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عموما          لقد اعتىن علماء األصول أميا عناية بالدرس اللغوي:ملخص  

تنباط األحكام من النصوص ، وإن كان اهتمامهم منصبا حول اساالنحوي خصوصو 

ملا له من أمهية يف الوصول بطريقة أيسر وأصح  -أيضا–اهتموا بالبحث لقد  .الشرعية

للحكم املستنبط من طرف العلماء، لذلك وجب على العلماء أن يتفقهوا يف اجلانب 

على وجه العموم قبل الولوج إىل  ويانب اللغاجلالنحوي على وجه اخلصوص، ويف 

يت استوقفتنا يف تراث األصوليني ال يةقضايا النحو العامل االستنباط واالجتهاد، ومن 

روف املعاين، بل تعدى ذلك إىل تبيان حقيقة استثمارها يف حبقضية عنايتهم املتفّردة 

النصوص الشرعية ألجل الوصول إىل احلكم الشرعي املستنبط، وهو ما سنحاول 

  .على املنهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسة دين، معتم.تبيانه يف هذا البحث

  .اللغة، النحو، األصول، القرآن، االجتهاد:املفتاحية :ماتالكل  

 Summary:Scientists of principles of Islamic jurisprudence 
have taken great care of the language lesson in general and grammar 
Lesson in particular. They gave all their interest to abstract the 
judgments from the Koranic texts, Their research focused on how to 
get Islamic rulings easily and correctly. Therefore, scientists must be 
able to master the grammar in particular, and the language in general 
before entering the world of conclusion and diligence. 
One of the grammatical questions that we want to study in this 
research is the meanings of the letters of the fundamentalists. But 
relied on them to understand the Koranic texts and extract the 
provisions of Koranic texts. This is what we are going to try to show 
in this study. I have followed the descriptive approach because it is 
appropriate the nature of the study. 
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ـــــرية هلـــــذا املوضـــــوع، وإْن كـــــان   :مقدمة   ـــــة كب لقـــــد أوىل العلمـــــاء القـــــدامى عناي

بعضــهم يفــرض علــى ا�تهــد اإلملــام بــأمور اللغــة، فأنــه وإن كــان ال بــد مــن إملامــه �ــذا 

اجلانــــب النحــــوي الــــداليل ملــــا لــــه مــــن أمهيــــة كــــربى يف اســــتنباط األحكــــام الشــــرعية مــــن 

اختالف معـىن احلـرف الــذي ألن احلكـم الـذي يـدل علـى الــنص خيتلـف بـ «النصـوص؛ 

يتضـــمنه، وقـــد اختلـــف العلمـــاء يف معـــان حـــروف كثـــرية، ونشـــأ مـــن ذلـــك اخـــتالف يف 

، وهـذا شـيء مسـّلم بـه يف بدايتـه؛ ألنـه 1»املسائل الفقهية اليت تُـدار عليهـا ويف التفريـع 

مــا دام فيــه خــالف يف حتديــد داللــة احلــرف يف الســياق، فبطبيعــة احلــال ينشــأ اخلــالف 

  .هاء يف قضية االستنباطبني الفق

وقبـل حــديثنا عــن حــروف املعـاين عنــد بعــض العلمــاء ومـنهم ابــن القــيم، ال بــد   

  .لنا من أن نعرّج على حتديد مفهوم احلرف أوال، مث حروف املعاين ثانياً 

حيمل احلرف من حيث اللغة عدة معان، ومنهـا قـول :مفهوم الحرف -1

واجلانِــُب وبــه مسُِّــي احلَــْرُف مــن حــروف  واحلَــْرُف يف اَألصــل الطَّــَرفُ  «: ابــن منظــور

حــــدَّدُ ... اِهلجــــاء
ُ
حــــرف كــــل شــــيء ناحيتــــه  ... ومنــــه َحــــْرُف اجلبــــل وهــــو أَْعــــاله امل

  . 2»كحرف اجلبل والنهر والسيف 

: يقـــال. َحـــْرُف الشـــيِء َطَرفُـــُه، ومجعـــه أحـــرٌف وحـــروفٌ  «: وقـــال عنـــه الراغـــب  

روُف اهلجاِء أطراف الكلمة واحلـروف حرُف السيِف وحرُف السفينِة وحرُف اجلبِل، وح

  .  3»العوامل يف النحو أطراف الكلمات الرابطة بعضها ببعض 

، وهـــو 4وأمــا مـــن حيــث االصـــطالح فهــو مـــا يـــدل بنفســه علـــى معــىن يف غـــريه  

  . أحد أقسام الكلم
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. 5» ولكــل حــرف حــد، ولكــل حــد مطلــع «: وهــو مــا عرّفــه ابــن القــيم بقولــه

أصل احلروف أن تكون عاملة ألنه لـيس هلـا معـان يف أنفسـها وإمنـا  «: -أيضاً -ويقول 

  .6» معانيها يف غريها

وأن احلروف نوعان، منها حروف املباين؛ وهـي الـيت تـدخل يف بنيـة الكلمـة أو 

وأمـــا حـــروف املعـــاين فهـــي الـــيت تـــدل علـــى معـــاين جزئيـــة . الـــيت ترتكـــب منهـــا الكلمـــات

معــاين تبعيــة، فــال  -أيضــا-، وهلــا جــزأين وضــعت أو اســتعملت فيهــا، وهــي تــربط بــني

تســتعمل باملعقوليــة، باعتبارهــا تــدل علــى معــىن يف غريهــا، وال تكــون ركنــاً يف الكــالم إالّ 

مــع ضــميمة، وبــذلك مسيّــت �ــذا االســم أل�ــا موضــوعة ملعــان تتميــز �ــا عـــن حــروف 

  .   7املباين

اهتمامــات  والــذي يهمنــا يف هــذا اجلانــب حــروف املعــاين، الــيت كانــت ضــمن

: يف أمهيـة هـذه احلـروف) هــ749ت(البحث اللغوي عند العرب، حيـث يقـول املـرادي 

فإنـــه ملـــا كانـــت مقاصـــدهم كـــالم العـــرب علـــى اخـــتالف صـــنوفه، مبنيـــاً أكثرهـــا علـــى  «

معــاين حروفــه، ُصــرَِفت اِهلمــُم إىل حتصــيلها، ومعرفــة مجلتهــا وتفصــيلها، وهــي مــع ِقّلتهــا، 

ـــر الوقـــوف علــــى مجل تهـــا، وقــــد كثـــر دورهـــا، وبُعــــد غورهـــا، فعــــّزت علـــى األذهــــان وتيسُّ

؛ فهــــو تأكيــــد علــــى اهتمــــام النحــــاة �ــــذا 8» معانيهــــا، وأبــــِت اإلذعــــاَن إالّ ملــــن يعاينهــــا

) هــــ706ت(اجلانـــب قصـــد فهـــم كـــالم العـــرب، وهـــي حقيقـــة أّكـــدها مـــن قبـــل املـــالقي 

فوجــدُت  «: يف هــذا اجلانــب، حيــث يقــول حينمــا أشــار إىل جهــود العلمــاء يف التــأليف

مـــنهم َمـــْن أغَفـــَل بعضـــها وأمهـــل، وَمـــْن تســـامح يف الشـــرح وتســـهَّل، وَمـــْن اختصـــر منهـــا 

وأسَهب، ومْن ركَّب البسيط وَبَسَط املركب، وَمْن شّتَت ألفاظها وعّدد، وأطـال الكـالم 

الكـــالم، حيـــث وأن هـــذه البحـــوث راجعـــة إىل أمهيـــة احلـــروف يف . 9» لغـــري فائـــدة ورّدد

أكثــر دوراً، ومعــاين معظمهــا أشــدُّ غــوراً، وتركيــُب أكثــر الكــالم  «: يضــيف فيهــا قــائالً 

  .10» عليها، ورجوُعه يف فوائده إليها



  م2019سبتمبر                                 2العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 15  - 
  

دأب الكثـري مـن العلمـاء يف البحـث  -كما مـّر سـابقاً -وألمهية حروف املعاين 

يف هــذا اجلانــب؛  والتـأليف فيهــا، ومــنهم عاملنــا ابــن القــيم الـذي كــان هــو اآلخــر حاضــراً 

حيث إنه ال يـرتك نصـاً قرآنيـاً إالّ وحـاول الوقـوف علـى أسـراره ومضـامينه بدايـة بقراءاتـه 

اللغوية، ومن هذه القـراءات جنـد حتديـده لـدالالت احلـروف يف النصـوص، مبّينـاً الداللـة 

الـــيت أحـــدثها احلـــرف داخـــل الســـياق، وذلـــك دأبـــه ودأب العلمـــاء الـــذي حبثـــوا يف هــــذا 

  .  ب؛ ألن السياق له دور كبري يف حتديد دالالت احلروفاجلان

  :أنواع حروف المعاني في التراث األصولي -2  

معـان كثـرية وصـلت إىل مخسـة عشـر معـىن " الواو"إن حلرف   :حرف الواو -أ  

  .11اخل...الزائدة، والرتتيب، والعطف، واملعية، : حسب ابن هشام واملرادي، ومنها

العاطفــة معــىن الرتتيــب، وإمنــا " الــواو"حــول عــدم إفــادة ونظــرا للخــالف الواقــع   

وأمحـــد بـــن ) هــــ204ت(، فـــإن ابـــن القـــيم جنـــده ينتصـــر للشـــافعي 12هـــي ملطلـــق اجلمـــع

، وذلــك يف مثــل 13ومــن وافقهمــا يف إفاد�ــا معــىن الرتتيــب -رضــي اهللا عنهمــا–حنبــل 

 : قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــاىل                              

                                 

                        14إن هـــــــــذه  «: ؛ حيـــــــــث يقـــــــــول

عاطفـة ألجزائـه " الـواو"األفعال هي أجزاء فعل واحد مأمور بـه وهـو الوضـوء، فـدخلت 

بعضها على بعـض، والفعـل الواحـد حيصـل مـن ارتبـاط أجزائـه بعضـها بـبعض، فـدخلت 

؛ أي أن 15» الواو بني األجزاء للـربط، فأفـادت الرتتيـب؛ إذ هـو الـربط املـذكور يف اآليـة

اء بنــاًء علــى أن كــل واحــد مــن معطوفا�ــا مــرتبط بــاآلخر، الرتتيــب الواقــع يف الــنص جــ

وال يلزمـــه مـــن كو�ـــا ال تفيـــد  «: مث إنـــه يواصـــل كالمـــه قـــائالً . فبـــذلك اقتضـــى الرتتيـــب
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ـــــــــني أفعـــــــــال ال ارتبـــــــــاط بينهـــــــــا، حنـــــــــو  : الرتتيـــــــــب ب              

     16  فتأمــــل هــــذا . بعضــــها بــــبعضأن ال تُفيــــده بــــني أجــــزاء فعــــل مرتبطــــة

وأكثر األصوليني ال يعرفونه وال حيكونه وهو قول ابـن أيب موسـى مـن ...املوضع ولطفه،

  .17» أصحاب أمحد ولعّله أرجـح األقوال

العطــف، وهــي أن تكــون غــري عاملــة مــع العطــف، حيــث " الــواو"ومــن معــاين   

 : جنـــده بالنســـبة لقولـــه تعـــاىل       18وقولـــه أيضـــا ، :           

19؛ و         20 وهو كثري جدا بـواو العطـف مـن غـري ذكـر عامـل  «: يقول

يعمــــل يف إذ؛ ألن الكــــالم يف ســــياق تعــــداد الــــّنعم وتكــــرار األقاصــــيص؛ فيشــــري بــــالواو 

أن داللـة ؛ حيـث بـّني 21» العاطفـة إليهـا كأ�ـا مـذكورة يف اللفـظ لعلـم املخاطـب بـاملراد

هـــي نتيجـــة وضـــوحها مـــن خـــالل الســـياق، وأن هـــذا " الـــواو"العطـــف املســـتنبطة حلـــرف 

العطــف جــاء ليبــّني أن تلــك الــّنعم وكأ�ــا واردة يف اللفــظ ملعرفــة املســتمع باملقصــود مــن 

، "أنــواع دالالت الـواو غــري العاملــة"الـنص القــرآين، وهـذا مــا يــدخل ضـمن مــا يسـمى بـــ 

  . 22رى املراديواليت منها العطف كما ي

، حيــث يقــول "رب"العاملــة فنجــدها لـــمَّا حتمــل معــىن " الــواو"وأمــا مــن معــاين 

، فإنــك جتــدها يف أول الكــالم كثــريا إشــارة "رب"املتضــمنة معــىن " الــواو" «: ابــن القــيم

فهــذه كلهــا معــان . مــنهم إىل تعــداد املــذكور بعــدها مــن فخــر، أو مــدح، أو غــري ذلــك

ال تدخل علـى ُمـذّكر، «؛ فهي اليت 23» مضمرة يف النفس وهذه احلروف عاطفة عليها

  .على حد قول ابن هشام 24» فالعط" واو"وال تتعلق إالّ مبؤخر، والصحيح أ�ا 
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: الزائـدة، فهـي الـيت دخوهلـا كخروجهـا، وذلـك يف مثـل قولـه تعـاىل" الـواو"وأما 

                        25؛ حيـــــث يقـــــول ابـــــن القـــــيم :» 

ــــة يف القــــرآن لداللــــة  ــــري مــــن األجوب ــــواو"ومــــن هــــذا البــــاب حــــذف كث عليهــــا، لعلــــم "ال

وهـــذا البـــاب واســـع يف ...عاطفـــة وال يعطـــف �ـــا إالّ علـــى شـــيء" الـــواو"املخاطـــب أن 

. يعتربها واو عطف، وهو ما ذهب إليه البصريون من قبـل أي أن ابن القيم؛ 26» اللغة

ومنـه ننتصـر لـرأي ابـن القـيم مـن حيـث . 27زائـدة بينما الكوفيون يعتـربون الـواو هنـا واوا

حمــذوف لداللــة الــواو " إذ"إ�ــا واو عطــف؛ وذلــك ملــا رأى يف قولــه الســابق أن جــواب 

حــىت إذا جاءوهـــا وفتحــت أبوا�ـــا  «: عليــه، والتقــدير يف ذلـــك كمــا يــرى ابـــن األنبــاري

  .  28» فازوا ونَِعموا 

ذا املعــىن عنــد ابــن القــيم حينمــا الــيت تفيــد معــىن املعيــة، فنجــده هــ" الــواو"وأمــا 

ــــــــه تعــــــــاىل  : اســــــــتدل بقول                          

        29أن : أحـدمها «: ، وذلك بعد ما ذكر فيها تقديرين بقولـه

 عاطفة لـ " الواو"تكون    واو " الـواو"أن تكـون : والثـاين...على الكـاف ا�ـرورة

 ، وتكون "مع"    يف حمل نصب عطفاً على املوضـع، فـإن       يف

حســبك وزيــداً : معــىن كافيــك؛ أي اهللا يكفيــك ويكفــي مــن اتّبعــك، كمــا تقــول العــرب

  : درهم، قال الشاعر

  َفَحْسُبَك َوالضََّحاَك َسْيٌف ُمَهنَّد     ِإَذا َكانِت الَهْيَجاُء َواْنَشقَِّت الَعَصا 
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يف هـــذا الـــنص " الـــواو"، وبالتـــايل أن املعــىن الـــذي أفادتـــه 30» وهــذا أصـــح التقـــديرين 

  . القرآين هو معىن املعية حسب رأي ابن القيم

مـــن حـــروف العطـــف، وُتشـــرك يف احلكـــم، وأ�ـــا " مث"تعـــد ":ثـــم"حـــرف  -ب  

 «حرف عطف، ولكنه يقتضـي " مث"حيث يرى ابن هشام أن . 31تفيد الرتتيب واملهلة

  .32» التشريك يف احلكم، والرتتيب، والـُمهلة : ثالثة أمور

" مث"أداة  «: ويف هذا اجلانب جند ابن القيم يقول يف املعىن الـذي أفادتـه قـائالً   

  .33» الّدالة على الرتتيب واملهلة

وإذا كان هذا احلرف يفيد ثالثة معان عند ابن هشام، فإن ابن القيم كـذلك يراهـا تفيـد 

حرف العطف، وأنه جعلها من ضم شيء إىل شيء كانت بينهما مهلة، وهـو مـا جنـده 

ــــه ــــثم"حــــرف عطــــف، ولفظهــــا كلفــــظ " مث" «: يف قول ؛ وهــــو زم الشــــيء بعضــــه إىل "ال

؛ إذا كـــان فيـــه فـــرج "مثمـــت البيـــت: "ه؛ وأصـــل"ُكّنـــا أهـــل مثـــة ورمـــة: "بعـــض، كمـــا قـــال

العاطفة قريب من هذا؛ ألنه ضـم شـيء إىل شـيء " مث"واملعىن الذي يف . فسدد بالثمام

ومـن تأمـل هـذا املعـىن . ضـم بـني شـيئني بينهمـا فرجـة" مث البيـت"بينهما مهلة ،كما أن 

فإننـا جنـده  ، وأنـه زيـادة عـن العطـف،34» يف احلروف واألمساء املضارعة هلـا ألفـاه كثـرياً 

وأنه أنكـر علـى الـذين زعمـوا أ�ـا . قد حصرها إفاد�ا ملعنيني فقط؛ ومها الرتتيب واملهلة

" مث"؛ ألنــه يف كثــري مــن األحيــان يكــون مــا بعــد 35تفيــد ترتيــب اخلــرب، ال لرتتيــب املخــرب

 «: ســـابقا علـــى مـــا قبلهـــا يف الوجـــود، حـــىت وإن تـــأخر عنهـــا يف اإلخبـــار، حيـــث يقـــول

أّوًال، وال يصــّح بــه نقــل، ومل يــأت يف كــالم فصــيح، ولــو قــّدر وروده فهــو  هــذا ال يثبــت

؛ وحجــتهم يف ذلــك أن األمــر 36» نــادر وال يكــون قياســاً مطّــرداً تــرتك احلقيقــة ألجلــه

  : بالســجود آلدم كــان قبــل خلقنــا وتصــويرنا؛ وذلــك يف مثــل اســتدالالهم بقولــه تعــاىل
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   37 أيضـــــــا-، وقولــــــه- :                         

                                    

 38 39سابقة على رجوعهم؛ باعتبارهم أن شهادته تعاىل على افعاهلم.  

ولكنا جند ابن القيم ينكر عليهم هذا التخريج، وال يعّده من باب داللـة علـى 

ال يــدل ذلــك  «: علــى مــا قبلهــا، حيــث يقــول يف آيــة األعــراف" مث"مــا تقــدم مــا بعــد 

فهـــو خلـــق أصـــل البشـــر وأبـــيهم، وجعلـــه ...علـــى مـــا قبلهـــا" مث"علـــى مـــا تقـــدم مـــا بعـــد 

: سبحانه خلقـاً هلـم وتصـويراً؛ إذ هـو أصـلهم، وهـم فروعـه، و�ـذا فّسـرها السـلف، قـالوا

يف هــذه " مث"؛ أي أنــه ال ترتيــب أفادتــه 40» وَخْلــُق أيب البشــر خلــق هلــم. خلقنــا أبــاكم

 ، فــال داللــة علــى الرتتيــب"الــواو"الداللــة علــى مطلــق اجلمــع كـــ «ت اآليــة، وإمنــا أفــاد

«41.  

أفــــادت الرتتيــــب يف " مث"وأمــــا خبصــــوص آيــــة يــــونس فــــال يعتــــرب ابــــن القــــيم أن 

فلــيس ترتيبــا الّطالعــه علــى أفعــاهلم، وإمنــا هــو  «: االطّــالع علــى األفعــال، حيــث يقــول

اطالعـــه، تقريـــراً للجـــزاء علـــى وذكـــر الشـــهادة الـــيت هـــي علمـــه و . ترتيـــب �ـــازا�م عليهـــا

  : طريقة القرآن يف وضع القدرة والعلم موضع اجلزاء؛ ألنه يكون �ما، كما قـال تعـاىل

                                     

      42...اعمـل : "لعبـدهوهو كمـا يقـول السـيد . وهو كثري يف القرآن

وهــذا أبلــغ مــن ذكــر العقــاب وأعــم ". مــا شــئت فــأين أعلــم مــا تفعلــه، وأنــا قــادر عليــك

  .  43» فائدة
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أن " حــىت"األصـل يف وضـع  «وممـا هـو متعـارف عليـه أن ":حتـى"حـرف  -جــ  

  .44» يكون للغاية؛ أي للداللة على أن ما بعدها غاية ملا قبلها

وأمـا  «: ل ابـن القـيم نقـالً عـن السـهيلياجلـارة للغايـة يقـو " حىت"وأنه يف إفادة 

. فموضــوعة للداللــة علــى أن مــا بعــدها غايــة ملــا قبلهــا، وغايــة كــل شــيء حــده" حــىت"

ومـــن حيــــث كانـــت حــــىت للغايــــة خفضـــوا �ــــا كمــــا ...وذلـــك كــــان لفظهـــا كلفــــظ احلــــد

يف انتهـــاء " إىل"تشـــرتك مـــع " حـــىت" ، وإذا كانـــت45» الـــيت للغايـــة" إىل"خيفضـــون بــــ 

ال يــدخل مــا بعــدها فيمــا قبلهــا، خبــالف " إىل"الّ أ�مــا يفرتقــان مــن حيــث إن الغايــة، إ

غايـة ملـا قبلهـا وهـو " حـىت"والفرق بينهما أن  «: ، حيث يضيف ابن القيم قائالً "حىت"

ليس مما قبلها، بـل عنـده انتهـى مـا قبـل احلـرف، ولـذلك فارقتهـا يف " إىل"منه، وما بعد 

". حــىت"طفــة النقطــاع مــا بعــدها عمــا قبلهــا خبــالف عا" إىل"أكثــر أحكامهــا، ومل تكــن 

يف حروف العطف، ومل جيز دخوهلا علـى املضـمر املخفـوض؛ إذ  " حىت"ومن مث دخلت 

، ومــن حيــث  "وك"قــاموا : ، كمــا ال تقــول"قــام القــوم حتــاك: "كانــت خافضــة ال تقــول

أكلــت "، وال "قــام زيــد حــىت عمــرو"كانــت مــا بعــدها غايــة ملــا قبلهــا مل جيــز يف العطــف 

  . 46» ؛ ألن الثاين ليس حبد لألول وال ظرف"خبزا حىت مترا

ـــة  ـــالعطف دون " حـــىت"وإذا كـــان الســـبب يف ذلـــك اخلـــالف هـــو تلـــوين دالل ب

، فإننا جند املـرادي قـد أضـاف فرقـاً آخـر إضـافة للفـرقني اللـذين قـّدمها ابـن القـيم، "إىل"

ال يلــزم كونــه آخــر " إىل"إن جمــرور  «: ومــن قبلــه الســهيلي، حيــث يقــول يف هــذا الفــرق

  .47»" حىت"خبالف ". أكلُت السمكة إىل نصفها: "تقول. جزء مالقي آخر جزء

ال تفيــد " حــىت"وإذا عــدنا إىل ابــن القــيم يف موضــع آخــر جنــده يؤكــد علــى أن 

النتهـــاء " حــىت"لــيس املــراد مـــن كــون  «: ، حيــث يقـــول"الــواو"الرتتيــب كـــالذي تفيـــده 

مــات : "عــدها ظرفــاً أن يكــون متــأخراً يف الفعــل عمــا قبلهــا، فــإذا قلــتالغايــة، وأن مــا ب

مل يلـــزم تـــأخر مـــوت األنبيـــاء عـــن " حـــىت املشـــاة 48قـــدم احلـــاج"، و"النـــاس حـــىت األنبيـــاء
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؛ أي أنـه �ـذا الـرأي يتجـه إىل رأي الكـوفيني 49» الناس، وتأخر قدوم املشاة عن احلـاج

، وكـذا بعـض 50رأوا أ�ـا تفيـد الرتتيـب ليست للعطف، وأن البصريني" حىت"القائل بأن 

  . 51 )هـ631ت(األصوليني كاآلمدي 

تلــف للرتتيــب عنــد البصــريني، إالّ أ�ــم يرو�ــا خت" حــىت"وعلــى الــرغم مــن إفــادة 

" حـىت"إن : وهلـذا قـال بعـض النـاس «: يف نقطتـني، حيـث يقـول ابـن القـيم" الواو"عن 

أن يكـون املعطـوف مـن قبيـل املعطـوف : أحـدمها: ال ختالفهـا إالَّ يف شـيئني" الـواو"مثل 

أن ختالفـه بقـوة، أو : الثـاين". الـواو"خبـالف ". قدم الناس حىت اخليـل: "عليه؛ فال تقول

، وبـذلك خيـرج ابــن 52» ضـعف، أو كثـرة أو قلّـة، وأمـا أن يفهـم منهـا الغايـة واحلـد فَـالَ 

علــى مــن اّدعــى موضــوعة للغايــة ال غــري، جميبــاً " حــىت"القــيم بــرأي ليؤكــد فيــه علــى أن 

ولكـن فاتـه أن يعلـم املـراد بكـون مـا بعـدها غايـة وظرفـاً، فـاعلم أن املـراد  «: ذلك بقولـه

ـــه أن يكـــون غايـــة يف املعطـــوف عليـــه ال يف الفعـــل، فإنـــه جيـــب أن خيالفـــه يف األشـــّد،  ب

واألضعف، والقلة والكثرة، وإذا فهمت هذا فاألنبياء غايـة للنـاس يف الشـرف والفضـل، 

؛ أي أن املعطــــوف �ــــا ال يكــــون إالّ 53» غايــــة للحجــــاج يف الضــــعف والعجــــزواملشــــاة 

غايـــة ملــــا قبلهـــا مــــن زيــــادة ونقـــص، وأن الزيــــادة تشــــمل القـــوة والتعظــــيم والشــــرف، وأن 

  . 54النقص يشمل الضعف والتحقري والعجز وحنو ذلك

 «: مث إننــا جنــد ابــن القــيم يســتدل مبثــال آخــر مــن أجــل التوضــيح أكثــر قــائالً   

؛ فـالرأس غايـة النتهـاء السـمكة، ولــيس "أكلـت السـمكة حـىت رأســها: "إذا قلـتوأنـت 

املراد أن غاية أكلك كان الرأس، بل جيوز أن يتقدم أكلك للرأس، وهذا ممـا أغفلـه كثـري 

؛ والقصد بذلك النحويني الذي أخذوا مبعـىن الرتتيـب، 55» من النحويني مل ينّبهوا عليه

ــــرأس دون تأخريهــــا، وبالتــــايل عــــدم إفاد�ــــا ويف املثــــال املقــــدم جيــــوز فيــــه تقــــد مي أكــــل ال

  .    للرتتيب حسب ابن القيم



  م2019سبتمبر                                 2العدد 3المجلد      مجلة أمارات                     

 

- 22  - 
  

الشـــرطية، واملخففـــة مـــن : عـــدة معـــان، منهـــا" إنْ "إن حلـــرف ":إنْ "حـــرف  -د  

  .56الثقيلة، والنافية، والزائدة، وحنو ذلك

وأمــــا مــــن معــــاين هــــذا احلــــرف عنــــد ابــــن القــــيم فنجــــده قــــد اســــتعمله يف معــــىن   

املشــهور عنـــد  «: يســـتعمل فيمــا ميكـــن وقوعــه، حيــث يقـــول" إنْ "الشــرط، وأن حــرف 

ال يعلّــق عليهــا إالّ حمتمــل الوجــود والعــدم؛  " إنْ "أن أداة  57النحــاة واألصــوليني والفقهــاء

ــق عليهــا". إْن تــأتين أكرمــك: "كقولــك إْن طلعــت : "حمقــق الوجــود، فــال تقــول وال يعّل

. يعلق عليهـا النوعـان" إذا"، و"إذا طلعت الشمس أتيتك: "، بل تقول"الشمس أتيتك

يف القــرآن، يف معلــوم الوقــوع " إنْ "قــد وردت : "واستشــكل هــذا بعــض األصــوليني فقــال

  : قطعــــا، كقولــــه                           58 ،

 : وقولــــه. وهــــو ســــبحانه يعلــــم أن الكفــــار يف ريــــب مــــنهم             

              59وحجـة أصـحاب  ؛60»" ، ومعلوم قطعاً انتفاء فعلهـم

ـــة، بـــل األوضـــاع  «هـــذا الـــرأي هـــو أن  ـــة ال تـــدخل يف األوضـــاع العربي اخلصـــائص اإلهلي

. خصائص اخللق، واهللا تعاىل أنـزل القـرآن بلغـة العـرب، وعلـى منـواهلمالعربية مبنّية على 

فكل ما كان يف عادة العرب حسناً أنزل القرآن على ذلك الوجـه، أو قبيحـاً مل ينـزل يف 

فكل ما كان شـأنه أن يكـون يف العـادة مشـكوكاً فيـه بـني النـاس، حُسـن تعليقـه . القرآن

، 61» كــان معلومــا للمــتكلم أو للســامع أم ال  مــن قبــل اهللا ومــن قبــل غــريه، ســواء" أن"بـــ

وكــــذلك حيســـن مــــن الواحـــد منــــا أن  «: -أيضـــا-ويضـــيف عـــن أصــــاحب هـــذا الــــرأي 

، مــع علمــه بأنــه يف الــدار؛ ألن حصــول زيــد يف "إن كــان زيــد يف الــدار فأكرمــه: "يقــول

، "إنْ "فهــذا هــو الضــابط ملــا تعلــق علــى . الــدار شــأنه أن يكــون يف العــادة مشــكوكا فيــه

  . 62»  ندفع اإلشكالفا
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" إنْ "وإن كانـــت حججهـــم فيمـــا تقـــّدم، فـــإن ابـــن القـــيم جنـــده يؤكـــد علـــى أن   

تسـتعمل فيمـا ميكــن وقوعـه خالفـاً ملــا ذهبـوا إليــه، وحمـاوالً التفرقـة بــني التوظيـف الــداليل 

هـذا السـؤال ال  «: يف نصوص قرآنية متعددة، حيث يقول" إنْ "، و"إذا"ألدايت الشرط 

، وأمـــا مـــا جيـــوز أن يقـــع "إن"إن الواقـــع وال بـــد ال يعلـــق بــــ: ي قالـــه القـــوميـــرد، فـــإّن الـــذ

وإذا عرفـت . وجيوز أن ال يقع فهـو الـذي يعلّـق �ـا، وإن كـان بعـد وقوعـه متعـّني الوقـوع

 : هــذا فتــدبّر قولــه تعــاىل                              

                                   

63  وأتـى يف إصـابة "إذا"كيف أتى يف تعليق الرمحة احملققـة إصـابتها مـن اهللا تعـاىل بــ ؛ ،

وأتى يف الرمحـة  «: ويضيف قائالً . 64»، فإن ما يعفو اهللا تعاىل عنه أكثر"إنْ "السيئة بـ 

بالفعل املاضي الدال على حتقيق الوقوع، ويف حصول السـيئة باملسـتقبل الـدال علـى أنـه 

وكيف أتـى يف وصـول الرمحـة بفعـل اإلذاقـة الـّدال علـى مباشـرة الرمحـة . غري حمقق وال بد

  :فقـال. وكيف أتـى يف الرمحـة حبـرف ابتـداء الغايـة مضـافة إليـه...هلم، وأ�ا مذوقة هلم

        وأتى يف السيئة بباء السببية مضافة إىل كسب أيـديهم، وكيـف أكـد ،

ومثــل هــذه  ...دون اجلملــة الثانيــة" إنْ "اجلملــة األوىل الــيت تضــمنت إذاقــة الرمحــة حبــرف 

؛ 65» األســـرار يف القـــرآن ال يرقـــى إليهـــا إال مبوهبـــة مـــن اهللا وفهـــم يؤتيـــه عبـــداً يف كتابـــه

تستعمل فيمـا ميكـن وقوعـه عنـد ابـن القـيم، وأننـا ال نلمـس يف " إنْ "وهذا ما يدل على 

  ".إذا"هذا احلرف رائحة اإلطالق، بينما نلمس رائحة التقييد بالنسبة حلرف الشرط 

احلــرف عنــد اللغــويني علــى أكثــر  لقــد اشــتمل هــذا  ":الالم"حرف -هـ  

تتلـون  66من ثالثني معـىن، واألصـل فيهـا هـو االختصـاص، ولكـن تصـحبه معـان أُخـرى

  ". التعليل، والعاقبة، والوقتية"دالال�ا حسب السياقات الواردة فيها كـ
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عنـد ابـن -اليت هي أصل معانيهـا-معىن االختصاص " الالم"ومن حيث إفادة   

 : ىلالقـــيم جنـــده يف قولـــه تعـــا                 67 ؛ حيـــث اعتـــرب

 «: يف هــــذا الــــنص أفــــادت معــــىن االختصــــاص، وذلــــك يف قولــــه" الــــالم"ابــــن القــــيم أن 

وأتــــى يف الكمــــال ...اقــــرتان الكمــــال بالــــدين، وإضــــافة الــــدين إلــــيهم... وتأمــــل حســــن

 ؛ أي أن املـوىل 68»  املؤذنة لالختصاص، وأنـه شـيء ُخّصـوا بـه دون األمـم" الالم"بـ

   .خّص عباده املسلمني بكمال دينهم الذي اختاره هلم دون األمم األخرى

معىن التعليل فنجده يستدل به يف مواضع كثـرية، حيـث " الالم"وأما عن إفادة   

 : قوله تعـاىليف يرى أ�ا                 69 تفيـد التعليـل بقولـه :» 

؛ أي أن 70»  التعليــل الداخلــة علــى الغايــات املــرادة، وهــي كثــرية يف القــرآنوهــي الم 

     .ال غري اإلطعام جاء لغاية قصد وجه املوىل 

معىن الوقتية، وذلك حينما استدل " الالم"إفادة  -أيضا- ومن هذا الباب    

 : ابن القيم بقوله تعاىل        71و ،    

              72 يف النصني " الالم"، حيث اعترب أن

ألن هذه ...الوقتية" الالم"هي  «: الكرميني أفادت معىن الوقتية، وذلك يف قوله

والتقدير يف ذلك بالنسبة للنص   ؛73»  الوقتية يليها أمساء الزمان والظروف" الالم"

؛ أي يف "يف"؛ أي بعد دلوك الشمس، ويف النص الثاين التقدير حبرف "بعد"األول بـ

  .أيضا- 74يوم القيامة، وهو ما ذهب إليه املرادي
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ـــــه تعـــــاىل    : وأمـــــا يف قول               75 ـــــابن ، ف

هنا أفـادت معـىن التعليـل ال معـىن الوقتيـة، حيـث يقـول يف إفاد�ـا " الالم"القيم يرى أن 

عنــد كثــري مــن النحــاة الــالم الوقتيــة؛ أي عنــد " الــالم"وهــذه  «: معــىن الوقتيــة عنــد غــريه

إالّ أننــا يف موضــع آخــر جنــده يعــدها مــن بــاب الم . 76» ذكــري، أو يف وقــت ذكــري

أ�ـا الم التعليـل؛ أي : واألظهـر...والالم على هـذا الم التعليـل «: التعليل، حيث يقول

، وهــذا اخللــط يف الــرأي راجــع يف جــوهره إىل اخــتالف 77» أقــم الصــالة ألجــل ذكــري

حيتمــل أن يريــد  «: ، وهــو مــا نلمســه يف كــالم القــرطيب ملــا يقــول"لــذكرى"العلمــاء حــول 

فاملصـدر علـى هـذا حيتمـل اإلضـافة لتذكرين فيها، أو يريد ألذكرك باملدح يف عليني �ا، 

  .78» إىل الفاعل وإىل املفعول

 : استدالل ابن القـيم بقولـه تعـاىل -أيضا-ومن ذلك             

                                     

               79 املوجـــودة هـــي الم " الـــالم"، حيـــث اعتـــرب أن

أراد أن الــذنب ســبب الفســاد الــذي  «: العاقبــة والتعليــل، وذلــك بقولــه يف معــىن الــنص

ـــــــه ـــــــذنوب نفســـــــها، فيكـــــــون قول ـــــــذي ظهـــــــر هـــــــو ال  : ظهـــــــر، وإن أراد أن الفســـــــاد ال

                  العاقبـة ؛ وأن الم 80»  الم العاقبـة والتعليـل

    . 81املآل عند املرادي" الم"الصريورة أو " الم"هي اليت تسمى بـ

، "علـى"عنـد ابـن القـيم إفاد�ـا معـىن  حـرف اجلـر -أيضـا-" الـالم"ومن معاين   

 : وذلــــــك يف مثــــــل قولــــــه تعــــــاىل                   
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                                    82 حيث ،

مبنزلـــة " الـــالم"نفـــُس املكتـــوب، و: الـــورق املكتـــوب فيـــه، والكتـــاب: والســـجل «: يقـــول

  .83» ؛ أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور املكتوبة"على"

أن تكــون : وهــو مــن حــروف اجلــر، ويــرد لعــدة معــان، منهــا":فــي"حــرف  -و  

  .84اخل...، والظرفية"الباء"ومبعىن حرف ، "على"مبعىن 

 : ومــــن مواضــــع اســــتدالل ابــــن القــــيم �ــــذا احلــــرف جنــــد يف مثــــل قولــــه تعــــاىل  

                                      

   85 وهـو مـا "البـاء"معـىن " يف"، حيث اختلف العلماء يف إمكانية إفادة حـرف ،

إالّ أن ابــن . 86ذهــب إليــه الكوفيــون، وتقــديرهم يف ذلــك يــذرؤكم فيــه؛ أي يكثـِّـركم بــه

: تنـوب عنـه، وذلـك يف قولـه" البـاء"على بابه، وال يعد أن " يف"القيم جيعل حرف اجلر 

أ�ــا : والصــحيح. وهــذا قــول الكــوفيني. ؛ أي يكثــركم بــذلك"البــاء"مبعــىن " يف"فقيــل  «

فهـذا مـن حيـث  ؛87»  "يف"وهـو يتعـدى بــ" ينشـئكم"والفعـل تضـمن معـىن  على با�ا،

  ".الباء"مبعىن " يف"إقامة 

وقـــد يكـــون  «: عنـــد ابـــن القـــيم جنـــده ملـــا يقـــول" علـــى"مبعـــىن " يف"وأمـــا إقامـــة   

 : ، أَال تـــرى إىل قولـــه تعـــاىل"علـــى"مبعـــىن " يف"          88 ؛ أي

 : وكـذلك قولـه تعـاىل. علـى األرض                 89 

وهنـاك مـن يـرى عكـس . أيضـا 91، وهو ما أّوله املـرادي"على جذوع النخل"أي  ؛90»

مـا ذهـب إليـه ابــن القـيم وغـريه، إىل أ�ــا تفيـد الظرفيـة املكانيــة ولـيس االسـتعالء؛ حبيــث 
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إن الصــلب يكــون بتثبيــت اجلســم يف جــذع النخلــة مبســامري مــن حديــد ومــا شــا�ها،  «

  .   92»وليس فوق جذوعها

وبالتــايل، جنــد أن العلمــاء قــد أمجعــوا علــى أن هــذا احلــرف يفيــد معــىن الظرفيــة   

ـــذي يقـــول هـــو اآلخـــر ـــن القـــيم ال وهـــذا  «: والعمـــق واالنغمـــاس، أو للوعـــاء، ومـــنهم اب

الّدالــة علــى انغمــاس صــاحبه وانقماعــه " يف"فإنــه يــؤتى بــأداة خبــالف الضــالل والريــب، 

 : وتدسسه فيه، كقوله تعاىل                 93 «94  .  

: وهــو مــن حــروف اجلــر، وجيمــل عــّدة معــان؛ منهــا  ":على"حرف  -ز  

ـــــــــة، وموافقـــــــــة  ـــــــــدة ، "إىل"، و"مـــــــــن"االســـــــــتعالء، املصـــــــــاحبة، والتعليـــــــــل، والظرفي والزائ

  .95للتعويض

وجنــــد مــــن معــــاين هــــذا احلــــرف عنـــــد ابــــن القــــيم االســــتعالء، وذلــــك يف مثـــــل   

 : اســـــــتدالله بقولـــــــه تعـــــــاىل                96، حيـــــــث يقــــــــول :» 

؛ أي 97» املؤذنــة باالســتعالء واالشــتمال واإلحاطــة" علــى"يف إمتــام النعمــة بـــ...وأتــى

  . إىل متام النعمة واشتماهلا على مجيع عباده املسلمني إشارة املوىل 

ــــــه تعــــــاىل    : وأمــــــا يف قول                   98 

، أو مـــن العلـــو والرفعـــة، حيـــث داللـــة علـــى االســـتعالء" علـــى"جعـــل ابـــن القـــيم حـــرف 

خمتصــــاً بــــالعرش الــــذي هــــو أعلــــى " علــــى"التصــــريح باالســــتواء مقرونــــا بــــأداة  «: يقــــول

وهـــو �ـــذا الســـياق صـــريح يف معنـــاه الـــذي ال يفهـــم املخـــاطبون غـــريه مـــن ...املخلوقـــات

؛ أي أنـه مـن خـالل عامـل السـياق تبـّني أن 99» العلو واالرتفاع، وال حيتمـل غـريه البتّـة 

تمــل معــىن آخــر مــن هــذا الــنص غــري الــذي أفــادت معــىن االســتعالء، وال حت" علــى"أداة 

  .وقف عليه ابن القيم وغريه من العلماء
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  :100وهو ما يوضحه يف أبيات شعرية من خالل قصيدته النونية قائالً 

  ِفي الُعُلوِّ ِبوْضـِع ُكلِّ ِلَسانِ      تـَرِْكيُبُه َمْع َحْرِف االسِتعالِء َنصٌ  

...   ...  

  ِفيِه َلَدى َأْربَاِب َهـَذا الشَّان   َوَعـَلى ِلالْسِتْعَالِء َفهـي َحِقيَقٌة 

  

وأمــا مــن بــاب إقامــة األدوات بعضــها مقــام بعــض فإننــا جنــد ابــن القــيم حيــاول 

 : تعليـــــــل ورود قولـــــــه تعـــــــاىل                 101 

هــو لالســتعالء، " علــى"، معتــرباً يف ذلــك أن ورودهــا بـــ"إىل"دون حــرف " علــى"حبــرف 

ســـر " علـــى"يف أداة  «: وأن الســـالك علـــى الصـــراط يكـــون علـــى هـــدى، حيـــث يقـــول

لطيــف، وهــو اإلشــعار بكــون الســالك علــى هــذا الصــراط علــى هــّدى، وهــو حــق، كمــا 

 : قال يف حق املؤمنني                   102 وقال لرسـوله ،

:                             103 واهللا ،

 علــى هــذا املعــىن مــا " علــى"فكــان يف أداة ...هــو احلــق، وصــراطه حــق، ودينــه حــق

هـو " إىل"ألن املعـىن الـذي تفيـده أداة ؛ 104» فتأمله، فإنه سر بديع" إىل"ليس يف أداة 

     . 105» اليت هي لالنتهاء " إىل"أداة  «: االنتهاء، حيث جنده يقول

ملا فيه من استعالئه وعلـوه  «: ، فيقول"يف"دون " على"وأما يف فائدة التعبري بـ  

مـا يــدل " علـى"بـاحلق واهلـدى، مـع ثباتـه عليــه، واسـتقامته إليـه، فكـان يف اإلتيــان بـأداة 

" يف"لـى علـوه وثبوتـه واسـتقامته، وهـذا خبــالف الضـالل والريـب؛ فإنـه يـؤتى فيـه بــأداة ع

 : الدالـــــة علـــــى انغمـــــاس صـــــاحبه، وانقماعـــــه وتدسســـــه فيـــــه كقولـــــه تعـــــاىل     
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            106،...وتأمل قوله تعاىل :           

                  107 ،  فــــإن طريـــــق احلـــــق تأخـــــذ

علواً صاعدة بصاحبها إىل العلي الكبري، وطريق الضالل تأخـذ ُسـفًال، هاويـة بسـالكها 

" إىل"؛ أي أنــه مــن خــالل رأي ابــن القــيم يتضــح أن احلــرف 108» يف أســفل ســافلني 

والــدس يــدل علــى االنغمــاس " يف"يــدل علــى االنتهــاء أو الغايــة والوصــول، وأن حــرف 

الفـوق واالسـتعالء؛ حبيـث إن السـالك علـى الصـراط " علـى"والعمق، بينما أفاد احلـرف 

أليقــاً " علــى"هــو احلــق واهلــدى، ومســتقيم عليــه، ومســتعل عليــه، فلــذلك كــان اإلتيــان بـــ

  .وهذا من أسرار حروف املعاين يف القرآن الكرمي". يف"أو " إىل"وأحسناً من اإلتيان بـ

إن هذه القضـية كانـت حمـل جـدل بـني الكـوفيني :الحروف وأهميتهاتناوب  -3      

والبصــريني، بــل جنــدها حــىت عنــد احملــدثني؛ وهــي قضــية املناوبــة يف الداللــة بــني حــروف 

املعاين؛ فالكوفيون يرون حبدوث املناوبة بـني احلـروف؛ وهـذا يف مثـل تلـك النمـاذج الـيت 

تكــون بــني األفعــال؛  -إذا ُوجــدت-بــة وأمــا البصــريون فــريون أن املناو . ســقناها مــن قبــل

إذ األصــل كــل حــرف ال يــدل إالّ علــى مــا ُوضــع لــه، وال يــدل علــى معــىن حــرف آخــر؛ 

فِمــن الــذين أيـّـدوا الكــوفيني جنــد حســن عبــاس الــذي يــرى أنــه الــرأي األنســب مــن أجــل 

ن عدم االلتجاء إىل ا�از والتأويل، وأنه ال غرابـة يف أنـه يـؤدي احلـرف الواحـد عـدة معـا

  . 109يف اشرتاك عدد من احلروف يف تأدية معىن واحد -أيضا-خمتلفة، وال غرابة 

ال  «ولكـــن هـــذا الـــرأي ال يقبـــل مـــن وجهـــة نظـــر املعارضـــني، حيـــث يـــرون أنـــه   

  . 110»يعطي للحرف قيمته الداللية املستقلة، ويعمد إىل إغفال وظيفته األصلية

ر مـن االلتجـاء إىل املناوبـة وإذا حبثنا هـذا املوضـوع عنـد ابـن جـين لوجـدناه حيـذّ   

دون األخذ باحليطة واحلذر؛ ألنـه إذا ُوفِّقنـا يف اسـتعمال حـرف مكـان حـرف يف سـياق 
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مــا، فــال ينبغــي أن تعمــم تلــك املناوبــة الــيت كانــت بــني تلــك احلــروف يف ســياق آخــر، 

إنــه يكــون مبعنــاه : ولســنا نــدفع أن يكــون ذلــك كمــا قــالوا، لّكنــا نقــول «: حيــث يقــول

ضــع دون موضــع، علــى حســب األحــوال الّداعيــة إليــه، واملســّوغة لــه، فأّمــا يف كــل يف مو 

موضع وعلى كـل حـال فـال؛ أال تـرى أنّـك إن أخـذت بظـاهر هـذا القـول ُغْفـالً هكـذا، 

ــداً لزمــك عليــه أن تقــول زيــد يف : معــه، وأن تقــول: ســرت إىل زيــد، وأنــت تريــد: ال مقّي

ولكــن سنضـع يف ذلــك . ا يطــول ويتفـاحشوحنــو ذلـك، ممـ...عليـه: الفـرس، وأنـت تريــد

  . 111» رمسا يُعمل عليه ويؤمن التزام الشناعة ملكانه

واســـتناداً هلـــذا الـــرأي، جنـــد ابـــن القـــيم قـــد بـــالغ حينمـــا نظـــر إىل الـــذين أخـــذوا   

بظــــاهرة التنــــاوب علــــى ظاهرهــــا، وأ�ــــم ابتعــــدوا عــــن فهمهــــا فهمــــاً صــــحيحاً ال يشــــوبه 

وظاهريــة النحــاة جيعلــون أحــد احلــرفني مبعــىن  «: الغمــوض، حيــث يقــول يف هــذا الشــأن

اآلخر، وأما فقهـاء أهـل العربيـة فـال يرتضـون هـذه الطريقـة، بـل جيعلـون للفعـل معـىن مـع 

احلرف ومعىن مع غـريه، فينظـرون إىل احلـرف ومـا يسـتدعي مـن األفعـال فيشـربون الفعـل 

، وطريقـة حـّذاق -اىلرمحـه اهللا تعـ-املتعدي به معناه، هذه طريقة إمام الصـناعة سـيبويه 

أصـــحابه يضـــمنون الفعـــل معـــىن الفعـــل ال يقيمـــون احلـــرف مقـــام احلـــرف، وهـــذه قاعـــدة 

، مث يضيف قائال مـن أجـل 112» شريفة جليلة املقدار تستدعي فطنة ولطافة يف الذهن

 : وهــذا حنــو قولــه تعــاىل «: التوضــيح                113 ، فــإ�م

الــيت تطلبهــا، فيكــون يف ذلــك دليــل " البــاء"فيعدونــه بـــ" يــروي"معــىن " يشــرب"يضــمنون 

بالتضــمن، واإلشــارة إليــه بــاحلرف الــذي : والثــاين. بالتصــريح بــه: علــى الفعلــني، أحــدمها

؛ واملقصــود 114»يقتضــيه مــع غايــة االختصــار، وهــذا مــن بــديع اللغــة وحماســنها وكماهلــا 

وفة، وأما املقصود بفقهاء العربيـة حنـاة البصـرة كسـيبويه، وهـو مـن بغالبية النحاة حناة الك

  . العلماء الذين ذهبوا هذا املذهب، وأيدهم يف ذلك ابن القيم أيضا
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الـيت أشـار إليهـا ابـن القـيم يف قولـه السـابق،  115وأنه من خالل فكرة التضمني  

الــنص القـــرآين   ميكننــا القــول إن التنــاوب حاصــل يف العربيــة بــني حروفهــا، وشــواهده يف

وحىت يضـمن التنـاوب ال بـد مـن تـوافر عامـل السـياق؛ وذلـك مـا يسـمى . كفيلة بذلك

الـيت «بظاهرة التضمني، وأن الباحثني دعوا إىل دراسة هـذه الظـاهرة َوفـق نظريـة السـياق 

تــــرى أن معظــــم الوحــــدات الدالليــــة تقــــع يف جمــــاورة وحــــدات أخــــرى، وأن معــــاين هــــذه 

أو حتديدها إالّ مبالحظـة الوحـدات األخـرى الـيت تقـع جمـاورة الوحدات ال ميكن وصفها 

، وكـذلك 116»هلا، ومعىن الكلمة علـى هـذا يتعـدد تبعـاً لتعـدد السـياقات الـيت تقـع فيهـا

الشــيء نفســه ينطبــق علــى احلــروف الــيت تتطلــب هــي األخــرى مــن أجــل ضــمان تناو�ــا 

  .  حضور السياق

القــيم مــراراً وتكــراراً، ويف خمتلــف  ومــن حيــث املناســبة الــيت أكــدها ابــن  :خاتمة    

هـي األخـرى -آرائه وخترجياته اللغوية، فإننا جنده يويل أمهيـة كـربى حلـروف املعـاين ملـا هلـا 

مــن دور كبــري يف حتديــد الداللــة وتلوينهــا داخــل ســياقات خمتلفــة، بــل إنــه ال بــد مــن  –

سـائل خمتلفــة معرفـة وحتديـد تلـك التلوينــات الدالليـة مـن خـالل نصــوص متعـددة متـس م

وعليــه َســَلُف  «: يف حياتنــا اليوميــة، كـــاإلفتاء والقضــاء والشــرع، حيــث يقــول ابــن القــيم

األمـــة وأئمتهـــا والفقهـــاء املعتـــربون مـــن إثبـــات احلكـــم واألســـباب والغايـــات احملمـــودة يف 

خلقــه ســبحانه وأمــره، وإثبــات الم التعليــل وبــاء الســببية يف القضــاء والشــرع، كمــا دلّــت 

وأن  .117» صــوُص مــع صــريح العقــل والفطــرة، واتفــق عليــه الكتــاب وامليــزان عليــه الن

وملثـل هـذه الفوائـد الـيت  «: البحث يف فوائد هذه احلروف وأمهيتها جنـد ابـن القـيم يقـول

؛ باعتبـار أن الكثـري 118»ال تكاد توجد يف الكتب حيتـاج إىل جمالسـة الشـيوخ والعلمـاء 

الوقوف على أسرارها وحقائقها مـن خـالل الكتـب من دالالت تلك احلروف ال ميكننا 

املوجودة بني أيدينا، بل جيب خمالطة وجمالسة العلماء واملشايخ ألجل معرفـة واكتشـاف 
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دالالت أخــرى ُتســتنبط لتــك احلــروف مــن خــالل نصــوص شــرعية ســواء أكانــت قرآنيــة 
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  - مصنفاته ونماذجه - التيسير المعجمي لدى اللغويين المغاربة  

حاج هني محمد جامعة الشلف. د          

  روقاب جميـــــــــلة جـــــــامعة الشـــــــلـف. د          

  

تروم هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جهود مجهرة من  :الملخص  

القدامى الذين خاضوا غمار البحث املعجمي، والتنويه باجتهادا�م اللغويني املغاربة 

اللغوية والنقدية بإبراز دورهم الفّعال يف خدمة اللغة العربية وعلومها؛ من خالل ما ّمت 

وضعه من تآليف وشروح وخمتصرات لثالثة من املعاجم العربية القدمية، كانت ستظّل 

الصحاح للجوهري، ومعجم القاموس احمليط يف ذّمة اإلمهال؛ ويتعلق األمر مبعجم 

للفريوز آبادي، وتاج العروس ملرتضى الزَّبيدي؛ وهذه اإلسهامات املقَدمة يف ا�ال 

املعجمي تعد عمال تيسرييّا بامتياز، نظري ما قاموا به من جهود يف إثراء الدرس 

رتاف منا مبا بذله املعجمي العريب حبثا ودراسة، تنظريا وتطبيقا، وما هذا البحث إّال اع

هؤالء العلماء األفذاذ من جهود يف تيسري املعجم اللغوي العريب، وتقدميه لقارئه يف 

أبسط حمتوى، وبأيسر منهج، والتعريف بأعماهلم ليس اعرتافا بفضلهم علينا فحسب، 

بل هو  أيضا عهد قطعناه على أنفسنا بواصلة الدرب مبزيد من اإلثراء واإلضافة للغتنا 

ية  اليت هي أساس كياننا، وجوهر ازدهارنا، والسيما يف احلقل اللغوي الذي يغفله  العرب

  كثري من الدارسني

  .املعجم؛ التيسري؛ مصنفات؛ الشروح؛ املغاربة؛ املناهج: الكلمات المفتاحّية
 
         Abstract:This paper aims to shedding light on the efforts of a 
group of maghrébin linguists who have conducted research in the field 
of lexicology, and to value their efforts through highlighting their 
effective role in serving Arabic and its sciences, and mainly through 
what they brought in terms of writings and explanations of three 
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ancient Arabic dictionaries that would have remained neglected if they 
had not treated them. These dictionaries are Moajam Asihah for the 
Jawhary, El Kamous El Muheet for El-Fairuz El-Abady, and Taj El-
Arus for Mortatha Ezubeidy . These contributions are considered as 
enormous facilitations and a valuable enrichment of the lexicological 
study research, at both practical and theoretical levels. This research is 
an acknowledgment to the enormous efforts of these scholars in the 
sake of facilitating the Arabic glossary and its presentation for the 
reader in the simplest content and easiest approach. 
         Keywords: glossary; facilitation; annotations; maghrébin; 
curricula; explanations. 

  

وظيفي من حيث إّن الفكر املعجمي العريب الرتاثي يف عمقه فكر  :مقدمة        

مفاهيمه ومناهجه وقضاياه، وإّن عالقة الدرس الوظيفي املغاريب �ذا الفكر هي عالقة 

ة، وملا كانت هذه امتداد ألصل يتيح استثمار ما مت وضعه من معاجم لغوية عام

ارتباطا وثيقا بقضية الفصاحة؛ اليت هي انتحاء مست كالم العرب، فإّن  األخرية مرتبطة

عاجم باقية ما بقيت اللغة الفصحى، ويف هذا السياق ميكن مالحظة احلاجة إىل امل

مدى مواكبة العلماء للدرس املعجمي العريب؛ فلقد تعّددت مصّنفا�م، وتعّددت 

جهودهم يف تيسري الدرس املعجمي، علما أّن على معظم الدارسني العرب احملدثني 

مؤلفات الكثري  - أو متناسني - يركزون على ما قدمه املشارقة يف هذا ا�ال، متغافلني

من العلماء املغاربة الذين كانوا هلم إسهام بارز يف الصناعة املعجمية تيسرا، ونقدا، 

  .واستدراكا، وشرحا، وتعليقا، وتلخيصا

انتشرت الشروح عند املعجميني املغاربة الذين ُعنوا مبعاجم ألجل هذا   

ناهج خمتلفة، واستفاد كثٌري من األلفاظ ومعاجم املعاين، فانكبوا على شرحها مب

الدارسني من هذه املصنفات باعتبارها سبًبا يف نشاط احلركة املعجمية العربية ببالد 

املغرب، لذا حتّدث املختصون يف الصناعة املعجمية يف املغرب العريب عن ذلك؛ 
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فذكروا أّن العديد من املتأّخرين هم الذين سلكوا هذا السبيل، فقد فّسروا 

حات املعاجم كما فّسروا املفردات اللغوية، ّمث تنافسوا يف االختصار واإلجياز، اصطال

واالستدراك، وارتسمت مالمح التيسري املعجمي يف عناصر خمتلفة يتعّلق بعضها 

باملنهج، وبعضها باملوضوعات، وبعضها باملصطلحات، وبعضها اآلخر بالشواهد 

الستجالء جوانب منها قد تساعد والنصوص، وسنتحّدث بإجياز عن هذه العناصر 

يف معرفة تطّور التفكري املعجمي يف كتب تراث املغرب اإلسالمي األصيل، فوسائل 

التيسري عند قدامى املعامجيني أكثر ما جتّلت يف التلخيصات والشروح والتكمالت، 

عاب الدرس مع إضافة ما ميكن إضافته إىل السابقني، وهو األمر الذي يعني على استي

  .عجمي العريب القدميامل

وتأسيسا على ما سبق ذكره، نسعى يف هذا البحث أن جنيب عن   

يف التأليف املعجمي، ورياد�م له  على الرغم من شهرة املشارقة: اإلشكالية التالية

تارخيّيا، إّال أنّه يالحظ أّن العديد من اللغويني املغاربة كانت هلم بصمتهم العلمية يف 

املعجمية، فما هي نظر�م للمعاجم العربية القدمية املختارة كمدونة الصناعة 

؟ وكيف نتصّور مالمح  التيسري يف مصنفا�م منهجّيا ووظيفّيا؟ وبالتأكيد )للدراسة

ستكون اإلجابة وسيلة ملّد اجلسور املعرفية بني املاضي واحلاضر ؛ من خالل الوقوف 

وتطبيقا�ا، بغية اإلفادة منها مبا خيدم اللغة على املناهج اللغوية القدمية للمغاربة، 

  .العربية وتدريس املعجم يف العصر احلديث
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أجنب الغرب  :مصنفات التيسير المعجمي في الغرب اإلسالمي -1  

اإلسالمي علماء أجّالء، وفقهاء ذوي الرأي يف الشريعة اإلسالمية، وشعراء فحوال، 

: ومتصّوفني يف القمة، ولغويني المعني أمثالوحكماء متضّلعني يف علم التوحيدـ، 

 1170ت (، وابن الطيب الشرقي )ه959ت (، واحلطّاب )ه 607ت (اجلزويل 

، وغريهم، وقد أشار هؤالء اللغويون املغاربة )ه1238ت (، وأيب راس الناصري )ه

يف مقّدمات مصّنفا�م إىل منهجهم يف دراسة املعاجم، وحتّدثوا عن اإلضافات اليت 

ضافوها إىل السابقني مبا ميّيز منهجهم، وجند يف بعٍض من تلك املقّدمات من أشار أ

يف منهجه إىل قضية التيسري واإليضاح لقضايا املعجم، وتلك املسائل تنم عن الدقّة 

يف أحباثها، والوعورة يف مسالكها، وهو أمٌر كان حيتاج معه الدارس الراغب يف معرفة 

ئق العلمية رائقها، املزيد من التمحيص والتنقيب عن احلقاأسرار الصناعة واستيعاب ط

  .يف هذا احلقل اللغوي

هو  تاج اللغة وصحاح العربية:مصنفات التيسير لمعجم الصحاح  - 2       

اعتمد على نظام القافية يف يف ترتيب ) هـ400- 322(معجم لغوي وضعه اجلوهري 

وتأثري قوّي على اللغويني مشارقا مداخله، وكان هلذا املعجم قيمة علمية كبرية، 

كان اجلوهري من أعاجيب الزمان " ومغربا؛ فقد قال عنه صاحب معجم األدباء 

، وقد أّدى صدور معجم الصحاح إىل 1"ذكاء وفطنة وهو إمام يف علم اللغة األدب

تنشيط احلركة املعجمية؛ واليت جتّسدت يف الكتابات النقدية اليت تناولته، واألعمال 

، ويف هذا الصد تطالعنا 2جمية املنبثقة عنه تعليقا، وتكملة، وحتشية، وتلخيصااملع

  :جهود علماء لغويني كثريون على رأسهم

ال يستهان  3الذي ترك إنتاجا لغويّا ):هـ607ت ( أبو موسى الجزولي  -أ        

به نستدل منه على جهوده العظيمة يف هذا املضمار، حيث كان ضابطا ملا يقيد 
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ن اخلط املشرقي، واهتمامه بكتاب الصحاح مل يكتف بقراءته وتفهمه فحسب، حس

؛ فقد أشار  اجلزويل إىل 4وإّمنا كتبه خبطه، وأدخله إىل املغرب، فهو أّول من فعل ذلك

؛ )هـ582ت (هذا املعجم  يف رحلته إىل املشرق العريب وعالقته بابن بّري املصري 

التنبيه واإليضاح (حواشيه وشرح شواهده يف كتابه والذي اعتىن بدوره مبعجم اجلوهري و 

، وقد نّص اجلزويل أنّه أخذ عنه قراءته للصحاح، فوضع اللغوي )عّما وقع يف الصحاح

ولعل الدافع الذي جعل اجلزويل ينحو هذا ، 5)القانون: (املغريب كتابه املعروف بـ

  :اتسم منهجه مبا يلياملنحى، ويضع الشرح هو التجديد يف الصناعة املعجمية، حيث 

  .جذرا 5639إحصاء عدد جذور املعجم، وهي تقّدر بـ  - 

  تصحيح اللغة من التصحيف واخلطأ - 

  تنقية اللغة ممّا دخلها من األلفاظ احلضارية الشائعة - 

 -السالف الذكر –إمهال كّل مولد أو دخيل يف اللغة العربية؛ ففي كتابه  - 

هي قسم : اجلوهري. جري عند بعضهم: اومنه" ...وردت فيه العبارة اآلتية 

  :وأنشدنا. الدليل على أّ�ا اسم التنوين: وقال لنا أبو حممد. حّقا: للعرب ومعناه

  .6......."َجْري : وقائلٍة أَسيُت فقلتُ 

ومما هو جدير بالذكر   ):هـ628ت(يحي بن معط عبد النور الزواوي  -ب       

ا أقالم تالمذته الذين شهدوا له بفضل السبق أّن جهود اجلزويل التيسريية قد تناقلته

يف إدخال كتاب الصحاح ونشره يف املغرب، ولعّل أشهرهم اللغوي اجلزائري حيي بن 

وهو صاحب املنظومة النحوية الشهرية املسماة ) هـ628ت (معط عبد النور الزواوي 

واوي والبن معط الز "باأللفية وعلى منواهلا نسج ابن مالك ألفيته هو اآلخر، 

منظومات أخرى غري هذه األلفية يهمنا منها نظم هلذا الكتاب الذي أدخله اجلزويل 
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وهو الصحاح، وقيل إّن املنية عاجلته فلم يكمله، وقد ثبت أّن ابن معط درس على 

  .7"يد اجلزويل بعد رجوعه من املشرق وكان حمل اللقاء بينهما يف مدينة جباية

فّوت كثريا " من املتأخرين أّن صاحب الصحاح قدومن جاء بعده 8وقد رأى اجلزويل

من األلفاظ احلضارية واملصطلحات العلمية املوّلدة والدخيلة ممّا جعل املعاجم العربية 

  .9"القدمية يف ظّل نظريته تقف باللغة زمانيا ومكانّيا وتؤّدي إىل مجودها

اللغويني ومن العلماء   :)هـ 959ت(محمد بن عبد الرحمن الحطاب  -ج     

الذين اجتهدوا يف شرح وتصحيح معجم اجلوهري ما كتبه الشيخ حممد بن عبد 

يف تعليق مجع فيه املواضع اليت غّلط فيها صاحب 10)هـ959ت (الرمحن احلطاب 

القاموس صاحب الصحاح، ومتثل ثاين عمل له يف تعليق مجع فيه احلطّاب ما مل 

قيامه بتعليق يذكر فيه األلفاظ  يفسره صاحب الصحاح لوضوحه، وثالثة األثايف

العربية اليت فّسر صاحب الصحاح كل لفظة منها مبرادفة فعريت عن التفسري، كقوله 

اخلصب : اجلدب نقيض اخلصب، مث قال يف فصل اخلاء: يف فصل اجليم باب الباء

؛ 11بالكسر نقيض اجلدب، مثّ يفسر الشيخ كّل واحد من اللفظني مبا قاله أهل اللغة

  .ب يف قولك جدبت األرضفاجلد

ومن  اإلنصاف أن ):ه 1065ت(عبد العزيز بن أبي بكر الرسموكي  -د       

نورد امسا آخر من أمساء العلماء اللغويني املغاربة الذين أولوا عناية ملعجم الصحاح 

صاحب حاشية على  12)هـ1065ت (عبد العزيز بن أيب بكر الرمسوكي الربجي : هو

  .13الصحاح يوجد منها خمطوط خاص يف منطقة السوس
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أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي الشاذلي التادلي  -ه      

الوشاح وتثقيف الرماح يف رّد توهيم ا�د ( مصّنفه  14وضع التاديل ) :ه1206ت(

مؤلف القاموس احمليط الذي ) ه817(على جمد الدين الفريوز آبادي ) الصحاح

وقد جاء عنوان كتاب التاديل "نسب فيه الوهم إىل صاحب الصحاح للجوهري، 

ملخصا للهدف الذي ُوضع من أجله أال وهو الدفاع عن الصحاح، ) ه1206ت(

  :هيم ا�د وتغليطه إيّاه، ومشلت ردود التاديل املستويات اللغوية اآلتيةورد تو 

 املستوى الصريف  - 

 املستوى الداليل - 

 املستوى النحوي - 

املستوى الصويت، هذا فضال عن التصحيف والتحريف، وتصويب  - 

 .15"تصحيحات اجلوهري

ى األّول وألّن املقام ال يسعنا لذكر كّل هذه الردود سنقصر احلديث عن املستو   

توهيم ا�د اجلوهري؛ ألّن ) ه1206ت(فقط، ألنّه هو أكثر جمال رّد فيه التاديل 

نقده للجوهري يف هذا ا�ال كان أكثر من غريه، إذ بلغ عدد مسائله مائة وسبعا 

، ومشل هذا ا�ال الرد على ا�د لتخطئته اجلوهري يف 16)157(ومخسني مسألة 

وضعه املواد يف غري أبوا�ا، اخللط بني الفعل واملصدر، : املسائل الصرفية، من أّمهها

  .اخللط بني الزائد واألصلي، اخللط بني املهموز واملعتل، اخلطأ يف البنية

الظل بالكسر : "ومن أمثلة رده عن اخللط بني الفعل واملصدر عندما قال ا�د  

لرجل النفور؛ ألّن ترك الظيب ظله يضرب ل"واتركه "ضّد الكسر الضج أو هو الفيء ، 

وتْرك بسكون الراء ال بفتحه كما وهم . الظيب إذا نفر من شيء ال يعود إليه أبدا

ترك الظيب ظله، يضرب : وقوهلم: "رّد عليه التاديل بقوله عبارة اجلوهري. 17 اجلوهري
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هو يف نسخيت بالوجهني بفتح الراء على أنّه فعل ماض، : مثال للرجل النفور، قلت

لى أنّه مصدر، والرجوع يف ذلك إىل أصل املثل، فإن قصد به التشبيه  وبالسكون ع

 " . 18كان بالسكون، وإن قصد به الكناية كان بالفتح والعلم عند اهللا

واالسم الكامل للمعجم هو :مصنفات التيسير للقاموس المحيط -3       

، )91مشاطيطالقاموس احمليط والقابوس الوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب (

وهو أشهر معاجم اللغة العربية على اإلطالق، إذ  )هـ817ت(لصاحبه الفريوز آبادي 

مرادفة  قاموس بلغ من شهرته أن كثريا من الناس بعده صاروا يستعملون كلمة

، ومل يبلغ معجم من املعاجم منذ تاريخ التصنيف املعجمي العريب ما معجم لكلمة

بلغه القاموس احمليط من حيث شيوع استعماله وكثرة تداوله، فقد عد منذ بداية 

صني يف التفسري واحلديث والفقه وجوده معجم العلماء واألدباء، ومرجع املخت

  .20واألدب، ويف العلوم املختلفة

يقوم القاموس احمليط على نظام التقفية؛ أي ترتيب الكلمات واأللفاظ   

حبسب أواخر حروفها بعد جتريد اللفظ من أحرف الزيادة، وذلك لثبات الم الفعل يف 

  .ملختلفةالكلمة بينما تدخل الزيادات على أول اللفظة يف أحواهلا ا

  :لكن وجهت عّدة مآخذ إىل القاموس احمليط جنملها يف النقاط التالية

 .إ�ام العبارة وغموضها - 

عدم اإلشارة إىل الضعيف من اللغات اليت يذكرها، ممّا جعله حيذف ما ال يتصل  - 

 .بالتفسري وإن كانت له أمهية

واملعلومات الطبية، اإلكثار مما ال يتصل باللغة اتصاال مباشرا، كاألعالم،  - 

 .واملصطلحات

 .َعِمد إىل عطف املعاين كلها بال متييز - 
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 .تذكري الفعل الواجب التأنيث، وتأنيث الفعل الواجب التذكري - 

أخّل مبا وعد به من متييز الواوي عن اليائي، وتساهله ببعض ما متسك به من  -

 .21ضبط األلفاظ

لعناية واالهتمام، فراح وعلى الرغم من ذلك نال املعجم حصة األسد من ا  

العلماء يروونه وحيصلونه ويقومون بنسخه وحتقيقه وتصحيحه ّمث دراسته ونقده، ووضع 

احلواشي والتعليقات واالستدراكات، فمن أمساء اللغويني املغاربة الذين درسوا القاموس 

  :احمليط نذكر

أّلف الرجل ) ه1125ت(أبو العباس أحمد بن علي الجرندي الفاسي  -أ       

حاشية على القاموس احمليط، وهو أّول كتاب منسوب أليب العباس الفاسي الذي مل 

  . 22يصل إلينا منه سوى خربه 

كما نلفي ابن الطيب )ه1170ت(ابن الطيب الشرقي الفاسي  -ب       

قّسم ما جاء "من املهتمني �ذا املعجم، الذي )  ه 1170ت (23الشرقي الفاسي

  : به صاحب القاموس احمليط من زيادات إىل

 اصطالحات علمية - 1

 جمازات - 2

 دخيل - 3

 أمساء أعالم - 4

واعترب أّن كّل هذه األصناف من الكلمات ليس من لغة العرب يف شيء، ألّ�ا كلها 

 .24"خارجة عن مفهوم الفصاحة القدمية

الطيب الشرقي هو حاشية على قاموس ا�د الفريوز آبادي أقامها ومصنف ابن   

على تصحيح أخطائه واستدراك فائته، صدرها مبقدمات مخس أوالها يف تعريف 
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اللغة، والثانية يف تصريف لفظها، والثالثة يف نشأ�ا واخلالف يف هل هي توفيق أو 

  .ترمجة صاحب القاموس اصطالح، والرابعة يف أّول من تكلم العربية، واخلامسة يف

البن " إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس"وتعد حاشية   

الطيب الشرقي أعمق كتابة معجمية وأضخمها ألكرب معجمي مغريب عرفه عصره، مع 

" ك حتت عنوان  1690العلم أّن خمطوطه متواجد باخلزانة العامة بالرباط حتت رقم 

، ومنه باملغرب خمطوطات "لناموس على إضاءة القاموسإضاءة الراموس وإفاضة ا

عديدة يف اخلزائن العامة واخلاصة، يف اخلزانة امللكية وحدها منه تسع نسخ خمطوطة 

يف ثالثة ) 500(مجيعها خبطوط مغربية، ومنه خمطوطة بدار الكتب املصرية برقم 

ن الطيب ، هذه املآخذ وغريها جعلت تلميذ اب25ورقة 1300جملدات ضخام من 

الشرقي يعمل على وضع ملخص للقاموس احمليط، وكانت األستاذة خدجية ّجبي قد 

حققت حرف الباء من هذا الكتاب يف رسالة جامعية تقدمت �ا لنيل شهادة 

املاجستري بكلية اآلداب جامعة حممد اخلامس  بإشراف عبد العلي الودغريي خالل 

ا اجلزء وحده أكثر من ، فخرج من هذ)م2000- م1999(العام الدراسي 

، مما يعطي فكرة عن حجم الكتاب كله )A4(صفحة من القطع الكبري ) 1400(

فيما لو ّمت إخراجه كامال، وكان األستاذان عبد السالم الفاسي والتهامي الراجي قد 

قسما من حرف اهلمزة توقف عند فصل الذال، ) م1985م و1983ما بني (نشرا 

قطع املتوسط، كما تعاون سبعة من طلبة الدكتوراه يف فصدر يف ثالثة أجزاء من ال

جامعة األزهر يف حتقيق سبعة أجزاء من الكتاب بدءا من حرف اهلمزة إىل مادة 

م، فنال كّل منهم شهادة دكتوراه 1988م إىل سنة 1978امتدت من سنة ) شبط(

  .26يف اللغة العربية عن كّل جزء من هذه األجزاء
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من جل " الطيب الشرقي يف كون واضعه استفاد وتكمن قيمة مصّنف ابن  

الكتابات املعجمية السابقة له، واطلع على أغلب الكتابات النقدية والشروح والتعاليق 

اليت دارت حول كتابني من أهّم القواميس العربية اليت أثارت كثريا من اجلدل بني 

لكنه . لفريوزباديكتاب الصحاح للجوهري والقاموس احمليط ل: علماء العربية، ومها 

مل يكتف برتديد أقوال السابقني ونقلها، بل أضاف إليها الكثري من آرائه واستنباطاته 

وتعليقاته، وأمتع قارئه بسعة اطالعه ومناقشته، فصار لكتاباته هذه تأثري واسع 

وصًدى بالغ يف جل الكتابات املعجمية العربية اليت جاءت بعده يف املشرق واملغرب، 

واله واحتفلت بآرائه وكان هلا، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، أثرها الواضح فرددت أق

  . 27"يف تغيري جمرى القاموسية العربية ابتداء من القرن التاسع عشر امليالدي

):هـ1141ت( أبو العباس أحمد بن علي الوجاري األندلسي الفاسي -ج     

بن علي الوجاري األندلسي الفاسي واألهّم من هذا كّله ما قدمه أبو العباس أمحد 

يف خمتصره على القاموس احمليط؛ حيث قام بـحذف أمساء املواضع ) هـ1141ت(

والبقاع واألعالم البشرية، ومفردات الطب وخمتلف العلوم، حيث جّرد القاموس احمليط 

ز من أمساء األعالم والنبات واحليوان واألماكن وغريها؛ فلّما وجد الوجاري أّن الفريو 

آبادي كان يقتصر يف شرح مداخل املعجم على معىن واحد يف الغالب أو معنيني 

دون بقية املعاين املتعّددة؛ دون االحتكام لقاعدة واضحة منه، جلأ الرجل حلذف 

الكثري من اللفظ املستعمل وإبقاء غريه مما يقل تداوله، فجعل �ذا جّل مداخل 

علما أّن منهج صاحب القاموس احمليط  ملخصه من القاموس أفعاال دون األمساء، 

كان متأرجحا فمرة يبدأ الباب باالسم وأخرى بالفعل وهذا خطأ منهجي تفطن له 

ال يلتزم الفريوز أبادي ترتيبا معّينا يف "؛ حيث 28الفاسي تلميذ ابن الطيب الشرقي

ل أو العكس شرح ألفاظ املادة اللغوية، فقد يأيت باملزيد قبل ا�رد، أو باالسم قبل الفع
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ذلك أنّه مل يلتزم بوضع رسم معّني للمادة، كما تفعل سائر املعاجم؛ بل يبدأ املادة 

أحيانا بالفعل ا�ّرد من الزوائد واللواحق، وأحيانا يبدأ مبا فيه ذلك، وأحيانا يبدأ باسم 

  .29"الذات، وأحيانا باملصدر وهكذا

باس أمحد بن قاسم البوين قال أبو الع):ه1139ت(البوني الجزائري  -د       

ما  : ومن ذلك  قوله يف باب اهلمزة فصل الفاء، فاء يفيء )ه1139ت(اجلزائري 

وقوعه ...كان مشسا من نسخه الظل، والغنيمة، واخلراج، والقطعة من الطري، والرجوع

يف أخطاء صرفية ولغوية ال تليق مبكانته، ومن هذه املآخذ اللغوية تعريفه احلمد 

  .30بالشكر

ومن تالميذ ابن الطيب الشرقي الفاسي ):ه1175ت(السجلماسي  -ه       

الذي   31)ه1175ت( اللغوي أبو العباس أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي

ا رأيت القاموس عرفت كتب اللغة جمرى الفهم من : "كتب يف مصنفه يقول
ّ
إّين مل

، وحسن اإلجناز، اخرتته عدة اإل�ام ملا تفّرد به من اجلمع الوايف والضبط الشايف

، وللهاليل املغريب "وجعلته عمال أرجع إليه يف تيسري ما أشكل وضبط ما استعجم

إضاءة األدموس ورياضة الشموس يف شرح : "مساه) الكتاب(ذيل على هذا املخطوط 

، منه نسخ يف مؤسسة امللك عبد العزيز آل سعود بالدار البيضاء "32خطبة القاموس

 33، ونذكر منها خمطوطة أخرى خبط مغريب تقع يف 1/15و 9/159: حتت رقم

إسعاف اللب األنوس باألهم املانوس : "ورقة موجودة بدار الكتب املصرية حتت عنوان

من مصطلح صاحب القاموس، وقام بتحقيقه فضيلة الشيخ أبو يعلى البيضاوي رمحه 

  .33اهللا
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التصحيحات والتحقيقات ومن ):ه628ت (أبو الحسن الفاسي  -و       

لأللفاظ والعبارات املوظفة يف القاموس احمليط، واليت انتقدت من قبل بعض اللغويني 

املغاربة يف كتابا�م املعجمية، ورحال�م العلمية تلك اليت ال حيسن عليها ما قدمه أبو 

يف اهتمامه الكبري بتجريد ما يف هذا املعجم من  34)ه628ت (الفاسي  احلسن

  .طبية ونباتية ألفاظ

 زاكور ابن ومثله فعل أمحد ):هـ1120ت (أحمد ابن زاكور الفاسي -ز       

بوقوفه على ألفاظ الطب والصيدلة الواردة فيه، ومن هنا  35)هـ1120ت (الفاسي

صارت العناية مبجموع هذه األلفاظ ضرورية جّدا ال لغاية لغوية ولكن عملية، ألّن 

الطب وعلم النبات كان هلما عند املغاربة شأن عظيم وعناية كربى فراح هؤالء يدجبون 

  .36معامجهم املتخصصة مبختلف األلفاظ النباتية والطبية

محمد األمين بن عبد اهللا بن محمد األمين الجعفري الصحراوي ثّم  -ح       

وحملمد األمني بن عبد اهللا بن حممد األمني اجلعفري الصحراوي ّمث : المراكشي

استضاءة الشموس فيما " نظم فيه إضاءة األدموس بعنوان ) ه1295ت(املراكشي 

   .37"حوت إضاءة األدموس

معجم تاج العروس من جواهر   :معجم تاج العروستبسيط  -4        

، )ه 1205ت( الزبيدي مرتضى أو اختصارا تاج العروس، وضعه العالمة القاموس

وهو معجم  )هـ817ت (آبادي  الفريوز الذي كتبه القاموس احمليط ملعجمشرحا 

يأخذ بآواخر الكلمات، أي يأخذ باحلرف األخري من مصدر الكلمة مث احلرف األول 

سري مادته يمث الثاين، وهو نفس الرتتيب الذي ورد يف القاموس احمليط، ولقد قام بت

  :عدد من العلماء املغاربة من بينهم
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 وضع العالمة احلافظ حممد:)هـ1238ت (أبو راس الناصري الجزائري  -أ        

؛ وهو أحد تالمذة الشيخ 38 )ه1238ت( اجلزائري املعسكري الناصري راس أبو

الضابط املختصر من األزهري " كتابا بعنوان،مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس

ضياء القابوس على  : وله مصنف آخر حيمل عنوان ،"على قواعد القاموس واجلوهري

كتاب القاموس، وهو كتاب ال نعرف عنه شيئا سوى عنوانه هذا، وقد َوِهم األستاذ 

يبدو أنّه حذا فيه حذو :" أبي راسأبو القاسم سعد اهللا حني قال عن كتاب 

- م1804(، مع العلم أّن كتاب أمحد فارس الشدياق 39"اجلاسوس على القاموس

- هـ1299املسّمى باجلاسوس على القاموس إّمنا ظهر أّول ما ظهر سنة ) م1888

م مبطبعة اجلوائب؛ أي بعد وفاة أيب راس الناصري اجلزائري بواحد وستني 1888

  .40عاما

إّن هذا التأثري العميق الذي تركه كتاب أبو راس يف واحد من كبار املعجميني   

كاف على أّن حاشيته مل تكن كبقية   املشارقة، فضال عن املغاربة هلو خري دليل

احلواشي، على غرار ما نعرفه أو نتصّوره عادة عن حواشي املتأخرين من أسالفنا، واليت 

غالبا ما يطغى عليها احلشو والتكرار وشرح املشروح وتفصيل املفّصل؛ بل نعتقدها 

 .أهّم كتابة معجمية نقدية جزائرية يتجاهلها تاريخ الدرس املعجمي العريب

   :مناهج التيسير المعجمي لدى المغاربة -5      

لقد حظيت املعاجم حمل الدراسة مبكانة عظيمة، وأثار نقدها جدال كبريا ممّا   

أّدى إىل ظهور الكثري من املصنفات اليت تأثرت �ا، فتعددت الدراسات اليت دارت 

احلاشية شرحاً، حوهلا وتنوعت، واختلط كثري منها على القدماء أنفسهم، فجعلوا 

  :،  سواء من خالل 41والشرح نقداً، أو استدراكاً 
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ضياء "شرح مقدما�ا مثلما فعل أبوراس الناصري تلميذ الزبيدي يف مصنفه  -

 .القابوس على كتاب القاموس

 .شرحها وشرح مصطلحا�ا، كما هو حال احلطاب يف شرح الصحاح -

على غرار ما وضعه استنباط معاجم فرعية متخصصة من ماد�ا املعجمية   -

اللغويان أمحد ابن زاكور وأبو احلسن الفاسي يف صناعة معجم الطب وآخر أللفاظ 

 .النبات من القاموس احمليط 

االستدراك عليها أو نقدها مثلما تربزه كتابات ابن الطيب الشرقي الفاسي يف  -

 .رّده على القاموس واجلوهري

أنس النفوس (زائري يف كتابه وضع احلواشي والتعليقات كما فعل البوين اجل -

إضاءة األدموس ورياضة الشموس يف شرح خطبة (، والسجلماسي)بفوائد القاموس

حاشية على (، والرمسوكي الربجي )حاشية على القاموس(، واجلرندي )القاموس

 ).الصحاح

خمتصر القاموس (حنو ما قدمه الوجاري  األندلسي الفاسي يف : االختصار -

 . صفحة 289يف ، والذي يقع )احمليط

وبعد تتبعنا هلذه احملاوالت التيسريية الفردية يف جتديد املعاجم العربية القدمية،   

يتبّني لنا أّ�ا يف جمملها قد حاولت اإلسهام يف سّد الثغرات والرّد على بعض املآخذ، 

على ما بينها من اختالف وتفاوت، كما أّ�ا جهود  مضنية حاولت رسم مالمح 

لعربية يف الغرب اإلسالمي، كل ذلك يف سبيل تقريب الدرس املعجمي، املعجمية ا

  .وتبسيط مادته
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عملية االختصار يف وتتجلى   :اختصار المعاجم في المدرسة المغربية -6      

تقليدية وإبداعية؛ فأّما التقليدية فهي اليت تُعىن بالنقل األمني املرّكز ملضمون : صورتني

املباشر ألفكار الّنص الرئيسة، وأّما اإلبداعية فهي اليت تُواجه الّنص، أو االستخراج 

 الختصار، وقد يُنظر إىل ا42النّص وتقّوم اعوجاجه وُتضيف إليه اإلضافات الالزمة

على أنّه عمل مكّرر يقود إىل ركود العلم ومجوده، ويرتّتب عليه فتور مهم الدارسني يف 

ه ابن خلدون بشّدة وعّده منهًجا خمًال البحث عن اجلديد، وهو األمر الذي انتقد

، ولكن قد ينظُر إىل التلخيص على أنّه نوٌع من تيسري 43بالتعليم يف العصور املتأخرة

  . هذا العلم لتقدميه إىل الدارسني يف كّل عصر

ويستنتج الباحث أّن هذا التحّول إىل املختصرات والتلخيصات كان غرض   

الناشئة حينما أحّسوا عزوفًا من الدارسني عن قراءة العلماء منه تيسري املعجم على 

هذه املعاجم األساسية، والسيما أ�ا مطوالت، ويبدو أّن هؤالء اللغويني فّكروا يف 

أساليب التيسري واإليضاح، وتوّصلوا إىل أّن تأليف املختصرات هو األسلوب األمثل 

مالحظات وتصويبات  يف التيسري والتبسيط، مع إضافة ما ميكن إضافته عليها من

واقرتاحات وشواهد جديدة، وبالتايل أصبح مسار املعجمية املغاربية يتجه حنو 

األهداف الوظيفية، وبذلك أخذت تضمحل النظرة املعيارية للرصيد اللغوي لتلك 

املعاجم القدمية، لتحل النظرة الوصفية اليت تعامل اللسان على أنّه كائن حي ينمو 

ومن هنامل يكن التيسري اختصارًا و�ذيًبا للمعاجم واملوسوعات  ويتطّور يزيد وينقص،

فحسب، وإمنّا هو عرٌض جديد للموضوعات ميّكن الناشئة من استيعاب املعجم، مع 

  .إصالح شامل للدرس املعجمي، والسعي إىل ختليصه ممّا يشوهه من عيوب ونقائص
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العلماء القدماء قد  كانإذا  :النقد المعجمي بعيون المغاربة المحدثين -7      

سامهوا يف إثراء البحث املعجمي، وتيسري استيعاب مداخله، فوضعوا هلذا الغرض 

حواٍش، وتعليقات، واختصارات، فإّن املعجميون املغاربة احملدثون تناولوا املعاجم 

القدمية بالتحليل والنقد لرؤية مدى استجابتها ألسس الصناعة املعجمية احلديثة، وهنا 

  .عبد الغين أبو العزم، وحالم اجلياليل: مال ثلة من األعالم، من بينهمنورد أع

التصور واملنهجية املعجماتية يف "تطرق إىل قضية   :عبد الغني أبو العزم -أ         

، ويف هذا السياق يرى "مقدمات املعاجم القدمية الصحاح والقاموس احمليط منوذجني

تعد من أقصر مقدمات املعاجم العربية   ،)هـ400ت ( أّن مقدمة الصحاح للجوهري

القدمية، إّال أّ�ا مع قصرها مرّكزة العبارة، موجزة الكلمات، بعيدة القوى والداللة، 

وعلى ... إظهار التميز والفرادة واضحة املبىن واهلدف ملا يراد حتقيقه وإبرازه، يف أفق

الة إذا وجدها خاضعة ملا الرغم من هذا مل يرتدد اجلوهري يف إيراد كلمات معربة يف ح

املهندس والدوالب والدهليز والزرجون، كما أنّه : تفوهت به العرب وفق أوزا�ا مثل

الُبحران، والُربجاس واجلرب والطََّرش والبخت : أورد عددا كبريا من الكلمات املولدة مثل

  .44والطِّراز واإلفريز

ىل اإلحاطة يف القاموس احمليط إ )هـ817ت( آبادي وذهب الفريوز  

واالختصار، ورغبة منه يف حتقيق هدفه عمد إىل استعمال بضعة رموز لالختصار، 

، وهي رموز يبدو بعضها ذا آثار سلبية من 45)مقدمة معجمه(أشار إليها يف 

( الذي يشري به إىل الكلمة املقصودة بأّ�ا) م(الناحيتني العلمية والبيداغوجية، كرمز 

اهلدف األّول للمعجم ، وهو التعريف باملداخل؛ ألّن وبذلك يتناقض مع ) معروفة

  .العلم أو اجلهل �ا ال يتساوى عند مجيع الناس زمانيا أو مكانّيا
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قراءة يف  - املعامجية العربية"لقد تناول يف مصنفه :حالم الجياللي -ب       

اللغوية،  بالنقد والتحليل ملصادر املعاجم الرتاثية، وتعرض ملدونتها" التأسيس النظري

ضمن املعاجم التقليدية إال أنه يعتربه " القاموس احمليط"وعلى الرغم من كونه يصنف 

الوحيد من بني معجمي هذه املرحلة الذي استطاع أن يضيف إىل الرصيد اللغوي 

عددا من األلفاظ واملصطلحات استقاها من مصادر خمتلفة، على أنّه حافظ على 

ألفاظه، كما أنّه حذف الشواهد ومل يقّدم أيّة تقنية  الرصيد الرتاثي حىت املهمل من

  .جديدة يف تعريف املداخل

يف معجمه تاج العروس، فلم يقم يف الواقع  )هـ1205ت ( أّما جهد الزبيدي  

سوى بشرح مفّصل للقاموس احمليط مع بعض اإلضافات واالستدراكات وإعادة 

القاموس، إّال أنّه استدرك  كما حافظ الزبيدي كثريا على منهج صاحب...الشواهد

عليه كثريا من األلفاظ، وطّول يف الشرح وبالغ يف االستشهاد واحلشو، مما جعل 

معجمه أقرب إىل املعجم املوسوعي منه إىل املعجم اللغوي، وال شّك يف أنّه أفاد اللغة 

بيقي العربية يف هذا اجلانب املوسوعي، أّما غري هذا فلم يقدم أّي ابتكار نظري أو تط

للمعجمية العربية، سواء من حيث اجلمع أو الرتتيب الداخلي للمواد أم تعريف 

  .46املداخل أو إثبات الشواهد

وعطفا على ما سبق يف الوسع القول إّن معظم واضعي تلك املعاجم العربية   

القدمية مل يهتموا بتعقب معاين األلفاظ يف مراحل حيا�ا، فأغفلوا بذلك شرح 

رها، ورّمبا يشفع هلم ذلك كو�م استقوا األلفاظ ملعجما�م مشاهة مدلوالت تطوّ 

لشيوع األمية عند العرب يف زما�م، فكان السمع واملشافهة وسيلتهم الوحيدة 

لتسجيل األلفاظ ومجعها، واملعروف عن هؤالء العرب القدامى؛ لذلك كان من واجب 

ه املعاجم اللغوية أو غريها واضعي الشروح واحلواشي واملختصرات واالستدراكات هلذ
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؛ من 47اقتفاء سرية اللفظة ومعرفة هل استمرت بنفس الداللة، أم تغّري جمال استعماهلا

كلمة األفن اليت كانت يف األصل تعين قلة لنب الناقة، وانتقل معناها إىل :"ذلك مثال

اليت كانت تعين يف املاضي األصوات املبهمة اليت تصدر عن  الرطانةقلة العقل، وكلمة 

اإلبل ساعة اجتماعها، ّمث تطورت داللتها من املعىن احلّسي إىل املعىن ا�ّرد وأصبحت 

    .48"تعين كّل كالم مبهم غري مفهوم

وعلى سبيل اخلتم نستطيع أن نقول إّن جهود هؤالء اللغويني املغاربة   :خاتـــــــمة       

بادي، مرتضى الزبيدي، تدخل يف جمال تيسري أكّل من معاجم اجلوهري، والفريوز   جتاه

املعجم العريب، مادة ومنهجا؛ فهؤالء األعالم مل يقبلوا كّل ما وضعه أصحاب هذه 

املعاجم وال هم يرفضونه، وإّمنا وجدناهم يناقشون كّل شيء، فيصححون ما يصّح 

غري صحيح، وهلذا كله نالت تلك املصّنفات ثقة  عندهم، وخيطّئون ما يرونه ناشزا أو

بكنوز لغوية  العلماء وتقديرهم مغربا ومشرقا، وظفر الدرس املعجمي العريب جراءها

مثينة ال يعدهلا ذهب أو جوهر، وما على الباحثني احملدثني إال االلتفات إليها، 

اللغة الصافية   وإعطاءها حقها من العناية واالهتمام لتكون منهال عذبا نكتسب منه

  . كما متثلها الرعيل األول من العرب األقحاح

كما ميكن مالحظة تنوع أساليب التيسري يف الدرس املعجمي لدى املغاربة؛   

فقد أخذ عندهم عدة مناهج، لعل أبرزها االختصار، واالستدراك، ووضع التعليقات 

القارئ، وكان احتذاء واحلواشي، كل ذلك يف سبيل تبسيط مادة املعجم، وتقريبها من 

املعجميني املغاربة هلذا املنهج  سائرا يف فلك النحويني والبالغيني الذين سعوا إىل 

  .تبسيط النحو، وتيسري البالغة
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  :الهوامش  

  .152-151:ص ،6ج م،1980ط بريوت، الفكر، دار األدباء، معجم احلموي، ياقوت -1

 ،1ط لبنان، بريوت، ناشرون، لبنان مكتبة والتطبيق، النظرية بني العربية املعجمية القامسي، علي :ينظر -2

  .271:ص م،2003

 كتاب على تعليقات ،)ومجلة مفردة( اإليضاح شواهد شرح واألمايل، املقدمة، أو القانون :اجلزويل مؤلفات من -3

 احملمدية، فضالة بعةمط العاملة، سوس السوسي، خمتار حممد :ينظر .وغريها الزخمشري، مفصل على تنبيهات سيبويه،

  بعدها وما 179:ص م،1960 - هـ1380 األقصى، املغرب

 نقد مث النحو حقل يف وتأثريه البحث، يف ومنهجه العلمية، حلياته عرض اجلزويل، موسى أبو الزواوي، أمحد :ينظر -4

   .52:ص.م،1984ط احملمدية، موناستري، مطبعة ملنهجه،

 النجاح مطبعة اهلجري، عشر الرابع القرن بداية إىل العريب املغرب يف املعجم الودغريي، العلي عبد :ينظر -5

  .33 :ص م،2008 - هـ1429 ،1ط املغرب، البيضاء، الدار اجلديدة،

 نقد مث النحو حقل يف وتأثريه البحث، يف ومنهجه العلمية، حلياته عرض اجلزويل موسى أبو الزواوي، أمحد :ينظر -6

  .52:ص ملنهجه،

  .34:ص اهلجري، عشر الرابع القرن بداية إىل العريب املغرب يف املعجم الودغريي، العلي عبد -7

 )هـ 617 أو 616 ت ( موسى أبو عيسى بن يليخت بن العزيز عبد بن عيسى هو النحوي اإلمام :اجلزويل -8

 بالقراءات، العامل ي،النحو  اخلطيب اإلمام وهو .اجلنوبية مراكش يف اليزدكنت من بطن وهي ُجُزولة، إىل نسبة اجلزويل

 ملا مبصر بري بن اهللا عبد حممد أيب املشهور اللغوي القاضي الفقيه دروس لزم ، مراكش يف األوىل دراسته أمت أن بعد

 وبعد اهللا، عبيد بن حممد أيب على البخاري صحيح هناك درس كما العربية، يف اجلزولية عنه قيد الذي وعاد، حج

 مرتمجنا،كما الدروس هذه من استفاد وقد النحو تدريس إىل فيه انصرف زمنا ببجاية وأقام املغرب، إىل رجع مصر

 مث .أيضا "القانون رسالة" :بـ تسمى و للزجاجي، اجلمل على حواش وهي باجلزولية، املشهورة املقدمة أثناءها ألف

 مبسجدها خطيبا عّني  حيث كشمرا  إىل رجع مث الزمن من مدة النحو فيها ودرس ،) األندلس ( باملرية لإلقراء تصدر

 ذكر�ا اليت املقدمة :مصنفاته أهم ومن ،وستمائة عشرة سبع أو ست سنة مبراكش ناحية من بازمور وتويف اجلامع،

 النحو يف آمال املتنيب، لديوان العزيز عبد بن عيسى موسى أبو جين ابن لشرح خمتصر السراج، ابن أصول شرح سابقا،

 حممود :حتقيق اخلمسون، الفصول الزواوي، معط ابن:ينظر ،الشلوبني على وأبو املعطي، ابن تالمذته أشهر ومن.

  .بعدها وما 25 :ص دط، دمشق،  وشركاه، احلليب البايل حسن مطبعة الصاحيب، حممد

 وهران، -اجلامعية املطبوعات ديوان النظري، التأسيس يف قراءة العربية املعامجية حالم، اجلياليل :ينظر -9

  .60:ص م،1997 -هـ1418ط
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 أبيه عن الفقه أخذ مولدا، املكي أصال، املغريب أبوه املتقدم باحلطاب الشهري الرمحن عبد بن حممد بن حممد هو -10

 حممد الشيخ عن أيضا وأخذ اهللا، رمحه السنهوري الدين نور الشيخ زمانه يف املالكية شرح دروس بعض وحضر

 القرايف، عمر بن حيي بن حممد الدين بدر : ينظر .وأجاد وأّلف لتونسي،ا خصيب بن املعطي عبد والشيخ الفيشي،

 ،2004ط القاهرة، الدينية، الثقافة مكتبة عمر، علي :حتقيق االبتهاج، وحلية الديباج توشيح ،)هـ1008ت(
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  .594:ص م،1989- هـ1398
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 وواسطة العروض، جتزئة يف اخلمي صاحل تذييل تذييل العروض، يف اخلزرجية وشرح العروض، صناعة يف النهوض

 كتاب على وحاشية الليل، قيام على التحريض يف تائية البغدادية، الوتريات موازنة العقائد، كربى شرح يف الفرائد
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  .185:ص العاملة، سوس السوسي، :ينظر كثري، وغريها
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 ،السمان حممد الشيخ يد على فيها وتصوف ،)هـ1175( سنة حدود يف املنورة املدينة قدم احلرام، باملسجد املدرسني
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 حدود يف توىف مصر، واستوطن األغنياء بنات من واحدة فيها وتزّوج ثانية مرة مصر إىل رحل ثنّ  املنورة املدينة إىل

 :حتقيق األنساب، من للمدنيني ما معرفة إىل واألصحاب حملبنيا حتفة األنصاري، الرمحن عبد :ينظر ،)ه1206(
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  .219:ص م،2001 املوصل، األساسية، الرتبية كلية ،1العدد ،11ا�لد ساسية،األ الرتبية كلية أحباث جملة

 جبامعة اآلداب كلية الرافدين، آداب جملة وحتليل، إحصاء اجلوهري الفريوزآبادي نقد أمسري، باهر عامر :ينظر -16

  .283:ص م،2006 ،43عدد املوصل،

 الرسالة، مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب احمليط، سالقامو  آبادي، الفريوز يعقوب حممد الدين جمد :ينظر -17

   .1028:ص م،2005 -ه1425 ،8:ط لبنان، الرسالة، مؤسسة العرقسوسي، نعيم حممد :إشراف
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 هامش الصحاح، ا�د توهيم رد يف الرماح وتثقيف الوشاح التاديل، العزيز عبد بن الرمحن عبد زيد أبو :ينظر -18

 ه،1292 بوالق مطبعة ,اهلوريين نصر :حتقيق اجلوهري، محاد بن إمساعيل نصر أبو العربية، وصحاح اللغة تاج

  .203:ص

 متشّقق، َخَلقٌ  :مشاطيط وثوب فرقا أي مشاطيط؛ القوم تفّرق :قالوا مشاطيط مشطاط، مجع اسم، :مشاطيط -19
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  .674:العرقسوسي،ص
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   .بعدها
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 ،1ط القاهرة،  العلوم، دار كلية مناهجها، تطورها، نشأ�ا، العربية املعجمية املدارس رواي، صالح -29
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 صغره، يف القرآن حفظ أنه املصادر وتذكر والصالح، بالعلم مشتهرة عريقة أسرة يف نشأ و�ا ، )م1701 - هـ1113

 فاستجازهم واحلرمني، مصر مشايخ جلة عن وأخذ مّرتني، احلج بقصد رحل مث بلده، شيوخ كبار على العلم وطلب

 الرحلة من رجوعه وبعد واملشيخات، الكتب أسانيد يف واملغرب املشرق بني وصل صلة اهللا رمحه أصبح حىت وأجازوه؛
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 يف زمانه علماء وفاق والكرم، والزهد والصالح، بالفضل واشتهر الكتب، وتصنيف الطلبة، إلقراء رأسه مبسقط انقطع

 ونسب، وتاريخ وهندسة وسلوك وأدب ولغة ومنطق وبيان وحنو وتفسري وحديث فقه من وحتقيقها، العلوم حتصيل
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 الطيب بن حممد الشهري املؤرخ والعالمة )هـ1204ت(احلسين العلوي اهللا عبد بن حممد سيدي السُّلطان اإلطالق؛

 عبد بن أمحد العباس أبو صغريي، حممد:ينظر ).م1761-ـه1175( اهللا رمحه اهلاليل تويف ،)هـ1187ت(القادري
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 املعرف األعيان، أكابر فضالء من وتطوان باجلزائر أجازين فيمن البستان أزاهر الفاسي، زاكور ابن أمحد : ينظر -36
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  -قراءة داللية بالغية -المنار في مصطلح التكرار               

  عمر بوقمرة جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. د                         

  

التكرار من أهم وأكثر املصطلحات البالغية اليت شغلت حيزا : الملخص 

ملكانته من ؛ وذلك واللسانيني واألسلوبيني واسعا من حبوث البالغيني والدالليني

ما :وهذا البحث جيتهد يف اإلجابة عن مجلة من األسئلة من قبيل . اإلعجاز القرآين

لتكرار؟  وما الفرق بينه وبني مصطلح التكرير؟ وما أنواعه املفيد منها وغري املفيد؟وما ا

موقعه من علوم البالغة الثالث؟ تلك مجلة من األسئلة جنتهد يف اإلجابة عنها 

 .نهج الوصفي ملناسبته لطبيعة الدراسةمستعينني بامل

.التكرار، اإلطناب، البالغة ؛ املصطلح، الداللة: الكلمات المفتاحية   

 Abstract: Repetition is one of the most important and most 
rhetorical terms that have occupied a wide area of research rhetoric, 
semantic, stylistic and linguistic; This research aims to answer a 
number of questions such as: What is repetition? What is the 
difference between both terms Tikrar and Takrir? What kinds of 
useful and unhelpful? These are a number of questions we aims to 
answer using the descriptive approach because it is appropriate the 
nature of the study. 
 Keywords: repetition, redundancy, rhetoric; term, 
significance. 

 

املصطلح مفتاح باب العلوم منه املوجل ومنه املخرج، وبدونه تبقى : مقدمة  

فلكل علم مصطلحاته، بل ولكل مصطلح  العلوم مستغلقة على الفهم واإلفهام،

مرادفاته، وإذا مل تتمايز احلدود الداللية بني العلوم أوال، مث بني مصطلحات كل علم 

طلح وسوء الفهم؛ ومن هنا كان لزاما على الباحثني يف أي ثانيا حدثت فوضى املص
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جمال معريف التأسيس لبحوثهم بالضبط املصطلحي والداليل؛ ليكونا طليعة وأمانا من 

 .سوء الفهم

التكرير مصدر صريح من الفعل املشدد العني، أما التكرار بفتح  :التكرير لغة 

بفتح التاء، يعين الرتداد والرتجيع، جاء يف لسان ) تـَْفَعال( الراء فهو مصدر على وزن

الرتداد والرتجيع، من كّر : التكرار بفتح الراء: مايلي) كرر(العرب البن منظور يف مادة 

لكر الرجوع على الشيء، ومنه التكرار وكّرر الشيء، يكّر ،وكرّا وتكريرا، وَتكرارا، وا

  . 1"وكّرره أعاده مرة بعد أخرى، ويقال كّررت عليه احلديث وكّررته إذا رّددته عليه

أعاده مرة بعد أخرى، : كّرر الشيء تكريرا َتكرارا:" وجاء يف املعجم الوسيط  

  .2"أعيد عليه مرة بعد أخرى:وتكّرر عليه كذا

صدر اشتقاق صيغة َتفعال، فذهب البصريون إىل أ�ا وقد اختلف يف م  

أما . املخفف العني، وجيء باملصدر على ذلك الوزن للتكثري) فـََعلَ (اشتقت من 

املشدد العني إلفادة التكثري أيضا، وتاء تكرار )فـَعَّلَ (الكوفيون فقالوا بأ�ا مشتقة من 

التِّبيان والتِّلقاء، وذلك : مهاليس فيها إال الفتح، ومل جيئ فيها الكسر إال يف حرفني 

ألن املصادر إمنا جتيء على التَّفعال بفتح التاء، مثل التَّذكار، " من الشذوذ؛ 

وعليه فال . 3"التبيان، التلقاء: ومل جيئ بالكسر إال حرفان مها. والتَّكرار، والتَّوكاف

  .جيوز القياس عليهما

ديد واإلعادة، فما مفهومه العريف وإذا كان مصطلح  الّتكرير يف اللغة يعين الرت   

  عند البالغيني؟

  :وردت تعريفات  للتَّكرار منها: الّتكرير اصطالحا  

هو داللة اللفظ على املعىن :" يقول فيه) ه630ت(تعريف ابن األثري -     

  .4"أسرع أسرع، فإن املعىن ُمرَّدد واللفظ واحد:مرددا، كقولك ملن تستدعيه
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عبارة عن اإلتيان بشيء :"يقول فيه) ه816ت(اجلرجاينتعريف الشريف  -   

  .  5"مرة بعد مرة

ومن سنن العرب التكرير واإلعادة، :" بقوله)ه911ت(وعرفه السيوطي   -   

  :قال احلارث بن عباد. إرادَة اإلبالغ حبسب العناية باألمر

  َلقَحْت حرُب وائٍل عن حيالِ   قـَرِّبَا مرَبَط النـََّعاَمِة ِمنِّي    

يف رؤوس أبيات كثرية عناية باألمر وإرادة اإلبالغ " قـَرِّبَا مرَبَط النـََّعاَمِة ِمينِّ " ر قولهفكر 

  .6"يف التنبيه والتحذير

إن املتأمل هلذه التعريفات جيدها قد نسجت مفهوم التكرير على املعىن   

بة اللغوي، وهذا أمر مألوف عند علماء املصطلح؛ حىت إ�م ليشرتطون بقاء تلك القرا

وإن تباعد املفهومان، واألهم من هذا أ�ا كلها تؤكد أن التكرار ظاهرة من ظواهر 

اللسان العريب بل كل األلسنة، ويكون على املستويني اإلفرادي والرتكييب، وقد يظن أن 

، )فإن املعىن ُمرَّدد واللفظ واحد(ابن األثري قصد يف تعريفه املستوى اإلفرادي بقوله

  :مرين اثنني مهاوهذا غري صحيح أل

فعل : أن املثال الذي أورده هو مجلة وليس كلمة مفردة، فأسرع: أولهما -   

  . أمر وفاعله ضمري مسترت وجوبا تقديرة أنت

جنس :" أن اللفظ يف املعىن االصطالحي عند النحاة هو : ثانيهما -   

أما ". عمرو"، واملستعمل كـ"ديز"يشمل الكالم والكلمة والكِلم، ويشمل املهمل كـ

فليست الكلمة املفردة إال نوعا من أنواع . 7"هي اللفظ املوضوع ملعىن مفرد"الكلمة فـ

 .ويف اللفظ املركباللفظ؛ وبذلك يتأكد أن التكرار يكون يف اللفظ املفرد 

  :قسم ابن األثري احلليب التكرار إىل قسمني مها: أنواع التكرير  

  ".أسرع أسرع:"يوجد يف اللفظ واملعىن، مثل: األول -  
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فإن األمر " أطعين وال تعصين:"يوجد يف املعىن دون اللفظ، مثل: الثاني  -  

  .8"بالطاعة هو النهي عن املعصية

وغري مفيد؛ وال يقصد باإلفادة هنا ما يعنيه وكل منهما ينقسم إىل مفيد   

النحاة، وإمنا مايعنيه البالغيون؛ فإن اإلفادة عند النحاة تعين الكالم املركب الذي 

أما اإلفادة عند البالغيني فهي فوق ذلك إ�ا . حيسن السكوت عنه، إلفادته معىن ما

ر عندنا معنيان معىن تعين املعىن البالغي الزائد على املعىن النحوي األساسي، فصا

رَاد 
ُ
حنوي أساسي ِطلبة النحويني، ومعىن مقامي بالغي ِطلبة البالغيني، وهذا هو امل

  . هنا

  :أي التكرير اللفظي، وهو قسمان:التكرير في اللفظ والمعنى  

  :وينقسم بدورة إىل قسمني :التكرير المفيد  

 يي ﴿:ومنه قوله تعاىل: يتكرر لفظه ومعناه مختلف ما: األول  

 هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

 مح جح مج حج مث هت مت  خت حت جت

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 ﴿: ﴾، وقولهمج حج ﴿:، فيها تكرير يف اللفظ واملعىن بني قوله9﴾جض

﴾، فاألول متييز بني اإلرادتني لبيان إرادته، والثاين لبيان غرضه فيما خس حس

، )ن أموالالعري وما عليها م(فعل من اختيار ذات الشوكة على غري ذات  الشوكة 

 خل ﴿: وأنه ما نصرهم وخذل املشركني إال لبيان هذا الغرض، ومنه أيضا قوله تعاىل
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 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

ال أعبد يف املستقبل ما " ، معناه 10﴾ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

آهلتكم تعبدون أنتم اآلن، وال أنتم تعبدون يف املستقبل ما أنا عابد له، وال أعبد قط 

حىت أكون اآلن عابدا ملا تعبدون، وال أنتم عبدمت قط إهلي حىت تكونوا اآلن له 

  . 11"عابدين

 حم جم يل ىل مل خل ﴿:ومنه قوله تعايل  

 زث رث يت ىت﴿:وقوله ،جن﴾يم ىم  مم خم

؛ فالبلوغ األول 13، فكرر بلغن الختالف البلوغني12﴾ ىث نث مث

ومل يبق منها إال مقدار املراجعة، املرأة على انتهاء عد�ا، )شارفت(إذا قاربت : معناه

وأما البلوغ الثاين فمعناه إذا . فيجب عليه إما املراجعة مبعروف أو الفراق مبعروف

عد�ا ، وأراد زوجها مراجعتها فال جيوز ألولياء املرأة منعها من ذلك ) انتهت(انقضت

هاء، والبلوغ الثاين فالبلوغ األول معناه املقاربة على االنت. 14إذا كانت راغبة يف الرجوع

  .معناه االنتهاء

أما مايتكرر لفظه ومعناه متحد، فمنه :مايتكرر لفظه ومعناه متحد: الثاني  

تأكيدا  ،15﴾جت هب مب خب حب جب  هئ مئ﴿:قوله تعاىل

 خل ﴿:، وقوله تعاىل16لإلنذار، ويف ُمثَّ داللة على أن اإلنذار الثاين أبلغ وأوقع
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ب من تقديره، جداللة التعالتكرير "، فـــــ17﴾مم خم حم جم يل ىل مل

  ! أشعره أو ما !قتله اهللا ما أشجعه: وإصابته الغرض، وهذا كما يقال

  :ومنه قول الشاعر  

    ثالُث تحياٍت وإن لْم َتَكلَِّمي       أالَ يااْسلِمي ثم اْسَلِمي ثُمََّت اْسلِمي     

  .وإثباتهوكل هذا مبالغة يف الدعاء هلا بالسالمة؛ جيء به لتقرير املعىن 

يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم  –والسالم  ةعليه الصال - ومنه قوله   

إن بين هاشم بن املغرية سألوين أن يُنكحوا :"  -رضي اهللا عنه - عن املسور بن خمرمة

، "ابنتهم عليا، فال آذن، مث ال آذن، مث ال آذن، إال أن يطلق علي ابنيت وينكح ابنتهم

هو من التكرير الذي هو أبلغ وأكثر وقعا من " آذن، مث ال آذنفال آذن، مث ال"فقوله

من الزواج  - رضي اهللا عنه-اإلجياز؛ الجتاه العناية إىل تأكيد الكالم يف منع علي  

  .18بابنة أيب جهل بن هشام

وهو الذي يكون وجوده وعدمه سواء؛ ألنه جاء ملعىن  :التكرير غير المفيد  

  :مايلي أوردها ابن األثري مناذج هلذا النوع،ومن األمثلة اليت   .واحد فقط

  :قول املتنيب  

  لمثِلي عنَد مثلِهم ُمًقامُ   ولْم أَر مثَل جيراِني وِمثِلي    

مل أر مثل جرياين يف سوء اجلوار، وقلة مراعاة حق اجلار، ومل أر مثلي : واملعىن  

  .يف صربي على أذاهم واإلقامة معهم، فكرر هذا املعىن يف البيت مرتني

  :أيضا) املتنيب(وقوله  

  َقالقَل عيٍس كلُهنَّ قالقلُ     فَقْلَقْلُت بالهمِّ الذي قـَْلَقَل الحَشا                 

كرر القلقلة والقالقل أربع مرات، وهلن معىن واحد ال غري؛ وهو احلركة،             

، "ركاتوحركت باهلم الذي حرك احلشا نوقا سراع احلركة كلهن متح:": فكأنه يقول
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وقد أنكر الصاحب بن عباد على املتنيب هذا البيت ملا فيه من التكرير غري املفيد ، 

وحاول الواحدي يف شرحه لشعر املتنيب االعتذار عنه، مستشهدا جبريان العادة مبثل 

ذلك عند الشعراء، وأنه ليس معيبا، ورجح ابن األثري مذهب الصاحب بن عباد 

والصحيح أنه :" وقال ابن القيم. 19"يف التكرار وهذا من أقبح مايكون:"قائال

  .20"مستثقل، وأخطأ الواحدي يف االعتذار عنه

  :وقول مروان األصغر  

  دِ ــــــــــــــَقى اهللاُ نجًدا والسالُم على نجٍد   وياحبذا نجٌد على النأِي والُبعس  

  لعلي أرى نجًدا وهيهاَت من نجدِ    نظرُت إلى نجٍد وبغداُد دونَهــــــــــــــــــا   

ثالث مرات، ويف البيت الثاين ثالث مرات، " جند"حيث كرر يف البيت األول كلمة 

ومراده يف األول الثناء على جند، ويف الثاين تلفت إليها ناظرا من بغداد، وهذا املعىن 

معا دون حاجة  الحيتاج ملثل هذا التكرير، وكان بإمكانه صياغة املعىن الوارد يف البيتني

  21.هلذا التكرار املتوايل ست مرات، وهذا من الِعيِّ والعجز

مفيد : أي التكرير املعنوي ، وهو ضربان: التكرير في المعنى دون اللفظ  

  :وغري مفيد

  :وينقسم بدوره إىل  قسمني: التكرير المفيد  

وهو موضع من التكرير  :إذا كان التكرير يدل على معنيين مختلفين:األول  

مشكل، ألنه يسبق إىل الفهم أنه تكرير يدل على معىن واحد، ومنه حديث حاطب 

أمر علي بن أيب  -صلى اهللا عليه وسلم - بن أيب بلتعة يف غزوة الفتح، وذاك أن النيب 

اذهبوا إىل روضة : "فقال  - رضي اهللا عنهم  –طالب والزبري بن العوام واملقداد 

:  - رضي اهللا عنه -قال علي ". معها كتاب فأتوين به 23ا ظعينةفإن � 22َخاخ

فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حىت أتينا الروضة، وإذا فيها الظعينة، فأخذنا الكتاب من "
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وإذا هو من حاطب بن أيب  - صلى اهللا عليه وسلم - وأتينا به رسول اهللا  24ِعقاصها

صلى اهللا عليه  - شأن رسول اهللا بلتعة إىل ناس من املشركني مبكة خيربهم ببعض 

، إين  : "ما هذا يا حاطب؟ فقال: ، فقال له" - وسلم يا رسول اهللا ال تعجل عليَّ

كنت امرءا ُملَصقا يف قريش، ومل أكن من أنَفسهم، وكان من معك من املهاجرين هلم 

قرابة حيمون �ا أمواهلم وأهليهم مبكة، فأحببت إذ فاتين ذلك من النسب أن أختذ 

دهم يدا حيمون �ا قرابيت، وما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا عن ديين وال رضا عن

إنه قد : " - صلى اهللا عليه وسلم -فقال رسول اهللا ".  بالكفر بعد اإلسالم

  ".صدقكم

ما فعلت ذلك كفرا وال ارتداد عن ديين وال رضا بالكفر بعد : " فقوله  

عض اجلهال من التكرير غري املفيد، ، وظنه ب)املفيد(من التكرير احلسن " اإلسالم

اعتقادا منهم أن الكفر والردة والرضا بالكفر بعد اإلسالم سواء يف الداللة، وليس 

: ، أي"و ال مرتدا"باق على الكفر، ومعىن : ، أي"وأنا كافر"األمر كذلك، فمعىن 

ب وال إيثار جلان: ، أي"و ال رضا بالكفر بعد اإلسالم"كفرت بعد إسالمي، ومعىن 

الكفار على جانب املسلمني، وهذا حسن يف مكانه واقع يف موقعه، والذي اقتضاه 

هو مقام االعتذار والتنصل عما رمي به من الكفر والنفاق والردة عن اإلسالم، وهو 

  .أمر عظيم اقتضى التكرار قصد تأكيد براءته وتقريرها

واآلخر عام، ومن هذا الباب أيضا التكرير الدال على معنيني أحدمها خاص   

  نن من زن رن مم ام يل ىل ﴿ :كقوله تعاىل

خاص، ، فاألمر باملعروف 25﴾ني مي زي ريٰى ين ىن

والدعوة إىل اخلري عام، فاخلري أنواع كثرية ومنها األمر باملعروف، وفائدة التكرار هنا 
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 ىل مل خل﴿:ذكر اخلاص بعد العام للتنبيه على فضله، كقوله تعاىل

 خل  ﴿:، وقوله تعال26﴾مم خم حم جم يل

  .27﴾ جم هل مل

 مص  خص حص مس خس حس ﴿: ومنه قوله تعاىل  

 جف مغ جغمع  جع مظ حط مض خض حض جض

، فاجلبال داخلة يف مجلة األرض، ولكن لفظ األرض عام، 28﴾خف حف

البالغية هنا تعظيم شأن األمانة املشار إليها، وتفخيم ) غرضه(واجلبال خاص، وفائدته

إىل معرفته واإلحاطة به، وقد نّوه ابن األثري �ذا الضرب من التكرير، ودعا . 29أمرها

وأكد أنه سبيل حلل كثري من مشكالت التكرير، على الرغم من وعورة مسلكه، ودقة 

وهذا باب من تكرير املعاين وعر املسك، دقيق املغزى؛ وبه حتل :" مغزاه، فقال

  .30"مشكالت من التكرير فاعرفه

وقد : رإذا كان التكرير في المعنى يدل على معنى واحد ال غي: الثاني  

؛ ألن األمر بالطاعة �ي عن "أطعين وال تعصين:"سبق مثال هذا النوع، كقولك

إن األمر يدل على النهي عن الضد : "املعصية، وإذا كان علماء أصول  الفقه يقولون

وحدها تستلزم وتتضمن النهي عن " أطعين: "، فقولك31"بطريق االلتزام والتضمن

كمثالنا هذا، صار " وال تعصين"ن املعصية لفظا املعصية، فإذا أردفنا ذلك النهي ع

تكرار املعىن مرتني ال مرة، تارة باللزوم وأخرى باللفظ، وفائدة ذلك تثبيت الطاعة يف 

نفس املخاَطب، والكالم يف هذا املوضع كالكالم يف املوضع الذي قبله من تكرير 

  .32اللفظ واملعىن إذا كان املراد به غرضا واحدا
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  نث﴿ : النوع من التكرار يف القرآن كثريا،ومنه قوله تعايل وقد ورد هذا  

 لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك

، تكرر فيه العفو والصفح واملغفرة، وكلها مبعىن واحد، للزيادة واملبالغة 33﴾زن

    :وقوله تعاىل يف سورة يوسف. يف حتسني عفو الوالد عن ولده، والزوج عن زوجه

 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ﴿

، فإن البث واحلزن مبعىن واحد، ولكن لشدة مانزل به من 34﴾حن جن

  .اخلطوب والكروب ناسب ذلك التكرار، كاآلية السابقة

 مه جه هن من خن حن جن مم﴿: ومنه أيضا قوله تعاىل  

: قال، ألن العشرة هي ثالثة وسبعة، مث 35﴾هئمئ هي مي خيحي جي  ٰه

﴾، وهذا توكيد ثالث، واملراد به إجياب صوم األيام السبعة عند الرجوع يف  هئمئ ﴿

الطريق على الفور، ال عند الوصول إىل البلد، كما هو مذهب بعض الفقهاء، ودليل 

هذا عند ابن األثري أن األمر إذا صدر من اآلمر إىل املأمور بلفظ التكرار خاليا من 

؛ كان ذلك حثا على )مؤقتا( يكن حمددا بزمن، ومل)أصله(القرائن املخرجة عن وصفه

  :وقد أورد مثاال وحاور فيه املخالف قائال. املبادرة إىل االمتثال على الفور

فإنك تقصد �ذا اللفظ املكرر املبادرة " قم، قم، قم:" فإذا قلَت لشخص ما   

أمور  أنه الغرض من تكرير األمر أن يتكرر يف نفس امل: فإن قلتَ . إىل القيام يف احلال

  .مطلوب منه القيام به، وليس الغرض احلث على املبادرة بتنفيذه وامتثاله
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إن املرة الواحدة كافية ملعرفة املأمور ما أمر به، والزيادة على :قلُت يف اجلواب  

دلت عليه املرة  إما أن تكون دالة على ما:املرة الواحدة ال ختلو من  أحد أمرين

زيادة معىن مل تكن موجودة يف املرة الواحدة؛ فإن كانت دالة وإما دالة على . الواحدة

على املرة الواحدة كان ذلك تطويال يف الكالم ال حاجة إليه، وقد ورد مثله يف القرآن  

الفصحاء والبلغاء، والقرآن كتاب  ،التطويل عيب يف الكالم، فاحش عندكثريا، و 

رب عن جماراته، فكيف يكون فيه البالغة األكرب معجز ببالغته اليت أعيت فصحاء الع

  تطويل ال حاجة إليه؟

فلم يبق إال القول بأن الزيادة تدل على معىن زائد عما دلت عليه املرة   

  .36الواحدة، وهذا املعىن الزائد هو احلث على املبادرة إىل امتثال األمر وتنفيذه

  :ومن ذلك قول ابن هانئ املغريب :التكرير غير المفيد  

  فكأنَما كانْت َصَبا وقَبوالً   صيُغ القصائِد شرًَّدا سارْت بهِ     

، فصار املعىن 37؛ ألن الصبا هي القبول"فكأمنا كانت َصًبا َصًبا:" واملعىن كأنه قد قال

وعلى هذا النحو كالم . خيفى على خبري بتأليف الكالم واحدا ال غري، وهذا أمر ال

تأخري، وإبطاء، وانتظار له، وصل كتابك بعد :" الصابئ يف كتاب استبطأ وصوله

 .38ألن التأخري واإلبطاء مبعىن واحد" واستبطاء

وقد وقع يف هذا النوع من التكرار خبط كبري بني علماء البيان؛ فأجازه أكثر   

وقد ذهب . إن كانت األلفاظ خمتلفة واملعىن واحدا فليس ذلك مبعيب: العلماء، وقالوا

القول الثاين وهو أن ذلك يعاب على الناثر إىل  -ومنهم  ابن األثري - فريق آخر 

يف موضع دون موضع؛ ) الشاعر(مطلقا إذا جاء لغري فائدة، ويعاب على الناظم 

يعاب عليه استعماله يف صدور األبيات، وال يعاب عليه استعماله يف أعجاز األبيات  
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غريه، كقول أحيانا لذلك، واملضطر حيل له ما ال حيل ل 39ملكان القافية، أل�ا  تضطره

  :امرئ القيس يف الميته

  قليُل الهموِم اليبيُت بأوجالٍ   وهْل  ينَعَمْن إال سعيٌد مخلدٌ     

فإذا كان قليل اهلموم فإنه ال يبيت بأوجال، وهذا تكرير للمعىن، ومع ذلك فإنه ليس 

  . 40مبعيب؛ ألنه قافية

إذ ال ضابط  وقد عدَّ رجاء عيد هذا التفريق حتكما من قبل هؤالء البالغيني،  

رفضونه من التكرير، وتعليلهم غري مستقيم، فهم ييقبلونه وبني ما  يف التفريق بني ما

 - يف وصف سيدنا يوسف   -صلى اهللا عليه وسلم -يقبلونه يف حديث الرسول 

الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي؛ يوسف بن يعقوب :"  - عليه الصالة والسالم

، 41﴾حب جب هئ مئ ﴿:وقوله تعاىل ،"بن إسحق بن إبراهيم

  :ويردونه كما يف األمثلة السابقة، ومثل قول أيب نواس

  ويوًما له الترَّحُل خاِمسُ     أقْمَنا بها يوًما ويوًما وثالثًا    

املستكن ) الفائدة(وحجتهم أن التكرار هنا ليس  وراءه فائدة، مغفلني املعىن الثاين 

نواس من إعادة كل يوم على حدة، كأنه خلف التكرار، فالذي يعلق بنفس أيب 

استعادة ومهية ولذة متخيلة يف تذكر كل يوم، وكأن كل يوم صار عاملا مستقال، أو 

  .حياة منفردة، هلا  لذ�ا ومتعتها ما جعل ذكرها منفردة حقا وواجبا

غري مسلم به عند " الَقبول"و" الصَّبا"يت ظمث إن ادِّعاء الرتادف التام بني لف  

 بالغيني، وإن رقت ودقت هذه الفوارق الداللية، وقد ورد يف شرح املرزوقي مابعض ال

ريح بني الصبا : القبول:وقال النضر بن مشيل. قيل يف القبول إ�ا الصبا: يلي

ريح لينة  لطيفة املس، تقبلها النفس، ومن مث :  القبول: وقال ابن األعرايب. واجلنوب

  .تنيب وأضرا�ما  من الشعراءفال وجه لالعرتاض على أيب نواس وامل
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واخلالصة أن املفرقني بني النثر والنظم كابن األثري وأمثاله ال يوافقون على   

مذهبهم يف جواز هذا النوع من التكرار يف حق الناظم ال يف صدور األبيات وال يف 

أعجازها، متاما مثل النثر، وهذه قاعدة عامة تنطبق على الشعر وعلى النثر إذا خال 

مثلة اليت ساقوها للتكرار ؛ ومن مث ال يوافقون أيضا على األلتكرار فيهما  من الفائدةا

  .42غري املفيد

إن فكرة رجاء عيد بنيت على  مبدأ عدم وجود ترادف تام وحقيقي بني   

خطه أبو  الكلمات، وهي مسالة خالفية قدمية،  ولكن يبدو أن احملدثني مالوا إىل ما

رأيت نوعا من العلوم،  ما:" بقوله" الفروق يف اللغة"بداية كتابه هالل العسكري  يف 

وفنا من اآلداب، إال وقد ُصنف فيه كتب جتمع أطرافه، وتنظم أصنافه،إال الكالم يف 

العلم واملعرفة، والفطنة : الفرق بني معان تقاربت حىت أشكل الفرق بينها، حنو

شاكل ذلك، فإين رأيت يف  وما ...والذكاء، واإلرادة واملشيئة، والغضب والسخط

  .43..."الفرق بني هذه املعاين وأشباهها كتابا يكفي الطالب، وينفع الراغب

واألكيد أن أبا هالل يؤمن بالتقارب الداليل، وهذا التقارب اليعين التطابق    

الداليل التام الذي  تنمحي معه الفوارق بني اللفظ واللفظ اآلخر، بل تبقى مساحة 

يقول . صلة، وإن دقت ورقت، حىت ال يتفطن هلا إال بعد متحيص وتدقيقداللية فا

يقرر علم اللغة احلديث أن وقوع الرتادف يف اللغة اليعين التساوي : "حممد حممد داود

التام بني معىن مفردتني، وإمنا يكون ذلك مبعىن تقارب الداللة، فليس يف اللغة لفظ 

الدقة يف التعبري، بل هناك جمموعة ألفاظ  ينوب عن آخر، أو يقوم مقامه إذا أردنا

  .44"متقاربة الداللة
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التكرير (وإذا أخذنا �ذه الفكرة كان مؤداها أال وجود هلذا النوع من التكرير  

أصال؛ ألنه إذا وجدت فوارق داللية كان استعمال لفظ خمتلف للداللة )غري املفيد

    . على معىن خمتلف ومن مث تيقنا الفائدة

يقصد بالدوائر البالغية علوم : موقع التكرار من دوائر البالغة العربية  

؛ ذلك ألن بعض مباحث البالغة وقع )املعاين، البيان، البديع(البالغة الثالثة

االختالف يف حتديد موقعها من خارطة هذه العلوم، فنجد املبحث الواحد يدرجه 

م البديع، بل جند أحيانا العامل بعضهم يف علم املعاين، ويدرجه بعضهم اآلخر يف عل

الواحد يدرج املوضوع الواحد تارة يف علم املعاين، وتارة أخرى يف علم البديع، فمثال 

السكاكي عاجل االلتفات معاجلة مفصلة يف علم املعاين، مث عدَّه بعد ذلك وجها من 

يان، وقد اليت ذيل �ا كتابه، بعد أن فرغ من علمي املعاين والب" خصوصةالوجوه امل"

عند هذا احلد بل إن  صارت تلك الوجوه فيما بعد هي علم البديع، ومل يقف األمر

  .45جعله أيضا من مباحث علم البيانه بعض  أتباع

وإذا رجعنا إىل التكرار املفيد وهو الذي من مباحث علم البالغة، ألفيناه   

علم املعاين يندرج ضمن مبحث أوسع منه أال وهو اإلطناب، الذي هو أحد مباحث 

فأما الذي يأيت لفائدة :" يقول ابن األثري عن التكرار الذي يأيت لفائدة . األساسية

فهو من ضروب اإلطناب، أي  جزء منه، وأحد . 46"فإنه جزء من اإلطناب

  . 47أنواعه

واملالحظ أن هناك جمموعة من املصطلحات  تتداخل مع بعضها يف هذا   

األثري؛ فأشار إىل الفروق بينها، ومل يرتك للتداخل منفذا، املوضع، وقد تنبه إليها ابن 

فالتكرير يتداخل مع هذين . التكرير، واإلطناب، والتطويل:وهذه املصطلحات هي

إن كل : املصطلحني فإذا كان لفائدة فهو جزء من اإلطناب، وعليه ميكن القول 
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إذ اإلطناب  تكرير لفائدة فهو إطناب، وليس كل إطناب تكرير؛ ألنه أوسع منه

يتضمن إضافة إىل التكرير لفائدة اإليضاح بعد اإليهام، ذكر اخلاص بعد العام، وذكر 

أما إذا كان التكرار لغري فائدة فإنه حينئذ جزء من التطويل، . العام بعد اخلاص وغريها

وهو أخص منه ألن كل تكرير لغري فائدة فهو تطويل، وليس كل تطويل تكرير لغري 

  . 48ا عموم وخصوصفائدة فبينهم

  :أورد البالغيون أغراضا كثرية للتكرير نورد منها: أغراض اإلطناب بالتكرير  

 مب خب حب جب  هئ مئ ﴿: كقوله تعاىل: تأكيد اإلنذار -    

فيها زجر وإنذار ملن  ﴾ جب  هئ مئ ، فاآلية األوىل ﴿49﴾ جت هب

﴾ جب  هئ مئ ﴿ أهلاهم التكاثر عن الدار اآلخرة والسعي هلا، واآلية الثانية

  .اإلطناب بالتكرير يف هذا املوطن وأمثاله تأكيد هلذا اإلنذار، وهذا هو غرض

 هئ مئ ﴿:كقوله تعاىل: الحث على شكر نعمة من النعم -   

ة باللفظ نفسه؛ حثا ، اليت كررت يف السورة واحدا وثالثني مر 50﴾ حب جب

  .حتصى تعد وال للجن واإلنس على وجوب شكر نعم اهللا اليت ال

  :كقول الشاعر احلسني بن مطري يرثي معن بن زائدة: التحسر -  

  مَن األرِض خطَّْت للسماحِة موضًعا  فيا قبَر معٍن أنَت أولَّ ُحْفــــــــــــــــــــرةٍ   

  وقْد كاَن منُه البَـرُّ والبحُر ُمْترًعـــــــــــــــــا  ويا قبَر معٍن كيف واريَت جوَدهُ   

  .هو إظهار احلسرة واألسى على معن بن زائدة) معنياقرب (فالغرض من تكرار عبارة 

وحيدث هذا كثريا يف أحاديث الناس؛ ألن طول الفصل قد : طول الفصل -  

ينسي السامع ما كان فيه املتكلم، فيكرر العبارة لربط الكالم السابق بالالحق،  
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قلت لكم وثقيت بكم كبرية، وظين بقدراتكم العقلية حسن، قلت : كقولك للطلبة

  .إخل...إن الدرس طويل وصعب، والوقت قصري وضيق: ملك

  :ومنه أيضا قول الشاعر  

  طيبَها ــذا قلُت أمَّا بعُد أنِّي خإ  لقْد علَم الحيُّ اليمانُوَن أنَِّني    

      :ومثله قول احلماسي

ـمُ ـــــــــَذا إنَُّه كريــــــــــعَلى مثِل ه     وإِن امرأ داَمْت مواثيُق عهدهِ           

األوىل ) أنين(لطول الفصل بني اسم ) أين(حيث كرر يف البيت األول   

األوىل ) أن(لطول الفصل بني اسم ) أنه(،ويف البيت الثاين كرر)خطيبها(وخربها

  .51الفخر، واملدح، والتلذذ، واإلرشاد، وغريها: ، ومن األغراض أيضا )كرمي(وخربها

يستعمالن يف علم البالغة مصطلحان  - التكرار أو التكرير  :الخالصة  

تكرار يف : هو داللة اللفظ على املعىن مرددا، وهو نوعان  - للداللة على معىن واحد

تكرار مفيد، : اللفظ واملعىن، وتكرار يف املعىن فقط، وكل منهما ينقسم إىل قسمني

والتكرار املفيد هو من مشاغل علم املعاين، فهو جزء من مبحث  وتكرار غري مفيد،

اب،وله أغراض بالغية كثرية منها؛ تأكيد اإلنذار، والتحسر، واحلث على شكر اإلطن

  .النعم، والفخر، واملدح، والتلذذ، واإلرشاد، وغريها

  :الهوامش  
، )ر.ر.ك(، مادة 3ت، ج -، د1لسان العرب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط: ابن منظور 1

 .135ص
 .782املعجم الوسيط، ص: جممع اللغة العربية القاهرة 2
، )ن.ي.ب(عبد اهللا علي  الكبري وآخرون، دار املعارف، القاهرة، مادة: لسان العرب، حتقيق: ابن منظور 3

 .406ص
 . 345، ص 2املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ج: بن األثريضياء الدين  4
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   -ولوعه باإلشارة –خصائص األدب الصوفي  من                

  أمحمد الحاج لقواس جامعةالشلف : د.أ                                               

  جـــامعـــة الشلــفداني ـــادر بعـــعبد الق: د                                    

       

الصوفيون يعشقون التلويح والتلميح واإلحياء واإلجياز، مث إن :ملخص  

أفكارهم لطيفة وروحية ، وهذا ما حتتويه اإلشارة ، واإلشارة عند الصوفيني أبلغ من 

هلذا جند األدب –خفياً علمنا إشارة فإذا صار عبارة صار - : العبارة ، يقول بعضهم 

الصويف أدبا غامضا ألنه جتاوز اللغة احلسية العاجزة عن اإلبانة واإلفصاح ، وكما هو 

معروف عن الصوفيني بانتقاهلم من حال إىل حال فتعجز اللغة اللفظية عن الوصف ، 

  .فهم يف حاجة إىل اإلشارة

  .روحية ؛احلال ؛التلويح والتلميح ؛العبارة ؛اإلشارة  :الكلمات المفتاحية  

   Abstract:Les soufis adorent la connotation, le symbole, 

l’implicite, la concision, ce qui rend leurs idées fines, mystiques et 

spirituelles. Toutes ces idées prennent place dans le lexique des soufis. 

Il est admis que ces soufis déclarent que l’implicite est plus révélateur 

que l’explicite. Certains d’eux expriment ceci : « notre science est 

implicite, et tandis qu’elle devient expressive elle bascule vers 

l’invisible ». 

C’est pour cette raison qu’on trouve que la littérature soufie  est une 

littérature vague et énigmatique parce que, selon eux, la langue 

humaine ne possède pas tous les outils nécessaires pour exprimer et 

donner avis sur le monde visible et invisible. 

 Mots clés : la connotation, le symbole, l’implicite, la 

concision, le spirituel 
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يلجأ الصوفيون إىل استعمال اإلشارة يف تعابريهم ألغراض متعددة : تمهيد    

أ�م أحيانا مضطرون لعجز اللغة عن التعبري عما جييش خبياهلم وعما خيتلج : ومنها 

تسرتهم : وقد يكون السبب هو   - ضاق اللفظ واتسع املعىن  –يف صدورهم 

ا خاصا �م ال يفهمه إال من هم يف خوفا من التنكيل �م ، فاختاروا أسلوب

طائفتهم ، مث إن أفكارهم روحية عميقة ورقيقة فيكتفون باإلحياء والتلميح ، 

والصوفيون معروفون بانتقاهلم من حال إىل حال ، واللغة العادية غري قادرة على 

وصف احلال ، وهذه السمات حتتويها اإلشارة ، فاإلشارة عند الصوفيني أبلغ 

  .وأفصح 

بالغة عجيبة، تدّل ( تعّرف اإلشارة بأّ�ا : مفهوم  اإلشارة عند الصوفيين*  

على تعّدد املرمى، وفرط املقدرة، وليس يأيت �ا إّال الشاعر املربز، واحلاذق املاهر، 

وهي يف كّل نوع من الكالم حملة دالة، واختصار وتلويح يعرف جممال، ومعناه بعيد 

ز، وكثافة املعىن، مضمو�ا عميق، ال يفهم مرماها ، وتوسم باإلجيا1)ظاهر لفظه

فهي أن يكون ( ومقصدها إّال ذوو األلباب وأويل الّنهى، والّلبيب باإلشارة يفهم 

اللفظ القليل مشتمال على معان كثرية بإمياء إليها أو حملة تدّل عليها، كما قال 

شرتط فيها أن �دف ، فاإلشارة ي2)هي حملة دالّة: (بعضهم وقد وصف البالغة، فقال

إىل غاية، كتوصيل معىن، فاإلشارة ال تعين اإل�ام، وبالّتايل فهي تثري الفكر ومن شأ�ا 

  .استفزاز املشاعر فهي مجال يف األدب
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اإلشارة تعريفا صوفيا ال أدبّيا، فهي  أدّق، "  هـ 632تـ "يعّرف البسطامي   

إّ�ا نداء على رأس : وقد قيل  إّ�ا دليل على البعد،( وأكثر بعدا وعمقا وإحياء 

  .3)العبد

يؤّكد الّصوفيون أّ�م مضطّرون إىل استعمال اإلشارة ـ قد يكون ذلك ألمر       

سياسي، أو لعجز اللغة عن إيفاء الغرض واحتواء املعىن املراد ـ ومن ذلك انقسم 

بعضهم النقـاد إزاءهم قسمني، فريق حيكم عليهم بظاهر القول واخلطاب فضّللهم، و 

من كّفرهم، وطائفة أخرى فهمت إشارا�م ومقاصدهم ومغزاهم، فأعجبوا بأد�م  أّميا 

إعجاب، وتذّوقوا حالوته، فاإلشارة عند الصوفيني هي ما خيفى على املتكّلم كشفه 

ألّن ذلك لطائف مودعة، يف إشارات هلم ختفى يف العبارة من ( بالعبارة  للطافة معناه

لك يف معىن العوارض والعوائق والعالئق واحلجب وخبايا الّسر دقّتها ولطافتها، وذ

، فالعالقة مع اهللا عالقة 4)ومقامات اإلخالص  وأحوال املعارف وحقائق العبودية 

روحانية، وكّل ما هو روحاين يصعـب وصفه وتبيانه، فكان لزاما اللجوء إىل وسيلة 

وإشار�م " :(  هـ  378ت  سيالّسراج الطو تعبريية، فكان الّسبيل هو اإلشارة،قال 

يف ذلك تبعد عن الفهم، فهذا العلم أكثره إشارة، ال ختفى على من يكون أهله، فإذا 

، فالصوفية يؤثرون اإلشارة عن 5)صار إىل الشرح والعبارة، خيفى ويذهب رونقه 

العبارة، لذلك أتت ألفاظهم غامضة، ال يدركها إّال هم، يقول 

، فوقعوا على العني، ?علموا مصادر الكالم من أينوقوم :( هـ"632ت"الواسطي

، ورغم متّكنهم من ناصية القول إّال أّ�م عجزوا عن 6)فأغناهم عن البحث والطلب
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قال أبو والعني عند الصوفية رمز إىل اإلشارة، " العني " الوصف والّتعبري، فلجأوا إىل

بارة، صار خّفا، علمنا هذا إشارة، فإذا صار ع(  :هـ322ت "الّروذباريعلّي 

  .7)واإلمياء إشارة حبركة جارحة 

اللطيف من األمور ال تقدر على إيضاحه العبارة، فتستعمل اإلشارة ألّ�ا أبلغ         

يف : ( يف قوله" ه236ت "ابن الفارضمن العبارة يف تعريف املبهم كما اعتربها 

دراكه وحتصيله وإيصاله، ، ففي اإلشارة فهـم معىن وإ8)اإلشارة معىن ما العبارة غّطت

ال تعرفه العبارة وال تقدر على إبالغه، ويذهب إىل نفس املعىن مربزا صعوبة إيصال 

من مل يقف :( الصويف ما يريده إىل غريه بواسطة اللغة العادية املتواضع عليها فيقول

  .9)على إشاراتنا، مل ترشده عباراتنا

العبارة ولو كانت كثرية وطويلة، زيادة  تكفي اإلشارة ـ ولو كانت قليلة ـ عن        

عن شّدة وقّوة تأثريها، ّمث إّ�ا تدّل على ذكاء منشئها ومتلّقيها، فاللبيب باإلشارة 

من مل يهزّه يسري اإلشارة، مل ينفعه كثري العبارة، رّب لطائف أقوال تنوب عن ( يفهم

  .10)ةوظائف أموال، اللبيب تكفيه الّلمحة، وتغنيه اللحظة عن اللفظ

، ما بالكم أيّها املتصّوفة، قد اشتققتم أبا العباس بن عطاءسأل بعض املتكلمني       

ألفاظا أغربتم �ا الّسامعني، وخرجتم عن اللسان املعتاد ؟ هل هذا إّال طلب للتمويه، 

ما فعلنا ذلك إّال لغريتنا عليه ":(هـ686 ت" أبوالعباسفقالأو سرت لعوار املذهب؟ 

  .11)علينـا كيال يشر�ا غيـرطائفتنا ولعـزّته 
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ال جيد الصويف   يف تعبريه عن األحوال اليت يرتقّاها، العبارات والكلمات اليت      

توصف املوقف واحلال، فيلجأ إىل اإلشارة، ولكن حّىت اإلشارة تعجز عن التعبري، 

بيين وبينك (  هـ414ت "أبو حّيان التوحيدييقول فاملوقف لطيف ودقيق ورقيق، 

أحوال، اللسان ال يصّنفها، والعبارة ال تصرّفها، والوصف ال يأيت عليها، واإلشارة ال 

  .12)تصل إليها، كّل ذلك للطافة ورقّة وحنافة ودقّة

يصعب فهم الصوفيني، فال يفهم أد�م وأقواهلم إّال من عاشرهم أو اطّلع على 

من هجرهـم، وشّردوا وقّتلوا،  مصطلحا �م، لذلك كّفرهم من كّفرهم، وهجرهم

والصوفيـون أنفسهم يومسون من ال يفهمهم بالعجمة واجلهل، وأّ�م �ذا فا�م اخلري 

وإن كنت عن هذه الكنايات : ( الكثري، وحّق عليهم البكاء والّنواح، يقول التوحيدي

مل عمّيا، وعن هـذه اإلشارات أعجمّيا، طاحت بك الّطوائح، وناحت بك الّنوائح، و 

  .13)توجد يف زمرة الغوادي والّروائح

الكالم الصويف ذو احتماالت ودالالت وتأويالت، يعتمد على العبارة    

الّتصّوف :( "هـ297ت "الجنيداملدفونة  امللّبسة واملغطّاة بالّرمز واإلشارة، يقـول 

، وحّىت اإلشارة تتفاوت وتزداد عمقا على عمق، 14)جامع للعبارات واإلشارات 

( ... وتفّنن على تفّنن،  وكّلما كانت اإلشارة أبلغ، كان التعبري والوصف أدّق وأبلغ

  .15)وإيّاك أن تشري إليه باإلشارة، ولكن اإلشارة يف اإلشارة 
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يتسم األدب الّصويف بالغموض الّناجم :عوامل  غموض األدب الصوفي*    

عن اإلفراط يف استعمال اإلشارة والّرمز، لذلك ال يفهمه  إّال من كان عاملا ومطّلعا 

وعارفا  مبعجمهم، أو عاش حيا�م وظروفهم، ويكون قادرا على حّل شفرات 

، نصوصهم، ألن الشفرات هي املفاتيح اليت حتّل املغاليق، وبالّتايل يتذّوق حالوته

إّن أدب الصوفيني (  " :كمال اليازجي"معامل الفكر العريب : يقول صاحب كتاب 

غامض مبهم، ولذلك مل يستنفده البحث نتيجة الّصعوبات  اليت تواجه الباحث، ّمث 

إّن أتباعه مل يّتفقوا يف سلوكهم على خطّة واحدة، ومل جيمعوا يف معانيهم ومدلوال�م 

موّحدة، وحّىت الذين توّلوا شرح املؤلّفات الّصوفية  على مصطلحات وتعار يف  ورموز

إّما متصّوفون جاءت شروحهم غامضة غموض األصل، أو غري متصّوفني التبست 

عليهم املعاين واشتبهت األغراض، فلم جيد القاريء يف ذلك كّله كبري غناء  والّسبب 

الّنفسّية واإلحساس  يف ذلك أّن الّتصّوف نزعة روحّية وجدانّية، تعتمد على الرّياضة

، فعلى القاريء لألدب الّصويف أن يكون متمّكنا عاملا 16)الباطين والذوق الفردي 

  :علي عبد الرحيم القنادبإشارا�م وميوال�م يقـول 

َهاَت ِمْنَك اتَِّصالُهْ     17إَذا َنطَُقواْ أْعَجَزَك َمْرَمى ُرُموزِِهمْ َوإْن َصَمُتوا َهيـْ

فالّتعبري الّصويف جتاوز اللغة احلّسية العاجزة عن اإلفصاح واإلبانة ووصف         

املعاين الّروحّية، ممّا جعلهم مضطرّين إىل استخدام ا�از واإلشارة، وحّىت مفردات 

  .  الغزل احلّسي ووصف اخلمرة وغريمها للّتعبري عن العشق اإلهلي كما يقولون 

 كون أّن اللغة شرط أساسي يف بناء التجربة، وأداة حتقيقها، ال خيتلف اثنان  يف       

تبقى حمكومة مبفارقة، مفادها أّ�ا شرط وعائق يف آن ( ولكن عالقة الصوفية باللغة
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واحد، فاللغة حمدودة، والصويف ينزع إىل املطلق، فهي متناهّية، وهو يريد التعبري عن ما 

، فلغة الصويف 18)ىل اإلشارة والّرمز واللغزال يتناهى، لذلك جتده مرغما يف اللجوء إ

واملكاشفة هي مطالعة احلقائق من وراء ستـر رقيــق، وهــي عكــس ( لغة كشف

، ال لغة وصف، لغة ال تقول األشياء قوال �ائّيا يستنفدها ويأيت عليها، 19)املـــحاضرة 

يبحث يف العامل  فهي ال تقول الظاهر الواضـح واملكرور، واملتواضع عليه، فالصويف

فإّن باطن اللغة أو الشطح، يوحي بأبعاد ال �ائية، إنّه اللغة ( الغييب الباطين الال�ائي 

  .20)فيما وراء اللغة

يأيت بعد املرام يف األدب الّصويف، أّن الّصوفيني ـ خاّصة يف نثرهم ـ كّسروا    

دامى، فأصبح املعىن فيه ال ثنائّية اللفظ واملعىن  احلاّدة اليت تعامل �ا الّنقاد الق

ضاق اللفظ واّتسع ":( ه414ت"أبو حّيان التوحيدي تستوعبه األلفاظ، لذلك قال 

املعىن، واخنـرق املراد، وتاه الوهم، وحار العقل، وغاب الشاهد يف الغائب، وحضر 

الغائب يف الشاهد، وتنّكرت العني منظورا �ا ومنظورا فيها، فكيف ميكن البيان عن 

  .، فاملعىن عندهم ذو تأويالت ودالالت21)هذا إشكاهلاقّصة 

تغمر قلوب الّصوفيني وأرواحهم حشد من األسـرار واملعـاين ال ميكن للسان أن       

قوالب ": ( ه638ت "ابن عربييقول يعّرب عنها  وال أن يرتمجها، وال حيّدد أحواهلا، 

، فأحواهلم وارتقاء ا�م واملراتب 22)ألفاظ الكلمـات، ال حتمل عبارة معاين احلاالت

اليت أحّلوها، مل يكن للسان املقدرة على وصفها وتفسريها، يقول 

ورمبا يكون سبب السكوت حرية البديهة، فإنّه إذا ورد  ": ( ه406ت"القشيري
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كشف على وصف البغته خرست العبارات عند ذلك  فال بيان وال نطق، وطمست 

  .23) الشواهد هنالك فال علم وال حسّ 

أصبحت اللغة عاجزة عن وصف أحواهلم، لذلك يعمدون على اإلشارة،          

ورغم ذلك فلن يستطيعوا الوصف عنـد البحث عن احلقيقـة، أو عند الوصول إليها، 

لكّنا مع ذلك ال خنليك عن إشارات نومئ  �ا إىل " :(  ه581ت"ابن طفيليقول 

ضرب املثال، ال على سبيل قرع باب ما شاهده من عجائب ذلك املقام على سبيل 

،  ألّن احلقيقة يف نظره ال ميكن الّتعبري عنها، وال الّتحقيق �ا إّال 24)احلقيقة 

بالوصول إليها، وهي من بعد يف حالة الوصول، يتعّذر وصفها، فالّصويف يعجـز عن 

  .وصفـه للحالة اليت يكون عليها، أو املـقـام الـذي يصل إليه

يعتمد التعبري الصويف على الّذوق، والّذوق حمّله القـلب ال العقل، وللقلوب             

فمن رام التعبري عن حال االّتصال فقد رام مستحيال، إذ ال سبيل ( لغتها اخلاّصة �ا

إىل الّتحقيق مبا يف ذلك املقام إّال بالوصول إليه، فهو مبنزلة من يريد أن يذوق األلوان 

، 25)أللوان، ويطـلب أن يكون الّسواد مثـال حلوا أو حامضااملصبوغة من حيث هي ا

فالّصوفّيون صاروا بأبدا�م يف الّدنيا، ويف اآلخرة بأرواحهم، فأّنت قلو�م، وحّنت 

  .أرواحهم شوقا

يعترب الذوق ـ يف األدب العريب عموما، ويف األدب الصويف خصوصا ـ            

فالذوق هو احلاّسة اليت ( عنصرا أساسيـّا يف متحيص اللغة، واختيار األجود من التعبري

تدرك احلسن واللطيف، وتبعث األرحيّية يف نفس صاحبها، لتستكشف  الّدفني من 

والعاطفة غالبا " العاطفة "، فاألدب شّقه األكرب هو 26)املعاين، واملخّبأ من الّدالالت
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اعلم أّن معرفة الفصيح (  ":هـ656ت " ابنحديد ال ختضع إىل العقل، قال 

واألفصح، والّرشيق و األرشق من الكالم أمر ال يدرك إّال بالذوق، وال ميكن إقامة 

شأن العقل ( من  ، فالعقل ال يبدع وإّمنا العاطفة والذوق، ألنّ 27)الّدليل عليه 

  .28)فاألرحيية للروح، واهلزة للنفس... السكون، ومن شأن احلـس التهيج 

:( صاحب اإلحياء عن نفس املعىن حني يقول" هـ505ت"الغزالييعّرب               

إّن الّصوفيني يف يقظتهم يشاهدون املالئكة وأرواح األنبياء ويسمعون منهم أصواتا، 

ويقتبسون منهـم فوائد، مثّ يرتقى احلال من مشاهدة الّصور واألمثال إىل درجات يضيق 

ه على خطـأ صريح، ال عنها الّنطق، فال حياول معّرب أن يعّرب عنها، إّال اشتمل لفظـ

    . 29)ميكنه االحـرتاز عنه 

يستفاد من الّنموذجني السابقني، أّن وصف الّصويف حلاله ابتداء أو انتهاء،   

أي قبل وصوله إىل احلقيقة أو عند وصوله إليها، فإنّه ال جيد اللغة اليت تعّرب تعبيـرا 

  .وافـيا، وإن  عبّـر فتعبريه يشـوبه خطأ وخلل

أّن الوصول إىل احلقيقة عند الّصوفيني، خيتلف : ميكن استنتاج فكرة مفادها         

عن وصول الفالسفة إليها، فالفالسفة يصلون عن طريق العقل، بينما الّصوفّيون 

يصلون عن طريق الّذوق والوجدان، فالفالسفة يعتمدون على املاّديات، والّصوفيون 

يفرتضون وجود حقيقة مطلقة، وبالتايل قد ال  يعتمدون على  احلواس، والفالسفة

يصلون إليها، أّما الّصوفيون فيفرتضون وجود هذه احلقيقة ويتيقنون من وجودها بعد 

فهم ال يدركو�ا عقال وال يستطيعون الّتعبري عنها، ( أن يعرفوها حّق املعرفة ويتصلوا �ا

قل، وحنن بإزاء أمور فـوق طـور ألن اإلدراك العقلي والقدرة على الّتعبري من أعمال الع
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يف ) هـ632ت(الفارض ابن، وقد عّرب عن هذا املعىن الشاعر الّصويف 30)العقل 

  :تائيته الكربى 

  َوالَ َتُك  ِممَّْن ِطيَشُتُه ُدُروُسُه  ِحبَْيُث اْستَـَقلَّْت َعْقُلُه َواْستَـَقرَّتِ   

  31ارِِك َغايَاِت الُعُقوِل السَِّليَمةِ فَثمَّ َورَاَء النـَّْقِل ِعْلٌم  َيِدقُّ َعْن َمدَ 

يقّر ابن الفارض بأّن الوصول إىل احلقيقة ليس عن طريق العقل يف األمور        

الّروحانية، فالّروحانيات جتاوزت العقول، والوصول إىل حقيقتها يتأتى عن طريق الّذوق 

واإلحساس،وال  يعرف هذا إّال املتصّوفة، فهم الذين يعتقدون اعتقادا جازما بعملييت 

بالعملية االستداللية العقلية الّتحليلية، ويؤّكد هذا املعىن  الكشف أو البصيـرة، ال

ففي احلياة الّصوفية وحدها، يعرف الّصويف احلقيقة الوجودية  "(م1970ت " راسل"

يف ذا�ا كما يعرف صلته �ا، ألنّه حيمل قبسا من نورها فـي قلبه، وشبيه الشيء 

  .32)منجذب إليه، والفـرع دائم احلنـني إىل أصله 

يستخلص ممّا سبق أّن املعرفة الّصوفية ليس الوصول إىل حقيقة علمية أو ظاهرة  

كونّية، وبالّتايل يقّنن هلا وتوضع هلا مقاييس، بل املعرفة الّصوفية هي الوصول إىل 

احلقيقة اليت كانت تبحث عنها الّروح ال العقل، فالعقل يسبح يف إطار ال يتعّداه، وإن 

من اجتهد يف باطنه ورّثه اهللا " هـ   243تـ " حلارث احملاسيب تعّداه ضّل وتاه يقول ا

حسن معاملته يف ظاهره، ومن حّسن معاملته يف ظاهره مع جهد باطنه، ورّثه اهللا 

ويواصل  33" َوالِذيَن َجاَهُدوْا ِفيَنالَنَـْهَديـَنـَُّهْم ُسبُـَلَنا" تعاىل اهلداية إليه قال تعاىل 

  .34)، والّزهد يوّرث الرّاحة، واملعرفة توّرث اإلنابة العلم يوّرث املخافة: (قائال
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التعبري الّصويف هو تعبري شعري بطبيعته، فهو كالم باطين، كالم الّالشعور،        

علي حيّرك املكنونات، ويثري االنفعاالت، ألنّه وجداين روحاين، يقول 

يدور يف البال  املعىن هو الشيء يف ذاته، شكله اللفظ وكّل ما":(.. م2008ت"شّلق

من أمور الّنفس، والكون ذ و معىن، وهذا املعىن جيمع يف جوهره كّل ما هو كائن 

وسيكون، فاملعىن هو الذرة املادية، والذرّة الذهنية لكّل حاضر أو مغيب، فاهللا معىن، 

وحّبة الّرمل معىن، ونأمة الّصوت معىن، ومهسة اهلواء، وملعة الضوء، وخلجة اخلاطر 

عىن جمّردا، املعىن شكال، املعىن يف كّل صورة هو معىن ملعىن، ومعىن يف املعىن، معىن، امل

  .35)فليس الشكل سـوى معىن آخر

اللمع يستعمل الّصوفّيون كلمات ومصطلحات خاّصة �م، مسّاها صاحب    

األلفاظ املشكلة اجلاريّة يف كالم ( يف الّتصّوف" ه695ت " سراج الدينالورّاق 

  .36)وهي أربعة ومخسون ومائة لفـظ، يذكرها الّطوسي، ويبيّـن معناها الّصويفالّصوفّية، 

يصعب فهم األدب الّصـويف خاّصة على غري الّصوفّيني، ألّ�م انفردوا بألفاظ        

والّصوفّيون ( ":هـ406ت "يقـول القشيري، ومصطلحات ال يستخدمها سواهـم

كشف عن معانيهم ألنفسهم، واإلمجاع مستعملون فيما بينهم ألفاظا قصدوا �ا ال

، من هنا يتجّلى أّن األدب الّصويف أدب 37)والسرت على من باينهم يف طريقتهم

  .معان، ال أدب ألفاظ 

فاألفكار واألسرار عند ( مل تصبح األلفاظ قادرة على استيعاب املعاين   

وجدوا فيهما احلّل  الّصوفيني دقيقة ومبهمة، ألجل هذا جلأوا إىل الّرمز واإلشارة، فقد
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للّتعبري عن ما جييش  بدوا خلهم وخواطرهم،فالتـعبري عنهم تلميح، والّتلميح أشـّد 

، فاعتمادهم اإل�ام والغموض نامجان عن خشيتهم من أن 38)تأثريا مـن الّتصريح

تستباح دماؤهم من الظّاهريني، فهناك من كان يضغط عليهم من الفرق الّدينّية 

روهم واّ�موهم بالزّندقة، فما كان عندهم بّد سوى استعمال خاّصة، فقد كفّ 

 - الّصوفّيون  - وهذه الطّائفة ( "هـ406:"القشيريمصطلحات خاّصة �م قال 

مستعملون ألفاظا بينهم قصدوا �ا الكشف لتكون معاين ألفاظهم مستبهمة على 

  .   39)األجانب، غرية منهم على أسرارهم، أن تشيع يف غري أهلها 

تتأتى صعوبة فهم التعبري الصويف وحّل ألغازه ومكامنه ومضمونه من حيث أّن        

يصطنعون تارة أسلوب اإلشارة والتلويح، الذي يعمدون فيه إىل اإلغراب، ( أصحابه

ويعّولون فيه على ا�ازات واالستعارات والكنايات، وما إىل هذا كّلله من ألوان الّرمز 

أن يزيد األمر خفاء، فال يكاد القارئ أو الّسامع يدري ما ذا امللّغز، الذي من شأنه 

وراء هذه األلفاظ اليت صيغت على هذا الوجه من أوجه الصياغة يف هذا الضرب 

، فالّصوفّيون ذلّلوا اللغة وجعلوها طّيعة لّينة، يشّكلو�ا كيفما شاؤوا، 40)األسلوب

  .         فهي ترضخ هلـم وتنحين 

ملا متتاز به ( وفيون وفضلوا وبالغوا يف اصطفاء اإلشارة على العبارةآثر الص        

اإلشارة من اللطافة والّدقة اليت جتعلها أكثر اّتساعا للحقائق الّروحية، والّدقائق العلّية 

من العبارة، ّمث إّن التلويح سبيل إىل كتمان األسرار اإلهلّية  وصّيانتها ضّنا �ا عن أن 

، فحني التعبري 41)ها، والّذائق هلا ملن ليس من أهلها وال خليقا �ايبيحها الواقف علي

عن األسرار الرّبانية، وما يبدو للصويف ويرتآى له، يصعب وصفه لدقة املوقف ولطافته 
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آه من : ( "هـ414ت "أبو حّيان التوحيدي ورقّته ، فيلجأ إىل اإلشارة والّرمز يقول 

لغيب على بسط التململ، حيث ليس أنفاس تتحقق بأسرار احلق يف عرصات ا

، فهو يعرتف بأّن اإلشارة تعجز عن 42)للعـبارة فيه نصيب، وال لإلشارة فيه تقريب 

  .الوصف

بات معلوما أّن من مظاهر التعبري الصويف استعمال اإلشارة عند عجز العبارة         

الصوفّية  وما الشطحات( 43*عن اإليفاء باملطلوب، ومن وسائل التعبري هو الشطح

إّال ضرب آخر من التعبري عن حالة الصويف يف حلظة وجد عنيفة، يتالشى فيها 

باملطلق وتذوب أناه يف اآلخر يف عملّية اتصال وتواصل معريف يف أقصى درجاته إىل 

، كما أّن الشطح يدّل على أّن الصويف بلغ 44)حّد يصبح فيه العامل هو عني املعلوم

لشطح ينيبء بعدم حتمل املريد هلجوم أنوار احلقائق الروحية وا( حاال أقوى من طاقته 

فهي (، الشطح يف اللغة املعجمية هو احلركة، وعند الصوفيني 45)اليت تقتحم دواخله

حركة أسرار الواجدين إذا قوي وجدهم فعّربوا عن وجدهم ذاك بعبارة يستغرب 

  .   46)سامعها

ص حاويّا التأويل واإلشارة وا�از، كّلما كانت يستفاد ممّا سبق أنّه كّلما كان النّ       

له إمكانات واحتماالت عديـدة من احتماالت املعىن، وهكذا يتحّول األثر إىل نّص 

مفتوح جيّسد موضوعا حلياد أو لغيابأّي  تبعيد املطلوب واملقاصد الكالمّية عن 

  .  القارئ

يف اإلشارات اإلهلّية، ( ياإلشارة أساس أسلوب اإلشارات اإلهلّية للّتوحيد      

، هو يدرك ما لإلشارة من أثر يف األفئدة 47)حتّدث أبو حّيان بلغة اإلشارات 
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( ... اب ـة واإلعجـواألهواء واملشاعر، فتحّرك احلواس والعقول، وتبعـث على الّدهش

أما ترى فنون اإلشارة إىل غايات احلقيقة، بصنوف العبارة عن األركان : يا هذا 

الوثيقة، دالّة على اآليات األنيقة، جامعة لآلراء الرّبيقة، فجل يف أطرافها طالبا نفسك 

جل يف : " ، نلمـح من قوله 48)فيها، وغّص يف أعماقها حمّصال حلقيقتك منها 

دعوة إىل الّتأّمل والّتدبّر وقّوة الّرتكيز، وهذا " غّص يف أعماقها : " وقوله " أطرافها 

توحيدي متيقن من أّن اللذة مضمونة، واملتعة موجودة حاضرة، ألّن يدّل على أّن ال

عناصر وجودمها متوّفرة، من جّدة واستطراف وإعجاب ومفاجأة، فهذه العناصر 

  .حتدث االستجابة اجلمالّية

التعبري الصويف خليق بأن يعتمد على اإلشارة، ألن العبارة أصبحت عاجزة عن       

فاإلشارة ال العبارة، هي املدخل ( ل من اخلفايا واملكنونات البوح بكّل ما يف الّدواخ

( ، وهي بذلك حركة إبداعّية، وسعت جمال اللغة الشعريّة 49)الرّئيس للتجربة الصوفية

والصوفّية تؤسس لطريقة جديدة يف املعرفة، قوامها الّذوق واحلدس ال العقل 

والشعورية والّنفسية صعب املنال،  ، والتعبري عن األذواق واألشياء الروحانية50)واملنطق

  .فهو يتفّلت ويتهّرب فهو آبق عاق 

حني يريد الصويف التعبري عن حالة من األحوال جتده مضطرّا إىل جتاوز العبارة         

ا كانت العبارة موضوعة لإلحاطة بالفكرة، ( لعجزها عن الوصف، وإبالغ املراد
ّ
ومل

وأن حتّد، ومن أن حيـاط �ا، جلأ إىل اإلشارة  وكانت الفكرة أعلى وأجّل من أن حتصى

واألديب عموما ـ والصويف (، فالصويف شاعر، بل الشاعـر صويف، فكالمها أديب، 51)

  .52) خصوصا ـ قادر على أن يقّول اللغـة أكثـر ممّا تعّلمـت قوله 
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فكّل ( اللغة الصوفية لغـة شعريّة، تتمـّلص، فهي زئبقيـة ال تقيد : خاتمة   

، فالصويف يعّرب عن 53)شيء فيها يبدو رمزا، كل شيء فيها هو ذاته، وشيء آخر

هي جتليات املطلق، ( قضايا غيبية ومطلقة، وبالتايل يصعب حصرها، واإلحاطة �ا

جتليات ملا ال يقال، وملا ال يوصف، وملا تتعذر اإلحاطة به، فما ال ينتهي ال يعّرب عنه 

ال حياط، وال يقّيد،  فالتعبري الصويف تعبري ناجم عـن  ، فاملطلق54)إّال مبا ال ينتهي

فا للغة الشعرية تكمـن أساسا يف السحر واإلشـارة، فهـي ال تعّرب، ( األذواق واملشـاعر

  .  55) وال تصف، أي ال تبوح وال تصرّح، وهذا مصدر غموضها 

توزيعها يف فصول  تتخذ اإلشارة أبعادا بنائية تأطرييّة، هي اليت تتحّكم بقوانني      

  .اخلطاب الصويف املفعّم بالفّن واجلمال

  :الهوامش  
 -5ط –دار اجليل  -حممد حيىي بن عبد احلميد: تح  –العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده  -ابن رشيق   -1

  .302ص  -لبنان  –بريوت  -1981
دار مكتبة اهلالل  -1987 – 1ط -2ج -  -عصام شعيتو: خزانة األدب  تح  -علي تقي الدين أيب بكر  -2

 . 258ص  -لبنان  –بريوت  –
دار املدى  -2004 -1ط–قاسم حممد عباس : تح  –ا�موعة الصوفّية الكاملة  - البسطامي أبو يزيد   -3

 .152ص  -سوريا   –دمشق  –للثقافة والنشر 
عماد زكي : تح   -اللمع يف تاريخ التصوف اإلسالمي  -نصر عبد اهللا بن على الّسراج الطوسي أبو  -4

 .18ص  - مصر  –القاهرة  –املكتبة التوفيقية  –البارودي 
 .36ص -املصدر نفسه   -5
 . 373ص –املصدر نفسه      -6
 .339ص  –نفس املصدر   -7
مكتبة  -2007 -3ط -عبد اخلالق حممود:تح  –الصوفية معجم اصطالحات  –عبد الرّازق الكاشاين   -8

 .19ص  - مصر  –القاهرة  –اآلداب 
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ص  -لبنان  –بريوت  –دار الكتب العربية  -1998  -1ط –ديوان احلّالج  –حممد ياسر عيون السود   -9

57 .  
 .281ص -3ج –قرى الضيف   –عبد اهللا بن حممد بن سفيان  - 10
 .88/89ص  –ذهب أهل التصّوف التعرف مل –الكالباذي   - 11
 –دار الثقافة  –وداد القاضي : تح   -اإلشارات اإلهلية والنفحات الربانية  –أبو حّيان التوحيدي  - 12

 .388ص  –لبنان  –بريوت  -1982
 .3/4ص   –املصدر نفسه    - 13
 .5ص  –مقّدمة اإلشارات اإلهلّية  -املصدر نفسه   - 14
 .313ص  –نفس املصدر     - 15
 - لبنان  –بريوت  -1979 –دار العلم للماليني  -6ط  –معامل الفكر العريب   –كمال اليازجي   -ينظر  - 16

 .266ص  
  . 416ص  –اللمع يف تاريخ التصوف اإلسـالم  –أبو نصر عبـد اهللا بن علي الّسراج الطوسي - 17
سوريا  –الالذقية  - 2008 –السورية للكتاب اهليئة العامة  - -الشعر والتصوف  -وفيق سليطني  -ينظر  - 18

 .8ص -
ص  -القاهرة  -2000 -دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع  -قاموس املصطلحات الصويف  -أمين محدي  - 19

86. 
 .13ص  -الشعر والتصوف  - وفيق سليطني . د - 20
 .152ص  –اإلشارات اإلهلّية  –أبو حّيان التوحيدي   - 21
القاهرة  -1934 –مكتبة املتنيب  –آثر يوحنا أربري: تصحيح  –املواقف واملخاطبات  -النفري عبد اجلبار  - 22

 .115ص  - مصر  –
 .75ص  - الشعر والتصوف  - وفيق سليطني. د:  و    69ص  -الرسالة القشريية  -القشريي  - 23
-1عاطف العراقي ط: تصدير  -مشكلةاالتصال  بني ابن رشد والّصوفية   - جمدي حممد إبراهيم . د  - 24

 .32ص   -مصر  –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية  -2001
 .32ص  -املصدر السابق   - 25
 .190/191ص  -دالئل اإلعجاز  - اجلرجاين عبد القاهر  - 26
 -دار املريخ للنشر -الرتاكيب النحويّة من الوجهة البالغّية عند عبد القاهر اجلرجاين-عبد الفتاح الشني .د- 27

 .169ص  -1980 -مصر -دار اجليل للطباعة  - اململكة العربية السعودية  -لرياضا
 .83ص  -2ج - اإلمتاع واملؤانسة  - أبو حيان التوحيدي   - 28
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  -مصر   -مكتبة األجنلو مصرية  -1955  –عبد احلليم حممود : تح   -املنقذ من الضالل  –الغزايل  - 29

 .131ص 
 .35ص  –مشكلة اإلتصال بني ابن رشد والّصوفية  –جمدي حمّمد إبراهيم . د - 30
 -بريوت  - دار بريوت للطباعة والنشر  -1979 - كرم البستاين : تح   –الديوان  –عمر بن الفارض  - 31

  .109ص   -لبنان 
 17ص  -دار الشعب  -ت .د - بريوت   –الّتصوف ، الثورة الّروحية يف اإلسالم  –أبو العال عفيفي . د  - 32
 .29اآلية  –ورة العنكبوت س - 33
- لبنان . بريوت  –دار الكتب العلمّية   -1988 -1ط -10ج –حلية األولياء  –أبو نعيم األصفهاين  - 34

  .88ص
 . 572ص  – 3ج –مراحل تطّور الّنثر العريب يف مناذجه  –علي شلق  - 35
منشورات احتاد كتاب  -ابع اهلجري القضايا الّنقدية يف الّنثر الّصويف حّىت القرن السّ  –ضحى يونس . د - 36

باب يف شرح األلفاظ اجلارية يف   –اللمع يف تاريخ  الّتصّوف اإلسالمي   105ص  – 2006دمشـق  –العرب 

 .335/336ص  –كالم الصوفية 
 . 295ص –الّرسالة القشرييّة  -عبد الكرمي القشريي  - 37
 .395ص  -9ج -حلية األولياء لألصفهاين  -ابو نعيم األصفهاين   - 38
 .295ص  –الرسالة القشرييّة   -عبد الكرمي القشريي  - 39
وزارة الثقافة --1960 -دار القلم  - احلّب اإلهلي يف التصوف اإلسالمي  -حممد مصطفى حلمي .د - 40

  .7ص  -اإلدارة العامة للثقافة  -واإلرشاد القومي 
 .16ص  -املرجع نفسه  - 42
 . 206ص  -اإلشارات اإلهلّية  -أبو حّيان التوحيدي  - 43
كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى ، تصدر من أهل املعرفة باضطرار واضطراب ، وهو من زالت :  الشطح * 44

: احملققني ، فإنّه دعوى حىت يفصح �ا العارف ، لكن من غري إذن إهلي ، بطريق يشعر بالنباهة ، مأخوذ عن 

 .119/  118ص  -كتاب التعريفات   - بن علي اجلرجاين علي بن حممد 
 .156ص  -تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفّية  - أمني يوسف عودة . د - 45
   . 16ص -ا�موعة الصوفية الكاملة ، ويليها كتاب تأويل الشطح  -البسطامي أبو يزيد   - 46
 .15ص  -املصدر نفسه   - 47
 .92ص  -وجه الريح  كتابة على  -صالح عبد الصبور  - 48
 .48/49ص  -اإلشارات اإلهلّية - أبو حّيان التوحيدي   - 49
 .23ص  - لبنان-بريوت  -دارالساقي  -1995 -2ط - الصوفّية والسريالية  - أدونيس  - 50
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 .65ص  - اخلطاب الصويف وآليات التحويل ، قراءة يف الشعر املغاريب -عبـد احلميد هيمة  - 51
 42.ص  -منشورات إحتاد الكتاب العرب  -واملمانعة  الّنص -حممد راتب  - 52
 .28ص  -املرجع نفسه   - 53
      . 23ص  -الصوفية والسريالية   - أدونيس  - 54
الدار  -دار  تو بقال  -1999 -1ط -3ج - الشعر العريب احلديث ، بنياته وإبداال�ا  -حممد بنيس  - 55

 .95ص  -املغرب  -البيضاء 

  :المصادر والمراجع   

 -2008 - 1ط –تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية  –أمني يوسف عودة  - 1

  .األردن –عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع 

دار أنباء للطباعة والنشر والتوزيع –قاموس املصطلحات الصوفية  –أمين محدي  - 2

   .مصر –القاهرة  -2000 –

 –عبد املنعم حفاجي : ق شرح وتعلي–دالئل اإلعجاز  –اجلرجاين عبد القاهر  - 3

   .لبنان –بريوت –دار اجليل للنشر والطباعة  والتوزيع  -2004 - 1ط

وداد : تح  –اإلشارات اإلهلية والنفحات الربانية  –أبو حيان التوحيدي  - 4 

   .لبنان –بريوت  -1982 –دار الثقافة  –القاضي 

 –، أمحد الزين  أمحد أمني: اإلمتاع واملؤانسة تح  –أبو حيان التوحيدي  - 5

  .لبنان –بريوت  –منشورات دار مكتبة احلياة 

 –بريوت  –دار الساقي  - 1995 -2ط –الصوفية والسريالية  –أدونيس  - 6

   .لبنان

 –عبد اخلالق حممود : تح –معجم اصطالحات الصوفية  -عبد الرزاق الكشاين - 7

   .مصر –القاهرة  –مكتبة اآلداب  -2007 - 3ط
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عبد اهللا بن : تح   –قرى الضيف  –حممد  بن عبيد بن سفيان عبد اهللا بن  - 8

   .السعودية –الرياض  –أضواء السلف  - 1997-3ج -1ط–محد املنصور 

: تح  –اللمع يف تاريخ التصّوف اإلسالمي  –عبد اهللا بن علي السراج الطوسي  - 9

  .مصر –القاهرة  –املكتبة التوفيقية  –عماد زكي البارودي 

 –آثر يوحنا أربري : تصحيح  –املواقف واملخاطبات  –اجلبار النفري عبد  -10

  .مصر –القاهرة  - 1934مكتبة املتنيب 

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر  –عبد الفتاح ال شني  -11

 –دار اجليل للطباعة –اململكة السعودية  –الرياض  –دار املريخ للنشر  –اجلرجاين 

  .مصر  - 1980

اخلطاب الصويف وآليات التحويل ، قراءة يف الشعر العريب  –عبد احلميد هيمة  -12

   .اجلزائر –موفم للنشر  - 2008 –املغاريب املعاصر 

                            .- 3ج –مراحل تطّور النثر العريب يف مناذجه  –علي شلق  -13

 -1ط -عصام شعيتو:تح  –خزانة األدب  –علي تقي الدين أيب بكر  -14

   .لبنان –بريوت  –دار مكتبة اهلالل  - 1987

دار بريوت  - 1979 –كرم البستاين : تح  –الديوان  –عمر بن الفارض  -15

   .لبنان –بريوت  –للطباعة والنشر 

 –دار الشعب  –التصّوف ، ألثورة الروحية يف اإلسالم  –أبو العالء عفيفي  -16

   .لبنان –بريوت 
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الــــــــــــــــمصطلح األجنبي و إشكالية المكافئ العربي و تأثير ذلك في صناعة 

   -المصطلح النقدي أنموذجا - المعجم

  الجزائر -جامعة الشلف محاضر أ أستاذ: يوسف بن نافلةد .أ                   

  ة الشلــــــــــــف الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــامعــــــــعبد القادر خروبي ج                  

  

األمهية املعرفية للمصطلح يف اخلطاب النقدي املعاصر،  يومتزداد يوما بعد :الملخص

و تزداد حوله الدراسات، و مادام املصطلح ميتلك هذه األمهية يف لغته األصلية، 

لزامًا عند ترمجته إىل ثقافات و لغات أخرى التنّبه لتلك احلمولة الثقافية  يصريف

واحلضارية اليت حيملها معه إىل اللغة املستقبلة، و املصطلح النقدي اكتسب هذه 

ال و  ،يُبىن عليها وضع املعاجم املتخّصصة يف هذا العلم ااألمهية كونه قاعدة أساس

        يعاين منها هذا احلقل املعريف من اضطراب يتأتى ذلك إّال بتذليل العقبات اليت

  .وفوضى يف املفاهيم و املصطلحات

اخلطاب، املعجم، املصطلح النقدي، املكافئ العريب،  :الكلمات المفتاحية

   .الرتمجة

 
Abstract: It is becoming more and more important to translate into 

other cultures and languages, to pay attention to the cultural and 
cultural load it carries with it to the receiving language, and the term 
The importance of this critical importance is the basis for the 
development of specialized dictionaries in this science, and this can 
only be achieved by overcoming the obstacles that this field of 
knowledge suffers from disorder and chaos in concepts and 
terminology. 

Keywords: speech, lexicon, monetary term, Arabic equivalent, 
translation 
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يف جمال  -عموما-يعاين املصطلح النقدي املرتجم إىل اللغة العربية :تمهــــــــيد  

الدراسات النقدية من كثرة اخللط واالضطراب، و باألخص عندما يتعّلق األمر بإجياد 

املكافئ العريب للمصطلح األجنيب الذي يُعاين من كثرة املصطلحات املعادلة له يف 

اللغة العربية، و هذا ممّا يُعيق جهود علماء املعاجم املتخّصصة يف مواصلة حبوثهم و 

  .بالغرض يف أي جمال من ا�االت اللغوية تقدمي معجم يفي

والنقد باعتباره فرعا من الفروع اللغوية مل يسلم هو اآلخر من هذه اإلشكالية   

وتتعّقد أكثر من أي جمال لغوي آخر، فهو يعاين من عدم  ،هذه األخرية بل تربز فيه

 تفتعدد توحيد املصطلح، وعلى حّد تعبري بعض العلماء فقد استحسنوا هذه الظاهرة

املصطلحات للمفهوم الواحد فهو من قبيل الثراء اللغوي الذي يزيد املعجم غىن باملواد 

اللغوية اليت ختدم اللغة ككل، وعلى العكس من ذلك يرى البعض يف هذا تشويش 

  . على الدارسني و الناشئة

لقد اختلف الباحثون يف :عالقة علم المعاجم بعلم المصطلح - 1

رغم اجلذور  هعلم املصطلح و املعجمية و اجته فريق إىل أنّ العالقة القائمة بني 

املمتدة اليت جتمع بني العلمني إّال أّن كال العلمني يف طريقهما إىل أن يستقل كّل 

بذاته لألحباث املكثّفة يف هذين ا�الني  وهذا ما أشار إليه عبد السالم املسدي 

مستقّال بذاته ملا يراه من  علماً ) علم املصطلح( و اعترب بعضهم:"... حني قال

مظاهر اختالف بينه و بني املعجم و منهم من يرى أن الفصل بني االثنني فصًال 

  و هي فرع للنظام اللغوي ) الوحدة املصطلحية ( مصطنعًا باعتبار أن موضوعه

هذا ال مينع من أن تكون هناك نقاط اختالف و التقاء بني و  .1ككلواملعجمي  

و لو كانا كذلك ملا انفرد كل واحد بتسمية خاصة به و هذا ليس من  ،العلمني

قبيل االعتباط فيما يبدو، و قد حدّد أحد الباحثني نقاط التقاء هذين العلمني 
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نطاق اآلليات التطبيقية اليت تعتين  يف تلتقي املصطلحية مع املعجمية ":يلي فيما

و يضيف " جم و مجع املدّونةبالتسمية، مثل التوليد و االشتقاق و صناعة املع

علم املصطلح يلتقي مع املعجمية اليت تبحث يف داللة " ذات املتحّدث أن 

 وتصنيفها و ضبط مقاييسها املعجمية من بنية و تكوين واشتقاق وتوليد األلفاظ

  .2"و هي مسائل تشرتك فيها مع املصطلحية التطبيقية    

إىل علم ) علم املصطلح( ماءانتهو   االستئناس به؛و الرأي الذي ميكن 

  :املعجم العتبارين اثنني أحدمها

و هذا األخري إّمنا ) املصطلح(مرتبط بدراسة ) علم املصطلح(املتعّلق بكون  - 

هو امتداد طبيعي للفظة اللغوية العامة اليت هي عماد املعجم العام، ومن الناحية 

العاّمة، و املعجم املتخّصص هو املنطقية، إذا كان املصطلح امتداد للكلمة أو الّلفظة 

 . 3امتداد للمعجم العام، فمن الطبيعي أن يكون املصطلح امتداد لعلم املعجم

و عليه فيتلّخص لدينا أن نقاط االلتقاء تربز من حيث التصنيف  و الضبط، 

تعتمد املصطلحية :" أّما نقاط االختالف فهي جوهرية البّد من اإلشارة إليها كاآليت

يف تسميتها للمصطلحات على االنطالق من املفاهيم، ّمث البحث عن األلفاظ 

ق من األلفاظ ّمث البحث عن الدالالت املناسبة هلا، و تعتمد املعجمية على االنطال

املناسبة هلا، و لذلك فالفرق واضح من هذه الزاوية يف املنطلقات املنهجية و املقاربات 

غري أ�ما خيتلفان أيضًا يف األهداف النظرية، فاملعجمية �تم باملعجم العام ...العلمية

بينما �تم املصطلحية  ،اليت تدخل يف لغة التواصل العاديو تسّمية األشياء العامة 

  .4"بتسمية املتصّورات اليت ترتكز على ضبط املصطلحات

أّن كال العلمني ينطلقان من أساس واحد و يتخذان من ومما سبق يتجلي لنا 

املصطلح مبفهومه العام مادة حبثهما من حيث داللته و تصنيفه و يفرتقان فيما بعد 
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املقاربات العلمية، و من ناحية أخرى فهما يف مناهج دراسة املصطلح و األهداف و 

 .يعتمدان على بعضهما يف الوصول إىل نتائج

أّما عن أمهية املعجمية فقد بّني غري واحد من العلماء بأمهية املعجمية و   

املعجمية :" يقولعّمار ساسي فضلها على كافة الدراسات و العلوم اللغوية، فهذا 

يتتّبع املفردة  داللة و استعماًال عرب الّزمن على علم كبري و أساس متني ذو شأن 

خطى الّصحيح و الفصيح، و قد عّدت مفتاحًا لكّل العلوم، و هي الذاكرة اليت 

  .5"حتفظ املآثر و حتفر يف اآلثار يف كّل آن

  وليست العربية بدعًا من هذا فقد حاز العرب  قصب الّسبق يف هذا الفن    

مبّكر من �ضتهم العلمية، و ذلك بإنشاء أول معجم  وأولوه عناية كربى منذ زمن

عريب جلميع األلفاظ مرتّباً ترتيبًا حمكمًا عن طريق اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف كتابه 

 .العني و ذلك حلفظ  اللسان العريب من الّلحن

  :6وقد مجع عمار ساسي  شروطاً لنجاح مشاريع املعاجم العربية منها 

 .سية للعمل املعجميفهم الوظيفة األسا -

 .الدعم املادي و تشجيع االستثمار العلمي للمشروع املعجمي املتخّصص -

 .املعجمي الناضج لإلنتاجاجلامعة هي املشتلة األساس  -

 .البحث يف ضوء منهج يقوم على صحيحي الرتاث و احلداثة -

 .ضبط القواعد العامة لصناعة املصطلح يف اللسان العريب -

البحث العلمي إلجناز مشاريع املعاجم املتخّصصة يف كافة توسيع فكرة خمابر  -

  .الفروع و العمل على ترقيتها إىل فكر مؤّسسايت
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من البداهة أن تكون الرتمجة هي النقل  :المصطلح و الترجمة - 2

احلريف لنص ما من لغة إىل لغة أخرى قصد االستفادة من املعرفة املبثوثة يف اللغة 

ات الرتمجة، و لكن املعضلة احلقيقية هي يف كيفية سرب املرتجم عنها يف أبسط مستوي

أغوار اللغة املرتجم عنها الستخراج مكنونا�ا املعرفية و خصوصيا�ا الثقافية لنقلها إىل 

اللغة املستقبلة مع العلم أّن كل لغة هلا خصوصيا�ا، و هذا ما خيلق عقبات أمام 

  .املرتمجون وجب االنتباه هلا

كبرية منذ القدم شّكلت مبا ُيسّمى جبسر تنتقل عربه   إن للرتمجة أمهية

الثقافات بني األمم و تتبادل بينها املعارف و العلوم، و بالتايل فهي تضّيق من حجم 

  .اهلوة اليت قد تنتج من جرّاء تسابق األمم حنو احلضارة و التقّدم

عة لذا تعتمد الرتمجة أو يتوّقف جناحها من فشلها على خربة املرتجم و س

و الواضح أن الرتمجة ليست فّنًا أو جمّرد " اّطالعه على اللغات و الثقافات املختلفة

عملية نقل من لغة إىل لغة أخرى، و إّمنا هي ممارسة لغوية يف منتهى الصعوبة، هلا 

أصوهلا و تقنيا�ا اخلاّصة اليت من شأ�ا أن تنقل معىن النص بقدر كبري من الّصدق و 

فينبغي أن  7"جم الذي يقوم �ذه العملية يقع على عاتقه محل ثقيلاألمانة، و املرت 

بيانه يف نفس الرتمجة يف وزن علمه يف نفس املعرفة، و " قال الجاحظيكون  كما 

ينبغي عليه أن يكون أعلم الناس باللغة املنقولة و املنقول إليها، حّىت يكون فيهما 

  .8"سواء و غاية

جيدر اإلشارة يف هذا املقام إىل :ترجمة المصطلح و أزمة التوحيد - 3

أّن غياب عنصر التنسيق و احلوار  بني اهليئات اللغوية من جمامع و مؤسسات يف 

العامل العريب قد عّمق من إشكالية ترمجة املصطلح، و ضرب كل تلك احلصيلة من 

 رات اليت كانت خترج �ا ا�امع مع �اية كل اجتماع هلا عرض احلائطاالنتائج و القر 
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ما يعين ضرب مصداقية هاته املؤسسات املخول هلا حل املشاكل اللغوية اليت تتخّبط 

  .فيها اللغة العربية عموما

ولعّله من نافلة القول أن نشري هنا إىل أّن إشكالية املصطلح عمومًا ليست 

وليدة اليوم بل ترجع إىل زمن بعيد من التاريخ الثقايف العريب، و ذلك منذ انفتاح 

   العرب على الثقافات ا�اورة و احتكاكهم �ا وحاجتهم إىل نقل العلوم و الفنون 

ريق الرتمجة أو التعريب، و بالتايل فوجدوا أنفسهم واملعارف إىل اللغة العربية عن ط

جمربين على صناعة مصطلحات ألشياء جديدة مل يألفوها يف بيئتهم وهناك بدأت 

  .بوادر األزمة تظهر

و يف عصرنا احلايل هناك قلة و عي بأمهية املصطلح النقدي خاصة بني 

ا منظومة اللغة ككل، كما أوساط الباحثني و األكادمييني كونه الركيزة اليت تبىن عليه

 ؛وعي باملصطلح و مالبساته هو وعي بالذات و اهلوية إّن أيّ " يقول أحد الباحثني 

كّلما سعينا إىل توضيح املصطلح توضيحًا منهجيًا مقصوداً، فإّن ذلك سيعّرب   إنّه إذ

  . 9"أوالً عن وعي صاحب اخلطاب

كان من " وما دام هكذا هو حال املصطلحات النقدية يف الوطن العريب

مجيعًا إىل التفكري و  يسعى الباحثون و املختّصون العربالضروري بل من الّالزم أن 

العمل على خلق مبادرات توحيد هذه املصطلحات و تأطريها ضمن معاجم موّحدة 

ون استثناء، ملا يف توحيدها من و مشرتكة تكون مرجعًا أساسيًا و حتمّيًا للجميع د

  .10"نفع عام جيين مثاره كل أبناء الوطن العريب

بني و إننا نعتقد يف هذا املقام أن مشكلة املصطلح نابعة من ذلك التصادم 

ن حاول كل منها فرض نفسه و آراءه على اآلخر للتموقع يف ميدان يتيارين عنيد

و احملافظني و تيار أنصار احلداثة، فقد حاول تيار دعاة اإلحياء : الثقافة العربية و مها
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األّول إبراز خصائص املصطلح القدمي و استقراره الداليل، ومن جهة أخرى ظهور 

املنفتحة على ثقافات  ةجيل جديد من النقاد خرجيي اجلامعات الغربية أو حّىت العربي

  .الغرب  و املتأثّرة مبناهجها و هؤالء ميثلون التيار الثاين

 أن اخلطر مل يكن من التيارين بل كان من تيار ثالث حاول التموضع إّال " 

و هذا خلق جّوا يسوده  11"بني االّجتاهني ففقد سلطة املصطلح و عّكر نقاوة املعرفة

و االعتباطية أو عدم التقّيد ) بالركام املصطلحي(الفوضى املصطلحية أو كما وسم 

ألّن التحّكم " م يف املصطلح ال حتكُّ بأّي ضابط من ضوابط وضع املصطلح، و بالتايل

يف املصطلح هو يف النهاية حتّكم يف املعرفة املراد إيصاهلا و القدرة على ضبط أنساق 

و ال شّك أّن  ...املصطلحهذه املعرفة، و التمّكن من إبراز االنسجام بني املنهج و 

يف الذي يرمي إليه ل �ذه القدرات من شأنه أن ُخيّل بالقصد املنهجي و املعر كّل إخال

  . 12"مستعمل املصطلح

وهذا دليل على أنه هناك استخفاف واضح بني املثقفني و األكادمييني بأمهية 

يعيش املصطلح :" املصطلح و يعّرب عبد السالم مسدي عن طبيعة هذه األزمة قائالً 

املصدر  النقدي و اللغوي يف بيئتنا العربية بني عقدتني األوىل متعّلقة بسلطة األصل أو

كثري من و الثانية  منوطة بالذات، إذ يتبّىن واضع املصطلح األصلي مصطلحه ب

ولذا جند بعض النّقاد العريب املعاصرين يصعب عليهم التمّرد على  االنفعال و احلماسة

سننهم الذاتية يف التصنيف و االصطالح بعدما كانوا قد استأنسوا الواحد من 

  . 13"و صالحه املصطلحات و استساغوا رشاقته

وقد وصف لنا عبد السالم املسدي مراحل انتقال املصطلح بني البيئات 

املختلفة و هجرته من لغة إىل أخرى هي أشبه بناموس يصيب كافة اللغات حبسب 
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حظها من احلضارة و  الثقافة و االحتكاك باألمم ا�اورة هلا،  ذلك قبل أن يستقر يف 

  :14النهائية يف ثالث مراحلمرحلته األخرية  و يف صورته 

و ينزل ضيفًا جديدًا على  و فيها يغزو املصطلح اللغة: مرحلة التقّبل - أ

 .رصيدها املعجمي

و هي مرحلة االضطراب، و فيها يُفصل دال :مرحلة التفجير - ب

 .املصطلح عن مدلوله و يُفّكك إىل أجزائه املكّونة له، فُيستوعُب نسبّياً 

ل املفهوم، ستقرار فيها ُحيوصَ وهي مرحلة اال: مرحلة التجريد - ت

 . فيستقّر املصطلح الدخيل مصطلح تأليفي أصلي

و هو ) ناموس الترقي االصطالحي( و مسى عبد السالم املسدي هذه العملية

ن ميّر عليه كما هو و رّمبا يقفز ألكن جمربًا على أّي مصطلح مهاجر أشبه بقانون و 

  . 15من أول مرحلة إىل آخرها

و عليه فطبيعة األزمة مل تعد قضية مصطلحات نتواصل �ا أو نستوردها من  

" الثقافات األخرى و بالتايل فالقضية أصبحت تأخذ أبعادا أخرى وجب التنبه هلا

ولكّنها أزمة فكر بالدرجة األوىل، أزمة ثقافة قبل أّي شيء آخر، إنّنا حينما نستخدم 

اليت ترتبط �ا داخل الواقع الثقايف و احلضاري  مفردات احلداثة الغربية ذات الدالالت

اخلاص �ا، حندث فوضى داللية داخل واقعنا الثقايف  و احلضاري، و إذا كنا ننشد 

  .16..."األصالة فقد كان من األحرى أن ننحت مصطلحنا اخلاص بنا

إّن وضع هذه القضية على بساط البحث يفرتض أوًال شعور االختصاصيني 

لغويني و علميني بأزمة تتلّخص يف أّن املصطلحات العربية احلديثة تتلّخص العرب من 

يف شىت العلوم متنّوعة متخالفة، فيها من االضطراب و التناقض ما يؤول إىل الفوضى 

املعجمية اليت ميكن أن يكون هلا أثر على تنظيم علومنا الناشئة و على تربيتنا املتعثّرة 
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و القضية أصبحت أعمق ممّا ... 17فيه ناإن أخذنا برأيِ ومنها على تفكرينا العلمي  

كنت عت وسَ وما باعتبار أن اللغة مجُ مع يتصّور البعض ممن يراها غري مؤثّرة على اللغة

يف بطون املعاجم و مت االتفاق عليها مما ال يدع جماًال للشك يف ألفاضها و مدلوال�ا 

منعزلة يسهل التعامل معها من و كل جديد يرد على قاموسنا اللغوي فهو حاالت 

  .خالل جهود ا�معيني و غريهم

الشّك أّن الدعوة إىل توحيد املصطلح تبدو يف ظاهرها  و يف باطنها نزعة 

علمية مستحسنة هدفها الدّقة العلمية و فصاحة التعبري و سحر البيان ووحدة التفكري 

ملقابل أّن هذه الدعوة هي و لكن يرى أصحاب التيار ا18و الثقافة يف األّمة الواحدة

اللغة العربية باجلمود و التحنيط و الرمي �ا  على فاحتة ألزمة أخرى تتمثل يف احلكم

يف حكم اللغات البدائية و الرتاثية ومنه خترج من دائرة اللغات املبدعة اليت تتفاعل مع 

لرسالة حميطها و مستجداته فتأثّر و تتأثّر و هذا ال ينبغي للغة نالت شرف محل ا

السماوية، و بالتايل مسألة التوحيد ليست دائما ضرورية و البّد من التعامل معها 

  .حبذر

وعليه  نقول إّن النظر يف قضية مثل توحيد املصطلح املكافئ للمصطلح  

األجنيب، يفرض علينا اإلقرار بأّن ال خنتبئ وراء اآلراء القائلة بأّن اضطراب 

ليست خاصية من خصائص اللغة العربية  املصطلحات و غموضها و تكاثرها

وحدها، بل هي قضية تعاين منها كل اللغات و ليست العربية بدعًا من ذلك، وهذا 

ال يربّر سوى تقاعسنا و ختلفنا عن إجياد حل ملشكلة تبدو عصّية على احلل و ليس  

   كذلك، بل البّد من تكاتف اجلهود بني كل الفاعلني يف احلقل اللغوي من جمامع 

  .وهيئات لغوية و أكادمييني
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إّن البحث عن حّل ألّي إشكالية :دواعي االضطراب المصطلحي - 4  

تطّورها التارخيية و بداية   ينبغي الغوص يف أعماقها بغية صرب أغوارها و تتّبع مراحلها

نشأ�ا و ذلك لفك خيوطها الشائكة و األسباب اليت أّدت إىل وجودها، و األمر 

ينسحب على مشكلة االضطراب املصطلحي و عليه ارتأينا أن نعرّج على بعض 

  : األسباب و الدواعي اليت أّدت إىل تفاقم أزمة املصطلح يف النقاط اآلتية

املنتوج الغريب الذي يصل " إىل  السعيد بوطاجينظر يعود سبب املشكلة يف ن

أصوله، جمّزءًا مفّتتًا غري مرتبط بسلسلة املعارف اليت ىل القاريء العريب مبتورًا من إ

  . 19"ُتسهم بشكل ما يف منحه هويته

األخطاء على مستوى الرتمجة بسبب :" و يرجع ذات املتحّدث املشكلة إىل

بسبب عدم التمييز بني مصطلحات تبدو متقاربة، االستخفاف باألصول من جهة و 

يف حني أّ�ا ليست كذلك إّال يف االستعمال املتواتر  الذي قام على احلفظ 

  .20"اخلاطئ

ووجه اإلشكالية يف ذلك أّن املصطلح األجنيب قد يُنقل مبصطلح عريب مبهم 

املصطلحات العربية احلد و املفهوم، أو أّن املفهوم الغريب الواحد قد يُنقل بعشرات 

املرتادفة أمامه، أو أّن املصطلح العريب الواحد قد يرد مقابًال ملفهومني غربيني أو أكثر 

يف الوقت ذاته، أو الناقد العريب الواحد قد يصطنع مصطلحًا فيه كثري من التصّرف ــــ 

  .21ةزيادة أو انتقاصاً ــــ  يف مقابله األجنيب و ما إىل ذلك من مظاهر االشكالي

و العامل األكرب كما أشرنا سابقاً و الذي يزيد من حّدة اإلشكالية هو عدم 

تناسق و توحيد اجلهود بني خمتلف و ا�امع و اهليئات اللغوية يف العامل العريب، 

وبالتايل يذهب كم هائل من االقرتاحات و احللول اليت تفرزها هاته اهليئات سدى و 
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سباب تارخية و اجتماعية و سياسية ، و تبقى جمّرد حرب ال جتد سبيلها إىل التنفيذ أل

  .على ورق

لكن تبقى مشكلة املصطلح :" و يؤّكد هذه املزاعم أحد الباحثني يف قوله

النقدي قائمة ، طاملا بقيت عملية تناوله على أكتاف و جهود أشخاص 

تنهي تلك  ىل معاجم بعينها، وعندماإمن حياتنا حتتاج فالثّابت أن كل فرتة ...فرادى

الفرتة نكون حباجة إىل معاجم جديدة، و تلك يف ذا�ا عملّية تراكمّية تنتهي بفوضى 

  .22"استخدام املصطلح دون أّي إفراز أو انتقاء

صدرها بلده، و ذلك يأّن البعض يتبّىن املعاجم اليت  وممّا يزيد األمر تعقيداً 

املشرق و املغرب، و يف واضح من اختالف املسّميات و االصطالحات النقدية بني 

عقيدة البعض أّن ما يقوله هو الصحيح فقط دون أّي اعتبار للمعايري املوضوعية 

الستخدام ذلك املصطلح و اليت أوهلا أن يكون مقبوًال لدى اجلماهري العربية من 

املتلّقني، و أّال يكون يف غربة لغوية، فلماذا نقول هريمنوطيقا و فينولوجيا و لدينا 

  .23...ل و فلسفة الظواهرالتأوي

شهدت اضطرابا في  النقدية التي  استعراض لمجموعة من المصطلحات -4

 :مكافئها العربي

مصطلح البنيوية من أكثر  يعدّ : le structuralisme: البنيوية -أ  

ما يقارب  يوسف وغليسياملصطلحات اليت اختلف النّقاد بشأن ترمجتها حيث أورد 

من املؤّّكد أّن " األخير بشأن هذابياجيه مقابل له يف العربية على األقل يقول  13الــ

ليست طفرة مفهومية بل امتداد جلملة من املفاهيم املوّزعة على حقول معرفية )البنية(

يف الرياضيات الذي يراه جون بياجيه ) groupe: ا�موعة( خمتلفة، لعّل مفهوم

  . 24"ت و دّرستأقدم بنية عرف
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كما جيب أن نسّلم بأّن البنيوية هي من املفاهيم املعّقدة اليت يصعب حتديد 

من الّصعب :" نفسه جان بياجيهجذورها و األهداف اليت تصبو إليها و يُؤّكد ذلك 

و تعود . 25"متييز البنيوية، ألّ�ا تّتخذ أشكاًال متعددة،لتقّدم قامسًا مشرتكًا موّحدا

و السّيما تداخلها مع ... طبيعة ذلك إىل التساؤل عن كو�ا علم أو منهج أو فلسفة

  . العديد من العلوم و املعارف

البناء ، (، عبد السالم المسديلدى ) هيكل، بنية: "(فقد ترجم املصطلح إىل

لدى ) بنيان( لدى حسني الواد، و) اهليكل (، و محّمد العناتيلدى ) الرتكيب

هذا فضًال عن 26"لدى مبارك املبارك) تركيب، نظم، بناء(يف ميشال تريم، جوز 

لدى ) الِبنوية(صالح فضل و ) الِبنائية(و  ريمون طّحان) الُبنيانية: (ترمجات أخرى كــ

  .عبد الّرحمان الحاج صالح

الذي كان يُعّرب عن  لدوسوسيرو اصطناع هذا املفهوم هو مدين حسب النقاد 

و إن  جان بياجيه، على حّد تقرير  system)(لنسق أو النظامذلك املصطلح با

كان  قوًال آخر يُناقضه بأّن دي سوسري استعمل مصطلح البنية و يعين ما تعنيه البنية 

  ... يف حالنا هذه

حني بعبد القاهر الجرجاني و دي سوسري مبفهومه هذا للبنية يكون قد ُسبق  

هي ألفاظ جمّردة، و ال من حيث هي كلم إّن األلفاظ ال تتفاضل من حيث "  يقول

مفردة، و أّن األلفاظ تُثبت هلا الفضيلة و خالفها يف مالءمة معىن اللفظة مبعىن اليت 

  .حبيث ال فرق بني نظم هذا األخري و نسق األول على ما يبدو 27"تليها

ونعود لنقول بأن هذا الركام االصطالحي الذي خلفته الرتمجات املختلفة لدى 

ح البنية، و الذي ينم عن نظرة قاصرة و دونية و قطرية يعيشها الفكر النقدي مصطل
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عمومًا يف عاملنا العريب حيث انفرد كل واحد مبصطلح يراه األنسب و األجدر بأن 

  .يعكس املفهوم الغريب ملصطلح البنيوية  ما سواه يعّد قاصراً عن متثل هذا املفهوم

عبد وصفها إّال بالرديئة على حّد تعبري و هذه الرتمجات العشوائية ال ميكن 

و لقد كثر احلديث من حول البناء اللفظي السليم :" الذي يقولالمالك مرتاض 

إطالق مصطلح ...وقع اإلصرار لدّي �اية األمر الذي جيب أن يكون عليه الّلفظ، و

ألمجل لسالمته من اخلطأ، هو األخف بالضرورة نطقه على الّلسان، و ا) بَِنوية( بِنوي

  .28"حتماً وقعه يف اآلذان

ومربّر ما ذهب إليه عبد املالك مرتاض أّن األبنية العربية املختلفة اليت صيغت  

َيوية(كرتمجة هلذا املصطلح ال توافق مقاييس العربية  و السّيما مصطلح  الشائع )  بـُنـْ

فال ندري كيف ذهب االستعمال النقدي العام املعاصر إىل هذا :" حيث يقول فيه

اخلطأ الفاحش الذي ال مربّر له إّال أن يكون على إفساد العربية و فأسها بالفأس و 

  .29"االستمتاع بإصابتها باليأس يف الرّأس

يعّد مصطلح السردية من املصطلحات :narativity   السردية -ب

و يّتفق أغلب . لنقدية اليت دار اجلدل حوهلا بني النقاد خبصوص مكافئها العريبا

سعيد الغامني : الثة منهم إالّ ث) السردية: (النقدة العرب على تعريب هذا املصطلح بـ

: و الثالث يُرتمجه بـــ) الساردية: (و األوالن يُرتمجانه بــ إبراهيممحامة و السّيد و حسن 

  .30)ةالملكة القصصي(

وما زاد األمر تعقيدًا هو تداخله مع مصطلح آخر مياثله و يقاربه يف بعض 

الحظ الفرق  و لعّل أول من. Naratologyاملفاهيم يف لغته األصلية أال و هو 

و أول من وضع تعريفًا له هو ... بني املصطلحني هو الباحث املغريب عّلوط حمّمد

و قد يرتادف املصطلحان على قول ، 31)القصصية: (محادي صمود الذي ترمجه بــ
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سر تعبري كل : "هي ) (Narrativityأّي أّن القصصية كريم الخفاجي 

تّتسم بالعمومية و الشمول  - أي الشكل األجوف العام - النصوص وفق قوانني ثابتة

و االنطباق على كّل النصوص القصصية، فهي �ذا علم يبحث عن قوانني ضابطة 

 Narratologyتعريف هذا يرتادف مع مفهوم مصطلح الـللنصوص األدبية، و ال

  .32"بصفته فرعاً معرفّياً من مشتقات الشعرية األدبية 

) القصصية: (فهناك من ترمجه بـ  Narrativityوعودة إىل مصطلح

و يبدو سعيد يقطني ). احلكائية(و آخرون ) السردية: (ويرتمجه باحثون آخرون بــ

؟ و لكّنه )سردية(أم ) حكائية(هذا املصطلح اجلديد أهوألول وهلة حائرًا يف تعريب 

ال يلبث أن ُحيّدد وجهته بتبين التعريبني الذين يسبغ عليهما دالالت خيتلف على 

  . 33وفقهما أحدمها عن اآلخر

و عليه فقد نّبه كرمي اخلفاجي على تفضيل فهم كل من محادي صمود و سعيد 

دقة معناه و جتلية الغموض عنه كما فضّل يقطني هلذا املصطلح كونه األقرب إىل 

  .ترمجة حمّمد علوط 

و �ذا يتلّخص لدينا أّن املصطلحان قد يضيق الفرق بينهما إىل حد التطابق 

عند عامة النقاّد، و قد يّتسع جمال بينهما و تظهر بعض الفروق اجلوهرية و هذا عند 

  .املختّصني

داثة يف إطاره إذا وضعنا مصطلح احل:Modernisme الحداثة - ج

الزماين فهو مصطلح قدمي جديد يف اآلن نفسه و لكن أعيد صياغة هذا املصطلح من 

و ُشحن حبموالت  معرفية  على أنقاض طروحات فلسفية و دينيةطرف العامل الغريب 

و ثقافية ليؤدي وظائف متعّددة  كإعادة كتابة التاريخ و توجيهه خلدمة املصاحل الغربية 

  .اصريف الفكر املع
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تعين احلايل أو املعاصر أو القريب العهد و هي لفظة تتسم   Modeإّن كلمة 

احلداثة ما أو بآخر أّن  ما يعين بشكلٍ ...ة و غامض أحياناً بتوّسع داليل واضح تار 

و أّن قوامها كان الّنزاع الديين الذي خلق صدامًا بني  أّسست على مبدأ غري أديب

 .34يحيالتوّجه الوثين و التوّجه املس

لقد تلّقف العامل العريب هذا املفهوم من طرف الباحثيني األكادمييني و عّربوا 

عصرية، عصرنة، حب : عنه بعديد املصطلحات ـــــ كغريه من املفاهيم الوافدة ـــــ منها

أما فيما يتعّلق باملرادف العريب فقد ّمت . وارد يف معجم املنهل هو كما... التجديد

و هو يف نظر أغلب النّقاد اقرتاح  ال يفي بالغرض و  35)الشائع(اقرتاح مصطلح 

يدل على تسطيح و متييع املفهوم  و ال يعكس تلك احلمولة الثقافية و التارخيية اليت 

من طرف معجم الطّالب ) عصري(لذلك ّمت اقرتاح مصطلح ،ينطوي عليها املصطلح

  .و هذا األخري أقرب إىل الدقّة

هو من املصطلحات اليت أثارت : Deconstructionالتقويض  -د

الذي ساد الساحة العربية، ) التفكيك(ردود فعل متباينة خرج باملفردة عن مصطلح 

وفيه متّثل اخللل الكبري الذي يعاين منه املصطلح األجنيب الوافد إىل الثقافة العربية وما 

صلية للبيئة اليت يُعانيه من تسطيح و متييع للمفهوم األصلي و عدم تتبع املنابت األ

من  دريداو التقويض قد يتناسب متاًما مع ذهب إليه ." نشأ فيها املصطلح و تطور

فالتقويض (ليس مثّة عملية تقويضية واحدة إّمنا هنالك عمليات تقويضية مستمرة  هأنّ 

، كما رأينا أّن التفكيك على شيوعه ال )عنده البّد أن يكون بصيغة اجلمع ال املفرد

لتوّجه حنو خلخلة الُبىن امليتافيزيقية و األيديولوجية يف الفكر و النقد العريب يُفّسر ا

أّما القول بأّن شيوع مصطلح ...املعاصر لكي تظّل خملخلة غري قابلة لإلعادة و البناء

  .36"جيعله جديرا بالبقاء فهو قول مل يُأخذ بعني احلسبان) تفكيك(
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أّن حماولة نقل هذا املصطلح حتت  ميجان الرويلي و سعد البازعيو يُؤّكد 

حاهلا يف هذا حال مصطلح  دريداال يقرتب من مفهوم ) التفكيك(مسمى 

إضافة إىل ...، على أّن التقويض أقرب من التفكيك إىل مفهوم دريدا)التقويض(

البناء بعد (ذلك، فالتقويض ال يقبل مثلما يذهب إليه أهل التفكيك يف مقولة 

م التقويض يتناسب مع االستعارة اليت يستخدمها دريدا يف ، كما أّن مفهو )الهدم

و على الرغم من خصائص التقويض هذه، إّال أن ... وصفه للفكر املاورائي الغريب

  .37دريدا يصّر على عدم ارتباط مشروعه باهلدمية و البناء

فيه املرتمجون خبصوص  د على اخللط و االضطراب الذي يقعو هذا يؤكّ 

و تعّرض رّمبا  ل ما ال حيتمل من الدالالت و املفاهيمالذي محٌّ مصطلح التقويض 

أكثر من أّي مصطلح آخر لسوء الفهم، و ذلك حينما رُبط باهلدم و البناء و هذا 

ميثل شُئ خطري يف الثقافة النقدية العربية كونه يسعى املساس ببعض املعتقدات و 

  .األفكار العربية اليت تعّد مبثابة مسّلمات

 Interprétation andتأويل و الهرمينوطيقاال - ه  

Herméneutique : هو من املصطلحات اليت تقاربت فيها املقابالت

هذا فضًال عن تعريب . و غريها ...علم التأويل و التخريج و التفسير: العربية كــ

و التأويل يف أدّق معانيه هو حتديد "  الهرمنيوطيقا و هيرمنوتيك: هذا الّفظ إىل

اللغوية يف العمل األديب من خالل التحليل و إعادة صياغة املفردات و  املعاين

هي باختصار نظرية التأويل  الهرمنيوطيقاالرتكيب و من خالل التعليق على النص، 

  .38"و ممارسته

غري أنّا نؤمن :" خبصوص هذا املصطلح عبد السالم المسديو يقل  

مبصطلح التأويلية الذي يستطيع أن يفي بالغرض املقصود، و ألنّه يف الوقت نفسه 
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ميّثل فعًال اخللفية املعرفية اليت يزخر �ا الرتاث العريب األصيل يف عالقته بواقع النص 

 .39"القرآين و املضارع  ملصطلح اهلرمنوطيقا

هو من املقابالت العربية اليت : Metacritiqueنقد النقد  - و  

ولقد "تداولت بني النقاد العرب املعاصرين و اليت ال ختلو بدورها من غموض وإشكال

اليت ) Meta(جرت عادة النقاد العرب املعاصرين أن يُرتمجوا هذه السابقة اإلغريقية

يف حقول املعرفة لدى ) La Langue Savante(استعملت يف اللغة الُعلمائية

و احلّق أّ�ا ال ختلو من غموض و ) ما بعد(، أو )ما وراء(الغربيني إىل مصطلح 

ذلك بأّن داللة هذه الّسابقة يف العلوم اإلنسانية تعين اإلخراج واإلبعاد،  ...إشكال

 كما تعين االحتواء واإلدخال، فإىل أّي املعنيني يُراد؟ فهل إىل األّول أم إىل اآلخر؟

  .40" وأيهما أليق باملقام؟

وهذا اخللط جاء نتيجة عدم تتّبع املصطلح يف منبته األصلي، ممّا جعل بعض 

املرتجني أن خيرجوا به إىل غري معناه الذي وضع له و عليه نقول بأنّه ال ميكن 

شروع معجم متخّصص مبصطلحات تعاين االضطراب و اخللط يف ملالتأسيس 

النقد األديب و هو الذي يزداد تناميا يومًا بعد يوم دون مقابال�ا و خاصة يف حقل 

وضوح يف الرؤية، ذلك أّن النقد األديب حقل متسع مفتوح على مجيع العلوم، و على 

  .االضطراب يف مفاهيمه و مناهجه درجة عالية من الفوضى و 
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البحثية توّصلت إىل جمموعة من يف ختام هذه الورقة :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  :النتائج أمهها

يف ظل هذا التطور و الزخم اهلائل يف الثورة النقدية و جدت احلياة  -   

الثقافية و النقدية نفسها أمام تراكم هائل للمصطلحات النقدية احلديثة، و بالتايل  

    . كان لزاماً عليها أن تّتخذ موقفاً منه

إحدى إشكاليات الرتمجة العربية، وهي تشغل ترمجة املصطلح النقدي   -   

بال املهتمني بإجياد معادل عريب ملصطلح النقد يف اللغات األخرى، و أقر�ما الفرنسية 

 .أو االجنليزية

ضرورة االستعانة باملصطلحات الشائعة و املفهومة و االبتعاد عن االرجتال  -   

 .التحريف يف املفاهيميف وضع بعض الرتمجات اخلاطئة اليت ينتج عنها 

ضرورة االجتهاد ما أمكن يف وضع مصطلحات نقدية عربية خالصة و  -   

منه التأسيس ملعجم نقدي خاص، ال مير إّال عرب جتلية  هذا الوهن و الضعف الذي 

 .يطبع الرتمجات العربية و السّيما توحيد املصطلح

حتل با�هودات  إّن مثل هكذا قضايا تعرب عن الرصيد احلضاري لألمة ال -   

املنفردة و االرجتالية، بل البّد من تظافر اجلهود وفق مناهج و خطط  اسرتاتيجية 

 .مستقبلية

   :قائمة الهوامش  
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Summary: Abderrahman ibin Khaldun is one of the most 

prominent Arab scholars who have considered the educational and 

educational act as close to the spirit and logic of the language 

according to an integrated scientific approach characterized by 

realism and functionalism, taking into account the conditions of the 

three poles of the educational process. And the means and objectives 

are tightly linked to achieve greater efficiency in achievement, and 

more efficient in building knowledge and enhancing the gains. From 

this point of view, this research paper,  

called the Khaldouni Methodology in the collection and acquisition of 

science to clarify the features of this approach, and to highlight the 
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faces of quality and benefit, and to alert to its foundations and 

emotions that make it worthy of care and attention.

Keywords: - Educational learning action - Language logic - 

Enhancing gains - Khaldoon curriculum. 
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