
 

 

JOURNAL OF ARABIC LANGUAGE  
SPECIALIZED  RESEARCH 

 
VOL, 2 NO, 1. 2016 

EDITOR-IN-CHIEF 

ASSOC. PROF. DR. SOLEHAH YAACOB 

 

 

 

 

 

 

 

e-ISSN: 2289-8468 
 

 

 

The Scientific Institute for Advanced Training and Studies 



Editor in Chief: 

Assoc. Prof. Dr. Solehah Yaacob 

dr.solehah@siats.co.uk 

Editing Manager: 

Dr. Adil Abd elrahman Abd alla khalil 

dr.solehah@siats.co.uk 

Assistant Editing Managers: 

Dr. Yousef A. Rabab'ah 

dr.yousef@siats.co.uk 

Dr. Reem Mrayat. 

dr.reem@siats.co.uk 

Board of Consultants: 

Prof. Dr. Fayez Omar Taha 

Dr. Mohammed al-Obaidi 

Dr. Aze Eddine Bouchikhi 

Dr. Ahmad K. Kasar 

Dr. Fayez al-Qaisi 

Dr. Fikry Najjar 

========================== 

Contact us 

Journal of Arabic Language Specialized Research (JALSR) 

Assoc. Prof. Dr. Solehah Yaacob Editor in Chief: dr.solehah@siats.co.uk 

http:// jaslr.siats.co.uk/ 

 

mailto:dr.solehah@siats.co.uk
mailto:dr.solehah@siats.co.uk
mailto:dr.yousef@siats.co.uk
mailto:dr.reem@siats.co.uk
mailto:dr.solehah@siats.co.uk
http://www.siats.co.uk/journal-of-arabic-language-specialized-research/
http://www.siats.co.uk/journal-of-arabic-language-specialized-research/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://www.siats.co.ukJournal home page:  

 

 

 

 جملة اللغة العربية لألحباث التخصصية

 2016،  1، العدد  2 اجمللد

e-ISSN: 2289-8468 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

e-ISSN: 2289-8468 

http://www.siats.co.uk/


 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 البحوث بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللهجات احلديثة واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة

 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط
 للكشف  اجلادة  والدراسات  الرصينة  البحوث  من  مبزيد   العربية  املكتبة  لرفد   العلم  وطلبة  واألساتذة  العلماء  أمام  حبثية  انفذة  السر  جملة
 من لغة أبي عليه نص يعلى ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما تأصبح اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان  هي العربية لتكون  مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل واألدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة.  يوم  إىل اخلالد   املعجز  ولكتابه وسلم،  عليه  هللا  صلى  لنبيه
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            ABSTRACT 

 

Rhythm is completed by the construction of capillary action. It is a depth 

knowledge of the poem, which not the appearance of the  `wazan` increase in the 

depth of their impact on the psychical approaches. But it may increase the 

vulnerability of its construction, including the first impression to the text and 

prove the technical of the poem value; it may be replaced the different meanings. 

That's the purpose of this paper, brief effort over the inductive approach to the 

views of the ancient and modern poets was an attempt to express meaning in 

poems which considered as a descriptive analyst. The lack handling of this issue 

with the availability of references were the reasons of difficulties occurred in 

fulfilling the accurate topic of the poems. In this regards, this paper provides 

some suggestions in dealing with this kind of issue. 
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 ةلخ  امل

ا ينهدُم بدونِه، ولكنَّـه ال  إن الذي ترجَّح لَدى هذه املقالة أنَّ اإليقاع الوزينَّ أمٌر َيكتمل به بناُء العمِل الشِ عريِ ، ورَّبَّ
أْن يزيد يف أثـََر له يف بناِء الصـورِة الفنيَّة حباٍل؛ فهي عاََل من املعرفِة الذوقيَِّة يف أعماِق الشِ عِر، وليس للمظَهِر الوزين ِ 

ا يزيُد من قابليَِّة التلقِ ي لتذوُِّق اجلمال الصوريِ  يف بنائِه َّبَا ُُيدثُه من انطباعٍ   أوَّيٍ  ُعمِق أتثريها يف النَّفِس. نَعم، رَّبَّ
، ولكن ُسرعان ما يزوُل هذا االنطباُع، أو يَثُبت ال حبَسب قيمِته، ولكْن حبَسب قيمِة الصورِة الفنيَّ  ِة جتاه النصِ 
ا َحَلت أنغاُمها مع فساِد ما محَلت من املَعاين، أو اسُتكرَِه وقُعها يف اآلذاِن مع َجاللِة ما مَست بِه  للقصيدِة؛ إذ رَّبَّ
تلك املَعاين. نَعم .. هذا ما هَدفت إليه هذه الكلمُة ُموِجزًة َجهَدها عرَب منهٍج استقرائيٍ  آلراِء العلماِء الُقداَمى 

اِهل الطَّريِق، مع وففيٍَّة حملِ لٍة ذهذه اآلراِء، يف يرِي جَتاسٍر عليها. إنَّ قلَّة واحملَدثني يف حم ََ اولٍة لالسِتهَداِء مهم يف 
َر التناوِل ذهذه القضيِة فيَما تواَفر من املــَراجع سبَّب بعَض الصُّعوبِة يف الوفَاء حبقِ  هذا املوُضوِع، ولكْن يُرَجى أْن يُعتبَـ 

احتَة ابٍب أماَم الباحثنَي من النقَّاد واألدابء؛ حَّتَّ يُباَن عن َمزاعِمه. هذا ما نُوِفي به َمن أييت بعُد؛ هذا العمُل ف
 فإىل فقراِت هذا املقال.
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 [.103سورُة النَّحل، من اآلية: ] (1)
ات، وإمنـا يُـراد بـه تلـك اللطيفـُة ذَكر الغزايُّ أنَّ القلب ال يكوُن احلديُث عنه ابعتباره تلك القطعَة اللحميَة الصنوبريَة الشكِل؛ فهـي أمـر متـوفِ ر لكـلِ  امل لوقـ (2)

  -شــركة النــور  ســيا، إلمــام الغــزايا. إحيــاء علــوم الــدين، الرابنيــُة الروحانيــة الــس هــي مســتودَع األســراِر واألنــواِر، واملــدبُر جلميــع اجلــوار  يف حركاِ ــا وســكنا ا
 .)وما يلي 3ص 3ج (بدوي أمحد طبانة، :تقدمي،م1957

 املقدم 
عربِ  لقد وَفف احلقُّ سبحانه وتعاىل اللساَن العريبَّ أبنه مبنٌي، أي ُمفهم وواضح ال ُيتاج إىل كبري عناٍء من جهة امل

ٌّ ُمبِّيٌ ))به وال من جهة املتلقِ ي. قال هللا عز وجل:  ُدوَن إِّلَْيهِّ َأْعَجمِّيٌّ َوَهذا لَِّساٌن َعَرِبِّ ، (1)((لَِّساُن الَّذِّي يـُةْلحِّ
 وابحَلْسِب هذا من شرٍف مسَقْت به َمعاي هذه اللغِة، واشرأبَّت أعناقًا ِطوااًل، وَمفاخَر عظاًما، وأماجيَد ِكراًما، وقد
قرَّر العلماُء والباحثون َّبا ال يدَُع َااًل ِلريبِة مراتٍب وال لتشكُِّك متشكِ ٍك أنَّ العربية هي سيدُة اللغاِت ََجااًل يف 
تعبريِها من حيث باليُته، ودقًة يف تركيبها من حيث ََنُوه، وسهولًة يف فو ا من حيث حرفُه، وبساطًة يف َكِلِمها 

بعد القر ِن العظيِم  -ذلك كذلك فإنَّنا نُدنِدُن معهم بدوران: إنَّ الشعر العريبَّ هو اآلِخذ من حيث معَناه. وإذا كان 
أبطراف ذلك كلِ ه مما دارت حوله تلك الرََّحى؛ فهو جامٌع ألسباب تلك السيادِة بال منازٍع، مهما انفسته أفاننُي  -

احتشدت تلك األفاننُي إلقامة فورٍة فنِ يٍة يف تعبريها، أو اللغة األخرى، وهو احلافظ لتأثري الكالِم يف النَّفس مهما 
إيقاٍع أخَّاٍذ يف ترفيصها، وذاِن مها مقوِ ما الكالم وإالَّ فَقد روَحه: أْن يكون ذا فورة تعبرييٍة فنيٍة أتخذ من 

وهل يتلقَّى املتلقِ ي كالًما  ََّبجاِمعه؛ فال يلتفت عنها، مع إيقاٍع أيخذ من األذِن َّبَساِمعها؛ فال تَنبو عنه. (2)القلبِ 
 إالَّ بقلبه وأذنِه؟

ا تشتمل  -يف روعته  -إنَّ السائد يف أوساِط العلماء واألدابء أن الشعر يعتمُد  يف  -على الصورة الفنيِة، وأَّنَّ
اجلزء ابلكلِ ،  ابلصورة الفنية ارتباطَ  -حتًما  -على اإليقاع واملوسيَقى اخلارجيِة؛ فكأنَّ اإليقاَع مرتبٌط  -عناِفرها 

بصَدِد أن تستحِسَن الذهاَب ابلصورة الفنية مذهَب اإلبداع الباطنِ ، حيث  -على وَجازته  -ولعلَّ هذا املقال 
مذهَب اإلبداع الظاهريِ ، حيث االجتاُه اآلَخُر  -َّبعزٍل  -االجتاُه فوَب التأثري القلبِ  يف املتلقِ ي؛ لُيذهـَب ابإليقاع 

ألذين ِ يف املتلقِ ي، وهذان التأثرياِن مها ما قَصد إليه العلماء َّبصطلح "األسلوب"؛ إذ َيصدر الكالم فوَب التأثري ا
من املتكلِ م ليصـــادَف القلَب بقــصد التأثري املـعــنويِ  مـن جهــٍة، وليصادف األذَن بقصد التأثري اللفظيِ  من جهٍة 

يف أيلب  -ه اجلزئيِة من تلك الكليَِّة املنسوبة إليها ملـــَـا يكون أخرى، ولعلَّ هذه الدراسة َتعِمد إىل فصل هذ
من قوٍة ألحد هذين التأثريين يف املتلقِ ي أكرِب من قوة التأثري اآلخر؛ فََتى الناقَد يتناول املعايَن ُمساِوقًا يف  -األحياِن 
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 .(69 - 64ص 1ج)أمحد حممد شاكر  حتقيقم، 1966 - مصر -دار املعارف ابن قتيبة، الشِ عر والشعراُء، (3)
 .2، هامش(64ص)لك بِن مروان، حبَسب حمقِ ِق ابِن قتيبَة، البيتاِن للحزيِن الكناينِ  يف مدِ  عبِدهللا بِن عبِدامل (4)
 إملاحًة إىل انقضاِء مناسِك احلجِ . (5)
 ". ما عاَبتِّ احلرَّ الكرمَي ...، وفيه: "(224ص)ديوانه(6)
يواِن. (7)  َل يُعَثر عليه يف الدِ 

للفِظ واملعىن أمٌر ال خالَف فيه؛ فاللغة لفٌظ احلديث عنها حديثَه عن األلفاظ وأجراِسها. إنَّ حتميََّة الربط بني ا
ذو طبيعٍة ختتلف يف أداء املعىن من ذلك  -كما سيأيت البياُن   -يدل على معىن، ولكن اللفظ األديبَّ الشعريَّ 

قوة   اللفِظ خارَج ميدان األدِب والشعر. وذهذا ميكن القول أبنَّ ردَّ الفعل عند املتلقِ ي جتاه الشعر إمنا يكون حبَسب
كلٍ  من ذين التأثريين على حدة، ومن هنا يسهُل أن نقر ِر أنه كم من كالٍم أحبَّ القلب معانَيه فأَسرْته بروعِتها، 
وعظمتها، وجالذِها، ولكنَّ األذن نـََبْت عنه وَل تسَتِسْغ َجرَس ألفاظه أفوااًت وحروفًا؛ فوَقع َوقًعا كريًها لديها، وكم 

ابٍة، ولكنه َخال من املعاين الراقيِة اآلِسرِة  من كالٍم  خَر كان إيقاعه نٍة جذَّ حمبـًَّبا إىل األذن، ذا أفواٍت طنَّانة رانَّ
: )... تدبَّرُت الشعَر فوجدتُه أربعَة أضُرٍب: ضرٌب منه (3)للقلب. وقد أشار ابُن قتيبَة إىل شيٍء من هذا فقال

 حُسن لفظه، وجاَد معناه، كقول القائل: ...:
ــــــــــــــ يف كف ِّـــ ــــــــــــــه َعبِّـــ ــــــــــــــيُزراٌن ر ُـــــــــ ــــــــــــــه َاــــــ  ــــ
 

ـــــــــــــــهِّ َ ـــــــــــــــ ُ   ـــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــ  ِّ أروََع يف عِّرنينِّ  م
ـــــــــــا   ويُغَضـــــــــــ  مـــــــــــن َم ابتِّـــــــــــه  ـــــــــــي ضَي  يُغضِّ

 
ـــــــــــــا يُكةلَّـــــــــــــ  إالَّ ضـــــــــــــَي يَبتســـــــــــــ ُ    ... (4)فَم

 ل:وضرٌب منه حُسن لفظه وَحال، فإذا أنت فتَّشَته َل جتد هناك فائدًة يف املعىن، كقول القائ 
ـــــــــاج    ــــــــ   كــــــــ َّ ضــــــ  وملَـّــــــــــــا ـَضــــــــــــــينا مــــــــن مِّ

 
ــــــــــ ُ   ــــــــــَ  ن ركــــــــــانِّ َمــــــــــن هــــــــــو ماسِّ  (5)ومسَّ

 وُشـــــــــدَّب عةلـــــــــ  ُهـــــــــدبِّ املَ ـــــــــاري رضالُنـــــــــا 
 

 وال يَنظــــــــــُر الغَــــــــــادِّي الــــــــــذي هــــــــــو رَا ــــــــــ ُ  
وقُصرْت ألفاظُه عنه،   هذه األلفاُظ كما َترى، أحسُن شيٍء ََمارَج وَمطالَع وَمقاطَع، ... ، وضرٌب منه جاَد معناه، 

 : (6)كقول  لبيِد بِن أيب ربيعةَ 
ـــــــــــــه َـــــــــــــتِّ املـــــــــــــرَ  الكـــــــــــــرمَي كنفسِّ  مـــــــــــــا َعاب

 
ـــــــــــاحلُ    ...واملـــــــــــرُ  ُيصـــــــــــةلُحه اجلةلـــــــــــيُس الصَّ

 يف امرأٍة: (7)وضرٌب منه أتخَّر معناه وأتخَّر لفظُه، كقول األعَشى 
ي ـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَها ك   وفُــــــــ

 
اُ  دا ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ا َطْــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِّ    غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــرا   نَ ك  ـــــــــــــــــــــــــــــيَ  بِـّـــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــا شِّ  َمــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــ ِّ    ... رِّد  مـــــــــــــــــــــــــــن َعســـــــــــــــــــــــــــ ِّ النَّْح
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 أي د. عزالدين إمساعيل. (8)
 .(وما يلي 21ص: األوىل)الطبعة م1988 - دمشق - قلمالندوي ، دار ال نظراٌت يف األدِب، أبواحلسن(9)

فكأنَّ قائمَة النَّقد تقوم على حتديِد مستوى القوِة لَدى ذيِن التأثريين وبياِن األكثِر منهما يف تلك القوة. ومن هنا 
إىل  -منه  -قلب تعنِ ًيا واضطِ رااًب، وما يرِمي إىل التأثرِي يف ال -من الكالم الشِ عريِ   -أييت الفصُل بني ما يَرِمي 

 إمتاِع األذن تغنِ ًيا وإْطرااًب، وال خيَفى على ذي بَديهٍة انِقدٍة أنَّ ُحسن الشعر وَجاَله يكمناِن يف توازِن ذيِنَك التأثريينِ 
 يف قوَّ ما؛ فال َتطَغى قوٌة على األخرى.

 
 مف وم الصــورة الفنيَــّ ِّ 

جيد نفَسه دارًسا ألهمِ  عنافر التَّجرِبة الفنيِة عند الشاعر من حيث  -مهذا املــَعزِل  -لصورة الفنيَِّة إنَّ الدارس ل
هي تلك الفكرُة الس جاَلت يف خاطرِه؛  -يف قصيدٍة ما  -فكرتُه، وعاطفُته، وخيالُه؛ فالصورة الس يقدِ مها الشاعر 

رَب خياٍل َجيٍل يستدِعي منه عاطفَته دون عقِله، ويسَبح به يف حبور اخلياِل فأثَّرت يف عاطفته، فأرسَلها إىل املتلقِ ي ع
دون الَغوِص يف أعماق العقل واملنطق. وال شكَّ أن هذه الصورة بفنيَِّتها تلك متثُل ذلك اإلنساَن الذي عربَّ عنه 

ذي أبَعاٍد. إنَّ د. عزالدين إمساعيل  النُّقاُد يف تعريِفهم األدَب حني قالوا أبنَّه تعبرٌي عن إنساٍن من خالل موقفٍ 
عندما يعرِ ف األدَب مهذا التعريف يف كتابه   )األدُب وفنونُه(، ُيشري بوضوٍ  إىل ارتباط األدِب بكلِ  مَناحي احلياة؛ 

سان وسَكنٍة من سكنا ا هي موقٌف، وكلُّ موقف ال بدَّ له من أثر يف اإلنسان، وكلُّ إن -يف احلياة  -فكلُّ حركٍة 
يتناَيم مع العالَّمة أيب احلَسِن النَّدويِ  عنَدما ينظر  -بذلك  - (8)ال بدَّ أن يتحـرَّك جُتـاَه ذلك املـوقِف أتثرًا به؛ وهو

، وال شك أنَّ هذه النظرَة ملفهوم األدب (9)األخرُي إىل األدب نظرًة إسالميًة تنبع من معىَن إسالِم احلياِة هلل تعاىل
حياتنا تلقي بظالذها على مفهوم الصورة الفنية الذي يكاد يُطبق العلماء إَجاًعا على تعقيِده؛ بصورة عامٍة يف 

إىل جهٍد كبري؛ فكذلك الصورة الفنية ال ميكُن احلديث  -يف فهِمها  -فاإلنسان َملوٌق ذو نفسيٍة معقَّدٍة حتتاج 
احثني. إنَّ رو  البحِث النَّقديِ  للنصوص هي عنها بتلك السطحيٍَّة يف سهولتها كما هي احلال عند كثرٍي من الب

 -هنا  -القدرُة على رؤية ذلك اإلنساِن داخل النَّص، وهذا من معلوماِت احلقائق النقديِة يف بديهتها. واإلنساُن 
ال نعن به الشاعَر فاحَب التأثر ابملوقف، كما ال نعِن به الكشَف عن ش صيَّته، وإمنا نقصد به حقيقَة األثَر 

تستلزِم جتاُوَز اجلَسِد  -كما هو معلوٌم   -الذي أحدثْته املواقف؛ فنتَجت تلك النصوُص، والعَدالة النقديُة هنا 
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 .(5ص)القاهرة - الصورُة األدبيُة أتريٌخ ونقٌد، د. علي علي فبح، دار إحياء الكتب العربية (10)
 .(19ص)م 1994 - بريوت - الصورُة الشعريُة يف النقِد األديبِ  احلديث، د. بشرى موسى فاحل، املركز الثقايف العريب (11)
، الصورُة الشعرية لَدى امرِِئ القيس، د. ريتا عوض، دار اآلداببِ  (12)  .(39ص)م 1992 - بريوت - نيُة الشعِر اجلاهليِ 
 .(3ص) علي فبحالصورة األدبية أتريٌخ ونقد،  (13)

النَّصيِ  املتمثِ ِل يف لغته بصورة عامٍة، وبكلِ  تفافيلها النحويِة، والباليية، والدالليَّة؛ لَسرِب أيواِر النَّصِ  يف روحه 
نفِسه إنسااًن يتجاوب مع احلياة ومعطياِ ا، ويفرز لنا تنايًما مطلواًب لَدى املتلقِ ي مع  وأعماِقها؛ لنجعل من النَّص

هي معياُر النجاِ   -الشك  -تلك املعطَيات؛ فنحصَل على إجيابيٍة يف  اثر النُّصوص يف املتلقِ ني، وتلك اإلجيابيُة 
 لدى النَّقِد البنَّاء.

)... ليس   -كمــا يقول د. علي علي فــبح   -الصــورة الفنيَــِّة يف تعقــيِده فإنَّ أمــَرها وابلَعـــــــــــــــوِد على مفهوم 
، وروُحها  ِ، وال السَّهل اللَّنِي، ومن قال ذلك فقد احتجَبت عنه أسراُر اللغة، وَجاذُها املكنون املستِسرُّ ابليسري اذهنيِ 

دة النامية، وليس ذها  ، ولعلَّ ما جَعل تعريَف (10)حدوٌد جامعة، وال قيوٌد مانعة ...( -اطَقِة كما عند املــَن  -املتجدِ 
الصورة الفنية أمًرا مهذه الصعوبِة أنَّ ذها دالالٍت تتبايُن بتبايِن أذواق الشعراء، وإفَداراِ م النفسيِة، وتلك هي طبيعُة 

 التعقيِد الذي محَلْته كلمُة "إنسان" قبَل قليل.
إمنا يَزفر زَفراٍت خافًة ال ميكن استنساُخها قاعدًة عامة أبيَِّة حال، كما أنه يقصد إىل  -صيدته عرَب ق -إنَّ الشاعر 

إاثرة َمكاِمَن خافٍة لدى املتلقِ ي قد يصعب التعبرُي عنها ابلدقة املطلوبة؛ وذهذا فقد يَـرى د. بشرى موسى فاحل أنَّ 
، وهذا هو مفهومنا من  (11)وطبيعـًة مرنًة تتـأَّبَّ التـحديـَد ...(للصورة )... دالالٍت َمتلفًة، وترابطاٍت متشابكًة، 

كلمة د. ريتا عوض حيَنما نَقلت: )قيل: إنَّ الصورة الشعريَّة أفبَحت حتمل لكلِ  إنساٍن معىًن َمتلًفا، كأنَـّها تعِن  
الشاعر انفعااًل َّبوقفه: فكرًا،  ، أي كأنَّ الصورة الشعرية هي كلُّ التَّجاِرِب الس يعربِ  عنها(12)كلَّ شيٍء ...(

حـني قال: )... الصورة َّبعىن الشَّكل، فصورُة الشجرِة  -مـرًة  -وعاطفًة، وخيااًل، وقد أفاَد د. علي علي فبح 
شكلُها، وفورة املعىن لفظُه، وفورة الفكرِة فيايُتها، ...؛ وعلى هذا تكون الصورة األدبيُة هي األلفاَظ والعباراِت 

، على الرُّيم من اختالفنا معه يف ربِطه الصورَة يف مفهومها األديبِ  (13)إىل املعىن، وجتسَّم الفكرُة فيها ...( الس ترمز
َّبفهومها القاموسيِ  كشكٍل ظاهريٍ  لألشياء، وهنا مبحٌث نقديٌّ ال جيب أن  -بعمق النَّفس اإلنسانيَِّة  -العميِق 

 تُزَحم هذه املوجزُة به.
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 .(194- 193ص: اخلامسة )الطبعة م1992- األردن- دار الشروق للنشر والتوزيعد. إحسان عباس، فنُّ الشعر،  (14)
 .(9- 8ص)الثالثة  الطبعة م1984- بريوت- دار األندلسمصطفى انفف، الصورُة األدبية،  (15)
 .(19صالثالثة) الطبعة م1984- بريوت- دار العلم للمالينيكمال أبوديب، جدليَُّة اخلَفاِء والتجلِ ي،   (16)
 أي دراسة الصورة يف النقِد القدمي. (17)
،  الصورة الفنيُة يف الَتاِث النَّقدي ِ  (18)  . (9ص)م 1974- القاهرة- دار الثقافة للطباعة والنشرد. جابر عصفور، والبالييِ 
 .(132- 131ص 3ج)حممد هارون  عبد السالم :وشر ِ  حتقيقِ : الثالثة، الطبعة م1969- بريوت- دار الكتاب العريبجلاحظ، ااحلَيوان،  (19)

يف سبيل إيصاِل معىًن قريٍب إىل الذهن عن مفهوم الصورة الفنية  -ويريها  -ه اجلهوِد احلديثِة ومع تقديران ذهذ
بعد التسليم أبنَّ الشعر يقوُم على الصورة الفنية  -يف تعريف املصطَلح  -الشعريَِّة، إالَّ أنَّ للقدماء  راَءهم املقدَّرَة 

حسان عباس: )ليسِت الصورة شيًئا جديًدا؛ فإنَّ الشعر قائٌم على منذ الِقدم على رأي كثرٍي من العلماء. يقول د. إ
، وكمال (15)، وذلك على خالٍف عند بعِضهم كمصطفى انِفف(14)الصورة منذ أْن ُوجد حَّت اليوَم.(

 ؛ إذ يرََين أنَّ النقَد القدمي َل يكن يعرف شيًئا عن مفهوم الصورة الفنية الشعرية، مع أنَّ القارئ لكثريٍ (16)أبوديب
من القدماء يف نقدهم جيد للصورة الفنية مكانًة ال ُيسـتهان مها. قال د. جـابر عصـفور: )... ما بذلُته من جهٍد يف 

ال  -جعلن أقتِنع اقتناًعا عميًقا أبن قضيَة الصورة يف املوروِث النَّقديِ  العريبِ  مشكلٌة جوهرية حتتاج  (17)هذا السبيل
. وقد نستمع إىل اجلاحظ (18)إىل العديد من الدراساِت الدقيقة املت صِ صة ...( بل -إىل دراسٍة واحدة فحْسب 

مرًة، يف كلمٍة له عن بعض األشعار الس ساءْت عبارُ ا مع َجاٍل يف معانيها: )... املعاين  -من القَدماء  -
يف إقامِة الوزن، وختريُّ اللفظ، وسهولِة  مطروحٌة يف الطريق، يعرُفها العجميُّ والعريبُّ، والبدويُّ والقرويُّ، وإمنا الشأن

 -؛ فيتضح أن الشعر يقوم (19)امل رج، ...؛ فإمنا الشعر فناعٌة، وضرٌب من النَّسج، وجنٌس من التصوير، ...(
اٍذ َّبَجامع القلوب، مؤث ِ  -عند اجلاحظ  ٍر ال على َجاِل املعاين املبذولِة، ولكْن على َجال تصويرِها يف لفٍظ فتَّاٍن، أخَّ

أو ُكرهه، أو حزنِه، أو  -مثاًل  -يف عواطف النفوس؛ وإالَّ فإنَّ املعاين الس يرمي إليها الشاعــــــــــر من بياِن حــــــــبِ ه 
فَرحه، أو يَضِبه، أو يرِي ذلك، كلُّ هذه املعاين ال ختَفى على متكلِ م، وميكن لكلِ  أحد أن يبثَّها، ولو بلغِة اإلشارة  

وف، ولكنَّ بثَّها يف النَّظم يتطلبَّ ُحسًنا يف التصوير، وإحسااًن يف التَّ ييل؛ حَّت يتسىنَّ للكالم أن يُعدَّ كما هو معر 
شعرًا. يقول د. بشرى موسى فاحل معلِ ًقا على اجلاحظ: )... يبدو أنه يقِصُد ابلتصوير فيايَة األلفاظ فيايًة 
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 .(12ص)فاحل ، الصورُة الشعرية يف النقِد األديبِ  احلديث(20)
 أي التعبري. (21)
الشـيُخ حممـد عبـده، : فـحَّح أفـَلهم، 1960 - القـاهرة- دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين، مكتبة ومطبعة حممـد علـي فـبيح وأوالده َّبيـدان األزهـر (22)

 .(32صالطبعة: السادسة)السيُد حممد رشيد رضا، : لشنقيطي، علَّق حواشَبهوالشيُخ حممد حممود الَتَُّكزيُّ ا
 .(305ص)اجلرجاين دالئل اإلعجاز،  (23)

، أو تصويريٍ  ...؛ لذا يُعدُّ التصويُر حاذقًة  دف إىل تقدمي املعىن تقدميًا حسيًّا،  وتشكيِله على َنٍو فوريٍ 
اجلاحظيُّ خطوًة َنو التحديد الداليِ  ملصطلح الصورة.(
. وقد أيَّد اجلرجاينُّ وجوَد الصورة وأمهيَتها يف الشعر (20)

هو مستعمل مشهوٌر يف كالِم ... ابلصورة شيًئا َنن ابتدأانه؛ فينكرَه ُمنِكر، بل  (21)قائاًل: )...، وليس العبارةُ 
ا الشعُر فناعٌة وضرٌب من التصويِر ...( ، على أنَّ للجرجاين ِ رؤيَته ملفهوم (22)العلماء، ويكفيك قول اجلاحظ: وإمنَّ

إىل َجاِل  -هناك  -املصطلح، حني ميثِ ل الصورة خباَتٍَ من الفضة، أو ِسواٍر من الذَّهب؛ حيث ال ينظر النَّاظر  
مها قضيٌة ال الفضة، أو ر  وعِة الذهب من حيث مها َمعِدانِن َف يماِن؛ فجماذُهما أمٌر معروف، واستحساُن الناس إَيَّ

خالَف فيها، ولكنَّ العربة يف مقدرِة الصائغ على فيايِتهما فيايًة تلفت األنظار، وتثري انتباهاِت األذهان؛ 
ولكن فورَة اخلاَت أو السِ وار  -كما يقول اجلاحظ   -د َّبثابة املعاين املطروحِة لكل أح -من حيث هو  -فالذَّهُب 

ابختالِف  -جلماِل الذهب، أو الفضة  -هي األمُر يري املتا  لكلِ  أحد، وهي الس يظهر من خالذها منَظٌر َمتلف 
و يريمها من أنواع النَّاظرين. يقول اجلرجـاينُّ: )... وَجلة األمِر أنه كما ال تكون الفضة خامَتًا، أو الذهُب ِسوارًا، أ

احلليِ  أبنفِسهما، ولكن َّبا ُُيَدث فيهما من الصورة، كذلك ال تكون الكلُم املفردة الس هي أمساء، وأفعال، 
، وكاتب هذه السطور ال خُيفي إحساًسا برجاحة املذهِب (23)وحروف كالًما، وشعرًا من يري أن ُُيَدث فيها ...(

املفهوِم للصورة؛ فهي خلٌق وإبداع؛ إذ يشكِ ل الشاعر من املادَّة اخلام  القدمي هذا، من حيث وضوُحه يف بيان
أشكااًل، وتصاويَر، ليس عرَب اخليال وحسب، ولكن عرب مقدرة فائقٍة على استعطاف املتلقِ ي، وحتريِك أشجانه،  

نَظر الناظرين إىل َجاِل  بني مذاهِب القدماء، وَمرائي احملَدثني؛ فاختالفُ  -فيما يبدو  -كما ال يظهر فارٌق كبري 
ابُطــاِت،  -حبَسب املستـ َلص من مذهب اجلرجاين ِ  -الصياية    ا هو بعيِنه اختالُف الدالالِت، وتَشــاُبُك الَتَّ إمنَّ

أمرًا يتأبَـّى  -كما قال   -ومـرونـُة الطبيـعِة التصــويرية، مـما نصَّ عليه د. بشرى موسى فاحل، وجَعَل الصورَة 
ا كان ذلك بسبيٍل من مسلَّمِة اختالِف األذواق يف طبيعة الَبشر.التحديدَ   ، ولرَّبَّ

على ََمِل مذاهب األقدمني مستندًة على َمرائي احملدثني، وأذواِقهم  ترتكز-عموم مفهومها  يف-إنَّ الصورة 
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الطبعـة: الرابعـة حممـد أبوالفضـل إبـراهيم،  :حتقيـقِ ، القـاهرة - "، دار املعارفأَضار َترى بَرـ ا ك نَّ وميَضهعلى: " -الديوان حبَسب -أي َي فاحب، والبيُت  (24)
 . (26 - 24ص)
وعـَرض، وكـان يف جوانـِب السـماء كاإلكليـِل، أو التـاِج، ويقـال: مكلَّـل أي مركـوٌم بعُضـه فـوَق بعـٍض. عـن احلبُّ املكلَّل هو ما حَبا من السَّـحاِب، أي داَن  (25)

 الديوان يف شرحه. 
اَبُل فـََتاِئُل املِصَبا . أَهاَن السَّليَط أي أكثـََر منه؛ من مَهانَِته عنَده. (26)  السَّليط الزيُت، والذُّ
 متأمِ لني من مكاٍن بعيد. -وفحبس  -أنظر إليه  حاِمر ، وِإكام َموضعاِن، أي قعدتُ  (27)
ـدة  َمـا َ ـا مـن فـَـَوا ))الِفيَقُة ما بنَي احلَْلبتنِي عند َحْلِب الشَّاة، ويف القر ِن الكرمي:  (28) ال ِّ إالَّ َصـيح   واضِّ مـن سـورِة َفـاد. أي أنَّ السَّـحاَب (( َمـا يـَْنظُـُر َهـ

 ُر له. والكنَـْهُبل ما عُظم من شَجِر الِعَضاِه.َيِسحُّ املَطَر، مث َيسكُن، وذلك أْيزَ 
 :  الديوان حبَسب -قبَله  (29)

ــــــــــذَع َ ةَلــــــــــ     وتيمــــــــــاَ  ا يَــــــــــ ْ   َــــــــــا جِّ

 
ـــــــــــــــــَد ِّ   َن ا  ِّ ـــــــــــــــــيد  ـــــــــــــــــا إالَّ َمشِّ  وال أَطم 

ــــــــــــــرِّ ُغــــــــــــــدَوة     كــــــــــــــ نَّ طميَّــــــــــــــَ  املَُجيمِّ

 
غــــــــز ِّ   ــــــــي ِّ والغُغَّــــــــا ِّ فةلَكــــــــُ  مِّ  مــــــــَن السَّ

فـزارة "اجمَليمـر" البيُت املسطَّح، أي أنَّ السيَل َل يَتك شيًئا إال هَدمه، ابسـتثناء بيـٍت َمشـيٍد لنـدٍل، وقـد شـبََّه اجلبـَل "طميَّـَة"، وأرَض بـن  فتيَماُء موِضٌع، واألطمُ  
 بيُت يليه يف الديوان:شبَّه ذلك بفلكة املغزل. أما "أاَبُن" فجبٌل، والِبجاُد ِكَساٌء َمطَّط. وال -وقد أَحاط السيُل مهما، وفوَقه يثاؤه  -

 وأْلَقـــــــــــ  بَصـــــــــــحرا ِّ الَغبـــــــــــي ِّ بـََعاَعـــــــــــه

 
ـــــــزوَ  الَيمـــــــاينِّ ُي العِّيـــــــابِّ املُخـــــــوَّ ِّ    ن

 كما ينزُل شيٌخ مياينٌّ حممَّل؛ فهو ال يتحوَّل عن منزلِه لثَقِل مَتاِعه.   -وهو موضع  -أي ألَقى املطُر بثقِله على فحراِء الغبيط  
 "ُيديَّة" بدالً من "َعشيَّة".البصل الربِ ي كَما وَضح، والبيت يف الديوان على:  أانبيُش العنُصِل هي أفولُ  (30)

امرِئ القيس يَدْي  أن يستغرَب تصويرَ  -مثاًل  -املتناسبِة مع مستحَداثِت حيا م؛ وذهذا ُحقَّ إلحسان عباس 
ممدوِحه برقًا يومُض سناًء، أو ُيضيُء كمصابيِح الرَّاهب، ويستغرَب فورَة السِ باع وقد يرقت يف السَّيِل، حينما 

البصَل الربِ يَّ. يقول د. إحسان  -يف استدار ا  -شبَّهها امرُؤ القيس بذلك النباِت الربِ يِ  ذي األفول الس ُتشِبُه 
 قرأ قوَل امرِئ القيس:عباس: )... اِ 

 تَــــــــــرى بَرـ ــــــــــا أريــــــــــَ  وميَضــــــــــه (24)أَصــــــــــا ِّ 
 

ـــــــــــــدينِّ يف َضـــــــــــــ       ُمكةلَّـــــــــــــ ِّ  (25)كةَلمـــــــــــــ ِّ الَي
 ُيضــــــــــــــيُ  ســــــــــــــَنا   أو مصــــــــــــــابيُ  راهــــــــــــــ    

 
ـــــــــــةليَ  يف الـــــــــــذ َن ِّ املُفتَّـــــــــــ ِّ    (26)أَهـــــــــــاَن السَّ

 ـَعــــــــــــدُب لـــــــــــــه وُصـــــــــــــحَب  بـــــــــــــَي َضـــــــــــــامر   
 

ــــــــــــــــــ ِّ    (27)وبــــــــــــــــــَي إَِّكــــــــــــــــــام  بعــــــــــــــــــَدما ُمَت مَّ

ـــــــــ   املَــــــــاَ  عـــــــــن كــــــــ  ِّ فِّيَقـــــــــ   وأضــــــــَح     َيسِّ
 

 (28)َيكــــــــ   عةلــــــــ  ا ُـَــــــــانِّ َدْوَ  الَكَن بُــــــــ ِّ  

ِّـــــــــــــــــــــــــــه   كـــــــــــــــــــــــــــ نَّ أَن   يف أفَـــــــــــــــــــــــــــانيِّ َوْد
 

ــــــــــــــــــــــاد  ُمزمَّــــــــــــــــــــــ ِّ    (29)كبــــــــــــــــــــــُ  أ    يف  ِّ

َــــــــــــــ  َعشــــــــــــــيَّ     ــــــــــــــباع ا فيـــــــــــــه َغـر  كـــــــــــــ نَّ سِّ
 

 (30)أبرَجا ِّــــــــــه الُقصــــــــــَوى أَ بــــــــــيُ  ُعْنُصــــــــــ ِّ  

ط فورًا متتابعة، كأْن ليس له يايٌة من هذا الشعر إالَّ التصوير، ...، وقد يُعجزان اليوَم فإنَّك جتد شاعرًا وَقف يلتق 
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 . (194 - 193ص)عباسفنُّ الشعر، (31)
 .(177ص: األوىل )الطبعة م1981 - القاهرة - دار املعارفد. أمحد حممد احلويف،أضواٌء على األدِب احلديِث،  (32)
 .(23ص)م 1985 - بريوت - دار فاروق عيادد. ساسني عساف، ويربيٌة، الصورُة الشعرية، وجهاُت نَظٍر عربيةٌ  (33)
 .592برقم (226ص 1ج: الرابعة)الطبعة هـ1405 - بريوت - لعَجلوينِ ، مؤسسِة الر ِسالةا، حديٌث نبويٌّ. عن كشُف اخلَفا، وُمزيُل اإللباس(34)

أن جند العالقَة بني حركة الربق وبني ملِع اليدين، أو أْن نتصوَر كيف تكوُن السِ باع الس يرقت يف السَّيل ُتشبه أفوَل 
َجز عن تصور ذوٍق قدمِي الشكِل، فإنَّ  َخَر قد ال يَعجز، . ولئن كان مثل هذا الناقد قد ع(31)الَبصل الربِ يِ  ...(

وقد يتنفَّس من خالله َجااًل وروعًة. هذا هو اختالُف األذواق كما يقولون. وهذا التباين القائُم على اختالف 
ُقم على احلقيقِة ال يرى يف الصورة الشعرية فنًّا ما َل ت -مثاًل  -البيئات، ومتطلَّبات احلياة وأيراِضها جيعل بعَضهم 

دون اجملاز، وبعَضهم اآلخَر يظن أنَّ الصورة مرادفٌة للمجاز. يقول د. أمحد حممد احلويف: )... ولقد يتبادر إىل 
، ولكن ليس احلقُّ كلُّه؛ ألَّنا كما جَتيء يف تعبري َازيٍ ،  الذِ هن أنَّ الصورة الشعرية تعبرٌي َازيٌّ، ويف هذا بعض احلقِ 

ري حقيقيٍ  ...(جَتيء يف تعب
(32). 

نرى أنَّ الصورَة الشعريََّة الفنيََّة تكتسب َجاذَها من َجال الشاعِر يف فياية ألفاِظه كما سبقِت الكلمة.  -هنا  -إنَّنا 
يقول د. ساسني عسَّاف: )... إنَّ الشاعر هو كذلك ال ملـَـا فكَّر به، أو شعـُر به، بل ملـَـا قاَله. ليس الشاعُر خالَق 

هي روَ   -استطراًدا  -. وإذا كانت املعاين (33)ار، بل كلماٍت، وإنَّ عبقريته كلَّــها تكـمن يف ِبْدِعِه الكلمَة ...(أفك
تلك األلفاِظ؛ فإنَّ َجال هذه الروِ  يف حدِ  ذا ا من جهٍة، وَجاَل انسيامها من جهة أخرى، وَجاَل وقعها يف القلب 

تلك الصورة عند املتلقِ ي، وقد جيُمل ذلك املعىن، وحَتلو تلك الروُ  إذا دخلت من جهة اثلثة، كلُّ ذلك ُيسِ ن من 
، كما أنَّ القلب قد يستلذُّ  أحيااًن  -إىل قلب املتلقِ ي مباشرًة فطرقت البيوَت من أبوامها على جهة اخلطاِب احلقيقيِ 

نُّج يف الولوج؛ فَيستحسَن إيراَدها على جهاٍت يف بعِضها شيًئا من املراوية يف الدخول، أو بعًضا من التمنُّع والتغ -
من التَّجاوِز. كلُّ ذلك حبَسب ما َيصدر من زفراِت الشاعر من جهٍة، وما يناِسُب أذواَق املتلقِ ي من جهاٍت 

اَس، أخرى، والشاعر املـُـجيد هو القادر على كال األمريِن حِبنكٍة وَمَلكٍة ُتشبهان ما عند اخلطيب الذي يتعرًّف النَّ 
ـَدرِّ ُعقو ِّ ْ ومستوَيِت أفكارِهم، وكوامَن عواطفهم؛ في اطَبهم َّبا يناسب ذلك، وما "  (34)" َااطُِّبوا النَّاَ  عةَل  

إالَّ ُمستَنُد ذلك؛ فالشاعر قادٌر على خلق فيايٍة، وإبداِع سياٍق  -من كلمِة رسوِل هللا فلَّى هللُا عليِه وسلََّم  -
يف كلِ  مرٍة، سواٌء أكانت فورًة َازيًة، أم كانت فورًة حقيقيًة، ولو أنَّ الشاعر استطاع  يناسب الصورَة الس يريدها

أن ميزَج بني األمرين يف عمٍل واحٍد َلكان ذلك أجوَد يف األداء، وأحسَن يف التلقِ ي؛ إذ خيرج املتلقِ ي من جوٍ  إىل 
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 .(82ص)ابن قتيبةالشعُر والشعراُء،  (35)
 .(46ص)القاهرة - مكتبة يريباد، لعقااللغُة الشاعرُة، (36)
 .(7ص)اجلرجايندالئُل اإلعجاِز، (37)
 .(80 - 79ص)القاهرة  - الصورُة البيانيُة، د. حفن شرف، دار َّنضة مصر للطباعة (38)

، على أالَّ يكوَن ذلك يف ن ؛ ُمستمتًعا أبفاننَي شَّتَّ َقالٍت ثقيلٍة على النفس، أو مفاجآٍت ُمفزعٍة، بقدر ما يكوُن جوٍ 
حقيقًة، وتستدعي احلقيقُة َازًا، يف يريما تنافٍر، بل يف  -مثاًل  -روًحا ذاَت ظلٍ  خفيٍف؛ حبيث يستدِعي اجملاُز 

قالت، بل ُيشعره انسياٍب كما يتنقَّل اخلطيُب يف موضوعات ُخطبِته دون أن ُيشعر السامَع بتلك القفزاِت والتن
ابلتدرُّج من السَّهل إىل الصَّعِب، ومن البسيِط إىل املعقَّد يف فورٍة حمبَّبة تبنيِ  وكأنَّ اخلطبَة جسٌم واحٌد؛ وبذلك 
يكون املتلقِ ي مشدوًها مشدوًدا ال ميلك فكاًكا من  سرِة الشعر، وال مناًفا من التفاعل معه واالنفعاِل به؛ حتنـًُّفا 

هــو )... َمن أنَت يف شعرِه  -كـما ذَكــر ابُن قـتيبــَة   -ومياًل حيث َمال، وال شكَّ أنَّ أشعـــــــــــــــَر الناِس مع الشاعر، 
 .(35)حَّتَّ تفرَُغ منه ...(

الس  وعلى الرُّيم من ذا فإننا نَرى أنَّ اجملاز هو أكثُر األدواِت التعبريية ارتباطًا ابلشعر؛ ألنه ُيمُل من فور البيانِ 
تُداعب النفَس أكثر ممَّا حتمُله احلقيقة؛ فالتشبيهاُت، واالستعاراُت، والكناَيُت، وَنُوها أكثر مياًل إىل الشعريَِّة يف 
؛ ألنه  عبار ا. يقول العقَّاد مرًة: )إنَّ اللغَة العربية لغُة اجملاز، واجملاُز هو األداة الكربى من أدوات التعبرِي الشعريِ 

، ولعلَّ تلك (36)خِيَلٌة، وفوٌر مستعارة، وإشاراٌت ترمز إىل احلقيقِة اجملرَّدِة ابألشكال احملسوَسِة ...(تشبيهاٌت وأ
من املعاين الس متثل ُحسَن املـــــُـــــراويِة، وجاذبيَة التمنُّع، والتغنُّج  -قبل قليٍل  -التشيبهاِت واألخيلَة هي ما مرَّ ذكرُه 

ستحسَن إيراَدها على تلك الشاكلِة من عدم املباَشرة، وتلك متعٌة يَقصد إليها الشاعُر لَدى يف الولوِج إىل القلب؛ في
املتلقِ ي. وقد فضَّل اجلرجاينُّ اجملاَز على احلقيقة قائاًل: )... قد ُأَِجَع على أنَّ الكنايَة أبلُغ من اإلفصاِ ، والتعريَض 

، وهذا ما ذهب إليه (37)أبلُغ من احلقيقة ...( -أبًدا  -ــًة وفضاًل، وأنَّ اجملاز أوقُع من التَّصــريِح، وأنَّ لالســتعارِة مـزيَّ 
بعُض الباحثني حني أجاب عن سؤاٍل: هل اجملاُز أبلغ أم احلقيقة؟ فقال: )يكاد الذين تعرَّضوا لدراسة احلقيقِة 

، وال شكَّ أنَّ (38)يه من خياٍل وَجَاِل تصويٍر ...(أبلُغ من احلقيقة ِلَما ف -أبًدا  -واجملاز أن جُيِمعوا على أنَّ اجملاَز 
ذلك كذلك إذا حتقَّقت اجلودُة يف أداء الصَُّوِر البيانيَِّة عميقًة، ُموحيًة، يف ِجدَّة، وامتزاٍج بعاطفٍة قوية؛ إذ إنَّ تلك 

بِة. يقول د. علي علي هي اخلصائُص الس يشكِ ل مها الكالُم فورًة شعرية، إذا ُأِضيَف إليها التطابُق مع التجر 
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 .(168ص)علي فبحالصورُة األدبيُة أتريٌخ ونقٌد،  (39)
 أي فناعة الشعر. (40)
 . (76ص: األوىل)الطبعة م1991 - ُيياوي،  أفريقيا الشرق ، رشيدالشعريَُّة العربيُة األنواُع واأليراضُ  (41)

فبح: )ال بدَّ أن تكون الصورُة مطابقًة للتجربة الس مرَّ مها الشاعر إلظهاِر فكرٍة، أو حَدٍث، أو َمشهٍد، ...؛ فكلُّ 
فورٍة كليٍَّة، أو عمٍل أديبٍ  ُيدث نتيجَة جترِبٍة خاَمرت نفَس فاحِبها، وتفاعلت يف جوانِبها امل تلفِة، ميتزج الطارُئ 

.  (39)ابمل زوِن فيها، حَّت إذا ما اكتمَلت يف نفِسه، تتالَقى األشباُه، وتتآلف النَّظائُر؛ لعالقٍة بني أجزائِها ...(فيها 
ُلها يف الذِ هن مرتكزًة على ُحسن البياِن؛ إذ ال بدَّ أن تكون للشاعر فورتُه البيانيَُّة  كما أنَّ للصورة عنافَر تشكِ 

يِة الس يَرمِسها الرسَّام؛ فيطَّلَعها الناظر بعيِنه، أو ينحُتها الس يعربِ  مها عن مشهٍد من ا ملـَـشاهد متاًما كالصورِة احلسِ 
ا استطاع  -أي الصورُة الشعرية  -النحَّاُت؛ فيتلمََّسها املتلمِ س بيِده؛ فتكوَن  ذاَت طعٍم، ورائحٍة، ولوٍن، وَلرَّبَّ

ا مَسع ذها فواًت. لقد أورَد الكاتُب رشيد َُيياِوي مقارنًة املتلقِ ي أن يتلمَّس ذها ُمَتلمًَّسا، أو يتعرَّ  َف ذها حجًما، بل رَّبَّ
عقَدها الفارايبُّ بني الشاعر كَوافٍف فاحِب فورٍة فنية شعريٍة، وبني الرسَّام، أو املـُــزخِرِف، ذَكر فيها أنَّ )... بنَي 

ما َمتلفاِن يف مادة الصناعِة، ومتَّفقان يف فورِ ا، ، وبنَي أهل فناعِة التَّزويِق منا(40)أهِل هذه الصِ ناعة َسبٌة، وكأَّنَّ
ويف أفعاذِها، وأيراِضها ... إنَّ بني الِفعلنْي، والصورتنْيِ، والَغرَضنْي تَشابـًُها؛ وذلك أنَّ موضَع هذه الصناعِة األقاويُل، 

فعليهما َجيًعا التشبيُه، ويرَضيهما إيقاُع املـُـَحاَكياِت وموضَع تلك الصناعِة األفباُغ، وإنَّ بني كليِهما فرقًا، إالَّ أنَّ 
 .(41)يف أوَهاِم النَّاِس وَحواسِ هم ...(

َهذا مل ٌَّص عملنا على إجَيازه حوَل ما يُدندن به العلماء يف عموِم أحاديِثهم عن الصورة الفنية الشعريِة الس جُتسِ د 
بدِأ الذي تُقر ِره هذه الكلمُة من أهداِفها، وهو أنَّ الصورَة الفنيََّة الس خياَل الشاعر يف نظِمه، وهي إضاءاٌت حوَل امل

َجاَل احلقيقة، أو روعَة اجملاز، أو ما إىل ذلك من مكوِ انٍت َّبا اشتمَلت عليه من  -عند الباحثني  -تتناول 
الشعِر ابعتبارها خطااًب للقلِب،  هذه الصورُة هي املقوِ ُم األول من مقوِ ماتِ  -عناِفَر، وامتاَزْت به من خَصائَص 

ا ُُيسُّ ابلصورة، وَيستشعر َجاذَها، وتَتاَءى له عنافرُها ال  وديديًة ملشاعر املتلقِ ي، و حتريًكا لعواطفه؛ فاملتلقِ ي إمنَّ
إلنسان  خرُي مثالٍ  -بال شكٍ   -إبحساِس َجوارِحه، وال بَِبافرَِة عيِنه، ولكْن إبحساِس قلبه، وعنِي بصريته، وهي 

الشعِر يف روِحه. إنَّ هذه الروَ  ذها ارتباٌط معلوُم ابجلسِد الذي تعيش فيه، وهو ارتباٌط تالُزٍم تدعو إليه حتميَُّة 
احلاجِة إىل بقاء اإلنسانيَِّة يف وجوِدها، ولكنَّه ليس ارتباَط تكاُمٍل جيعل أحَدمها جزًءا من اآلخِر؛ خافًَّة وأنَّ لكلٍ  

؛ إذ هي ياتِه، ويرائزَه اخلافََّة به؛ فالروُ  ذها َال حركٍة تتجوَّل فيه ساحبًة مع األرواِ  الس ُتشاكُلهامنهما طبائَع ح
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 .(468ص: الثالثة )الطبعة م1964 - القاهرة - دار ومطابع الشعبد. حممد ينيمي هالل، النقُد األديبُّ احلديُث، (42)
 .(42 - 27ص 3ج: الثالثة )الطبعة م1991 - اخلرطوم - املرشُد إىل فهِم أشعاِر العرِب وفناعِتها، د. عبدهللا الطيب، دار جامعة اخلرطوم للنشر (43)

الذي  -ما َتعارَف منها ائَتلَف؛ وما تَناكَر منها اختَلف. والرُّوُ  ذها من الغذاِء  -كما هو معلوٌم   -جنوٌد َنَّدٌة 
ما يُناسُبها، إذا انلْته نشطْت يف واجِبها، حَّتَّ كان من السَّهل عليها مفارقُة جسِدها  -ُيساعُدها يف تلك احلركِة 

ا متوت مع بقاِء جسدها حيًّا، و واألنُس َّبُشاِكال ا، ا متَرض، ورَّبَّ كما   - ليس َمن مابأمَّا إذا فَقدت يذاَءها فإَّنَّ
ا املْيُت مي ُِّت ا ضيا ِّ ، فاسَ اَ  مبي ِّت   -قال القائُل  ا تتشبَّث ابجلسد إَّنَّ ، والرو  إذا أفامَها ذلك اذهُزاُل واملرض فإَّنَّ

هذا واضًحا عندما ُُيتَضر َمن أمَهل روَحه، وَل يعمْل على يذائِها، بعكِس َمن وال حتبُّ مفارقـََته حباٍل كما نَرى 
ا خترج  بكلِ  سهولة؛ وذهذا فإنَّ الصورة الشعريََّة هي  -عند االحتضار  -تغذَّت روُحه واعتادت احلركَة والنَّشاَط، فإَّنَّ

ا ُتسَتلذُّ وحَتلو بقدرِ  -يف حقيقتها  - عطاِء ذلك اجلمال؛ قياًما على مدى توافِر ذلك  َجاُل روِ  الشاعِر، وإمنَّ
فهو قد يَعظُم، وجَيُمل،  -َّبعزٍل، وَّبا له من طبائِع حياٍة ويرائَز خافٍَّة  -الشاعِر على يذاِء روحه، أمَّا اجلسد  

َ منه وميرض، ويقُبح؛ ُمعطًيا االنطباَع األوَّيَّ عن ذلك اإلنساِن، ولكْن دو  -أيًضا  -وَُيلو، وقد يهزُل  ن أن نتبنيَّ
شيًئا عن طبيعة الرو  يف قُبِحها أو َجاذِها. هذا هو املقوِ م الثاين من مقوِ مات الكالم، وهو وقْـُعه املوسيقيُّ يف األذن 
عرَب أفواٍت كلَّما أحبَّتها األذن، وراَقت لديها سُهل الولوج إىل القلب، وحُسن الوْقُع فيه، وإْن ساءِت املعاين، 

يف َضعِفها، واَنطَّت إىل حضيِضها األْوَهِد، وكلَّما نَبْت عن مساِعها، واستثقلْته كان ذلك منفِ ًرا للقلب، واهتَـرَأت 
 ا وجاللِتها، وقـُنَِّة علياِئها.وإْن َجَُلت املعاين، وعظُمت يف مُسوِ ه

 
 بي اإليقاعِّ والوزنِّ 

إيقاًعا، حَّت فرَّقوا بني اإليقاِع والوزِن؛  -، أو منثوٍر منظومٍ -إنَّ من العجيِب أْن يقر ِر العلماء أنَّ لكلِ  كالٍم 
ابعتبارِهــم األوَل عــامًّا، والثايَن خافًّا ابملنظوم دوَن املنثور. يقول د. مـحمد ينيمي هـالل: )...، وقد يَتوافر اإليقاُع 

؛ ولذا فإنَّ د. عبدهللا الطيب اجملذوب يَرى أنَّ (42)يف النَّثر، ...، أما اإليقاع يف الشِ عِر فتمثِ له التفعيلُة يف الَبحر ...(
قد امتدَّت حَّت طالِت الكالَم املنثوَر. من ذلك ما   -يف هذا اإلطاِر، يف أفالِتها لدى الذوِق العريبِ   -الشاعريََّة 

مهما بَلغ من  -ثر . إالَّ أنَّ الن(43)كان قبَل نزول القر ِن الكرمي، ومنه ما كاَن بعَده متأث ِرًا بفصاحته وباليِته
بقوله: هو الكالُم  -يف تعريِف الشعر  -فإنَّه ال يُعدُّ شعًرا حباٍل؛ وذلك بدليِل أن الذَّوَق العريبَّ اكتَفى  -الشاعريَِّة 
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مة ابِن خلدوَن، دار القلم (44)  .(وما يلي 569ص: اخلامسة)الطبعة م1984 - بريوت - مقدِ 
 . (9ص 3ج) د. عبدهللا الطيب املرشُد إىل فهِم أشعاِر العرِب وفناعِتها، (45)
 .السابقاملصدُر  (46)
 .(11صالسابق)املصدُر  (47)
 .(375ص)م 1986 - دار بريوت للطباعة والنشر ه،ديوانُ (48)

من بداَيٍت نثريٍَّة على جهِة  -يف منظوِر   د. عبدهللا الطيب  -، ولكن إيقاَع الشعر بَدأ (44)املوزوُن املقفَّى
اللَّفظيِة الس احتمَلت تقاُبالٍت معنويًة تدرَّجت يف فورة األسجاِع، تَلْتها بعُض التَّجنيَساِت اللَّفظيِة، مث  املوازانتِ 

يف فـــــــــــــورة  -عنده  -تبلور ذلك كلُّه لي رَج منه الكالم املوزوُن ذو القافية. بل لقد كانت تلك هي بدايَة الشعــــــــر 
عـاين يف )... تراكيَب خيالطُها شيٌء من اإليقاِع ...( ما ســــــــــمَّاه

َ
، مث كانت األمثاُل (45)َّبوازنِة األلفـاظ ومقـابلِة امل

القدمية اخلاليُة من السَّجع بعًضا من بقاَيه و اثرِه، من َنِو قوذهم: "الرَّأُي انئٌم واذهَوى يَقظاُن."، وقوذِهم: "يَداَك 
؛ (46)تدرَّج األمُر على جهة السَّجع واالزدواِج بعد اتِ ساع العربيِة، وكثرة مشتقَّاِ ا، وُمَتاِدفا ا أَوَْكَتا وُفوَك نـََفْح."، مث

فكان سجُع الكهَّاِن من َنو كلمِة َسطيٍح املشهورِة: "أُقِسُم َّبَا بنَي احلرَّتني من َحَنْش، لَتهِبَطنَّ أرَضكُم احلََبْش، 
ُجَرْش."، ويف ِإثِر ذلك ظهر الوزُن فجأًة يف كالم العرِب على أثٍَر من األياين الس كانت فَلَيمِلُكنَّ ما بنَي أبـْنَيَ إىل 

ـا أْخـٍذ  تُغىنَّ يف احِلرية. قال د. عبدهللا الطيب: )...؛ فأشرَقت حقيقة الُبحوِر عليهم بَغتًة فأخذوا يف مسـَالِكهـا أميَّ
هي اإليقاُع الشعريُّ املـُـطِرب لآلذاِن املوسيقيَِّة املـُـرَهفِة،  -َقوافيَها ممثلًة يف أوزاَِّنا و  -. إنَّ تلك البحوَر (47)...(

وذلك َّبعزٍِل عن ذات اإليقاِع املؤث ِر َجااًل يف الكالم املنثور، علًما أبنَّ الفرق بني الكالمني املنظوِم واملنثوِر ال يكمُن 
ٌق جوَهريٌّ يتعلَّق بقضيِة التصوير الفنِ ِ  من جهة، وَّبا حتتمله ولكنَّه فر  -كما هو معلوٌم   -يف َرَّد الوزِن والقافية 

عن  -يف يري بساطٍَة وال سُهولة  -ألفاُظ الشعر يف دالالِ ا من جهٍة أخرى؛ فذلك تصويٌر حلقيقة اإلنساِن املعربِ ِ 
ذه ألفاٌظ ُمفَعمٌة ابحلياِة الشعريَِّة يف لغٍة خافٍَّة حياٍة ِملُؤها املواقُف، والتأثرياُت، والتأثُّراُت يف أبَعاِدها املـُـتباينِة، وه

من  -أو تصوُّرُه يف الواقع  -ذاِت خصوبٍة خياليٍَّة خُترِجها من َمعانيها القاموسيَِّة املعروفة، إىل ما ال مُيكن التعبرُي عنه 
يف التَّهنئِة  -مثاًل  -تاهَيِة املعاين الس َيصدق عليها وفُف اخلياِل؛ فال تُتصوَّر إال هناك. فإذا قال أبوالعَ 

 :(48)ابخلالفة
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 أي النقَّاد. (49)
 .(103ص)م 1998 - شربا اخليمة - دار اذهاين للطباعةد. عبدالفتا  عثمان، نظريَّة الشعِر يف النَّقِد العريبِ  الَقدمي،(50)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــادة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــُ  ُمنَق ــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ا ِّالَف  أتَت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ُِّر أُاَيَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِّ ُ   إلي
فإنَّ االنقياَد، واإلتياَن، وجتريَر األذَيِل أموٌر معروفة يف قاموس الكالم، ولكْن هل َُيتمل قاموس الشِ عر تلك املعايَن  

ا َمع ـــــــــــــــاٍن ال ُتدرك إال يف تصوراِت اخليال. وذهذا يقول د. عبدالفتا  عثمان مرًة: )... يف َفهم البيت؟ ال شكَّ أَّنَّ
ا يف الصياَيِة الفنِ يِة املمي ِ  زِة إنَّ التغايـَُر بني الشعر والنثر ليس يف التَّشكيل اخلارجيِ  الذي ميثُل الوزَن والقافية، وإمنَّ

. وقد أدركوا هم الثاقبِة، وذوِقهم الصَّايف خصائَص اللغة الشعريَِّة، وأاَبنُوا عنها يف تراثِهم برؤيتِ  (49)للعمل الشعريِ 
ازيٌة تبَتعُد عن التقريريَِّة واملباَشرة، ومكثَّفٌة حافلٌة ابلدالالِت الثَّريَِّة، وُموحيٌة َترمز إىل ا ََ ملعىن، النقديِ ، فهي لغٌة 

 .(50)وُتشعُّ بال حدوٍد.(
ال بدَّ  -تعمُل على إخراِج اإليقاع من منظومِة مكوِ انِت الصورة الفنية  وهي-لكنَّ هذه الكلمَة نعْم .. هذا هذا، و 

أن تناقَش قضيًة مِهمًَّة، علًما إبمياَّنا التامِ  أبنَّ الناقد املنصَف ال ميكنه تناوُل العمل الشعريِ  يف فورته الفنية َّبعزٍل 
ثرياتِه. ولكنَّ سؤااًل يتبادر: أليس هناك فرٌق بني أن يكوَن الشعر يف فورته عن تناول اإليقاِع األذين ِ وهو يُعمل أت

على تناوٍل ذها  العثورُ -البحث  عند-َمتِلٍف عن أثره عند املتلقِ ي؟ هذه مسألة عزَّ  -عند قائِله  -وموسيقاُه ذا أثٍر 
فعالِه ابحلَدث، أو يف يمرة نظِمه الكلَم؛ حبثًا عن يمرة ان يف-لدى النقَّاد. إنَّ فرقًا كبريًا يتبدَّى؛ ذلك أنَّ الشاعر 

، أو املوسيقيِ   الشاعُر يف يمرة تنْيِ االنتشاءتني يكوُن على مستوًى من الشعـــــــور، والشاعريِة  -اجلمال اللفظيِ 
ويف مكاٍن،  - ال بدَّ  -عن مستوى الشعور، والشاعريِة عند املتلقِ ي الذي يسمع، أو يقرأ أبَخرٍة  -حتًما  -َمتلٍف 

ال لوقع الشعِر وأثرِه يف املتلقِ ي  -قويٌّ إبيفاِل النُّقاِد  -هنا  -وزماٍن َمتلفنْي عن زمان الشاعر ومكانِه. واإلحساُس 
ه َّبا  - ولكْن لتذوق املتلقِ ي نفِسه للشعر؛ فأنَت كثريًا ما ترى الشاعر يتنقَُّص قدَر حبٍر من البحور اخلليليِة وافًفا إَيَّ

جَيعله يرَي حمبٍَّب، مث ال تكاُد تقرُأ هذا الشاعَر يف ديوانِه إالَّ وجتده رافًعا أشرعَة اجلمال الشاعريِ  على ثَبج ذلك 
البحِر الذي تنقََّصه من قبل، وهنا ينفتح الباُب أمام قضيٍة َعروضيٍَّة طاَلما تناولَتها أقالُم العلماء والباحثني، وهي أنَّ 

ُمرمتًيا يف  -ودومَنا إحساٍس  -الشاعَر مرتبٌط ارتباطًا قوَيًّ ابلبحر الذي يناسُبه؛ فال يَفَتأ الشاعر  املعىن الذي أَيسر
أحَضانِه ساحًبا يف تفاعيِله، ولقد أشاَر د. عبدهللا الطيب إىل هذا املـُـلَتمِح يف ُمرشِده إشارًة واضحًة وإْن َل ُيصر ِ ، 

حُدمها لَعِديِ  بِن زيٍد العبَّاديِ ، من حبِر الرََّمل، واآلخُر أليب الَعالِء املعر ِيِ  من وذلك من خالِل نصَّني راثئيَّني ، أ
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 زواٍل، أي زائٌل، وفَاٍن. (51)
 إشارٌة إىل تنعُِّمهم، وذَهوِهم. (52)
 اء؛ فهَي ترَتِدي أثواَب اجَلالِل.من االرتدَ  (53)
 يعن من قبائِل الناِس، وأجناِسهم. (54)
 املـُـدِلُج املَسافر لياًل. (55)
 .(159ص 1ج)الطيباملرِشد،(56)
 هو احلزُن يف يري توجُّع، كما عرَّفه د. عبدهللا الطيب. (57)

 البحِر اخلَفيِف. قال عديُّ على لساِن شجَرتني: 
 َمـــــــــــــــــــــــــــن ر َ  فةلُيحــــــــــــــــــــــــــــد ِّْث نفَســــــــــــــــــــــــــــه

 
ـَــــــــــــــــرن  َزوا ِّ   ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــو   عةَل  (51)أنَّــــــــــــــــه ُم

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــد أَ ُاــــــــــــــــــوا ضولَن  ربَّ رَك
 

 (52)ا ِّ الـــــــــــــــز ال ِّ ََيزجـــــــــــــــوَن ا مـــــــــــــــَر نملـَــــــــــــــ 

 وا َنريـــــــــــــــــــــــــــــــُ  عةلَـــــــــــــــــــــــــــــــي   فُـــــــــــــــــــــــــــــــُدمٌ  
 

ــــــــــــْرَدى   يف اجلَــــــــــــال ِّ  (53)وجَيــــــــــــاُد ا َيــــــــــــ ِّ تـَ
 مث أْمَســـــــــــــــــْوا َعَصــــــــــــــــــَ  الـــــــــــــــــدَّهُر  ِّــــــــــــــــــ  

 
 وكـــــــــــــذاَ  الـــــــــــــدَّهُر ضـــــــــــــاال  بعـــــــــــــد َضـــــــــــــا ِّ  

 وقال املعر ِي يف املعىن نفِسه مفعًما ابحلكمة ابلغِة التأثري يف النفس: 
ــــــــــــــــْن أضَ  ــــــــــــــــَدينِّ عمَّ ــــــــــــــــ  ِّ الَفـر ــــــــــــــــافاْس  سَّ

 
ـــــــــــــ     ـــــــــــــن ـَبي  و َنَســـــــــــــا مـــــــــــــن بِّـــــــــــــالدِّ  (54)مِّ

ــــــــــــــــــــ  َزوا ِّ  َــــــــــــــــــــار    ــــــــــــــــــــا عةل  كــــــــــــــــــــْ  أـاَم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادِّ  (55)وأَ رَا ملُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلِّ      يف َس
 تَعــــــــــــــــــــــــٌ  كةل  ــــــــــــــــــــــــا احلَيــــــــــــــــــــــــاُة فَمــــــــــــــــــــــــا 

 
ــــــــــــــــــن راغــــــــــــــــــ   يف ازدايدِّ    أعَجــــــــــــــــــُ  إالَّ مِّ

عىَن من ذهِنك، ...، قائاًل: )... اُطُرْد تفافيَل امل ، مث أرَدَف بعــــــــــــــــــــَدمها(56)أورَد َد. عبدهللا الطيب هــــــذين النَّصني 
لوزَن ...، أاَل َترى أنَّ رنَّة الوزِن يف كالم عـــــديٍ  فيها من احلُـــــــزِن املَلْنُ ـــــــــوي ِ مث أتمَّاِل 

ما ليـس يف كالم املعر ِي  (57)
َّبَا أراَده  -ابلقدر نفِسه  -نه مؤث ٌِر يف النَّصني، وُموٍ  إذا َل نطرْد تفافيَله من أذهاننا فإ -إًذا  -...؟(؛ فاملعىن 

أحسَّ لَلبٍة يف وزِن عديٍ ، وحركٍة مضطربٍة يف  -عند تذوقه اخلاصِ   -الشاعراِن من أتثري يف املتلقِ ي، ولكن املتلقِ ي 
ركَة من شرٍب، وذهٍو، وخيٍل، مث َحزانئِها من خالل حركة الناس الذين أانخوا حوَل الشَّجرتنِي، وما اكتَنَف تلك احل

تصويِر املوِت الذي أخَذهم فلم يُبِق فيهم ابقيًة بُعصوٍف من الدهِر، وتلك جَلبٌة أخرى. وذلك بعكس التصويِر 
الذي عند املعر ِي، فهو حزٌن يف هدوٍء من الليِل السَّاكِن ُيسائُل فيه احلزيُن الفرقدين يف حواٍر هادٍئ مفَعٍم ابألَسى 

َمن ماتوا، وعلى َمن يفلوا عن املوِت يطلُبون ازدَيًدا من ريائِب احلياة. ال يشك املتأمِ ل الناقُد يف أنَّ واحًدا على 
سواٌء أكاَن  -من الشاعرين َل يشعْر َّبا اكتَنَف وزنَه من جَلبٍة، أو من هدوٍء؛ ذلك أنَّ اختياَر الوزن عند الشاعر 
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 .(11ص)بريوت  - طباعة والنشردار النهضة العربية للد. عبدالعزيز عتيق، علُم الَعروض والقافيِة،(58)
 . (وما يلي162اإلنشاد والتغنِ  " ص" الفصل اخلامسالطبعة: اخلامسة) األجنلو املصرية،مكتبة د. إبراهيم أنيس، موسيَقى الشعِر،(59)
 .(166صالسابق)املصدُر  (60)

ا هو اختياٌر قائم على عوامِل االنفعال النفسيِ  املتأثرِة ابملوقِف؛ فتكوُن نشوُة  -ُمتعمَّاًل، أم مرجَتاًل يف َيمرٍة  إمنَّ
الشاعِر ابلكلمات والتعبرِي طاييًة على نشوتِه َّبوسيَقى البحِر الذي يزُن عليه تلك الكلــماِت؛ ومن هنا يــقول د. 

قد ختذُل فاحَبها أحيااًن  -جُة رهافِتها، وحَساسيتها مهما كانت در  -عبدالعزيز عتيق: )... أذُن الشاعِر املوسيقيُة 
. (58)يف التمييز بني األوزان املتقاربة، أو بني قافيٍة سليمٍة، وأخرى َمعيبٍة، أو بني زحاٍف جائٍز، و خَر يرِي جائٍز ...(

ا ختتلف نظرتُه ملوسيَقى الوز  ، وهو يستمُع ومن هنا َيظهر فدُق ما تقرَّر قبل قليٍل من أنَّ الشاعر رَّبَّ ن الشعريِ 
مع كوَِّنا فاحلًة  -أداَءها يف أشعار اآلخرين عن نظرتِه موسيَقى الوزِن نفِسه، وهو يسمع شعَر نفِسه، وهذه مسألٌة 

ا تقف داعمًة ملذهِب هذه الكلمِة يف إجيازها وهي جتعل اإليقاَع فورًة فنية  -لتكون ُمرتَكَز حبٍث قائٍم برأِسه  إالَّ أَّنَّ
 ًة، ولكنَّها من نوٍع  خَر سَوى الصورِة الفنية املعروفِة لَدى النقَّاد.مؤث ِر 
 

 أثُر إنشاد الشعر 
إنَّ إنشاد الشعر له أثرُه الفعَّال يف نقل الصورة الفنية من انحيِة اإلشارات التعبرييِة يف فوت املـُـنِشد، وحركاته 

اَل يف إمتاِع األذن وإطرامِها من انحية األداِء املـُموَسِق فيَما يُعرف وسكناتِه يف سائر انفعاالتِه، كما أنَّ له األثَر الفعَّ 
فصاًل  -يف موسيَقاُه  -ابلنِ َسب الزمانية للبيِت الشـعريِ . لقـد أفـرَد د. إبراهيم أنيس  -عند علماء الوزِن والقافية  -

الشعِر وإلقائه؛ حَّت تتمَّ املتعُة به، ويتمَّ تذوُّق  ، ذاهًبا إىل ضرورة ذلك عند عرضِ (59)خافًّا إبنشاد الشعر والتغنِ  به
هي الوسيلُة الطبيعيَُّة لكلِ  ثقافٍة لغويةٍ  -كما قال   -حالوتِه؛ فاألذن 

. يقول متأسِ ًفا: )...، وَنن حني نتتبَّع (60)
واي املقاِطع، والنِ ظاِم مؤلَّفاِت القدماء يف موسيَقى الشعر، نراهم يكتفون بذكِر أوزانِه وحبوره، وتلك تقتصُر على تَ 

 -الذي ختَضع له. ومثُل هذا مثُل النوتِة املوسيقيَِّة الس تنقُصها دقَّة التَّعبرِي عن كلِ  دقائق النـََّغم يف اللَّحن، وال بدَّ 
كفي يف من املوسيقيِ  املاهر الذي ينطقها، ويبعُث فيها احلياَة. كذلك أوزان الشعر. وتواِي َمقاطِعه ال تَ  -مَعها 

ثنا عنه  -معها  -بعِث الشعر حيًّا من َمرقده، بل ال بد  من معرفة طريقِة األداء، وكيفيَِّة اإلنشاد، وهو ما َل ُيدِ 
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 .(166 - 162السابق )ص املصدُر  (61)
 .(13ص 1ج)الطيب،املرشدُ (62)

. وقد أشار د. عبدهللا الطيب إىل هذا يف ُمفَتَِع مرشده قائاًل: )... الشعر العريبُّ من حيث (61)القدَماء ...(
ية: النَّظُم، واجلَرُس اللَّفظيُّ، والصِ يايُة، مث إلَقاُء الكالِم على فورٍة خافٍَّة من الصناعُة يقوم على األركاِن اآلت

 (62)األداِء...(
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 اعِة املرئيِة، أو املسموعِة.إشارًة إىل اإلذ (63)
 .(53ص)م 2000 -القاهرة  - ار قباء للطباعة والنشر والتوزيعإبراهيم أمني الزرزموين، د الصورُة الفنيُة يف شعِر علي اجلارم،(64)
 كذا نَقل الزرزموينُّ الكلمَة، والصَّواُب "أَر"؛ ابجلزم؛ عطًفا على "ُأشاهْد".  (65)
 نَّص.كذا النُّقطتاِن يف ال  (66)
 .(54 - 53ص) الزرزموين الصورُة الفنيُة يف شعِر علي اجلارم،(67)
 .السابقاملصدُر  (68)

 ام ا 
ما كان يُعجب النقَّاَد واألدابَء يف شاعرية  -وقد شارَفت هذه الكلمُة وفواًل إىل مرافئ ختامها  -وقد جيدُر ابلذ ِكر 
مقدرتَه الفائقَة على اإللقاِء الشعريِ  يف احملافل؛ إذ   -من أهمِ  مميزاِت شاعريتِه  -جلارم، حيث يذكروَن املرحوِم علي ا

؛ تشبيًها له بصنَّاجة العرِب: األعَشى. يقول إبراهيم الزرزموين: )كان اجلارُم يف (63)كانوا يلقِ بونَه بَصنَّاجِة األثري
ممَّن يستمعون قصائَده يف االحتفاالت، أو تُلَقى من دار اإلذاعة، إالَّ  إلقاِء الشعر نسيَج وحِده، وَل يكن أحدٌ 

، وقد ينقل (64)ويسلب اجلارم األلباَب، وخَيِلب النُِّهى، وجيعُل العقوَل متعلِ قًة ابلشعر، مشدودًة، ومشدوهًة إليه ...(
ذي كان مسًة من مسات اجلارم. من ذلك: يف السِ ياق نفِسه عدًدا من النصوِص عن عدٍد ممَّن مَيتِدحون اإللقاَء ال

ثنا شاهُد عياِن عن إلقاء اجلارم فيقول: "أُقسم أين ِ َل أشاهده مرًة ينشد قصيدًة من شعره، وأرى  (65))... ُيدِ 
رِها انفعاَله يف رجفة البدِن، وخفقة الكلمِة، وَنربة الصوِت إالَّ وَقع يف نفسي أنَّ  لًة موسيقيًة ترجتُف أبنغاِمها، وأوات

فورًة من تلك اآللِة املوسيقية الس أفُف. فما هو يف  -يف إنشاده  -يف يِد عازٍف فنَّان، لقد كان علي اجلارم 
حركاته، واختالجاِت بدنِه، وارتعاِش الكلمـات على شفتيه، ومتوُّجاِت النـَغم يف ُمزِهره إالَّ  لٌة موسيقية زاَدها احُلسن 

لرأيَت منظرًا عجيًبا تشفُق  -يف حلـظٍة من تلك اللحظاِت  -فلو أنت مألَت عينيك  (66).اإلنساينُّ أتثريًا وروعًة .
ا  -رمحه هللُا  -، ولقد نعَلم أنَّ اجلارم (67)منه على الشـاعر أن تُـوِدَي بـه نَوبـٌَة من نوبـَاِت ذلك االنفـَعاِل."، ...( إمنَّ

له كلُّ هذا  -كاإليقاع   -. إنَّ أمـرًا (68)ه إحَدى قصائِده أماَم اجلمهورتُويف ِ متأثرًا إبحَدى تلك النوابت أثناَء إلقائِ 
التأثرِي عند التفاعل مع الشعر ذَهو جديٌر أبن يكوَن من األمهيَِّة حبيث ال يُعدُّ عنصًرا من عنافر الصورِة الفنية بقدر 

 االٍت خطرية .. ما أنَّه فورٌة فنيٌة خافٌة تنفرُد بتأثريها يف املتلقِ ي أشجااًن وانفع
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            ABSTRACT 
 

 
The use of modern technology in the process of teaching and learning the Arabic 

language has a very important role in developing student's performance and 

improving his four language skills at all levels of learning. The students of non-

native Arabic speakers are in the high need to use modern technology in language 

learning, that contribute to the development of the four basic language skills, since 

they are living outside from the original Arabic environment. This technology 

contributes to the creation of an artificial environment to learn a second language 

among these students. With regard to the process of learning the Arabic language 

by using modern technology in Malaysia, it has attracted academic discussions 

research by various researchers and experts in this area on the issue of the lack of 

use of Arabic language teachers for modern instructional technology and lack of 

innovation of modern technology in teaching Arabic language. However, we find 

that there are several attempts to invent more modern technologies in teaching 

Arabic language in Malaysia such as the design of computer language games in 

learning Arabic, the use of E-Portfolio in Arabic language learning, and Virtual 

Tutor. Consequently, this research seeks to study the possibility of designing and 

developing a prototype that specializes in improving writing skill in Arabic 

language for non-native speaker through a program that is considered as flexible 

and interactive. The program is expected to enhance learners’ self-motivation and 

improve their language skills by self-monitoring common writing errors done by 

Malaysian students. The design of such an interactive program aims to develop 

Arabic writing skill and eventually to evaluate this program among students for 

further improvement in the future. This program is specifically designed to identify 

and to correct morphological errors by using Microsoft Word program via a special 

font known as ‘ModaqqeeqSarfiy’ (morphological checker). This research is 

carried out via phases of ‘ADDIE’ model in the design and development of this 

prototype among the students who specialize in Arabic language as they are 

studying a course for computer applications in language and literature in 
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International Islamic University Malaysia in 2013/2014. The result of this study 

has indicated high mean scores among learners to this interactive spelling checker, 

beside suggestions and comments forwarded by them to improve the program for 

its future development. This research has definitely stressed on the importance of 

using advanced and new emerging technologies as a mean to enhance the teaching 

of Arabic language to non-native speakers especially in the four language skills. 

Ironically, language accuracy and fluency depends on the development and the 

spirit of various changing of modern technologies. 
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 ةلخ  امل

إن استخدام التقنية احلديثة املتقدمة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها له دور ابلغ األمهية يف تطوير أداء الطالب 
احلاجة اللغوي وحتسني مهاراته اللغوية األربعة يف مجيع مستوايت التعلم. وإن الدارسني الناطقني بغري العربية لفي أمس 

إىل استخدام تقنيات التعليم احلديثة؛ ألهنا تسهم يف تطوير مهارهتم اللغوية األساسية األربعة، خاصة لدى الدارسني 
خارج البيئة العربية األصلية، حيث تساهم هذه التقنية يف خلق بيئة اصطناعية لتعلم اللغة الثانية لدى هؤالء الدارسني. 

ة العربية ابستخدام التقنيات احلديثة يف ماليزاي، فقد أشار الكثري من املناقشات العلمية أما فيما خيص عملية تعليم اللغ
والرسائل اجلامعية على أيدي جمموعة من الباحثني املختصني يف هذا اجملال إىل قضية قلة استخدام مدرسي اللغة العربية 

لعربية. ومع ذلك جند أن هناك عدة حماوالت البتكار املزيد للتقنية احلديثة، وقلة ابتكار التقنية احلديثة يف تعليم اللغة ا
من التقنيات احلديثة املتعلقة بتعليم اللغة العربية يف ماليزاي مثل تصميم األلعاب اللغوية احملوسبة يف تعلم اللغة العربية، 

لبحث يسعى إىل دراسة إمكانية واستخدام البورتفوليو اإللكرتوين، واللجوء إىل املعلم االفرتاضي. وابلتايل، فإن هذا ا
تطوير برانمج منوذجي يف حتسني مهارة الكتابة العربية لدى الناطقني بغري العربية من خالل برانمج يتسم ابملرونة 
والتفاعلية، الذي حيسن مهاراهتم اللغوية من خالل: رصد أبرز األخطاء اللغوية املتعلقة مبهارة الكتابة لدى الطلبة 

صميم برانمج تفاعلي لتطوير مهارة الكتابة العربية، وتقومي هذا الربانمج من لدن الطلبة واخلرباء؛ من أجل املاليزيني، وت
. إن هذا الربانمج ابلتحديد يصمملتصويب األخطاء اللغويةوتصحيحها أثناء الكتابة ابستخدام تطويره يف املستقبل

يقوم هذا البحث على عدة املراحل ملدقق الصريف. و روسوفت وورد عرب نوعية اخلط املبتكر املسمى اببرانمج ميك
كان جممتع الدراسة يتكون من الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية البحثية املتمثلة يف منوذج تصميمي "أدي"، حيث  

لعام وهم يدرسون مادة تطبيقات حاسوبية يف اللغة واألدب ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف الفصل األول من ا
وقد أشارت نتائج الدراسة بشكل عام إىل قبول املتعلمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي م. 2013/2014الدراسي 

احلاسويب يف التحليل الصريف، رغم أن هناك املقرتحات والتعليقات اليت طرحها الطلبة لتحسني الربانمج وتطويره يف 
ستفادة من التقنيات احلديثة واملستجدة بوصفها وسيلة منعشة ومعززة املستقبل. وهذا البحث ابلفعل يؤكد ضرورة اال

ومواكبتها لروح  يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف املهارات اللغوية األربعة، ألن سالمة اللغة تكمن يف تطورها
 العصر والتقنيات احلديثة أبنواعها املختلفة.
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 مشكةل  البحث وأمهيته
تعلم يف اللغة العربية إىل استخدام الطرق التقليدية واالعتماد على الكتب املدرسية منذ لقد اعتمدت عمليتا التعليم وال

، تكون احلاجة إىل إنتاج األدوات املساعدة ICT) فرتة طويلة حىت اآلن. ويف عصر املعلومات وتقنية  االتصاالت )
لعلمي لدى الباحثني احملدثني. وهذه األدوات والتفاعلية يف التعليم والتعلم عرب التقنية من حماور الرتكيز يف البحث ا

وتلك التقنيات ال تزال حمدودة ال سيما يف جمال تعليم العربية وتعلمها ابملقارنة مع اجملاالت األخرى. ومن بني 

                                                           
 .(103ص الطبعة: األوىل) م1993 -عمان  -دار الفرقان للنشر والتوزيع  ،يعقوب حسني نشوان ،التعليم املفرد بني النظرية والتطبيق(1)
- كواالملبور  - العاملية مباليزاياجلامعة اإلسالمية إبراهيم سليمان أمحد عامشيق وحممد فهام حممد غالب،  ،تعلم اللغة مبساعدة احلاسوب علماء وجمهودات(2)

 .الطبعة: األوىل م2007
 .الطبعة: األوىل م2011 - كواالملبور  -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،وزمالؤه، صاحل حمجوابلتنقاري ،قضااي تعليم اللغة العربية وتعلمها(3)

 املقدم 
عليًّا يف تعّلم اللغة ومهارهتا سواًء أكانت اللغة األم، أم اللغة األجنبية يف الستينيات من لقد ظهر استخدام احلاسوب ف

. وانطالقًا من هذه الثورة، دعا كثري من الباحثني (1)(Skinnerالقرن العشرين أتثرًا ابلنظرية السلوكية لسكنر )
الذي عمل مؤرًخا لتعليم اللغة ( MarkWarschauerوالرتبويني الذين يعملون يف جمال الرتبية مثل: مارك وارسشري )

إىل ضرورة استخدام تقنيات التعليم يف  (CarrolA.Caplleمبساعدة احلاسوب، والربوفسور كارول أ. جابللي )
تعليم اللغات األجنبية وتعّلمها خاصًة يف اكتساب املهارات اللغوية األربع وهي: االستماع، والكالم، والقراءة، 

فالقدرة على فهم املقروء مهارة مهمة يف الغاية ألهنا تعّد من أفضل وسيلة لتطوير اجلانب األسلويب ولرتقية  .(2)والكتابة
قدرة املتعلمني على التعبري، وهي الطريقة املثلى لتوسيع الذخرية اللغوية وإثرائها، وبواسطتها أيًضا يتعّلم الدارس تعابري 

. ويف ظل عصر التقنيات املذهلة اليت نعيش فيه اليوم، يرى (3)ا العربجديدة وأساليب عربية فصيحة كما استعمله
الباحثون أمهية استفادة العملية التعليمية والتعّلمية من التقنيات الرتبوية احلديثة ووسائطها املتعددة اليت أفرزها التطور 

تابة لدى متعلمي اللغة العربية بوصفها لغًة التقين ملواكبة احلياة البشرية وخصوًصا لتنمية الكفاية اللغوية يف مهارة الك
اثنيًة. وسيقدم الباحثون يف هذا البحث دراسة تصميمية لربانمج مدقق صريف والذي من خالله يقوم الباحثون بعدة 

 مراحل اإلجراءات البحثية األساسية إلجناز هذا املشروع البحثي.
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، األلعاب احملوسبة (4)الدراسات والبحوث السابقة اليت اجتهت حنو هذا االجتاه: اللجوء إىل توظيف "املمثل التعليمي"
 .(6)واستخدام "ويكي" يف تعلم مهارة الكتابة العربية (5)التعليمية

أما هذا املشروع البحثي، فقد صبَّ اهتمامه على تصميم وبناء برانمج منوذجي يف تعليم مهارة الكتابة لدى الداريسن 
يزاي. وستقوم هذه الدراسة بتجميع الناطقني بغري العربية، بناء على املقرر الدراسي املتاح ابجلامعة اإلسالمية العاملية مبال

آراء واقرتاحات الدراسني للغة العربية حول املشكالت والصعوابت اليت يواجهوهنا يف تعلمهم هلذه املهارة، كما سيعتمد 
على استطالع آراء املدرسني والقائمني على العملية التعليمية يف آن واحد. وسيتم اقتباس بعض املباديء يف البناء 

وسوف يركز هذا كما ذكرت آنفا.   (8)وحممد صربي (7)والتطوير من خالل الدراسات اليت قام هبا حممد فهام والتصميم
املشروع على جمال تصميم وتطوير الربانمج النموذجي يف تدريس مهارة الكتابة يف العربية للدارسني عرب تقنية الوسائط 

يساعد املدرسني يف تصحيح  احلاسويب النموذجي أيضا سوف  املتعددة املتقدمة التفاعلية. وهذا الربانمج التعليمي
كما أن لدى الباحث إمكاانت يف تسويق واستخدام هذا كتاابت الدارسني ويقوم بتحسينها بطريقة أكثر فعالية.

 .الربانمج التعليمي احلاسويب لدى املؤسسات الرتبوية األخرى داخل ماليزاي وخارجها
 
 
 
 
 
 

                                                           
)4(The Design, Development and Testing on the Efficacy of a Pedagogical Agent on the Performance and Program 

Rating Scores among Students Learning Arabic, MohdFeham Md. Ghalib, Unpublished doctoral dissertation, 

UniversitiSains Malaysia (USM) - 2006. 
)5(A study on Malaysian Language Learners’ Perception towards Learning Arabic via Online Games, Muhammad 

SabriSahrir&Nor Aziah Alias, GEMA Online Journal of Language Studies - 2011, 11 (3). (pp. 129-145). ISSN 

1675-8021 
حممد فهام حممد  محيمي زين الدين،نور  ،خطوات تعليم مهارة الكتابة عرب برانمج "ويكي" وإجراءاهتا لدىدارسي العربية بوصفها لغة اثنية منوذجاً (6)

جملة الدراسات األدبية واللغوية، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعةاإلسالمية العاملية  ،حممد صربي شهريرو  غالب،
 م.2011 - مباليزاي

)7( The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)8(A study on Malaysian Language Learners’ Perception, Muhammad SabriSahrir&Nor Aziah Alias 
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 الدراسات السابق 
كلة عدم توفر استخدام التقنية احلاسوبية يف اللغة العربية داخل احلجرة الدراسية قد أشار إليها حممد إن مش

مبناقشة تفصيلية حول هذه  (13). ولقد قاممحمد فهام(12)وزواوي (11)، وحممد فهام(10)،وأشينيدا(9)فهاموإيسارجي
االخرتاعات واالبتكارات يف جمال تعلم اللغة العربية القضية بسرد العوامل اليت تؤدي إىل هذه املشكلة، من بينها: قلة 

عرب التقنية احلاسوبية، ولعلها ترجع إىل عدة عوامل مثل املستوى املتدين لكفاءة املدرسني يف استخدامهم احلاسوب 
، وصعوبة إجياد الربامج (15)، وقلة تدريب املدرسني(14)وبراجمه وبرجمياته خاصة لدى املدرسني الكبار يف السن

. كما أن جمال البحث العلمي يف إنتاج وابتكار التقنية التعليمية والتعلمية يف العربية حيتل مركزا (16)احلاسوبية يف العربية
. وابلتايل فسيقوم هذا املشروع البحثي ابلرتكيز على (17)هاما ألنه من اجملاالت اليت سيطر عليها تعليم اللغة اإلجنليزية

ليم اللغة العربية وتعلمها، خاصة أن هذا الربانمج ميتلك إمكانية تطوير آداء الدرسني يف إنتاج التقنية اخلاصة يف تع
 مهارة الكتابة وحتسينها، كاآليت:

 .استطالع مشكالت الدارسني الناطقني بغري العربية يف تعلم اللغة العربية حبيث يتم الرتكيز على مهارة الكتابة -1
يم برانمج حاسويب تعليمي خاص من أجل حتسني آداء الدارسني الناطقني هناك حاجة ملموسة حنو بناء وتصم -2

 بغري العربية، والسيما يف مهارة الكتابة.
احلاجة إىل تزويد الدارسني الناطقني بغري العربية الراغبني يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارة الكتابة هبذا  -3

 الربانمج احلاسويب التفاعلي النموذجي.
 على سبيل املثال فإنلربامج املتاحة لتحسني مهارة الكتابة مازالت حمدودة، ابملقارنة مع املهارات األخرى. و إن ا

                                                           
)9( On-line Arabic: Challenges, Limitations and Recommendations, MohdFeham Md. Ghalib&IsarjiSarudin In 

proceedings of National Conference on Teaching and Learning in Higher Education, Universiti Utara Malaysia -  

Kedah - 2000 (pp. 231-239). 
(10)Penggunaan PBBK (Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 

Arab sebagai bahasa asing: Satu tinjauan awal, Ashinida Aladdin, Afendi Hamat & Mohd. Shabri Yusof GEMA 

Online Journal of Language Studies - 2004,  Vol. 4(1) ISSN 1675-8021. 
(11) The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)12(A Evaluation of Implemented Curriculum of Speaking Skill in Arabic Communicative Subjects in Religious 

Secondary Schools, Zawawi Ismail, Unpublished PhD Dissertation, UniversitiKebangsaan Malaysia - Bangi - 2008.   
(13)The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)14(A Evaluation of Implemented Curriculum, Zawawi Ismail, 
(15)Penggunaan PBBK,Ashinida Aladdin, et al. 
)16(On-line Arabic, MohdFeham&Isarji. 
(17)Handbook for Arabic Language Teaching Professionalsin the 21st Centuries, Wahba, Kassem M. A.Taha, 

Zeinab& England, Liz, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers -  London - 2006. 



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL: 2, No: 1, 2016 

 

 
 
 
30 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 لكنالعبارات واجلمل. و أداةللتدقيق اآللياليت من شأهناتصحيحالبنية النحويةو قد أضاف  مايكروسوفت ووردبرانمج 
صحيحةمن دون إيضاح ال عدة خياراتفقطمن اجلملعلى تقدمي  راألداةمتاحةابللغتني اإلنكليزية والعربيةوهي تقتصهذه 

 أدانه:كما تشري إليه الصورة   مايكروسوفت ووردبرانمج  داةالتدقيقاملوجودةيفأل والنموذج املتاح اآلن. أي مربرلألخطاء
 

 

 منوذج من التصويب التةلقائي داخل برانمج ميكروسوت وورد(:1شكل )
اللغةالعربية  بقسميف السنتني األوىل والثانية   ميمهذه األداة اجلديدةعلى وجه اخلاصللغة العربية للطالبويتم تص

تصحيح أيعبارات أو مجلمع تقدميمربرات قدرهتا على  بعدة خصائص إضافيةمثلها ويتم تطوير األداة وتعزيز . وآداهبا
 داللية.وأسبابلألخطاء يف الكتابة،بناء على أسس صرفية وحنوية و 

 أهداف البحث
 من األهداف اليت تصبو إليها هذا البحث كاآليت:

تصميم برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي منوذجي يقوم على حتسني وتعزيز أداء الدارسني الناطقني بغري العربية يف  -1
 تقوميهم الذايت من أجل تطوير مهارهتم يف الكتابة يف العربية.

مي تفاعلي خاص وفعال يتم من خالله حتسني وتعزيز أداء الدارسني الناطقني بغري إنتاج برانمج حاسويب تعلي -2
 العربية يف تعلمهم ملهارة الكتابة يف العربية.

تقومي برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي خاص ميّكن الدارسني الناطقني بغري العربية من فهم العالقة بني أدائهم  يف  -3
 املناسبة مع إعطاء املربرات هلا.صحيحات الكتابة واألخطاء اللغوية والت

 أسئةل  البحث
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 كيف يتم تصميم برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي منوذجي لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلبة الناطقني بغري العربية.-1
 .ما خطوات إنتاج برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلبة الناطقني بغري العربية -2
ما مدى أتثري فعالية برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي لدى أداء الدارسني الناطقني بغري العربية  يف مهارة الكتابة  -3

 خالل التقومي املستمر للربانمج. واقرتاحاهتم لتطويره من
 منهجي  البحث

لتعرف على نظام الكتابة يقوم البحث على إجراءات "حتليل االحتياجات" ومنهجية اللغوايت احلاسوبية يف نظام ا
 العربية  احلاسوبية  كاآليت:

 .استطالع مشكالت الدارسني الناطقني بغري العربية يف تعلم اللغة العربية حبيث، مع الرتكيز على مهارة الكتابة -1
 تصميم نظرايت مبدئية ومنهجية لغوية حاسوبية خاصة يف تصميم نظام الكتابة العربية. -2
انمج حاسويب تعليمي تفاعلي خاص ميّكن الدارسني الناطقني بغري العربية من فهم العالقة بني تصميم وبناء بر  -3

 أدائهم  يف الكتابة واألخطاء اللغوية والتصحيحات املناسبة مع إعطاء املربرات هلا.
التأكد من فعاليته إجراء عملية جتريبية هلذا الربانمج احلاسويب التعليمي التفاعلي اخلاص من أجل حتسني تطويره و  -4

 يف تطوير مهارة الطالب الكتابية.
يف البناء والتصميم كما هو مبني يف الشكل  ADDIEويستند هذا املشروع البحثي يف التصميم والتطوير إىل نظرية

 ADDIEاشُتهر منوذج أدي التقومي(.  –التنفيذ )التجربة العملية(  –التطوير  -التصمبم  –التايل )التحليل 
شتق منه النماذج األخرى م التعليمي لدى معّدين الربانمج يف العصر احلديث حيث إنه يعّد منوذًجا أساسيًا تُ للتصمي

من مناذج التصميم التعليمي. وهو منوذج عام يساعد املصّمم يف إعداد املواد التعليمية ويناسب مع أي نوع من أنواع 
عية واملرونة يف خطواته ومراحله اليت تتكون من مخس ابلواق ADDIEالتعّلم. وعالوة على ذلك، يّتصف منوذج

(، D-Develop(، والتطوير )D-Design(، والتصميم )A-Analyzeمراحل رئيسة، وهي: التحليل )
 :(18)( املتمثلة يف الصورة اآلتيةEvaluate-E(، والتقومي )Implement-Iوالتنفيذ )

                                                           
(18)Trend and Issues in Instructional Design and Technology, A.Reiser& John V. Dempsey - 2006 (p. 19). 
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 اءات البحثي  لةلدراس  حسب منوذج أدي(: مراحل اإلجر 2شكل )

 
 جمتمع الدراس  ومراحل اإلجراءات البحثي 

يتكون جممتع الدراسة من الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية وهم يدرسون مادة تطبيقات حاسوبية يف اللغة واألدب 
م. 2013/2014من العام الدراسي  ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف الفصلني الدراسيني املختلفني من األول

ولقد مت اختيار هؤالء لتناسبهم لطبيعة املادة الدراسية اليت تقوم على تطوير أداء الدارسني من انحية املهارتني اللغوية 
 واحلاسوبية يف آن واحد. وميكن توضيح  مراحل اإلجراءات البحثية هلذا البحث كاآليت:

ذه املرحلة األوىل بتحليل احتياجات تصميم هذا الربانمج من الدراسات السابقة أ(التحليل : لقد قام الباحثون يف ه
 وحتليل األخطاء الكتابية لدى الدارسني الناطقني بغري العربية من خالل اإلنشاء الكتايب الذي طلب منهم الكتابة فيه.

التطبيقي حبيث قام الباحثون يف التصميم والتطوير: ينقسم تصميم هذا الربانمج إىل التصميم النطري والتطوير ب(
البداية بوضع األسس النظرية يف تصميم الربانمج من خالل حتليل نتائج حتليل أخطاء الدارسني يف الكتابة. ويلي بعده 

 التطوير التطبيقيي للربانمج وهو عبارة عن نوعية اخلط املبتكر املسمى ابملدقق الصريف.
قام الباحثون بتجربة هذا الربانمج لدى الدارسني املتخصصني يف برانمج اللغة التنفيذ والتقومي: يف هذه املرحلة، ج(

العربية وهم الناطقون بغريها يف عملية التقومي املستمر هلذا الربانمج بعد تصميمه. ومن خالله، طلب منهم كتابة بعض 
برانمج ميكروسوفت وورد واإلجابة  اجلمل القصرية ابستخدام هذه النوعية من اخلط املبتكر املسمى ابملدقق الصريف يف

 مراجعة

 مراجعة

 مراجعة

 مراجعة

 التحليل

 التقومي

 التطوير

 التصميم التتنفيذ
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( ملعرفة مدى قبول الدارسني له يف Google Surveyعلى أسئلة التقومي املستمر للربانمج عرب استبانة جوجل )
 :التقومي األول يف الرابط األيت

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-
DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform، 

 ليت أبرزها هذا الربانمج كاآليت:حيث متكن الدارسون من معرفة أخطائها اإلمالئية والصرفية البسيطة عرب املالحظات ا

 
 الصريف(: مالحظات التصويب من برانمج املدقق 3شكل )

 ات البحثأدو 
من جامعة مالاي، املعنون بـ"  (20)املنقولة من حبث جان الدين سردي(19)استخدم الباحثون استبانة التقومي التكويين

عرب استخدام الوسائط املتعددة القائمة على الويب يف تعّلم اللغة العربية االتصالية"، إذ اختار الباحثون هذه االستبانة 
 :ملعرفة مدى قبول الدارسني له يف التقومي األول يف الرابط األيت (Google Surveyاستبانة جوجل )

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-
DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform 

س أهنا تتناسب مع طبيعة الرسالة احلالية حيث تريد أن تقيس أداء الربانمج املصمم من انحييت احملتوى على أسا

                                                           
(19)Planning and Conducting Formative Evaluations, Improving the Quality of Education and Training, Martin 

Tessmer, Kogan Page Limited - London - 1993. 
(20)Pembelajaran Nahu Dalam Bahasa Arab Komunikasi Menggunakan Aplikasi Multimedia Berasaskan Web, 

Janudin, Sardi, Kerja Kursus Penyelidikan PhD, Universiti Malaya - 2009. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
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ومّت حتقيق صدق االستبانة وثباهتا بعرضها على إحدى األساتذة املتخصّصة يف جمايل تعليم اللغة العربية والتقنية. 
ض األسئلة وتعديل بعض صيغها حىت تكون الفقرات مفهومة بوصفها لغة اثنية وتكنولوجيا التعليم، وقاما ابستبعاد بع

مفتوح، وهي: القسم األول: البياانت  قسمفتتكون هذه االستبانة على أربعة أقسام، ثالثة منها مغلقة و للمفحوصني. 
الشخصية، والقسم الثاين: خصائص الربانمج املصمم وأداؤه، وتتضمن عشرة أسئلة، كما جاءت يف القسم الثالث 

ئلة عن حمتوى الربانمج واملتضمنة على أحد عشر سؤااًل سؤااًل. أما القسم الرابع فهو ينطوي على األسئلة املفتوحة أس
اليت قسمها الباحثان إىل ثالثة أبعاد أخرى، وهي: إجيابيات الربانمج، وسلبياته، ومقرتحات تطويره. ويطلب من 

ناسبة حنو حتسني الربانمج املصمم يف هذه األسئلة املفتوحة. وحدد الدارسني تدوين آرائهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم امل
( إىل "ال أوافق 1، حيث أشار رقم )5حىت 1الباحثان لكل بنود األسئلة املغلقة مخسة مستوايت لإلجابة املرقمة من 

( إىل "أوافق 5قم )( إىل "أوافق"، ور 4( إىل " أوافق إىل حد ما"، ورقم )3( إىل "ال أوافق"، ورقم )2بشدة"، ورقم )
 بشدة".

 نتائج تقومي برانمج مدقق صريف لتطوير مهارة الكتاب  من قبل الدارسني
 مرحةل  التحةليل:نتائج حتةليل األخطاء الكتابي  لدى الدارسني حسب تكرارها: -1

 طالبا وطالبة حسب تكرارها كاآليت: 24كانت نتائج حتليل األخطاء الكتابية لدى 
 الطالب األسةلوبي  مالئي اإل الصرفي  النحوي 

8 8 8 8 1 
8 2 3 19 2 

12 2 0 5 3 
7 0 2 6 4 
5 1 7 6 5 
4 0 10 2 6 
5 1 18 2 7 

12 2 4 4 8 
29 2 14 10 9 
9 0 3 3 10 
5 5 11 7 11 
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6 1 5 4 12 
6 2 2 6 13 
3 4 6 2 14 
5 0 3 1 15 
7 0 2 8 16 
4 6 21 10 17 

10 1 6 9 18 
8 1 4 5 19 
5 1 0 1 20 
5 1 4 4 21 

11 0 3 5 22 
16 1 1 6 23 
11 2 1 4 24 

201 
(38.7%) 

43 
(8.3%) 

138 
(26.6%) 

137 
(26.4%) 

 اجملموع

 اجملموع الكةلي (100%)  519
 حسب تكرارها( : نتائج حتةليل األخطاء الكتابي  لةلدارسني 2جدول )

 
ل أعلى النسبة املئوية من اجملموع الكلي، بينما األخطاء ( متث%38.7( جند أن األخطاء النحوية )2فمن اجلدول )

 (.%8.3( والصرفية )%26.4(، واألسلوبية )%26.6األخرى تتمثل يف األخطاء اإلمالئية )
 مرحةل  التقومي : -2

طالبا وطالبة وهم ينقسمون إىل شعبتني خمتلفتني يف الفصل الدراسي  32مت تقومي برانمج برانمج املدقق الصريف لدى 
 م. وكانت نتائج التقومي هلذه املرحلة كاآليت:2013/2014األول 

 أ( خةلفي  الدارسني:
والسنة الدراسية احلالية، وكذلك  يقوم هذا احملور بتحليل خلفية الدارسني من جنسهم إاناًث وذكورًا، وأعمارهم،
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 جنسياهتم. فوضع الباحثان مجيع البياانت يف اجلداول املوضحة فيما أييت:

 (: جنس الدارسني3جدول )
( طالبًة اليت ميثلن النسبة 25من الطالب، إذ بلغ عددهّن )ابلرجوع إىل اجلدول أعاله، جند أن عدد الطالبات أكثر 

(. ابلنسبة إىل أعمارهم، %21.9( طالًبا فقط، ونسبتهم املئوية )7( مقارنة ابلطالب الذين بلغ عددهم )78.1%)
سنة وهم منقسمون إىل السنتني األوىل والثانية من السنة الدراسية احلالية  24و 21، 20فهي ترتاوح ما بني 

جلامعة. وكان معظم الدارسني من اجلنسية املاليزية، ابستثناء طالبة من اجلنسية التايلندية وطالبتني من اجلنسية اب
 السنغافورية.

 ب( خصائ  الربانمج وأداؤه.
 التقدير املتوسط احلسايب البنود الرقم

 مرتفع 4.03 واجهة املستخِدم املصصّمة جذابة. .1
 مرتفع 4.10 ب.نوع اخلط للمالحظة مناس .2
 مرتفع 4.17 حجم اخلط للمالحظة مقروؤ. .3
 مرتفع 3.73 الصور املستعانة هبا جذابة. .4
 مرتفع 3.80 جودة اخلط للمالحظة جيدة. .5
 مرتفع 3.43 لون اخلط للمالحظة مناسب. .6
 مرتفع 3.40 اللون املستخدم كاف. .7
 مرتفع 4.37 سهولة فهم املالحظة يف التصويب. .8
 مرتفع 4.17 وّدية االستخدام .9

 مرتفع 3.90 أداء الربانمج بشكل عام ممتاز .10

 اجملموع الكةلي األنثى الذكر اجلنس
 32 25 7 العدد

 %100 %78.1 %21.9 النسبة املئوية
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 (: املتوسط احلسايب لكل بند من التقومي يف خصائ  الربانمج وأدائه4جدول )
( إىل املتوسط احلسايب لإلجابة عن كل بند من بنود األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه، 4يشري اجلدول رقم )

ن كل من األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه حصلت على تقدير مرتفع من الدارسني بوصفهم ويالحظ أ
 4.37إىل  3.40املستخدمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي، واليت سجلت درجة املتوسط احلسايب ترتاوح ما بني 

 .(21)ملعيار رابيكا أكسفوردحسب معيار  5من الدرجة الكاملة 
 ظات املقدم  يف الربانمجج( حمتوى املالح
 التقدير املتوسط احلسايب البنود الرقم

 مرتفع 4.19 حمتوايت الربانمج ذات الصلة ابلتحليل الصريف, .1
 مرتفع 4.32 هذا الربانمج مناسبة لتطوير أخطاء الطالب الصرفية. .2
 مرتفع 4.40 سهولة الفهم للمالحظة التصويبية. .3
 مرتفع 4.27 ات اليت يتوقع تعّلمهااحملتوى يقّدم املعلوم .4
 مرتفع 4.32 حمتوى املالحظات يساعدين على فهم األخطاء. .5
 مرتفع 4.10 املالحظات املقدمة واضحة. .6
 مرتفع 4.06 طول املالحظة مناسب. .7
 مرتفع 4.10 توضح املالحظات حتليلها لألخطاء بشكل جيد جدا. .8
 مرتفع 4.13 تعلم الذايت.حمتوى الوحدات حتّقق أهداف ال .9

 مرتفع 4.27 أداء الربانمج بشكل العام مفيد. .11
 مرتفع 4.16 طريقة تقدمي حمتوى املالحظات بشكل عام ممتاز. .12

 (: املتوسط احلسايب لكل بند من بنود حمتوى املالحظات املقدم  يف الربانمج5جدول )
كل بند من بنود األسئلة يف حمتوى املالحظات املقدمة يف   ( املتوسط احلسايب لإلجابة عن5يبني اجلدول رقم )

الربانمج، ويالحظ أن كل من األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه حصلت على تقدير مرتفع من الدارسني بوصفهم 

                                                           
(21)Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, L. Rebecca, Heinle&Heinle Publisher - 

Boston - 1990 (p. 291).   
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 4.40إىل  4.06املستخدمني هلذا الربانمج يف التحليل الصريف، واليت سجلت درجة املتوسط احلسايب ترتاوح ما بني 
(. بشكل عام، كانت النتائج هلذه االستبانة 1990ملعيار رابيكا أكسفورد )حسب معيار  5من الدرجة الكاملة 

 خصائص الربانمج وأدائه.أعلى وأفضل من االستبانة السابقة يف  
 معيار تقدير املتوساطات احلسابي  ملدى درج  التقومي

ستند الباحثون إىل تقادير املتوسطات احلسابية املأخوذة من من أجل تفسري املتوسطات احلسابية لالستبانة، فقد ا
( يف حبثها املاجسيتري، نظرًا أبن طبيعتها التقومي تتماشى مع طبيعة التقومي يف الدراسة 2010سلوى بنت صاحل )

 ( اآليت:6( املوّضح يف اجلدول )1990احلالية، وهي اتبعة ملعيار رابيكا أكسفورد )
 ديرالتق املتوسط احلسايب

 مرتفع جًدا 5.0 – 4.5
 مرتفع 4.5 – 3.5
 معتدل 3.4 – 2.5
 منخفض 2.4 – 1.5
 منخفض جًدا 1.4 – 1.0

 (22)(: معايري ربيكا أكسفورد6جدول )
 د( األجوب  من األسئةل  املفتوح  يف تعةليقات الدارسني حنو الربانمج:

انمج، ومخخذه واالقرتاحات املستقبلية لتطويره، فقد أبدى ابلنسبة إىل تعليقات الدارسني واقرتاحاهتم يف حماسن هذا الرب 
 (:9( حىت اجلدول )7الدارسون أراءهم جتاه هذه احملاور الثالثة واليت تتمثل يف النقاط الرئيسة كاآليت من اجلدول )

 
 
 
 
 

                                                           
(22) ibid. 
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 ( حماسن الربانمج:1
 حماسن الربانمج

ج، وهو يشري إىل التصويب من خالل املالحظة يتمكن الطلبة معرفة أخطاءهم الصرفية عرب هذا الربانم -1
 التوضيحية هلا. وهذه أفضل من املالحظة التلقائية املتوفرة يف برانمج ميكروسوفت وورد.

 يساعد الربانمج كثريا يف تعلم اللغة العربية وفهمها جيدا. -2
 مة وإدراكها.يساعد الربانمج كثريا يف فهم علل األخطاء الصرفية من خالل املالحظات املقد -3
 هذا الربانمج مفيد للطلبة يف تعلم مهارة الكتابة وتطويرها. -4

 (: حماسن الربانمج7جدول)
 ( مخخذ الربانمج:2

 املآخذ
 حيتاج الربانمج إىل التطوير من حيث لون اخلط املستخدم يف املالحظة املقدمة وحجمه. -1
 والتصويب ألنه غري واضح.بعض املالحظات املقدمة مازالت حتتاج إىل التعديل  -2
 هذا الربانمج مناسب للمستخدم الذي ينتمي إىل اخللفية العربية املعينة. -3
 (: مآخذ الربانمج8جدول )

 ( املقرتحات لتحسني الربانمج:3
 املقرتحات

 حيتاج الربانمج إىل تطوير لون اخلط املستخدم يف املالحظة املقدمة وحجمه.  -1
 طوط يف النصوص األصلية وحجم اخلط املستخدم يف املالحظة املقدمة.التفريق بني حجم اخل -2

 (: املقرتحات لتحسني الربانمج9جدول )
 مناقش  نتائج البحث

فمن نتائج البحث السابقة بشكل عام، جند أن هناك حاجة ماسة إىل تصميم مثل هذا الربانمج من أجل مساعدة 
ى الناطقني بغري العربية مثل العينة يف هذه الدراسة، ألهنم حباجة إىل الدارسني يف تعلم اللغة العربية وخصوصا لد
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وسائل معينة مساعدة يف تعلم العربية وخباصة يف تطوير مهارة الكتابة من الناحية الصرفية كما قام هبا الباحثون. وهذا 
ن النتائج الكلية يف التقومي. الربانمج على الرغم من بعض املخخذ املتبقية بعد تصميميه، قد دل على درجة مرتفعة م

ومع ذلك، لقد أشار هذا البحث إىل ضرورة تصميم الربامج األخرى يف التحليل النحوي واألسلويب من األخطاء 
ة كما دل اللغوية لدى الطلبة الناطقني بغري العربية خصوصا يف ماليزاي ألن معظمهم وقعوا يف األخطاء الكتابية األربع

 فا.( آن1عليها اجلدول )
 

 خالص 
لقد قد مّر بنا يف هذا البحث احلديث عن تصميم برانمج التحليل الصريف لدى الدارسني لدى الطلبة املتخصصني 
الناطقني بغري العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي منوذجا، والذي يقوم على عدة املراحل البحثية املتمثلة يف 

ت نتائج الدراسة بشكل عام إىل قبول املتعلمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي منوذج تصميمي "أدي".  وقد أشار 
احلاسويب التحليل الصريف، رغم أن هناك املقرتحات اليت طرحها الطلبة لتحسني الربانمج وتطويره يف املستقبل. وهذا 

اصة لدى الطلبة الناطقني بغري العربية يف الربانمج التعليمي احلاسويب نوع من أنواع تقنبة التعليم الالزمة والضرورية خ
 دراسة هذه اللغة وموادها يف ظل عصر االنفجار املعلومايت واجليل الرقمي اجلديد.
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            ABSTRACT 

 

   Sheikh Abu-Bakr Atiq Sanka is one of most prominent figure in Nigeria within 20th 

century; he has wide reputation in Islamic studies، Sufism، as well as his many 

literary creative works. His poem “al-ghurarul-bahiyyat fi isti`tāf khairil-bariyyah” is 

among such wonderful literary works. Thus this paper is aims to determine and 

discuss the phenomena and stylistic characteristics of Sheikh Atiq in this poem. 

 

 
 

 ةلخ  امل

من الناحية الشهرة العلمية  ،كان الشيخ أبو بكر عتيق سنك من أبرز الشخصيات يف نيجرياي خالل القرن العشرين   
فتسعى  ،ومن أحسن قصائده يف مدح الرسول واستعطافه قصيدة الغرر البهية يف استعطاف خري الربية ،واإلنتاجات األدبية

 حتليل مستوايت مكوانت أسلوب الشيخ يف نسج القصيدة. الورقة إىل 
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حبث لنيل الليستس للطالب عبدهللا غرب سركى مقدم إىل اللغة العربية  ،الربية والدراسات اإلسالمية قب مبجنبو أو أعماله اللغةلبكر حممد املالشيخ أبو  )1(

 )72ص (م 1987جامعة ابيرو عام 
 .سلغ بن عمر للشيخ عتيقبرتمجة الشيخ حممد  ،حتصيل الوطر )2(
 (.1ص )حتصيل الوطر  )3(

 الشيخ أبو بكر عتيق سنك
الكشناوي نسبة إىل مدينة كشنه ألن  رسالةبكر بن موسى امللقب ب مى  بكر بن خضر بن أبو هو الشيخ الصويف أبو

 م.1909حواىل عام أابه وجده من أهلها. ولد الشيخ عتيق يف مدينة كشنة الواقعة يف مشال غرب نيجراي 
 كنو ونشأ هبا وهنل من علماءها الكبار أمثال:  إىل مدينةبكر عتيق منذ صغره  انتقل الشيخ أبو

هـ واملتويف ليلة املولد النبوى عام 1313بكر بن حممد امللقب بـ جمنيوا. املولود ىف حارة )بقن روا.( سنة  الشيخ أبو
لغ هذه نسبة إىل بلدة اتبعة لعاصمة غانة ولد هبا فنسب إليها على والشيخ حممد سلغ بن احلاج عمر. وس .(1)ه1366

أخذ عنه الشيخ الكثري من الفنون ومساه "والد  ،(2)أهل التجارة من بالدان اهلوسية من نسبة املولد للبلدة اليت ولدها عادة
يف مجيع خصال اخلري كان مالكي  روحي" أوقاته كلها معمورة ابلداينة ما بني تدريس وذكر، أقر له احملب والعدو ابلسبق

الشيخ   .هـ1357وهو املؤسس ملعهد سلغ وتوىف شهر ذى احلجة عام  (3)املذهب أشعري العقيدة جتاين الطريقة....
حممد بن احلسن: عده الشيخ من مجلة أساتذته يف رسالة كتبها ىف ترمجة هذا الشيخ. أخذ عنه الشيخ عتيق علوم النحو 

 .فاته بقصيدةوراثه بعد و  ،واللغة
أنفق الشيخ أبوبكر عتيق أو قاته كلها يف التأليف والتدريس لذا جنده يؤلف ما يزيد على مائة مؤلف ما بني رسالة    

( إضافة إىل ألفية ىف نظم وصااي 2860وكتاب كما كان له ديوان شعر مطبوع يف حواىل ألفني ومثامنائة وستني بيتا )
  .متفرقة األوراق ويف كتبه الشيخ أمحد التجاين وأشعار أخرى

م 1979وابجلملة أن مؤلفات الشيخ ال حيصر ها إال أتليف مستقل، فقد خصه ابلبحث األستاذ حممد األمني عمر    
عنوانه  ،فمن ذلك كتاب قيم وفريد ،ىف حبثه لنيل الليسنس بقسم اللغة العربية جامعة ابيروا، وفاته شيء من هذه التواليف

وإظهار  ،قصيدة ابن حجروهذا الكتاب شرح لالمية امرئ القيس املشهورة على لسان أهل التصوف إزاحة اهلجر بشرح
ومن كتبه: إحتاف األحباء بذكرى وقعة أحد وما هبا من الشهداء،" وديوانه "هدية  ،امليس من أبيات امرئ القيس

يف الشيخ أبوبكر عتيق ليلة اخلميس التاسع األحباب واخلالن" وغري ذلك مما ذكره األستاذ حممد األمني عمر يف حبثه.وتو 
 . 1974هـ املوافق 1394من ربيع اآلخر عام 
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 (.154ص ) 1988 - القاهرة - مطابع الزهراء لإلعالم العريب ،حممد األمني عمر ،بكر عتيق وديوانه هدية األحباب واخلالن الشيخ أبو (4)
 (.108 ص) الطبعة: األوىل هــ1420-1999 - القاهرة -دار الشروق  ،حممد محاسة عبد اللطيف ،البناء العروضي للقصيدة العربية (5)
-506 ص 1 ج)الثالثة  :الطبعةه 1409-م 1989 - الكويت -ر اإلسالمية دار اآلاث ،عبدهللا الطيب ،املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها (6)

507.) 

 قصيدة الغرر البهي  يف استعطاف خري الربي 
 ومطلعها هو قوله: ،هي قصيدة المية خممسة من البحر البسيط

 إين أقــــــــــــــــــو  إذا مــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــــ   
 

 واشــــــــــــــتد أمــــــــــــــري و ــــــــــــــاق  عــــــــــــــ  ال ــــــــــــــب 
 احليــــــــــــ و ــــــــــــاع قةلــــــــــــ  و ابــــــــــــ  عــــــــــــ   

 
 اي مــــــــــــــــء بــــــــــــــــ    تــــــــــــــــدي األنبــــــــــــــــا  والرســــــــــــــــ 

ــــــــــرب والو ــــــــــ   ــــــــــ  يرجــــــــــ  ال  ــــــــــء لدي  (4)وم

وغرضها األساسي هو اإلستعطاف كما يظهر من من عنواهنا. وسوف تتناول الورقة بنيتها ، وتقع يف مخسة عشر بيتا 
 الصوتية والرتكيبية والتصويرية.

 البني  الصو ي  -1
على  ،ويتكون من تكرار "مسفعلن فاعلن" أربع مرات ،دة من البحر البسيطسبق أن أشران إىل أن القصي الوزن: -أ

 النحو التايل:
 مسفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن        مسفعلن فاعلن مسفعلن فاعلن

وهو اخلنب. أي حذف الثاين  (5)،حبيث يلزم يف كل القصيدة ،لكن الوزن يلزمه نوع من الزحاف جرى جمرى العلة   
 َفِعُلْن" فتصري " ،الساكن

 إن  أقو/  إذا/ ما  بنــــ /وجـــــــةلو
 

 وشتدد أم/ري و ا/ق  عنـــنيس/سبةلو
 مسفعلن/ َفِعَلْن/ مسفعلن/ فعلْن       مـــــــــسفعلن/ فاعلن/ مستفعـــــــــلن/ فعلن 

وهو أمر عادي أن  ،ركاتومسي هذا البحر بسيطا النبساط احلركات يف عروضه وضربه حالة خبنهما فتتوايل فيها احل   
تكون القصيدة هبذا النوع من احلركات كوهنا صيغت يف جو يغلب عليه اخلوف والرجاء حيث ينتقل الشاعر من اخلوف 
إىل الرجاء من بداية القصيدة حىت هنايتها. ويقول عن هذا البحر الدكتور عبدهللا الطيب أنه ال خيلو من إحدى النقيضني 

حيث كانت يف جانب اللني )اإلستعطاف(  ،ذا يتناسب مع غرض الشيخ عتيق يف قصيدته هذهوه ،(6)العنف أو اللني
 فال غرو إن اختذه الشيخ قالبا صوتيا هلذه القصيدة.
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 (.78ص ) 1998- منشورات احتاد الكتاب العرب ،حسن عباس ،خصائص احلروف العربية ومعانيها (7)
 (.154ص )حممد األمني عمر  ،بكر عتيق الشيخ أبو (8)
 .(78ص ) حسن عباس ،خصائص احلروف العربية (9)
ص ) 2010- حبث مقدم لقسم اللغة العربية جامعة قاصدى مرابح اجلزائر ،قريف سعيد ،ات األسلوبية يف اخلطاب الشعرى عند ايليا أيب ماضيالبني (10)

139) . 

ال خيتلف األمر ابلنسبة لروي القصيدة )قافية الالم( عن الوزن من انحية اإلنسجام الصويت بغرض  ال افي : -ب
كما أنه حرف جمهور متوسط الشدة. يقول عنه   ،م( من حروف اللنيالاحلرف)الفمن املعروف أن هذا  ،القصيدة

حيث كان الشيخ يعاين شدة  ،. وهذا يتماشى أيضا مع أحوال القصيدة(7)العاليلي: إنه )لالنطباع ابلشيء بعد تكلفة(
 فالتجأ لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبدأ خيربه مبا عاانه: ،وخوفا

 بــــــــــــ  الوجــــــــــــ إين أقــــــــــــو  إذا مــــــــــــا  
 

 واشـــــــــــتد أمـــــــــــري و ـــــــــــاق  عـــــــــــ  ال ـــــــــــب 
 و ــــــــاع قةلــــــــ  و ابــــــــ  عــــــــ  احليــــــــ  

 
 اي مــــــــــــء بــــــــــــ    تـــــــــــــدي األنبــــــــــــا  والرســـــــــــــ 

ــــــرب والو ــــــ   ــــــ  يرجــــــ  ال  ــــــء لدي  (8)وم

فانطباعه اآلن فقط أن يقول "اي من به تقتدي األنباء  ،واألمور اشتدت عليه وقلبه ضائق بشدته تلك ،فاخلوف أمل به 
 والرسل..."

ف الدكتور حسن عباس كالما حول صوت الالم قائال: "إن صوت هذا احلرف يوحي مبزيج من الليونة واملرونة ويضي   
املالحظ هنا هو أن الليونة تطغى على القصيدة  (9)والتماسك وااللتصاق. وهذه اخلصائص اإلحيائية ملسية صرفة."

فبهذا ميكن القول أبن اختيار الالم كروي للقصيدة  ،مع مزيج من القلق واخلوف كما كانت طبيعة صوت الالم ،أبكملها
 بل كان هناك عالقة نفسية بني احلرف وحالة الشيخ حني قرض القصيدة.  ،مل يكن من وجه الصدفة فحسب

 
  املعجم والدالل 

وقد  ،هم الشاعرلذا تعد دراسة األلفاظ املستخدمة عند شاعر ما نواة لف ،ميثل املعجم املادة اخلام لتكوين الداللة يف النص
ولكل شاعر معجمه اخلاص  ،عرف ابلثروة اللغوية اللفظية اليت يتحصل عليها الباحث من خالل دراسته إلبداع معني

 (10)الذي يتفرد به عن بقية الشعراء.
املصطلحات اإلسالمية والصوفية وخاصة  من-عتيقكسائر قصائد الشيخ -ويتكون املعجم يف قصيدة الغرر البهية   

 ويتخلل هذا ألفاظ تنتمي حلقل الطبيعة. ،القلب وأحواله ألفاظ
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 (.156ص ) حممد األمني عمر ،بكر عتيق الشيخ أبو (11)
 .ومسلم يف كتاب الزكاة رواه البخاري ابب فرض اخلمس (12)

 ،خمتار ،السنن ،الطاعات ،هللا ،السنة ،األنباء ،األنبياء ،الرسل وعندما نتحدث عن األلفاظ اإلسالمية فإننا جند منها:   
 الفضل. ،الرضى ،اهلدى ،الرشد ،إبليس ،الشيطان ،العرش ،التسليم الصالة، ،الرب ،الصحب ،اآلل ،التوسل

أهل  ،خامت الرسل ،خامت األنبياء ومن ذلك: ،ويف كثري من األوقات جند هذه األلفاظ اإلسالمية مكونة تكوينا إضافيا 
 رب العرش. ،خري الورى ،إمام الرسل ،سيد األرسال ،خامت األنبياء ،خري الوجود ،خري خلق هللا ،خري األانم ،سنتكم

وهذا جيران إىل احلديث عن األلفاظ  ،ال جتده إال عند شعراء إسالميني صوفيةفهذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ    
 ،توسلت ،الرجاء ،السر ،السند ،الوصول ،ةاحلضر  ،الوصل ،ومن ذلك: القرب ،املتداولة يف أوساط الصوفية دون سواهم

 فمثال يف قوله: ،القطب. وكل هذه املصطلحات وردت قصيدة الغرر البهية ،اخلتم ،الغوث
ـــــــــــــ  ـجاههم رب أرشـــــــــــــدين إ  النبـــــــــــــــــ ب
 

ــــــــــ  شــــــــــب  ــــــــــ  كــــــــــ  م ــــــــــرد  م  وابعــــــــــدين ال
ــــــــــــــــ     وقـــــــــــــــرب  فـــــــــــــــ ين رب لـــــــــــــــ   بـــ

 
ـــــــــــــ   وقطبنـــــــــــــا الغـــــــــــــوث خـــــــــــــتم األوليـــــــــــــا  ب

 (11) وســـــــــــــــــــةل  أن إ   ـــــــــــــــــــا  أ صـــــــــــــــــــ   

  ،فإن الشاعر يركب كلمتني تركيبا إضافيا لتوليد املفاهيم الصوفية ،وليس هذا فقط بل كما يف األلفاظ اإلسالمية    
فالرتكيب األول يرجع إىل ختم األولياء.  ،مشس السر ،حضرتكم ،ممد اخللق ،أكمل الكمال ،أصل كل الربااي كرتاكيب:

أما الثاين فريجع إىل فكرة "اإلنسان الكامل"  ،فكرة النور احملمدي اليت نشأت يف أوساط الصوفية وتغنو هبا يف أشعارهم
والثالث يعود لفكرة قاسم األرزاق املشار إليها يف حديث "إمنا أان  ،وسلمالذي يعنون به الرسول حممد صلى هللا عليه 

 وهكذا... (12)القاسم وهللا املعطي."
وهذا يتماشى مع نفسية الصويف وميوله يف اخلوض يف  ،وتنصب أكثر ألفاظ قصيدة الغرر يف حقل القلب وأحواهلا   

احلب )وردت  ،)وردت مرتني( القلب )وردت ست مرات( الفؤادفمن ألفاظه يف القصيدة: الوجل  ،دقائق النفس وأحواهلا
 مقصد. ،املىن ،الرَّْوم ،الرجاء )مع مشتقاهتا ورت سبع مرات( الصب ،خجال ،منذهل ،سبع مرات( اإلزعاج

يف  فإن دل هذا الكم والتوظيف هلذه األلفاظ على شيء فإمنا يدل على نوعية الثقافة اليت ينتمي إليها الشاعر وعقليته   
 اختياراته ملعجه اخلاص.

فقد انتقى  ،فصارت له مصدرا معينا على تكوين املعجم وتشكيل الصور ،ومل تكن الطبيعة مبعزل عن منظور الشاعر   
 النار. ،مشس ،مهى ،البحر ،اينعة ،أمثرت ،ألفاظا مثل الشجرة
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 البني  الرتكيبي 
ه نفم الكثري من األسرار الكالمية وأيخذ أبيدي القراء إىل فمن خالل ،بناء األسلوب يلعب الرتكيب دورا مهما يف   

لذا اهتمت به األسلوبية يف تفسري ونقد النصوص. وميكننا رصد أهم السمات الرتكيبة لقصيدة  ،دالالت الكالم الدقيقة
 الغرر البهية من ظاهرة التقدمي والتأخري واإلعرتاض واإللتفات يف اخلطاب مث احلذف.

ومن ذلك قول  ،فمن ذلك اإلهتمام ابلشيء ،لتأخري أسرار أييت من أجلها كما هو مبسوط يف كتب اللغةفللتقدمي وا   
 الشيخ:

 هـــــــــــ ا اـــــــــــ  أ   خا ـــــــــــعا خجــــــــــــا
 

 ملـــــــــــــــا عـــــــــــــــرا قةلبـــــــــــــــ  ا زعـــــــــــــــا  والوجـــــــــــــــ 
)اإلزعاج والوجل( مع كون  إن منزلة القلب يف اإلسالم عامة وعند الصوفية خاصة جعل الشاعر يقدمه على الفاعل 

وإىل جانب هذا هناك وظيفة  ،لكن اإلهتمام البالغ للقلب جعله يقدمه ،نظام اللغوي يقتضي أتخريه لكونه مفعوال بهال
 فلو أخر القلب ملا مسح له النظام بإلتيان ابلقافية. ومثله قوله: ،وهي وظيفة القافية ،أخرى هلذا التقدمي

 اي مـــــــــــــــء حببـــــــــــــــ  قةلـــــــــــــــ  الصـــــــــــــــ  يشـــــــــــــــتغ 
 
 

فالوضع العادي هو: "اي من يشتغل قلب الصب حببه" لكن وظيفة  ،عل واجلار واجملرورحيث أخر الفعل على الفا
اإلهتمام ابحلب وابلقلب ووظيفة القافية اجتمعتا فاضطر الشاعر لقلب الرتكيب إىل ما يصيب غرضه. ويبدو اهتمام 

 الشاعر ابلقلب جليا حيث يكرر ذلك بعد هذا حيث قال مناشدا الرسول أبن يطهر قلبه:
 فبحـــــــــــر جـــــــــــود  اي خـــــــــــري األ م  ـــــــــــا

 
 عـــــــــــــــء قةلبـــــــــــــــ  اذهـــــــــــــــ  األدران والغ  ـــــــــــــــا

 ،فقدم القلب عن الفعل )اذهب( فلو أراد لقال "اذهب األدران والغمما عن قلبه" لكن النظام الشعري حيول دون ذلك 
 أضف إىل هذا وظيفة داللية.  ،فالقافية والوزن جيربانه على تبديل النظام الرتكييب

فحاول الشيخ  ،وقصيدة الغرر البهية قصيدة استغاثة ،فهو أيضا ال أييت إال لغاية داللية أوال مث للوزن اثنياوأما اإلعرتاض 
فمن ذلك  ،وأتيت غالبا هذه النداءات معرتضة بني عناصر اجلمل ،سبك نظامها الشعري وحشو الوزن بكثرة النداء

 اعرتاض بني املبتدإ واخلرب يف قوله:
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــق ه-ألن  خـــــــــــــــــــري وزر - اي خـــــــــــــــــــري خةل

 
 

بل فيه إحياءات  ،فقوله: اي خري خلق هللا مل يكن فقط نداء عاداي أراد به حشو الشطر أو اعرتاض ال يزيد من الداللة شيئا
 اإلستعطاف جلذب انتباه املخاطب إليه. ومثله متاما قوله:
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 ســـــــــــــــــعد -اي خــــــــــــــــري األ م -مــــــــــــــــء عــــــــــــــــم اببــــــــــــــــك
 
 

سعد" لكانت اخلطاب أقل قدرا من السابق من الناحية الداللية كما  فلو أنت شطبت اإلعرتاض وقلت: "من عم اببك
 أن أثره على من يوجه إليه اخلطاب ينزل لدرجة أدىن. واقرأ قوله أيضا:

ــــــــــــيس ي ــــــــــــام الرســــــــــــ   -أم ل ــــــــــــك ط ــــــــــــ -اي إم  من
 
 

هكذا يسري نسق وابلتايل جيد املنشد ما يريد من املخاطب. و  ،جتد أن هلذه النداءات أثر على من يوجه إليه الكالم
 القصيدة لذا قال الشيخ يف تسميتها "...استعطاف خري الربية". 

فقد حيذف الشاعر مجلة أو جزءا من اجلملة سواء كلمة   ،أما احلركة املوضعية فتتجلى يف احلذف أوال مث اإللتفات اثنيا   
 ومن احلذف يف هذه القصيدة قوله: ،كانت أو حرفا

 عدمـــــــء عـــــــم اببــــــــك اي خـــــــري األ م ســــــــ
 

ــــــــد ـــــــام رشــــــــــــــــ ـــــــاي أق ـــــــك الع ـــــــ  ابب ـــــــء عةل  وم
 مـــــء   ينــــــ  بــــــك و ــــــا يف األ م ف ــــــد 

 
ــــــك فجــــــد ــــــروم الو ــــــ  من ــــــ  ل ــــــد ذاب قةل  ق

 بـــــــــــ  عةلـــــــــــ  إ  أقصـــــــــــ  املـــــــــــ  أ ـــــــــــ  
 
 

ففي الشطر األول والثاين ذكر جواب الشرط: )من عم سعد( )من أقام رشد( لكنه يف الشطر الثالث مل يذكر جواب 
فمن فعل ضد اسم الشرط يف الشطر األول والثاين فسيكون جواب الشرط ضد اجلواب يف اأُلولَيَـنْي.  ،لم بهالشرط للع

 لكنه ال يكثر من احلذف يف هذه القصيدة وقد يكون السبب هو رغبة الشاعر يف البوح جبميع ما يف قلبه أمام احملبوب.
فقد تنوع أسلوهبا من اإلخبار إىل اإلستفهام وإىل النداء  ،وأما اإللتفات فكان له دور كبري يف بناء أسلوب القصيدة

: إين أقول إذا ما انبين ،واخلطاب والغيبة... بدأ الشيخ القصيدة ابإلخبار عن حالته كل ما أصابته الشدة وملجئه
ت الثاين  ويف الوجل... ومل ينته من البيت األول حىت حتول للمنادات: اي من به تقتدي األنباء والرسل... واستمر للبي

الشطرين األخريين من البيت حتول إىل اإلخبار: هذا حمب أاتك خاضعا خجال.. وهكذا يتفنن الشاعر حىت ال ميل املتلقي 
 خبطاب وحيد.

وإن كان املخاطب واحدا فرتاه حينا خياطبه بصيغة  ،ومن أنواع اإللتفات يف القصيدة حتويله من خماطبة املفرد إىل اجلمع   
 استمع لقوله: ،يتحول إىل اإلفراد اجلمع مث

 قــــــد جــــــا  لتيــــــرا يرجــــــو الةليــــــاذ بكــــــم
 

 ف ــــــــــــــــــــابةلو  برفــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــء ســــــــــــــــــــياد كم
ـــــــــتكم   ووا ــــــــةلو  برفــــــــد مــــــــء عنايــــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــــــــابون  وبكــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــتم  ـــــــ  فــــــــــــــــــــبنتم أن
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 (.155)ص  حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (13)
 (.156ص ) املصدر السابق (14)
 (.130 ص) 2003 - مكة املكرمة - اندي مكة الثقايفاملسعودي،  فاطمة بنت قنيع مستور الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري، (15)

 (13)مــــــــء م ةلــــــــ  يرجــــــــ  ا ن ــــــــا  والغ ــــــــ  

ى هللا عليه وسلم بصيغة اجلمع مث حتول يف الشطر اخلامس إىل فإنك تراه يف األشطار األربعة األوىل خياطب الرسول صل 
 وهكذا استمر يف البيت الذي يليه. وأروع من هذا إلتفاته من اإلخبار إىل اإلستفهام يف قوله: ،اإلفراد

 هــــا دمــــ  عيــــ  لمهـــــر  احلــــ  فيــــك  ـــــا
 

 فهـــــــــ  أفـــــــــوز  ـــــــــا أرجـــــــــو  منـــــــــك  ــــــــــ 
 أم لــــــــــــيس ي اي إمــــــــــــام الرســــــــــــ  فيــــــــــــك 

 
 ري الورىبـــــــــــــك مـــــــــــــ إين  وســـــــــــــةل  اي خـــــــــــــ

 (14)آ  و ــــــــح  ومــــــــء لــــــــنهجهم  صــــــــةلوا 

مت حتول حتول  ،أم ليس له طمع فيما رغب من سيده ،مث حتول يتساءل هل سيفوز مبرماه ،بدأ ابإلخبار عن فرط حبه 
للمرة األخرية إىل اإلخبار الدال على الطلب والدعاء للحصول على ما يرجوه. وهذا اإللتفات أكسب النص رونقا وليونة 

 حيث ظهر الشاعر يف حالة يرثى هلا. ،يؤهالنه يف مقام الرجاء ويبثان فيه روح العطف مما يؤثرا على املتلقي
 

 الصورة الشعري 
الصورة الشعرية من املصطلحات النقدية احلديثة حيث تناوله النقاد احملدثون يف الشرق والغرب بدراسة عميقة على 

 رة الشعرية أبنه:وقد عرفت فاطمة املسعودي الصو  ،السواء
إبداع فين مشحون بتجربة شعورية يقدمها النص الشعري، ويقوم هذا اإلبداع على عالقة بني طرفني كالمها ظاهر أو "

أحدمها ظاهر واآلخر ابطن، أما مكوانته ومادته فمستمدة من العامل املادي وإن ركبت أحياان من كل غري موجود 
تشبيها أو استعارة أو تراسال ابحلواس أو رمزا أو رمسا أبلفاظ حقيقية مىت جنحت  مستخدما هلذا الرتكيب وسائل قد تكون

 (15)ىف إيصال التجربة الشعرية إيصاال مؤثرا موحيا"
ن الصورة وسيلة لنقل جتربة حياتية للمتلقي بصورة طريفة جتعله يفهم شعور الشاعر عن طريقها. لذا كانت فعلى هذا أ   

 ،الصورة من أهم العناصر اإلبداعية يف بناء النص الشعري. وكانت قصيدة الغرر البهية غنية من انحية تشكيل الصورة
ويف الوقت وجدان أن هذه الطرق تتداخل فيما بينها  ،حيث استعان الشاعر بطرق تقليدية من الكناايت واالستعارات

كما يفضي مجال االستعارة إىل إمكانية تناوهلا بطريقة حديثة كالتجسيم والتشخيص   ،تداخال جيعل الكناية تُرى استعارة
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 (.287-286 ص) أمحد اهلامشي،جواهر البالغة (16)
 (.63 ص)عبد العال شاهني  .د :حتقيق وتقدميبعة: األوىل، طال 1413 - 1992 - دار املنار ،الكاشاين عبد الرزاق ،معجم اصطالحات الصوفية (17)
 (.155ص )حممد األمني عمر الشيخ أبوبكر عتيق، (18)

 للمعاين اجملردة. 
 

 الكناي 
طلق وأريد به الزم معناه مع قرينة المتنع من وعند البالغييني هو لفظ أ ،الكناية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غريه

فقد يكون واسع الكف حقيقة كما يف  ،وذلك حنو أن تقول واسع الكف وتعين كثري اجلود (16)إرادة املعىن األصلي.
 وصف الرسول صلى هللا عليه وسلم. ويسم البالغيون الكناية إىل كناية عن الصفة واملوصوف والنسبة.

فمن ذلك قوله يكين  ،نرى توظيفه للكناية يف أكثر األوقات جاء للتعبري عن حالته النفسية ،فياوملا كان الشاعر صو    
 عن احلزن:

...................................... 
 

 واشــــــــــــتد أمــــــــــــري و ــــــــــــاق  عــــــــــــ  ال ــــــــــــب 
ــــــــ    ــــــــ  عــــــــ  احلي  و ــــــــاع قةلــــــــ  و اب

 
...................................... 

 
 

...................................... 
 
 
 
 

وهي   ،أما قوله "وضاق قليب" فكناية عن احلزن من جهة  ،قوله "ضاقت عين السبل" كناية عن ضيق احلال وعدم احليلة
كناية عن الصفة اليت يصرح ابملوصوف وابلنسبة إليه لكنه اليذكر الصفة املنسوبة إليه بعينها بل يذكر صفة أخري الزمة 

. فضيق القلب صفة الزمة للحزن. ومن الناحية الصوفية تعبري عن حالة تعرتي قلوب العارفني يطلقون للصفة اليت أرادها
لذا  ،وبعبارة أدق هي أرقى من اخلوف ويقابلها البسط ،وهي حالة نفسية أتيت بعد ابتعاد العبد من اخلوف ،عليها القبض

وقريب من هذا كناية عن احلب والشوق يف طلب  (17).قال الكاشاين القبض كاخلوف يف مقابلة الرجاء يف مقام النفس
 الوصول قوله:

.....................................
. 

 

...................................... 
 .....................................

. 
 

 قـــــــــد ذاب قةلـــــــــ  لـــــــــروم الو ـــــــــ  منـــــــــك فجـــــــــد
ــــــــــــــــ  أ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ  إ  أقصــــــــــــــــ  امل ــــــــــــــــ  عةل  (18)ب

ه وهو يف شدة هيجانه روما للوصول إىل حضرة الرسول عليه السالم ومل ينل مراده حىت ذاب من أجل فقد صور  قلب 
كأنه مكون من ثلج يذوب شيئا فشيئا من شدة احلرارة. وهذه كناية عن شدة اشتغال قلبه ابلوصول إىل حمبوبه   ،حتركاته
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 نسبية:صلى هللا عليه وسلم. واترة يصور نفسه ابكيا عن طريق الكناية ال
 ها دمع عيين لفرف احلب فيك مها!!

 ومن الصور الكنائية الرائعة قوله يكين عن الذنوب: ،فلم يصرح ابلبكاء بل ذكر الزمه وهو احندار الدموع من عينيه
ـــــــر ـــــــك اي خـــــــري األ م وق ـــــــد جـــــــا  ابب  ق

 
 ألنــــــــــــــــــــ  ايخــــــــــــــــــــري خةلــــــــــــــــــــق ه خــــــــــــــــــــري وزر

 لــــــــ ا  قــــــــد  ــــــــ  األ  ــــــــا     يــــــــر 
 

ــــــــــــــــرملــــــــــــــــا عــــــــــــــــا  مــــــــــــــــء األدران جــــــــــــــــا     ي
 جــــــــــــــــــــــــــــو أن  طهــــــــــــــــــــــــــــر  لعةلــــــــــــــــــــــــــــ  يصــــــــــــــــــــــــــــ  

كما استخدم "األدران" اليت علته أيضا للتعبري عن   ،فإنه يكين عن اقرتافه للذنوب فاستخدم "األثقال" للتعبري عن ذلك 
حيث وصف نفسه يف  ،مدى استغراقه يف الذنوب. واملالحظ يف هذه الصورة الرائعه هو أهنا صورة تنبض ابحليوية واحلركة

أشعث أوسخ حيمل على رأسه ثقال كبريا يتوجه لباب الرسول صلى هللا عليه وسلم لينزله ويغسل ما به من صورة رجل 
األدران والوسخ. فلم تكن الصورة جامدة بلجعلها الشاعر متحركة. وقد يفضي به التصوير الكنائي إىل وصف  نفسه 

 يلتمس من ينقذه: ،مريضا يلفظ أنفاسه األخرية
 و الةليــــــاذ بكــــــمقــــــد جــــــا  لتيــــــرا يرجــــــ

 
ـــــــــــــــــــــــء ســـــــــــــــــــــــياد كم ـــــــــــــــــــــــق م  ف ـــــــــــــــــــــــابةلو  برف

ـــــــكم   ووا ــــــةلو  برفــــــد مــــــء عنايتـــــــــــــــــــــــــــــ
 

...................................... 
...................................... 

م جيد ما يناسب حاله سوى لكنه حبث فل ،فالشاعر يتذلل أمام حمبوبه ويشكو إليه ضيق حاله وتدهور األمور يف حياته
 فوضع هذه الصورة مكنيا هبا عن حالته. ،حالة املريض املشرف على املوت
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 (.65الطبعة: الثانية )ص  1994 - القاهرة - دار اهلدايةحممود السيدشيخون، االستعارة: نشأهتا وتطورها،  (19)
 (.256 ص)مقري الشيخ إبراهيم إنياس  الصورة الشعرية عند (20)
 (.155ص ) حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (21)

 االستعارة:
تتكون اإلستعارة حبذف أحد أركان التشبيه وذكر ركن واحد بدعوى أنه قام مقامه.لذاعرف السكاكي االستعارة أبهنا "أن 

مدعيا دخول املشبه يف جنس املشبه به داال على ذلك إبثباتك للمشبه ما تذكر أحد طريف التشبيه وتريد الطرف اآلخر 
فلم يعقد تشبيهات فيها  ،ويف قصيدة الغرر البهية جند الشيخ فضل توظيف االستعارة على التشبيه (19)خيص املشبه به"

 حيث أتى بتشبيه بليغ يف قوله: ،إال يف مكان واحد
 فــــــــــــــــــبنتم أنــــــــــــــــــتم  ــــــــــــــــــابون  وبكــــــــــــــــــم

 
 ا ن ـــــــــــــــــا  والغ ـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــء م ةلـــــــــــــــــ  ير ـــــــــــــــــ 

كل هذا يشري إىل أن   ،ومن املعروف أن هذا النوع من التشبيه هو األقوى ومنه ينتقل املرء إىل املنزلة التالية وهي اإلستعارة 
ففي مطلع القصيدة يوافينا الشيخ عتيق  ،الشاعر مل يكن يريد جمرد التشبيه بل يذهب بعيدا إىل ما هو أقوى لتشكيل صوره

 رية رائعة حيث قال:بصورة استعا
 إين أقـــــــــــــو  إذا مـــــــــــــا  بـــــــــــــ  الوجـــــــــــــ  

 
 واشــــــــــــــتد أمــــــــــــــري و ــــــــــــــاق  عــــــــــــــ  ال ــــــــــــــب 

 و ــــــــاع قةلــــــــ  و ابــــــــ  عــــــــ  احليــــــــ  
 

 اي مــــــــــــــــء بــــــــــــــــ    تــــــــــــــــدي األنبــــــــــــــــا  والرســــــــــــــــ 
ـــــــــــــــــرب والو ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ  يرجـــــــــــــــــ  ال   ومـــــــــــــــــء لدي

ن به تقتدي فصرخ مستغيثا مبحبوبه بقوله " اي م ،يصور الشيخ اخلوف اخلوف يف صورة حيوان مفرتس عضه أبنيابه" 
فحذف املشبه به وهو احليوان  ،األنباء والرسل". لكنه مل يرد أن يكون يف ذلك تشبيه يطول الكالم حوله فعدل عنه

 املفرتس وذكر ما يالزمه وهو العض ابلناب.
للتعبري ومن الصور اإلستعارية اليت تدل على متكن الشيخ يف تشكيل الصورة استخدامه اإلضافة الالمعقولية يف القصيدة 

يتضايف لفظان ال صلة بني داللتيهما اإلفرادية، ويتالمحان لينخلع كل عن جتاربه. والرتكيب اإلضايف الالمعقويل هو  أن 
منهما عن جزء معناه لصاحل املعىن اإلضايف، وتنشأ خطورة هذه البنية يف ذلك التعانق الذي يقع بني اللفظني مبا ال جيد 

 يقول الشيخ عتيق يف مثل هذا:"(20)بىن الرتكيبية،الباحث له مثيال يف سائر ال
 ملــــــــا بــــــــد  لــــــــ   ــــــــس ال ــــــــر طالعــــــــ  

 
 وأمثــــــــــــــــــر  شــــــــــــــــــجرا  احلــــــــــــــــــ  اينعـــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــ    ــــــــــــوار طالعــــــ  ف ــــــــــــا  ملــــــــــــا رآ  األن
 

 مـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــودوين أ بـــــــــــــــــــــايب م اطعـــــــــــــــــــــ  
 (21)بــــــــ  عــــــــودوين إذا قــــــــاطعتهم و ــــــــةلوا  
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 .(791ص ) الطبعة األوىل 1999 - مكتبة لبنان انشرون الدكتور رفيق العجم، ،موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي (22)

كما أن إضافة الشجرات اليانعات للحب   ،مشسكيف يعقل أن يكون للسر   ،فإضافة الشمس للسر يعد تراسال للحواس
فلذا  ،ااملعجمية لصاحل املعىن الذي أراده الشاعر من اإلضافةميولد توترا دالليا جيرب الكلمتني على اإلنسحاب من دالاللته

خرج ميكن القول أبن الشاعر استعار للمتعة اليت جيدها احملب عند وصوله حملبوبه لفظ شجرة اينعة وأضافها للحب فأ
حيث أراد الشاعر معىن دقيقا  ،ذا كان األمر ابلنسبة لشمس السركوه ،الكلمتني من داللتهما الوضعية إىل معىن آخر

وقد اصطلح الصوفية فيه على ثالث مراتب وهي: األول يكشف هلم  ،أال وهي قضية الكشف ،جدا من معاين الصوفية
لث يكشف هلم عن روحانية حممد صلى هللا عليه وسلم اياء والثوالثاين يكشف هلم عن أرواح األنب ،عن صور األولياء

وهنا ابلضبط يريد الشيخ به األخري ألنه يف مقام التذلل أمام الرسول حممد صلى  (22)فيضع يف قلوهبم نور التوحيد الذايت.
 هللا عليه وسلم. ومن هذا النوع أيضا إضافة البحر للجود:

 فبحــــــــــــــر جــــــــــــــود  اي خــــــــــــــري الوجــــــــــــــود  ــــــــــــــا
 
 

 
 رسم ابلكةل ا ال

ويف تلك احلالة تكون الصورة مصوغة من كلمات  ،قد يعمد الشعراء اترةإىل تشكيل الصور بغري استخدام الطرق اجملازية
وهذه ميزة قليلة الورود يف شعر القدامى  ،حقيقية فيصور الشاعر مشهدا يف صورة رائعة دون اللجوء للتشبيه أو االستعارة

وبعبارة أدق كان الشعراء   ،ر ومكانة التعبريات اجملازية بصفة عامة عند القدامى يف بناءالشعروذلك لدو  ،والشعر التقليدي
 وذلك من أجل التحرر من مميزات الشعر العمودي. ،الرومنتيكيون أكثر توظيفا للرسم ابلكلمات

د بعض األماكن اليت شّكل لكن يوج ،تصويرا جمازاي -وكان أغلب التصوير يف شعر الشيخ عتيق بصفته شاعرا تقليداي   
 فمن ذلك قوله يف القصيدة: ،الصورة عن طريق الرسم ابلكلمات

 مــــــــــء أم اببــــــــــك اي خــــــــــري األ م ســــــــــعد
 

 ومــــــــــء عةلــــــــــ  اببــــــــــك العــــــــــاي أقــــــــــام رشــــــــــد
 مـــــــــــء   ينـــــــــــ  و ـــــــــــا يف األ م ف ـــــــــــد  

 
 قــــــد ذاب قةلــــــ  لــــــروم الو ــــــ  منــــــك فجــــــد

 بــــــــــــــــ  عــــــــــــــــودوين إذا قــــــــــــــــاطعتهم و ــــــــــــــــةلوا 
حيث صور القدوم والوقوف على ابب الرسول صلى هللا عليه وسلم ووصفه  ،الثالثة األوىل املالحظ هنا هو األشطر 

 ابلسعادة والرشد دون اللجوء إىل التشبيه أو اإلستعارة أو غري ذلك.
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 (.46 ص) 2 ، العدد:28 اجمللد: 2012 – دمشق جامعة جملة ،حسناء أقدح ،الصورة الشعرية عند املعتمد بن عباد (23)
 (.76 ص) الرابعة :الطبعة م2002- القاهرة-سينا  ابن مكتبة ،علي عشري زايد ،عن بناء القصيدة العربية احلديثة (24)
 (.156ص ) حممد األمني عمر بكر عتيق، الشيخ أبو (25)

 التج يد والتشخي 
عر العريب تقنية قدمية يف الشفالتشخيص أو األنسنة  (23) واملوضوع الذات بني االحتاد من ضرابن والتشخيص التجسيد

وهو أن يعمد الشاعر إىل املعاين اجملّردة ومظاهر الطبيعة اجلامدة فيصورها يف صور كائنات حية  ،والعاملي على حد سواء
 (24)حتس وتتحرك وتنبض ابحلياة".

 ومن التشخيص يف قصيدة الغرر البهية قول الشيخ:   
ــــــــةلي  ــــــــحب  رب هـــــــا قةلـــــــ  قـــــــد ابتـ  بــــــــ

 
 هنــــــــــــــا جةليــــــــــــــ مــــــــــــــء أجــــــــــــــ  ذا  أر  أدرا

ـــــار احلـــــ  قـــــد  ـــــةلي      ـــــو  مه ـــــا بن
 

  ـــــــــــةل  وســـــــــــةلم رب العـــــــــــر  مـــــــــــا  ةليـــــــــــ 
 (25)اي مـــــــء بـــــــ    تــــــــدي األنبـــــــا  والرســــــــ   

وأروع من هذا جتسيده للخوف حيث جسده يف  ،فصور القلب شخصا يصلي على الرسول كلما ُصلي بنريان احلب 
 صورة حيوان مفرتس له انب يعض.  يف مطلع القصيدة:
 مــــــــــــــــا  بــــــــــــــــ  الوجــــــــــــــــ  إين أقــــــــــــــــو  إذا

 كل هذا ليصل إىل عمق شعور املرء ويصور له ما يشعر به هو من األحاسيس كأنه يراه أبم عينيه. 
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  اخلامت :
 توصلت الورقة بعد تتبع أسلوب قصيدة الغرر البهية إىل نتائج أمهها:

 الستعطاف.استخدم الشاعر أسلواب يتسم ابلليونة وذلك انطالقا من غرض القصيدة وهو ا 
  تتجلى ليونة األسلوب أوال يف البحر العروضي املستخدم يف القصيدة )البسيط( وهو حبر ال خيلو من إحدى

 النقيضني العنف أو اللني حسب رأي النقاد.
 ويتخلل هذا  ،ومن الناحية املعجمية تستحوذ ألفاظ ومصطلحات إسالمية وصوفية وخاصة ألفاظ القلب وأحواله

 ل الطبيعة.ألفاظ تنتمي حلق
 ليجعل الكالم ذا أتثري على  ،استخدم الشاعر يف قصيدته انزايحات تركيبية كالتقدمي والتأخري واحلذف واإللتفات

 من يوجه له.
  كما كان الشاعر ابرعا يف تصوير أحاسيسه وجتاربه الشخصية بوسائل التصوير التقليدية من التشبيه واالستعارة

 صوير ابلتشخيص والتجسيم يف القصيدة.كما تتجلى مالمح الت  ،والكناية
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            ABSTRACT 

 

This research focuses on rhetorical phenomena in the book `as-Sina`atain` by 

Abu Hilal al-Askari.  This is dealing with the technical language rhetoric and 

criticism. In monitoring the phenomena of rhetorical innovative, the book 

discusses on the subsidiaries of many critics in rhetoric approaches. Regards to 

the above matter, the research highlights some significant roles in rhetoric and 

speech eloquence in order to confirm the meaning of language rhetorically. In  

this book, he suggested some requirements for the poets to be more scrutinize in 

dealing with the rhetorical aspect of the poems, thus the research tries to bring 

this issue forward for more discussions on it.  
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 ةلخ  امل

، ملا واهر البالغية يف كتاب الصناعتنييقوم هذا البحث على رصد األقسام واألصناف والضروب املبتكرة يف الظ
، مبا أن البالغة هي األرضية اليت يقف عليه النقاد يف معاجله للغة يف علم البالغةهلذه اإلضافات من أمهية ابلغة 

 .الفنية إذن العالقة وثيقة بني البالغة والنقد
إذ رصد الظواهر البالغية املبتكرة يف كتاب الصناعتني ومن هذه الظواهر ما صرح هبا أبو هالل العسكري على أهنا 

 .  ثري من النقاد والدارسنيمن ابتكاراته، ومنها ما مل يصرح هبا فقد اتبعه ك
ابلداللة فهي عون تستقل  ، وإن مل تكندور كبري يف البالغة كما للكالم وقد بني هذا البحث أن )اإلشارة( هلا

 . خلاصة، وهي النائبة عن اللفظ والكاشفة عن مقداره واملؤكدة له واملعربة عن املعاين اللفظ يف البيان
الغرض الذي نظم  ، وأن تشتمل علىقصيدة أدخل يف املعىنورصد ألـزام العسكري للشاعر أبن تكون خامتة ال

شتمل على مثل سائر أو ، وجيب أن ت القصيدة أجود بيت فيهاخر بيت يف، وأوجب أن يكون أالقصيدة من أجله
 .تشبيه مليح
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عبد السالم حممد  :حتقيق وشرح ،السابعة :م الطبعة1998 - ةقاهر ال -اخلاجني مكتبة ، هـ(255) أبو عثمـان عمر بن حبر اجلاحظ ، البيــان والتبيني(1)
 .(75ص  1)ج هارون 

 .(76ص  1)ج السابق(املصدر 2)
 .(116-115ص 1)ج السابق(املصدر 3)

 هالل العسكري يف كتاب الصناعتنيالظواهر املبتكرة عند أيب 
بل امتدت إىل إضافة أقسام ، مل تقف طريقة تناول العسكري للظواهر البالغية عند عملية اجلمع والنقل والتنظيم هلا

ومن هذه اإلضافات اليت ذكرها العسكري حديثه عن وظائف بعض ،  هذه الظواهر القدمةوتصنيفات جديدة إىل
 :الظواهر منها
 :اإلشارة

فقد كان ، قبل احلديث عن اإلضافات اليت أضافها العسكري هلا جيب أن نتعرف داللتها وأول من حتدث عنهـا
، ..،.وحمجوبة مكنونة، وبعيدة وحشية، رة خفيهإن املعاين مستو : )اجلاحظ أول من حتدث عن داللة اإلشارة بقوله

يي تلك املعاين ذكرهم هلا ، وهذه اخلصال هي اليت تقرهبا من الفهم .وإخبارهم عنها واستعماهلم إايها، وإمنا ٌيح
وصواب اإلشارة وحسن االختصار ودقه املدخل يكون إظهار ، .. وعلى قدر وضوح الداللة،.وجتليها للعقل

 .(1)(...املعىن
مث ، مث اخلط، مث العقد، مث اإلشارة، اللفظ) على املعـاين إىل مخسة أشياء هي صنف اجلاحظ أنـواع الـدالالتوي

 .(2) (اليت تقوم مقام تلك األصناف، والنصبة هي احلال الدالة، احلال اليت تسمى نصبة
، عاِن جتري يف وجوه كثريةاسم جامع مل) ويف حديث اجلـاحظ عـن أفضل من فسر البالغة وهو ابن املقفع بقوله

ومنها ما يكون يف ، ومنها ما يكون يف اإلشارة، ومنها ما يكون يف االستماع، فمنها ما يكون يف السكوت
 .(3)إىل املعىن واإلجياز هو البالغة( واإلشارة، ..،.االحتجاج

ابلداللة فهي تكون عون  وأن مل تكن تستقل، وهذا نص صريح يف أن البالغة تكون يف اإلشارة كما هي يف الكالم
 .ألهنا رديفته يف تصوير املراد، وإذا غاب اللفظ لسبب ما برزت هي لتنوب عنه، للفظ يف البيان

بل هي ، وعلى هذا فقد فصل اجلاحظ هذا التفصيل وأعطى اإلشارة حقها يف عامل البيان وجعلها إحدى وسائله
واملعربة عن املعاين اخلاصة إال أن من جاء بعد اجلاحظ مل يعِطها  ،لهفظ والكاشفة عن مقداره واملؤكدة النائبة عن الل
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 .(155-541)ص الدكتور حممد عبد املنعم خفاجي :بريوت حتقيق وتعليق- دار الكتب العلمية، هـ(327) أيب الفرج قدامة بن جعفر ،(نقد الشعر4)
بعّزهُم ) وفيه (151)ص ضبطه وصححه األستاذ مصطفى عبد الشايف  ،اخلامسة :مالطبعة2004–بريوت  –دار الكتب العلمية ديوان أمرئ القيس،  (5)

 ... (.ّعَزْزُت فإْن يذلُّوا
 .(155)ص أيب الفرج قدامة ، (نقد الشعر6)
- دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احلليب، هـ(395ت )عبد هللا بن سهل العسكري  أيب هالل احلسن بن، ( كتاب الصناعتينالكتابة والشعر7)

 .(348)ص حممد أبو الفضل إبراهيم و على حممد البجاوي :حتقيق ،األوىل :مالطبعة1952
 .(348السابق)ص (املصدر 8)
 السابق.( املصدر 9)

هـ( عندما حتدث عن ائتالف اللفظ واملعىن 327ت ) ا اجلاحظ هلا فهذا قدامة بن جعفرهذه األمهية اليت أعطاه
أو حملة ، إليها أن يكون اللفظ القليل مشتماًل على معاٍن كثرية إبماء: )وجعل من هذه األنواع اإلشارة إذ قال عنها

 .(4)وقد وصف البالغة فقال  هي حملة دالة(، كما قال بعضهم،  تدل عليها
  :حنو قول أمرئ القيس

 فـــــــــــــــــــــــــإن  لـــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــنوءُة أو تبــــــــــــــــــــــــــد ل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاّن خـــــــــــــــــــــــــــــــــاالَ    فســـــــــــــــــــــــــــــــــريي إن  يف َغس 
 لعِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزهُم َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزْزَت وإن يّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلُّوا 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــاالً   ــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــا أنَـ  (5)فــــــــــــــــــــــــــــُذهلُم أ ل

 لك أو ) فمن ذلك قوله، أن ألفاظه مع قصرها قد أشري هبا إىل معان طوال) :فعـلق على هذه األبيان بقوله 
 .(6)(وشرح وهو قوله  )أ لك ما أ ال(ومنه ما حتته معان كثرية ، ..،.تبدل(

وهذه األبيات ليس ، وهـذا التعليق يدل على أن قدامة بن جعفر يبعد دور اإلشارة احلقيقي هنا يف تكوين املعىن
وحمله ، إال أنه يف تعريفه هلا كان يشري إىل أن اإلشارة فيها أماء .ال ما يدل عليه من قريب وال بعيدو ، فيها إشارة

 .تدل عليها إال أن الشواهد اليت جاء هبا ال تدل على ذلك
هـي أن يكـون اللفـظ القليـل ُمشارًا إىل معان  :)هـ( ليعـرف اإلشـارة بقوله395ت هالل العسكري ) مث أيتـي أبـو

 .(7) (عليهاإبماء إليها وحملة تدل ، كثرية
وهللا ألزرن عليك  !أتعريين وأ  أ : )مث يتحدث العسكري عن أحـدى وظائف اإلشارة أثر نقله لقول البعض

، وتقيس شربك بفرتك، ما أظنك تْرَبُع على ظَْلعك، وألَحب نب إليك كريه املمات، وألبغضنك لذيذ احلياة، الفضاء
تعبري . إذ يرى العسكري أن (8) الَعثرة(وتستقبل حني ال تُقال ، فتعتذر حني ال تُقبل املعذرة، أمرك حىت تذوق وابل

 .(9) كثريفيه أشارة إىل معان كثرية و ديد شديد وأيعاد   (أ  أ )
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 .(204 ص 1)ج م 1983 - مطبعة اجملمع العلمي العراقي ،امحد مطلوب ، الدكتوروتطورها( معجم املصطلحات البالغية 10)
 .(205 -204ص 1السابق )ج املصدر  :(ينظر11)
 .(273، العسكري)ص (كتاب الصناعتني12)
 املصدر السابق.(13)

عن  اإليعاد يكون قد سبق غريه من النقاد الذين حتدثواو ، والعسكري يف تصرٌيه بوظيفة اإلشارة أبهنا للتهديد
 .اإلشارة واقتصروا يف احلديث عنها على القول أبهنا تكشف عن معاٍن كثرية دون حماولة اإلابنة عن هذه املعاين

وعند العودة إىل معجم املصطلحات البالغية جند أن الدكتور أمحد مطلوب ينقل تعريف اإلشارة عند املتقدمني 
 .(10))اإلشارة هي اإلماء( :بقوله

فقد عدها اجلاحظ من أصناف الدالالت على املعاين لكنه ال يريد هبا ، ارة عند النقاد القدامىمث جنده يذكر اإلش
مث يعود إىل ربط اجلاحظ اإلشارة ابلوحي ، املعىن البالغي الذي ذكره قدامة بن جعفر يف ابب ائتالف اللفظ واملعىن

 .(11) العسكريالذي ذهب إليه ، واحلذف
ال اعلم كيف  (أن اجلاحظ ال يريد ابإلشارة املعىن البالغي)السابق محد مطلوب وعند العودة إىل قول الدكتور أ

 :واجلاحظ واضح جدا يف حديثه السابق عـن أفضل مـن فسـر البـالغة هو ابن املقفع بقوله، استنتج هذا القول
رة حسب ما ذكر  وهذه داللة واضحة جدا ابن البالغة تكون يف اإلشا، ( ...اإلشارةومنها ما يكون يف ، ...)

 .سابقا
 

 :ومزج الشك ابليقني( فوجتاهل العار ، واإليغال، لالتذيييف )إضاف  العسكري وظائف لةلتأكيد 
: ال بل عده املوضع الثاين من البالغة لقول بعض البلغاء، لقد حتدث العسكري عن التذييل وأمهية موقعه يف الكالم

وذلك يف ، فقد أضاف وظيفة أخرى له وهي التوكيد (12) واملساوة(، والتذييل، اإلشارة، للبالغة ثالثة مواضع)
و ، حىت يظهر ملن مل يفهمه، إعادة األلفاظ املرتادفة على املعىن بعينه: )إذ قال والتذييل هو، حديثه عن التذييل
 .(13)(وهو ضد اإلشارة والتعريض، يتوك د عند من فهمه

: اليت ٌيسن فيها استعمال التذييل فيؤكد وظيفته مرة أخرى يف قولهمث يعرج على هذا التعريف حبديثه عن املواضع 
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 .السابق( املصدر 14)
 .[17] :اآلية ، من( سورة سبا15)
 .(373)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني16)
 .(374)ص  السابق( املصدر 17)
 .السابق ملصدرا (18)
 :متحقيق1963  - اجللس األعلى للشؤن اإلسالمية، عبد العظيم أبن أيب اإلصبع، حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن :ينظر( 19)

 - على نفقة أمني أفندي ،شهاب الدين أيب الثناء حممود بن سليمان احلليب، حسن التوسل إىل صناعة الرتسل :ينظر، و (387) ص حفين حممد شرف 
 .(100)ص  ه1315 -مصر 

 .(395)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني20)

والبعيد ، ألن تلك املواطن جتمـع البطيء الفهم، واملواقف احلافلة، وينبغي أن يستعمل التذييل يف املواطن اجلامعة)
وصح ، لذهن الّلقنفإذا تكررت األلفاظ على املعىن الواحد تؤكد عند ا، واجليد اخلاطر، والثاقب القرٌية، الذهن

 .(14) (للكليل البليد
ِزٓي إَِّلا )):حنو قوله تعاىل ((ٱۡلَكفُورَ َوَهۡل نَُجَٰ

 .(16)ومعناه وهل جيازي مبثل هذا اجلزاء إال الكفور، (15)

؛ بل وال َغريٍب عندي من ِبّرِك، فغرُي بديع من َفْضلك، بـََلَغين ُحْسُن حمضرك:)وفـي قول سليمان بن وهب لبعضهم
فغري بديع من :)فقـوله، (17) ..(،.حىت اجتمع يف قلب قد وطِّن ملوتك، وصغري حلق بكبري، صل بكثريقليل ات  

 .(18)فأكد ما تقدم (وصغري حلق بكبري، بل قليل اتصل بكثري:)تذييل لقوله (فضلك وال غريب عندي من برك
 .(19)والشهاب احلليبن هذه الوظيفة تكررت عند من تاله من النقاد من أمثال أبن أيب اإلصبع أوجند 

إذ يرى العسكري أن اإليغال ، وتتكرر وظيفة التأكيد مضافًا إليها التوضيح واحلسن عند احلديث عن اإليغال
مث أتيت ابملقطع فتزيد معىن آخر يزيد به وضوحاً وشرحاً وتوكيداً ، أن تستويف معىن الكالم قبل البلوغ إىل مقطعه:)هو

 .(20) (وحسناً 
 :يسحنو قول أمرئ الق 
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 .(37)ص  ديوان أمرئ القيس( 21)
 .(381، العسكري)ص كتاب الصناعتني(  22)
 .(169)ص قدامة بن جعفر ، ر( نقد الشع23)
 .(412)ص ، العسكري(كتاب الصناعتني24)
 .(5)ص أمحد حسن بسج  :قدم له وشرحه، األوىل :مالطبعة1995–ريوت ب- دار الكتب العلمية،ديوان ذي الرمة(25)
حممد عبد املنعم اخلفاجي  :مشرحه وعّلق عليه1954- مصر -يب احلليب وأوالده شركة ومطبعة مصطفى اب، هـ(296ت )عبد هللا بن املعتز ،(البديع26)

 .(162)ص 
 .(388-386)ص ، العسكريكتاب الصناعتني  :(ينظر27)

 كـــــــــــــــأن  عيـــــــــــــــوَن الـــــــــــــــَوْح  حـــــــــــــــول ِخبائنـــــــــــــــا
 

ـــــــــــــــــب   (21) وأرُحِلنـــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــزْع الـــــــــــــــــذي مل يثق 

 .(22)ألن عيون الوح  غري مثقبة، مل يثقب( يزيد التشبيه توكيداً ) قوله 
الذي قصر وظيفة املعىن الزائد ، وقد ذكر بعض النقاد السابقني على العسكري اإليغال من أمثال قدامة بن جعفر

اإليغال هـو أن أييت الشاعر ابملعىن يف البيت اتماً من غري أن :)وذلك إثر تعريفه له بقوله، التجويد أو املضاف على
يف أن يكون شعراً إليها فيزيد مبعناها يف جتويد ما ذكره يف ، مث أييت هبا حلاجة الشعر، يكون للقافية فيما ذكره صنع

 .(23)(البيت
هو إخراج ما يعرف : )إذ يعرفه بقوله، ومزج الشك ابليقني، هل العارفوتتكـرر وظيفة التأكيد عند احلديث عن جتا

 :حنو قول ذي الرمة .(24) (ليزيد بذلك أتكيداً ، صحته خمرج ما يشك فيه
 أاي ظبيــــــــــــــــــــة الوْعَســـــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــني ُجاَلجـــــــــــــــــــــلٍ 

 
 (25) ســـــــــــــــــــاملوبـــــــــــــــــــني الّنقـــــــــــــــــــا أأنـــــــــــــــــــِت أم أمُّ  

ولكنه اقتصر يف ، إذ عده من حماسن الكالم، (26) املصطلحوينسب إىل أبن املعتز أنه من أوائل من أشاروا إىل هذا  
كما نص يف ،  أما العسكري فقدم مفهومًا لظاهرة جتاهل العارف، ذكره له على االستدالل عليه ابلشواهد الشعرية

 .هذا املفهوم على وظيفة الظاهرة
جلديدة هلذه الظواهر وقد أضاف العسكري بعض الوظائف إىل الظواهر البالغية القدمة إذ أضاف بعض األقسام ا

 منها الوجه الرابع من رد األعجاز على الصدور.
 :إذ رأى أنه ينقسم إىل أربعة أقسام

منها ما يوافق آخر كلمة يف البيت آخر كلمة يف النصف األول. ومنها ما يوافق أول كلمة آخر كلمة يف النصف 
 .(27)ذي أضافه فهو ما يقع يف حشو النصفنيأما  القسم ال، األخري. ومنه ما يكون يف حشو الكالم يف فاصلته
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 .(48- 47)ص أبن املعتز ، لبديع: اينظر (28)
 (.162ص  1)ج  جعفر الكتاين :متحقيق1979- العراق-دار الرشيد  ،أبو علي حممد بن احلسن احلامتي ،( حلية احملاضرة يف صناعة الشعر29)
)ج حممد رضوان الداية  :أه وعلق عليهد.تقر  -دار قتيبة ، أبو حممد احلسن بن عليالبن وكيع، املنصف يف نقد الشعر وبيان سرقات املتنيب ومشكل شعره (30)
 .(61ص 1
 .(21-20 ص 3 )ج مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها (31)

فأبن املعتز أطلق ، فلم جندهم يذكرون هذا القسم، وعند البحث عن هذا القسم عنده النقاد السابقون للعسكري
ما يوافق آخر كلمة فيه آخر  : )وجعله على ثالثة أقسام هي، على هذه الظاهرة رد أعجاز الكالم على ما تقدمها

وما يوافق آخر كلمة فيه بعض ما ، وما يوافق آخر كلمة منه أول كلمة يف نصفه األول، كلمة يف نصفه األول
 .(28)فيه(

إذ حدد الكلمة اليت ترتدد يف النصف األول أبن أتيت يف ، أما احلامتي فسماه التصدير ومل يقدم له مفهومًا دقيقاً 
صف الثاين أترد يف اجلزء األخري أم ترد يف احلشو األول أو النصف أو العجز ومل ٌيدد موقع الكلمة اليت ترتدد يف الن

والتصدير هو أن يبدأ الشاعر بكلمة يف البيت يف أوله أو يف عجزه أو يف النصف منه مث يرددها يف : )إذ قال، منه
وجند  .(29) مستمعيه(النصف األخري فإذا نظم الشعر على هذه الصنعة  يأ استخراج قوافيه قبل أن يطرق أمساع 

 .(30)الم يتكرر عند ابن وكيعنص الك
رد إعجـاز الكالم على »ورد العجز على الصدر هو التصدير ومساه ابن املعتز : )أما الدكتور أمحد مطلوب فقد قال

 .(31)(وتبعه يف ذلك معظم البالغيني «ما تقدمها
ولكنه مل ، ن املعتز يف هذاويذكر الدكتور أمحد مطلوب يف اهلام  أن العسكري أحد هؤالء البالغيني الذين تبعوا اب

 .يذكر ان العسكري قد زاد على ابن املعتز القسم الرابع منه
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 .(321)ص  ، العسكري( كتاب الصناعتني32)
 .(331-321، العسكري)ص ( كتاب الصناعتني33)
 .(25)ص أبن املعتز ، ( البديع34)
، األوىل :الطبعةم1990 - القاهرة -، مكتبة اخلاجني هـ(370ت ) ـي القاسم احلسن بن بشر األمـدي أب، نة بني شعر أيب متـام والبحتـرياملواز  :(ينظر35)

 .(292، 282ص 1)ج الدكتور عبد هللا محد حمارب  :دراسة وحتقيق
 :حتقيق وشرح، األوىل :مالطبعة2006 -بريوت  –صيدا ، املكتبة العصرية، لقاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاينا، الوساطة بني املتنيب وخصومه :(ينظر36)

 .(47-45)ص  وعلي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم

 :ومن األقسام اليت أضافها العسكري أيضا ما يتصل ابلتجنيس
 .(32) أن يورد املتكلم كلمتني جتانس كل واحدة منهما صاحبتها يف أتليف حروفها(:)فالتجنيس عند العسكري هو

، ومنه ما جيانسه يف أتليف احلروف دون املعىن، الكلمة جتانس األخرى لفظاً واشتقاق معىنفالتجنيس منه ما تكون 
ومنه ما تكون ، ومنه ما تكون الكلمتان متجانستني إال أن الكلمة ختتلف عن األخرى يف تقدمي حرف أو أتخريه

 .(33) الكلمتان متجانستني إال أن الكلمة ختتلف عن األخرى يف زايدة حرف أو نقصانه
أما من سبقه من النقاد حنو ابن املعتز فقد ذكر ، ومن هذا النص فقد قسم العسكري التجنيس إىل أربعة أقسام

فمنه ما تكون الكلمة جتانس أخرى يف ) ب الثاين من البديع وهـو التجنيسإذ قال يف البا، القسم األول والثاين فقط
 .(34)يف أتليف احلروف دون املعىن(أو يكون جتانسها ، أتليف حروفها ومعناها ويشتق منه

 .(35) وجند اآلمدي يتابع ابن املعتز يف قصره للتجنيس على هذين القسمني فقط
، والتجنيس الناقص، والتجنيس املستويف، التجنيس املطلق) جاين فقد ذكر ثالثة أقسام له وهيأما القاضي اجلر 

 .(36) (وضمن التجنيس الناقص التجنيس املضاف
واع التجنيس اليت ذكرها القاضي اجلرجاين ان  األول منها وهو املطلق يتفق مع القسم األول الذي ويالحظ على أن
وما مساه ابلناقص يتفق مع النوع الرابع الذي ذكره ، وما مساه ابملستويف يتفق مع القسم الثاين، ذكره العسكري

جلرجاين وهو الذي زاده العسكري على أما النوع الثالث الذي ذكره العسكري ومل يذكره القاضي ا، العسكري
أما التجنيس املضاف الذي ذكره القاضي ، القاضي اجلرجاين ومن سبقه من النقاد الذين ذكر هم آنفًا مجيعاً 

 .اجلرجاين ومل يذكره العسكري فليس لنا عالقة به يف هذه الدراسة
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 .(62)ص بن املعتز ، ا( البديع37)
 .(174 )ص عبد العزيز رابح :هـتحقيق1384 - دمشق ،(ديوان النابغة اجلعدي38)
 .(68)ص رم البستاينك:متحقيق 1963- بريوت - دار صادر للطباعة والنشر، (ديوان النابغة الذبياين39)
 .(164ص 1)ج احلامتي، (حلية احلاضرة يف صناعة الشعر40)
 .(408، العسكري)ص (كتاب الصناعتني41)
 1)ج راجي األمسر  :قدم له ووضع هوامشه وفهارسه ،الثانية :مالطبعة1994– بريوت-دار الكتاب العريب ، للخطيب التربيزي، ( شرح ديوان أيب متام42)

 .إلْيَك سَوى الن صيحة والِوَداد( ...وفيه ).(205 ص

 :ومن األقسام اليت أضافها لةلظواهر القدمي  ما يتصل ابالستثناء
بن املعتز فهذا ا، وفصلوا احلديث فيه ويف أمثلته، و من األساليب الرائعة اليت وقف عليها علماء البالغة األوائلوه

 :بل أورد له مثالً قول النابغة اجلعدي، (37) فقد ذكره ولكنه مل يعرفه جيعله من حماسن الكالم
 

 فــــــــــــــــــــىت كُملــــــــــــــــــــت أخالقُــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــرَي أن ــــــــــــــــــــه
 

 (38)يـــــــــــاجـــــــــــوادح فمـــــــــــا يُبقـــــــــــي مـــــــــــن املـــــــــــاِل ابق 

بـل أطلق عليه أكثر من تسمية فسماه ، هـ( مل يكتِف بتسمية واحدة هلذا املصطلح388ت ) أما أبو علي احلامتي  
وأحسب أن ) ولـم يعـرفـه أيضا بل قال يف ابب االستثناء ، (أتكيد املدح مبا يشبه الذم) االستثناء( وأخرى) مرة 

 :إلحسان يف قولهأول من بدأ به النابغة الذبياين فأحسن كّل ا
ـــــــــــــــــــَر أن  ُســـــــــــــــــــُيوفـَُهمْ  ـــــــــــــــــــَب فـــــــــــــــــــيهْم َغيـْ  والَ َعْي

 
 (39)هِبِـــــــــــــــن  فـُلُـــــــــــــــولح مـــــــــــــــن قـــــــــــــــرَاع اْلَكَتائِـــــــــــــــبِ  

 .(40)(فهذا أتكيد للمدح مبا يشبه الذم 
 :واالستثناء على ضربني: )إذ قال عنه، أمـا العسكري فقد حتدث عنه ومساه االستثناء وزاد على من سبقه فيه

والتوكيد ، فتـكون الزيـادة اليت قصد ا، فتستثين بغيـره، أتيت مبعىن تريد توكيده والزايدة فيه فالضرب األول هو أن
 .(41)(الذي توخيته يف استثنائك

 :حنو قول أبو متام
ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــرِي ُجــــــــــــــــــــــْرمٍ  ــــــــــــــــــــــَل رهبُّ  تـََنص 

 
 (42) إليــــــــــــــك ســــــــــــــوى النصــــــــــــــيحِة يف الــــــــــــــوداد 
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 .(408، العسكري)ص (كتاب الصناعتني43)
 وفيه  .(79)ص مهدي حممد  صر الدين  :شرحه وقدم له ،الثالثة :مالطبعة2002–بريوت  -دار الكتب العلمية  ،(ديوان طرفة بن العبد44)

ــــــــــــــَر محْفِســــــــــــــِدها  َفَســــــــــــــَقى بــــــــــــــالَدك َغيـْ
 

 َصــــــــــــــــْوُب الَغمــــــــــــــــاِم ودمــــــــــــــــُة تـَْهمــــــــــــــــي 
  

 .(228ص  1)ج اجلاحظ،(البيان والتبيني45)
هنضة مصر للطباعة ، هـ(384) حممد بن عمران بن موسى املرزابينأبو عبيد هللا ، ( املوشح مأخذ العلماء على الشعراء يف عدة أنواع من صناعة الشعر46)

 .(65)ص  علي حممد البجاوي :والنشر حتقيق
 .(167)ص  حممد زغلول سالم :متحقيق1984  -مصر –منشأة املعارف ، ا العلويحممد بن أمحد ابن طباطب، (عيار الشعر47)

 .(43)(خول النقصان فيهاستقصاء املعىن والتحرز من د) أما الضرب الثاين فهو 
 :حنو قول طرفة بن العبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــَر ُمْفســــــــــــــــــــــــــــــــدها  فســــــــــــــــــــــــــــــــَقى دايرِك َغيـْ
 

 (44) صــــــــــــــــــــْوب الربيـــــــــــــــــــــع ودمــــــــــــــــــــةح تـَْهمـــــــــــــــــــــى 

أما ، فحديث العسكري عن ضريب االستثناء يقرتن يف احلقيقة بوظيفة كل ضرب منهما فالضرب األول يفيد التوكيد 
أشار بعض النقاد ومنهم اجلاحظ إىل هذا وأمساه االحرتاس يف وقد  .الثاين منه فيفيد االحرتاز من الوقوع يف اخلطأ

 .(45)(...ألن الفاضل ضار، طلب الغيث على قدر احلاجة: )حديثه على بيت طرفة السابق إذ قال
هـ(  إذ ذكره بصيغة الفعلية وليس 384ت ) أكثر وضوحنا عند املرزابين  -االحرتاس –وجند هذا املصطلح 
ملفاضلة اليت عقدها بني أقوال كل من الشعراء طرفة بن العبد و عنرتة بن شداد وحسان بن ابإلشارة يف قوله يف ا

..( .ألنه احرتس من عيب اإلعطاء على السكر، وقول عنرتة أحسن، فلهذا كان قول طرفة أجود) اثبت إذ قال 
(46). 
 

 :ومن الظواهر اليت أضافها العسكري ما يتصل حبديثه عن اخلامت 
جيب أن تكون القصيدة كلها  ) فهذا ابن طباطبا الذي رأى أنه، لذين سبقوا العسكري ابإلشارة إليهااكتفى النقاد ا

 .(47) (وصواب أتليف، وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معانٍ ، نسجاً وحسناً ، ككلمة واحدة يف اشتباه أوهلا آبخرها
فها أحد العناصر اليت حتقق البناء بوص، آخرها() ك إشارة واضحة إىل اخلامتة بقولهومن نص ابن طباطبا هنا

 .وهذا ٌيدث بتناسبها وتالمحها مع ابقي أجزاء النص، الصحيح داخل النص
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 .(51)ص اجلرجاين، (الوساطة48)
 .(51السابق)ص (املصدر 49)
 .(464، العسكري)ص (كتاب الصناعتني50)
 السابق.( املصدر 51)

أن جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص ) للشاعر جيب االلتزام به إذ عليه فقد حدد طريقاً  أمـا القاضي اجلرجاين
 .(48) (وبعدمها اخلامتة

انتباه املتلقي املواقف هي اليت تساعد الشاعر أو الكاتب يف جلب  ومن هذه النص يرى القاضي أن هذه
ومل تكن األوائل ختصها ، وتستميلهم إىل اإلصغاء، فإهنا املواقف اليت تستعطف أمساع احلضور) واستعطافهم بقوله

فأما أبو ، اسنفإنه ُعين به فاتفقت له فيه حمـ، وقد احتذى البحرتي على مثاهلم إال يف االستهالل، بفضل مراعاة
واتفق للمتنيب فيه خاصة ما بلغ املراد وأحسن ، متام واملتنيب فقد ذهبا يف التخلص كل مذهب واهتما به كـل اهتمام

 .(49) (وزاد
ملا هلا من قدرة يف ، وقد أوصى القاضي اجلرجاين أن على الشاعر إن جيتهد يف حتسني االستهالل والتخلص واخلامتة

، مث  قارن بني عناية األوائل هبذه العناصر يف القصيدة وعناية احملدثني، ذبه إىل موضوع الكالمالتأثري على املتلقي وج
 .وذكر أن احملدثني تفوقوا على الشعراء القدامى يف ذلك أمثال أيب متام واملتنيب

وأن ، عىنإذ ألزم الشاعر أن تكون خامتة قصيدته أدخل يف امل، أما العسكري فقد توسع يف احلديث عن اخلامتة
ينبغي أن ) الذي توّجه به إىل الشاعر إذ قالوذلك يف حديثه ، تشتمل على الغرض الذي نظم القصيدة من أجله

 .(50) (وأدخل يف املعىن الذي قصدت له يف نظمها، يكون آخر بيت يف قصيدتك أجود بيت فيها
 :ه وسلم ويستعطفه بقولهحنو قول ابن الزبعري يف آخر قصيدة يعتذر فيها إىل النيب صلى هللا علي

ــــــــــوب قــــــــــد خلــــــــــتْ   فخــــــــــذ الفضــــــــــيلة عــــــــــن ذن
 

 (51) واقبــــــــــــــــل تضــــــــــــــــرع مستضــــــــــــــــيف اتئــــــــــــــــبِ  

 .فقد مجع يف هذا البيت مجيع ما ٌيتاج إليه يف طلب العفو 
بل أشار إىل طرائق الشعراء ، ومل يكتِف العسكري أبن تشتمل اخلامتة على موضوع القصيدة بشكل خمتصر

وذلك أبن تشتمل على مثل سائر أو تشبيه مليح على حنو ما قال بشر بن أيب ، ةوالكتاب احلذاق يف عمل اخلامت
 :خازم يف أخر قصيدته
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 .(465-464السابق)ص املصدر  :(ينظر52)
و ، (286)ص حامد عبد اجمليد ، و أمحد أمحد بدوي :هـتحقيق1380 -مصر - مصطفى البايب احلليب، أسامة بن منقذ، البديع يف نقد الشعر :( ينظر53)

- بريوت- منشورات مكتبة اهلالل، تقي الدين أبو بكر بن علينب حجةاحلموي ،وخزانة األدب وغاية األرب، (616)ص بن أيب اإلصبعا، حترير التحبري
 .وغريها( 493ص 2 )ج حتقيق عصام شعيتو، األوىل :مالطبعة1987

 .(41)ص أيب الفرج قدامة، نقد الشعر :(ينظر54)
 .(266، العسكري)ص (كتاب الصناعتني55)
 .(127)ص (ديوان أمرئ القيس 56)

 وال يُنجـــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــرات إال
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو الِف  بـَرَاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء القت
 .(52) واألمثال أحب إىل النفوس حلاجتها إليها عند احملاضرة واجملالسة، فقد وضع مثاًل سائراً  

امتة بعد أن تناوهلا هؤالء النقاد وال سي ما بعد ما أضاف إليها العسكري هذه اإلضافات  ومل يبَق احلديث عن اخل
وابن أيب اإلصبع املصري وكل ، ومن هؤالء النقاد أسامة بن منقذ، بل أصبح حمل عناية النقاد واهتمامهم، كما هو

 .(53) أصحاب البديعيات
 

 اهر املتقارب :ومن إضافات العسكري حماولته وضع حدود فاصةل  بني الظو 
على حنـو تقسيمه يف تفريقه بني ، لقد كانت عناية العسكري ابلتقسيم عالية إذ جعل كل ظاهرة يف ابب يستقل هبا

 .والثاين خيتص ابلشعر، إذ جعل األول خيتص ابلنثر، السجع واالزدواج والرتصيع
إال أنه مل يذكر السجع واالزدواج ، (54)رإال أننا نلحظ أن قدامة بن جعفر قد سبقه إىل جعل الرتصيع خاصاً ابلشع
وال ٌيسن منثور الكالم وال ٌيلو حىت ) ويفرق بينه وبني الرتصيع كما فعل العسكري إذ يكون هذا ظاهرًا يف قوله 

 .(55)يكون مزدوجاً(
وصار ذلك اجلنس مـن ، وقـد أعجب العرب السجع حىت استعملوه يف منظوم كالمهم)وقـال يف موضع آخـر 
 :حنو قول أمرئ القيس، وسجعاً يف سجع، الكـالم منظوماً يف منظوم

ــــــــوى َشــــــــنِج الن ســــــــا  ســــــــليُم الشــــــــظى َعبــــــــِل الش 
 

 (56)لــــــــــه حجبــــــــــاتح ُمشــــــــــرفات علــــــــــى الفــــــــــال 

 :وقوله 
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 .(69السابق)ص (املصدر 57)
 .(271- 270، العسكري )ص (كتاب الصناعتني58)
 .(390السابق)ص (املصدر 59)
 .(411، العسكري)ص ( كتاب الصناعتني60)
 .السابقدر (املص61)

ـــــــــــــــــــــــــــُع الكـــــــــــــــــــــــــــالمِ  ـــــــــــــــــــــــــــاِم قطي ـــــــــــــــــــــــــــوُر القي  فـَُت
 

ـــــــــــــــــــرُّ ّعـــــــــــــــــــْن ذي ُغـــــــــــــــــــروب َخِصـــــــــــــــــــر   (57)يـَْفتَـ

 .(58)(ن الشعر املرصعومسى أهل الصنعة هذا النوع م 
رصعت  :وأصله من قوهلم، وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً : )كما عقد للرتصيع اباًب خاصًا به وعرفه بقوله

 .(59) إذا فصلته(، العقد
ويف بعض األحيان ، نالحظ ان العسكري كان ميل إىل حتديد الظواهر وفصل كل ظاهرة واستقالهلا عن األخرى

االستطراد ) ل اليت ذكرها النقاد من قبله حنوهذا األمر فقد كرر العسكري بعض الفصو جند العسكري يبالغ يف 
 . (والعطف وغريها، واخلروج والطباق والسلب واإلجياب

إال أنه يعقد هلما ، وأننا جند أن النقاد القدامى جيمعون بني السلب واإلجياب وجيعلوهنا ضراًب من أضرب الطباق
 وغريها من الظواهر والفصول. فصالً مستقاًل عن الطباق

 
 :الظواهر اليت قال عنها أهنا من مستخرجاته هي

 :. التشطري1
، وتتعادل أقسامها مع قيام كل واحد منهما بنفسه، وهو أن يتوازن املصراعان واجلزآن:)وقد عرفها العسكري بقوله

 (رضى عن الزمان طابت معيشته ومن، من عتب على الزمان طالت معتبته:)حنو قوهلم .(60) (واستغنائه عن صاحبه
 .(61) رأس املدارة ترك املماراة( فاجلزآن من هذه الفصول متواز  األلفاظ واألبنية:)وقول آخر

 :.  اجملاورة2
من ، ووقوع كل واحد منهما جبنب األخرى أو قريباً منها، تردد لفظتني يف البيت:)لقد عرف العسكري اجملاورة بقوله
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 .(413السابق )ص  (املصدر62)
الدكتور حنا  :قدم له ووضع هوامشه وفهارسه، األوىل :مالطبعة1993–بريوت  - دار الكتاب العريب، (شرح ديوان علقمة بن عبدة األعلم الشنتمري63)

 .(44 )ص نصر احليت
 .(413 ، العسكري )ص(كتاب الصناعتني64)
 .(416السابق)ص (املصدر 65)
 .(57 ص 1)ج  التربيزي، ديوان أيب متام( شرح 66)
 .(423، العسكري)ص (كتاب الصناعتني67)
 .[43-42]:تنياآلي ، من( سورة يونس68)

 :حنو قوله علقمة، (62) (واً ال ٌيتاج إليهاغري أن تكون إحدامها لغ
 ومطعـــــــــــــــــم الغُـــــــــــــــــْنِم يـــــــــــــــــوم الْغـــــــــــــــــنم ُمْطِعُمـــــــــــــــــه

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــه واحملـــــــــــــــــــــــــــــــروم حمـــــــــــــــــــــــــــــــرومُ    (63) أين  توج 

 .(64) مثله (احملروم حمروم)جماورة، و (الْغنم يوم الغنم) فقوله 
 :. االستشهاد واالحتجاج3

وهو أحسن ما يتعاطى من أجناس صنعة ، وهذا الصنف كما يقول العسكري كثري يف كالم القدماء واحملدثني
وهو أن أتيت مبعىن مث تؤكده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد على ، وجمراه جمرى التذييل لتوليد املعىن، الشعر
 .(65) واحلجة على صحته، األول

 :حنو قول أيب متام
ــــــــــــــــــــــــإنه ــــــــــــــــــــــــك فـ  فاضـــــــــــــــــــــــمْم قواصـــــــــــــــــــــــيهم إلي

 
ـــــــــــــــــــــــوادي بغـــــــــــــــــــــــري ِشـــــــــــــــــــــــعابِ    ال يزَخـــــــــــــــــــــــر ال

 للُّـــــــــــــــوءاِم ولـــــــــــــــْن تَـــــــــــــــرىوالســـــــــــــــهم ابلـــــــــــــــري  ا 
 

 (66) بيتــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــال ُعُمــــــــــــــــــــــٍد وال أطنــــــــــــــــــــــابِ  

 :. املضاعفة4 
 :حنـو قـوله تعـاىل، (67)ومعىن كاملشار إليه(، معىن مَصرّح به :هو أن يتضمن الكالم معنيني: )يقـول العسكري عنـها

ن يَۡستَِمعُوَن إِلَۡيَكَۚ أَفَأَنَت تُۡسِمُع  َوِمۡنُهم)) مَّ مَّ ن يَنُظُر إِلَۡيَكَۚ أَفَأَنَت تَۡهِدي  َوِمۡنُهم٤٢واْ ََل يَۡعِقلُوَن َولَۡو َكانُ  ٱلصُّ َولَۡو َكانُواْ ََل  ٱۡلعُۡميَ مَّ

فاملعىن املصرح به يف هذا الكالم أنه ال يقدر أن يهدي من : )ويعلق على هذه اآلايت بقوله.(68)((٤٣يُۡبِصُروَن 
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 .(423، العسكري)ص كتاب الصناعتني(69)
 .(424السابق)ص املصدر ( 70)
 .السابق(املصدر 71)
 .السابق(املصدر 72)
 .(377ص  1)ج الثالثة  :مالطبعة2002–بريوت - كتب العلميةدار ال، شرح األستاذ أمحد حسن بسج، (ديوان ابن الرومي73)
 .(425، العسكري)ص (كتاب الصناعتني74)
 .(427السابق)ص  (املصدر 75)

واملعىن املشار ،  أنه صَرف قَلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورييتهامبعىن، وَصّم عن الَكِلم البينات، َعِمَى عن اآلايت
 .(69)(ومع العمى فقدان النظر فقط، ألنه جعل مع الصمم فقدان العقل، إليه أنه َفض ل السمع على البصر

وهو أن تورد االسم الواحد على وجهني وتضمنه معنيني كل : )ويضيف العسكري إىل هذا الباب نوع آخر بقوله
 :حنو قوهلم، (70) (احد منهما معىنو 

ــــــــــــــــــرُه ــــــــــــــــــِدي الّــــــــــــــــــِذي زارين والســــــــــــــــــيف خَيُْف  أَْف
 

 وحلــــــــــــــــظ عينيــــــــــــــــه أْمَضــــــــــــــــى مــــــــــــــــن َمضــــــــــــــــاَربه 
 فمـــــــــــــــا خلعـــــــــــــــت جنـــــــــــــــادي يف العنـــــــــــــــاِق لـــــــــــــــه 

 
ــــــــــــــه   (71) حــــــــــــــىت لبســــــــــــــت جنــــــــــــــاداً مــــــــــــــن ذوائب

 .(72) واآلخر أن حلظه أمضى من مضاربه، فقد جعل يف السيف معنيني أحدمها أن خيفره 
 :قول أبن الرومي وضرب منه آخر حنو

َتًضـــــــــي ـــــــــْيِف والســـــــــيف ُمنـْ  جبهــــــــِل كجهـــــــــل الس 
 

ـــــــْيف ُمْغَمـــــــدُ    (73) وحلـــــــم كحلـــــــم الســـــــيِف والس 

 :. التطريز5 
فيكون فيها  ، هو أن يقع يف أبيات متوالية من القصيدة كلمات متساوية يف الوزن: )لقد عرفـه العسكري بقـوله

 .(74) كالطراز يف الثوب وهذا قليل يف الشعر(
 :ما جاء فيه قول أمحد بن أيب طاهر الكاتب وأحسن

ــــــــــــــــــاَ يــــــــــــــــــُده ــــــــــــــــــو قاســــــــــــــــــٍم جــــــــــــــــــادْت لَن  إذا أب
 

ــــــــــــــــــد األجــــــــــــــــــودان: الَبْحــــــــــــــــــُر واملطــــــــــــــــــر   مل ٌُيَْم
 وإن أضـــــــــــــــــــــــــاءْت لنـــــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــــواُر ُغرتـــــــــــــــــــــــــه 

 
ــــــــــــوران: الشــــــــــــمس والقمــــــــــــرُ    (75)تضــــــــــــاءل األن

 .األنوران() و ، األجودان(: )فالتطريز يف قوله 
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 السابق.(املصدر 76)
بعة األوىل مالط1993–بريوت  –دار الكتب العلمية ، دراسة وتبويب الدكتور مفيد حممد قميحة، هـ(246) (ديوان احلطيئة برواية وشرح ابن السكيت 77)

 .(45)ص 
 .(428، العسكري)ص كتاب الصناعتني  :(ينظر78)
 .(202)ص م 1986 - بريوت- دار بريوت للطباعة والنشر، (ديوان أيب العتاهية79)
 .(450-449، العسكري)ص كتاب الصناعتني(80)

 :. التلطف6
 .(76)واملعىن اهلجني حىت حتسنه(، هو أن تتلطف للمعىن احلسن حىت  ّجنه: )لقد قال العسكري عنه

أي أن ، ومل يكن ابابً من أبواب الصنعة، ويصرح العسكري ابن هـذا الصنف لـم يسمع به عند من سبقه من النقاد
حنو قول .لصنعةهذا الصنف من أبتكاراته الذاتية ومل يتطرق له أحد من قريب أو بعيد وليس له شبيه بني أبواب ا

 :احلطيئة يف قوم كانوا يلقبون أبنف الناقة فيأنفون فقال فيهم
ـــــــــــــــــــْومح هـــــــــــــــــــم األنـــــــــــــــــــُف واألذ ُب غـــــــــــــــــــريُهم  قـَ

 
 (77)وَمـــــــــــــْن ُيَســـــــــــــوِّي أبنـــــــــــــِف الناقـــــــــــــة الـــــــــــــذنبا 

 .(78)فكانوا بعد ذلك يتبجحون هبذا البيت 
 :. املشتق7

 :وحتدث العسكري عن هذا الصنف وجعله على وجهني مها
 :حنو قول الشاعر، أن يشتق اللفظ من اللفظوجه منهما 
 وكيف ينجح َمْن نصف أمسه خَااب            

 :حنو قول أيب العتاهية، والوجه الثاين أن يشتق املعىن من اللفظ
 

 ُحِلقــــــــــــــــــــــــــُت حِليــــــــــــــــــــــــــة ُموســــــــــــــــــــــــــى ابمســــــــــــــــــــــــــه
 

 (79)وهبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قُِلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 .التخييل .8 
ويستشهد  .(80)(أو خُيي ل أنه يهجو وهو مدح، وهو يهجو، دحوهو أن خُيي ل أنه م: )لقد عرفه العسكري بقوله

فدخل يوماً وهي ، كانت عند رجل من بين أسد بنت ورهاء: )على هذا النوع ابخلرب الذي ينقله األصمعي إذ قال
 :مث أنشد يقول، أفعل :فقال !إنك ال تشبب يب :ما شأنك ؟ قالت :فقال، متغضبة
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 .(450السابق)ص املصدر (81)

 متـــــــــــــــــــــــت عبيـــــــــــــــــــــــدة إال فــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــالحتها
 

ـــــــــــث الشـــــــــــمُس والقمـــــــــــرُ    واحُلســـــــــــُن منهـــــــــــا حبي
 مــــــــــا خــــــــــالف الظــــــــــيْبُ منهــــــــــا حــــــــــني يـُْبصــــــــــرُها 

 
 إال سوالفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه واجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــد والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــظر 

 قـــــــــــــل للـــــــــــــذي عاهبـــــــــــــا مـــــــــــــن عائـــــــــــــب حنـــــــــــــقٍ  
 

 أقصــــــــــر فــــــــــرأس الــــــــــذي قــــــــــد ِعبــــــــــَت واحلجــــــــــرُ  
 .(81)(فرضيت :قال 

هلا أثر كبري عند من تال ، لعسكرييف اخلتام نقـول أن هذه اإلضافات أو املستخرجات اليت أضافها أو أستخرجها ا
فمعظم هذه املستخرجات أو اإلضافات كانت هلا عناية واهتمام كبري ممن جـاء بعده من ، العسكري من النقاد

النقاد الذين اتفق بعضهم مع العسكري يف هذهاملصطلحات ومفاهيمها ومنهم من وافق املصطلح وخالف املفهوم 
 .ومنهم العكس من ذلك

فتح العسكري أبواابً كثرية ملن تاله من النقاد يف التوسع هبذه املصطلحات فقد أضاف إليها من أضاف وعليه فقد 
وهلذا فان ما قدمه العسكري يف هذه الظواهر ، يف صنف أو قسم ومنهم من وافقه بكل شيء يف ضروهبا وأقسامها

 .أصبح حقاًل خصباً للنقاش والتحليل ملن جاء بعده
 :اخلامتة

وهذه ، ذا البحث جند ان أاب هالل العسكري قد أضاف بعض األقسام أو الضروب إىل الظواهر البالغيةيف ختام ه
اإلضافات مجيعها كانت من املبتكرات اجلديدة للعسكري فجميع هذه اإلضافات مل يتطرق أحد من النقاد الذين 

القدمي للدكتور أمحد مطلوب فلم  ومعجم مصطلحات النقد، وأين اتبعت معجم املصطلحات البالغية، سبقوه إليها
كما أين وجدت الدكتور أمحد مطلوب يفسر قول ،  أجد الدكتور يشري إىل هذه اإلضافات من قريب أو بعيد

كون البالغة ،  اجلاحظ فـي مصطلح اإلشارة ويقول عنها أهنا ال عالقة هلا ابملعىن البالغي وهذا استنتاج غري دقيق
 .حسب ما أشار إىل ذلك ابن املقفع يف تعريفها تكون يف السكوت أو يف اإلشارة

وقول الدكتور أمحد مطلوب ابن ، كما أن إضافة العسكري للقسم الرابع يف مصطلح رد اإلعجاز على الصدور
إال أن أبن املعتز مل يذكر هذا القسم يف حديثه عن هذا املصطلح فقد ، العسكري اتبع أبن املعتز يف هذا املصطلح

كما أن هذه اإلضافات اليت أضافها العسكري أصبحت .ام بينما العسكري جعله أربعة أقسامجعله ثالثة أقس
 حقاًل خصبا للنقاد الذين أتوا من بعده يف النقاش والتحليل واالستنتاج.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي.

 أمحد أمحد بدوي،  :هـ حتقيق1380- مصر- البديع يف نقد الشعر، أسامة بن منقذ، مصطفى البايب احلليب
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  م الطبعة1998- القاهرة-ي هـ(، مكتبة اخلاجن255اجلاحظ )البيــان والتبيني، أبو عثمـان عمر بن حبر: 
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  ،األعلى للشؤن  سلاجملحترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبد العظيم أبن أيب اإلصبع
 .حفين حممد شرف :م حتقيق1963- اإلسالمية

 يب الثناء حممود بن سليمان احلليب، على نفقة أمني أفنديحسن التوسل إىل صناعة الرتسل، شهاب الدين أ - 
 .ه1315 -مصر 

 متحقيق1979- العراق-دار الرشيد  ،أبو علي حممد بن احلسن احلامتي ،حلية احملاضرة يف صناعة الشعر: 
 .جعفر الكتاين
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 م الطبعة األوىل.1993–بريوت  –العلمية 

 العزيز رابح. عبد :هـ حتقيق1384- دمشق ،ديوان النابغة اجلعدي 
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            ABSTRACT 

 

This article represents the matters regarding the Qira’ah (the method of recitation) 

of the Qur’an. Nowadays, many researches have been conducted on Qira’ah of the 

Qur’an. The reason behind that is the difference between different types of the 

Qira’ah of the Qur’an is considered by the orientalists as a golden opportunity of 

dispute to create many doubts and confusions in the authenticity of the Qur’an. 

Their claims are: How can differ the Qira’ah of the Quran one another as the 

Qur’an was revealed from the only One Allah? If the difference in the types of 

Qira’ah is accepted, there will be contradiction in the terms, the contexts and the 

meanings of the Qur’an. As such, how can the Qur’an be authentic in which there 

are contradictions? Similarly, many hypothetical questions are raised in this regard. 

This article will answer for their speculative questions intensely and explain what 

is the dialect of Arabs, why the dialects differ one another, what is the connection 

between the Qira’ah of the Qur’an and the dialects of Arabs? what is the right way 

to approach the difference between the different types of Qira’ahs? 
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 ةلخ  امل

ريت العديد من األحباث يف الوقت احلاضر، وقد أج .ومتثل هذه املقالة املسائل املتعلقة بطريقة التالوة من القرآن الكرمي
يف القرآن يعترب من قبل  القراءات والسبب وراء ذلك هو الفرق بني أنواع خمتلفة من .على القرياط من القرآن

املستشرقني مبثابة فرصة ذهبية من النـزاع إىل خلق الكثري من الشكوك وااللتباس يف صحة القرآن ومن مطالباهتم هي:  
من القرآن كالم أنزل من هللا؟ وكذلك قبول االختالف يف أنواع القراءات ألن سوف  كيف ميكن أن ختتلف القراءات

وكيف ميكن للقرآن أن يكون احلجية اليت توجد فيها  يكون هناك تناقض يف املصطلحات، وسياقات ومعاين القرآن!
ه املقالة سوف جتيب بعض بناء على هذا األساس هذ التناقضات؟ وابملثل، تثار أسئلة كثرية افرتاضية يف هذا الصدد

أسئلتهم املضاربة بشكل مكثف وشرح عن معىن هلجة العرب، ملاذا هلجات ختتلف بعضها البعض، وما هي العالقة 
 .القراءات يف القرآن واللهجات العرب، وما هو الطريق الصحيح القرتاب الفرق بني أنواع خمتلفة من القراءات بني
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 (.49ص الطبعة: الثامنة ) م2005  - لبنان - حممد ابن يعقوب، مؤسسة الرسالة آابدي الفريوز القاموس احمليط، )1(
 [.18-17: ]القيامة، من اآليتنيسورة  )2(
 [.111يوسف، من اآلية: ]سورة  )3(
 (.520ص 2ج ))الراغب األصفهاين(، مكتبة نزار مصطفى الباز  أبو القاسم ن حممداحلسني اب ،املفردات يف غريب القرآن (4)
 (.722صبعة: الثانية )طال تركيا - املكتبة اإلسالميةجمموعة من العلماء،  ،املعجم الوسيط (5)
 (.79ص)الطبعة: األوىل  م2008 - األردن - دار النفائس، عباس فضل حسن ،القراءات القرآنية وما يتعلق هبا (6)
 (.162صالطبعة: السابعة ) القاهرة - القطان، مكتبة وهبة مناع ،مباحث يف علوم القرآن (7)

 املقدم 
به ، كنصره ومنعه، قـَْرءًا وِقراَءًة وقـُْرآانً، فهو قارىء من قـَرَأٍة وقـُرّاٍء وقارئنَي: تاله، كاقرتأه،  -نزيل. قـَرَأَُه، و: التالقرآن

: الَقرّاؤون، رّاء، ككّتان: احلسن القراءة، جوأقْـرَأْتُُه أان. وصحيفة َمْقروأًة ومقرؤًة مقريًَّة. وقارأه مقارأة وِقراء: دارسه. والقَ 
وقال الراغب: والقراءة ضم احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، وليس يقال ذلك لكل مجع.  (1)كسَّر.ال يُ 

ويدل على ذلك أنه ال يقال للحرف الواحد إذا تـُُفّوَه به قراءٌة، والقرآن يف األصل  ؛ال يقال: قرأُت القوَم إذا مجعتهم
ه  فَ  * ۥَوق ۡرَءانَه   ۥَعلَۡينَا َجۡمعَه  إِنَّ ((حنو ُكْفراٍن وُرْجحاٍن، قال: مصدر  . قال بعض العلماء: تسمية (2))) ۥق ۡرَءانَه   تَّبِعۡ ٱفَِإذَا قََرۡأنََٰ

لكونه جامعا لثمرة كتبه بل جلمعه مثرة مجيع العلوم كما أشار تعاىل إليه بقوله:  ؛هذا الكتاب قرآان من بني كتب هللا
: " قـََرأَ يـَْقَرأُ ِقراءة وقرآانويذكر يف املعجم الوسيط كما ذكر يف املفردات يف غريب القرآن:  .(4)(3)((َوتَۡفِصيَل ك ل ِ َشۡيء  ))

اآلية من القرآن:  -ومسيت )حديثا( ابلقراءة الصامتة. و ؛تتبع كلماته ومل ينطق هبا –تتبع كلماته نظرا ونطق هبا.و 
أما تعريفات القراءات اصطالحا فتتعدد عند العلماء،  (5)نطق أبلفاظها عن نظر أو عن حفظ. فهو قارئ )ج( قـُرّاٌء.

فال نرى فيما بينها اختالفا تباينا يف التعريفات بل هي تعريفات تكمل بعضها ببعض. ومل يهتم العلماء املتقدمون 
ن بتعريفات القراءات سببا لشهرهتا يف عصرهم رواية ودراية، فمثال مل جند عند ابن جماهد شيئا من ذلك، وكذا اب

خالويه، وأيب علي الفارسي، ومكي بن أيب طالب وغريهم. وأول من وجد له تعريفا للقراءات، أبو حيان األندلسي، مث 
لبدر الدين الزركشي، ومشس الدين ابن اجلزري، وجالل الدين السيوطي، وشهاب الدين القسطالين وغريهم، واحملدثون 

القراءة يف االصطالح العلمي: مذهب من مذاهب النطق يف كالتايل: "فها الدكتور مناع القطان  ويعرّ  (6)ينقلون عنهم.
على  –القراءات غري االحرف السبعة ويقول أيضا: " (7)القرآن يذهب به إمام من األئمة القراء مذهبا خيالف غريه".

اعا يقرأ هبا وإن أوهم التوافق العددي والوحدة بينهما، ألن القراءات مذاهب أئمة، وهي ابقية إمج –أصح اآلراء 
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 (.163ص السابق )املصدر  (8)
 (.16صالطبعة: الثامنة ) م1990 - القاهرة - مكتبة األجنلو املصرية أنيس، إبراهيم اللهجات العربية، (9)
 (.7ص )م 2004 - القاهرة - مكتبة الثقافة الدينيةالعربية الفصحى وهلجاهتا، البهنساوي،  (10)

الناس، ومنشؤها اختالف يف اللهجات وكيفية النطق وطرق األداء من تفخيم، وترقيق، وإمالة، وإدغام، وإظهار، 
أما اللهجة فيعرفها و  (8)وإشباع، ومد، وقصر، وتشديد، وختفيف...أخل، ومجيعها يف حرف واحد هو حرف قريش.

ث هي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك " اللهجة يف اإلصطالح العلمي احلديابراهيم أنيس
يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات، لكل منها 

بعض، خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ب
ويشري الدكتور  (9)وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات.

عبارة عن مستوايت حملية للكالم تبعد إىل درجة كبرية أو صغرية عن املستوى م البهنساوي إىل أن اللهجة هي: "حسا
ىل األصول التارخيية، ابعتبارها كاّل موحدا، وتتميز أبهنا تتمتع ابلرجوع إ -أحياان–املعياري، ولكن ميكن تعرفها 

ويرى الدكتور عبده رجحي العالقة اليت بني اللغة  (10)بظهورها يف صورة مكتوبة، وأن هلا أداب، له جذوره البعيدة.
ينفصل أحد عن  خالل رأي الدكتور أنيس، فاللغة واللهجة عنصران مهمان ال هجة هي العالقة بني العام واخلاصوالل

 اآلخر، وبقول أصح أهنما يتخذان الصورة الكاملة معا، ونستطيع أن نؤيد هذا القول ابلصورة اآلتية : 

 
 

       
  

 
 
 
 
 
 

 اللهجة

 اللغة
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 (.395-396ص  1ج)الزركشي  بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن (11)
 (.83ص) عباسالقراءات القرآنية وما يتعلق هبا،  (12)

 القرآن والقراءات القرآني  
آخر.  ختتلف رؤية العلماء حنو القرآءات، فمنهم من اعتربها قرآان منزال من عند هللا عز وجل، ومنهم من اعتربها شيئا

ومن الفريق األول اإلمام الباقالين إذ يرى أن القراءات قرآان منزال من عند هللا عز وجل، وأهنا تنقل خلفا عن سلف، 
وأهنم أخذوها عن طريق الرواية، ال من جهة االجتهاد، ألن املتواتر املشهور أن القراء أخذوا القرآن رواية، ألهنم امتنعوا 

واعلم الربهان يف علوم القرآن كما يلي: " من الفريق الثاين اإلمام الزركشي، ويذكر يف كتابةمن القراءة مبا مل يسمعوه و 
للبيان فالقرآن هو الوحي املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  ؛أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن

أو كيفيتها، من ختفيف وتثقيل  : هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروفواإلعجاز، والقراءات
 .(11)وغريمها"

والقرآن ألمهيته البالغة،  وأرى هنا أن أذكر قول الدكتور فضل حسن عباس عن رأي اإلمام الزركشي يف القراءات   
: : "رحم هللا اإلمام الزركشي، ومع إجاللنا له فإننا ال نتفق معه فيما ذهب إليه، فإن كان رمحه هللا قصد من قولهويقول

إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن مجيع القراءات الواردة املتواترة منها وغري املتواترة، املوافقة خلط املصحف 
.وحياول املؤلف هنا أن  (12)واملخالفة له، فإن قوله صحيح، وذلك أان ال نقول بقرآنية ما مل يثبت متواترا من القراءات"

التواتر فقط وال خيالف رأيه كله، ألن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر، وكذلك  يضيف إىل قول اإلمام الزركشي فكرة
القراءات املنقولة خبرب اآلحاد فليست قرآان أيضا. ونستطيع أن أنيت أخريا إىل أن القراءات القرآنية املتواترة، هي من 

 أداء نطق النص اتفاقا أو اختالفا.  أجزاء القرآن الكرمي وحمتوايته، فالقرآن هو النص اإلهلي احملفوظ، والقراءات
  السبع:القراءات  .أ

ربط بعض العلماء نشأة القراءات القرآنية بقضية األحرف السبعة، وقبل أن أنيت إىل موضوع القراءات السبع ال من 
 شديد:الذكر عن األحرف السبعة واملتعلق هبا ابختصار 

 السبعة:األحرف  .ب
 جانبهما. الطرفو اجلانب، وحرف السفينة واجلبللغة: احلرف يف أصل كالم العرب معناه 

 الكرمي. القرآن عليها أنزل والقراءات اللغات من فصيحة أوجه : سبعةصطالحاا
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 (.185ص 6)ج ه 1312 - املطبعة األمريية البخاري، حممد بن إمساعيل صحيح البخاري،اجلامع ال (13)
 (.47ص) القراءات القرآنية وما يتعلق هبا، عباس (14)

 
 هللا، رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت: قال عنه هللارضي  اخلطاب بن عمر عنالشاهد: 
 حىت فتصَّربت الصالة، يف أساِوره فِكدت هللا، رسول يـُْقرِئنيها مل ةكثري   حروف على يقرأ هو فإذا لقراءته، فاستمعت

ُتهُ  سّلم،  كذبت،  : له فقلت هللا، رسول أقرأنِْيها: قال تقرأ، مسعتك اليت السورة هذهك أقرأ من فقلت بردائه، فَلبـَّبـْ
 حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا مسعت إين: فقلت هللا، رسول إىل أقوده به فانطلقت قرأت، ما غري على أقرانيها

 :هللا رسول قال مث " أنزلت كذلك: "هللا رسول فقال مسعته، اليت القراءة فقرأ ،"هشام اي اقرأ أرسله،: "فقال ملُتقرئها،
 تيسر ما فاقرأوا أحرف، سبعة على أنزل القرآن هذا إن أنزلت، كذلك: "فقال. أقرأين اليت فقرأت ،"عمر اي اقرأ"

 (13)"منه
: اختالف أهل العلم يف معىن ختالفا كثريا، حيث يقول ابن حيانتلف العلماء يف تفسري هذه األحرف ااخ   

 األحرف السبع على مخسة وثالثني قوال، وأكثر هذه اآلراء متداخل، منها:
ذهب أكثر العلماء إىل أن املراد ابألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد، على معىن  -1

ه حيث ختتلف لغات العرب يف التعبري عن معىن من املعاين أييت القرآن منزال أبلفاظ على قدر هذه أن
 اللغات هبذا املعىن الواحد، وحيث ال يكون هناك اختالف فإنه اييت بلفظ واحد أو أكري.

 خيرج يف  إن املراد ابألحرف السبعة لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معىن أنه يف مجلته ال -2
كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاهتم، فأكثره بلغة قريش. ومنه ما بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، 

 (14)وبعضه بلغة اليمن فهو ينتظم يف جمموعة اللغات السبع.
 األحرف مسألة انلت هذه القضية يعين القضية بدون درجة اليقني يف تفسري ذلك، هذه وهكذا توجد اآلراء مليئة يف

 أو القراءات ولح كتابتنا  يكاد وال املسلمني، علماء اهتمام السبعة األحرف ذكرت اليت النبوية واألحاديث السبعة
 املسألة، هذه يف اخلوض عن أى فيمن أكون سوف هلذا والتفصيل، ابلبسط املوضوع هلذا عرض وقد إالَّ  القرآن علوم
إبتيان رأي الدكتور فضل حسن عباس على أنه رأاي خمتارا لديه،  والتأليف. وأكتفي هنا ابلدرس أُشبع املوضوع النَّ 

حبيث يقول : والرأي الذي خنتاره إذا كانت القضية ال تعدو أن تكون اجتهادا، ونرى أنه أقرب إىل معىن األحاديث 



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL: 2, No: 1, 2016 

 

 
 89 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

                                                           
 (. 64ص السابق )املصدر  (15)

عليها النيب  الواردة عن سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتظهر فيه احلكمة من التيسري على األمة اليت حرص
وهو أن األحرف السبعة سبع لغات متفقة من  ؛الكرمي ما ذهب إليه ابن جرير وكثري من احملققني رمحهم هللا تعاىل

 (15)حيث املعىن، خمتلفة يف اللفظ.
 أمساء القراء السبعة ورواهتم وبالدهم وميالدهم وفاهتم ابلسنة اهلجرية : 

 رواة القراء السبعة القراء السبعة
 الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد البلد اءاألمس

 197 110 ورش 220 120 قالون 169 70 املدينة انفع
 291 195 قنبل 250 170 البزي 120 45 مكة ابن كثري

 261 - السوسي 246 150 الدوري 154 68 بصرة أبو عمرو
 242 173 ذكوانابن  245 153 هشام 118 21 الشام ابن عامر

 180 90 حفص 193 95 شعبة 127 - الكوفة عاصم
 220 119 خالد 229 150 خلف 156 80 الكوفة محزة

علي 
 الكسائي

الليث  189 119 الكوفة
 البغدادي

حفص  240 -
 الدوري

150 246 

 
 اشتهرت ولكنها " التهاين ووجه األماين "حرز هو ااألصلي وامسه الشاطيب، لإلمام منظومة وحتتوي الشاطبية )وهي

 عامر وابن عمرو وأيب كثري  وابن انفع األئمة قراءات وهي قراءات سبع الشاطيب فيها نظم لناظمها، نسبة ابلشاطبية
 والكسائي( على قراءات هؤالء األئمة السبعة فقط.  ومحزة وعاصم

 جعفر أيب األئمة قراءات وهي قراءات، ثالث فيها نظم ولكن يذكر اإلمام ابن اجلزري يف درته )وهي منظومته   
العشر ( ثالث قراءات  للقراءات جامعتني الدرة مع الشاطبية تصبح حبيث للشاطبية تكملة ونظمها ،وخلف ويعقوب

 زائدة على القراءات السبع، وهي اليت تسمى ابلقراءات العشر،وأمساء هؤالء القراء ورواهتم يف اجلدول التايل: 
 رواة القراء القراء
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 الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد البلد ءاألمسا
عيسى  130 - املدينة أبو جعفر

بن 
 وردان

 170 - ابن مجاز 160 -

 234 - روح 238 - رويس 205 117 البصرة يعقوب
 292 199 إدريس 286 - إسحاق 229 150 الكوفة خلف

 
 القراءات على أربع بزايدة: عشرة األربع ؟ نعم، القراءاتات أربع عشرةر سؤال ما هي القراءويف هذا املكان يظه

 بدال األعمش جيعل وبعضهم( وابن الشنبوذ اليزيدي وحيىي حميصن وابن البصري احلسن: )قراءات وهي السابقة العشر
 من ابن الشنبوذ.

 
 رواهتم القراء

 البلخي، والدوري احلسن البصري
 وذالبزي، وابن شنب ابن حميصن
 ابن احلكم، وابن فرح حيىي اليزيدي

 املطوعي، وابن الشنبوذ األعمش
 

 أن إىل منهم فريق فاجته ال؟ أم واحد حبكم مجيعاً  عليه حيكم هل القراءات من العشر عن زاد فيما العلماء اختلف
 العشر على الزائدة ربعاأل أن إىل آخر فريق واجته .ابلصحة احلكم إبطالق هكذا صحيحة عشرة األربع القراءات مجيع

 حيث من ال القراءات إىل نظروا اثلث، فريق الفريقني هذين بني وتوسط كذلك  ابلشذوذ احلكم إبطالق هكذا شاذة،
 :وهى الثالثة املقبولة القراءة ضوابط ويعنون وضوابط، ومبادئ قواعد هى حيث من ولكن أشخاصها، وال أعدادها

 .السند صحة .١
 .بوجهولو  اللغة . موافقة٢
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 (.247ص الطبعة: األوىل ) م2009، البقلة والطيبة من تسهيل علم القراءات اجلامع لكل من طريقي الشاطبية والدرة، أي (16)
-35ص الطبعة: الثانية ) م2002 - آل إمساعيل، دار امللك عبد العزيز بن حممد إبراهيم نبيل أثره يف العلوم الشرعية، -أطواره -علم القراءات نشأته (17)

45.) 

 .احتماالً  ولو العثمانية املصاحف أحد . موافقة٣
ورغم من وجود آراء كثرية عن هذه القراءات تعترب شاذة، هذا هو القول املشهور عند العلماء. ويقول األستاذ أمين 

 (16)ذة "بقلة "... أربع قراءات معروفة اليوم لكامل القرآن الكرمي وهلا قواعد جتويدية معروفة إال أهنا اعتربت شا
 أقسام القراءات

تنقسم القراءات القرآنية إىل أقسام كثرية، وآيت هنا ببعض منها بصورة موجزة على شكل اجلدول مما يفصله الدكتور 
 (17)نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعيل يف صفحات كثرية.

 أ.أقسام القراءات من حيث القبول والرد
 القراءة املقبولة 

 تعريفها : هي كل قراءة
صح سندها، ووافقت 
رسم أحد املصاحف 

العثمانية ولو احتماال، 
ووافقت أحد أوجه 

 العربية.

 ضوابطها: 
 .صحة السند ١
 .موافقة لرسم أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال٢

موافقة خلط  –. فكلمة "ملك" قرئت دون ألف((مةلك يوم الدين))مثال : 
 املصحف موافقة صرحية

 ة خلط املصحف موافقة حمتملة.موافق –فقرئت ابأللف 
 .موافقة ألحد األوجه العرربية٣

 فكلمة "ابرئكم" قرئت بكسر اهلمزة ، وإسكاهنا. ((فتوبوا إىل ابرئكم))مثال: 
أنواعها : القراءة املتواترة، والقراءة املشهورة، والقراءة اآلحادية املوافقة للعربية واليت صح سندها، وليس فيها 

 فت الرسم.علة أو شذوذ وخال
حكمها: القراءات املتواترة واملشهورة: قرآن ابتفاق، يقرأ هبا يف الصالة. وأما القراءة اآلحادية املوافقة للعربية 

 واليت صح سندها، وليس فيها علة أو شذوذ وخالفت الرسم فهذه مقبولة، وال تقرأ يف الصالة
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 القراءة املردودة 
تعريفها: هي كل قراءة 

حد ضوابط اختل فيها أ
 القراءة املقبولة

 ضوابطها: 
 .وجود عدم صحة السند ١

 (.َملَك يوم الدين): مثال: قراءة أنس بن مالك
 .ضابط املنت: املخالفة لرسم املصاحف العثمانية، أو أوجه العربية٢
إن كانت إال ))بدل  (إن كانت إال زقية واحدةثال: املخالفة للرسم العثماين: )م

 ((.صيح  واحدة
 ((وإن أدرْي أقريب( يف قوله: ))أدرَي أقريبخالفة لألوجه العربية: فتح ايء )امل

 أقسامها: القراءة اآلحادية اليت ال وجه هلا يف العربية، والقراءة الشاذة، والقراءة املدرجة، والقراءة املوضوعة
ا يف تفسري النصوص واستنباط حكمها: ال تعد قرآان، وال يقرأ هبا يف الصالة أو يف غريها تعبدا، وجيوز قبوهل

 األحكام والعمل مبدلوهلا إذا كانت مقبولة من حيث السند، ولكن كان ردها من جهة املنت
 

 ب. أقسام القراءات من حيث السند
.القراءة املتواترة: هي القراءة اليت نقلها مجع ١

ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل 
 منتهاه

 رآنية اليت يقرأ هبا من هذا النوع.مثال: غالب القرءات الق

.القراءة املشهورة: اليت صح سندها، ومل ٢
تبلغ درجة التواتر، ووافقت الرسم والعربية، 
واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط أو 

 الشذوذ

وما كنُت متخذ ((بفتح اتء بدل  (وما كنَت...(مثال: 
 ))املضةلني عضدا

 تفاقحكمها: وهذا النوع هو قرآن اب

.القراءة األحادية: هي القراءة اليت صح ٣
سندها، وخالفت رسم املصحف أو العربية، 

 أو كليهما ومل تشتهر االشتهار املذكور

 -مثال: ما صح سنده وخالف الرسم 
 )حسان وعباقريخضر  رفارف متكئني على)

 )معائشوجعلنا لكم فيها (–ما صح سنده وخالف العربية 
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 –ر االشتهار املذكور ما صح سنده ومل يشته
 )أنَفِسكم لقد جاءكم رسول من(

 حكمها: ال يقرأ هبا تعبدا
.القراءة الشاذة: هي اليت مل يصح سندها، ٣

 أو خالفت الرسم أو ال وجه هلا يف العربية
فاليوم ننجيك ((بدل  )ببدنك ننحيكفاليوم (مثال: 
 ))ببدنك

 حكمها: ال يقرأ هبا تعبدا
ي العبارة اليت زيدت بني .القراءة املدرجة: ه٤

 الكلمات القرآنية على وجه التفسري
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف (مثال: 

 )يف مواسم احلج(قد زيد لفظ  )مواسم احلج
 حكمها: ال يعترب قراءة 

.القراءة املوضوعة: هي اليت نسبت إىل ٥
قائلها من غري أصل أو هي املكذوبة املختلقة 

 املنسوبة إىل قائلها افرتاءاملصنوعة 

إمنا خيشى هللُا من عباده (القراءة املنسوبة إىل أيب حنيفة زورا 
 )العلماءَ 

 حكمها: هذا النوع ال يعد قراءة
والسبب الذي آيت هبذه األشياء إبجياز هنا أن نفهم  وهكذا يطول كالمه حول أقسام القراءات وأمثلتها وأحكامها،

به إىل اجلزء املهم وهو الذي يكون حمور هذا البحث هو اختالف القراءات لفظا ومعنا فننتقل  القضية كل الفهم
 بسهولة دون التعارض معنواي وفكراي. 

 
 االختالف يف القراءات القرآني 

مسألة تتعلق  ألنَّه االختالف يف القراءات القرآنية موضوع من االمهية مبكان، وحيتاج إىل شيء من التفصيل والبيان
 وإن والتدافع، واالختالف لتناقض وقراءاهتا القرآن عن ينفي أن ملسلم ينبغي إذ املسلم، حياة ية االعتقادية يفابلناح

 وقراءاته القرآن يصفون وراحوا املغرضني، املستشرقني بعض قبل من والتشكيك للطعن تعرض املوضوع من اجلانب هذا
 يما بعد.واالضطراب، ونرى انتقاداهتم والرد عليها ف ابلتناقض

أحدمها اختالف تضاد وتناقض، وهو ما يدعو فيه أحد الشيئني إىل خالف  ؛واالختالف ينقسم إىل قسمني   
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 (.38ص 2)ج  م1988 - بريوت - املكتبة العصريةالسيوطي،  اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين (18)
 (.31ص  2السابق )ج املصدر  (19)
 (.392-391ص13مج) م1978 - سوراي - مطبعة الرسالةابن تيمية،  أمحد بن عبد احلليم جمموعة الفتاوى، (20)

وهذا النوع من احملال أن يكون يف القرآن الكرمي مطلقا، واثنيهما اختالف تالزم، ومن أمثلته االختالف  ،(18)اآلخر
قان اختالف التالزم هو ما يوافق بني اجلانبني، كاختالف وجوه فيما بني القراءات القرآنية، قال السيوطي يف اإلت

 (19)القراءة.
وال نزاع بني املسلمني أن احلروف السبعة اليت أنزل القرآن عليها، ال ابن تيمية هذا القول كما يلي : "فيؤيد اإلمام    

د هللا بن مسعود: إمنا هو كقول تتضمن تناقض املعىن وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاراب، كما قال عب
أحدكم أقبل وهلّم وتعال، وقد يكون معىن أحدمها ليس هو معىن اآلخر، لكن كل املعنيني حق، وهذا اختالف تنوع 
وتغاير ال اختالف تضاد وتناقض، وهذا كما جاء يف احلديث املرفوع عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا حديث 

ف إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما، فاهلل كذلك، مامل ختتم آية رمحة آبية أنزل القرآن على سبعة أحر 
عذاب، أو آية عذاب آبية رمحة، وهذا كما يف القراءات املشهورة.. ومن القراءات ما يكون املعىن فيها متفقا من وجه، 

المستم" و " حىت يطُهرن ويطّهرن" ومتباين من وجه، كقوله: "خيدعون وخيادعون" و"يكذبون ويكّذبون" و "ملستم و 
وحنو ذلك. فهذه القراءات اليت يتغاير فيها املعىن كلها حق، وكل قراءة منها مع قراءة مبنزلة اآلية مع اآلية، وجيب 
اإلميان هبا كلها، واتباع ما تضمنته من املعىن علما وعمال، وال جيوز ترك موجب إحدامها ألجل األخرى، ظنا أن ذلك 

 (20)ل كما قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: من كفر حبرف منه فقد كفر به كله"تعارض، ب
ويرى صاحب الكتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن هذه القضية من انحية أخرى، ويقول : "وإن تنوع القراءات    

ينتهي إىل كمال اإلعجاز، يقوم مقام تعدد اآلايت، وذلك ضرب من ضروب البالغة، يبتدئ من مجال هذا اإلجياز، و 
فضال عن ذلك ما يف تنوع القراءات من الرباهني الساطعة واألدلة القاطعة على أن القرآن كالم هللا، وعلى صدق من 
جاء به، وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن هذه االختالفات يف القراءة على كثرهتا ال تؤدي إىل تناقض يف 

افت وختاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا، ويبني بعضه بعضا، املقروء وتضاد وال إىل هت
ويشهد بعضه لبعض على منط واحد يف علو األسلوب والتعبري، وهدف واحد من مسو اهلداية والتعليم، وذلك من غري 

هبذه القراءة، ويعجز أيضا إذا شك يفيد تعدد اإلعجاز بتعدد القراءات واحلروف، ومعىن هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ 
قرئ هبذه القراءة الثانية، ويعجز أيضا إذا قرئ هبذه القراءة الثالثة، وهلم جرا. ومن هنا تتعدد املعجزات بتعدد تلك 
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 [.42سورة األنفال، من اآلية: ] (21)
 (.106-105ص  1جالطبعة: األوىل ) م1996 - بريوت - دار الفكر الزرقاين، حممد عبد العظيم مناهل العرفان يف علوم القرآن، (22)
 (.50-49ص1ج) لبنان - الدمشقي، دار الكتب العلميةاحلافظ أبة اخلري حممد بن حممد  النشر يف القراءات العشر، (23)

الوجوه واحلروف، وال ريب أن ذلك أدّل على صدق حممد صلى هللا عليه وسلم، ألنه أعظم من اشتمال القرآن على 
َيۡهلَِّك َمۡن َهلََك َعۢن بَي ِّنَٖة َويَۡحيَٰىَمۡن َحيَّ ))از، ويف البيان، على كل حرف ووجه وبكل هلجة ولسان، مناح مجة يف اإلعج ل ِّ

 َوإِّنَّ 
َ َعۢن بَي ِّنَٖةٖۗ يٌع َعلِّيٌم  ٱّللَّ (22)( 21)((٤٢لََسمِّ

 

هذا الرأي له دور مهم يف هذا فاإلمام الزرقاين يرى االختالفات بني القراءات القرآنية من وجوه اإلعجاز القرآين، و    
 املقام لنفهم معىن االختالف بني القراءات القرآنية وإن مل نسلط الضوء على وجوه اإلعجاز القرآين.

 أنواع االختالف بني القراءات القرآنية : .أ
لتنوع كما وضحنا سالفا أن االختالف بني القراءات القرآنية ليس على سبيل التعارض والتناقض بل هو على سبيل ا

والتغاير، ومع هذا املقصود ابالختالف بني القراءات القرآنية يف هذا البحث إمنا هو االختالف بني القراءات السبع 
وبتعبري آخر االختالف بني القراءات القرآنية اليت أنزل القرآن على سبعة أحرف إن صح التعبري. وال يتطرق البحث 

حتتاج إليها األمور، فال غرابة من وجود االختالف بني القراءات السبع إىل القراءات الشاذة على شكل واسع وإال 
 والقراءات الشاذة مع أن االختالف موجود بني القراءات املتواترة.

  القراءات اختالف تدبران "وقد :تالف بني القراءات القرآنية فقالويذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا ماهية االخ    
 جواز مع مجيعاً  اختالفهما( الثاين) واحد واملعىن اللفظ اختالف( أحدها) أحوال ثالثة من لوخت ال فوجدانها كلها

 وجه من يتفقان بل واحد شيء يف اجتماعهما جواز امتناع مع مجيعاً  اختالفهما( الثالث) واحد شيء يف اجتماعهما
 مما ذلك وحنو (وحيسب والقدس، ويؤده، وعليهم، الصراط،) يف ختالفاالفك األول فأما التضاد يقتضي ال آخر
 ألنه تعاىل هللا ينهو القراءت يف املراد ألن الفاحتة يف( وملك مالك،) فنحو الثاين وأما .فقط لغات أنه عليه يطلق
 عليه هللا صلى ابلنيب يكذِّبون ألهنم املنافقون هم هبما املراد ألن( ويكذبون يكذبون،) وكذا وملكه الدين يوم مالك
 أي أنشرها هللا أن وذلك العظام هي هبما املراد ألن والزاي ابلراء( ننشرها كيف) وكذا أخبارهم يف ِذبونوَيك وسلم

 فنحو الثالث وأما .القراءتني يف املعنيني تعاىل هللا فضمن التأمت حىت بعض إىل بعضها رفع أي وأنشزها أحياها
 وبكسر األخرى ورفع الالم بفتح( اجلبال منه لتزول كرهمم كان  وإن) وكذا والتخفيف ابلتشديد( كذبوا  قد أهنم وظنوا)

 (23)الثانية. وفتح األوىل
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فنفهم  االختالف بصور أييت هو بل وتوسعه االختالف أبعاد مدى عن هنا اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا تكلم وما    
يقتصر على اللفظ فقط. ومن خالل  من قوله إن االختالف بني القراءات القرآنية منها ما يؤثر على املعىن، ومنها ما

الكالم املذكور آنفا كله نتأكد بوجود االختالف بني القراءات القرآنية معىن ولفظا يف نظرة عامة، أو قل إذا نظر أحد 
إىل قضية االختالف بني القراءات القرآنية سطحيا يبدو له أهنا االختالف بكامل الوجه، وإذا تعمق يف اخللفية هلذا 

 فاحنلت املشكلة لديه ومير هبا بفكرة واضحة دون التباس وتقعيد. االختالف
وحىت تكون لدينا فكرة واضحة حول هذا األمر فال مناص لنا من النظرة إىل فوائد االختالف بني القراءات     

يف القراءات القرآنية، فآيت هنا ببعض الفوائد فقط يف صورة جمملة من فوائد مجة تذكرها كتب يف علوم القرآن عامة و 
 فمنها كما يذكر اإلمام ابن اجلزري: ؛القرآنية خاصة

 .التهوين والتخفيف والتسهيل على األمة.١
إذ كان تنوع اللفظ  ؛إذ كل قراءة مبنزلة اآلية ؛.إبراز هناية البالغة، وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار، ومجال اإلجياز٢

 آيةعلى حدهتا مل خيف ما كان يف ذلك من تطويل.بكلمة تقوم مقام آايت ولو جعلت داللة كل لفظ 
إذ هو مع كثرة هذا االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض  ؛.إظهار صدق القرآن الكرمي وعلو وضوحه٣

وما ذاك إال آية ابلغة، وبرهان قاطع على صدق من جاء  وال ختالف بل كله يصدق بعضه بعضا، ويبني بعضه بعضا،
 به حممد صلى هللا عليه وسلم.

.سهولة حفظ القرآن وتيسري نقله على هذه األمة إذ هو على هذه الصفة من البالغة والوجازة، فإنه من حيفظ كلمة ٤
تؤدي معاين تلك القراءات ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إىل فهمه وأدعى إىل قبوله من حفظه مجال من الكالم 

 املختلفة ال سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا.
.إعظام أجور هذه األمة من حيث إهنم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبع معاين ذلك واستنباط احلكم ٥

النظر وإمعاهنم الكشف عن التوجيه واألحكام من داللة كل لفظ، واستخراج كمني أسراره، وخفي إشاراته، وإنعامهم 
 والتعليل والرتجيه، والتفصيل بقدر ما غاية علمهم.

. بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي، وإقباهلم عليه هذا ٦
وإتقان جتويده، حىت  اإلقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، وبيان صوابه، وبيان تصحيحه،

 حفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا حتريكا وال تسكينا.
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.ما ادخره هللا تعاىل من املنقبة العظيمة، والنعمة اجلليلة اجلسيمة هلذه األمة الشريفة، من إسنادها كتاب رهبا، ٧
ظاما لقدر أهل هذه امللة احلنيفة وكل واتصال هذا السبب اإلهلي بسببها خصيصة هللا تعاىل هذه األمة احملمدية، واع

فلو مل يكن من الفوائد إال هذه هذه الفائدة  ؛قارئ يوصل حروفه ابلنقل إىل أصله، ويرفع ارتياب امللحد قطعا بوصله
 اجلليلة لكفت.

عاىل مل خيل عصرا .ظهور سر هللا تعاىل يف توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كالمه املنزل أبىف البيان والتمييز، فإن هللا ت٨
 من األعصار، ولو يف قطر من األقطار، من إمام حجة قائم بنقل كتاب هللا تعاىل وإتقان حروفه ورواايته. 

ومما نرى الفوائد من مسألة االختالف بني القراءات القرآنية يثبت لنا طبيعة االختالف وماهيته، وعدم التناقض    
مشيئة هللا عز وجل لصاحل هذه األمة، وعرب جولتنا يف  راء هذا االختالف كلهوالتضاد فيها، ومن األمر املتأكد أن و 

واآلن  هذه الفوائد نتوصل إىل أن االختالف ميهد الطريق إىل الرتقية العقلية وتطوير اآلراء واألفكار ووجهات النظر.
  القراءات القرآنية.يف موضوعنا هو كيفية فهم األلفاظ واملعاين من ضوء االختالف بني ندخل إىل جزء آخر

 
 األلفاظ واملعاين من ضوء االختالف بني القراءات القرآني 

ولذا وآيت هنا  ؛وقبل أن نلقي الضوء على هذا اجلزء من املهم أن نفهم ما ذكر آنفا ولو بوجه موجز يف صورة كاملة
 ببعض ما مرران به حسب النقاط كالتايل:

 التنوع والتغاير وال على ابب التناقض والتضاد. االختالف بني القراءات القرآنية على ابب 
 .اللهجات العربية أمر ال يستهان هبا يف قضية القراءات القرآنية 
 .ختتلف القراءات القرآنية بني القراءة املتواترة نفسها كما ختتلف بني القراءتني املتواترة والشاذة 
 ات القرآنية.قضية سبعة أحرف قضية مهمة ينبع منها االختالف بني القراء 
 ففيها كالم طويل.عىن " أنزل القرآن على سبعة أحرفماهية م ،" 
 .وجود فوائد كثرية من وراء االختالف بني القراءات القرآنية 
  اللفظ وهي: اختالف ؛أنواع االختالف بني القراءات القرآنية ثالث كما يذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا 

 جواز امتناع مع مجيعاً  واحد، واختالفهما شيء يف اجتماعهما جواز مع اً مجيع واحد، واختالفهما واملعىن
 التضاد. يقتضي ال آخر وجه من يتفقان بل واحد شيء يف اجتماعهما
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  - سوزان عبد الواحد عبد اجلبار، جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ،االختالف يف القراءات القرآنية عند الرازي يف التفسري الكبري وأثره يف توسع املعىن (24)

 (.728ص1ع) م2009

 بني بعد تناول هذه النقاط كلها حناول أن نناقش عن العالقة بني اللفظ واملعىن بصورة خمتصرة جدا، ألن العالقة
 جمال يف َسْهماً  َضَربَ  أحدا القدامى العلماء من جندُ  ال إذ بعيد، زمن منذ العلماءُ  تناوهلا عريق موضوع واملعىن اللفظ
 إىل يرجع  األمر هذا يبدو أن. ومراميه أغراضه إحدی واملعىن،كانت اللفظ بني والعالقة إال أو النقد أو البالغة اللغة
 غية.والبال اللغوية العلوم يف واملعىن اللفظ بني العالقة أمهية
ونرتك هنا الغور يف هذا اجلانب لتوسعه يف احملتوى وعظمه يف احملور، وطول اجلدل يف ما هو، ولكن نستطيع أن    

أكثر مما يؤثر املعىن نقول أن هناك عالقة وطيدة بني اللفظ واملعىن، فيؤثر اللفظ واختالفه إما صرفيا أو حنواي أو صوتيا 
 هابطة بنغمة اجلملة هذه ونطق ،Tone/Melody النغمة بتغري اجلملة هذه معىن يتغري حممد، : سافرعلى اللفظ، مثال

التعجب. فيسبب اختالف نغمة  أو االستفهام معىن فتفيد صاعدة بنغمة نطقها وأما .اإلخبار معىن يؤدي إىل
 هتا.الصوت هنا اختالف املستوى النحوي أيضا بدون شك. فاللفظ ومستوايته كلها تؤثر يف املعاين ودالال

فيذكر م.م. سوزان عبد  ؛وهبذه اخللفية املهمة أنيت اآلن إىل اللفظ واملعىن من ضوء االختالف بني القراءات القرآنية   
 الواحد تقسيمات القراءات القرآنية من حيث أتثريات اختالف القراءات يف املعىن عند اإلمام الرازي رمحه هللا كاآليت :

وذلك مثل اختالف القراء يف وجوه النطق ابحلروف واحلركات، كمقادير املد  ؛املعىن .قراءة ال يؤثر اختالفها يف١
 واإلماالت، والتخفيف والتسهيل، والتحقيق واجلهر، واهلمس، والغنة واإلخفاء.

ملك )و  (مالك يوم الدين)وذلك مثل اختالف القراء يف حروف الكلمات، مثل:  ؛.قراءة يؤثر اختالفها يف املعىن٢
رمي مثال إذا وملا ضرب ابن مف معه معىن الفعل، كقوله تعاىل: ))، وكذلك اختالف احلركات الذي خيتل (لدينيوم ا

 (24)إذ قرأ انفع " يصدُّون "بضم الصاد، وقرأ محزة "يِصدون " يف أنفسهم. ،قومك منه َيِصدُّون((
 جند تقسيمات اإلمام اجلزري يف دقة عالية، وإذا قاران بني تقسيمات اإلمام الرازي واإلمام ابن اجلزري رمحهما هللا   

ومع هذا أن تقسيمات اإلمام ابن اجلزري تتضمن عليها تقسيمات اإلمام الثاين. أاي  كان األمر يتضح لنا أن 
االختالف موجود بني القراءات القرآنية لفظا ومعنا بصورة عامة، االختالف فإذا كان يوّصل إىل خارج هدف القرآن 

فيختلف معىن اآلية شيئا بسيطا ال خيرج  (ننشزها وننشرهايمة هذا مرفوض، فمثال قراءة )رج معانيه السلوغرضه، وخا
إن وّسعت املعاين  ((م قد ُكِذبواوظنوا أهن))يف اآلية:  (ُكذِّبوا و كِذبوا)عن املراد ابختالف حرف واحد فقط. وقراءة 
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 (.377-121صالطبعة: األوىل ) م1988 -بريوت - اجليل البيلي، دار أمحد االختالف بني القراءات، (25)
 [.247سورة البقرة، من اآلية: ] (26)
 [.187سورة البقرة، من اآلية: ] (27)
 [.70سورة البقرة، من اآلية: ] (28)
 [.19سورة البقرة، من اآلية: ] (29)
 [.61سورة البقرة، من اآلية: ] (30)

 اليت يدّل كل آية ال تدّل على التضاد والتتناقض.
ن حناول إلقاء الضوء على االختالف بني القراءات القرآنية حسب املستوايت لغواي، وصوتيا، وحنواي، وصرفيا كما اآل

 (25)يوضحها أمحد البيلي يف مجيع كتابه القيم، وأتيت هبذا كله خمرتصا مبا يلي:
 االختالف اللغوي : .أ
 :يف األمساء املرفوعة 
 ((كين  من ربكمفيه س التابوتُ  إّن آي  مةلكه أن أيتيكم))(26)– .هلجة قريش 

ُيوه "  –التابوت فيه ثالث هلجات: " التابوه " عن زيد بن اثبت،  –عن زيد ابن اثبت وأيب ابن كعب. و " التيـْ
 هلجة أنصارية –"  التبوه" وكالمها من اللهجة األنصارية.

 ((أحّل لكم ليةل  الصيام الرََّفُث إىل نسائكم))(27) 
 رويت عن عبد هللا بن مسعود –فـُْوُث " قرئت يف الشواذ " الرُّ 

 :يف األمساء املنصوبة 
 (( َتشابه عةلينا البَـَقر))(28) 

 حيىي بن يعمر وعكرمة بن أي عبلة وكرداب وحممد ذو الشامة. –قرئت " الباقر " 
 (( َحَذَر املوتجيعةلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق))(29) 

 ل وابن أيب ليلى وابن عمري.الضحاك وأيب السما –قرئت " ِحذاَر املوت " 
  :يف األمساء اجملرورة 
 (( وفومهامن بقةلها وقثائها...))(30) 
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 [.179سورة البقرة، من اآلية: ] (31)
 [.128رة البقرة، من اآلية: ]سو  (32)
 [.31سورة البقرة، من اآلية: ] (33)
 [.282سورة البقرة، من اآلية: ] (34)
 [.62سورة البقرة، من اآلية: ] (35)
 [.7سورة الفاحتة، من اآلية: ] (36)
 [.143سورة البقرة، من اآلية: ] (37)

 ابن مسعود. –قرئت " وثومها " 
 (( حياة القصاصولكم يف))(31) 

 أبو اجلواز بن عبد هللا الربعي –قرئت " القصص " 
 :يف األمساء املبنية 
 ((وأران مناسكنا))(32) 

 مسعودابن  –قرئت " وأرهم مناسكهم " 
 (( عةلى املالئك  عرضهممث))(33) 

 ابن مسعود رضي هللا عنه –أيب رضي هللا عنه ، و " مث عرضهن "  –قرئت " مث عرضها " 
 االختالف الصويت .ب
 االختالف ابإلبدال، أو القلب، أو اإلدغام 
 ((واْمَرأََتنِ  فإن مل يكوان رجةلني فرجل))(34)  

 محنروى مت بن عبد الر  –وقرئت " واْمرَْأاتن " 
 (( وال خوف عةليهم وال هم حيزنونوالصابِِئنْيَ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ...))(35)  

 وقرأ انفع " الصابني " بدون مهزة
 (( َالذين أنعمت عةليهم ..ِصراط))(36) 

 .ابلسني ، و"الصراط" بصاد خالصة، و"الزراط" بزاي خالصة والرابعة : بصوت بني الصاد والزاي –" السراط "
 (( أم  وسطاوكذلك جعةلناكم))(37) 
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 [.156سورة البقرة، من اآلية: ] (38)
 [.187]سورة البقرة، من اآلية:  (39)
 [.19سورة البقرة، من اآلية: ] (40)
 [.178سورة البقرة، من اآلية: ] (41)
 [.138سورة البقرة، من اآلية: ] (42)

 احلسن البصري ، والزهري، وقتادة. –وقرئت يف الشواذ : " أمة وصطا " 
 االختالف ابإلمالة 
 ((إان هلل وإان أليه راجعون))(38) 

 وقرئت يف الشواذ: " ِإاّن " إبمالة األلف حنو الياء يف املوضعني. رواها نصري عن الكسائي.
 ((باس هلنلكم وأنتم ل لَِباس هن))(39) 

 وقرئت يف الشواذ: " لباس " إبمالة األلف، نسبها الكرمان للخبريي
 االختالف بتقدمي الصوت وأتخريه 
 (( حذر املوت الصواعقجيعةلون أصابعهم يف آذاهنم من))(40) 

 وقرئت يف الشواذ : " الصواقع " بتأخري صوت العني عن صوت القاف، ونسبت هذه القراءة للحسن البصري.
 ختالف النحويج. اال
 يف األمساء املرفوعة 
 (( إليه إبحسان فاتباٌع ابملعروف وأداءٌ فمن عفي له من أخيه شيء))(41) 

 وقرئت " فاتباعا ابملعروف، وأداًء إليه إبحسان " فنسبت هذه القراءة إلبراهيم بن أيب عبلة
 (( نغفر لكم خطاايكم ِحطَّ ٌ وقولوا)) 
 هذه القراءة البن أيب عبلة. وقولوا حطًة " ابلنصب، فنسبتوقرئت "
 يف األمساء املنصوبة 
 ((   ِصْبغَ  هللا ومن أحسن من هللا صبغ))(42) 

 وقرئت يف الشواذ: " ُقْل صبغُة هللا " ابرفع، وزايدة " قل " ونسبت البن مسعود رضي هللا عنه.
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 [.124سورة البقرة، من اآلية: ] (43)
 [.221سورة البقرة، من اآلية: ] (44)
 [.196سورة البقرة، من اآلية: ] (45)
 [.228سورة البقرة، من اآلية: ] (46)
 [.217قرة، من اآلية: ]سورة الب (47)
 [.286سورة البقرة، من اآلية: ] (48)

 ((قال ال ينال عهدي الظاملني))(43) 
قرأ هبا ابن مسعود، وطلحة بن املصرف وقتادة، واألعمش، وأبو رجاء ، و )ال ينال عهدي الظاملون(وقرئت يف الشواذ: 

 العطاري.
 يف األمساء اجملرورة 
 ((وهللا يدعو إىل اجلنِ  واملغفرِة إبذنه))(44) 

 ويف قراءة شاذة : " واملغفرُة ابذنه " ابلرفع ونسبت لألعمش واحلسن البصري رمحهما هللا.
 ((إذا رجعتم وسبع    جفمن مل جيد فصيام ثالث  أايم يف احل))(45) 

 وقرئت يف الشواذ: " وسبعًة " ابلنصب. ونسبت لزيد بن علي وابن أيب عبلة
 د.االختالف الصريف:

 املصدر 
 (( بردهنوبعولتهن أحق))(46) 

 وقرئت يف الشواذ: " أحق بردهتن "
 ((... فيه قتالٌ قل))(47) 

 الوقرئت :" قل قْتٌل فيه " ونسبت البن مسعود وعكرمة وأيب السم
 املفرد واجلمع 
 (( كما محةلته عةلى الذين من قبةلنا  ِإْصر اوال حتمل عةلينا))(48) 

وفيه قراءاتن شاذاتن: " ُأْصرا " بضم اهلمزة ونسبت لرواية لعاصم، واألخرى " آصارا " ابجلمع، ونسبت قراءة أليب بن  
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 [.266سورة البقرة، من اآلية: ] (49)
 [.128سورة البقرة، من اآلية: ] (50)

 كعب.
 ((أيوّد أحدكم أن تكون له َجنٌَّ  من خنيل وأعناب))(49) 

 ة:".........جنات" ونسبت للحسن البصريويف قراءة شاذ
 املثىن 
 ((...واجعةلنا مسةلَمنْيِ لك...))(50) 

 ويف الشواذ: " واجعلنا مسِلِمنْيَ لك " بصيغة مجع املذكر السامل.
وهكذا أطال كالمه واإلتيان ابألمثلة لكل فرعيات املوضوع، وهذه األمثلة تكفي لنا بفهم هذه القضية، وطبيعتها.    

ر املؤلف يف كتابه القيم على الشواهد من سوريت الفاحتة والبقرة وما جتاوز عنهما حسب املنهج الذي يتبعه وقد اقتص
يف دراسته. وإن كانت الشواهد مليئة من خالل هاتني السورتني كيف تكون لقضية االختالف بني القراءات القرآنية 

لفذ، وتشريعه االدقيق. فإن أي درس يتصل أبية انحية من يف القرآن بكامله؟! فهو معجزة اإلسالم األبدية أبسلوبه ا
 نواحيه، يعترب كشفا لكوامن هذا الكنز اإلهلي العظيم.

 
 خالص  القول

فيكتشف لنا مما سبق أن املقصود من االختالف بني القراءات القرآنية لفظا هو اختالفه لغواي أو صوتيا أو حنواي أو  
و االختالف ابلتقدمي والتأخري. وبناء على هذا خيتلف معىن اللفظ أيضا حسب صرفيا أو االختالف ابلذكر واحلذف أ

 مستوايته املذكورة.
 تناقض اختالف وليس فعرب األمثلة السابقة نتوصل إىل نقطة مهمة وهي أن االختالف يف إطار التنوع والتغاير،    
 هو االختالف هذا مقاصد من وإن تباين، وال تناقض وال تضاد وال تنافٍ  القراءات من شيء يف ليس إذ تضاد، أو

 وكأن األخرى، القراءة تبينه مل معني جانب على الضوء تلقي قراءة كل  فكانت الواحدة، اآلية يف املعاين من التكثري
 الصور مجيع أن مع األخرى، الصورة تبينه مل جديداً  شياً  تزيد أو تبني صورة كل  بيت أو ملسجد صور جمموعة املوضوع

واحد. فعالوة على هذا إذا دخلنا إىل نطاق التفسري واألحكام الفقهية من حيث تعدد املعىن جند أتثريات  انٍ ملك هي
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(51)The History of The Quranic Text from Revelation to compilation Muhammad Musthafa Al-Azami, (HK 

ISLAMIC ACADEMY-ENGLAND(p 154). 
مصطلح مل يعجبين استخدام يف مثل هذه احلاالت ألن االختالف هو النتيجة من عدم اليقني تعريفا، وإذا أخطأ املؤلف األصلي يف مجلة من ‘االختالف’" 

ا يف مقام انحية واحدة، مث تفسد اجلملة نفسها بسبب أخطاء طباعية، فريتبك مؤلف الحق له يف التمييز بني الصحيح وغريه، وجيعل ما يعتقده صحيح
مثل هذه احلالة، فليس النص وينّحي اآلخر إىل اهلوامش، ولكن من احملال أن يكون القرآن الكرمي املنّزل من عند هللا على نبيه بواسطة جربيل عليه السالم يف 

 فظ يف مكان هذه القضية.....إخل "هي أشد مناسبة وأخص ل ‘التعدد’ال يعرّب عن هذا كله، ولكن كلمة  ‘االختالف’هناك أي شك يف القرآن، ومصطلح 

االختالف بني القراءات القرآنية فيهما بصورة واضحة، وندع هذه الناحية يف حبثنا امتناعا من إطالة القول  أكثر مما 
 مطلوب.

هذا البحث أن مصطلح االختالف أقل مناسبا يف مثل هذه القضية، ألن ومما جتدر اإلشارة إليه هنا قبل خامتة    
أفّضل فيه رأي  ؛القراءات القرآنية توحي أساسا غناء القرآين من انحية املعاين، فمصطلح االختالف ال ميّثل هذه اجلهة

 األستاذ الدكتور حممد مصطفى األعظمي حيث يقول:
“The term ‘variants’ is one that I dislike using in such cases. Because a variant results, by 

definition, from uncertainty. If the original author pens a sentence one way, and the sentence is 

then corrupted due to scribal errors, then we have introduced a principle of uncertainty; a 

subsequent editor who is unable to distinguish the correct wording from the incorrect will place 

what he believes to be the correct version in the text, whilst citing the others in margins, such is 

the variant reading….”)51(  

اين، وتزييد الوجهات. فهذا من وجه التعدد الذي يؤدي إىل تكثري املع فمنه يتضح لنا أن االختالف يعترب على أنه   
خيتم هذا البحث الذي مرران به خبتامه املسك الذي خالصته إن القراءات القرآنية وإن بدت اختالفا يف الظاهر  القول

على منهجه القيم على  أهنا تتحد وترتابط بعضها بعضا يف املعىن من وجهة التعدد، إذ القرآن يساعد الذين يسايرون
 ترقية عقوهلم وصدورهم إىل نظرية التعدد.
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 خامت 
 وصحابته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد على األوىل هنضتهم منذ املسلمني ابهتمام القرآنية القراءات حظيت قد

 صغرية كل  بتتبع اهتمحي وقضوا الكتاب، هذا خلدمة املسلمني علماء من كبري  عدد جترد فلقد هذا، يومنا إىل الكرام
 وضمان املسلمني مفخرة أصبحت مؤلفات يف وأفكارهم عقوهلم به جادت كلما  وسطروا العلم، هذا حول وكبرية

 والتأليف. الدرس يف بعدهم من الدارسني
دقيق، وحيتوي على  وإطالع عميقة دراسات إىل وحيتاج موضوع متشعب الفروع فهو املوضوع هذا إىل ابلنسبة أما   
ضوعات رئيسة، مثال: اللهجات العربية، ومراحل نشأة القراءات القرآنية، والقراءات السبع والعشر، وضوابط مو 

القراءات الصحيحة، والقراءات الشاذة، وأتثريات االختالف بني القراءات القرآنية يف مستوايت اللغة صوتيا وحنواي 
سري والفقه وما إىل ذلك. وكل هذه املوضوعات حماور لدراسات وصرفيا ودالليا، وأساسا عليها انعاساهتا يف جمايل التف

 خاصة. 
ومع هذا كله حاولت يف طيات هذا البحث إلقاء الضوء على موضوعي " االختالف بني القراءات القرآنية لفظا    

م تطرقها ومعىن "، وأحسب أين قد أملمت هنا مبا جيب أن يقال عن املوضوع، وما حتدث بعض األمور شامال نظرا عد
إىل حمتوايت البحث، مثال : اللهجات العربية، والقراءات الشاذة، وأتثريات االختالف بني القراءات القرآنية يف 
التفسري والفقه. ولكن ميكن أن يالحظ أّن ما أحتدث حوله منسجما مع املوضوع الرئيس، ووصوله إىل فهم سليم يف 

 القضية اليت يتمحور حوهلا هذا البحث.
 متعين هبذا البحث املتواضع أتوصل نتائج اتلية: اللومن خ

.اللهجات العربية ليست منفصال عن الدراسات يف القراءات القرآنية، فينبغي للباحث فيها اخلوض يف دراسة ١
 اللهجات العربية اترخييا وجغرافيا واجتماعيا، فمعرفة علم القراءات ضرورة للطالب يف العلوم الشرعية.

وهلا دور أساسي يف  أحرف أنزل عليها القرآن أو القراءات السبع هلا معاين كثرية عند العلماء،.مسألة سبعة ٢
 االختالف بني القراءات القرآنية.

. االختالف بني القراءات القرآنية على ابب التنوع وال على ابب التضاد، ويعترب هذا ظاهرة من ظواهر اإلعجاز ٣
 ع نظرية التيسري وغريها.القرآين، وله أسباب كثرية مواكبة م

.إن القراءات الشاذة جيوز استنباط األحكام الفقهية منها ما دامت ال خترج عن دائرة معاين اآلايت القرآنية ٤
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 ودالالهتا، فهي تعد مصدرا أصليا لدراسات اللهجات العربية.
حض املصدر األول يف اإلسالم .تشكيكات املستشرقني يف قضية االختالف بني القراءات القرآنية طنطنتهم بغية د٥

 تظهر من احلقد واحلسد على اإلسالم أوال ومن عدم اخللفية الكافية عن تعدد القراءات القرآنية.
أو أكثر تكون لكل قراءة معىن مقبول تؤدي إىل زايدة املعاين وإثراءها على سبيل  على وجهني إن القراءات القرآنية. ٦

آايت الكتاب العزيز، وكالم هللا الذي أنزله على خامت رسله عليهم الصالة  التفسري، وهي ال تؤدي إىل خلل يف
 والسالم.

. لعلماء التفسري دور ابلغ، وجهد جسيم يف الكشف عن حقيقة املعاين املختلفة الناشئة من تعدد القراءات القرآنية ٧
 على أن االختالف رمحة األمة.

بحث خاصة مما ذكر ومن اجلدارة أن ُتدرَس القراءات القرآنية . حىّت تكون هذه القضية عامة وموضوع هذا ال٨
 واختالفها فيما بينها من منظور املستوايت اللغوية صوتيا، وحنواي، وصرفيا، ودالليا.
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 السابعة.: الطبعة القاهرة- وهبة مكتبة القطان، مناع القرآن، علوم يف مباحث 
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 The History of The Quranic Text from Revelation to compilation Muhammad Musthafa 

Al-Azami, (HK ISLAMIC ACADEMY-ENGLAND. 



 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. النشر لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (iats.co.ukpublisher@s)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 والستبانات.  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين اءأسم تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة صملخ  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  ثمباح  إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية عالمراج من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  المترتبة المالية قاتالنف  بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  ن؛المت في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة الحواشي  هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  سفليةال الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 

http://www.siats.co.uk/
mailto:publisher@siats.co.uk
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 هكذا:  األول، الموضع في المرجع إلى لإلشارة

  تحقيـق: العزيــز. الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 . 145 ص: ،2 ج: .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد
 هكذا:  إليه، يشار له األخرى المواضع وفي

 .150 ص: ،3 ج:  سابق، مرجع العزيز. الكتاب تفسير في  الوجيز المحرر عطية، ابن
ا  وترتب البحث،  نهاية في  واحدة قائمة في  والمراجع المصادر توثق •   للمؤلف، األخير السم حسب هجائيا

 التالية: الطريقة باتباع  وذلك

 واحد:  لمؤلف الكتاب

  تحقيـق: .العزيــز الكتـاب تفسـير فــي  الــوجيز المحــرر (.2007) .غالــب بــن الحــق عبــد عطيــة، ابـن
 .2 ط: العلمية. الكتب دار بيروت: محمد. السالم عبــد

 كتاب من أكثر للمؤلف

 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. سليمان بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.0022) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع ي ف الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ .ت(  )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  راا تأخي ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) ا  يوم

 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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