  مسموع، 

الرجل ذو البذلة األنيقة في منتصف الطريق بين عمود اإلنارة وبين المكان الذي 

كان سيلوذ به، وأخذ ينظر إلى البدين بعداء واضح، ثم عاد إلى مكانه خائبا وهو 

يغمغم بشتائم تتزاحم في فمه، أما الرجل البدين فقد راح يسترد أنفاسه شيئا 

فشيئا، إلى أن هدأ تماما واسترخى في جلسته، تململ في مكانه الكزا الموظف 

بمرفقه، دافعا إياه إلى االلتصاق بحافة المقعد، ولم يلبث أن غفا.

الرجل الكهل منهمك في تصفح جريدته، كان يجلس مطمئنا، وعلى وجهه 

بأنه يبتسم في هذه  التخمين  ابتسامة، ويمكن أن نسمح ألنفسنا بترف  طيف 

اللحظة وهو يفكر في رئيسه المنهمك اآلن -البد- في تدبيج تقرير غيابه غير 

المبرر عن العمل؛ يفعل ذلك برغبة عارمة في التشفي واالنتقام.

ذاته، منذ  المجموعة ومنفصالن عنها في اآلن  الشابان يشكالن جزءا من 

البداية وهما يقفان بالقرب من مقعد المحطة دون أن يحفال بالجلوس، مع أنهما 

 بالمكان لم يكن هناك سوى الموظف، الجزء األعلى من جسديهما 
ّ

عندما حال

يغمره سقف المحطة بالظل، ويحميه من لفح الشمس، وكلما تقلصت رقعة الظل 

تلقائي  بشكل  تحركا  تتسلق جسديهما،  الشمس  أشعة  وأخذت  السقيفة  تحت 

 متقابلين، ينظر بعضهما إلى بعض باستغراق حالم ويتبادالن 
ّ

باتجاه المقعد، ظال

حديثا هامسا مشفوعا بابتسامات تضيء وجهيهما الفتيين من حين إلى آخر 

ينظران بشكل خاطف من حولهما، كأنما يتفقدان المكان والوافدين الجدد، ثم 
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تعود نظراتهما إلى التشابك من جديد، مد الشاب يده إلى جيبه، وأخرج قطعة 

منها قطعة  أن قضم  بعد  للفتاة،  ثم قدمها  بكياسة  الغالف  حلوى، فض عنها 

الفتاة بطرفي السبابة واإلبهام، وهي ترشق صاحبها بنظرة  صغيرة، أمسكتها 

امتنان.

تقف حافالت وتذهب لتعقبها أخرى، تفرغ ركابا وتحمل آخرين.. فيما يبقى 

األشخاص الخمسة في أماكنهم، ال ينقص منهم أو ينضاف إليهم أحد. الموظف 

الكلمات  شبكة  كانت  لو  تمنى  ما  لحظة  وفي  كاملة،  جريدته  يقرأ  أن  أوشك 

آلخر  حين  من  والمهارة،  االستمتاع  بذات  ليمألها  تزال  ما  عذراَء  المتقاطعة 

ثم يدفن رأسه من جديد  بهدوء،  المكان من حوله  ليتأمل  القراءة  يتوقف عن 

بين الصفحات، المتسولة تسلط نظراتها الحادة على الجميع دون أدنى حرج، 

متمترسة خلف نقابها األسود الذي يكشف بالكاد عن عينين ضيقتين متحفزتين، 

وقد تراجعت إلى حافة الكرسي مبتعدة عن يد البدين النائم الممدودة بالقرب 

منها، وعلى مبعدة أمتار قليلة، المتعجرف ال يتزعزع من مكانه، وإن بدا عليه 

بعض التوتر وأخذ يسترق النظر بشكل متكرر إلى ساعة معصمه.

*   *   *

تكبدت الشمُس السماَء، وراحت ترسل أشعتها الالهبة بشكل عمودي، ولم 

يتبق في الموقف ولو شبر ظل يمكن االحتماء به، استيقظ الرجل البدين وتمطى 

قليال، وكان عرقه األول قد جف وتحول إلى بقع بيضاء تتخلل مالبسه، لكنه إذ 

غفا تحت أشعة الشمس تضرج عرقا من جديد.

وله  فيها  ليس  مختلفة  نظرات  وتبادال  الكالم  عن  الشابان  توقف  بغتة 

ورومانسية النظرات السابقة، وعال مالمَحهما سمتُ جدية وصرامة، في الوقت 

ذاته طوى الموظف جريدته بتأٍن ووضعها في جيب سترته، ثم قام معتدال في 

وقفته دون أن يفارق طيف االبتسامة وجهه، تبعته المتسولة ووقفت بدورها وهي 
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تنقل نظراتها بينه وبين الشابين، كأنما تبحث عن شيء ما في مالمحهم، وتقدما 

معا باتجاه الطالبين.

تماسك الشابان وابتسما في وجهي بعضهما ثم تحركا متأهبين لمغادرة المكان.

انتبه البدين لما يحدث من حوله فانتزع جسده بصعوبة من المقعد، وعلى 

وجهه تذمر واضح: الوقت ظهيرة، وال بد أن المشي تحت أشعة هذه الشمس 

عذاب حقيقي، لكن لم يكن بد من المغادرة، وال يمكنه أن يبقى هنا لوحده.

تحرك الموكب بخطوات بطيئة، دون أن يتبادلوا أي كالم، سار الشابان في 

السمين  ثم  الموظف  تبعهما  الفتيين،  وجسديهما  الرياضي  بلباسهما  المقدمة 

فالمتسولة، وعندما صاروا على مقربة من الرجل المتعجرف وهّموا بتجاوزه، 

اندفع ُملقيًا بنفسه وسط المجموعة.

البعيد خطا  التي الحت في  الترابية  الفرعية  الطريق  باتجاه  الموكب  تقدم 

ضيقا ومتعرجا يخترق الخالء، راحوا يبتعدون عن المحطة شيئا فشيئا، وهم 

الرجل  فك  دهمهم،  قد  الوقت  أن  فجأة  اكتشفوا  لو  كما  السير  في  يجدون 

المتعجرف عقدة ربطة العنق، ثم أزال سترته ورماها فوق ظهره و علقها إلى 

بالعرق في  التي عقفها على شكل مشجب، ظهر قميصه مبقعا  طرف سبابته 

موضع الصدر واإلبطين، وراح يؤرجح حقيبته الجلدية مثل طفل يلهو بلعبة.

أخرج الموظف الجريدة المطوية من جيب سترته ووضعها فوق رأسه اتقاء 

ألشعة الشمس، أما المتسولة فانطلقت بهمة بادية، وسرعان ما صارت خلف 

الشابين مباشرة، بدت متعودة على المشي لمسافات طويلة، ولم يكن صندلها 

البالستيكي ليعيق تقدمها.

لم يلبث الرجل البدين أن تخلف عن الموكب، أزال سترته الجلدية وقذف بها 

بعيدا، ثم رفع من وتيرة سيره وهو يعرج بشكل واضح، بسبب حصاة تسربت إلى 
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داخل حذائه، )كأن هذه البدانة اللعينة ال تكفي!( وما فتئت تخزه على نحو مؤلم، 

تمنى لو يستطيع التوقف إلزالتها، لكنه خاف أال يستطيع اللحاق بالموكب بعد ذلك.

بالقرب  للحظة  توقفوا  أربعون،  الرقم  يتوسطها  دائرية  مرور  عالمة  بلغوا 

من اإلشارة المرورية دون أن يتبادلوا الكالم، استجمعوا أنفاسهم، وريثما لحق 

بهم الرجل البدين، التفتوا جميعا باتجاه محطة الحافالت الفارغة التي كانت 

تجلدها أشعة الشمس في تلك اللحظة، ألقوا نظرة أخيرة على آخر البنايات 

التي تلوح عن بعد بلونها اإلسمنتي، وأسياخ الحديد الصدئة العالقة بأسطحها، 

ثم استأنفوا سيرهم الحثيث.

*   *   *

.. الرجل البدين يسرع ويقهر جسده بال رحمة، يجاهد كي ال يتخلف مرة أخرى 

عن الموكب، يلهث بشكل مسموع، وبمنديل كبير يمسح العرق عن وجهه وقفاه.

صريح  بشكل  االنتماء  رفضه  الموكب:  عن  انعزل  أن  المتعجرف  يلبث  لم 

والسير وحيدا  الطريق  الخروج عن  أجبره على  الجادة في سيرها  للمجموعة 

الناتئة المسننة،  بموازاة أفراد الموكب، مما جعله عرضة لألشواك واألحجار 

أزال ربطة عنقه وألقى بها جانبا، فعلقت بنبات شوكي، وبعد تردد تخلص أيضا 

من حقيبته الجلدية، وبقي يلتفت ويشيعها بنظراته من حين آلخر إلى أن لم يعد 

باستطاعته رؤيتها.

المؤثث  البعيد، متوغال في عمق الخالء  الموكب تماما في  يتوارى  أن  قبل 

بهامات النخيل الرفيعة، تخلص الطالبان من كراساتهما وألقيا بها عاليا، لتتناثر 

في الفضاء -فوق رؤوس أفراد الموكب- مجموعة من األوراق البيضاء؛ تهادت 

قليال وتأرجحت هبوطا وارتفاعا وامتزجت بالنقع الذي تثيره األرجل، قبل أن 

تسقط بهدوء وتهمد فوق األرض المتربة.


