
ىاقــظىالدوـــدالل
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ى
ى

ىبدمىاللهىالرحمنىالرحوم
ىمقدمــظ

الحمد هلل الذي شػرؼ العربية بالقرآف الكريـ ، وجعمو عػزاا وذكػر ا لىميػا ، 
  َنَُّو َلِذْكٌر َلَؾ َوِلَقْوِمَؾ َوَسْوَؼ ُتْسأَلوف  . (ٔ) َواِ 

مػػد بػػف عبػػد اهلل ، والصػةة والسػػةـ عمػػم أػػاتـ  نبياهػػو ورسػػمو سػػيدنا مح
ٌٌ ُيػوَحم ِإْف ُىػَو ِإ َّ   َوَما َيْنِطُؽ َعِف اْلَيػَو   فصح مف نطؽ بالضاد ،   َوْحػ

  َعمََّمُو َشِديُد اْلقُػَو (ٕ)  وعمػم آلػو وصػحبو مػف تبػق طػريقيـ بإحسػاف إلػم
 يـو الديف .

 وبعػد ..
فقضػػػية السػػػياؽ واحػػػدة مػػػف  ىػػػـ القضػػػايا المحوريػػػة فػػػٌ النقػػػد الدبػػػٌ 
الحديث، فبيف اتجاه تقميػدي يكػاد يعنػٌ بػالمت رات الأارجيػة  ك ػر مػف عنايتػو 
بدراسة النص نفسو، وتيار لغوي  و  لسنٌ يكاد يمغٌ ىذه المت رات ، ويسػم  
النص مػف محيطػو وكػؿ  بعػاده السياسػية والتاريأيػة وا جتماعيػة والنفسػية ، 

دراسػػة السػػياؽ فػػٌ  بػػيف ىػػت و و ولهػػؾ و ػػؼ بعػػض النقػػاد مو فػػا وسػػطا فػػر وا
: سػياؽ الػنص وسػياؽ المو ػؼ مػا يمكػف  ف يشػكؿ منطقػة وسػطا تسػبر  ببعديو

و عػف محيطػو  و ػ غوار النص ، وتبرز  يمو الفنيػة والجماليػة مػف غيػر  ف تعزلػ
 عف تمؾ المعطيات التٌ   غنم عنيا فٌ تفسيره  و تحميمو .

                                                 

 ( .44( الزخرف : اآلية )1)

 ( .5-3( النجم : اآليات )2)
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معرفيػة مػق  وفٌ مقابؿ تيار حػدا ٌ يتنكػر لماضػيو ، ويػدعو إلػم  طيعػة
ترا و ، ويروج لكؿ  ما ىو غربٌ ولو تصادـ مق حضارتنا و قافتنا ، ولو  بػت 
عدـ جدواه عند الغربييف  نفسػيـ ، فػدعا نقػادىـ إلػم مراجعتػو ،  و تأمػوا ىػـ 
عنو وبح ػوا عػف نظريػة جديػدة  و أػيط نجػاة جديػد .. فػٌ مقابمػة ىػذا التيػار 

يف عمم  قافتيـ وىػويتيـ يعيػدوف و ؼ بعض النقاد والكتاب المنصفيف الغيور 
 راوة ترا يـ ، ويعمموف عمم تأسيس نظرية نقديػة عربيػة تنطمػؽ مػف جػذورنا 
المغوية والبةغيػة ، وتفيػد مػف الدراسػات الحدي ػة والعصػرية ، وُتطّعػـ بالجديػد 
 والمأتمؼ ، لت مر شيها أاصا بنا يتناسب وطبيعة  دبنا ، و قافتنػا ، وحضػارتنا ،

 ربية اإلسةمية  .وىويتنا الع
عمػػػم  ف ىػػػػذا الفيػػػـ   يعنػػػٌ ا نكفػػػاو عمػػػم الػػػذات ،  و رفػػػض ا أػػػر 
ال قػػػافٌ ، إنمػػػا يعنػػػٌ ا عتػػػداد وا عتػػػزاز بترا نػػػا ، وعػػػدـ التبعيػػػة ل أػػػر  و 

 الذوباف فٌ  قافتو فٌ إطار مشروع " العولمة " .
و ضػػية السػػياؽ  حػػد  ىػػـ المحػػاور التػػٌ تتسػػس ليػػذه النظريػػة النقديػػة 

ف نالت اىتماـ بعض البػاح يف فػٌ ا لعربية المنشودة ، غير  ف ىذه القضية وا 
عمػػـ المغػػة فإنيػػا لػػـ تحػػظ بدراسػػة نقديػػة وافيػػة ، ومػػا كتػػب عنيػػا كػػاف مجػػرد 
مباحث  و إشارات من ورة ىنا  و ىناؾ ، و ىـ ما و ػق تحػت فػٌ ىػذه القضػية 

 بصفة عامة :
بػػػف ضػػػيؼ اهلل الطمحػػػٌ ، ط/ كتػػػاب " د لػػػة السػػػياؽ " لػػػردة اهلل بػػػف ردة  –  

ىػ ، وىو رسالة " دكتوراه " فٌ عمـ المغة ، وكػاف ٕٗٗٔجامعة  ـ القر  
طبعيػػا  ف تنصػػػب عنايتػػو عمػػم مباحػػث عمػػـ المغػػة ، بعيػػدا  عػػف الرتيػػة 

 النقدية لمسياؽ .
مبحث حوؿ " السياؽ " كتبو د/ محمػد عبػد المطمػب فػٌ كتابػو "البةغػة  –ب 
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لػػو إلقػػاو الضػػوو عمػػم مفيػػـو السػػياؽ عنػػد والسػػموبية" حػػاوؿ مػػف أة 
القػػدماو ، مػػق بعػػض التطبيقػػات السػػموبية ، كسػػياؽ الحػػذؼ والػػذكر ، 

 والتقديـ والتأأير ، والتعريؼ والتنكير . 
عمم  ف ما كتبو د/ عبد المطمب جاو موجزا ومقتضبا باعتباره مبح ا فٌ 

وؿ البةغػػة إطػػػار دراسػػة متنوعػػة وشػػػاممة لك ػػر مػػف أمسػػة عشػػػر مبح ػػا حػػ
 والسموبية .

فر يػػت  ف الموضػػوع مػػازاؿ فػػٌ حاجػػة إلػػم دراسػػة بػػؿ دراسػػات تنظيريػػة 
وتطبيقية توفيو حقو ، تقؼ عمم جذوره الترا ية مػف جيػة ورتيػة المعاصػريف 
لو مف جية  أر  ، فكاف ىذا البحث تحت عنواف : " د لة السياؽ و  رىا فٌ 

 النص الدبٌ : دراسة نقدية " .
 فٌ مقدمة ، وتمييد ، وفصميف ، وأاتمة :وجعمتو 

 ما التمييد : فتحد ت فيو عف مفيػـو السػياؽ لغػة واصػطةحا  ، والفػرؽ 
 بيف سياؽ النص وسياؽ المو ؼ .

 و ما الفصؿ الوؿ : فتناولت فيو نظرة النقاد القدماو إلم السياؽ 
،  و ما الفصؿ ال انٌ : فتحد ت فيو عف رتية النقػاد المعاصػريف لمسػياؽ

والفػػرؽ بػػػيف الدراسػػات السػػػيا ية والدراسػػات السػػػموبية  و الدراسػػات النصػػػية 
 الأر  ، وذكرت بعض اإلضاوات التطبيقية فٌ ضوو النص القرآنٌ .

و أيرا  جاوت الأػاتمة لتمأص  ىـ نتػاه  البحػث ،  ػـ  ردفتيػا بػذكر  ىػـ 
 المصادر والمراجق .

نػػٌ لرجػػو  ف  كػػوف  ػػد وفقػػت فيمػػا  صػػدت ، و  اهلل مػػف وراو القصػػد ، وا 
 وىو حسبنا ونعـ الوكيؿ .

 د/ محمد مأتار جمعو مبروؾ                                     
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ىتمكود
ىمفكومىالدواق

 فٌ المغة : –  
يقاؿ : ساؽ الرجؿ اإلبؿ سو ا وسيا ا فيػو سػاهؽ وسػواؽ ، وسػاؽ 

  .الحديث : سرده وسمسمو ، وساؽ اهلل إليو أيرا ونحوه : بع و و رسمو
ايرا  و وسػػػاو و : تابعػػػو وسػػػايره وجػػػاراه ، وتسػػػاوؽ الشػػػيهاف : تسػػػ

تقارنا ، وانسا ت اإلبؿ وتسػاو ت : تتابعػت ، والمسػاو ة : المتابعػة كػأف 
 بعضيا يسوؽ بعضا . 

وبنم القـو بيوتيـ عمم ساؽ واحدة  ي عمػم صػؼ واحػد ، وولػدت 
فةنو  ة ة بنػيف عمػم سػاؽ واحػدة ،  و سػا ا عمػم سػاؽ :  ي بعضػيـ 

 . (ٔ)عمم إ ر بعض ليس بينيـ  ن م
 . (ٕ)ـ : تتابعو ، و سموبو الذي يجري عميووسياؽ الكة     

تػػػػدور حػػػػوؿ السػػػػرد ، والتتػػػػابق ،  –فػػػػٌ جممتيػػػػا  –وىػػػػذه المعػػػػانٌ    
 وا نتظاـ ، وا لتهاـ .

 السياؽ اصطةحا : –ب 
يعرؼ السياؽ بأنػو البيهػة المغويػة المحيطػة بالعنصػر المغػوي المػراد 

 . (ٖ)تحميمو ،  و ىو ما يسبؽ ويمحؽ ذلؾ العنصر

                                                 

 ( لسان العرب ، والمعجم الوسيط : مادة " سوق " .1)

 ( المعجم الوسيط : مادة " سوق " .2)

، ط/ جامعية مم  8( انظر : داللة السيياق : د/ ردة   نين ردة نين  ي ا   ال م ي   3)
 هي .1424القرى سنة 
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 . (ٔ)وبأنو النظاـ البناهٌ إلنجاز النص وفيمو     
وىذاف التعريفاف يغمب عمييما طابق عمػـ المغػة والدراسػات اللسػنية      

 التٌ تعنم بتحميؿ العناصر المغوية  ك ر مف  ي جانب آأر فٌ النص .
ويمكػػف  ف نعػػرؼ السػػياؽ بأنػػو طريقػػة الػػنظـ التػػٌ يقتضػػييا بنػػاو الػػنص 

 اؿ والمقاؿ .الدبٌ مق مراعاة الح
 وعميو نستطيق  ف نفرؽ بيف نوعيف مف السياؽ : 

 سياؽ النص : –  
وىػو مػػا يقتضػيو نظػػـ الكػةـ مػػف اأتيػار الكممػػة  و الجممػة وتحديػػد 
بنيتيا ، وتركيبيا ، ووضعيا موضعا أاصا ، تقػديما  و تػأأيرا ، ذكػرا  و 

وا ق الكمـ حذفا ، تعريفا  و تنكيرا ، فصة  و وصة ، إلم غير ذلؾ مف م
 ومواضعو ، وىو محور ىذا البحث .

 سياؽ المو ؼ : –ب 
ويقصد بو المةبسات المصاحبة لمنص ،  و الحواؿ والموا ؼ التٌ 

 ورد فييا النص  و  يؿ بشأنيا .
وينبغػػػٌ  ف ينظػػػر إلػػػم ىػػػذا السػػػياؽ بعػػػيف ا عتبػػػار عنػػػد الدراسػػػة 

ير يشػكؿ جػزوا الدبية لألسموب ؛ فالنص فٌ نياية المر ليس سو  تعب
عمميػػة اجتماعيػػة معقػػدة ممػػا يجعػػؿ مػػف الضػػروري استحضػػار المةبسػػات مػػف 

وا جتماعية والمغوية والدبية التٌ كتب فييػا الػنص والتاريأية  الشأصية
 (ٕ)فٌ نطاؽ تحميؿ  دبٌ مكتمػؿ جادا  ف نجري عميو اأتبارا نريد ، مادمنا

                                                 

 . 9( المرجع السانق  1)

جراءاته د/ صالح ف ل  2) هي  1419ط دار الشروق سنة  252( عمم األسموب مبادئه وا 
 . 52،  52،  47السياق لردة   نن ردة ال م     م ، وانظر داللة 1998/ 
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. 
سػموبية ، وعمػم  ف يظػؿ ومق تأكيدنا عمم  ىمية الدراسػات النصػية و ال

 الجانب الفنٌ اإلبداعٌ  ىـ محاور النقد الدبٌ ، و   تتحوؿ الدراسات الدبية
إلػػػم دراسػػػات تاريأيػػػة  و اجتماعيػػػة  و نفسػػػية  و فمسػػػفية تعنػػػٌ  والنقديػػػة

والتٌ ينبغٌ  ف تكوف مجرد إضػاوات  –بالمعطيات التٌ تفد مف أػارج النص 
ولحمتػػو ، والو ػػوؼ عمػػم  سػػراره البةغيػػة  ك ػػر مػػف عنايتيػػا ببنيػػة الػػنص  –

و ننػا   ، نو   يمكف تجاىؿ ىذه المعطيػات فإننٌ  تكد  يضا  عمم - والجمالية
بحاجػػة لملمػػاـ  بسػػياؽ المو ػػؼ إلضػػاوة بعػػض جوانػػب سػػياؽ الػػنص وسػػبر 
 غػػواره ، ف مػػة موا ػػؼ  و مقاربػػات نقديػػة   يمكػػف فػػؾ شػػفرتيا إ  فػػٌ ضػػوو 

 سياؽ المو ؼ . 
 بػٌ الػنجـ و ػد استنشػده ىشػاـ بػف عبػد ؾ مػا عابػو النقػاد عمػم ومف ذل

 الممؾ فأنشده  رجوزتو التٌ يقوؿ فييا :
 وأٔٙا فٟ األفك ػ١ٓ األحٛي  ٚاٌشّظ لذ وادخ ٌّٚا ذفؼً

، حيث لـ يفطف الشاعر ىنا لحاؿ  (ٔ)وكاف ىشاـ  حوؿ ، فغضب و مر بحجبو
ة والفطنػة ، وعػدـ الو ػوع فػٌ ممدوحو ، ولـ يراع ما يقتضيو المقاـ مف اليقظ

 .ما يغضبو  و يقق مف نفسو مو عا  غير مستحسف  
 عبد الممؾ بف مرواف : ولو فٌ مطمق  صيدة يمدح بيا  وعابوا عمم ذي الرمة

 ٓ وٍٝ ِفش٠ح عشبـأٔٙا ِـو  ِا تاي ػ١ٕه ِٕٙا اٌذِغ ٠ٕغىة

،  وكانػػت عػػيف عبػػد الممػػؾ تطػػرؼ وتػػدمق ، فتػػوىـ  نػػو أاطبػػو  و عػػرض بػػو
                                                 

ت ق يييق ح م  ييي  اليييد ن عنيييد ال م يييد ط دار الج يييل  222   1( العميييدة النييين رشييي ق جيييي1)
م ، والموشييف فيي  ماخييم العمميياء عمييل الشييعراء لممرز ييان  1934هييي / 1353ن ييروت سيينة 

م 1965هيي/ 1385 ت ق ق عم  ح النجاوي ط دار الفكر العر   بالقاهرة سنة 274 
. 
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 (ٔ).فاستقبح استيةلو، و اؿ لو: وما ستلؾ عف ىذا يا جاىؿ؟و مر بإأراجو
 ودأؿ  رطأة بف سيية عمم عبد الممؾ بف مرواف فأنشده  ولو :

 ػٍٝ ٔفظ اتٓ آدَ ِٓ ِض٠ذ  ِٚا ذثغٟ ا١ٌّٕح ح١ٓ ذأذٟ

ُُ أٔـــٚأػ    ذِ ـــا تأتٟ ا١ٌٌٛــٟ ٔزس٘ـذٛف  رٝـش حــٙا عرىـٍ

: ما تقوؿ ؟  كمتؾ  مؾ ! فقاؿ :  نػا  بػو الوليػد يػا  ميػر  فقاؿ عبد الممؾ
 (ٖ)، ولـ يزؿ يعرؼ كراىة شعره فٌ وجو عبد الممؾ إلم  ف مات (ٕ)المتمنيف

 واستنشد زياد بف  بيو حمادا الرواية فأنشده  وؿ العشم :
١ َّ جً أَجّاٌَٙاـُ حُ غـ  َسَحٍَد ُع َٚ  َغضثٝ َػ١ٍََه فَّا ذَمُٛي تَذا ٌَٙا  ذ

  (ٗ)، وانفض المجمس عمم شر وعرفت الكراىة فٌ وجيو ، فقطب زياد
و د دعػا المرزبػانٌ إلػم ضػرورة تنبػو الشػاعر إلػم ىػذه المػواطف ومراعػاة     

الحػػاؿ والمقػػاـ فقػػاؿ : " وليتجنػػب التشػػبيب بػػامر ة يوافػػؽ اسػػميا اسػػـ بعػػض 
و  و نساو الممدوح مػف  مػة  و  رابػة ،  و غيرىػا ، وكػذلؾ مػا يتصػؿ بػو سػبب

 . (٘)يتعمؽ بو وىمو
و ظػػف  ف    حػػد يسػػتطيق  ف ينكػػر  يمػػة ىػػذه اإلضػػاوات فػػٌ مقاربػػة الػػنص     
  .ٌػػالدب

 

                                                 

 . 323،  322والموشف لممرز ان    222  1( العمدة النن رش ق جي1)

 ( كان كل من الشاعر وعند الممك يكنل بأن  الول د ، ومن هنا وقع المبس .2)

تقيديم  354، وانظر الشعر والشيعراء النين قت بية   322،  321( الموشف لممرز ان   3)
المييينعم العر يييان ط دار ا يييياء العميييوم ن يييروت سييينة  الشييي س  سييين تمييييم مراجعييية ح عنيييد

 م .1987

، وروا تيييه "  ميييت سيييمية " ، واألايييان  ألنييي  الفيييرج  322( انظييير : الموشيييف لممرز يييان   4)
 م1955ت ق ق عند الستار فراج ط دار الثقافة ن روت سنة  88  6األصفهان  جي

 . 321( الموشف لممرز ان   5)
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ىالفصلىاألول
ىنظرةىالنقادىالقدماءىإلىىالدواق

 

مصطمح السياؽ شأف ك يػر مػف المصػطمحات الدبيػة والنقديػة التػٌ كػاف 
ف لػػـ يضػػعوا ليػػا ت عرفػػا جامعػػا مانعػػا ،  و  دباتنػػا ونقادنػػا عمػػم وعػػٌ بيػػا ، وا 

يعرفوىػػا بحػػد  و رسػػـ ، فقػػد بػػد  تحديػػد وتقنػػيف بعػػض المصػػطمحات المغويػػة 
والبةغية والنقدية مق ظيور التأليؼ المنيجٌ فٌ العصػر العباسػٌ ، وتأصػؿ 
ذلػػػؾ ورسػػػ  عنػػػد المتػػػأأريف ، وازداد د ػػػة وتحديػػػدا فػػػٌ الدراسػػػات الحدي ػػػة 

 والعصرية .
المغػػوييف والدبػػاو بطريقػػة نظػػـ الكػػةـ و ػػد عنػػٌ  سػػةفنا القػػدماو مػػف 

ىػ( الذي  كد  ف مدار الكةـ عمػم تػأليؼ ٛٛٔوتركيبو ابتداو مف سيبويو )ت 
العبارة وما يترتب عمم ىذا التأليؼ مف صػحة واسػتقامة  و فسػاد واسػتحالة ، 
فقسـ الكةـ إلم مستقيـ حسف ، ومحػاؿ ، ومسػتقيـ كػذب ، ومسػتقيـ  بػيح ، 

المستقيـ الحسف فقولؾ :  تيتؾ  مس ، وسآتيؾ غدا ، و ما ومحاؿ كذب "  ما 
، فتقوؿ :  تيتػؾ غػدا ، وسػآتيؾ  مػس ،  هالمحاؿ فأف تنقض  وؿ كةمؾ بآأر 

و ما المستقيـ الكذب فقولؾ : حممت الجبؿ ، وشربت ماو البحر، ونحوه ،و مػا 
يت المستقيـ القبيح فأف تضق المفظ فٌ غير موضعو ، نحو  ولؾ :  د زيدا ر 

، وكٌ زيدا يأتيؾ ، و شباه ىذا ، و ما المحاؿ الكذب فأف تقوؿ : سوؼ  شرب 
 . (ٔ)ماو البحر  مس

وىػػذه إشػػارة واضػػحة إلػػم  ف الشػػأف إنمػػا ىػػو فػػٌ تػػأليؼ الكػػةـ ونظمػػو 
                                                 

ت ق يق عنيد السيالم هيارون ط اله ئية المصير ة العامية  26،  25  1( الكتاب لس نويه جي1)
 م .1979لمكتاب سنة 
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وطريقة تركيبو وضـ بعضو إلم بعض فقولؾ :  تيتؾ  مس وسآتيؾ غػدا كػةـ 
 و العكػػس ، فقمػػت :  مسػػتقيـ حسػػف ، فمػػو وضػػعت كممػػت غػػدا موضػػق  مػػس

 سآتيؾ  مس لصار كةما فاسدا محا  .  تيتؾ غدا  و
ىػػػ( ٕ٘٘ ػػـ جػػاوت اإلشػػارة إلػػم السػػياؽ  ك ػػر وضػػوحا عنػػد الجػػاحظ )ت 

الذي  كد فٌ  ك ر مف موضوع عمم ضرورة مراعاة الحاؿ والمقاـ ، فمكؿ مقػاـ 
 مقػػاؿ ، ولكػػؿ صػػناعة شػػكؿ ، بػػؿ لكػػؿ صػػناعة  لفػػاظ  ػػد حصػػمت لىميػػا بعػػد
امتحاف سػواىا ، فمػـ تمصػؽ بصػناعتيـ إ  بعػد  ف كانػت مشػاكة بينيػا وبػيف 

 . (ٔ)تمؾ الصناعة
وينبغػػٌ  ف تكػػوف الكممػػة  ػػارة فػػٌ مكانيػػا غيػػر نابيػػة فػػٌ موضػػعيا  و 
منافرة لجاراتيا ، فإذا وجػدت " المفظػة لػـ تقػق مو عيػا ، ولػـ تصػر إلػم  رارىػا 

لػػم حقيػػا مػػف  ماكنيػػا المقسػػومة ليػػا ، وال قافيػػة لػػـ تحػػؿ فػػٌ مركزىػػا وفػػٌ وا 
نصابيا ، ولـ تتصػؿ بشػكميا ، وكانػت  مقػة فػٌ مكانيػا ، نػافرة مػف موضػعيا 

  (ٕ)"فة تكرىيا عمم اغتصاب الماكف ، والنزوؿ فٌ غير  وطانيا 

و : " لكػػؿ صػػناعة  لفػػاظ حصػػمت لىميػػا بعػػد امتحػػاف سػػواىا " إشػػارة ػفقولػػ    
التػػٌ عرفػػت فػػٌ عمػػـ المغػػة الحػػديث  واضػػحة إلػػم عمميػػة ا أتيػػار وا نتقػػاو

بعمميػػة ا سػػتبداؿ ، كمػػا  ف فػػٌ ىػػذه العبػػارة وعيػػا واضػػحا بتصػػنيؼ اللفػػاظ ، 
 وىو ما يعرؼ فٌ عمـ المغة الحديث بالسجؿ السيا ٌ  و الحقوؿ الد لية .

والجاحظ   يكتفػٌ بمجػرد الػدعوة إلػم حسػف التػأليؼ ووضػق الكممػة فػٌ 

                                                 

ط دار  ، ت ق ييييق عنيييد السييييالم هييييارون  369،  368  3( انظييير : ال  ييييوان لمجيييا ع جييييي1)
 هي .1388ا ياء التراث ن روت سنة 

ت ق ييق عنييد السييالم هييارون نشيير مكتبيية الخييانج   138  1لمجييا ع جييي ( النيييان والتن يي ن2)
 م .1948هي/ 1367سنة 
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كانيػػػا والتهاميػػػا التػػػاـ مػػػق بنيػػػة الػػػنص ، موضػػػعيا ، وتمكػػػف القافيػػػة مػػػف م
واستدعاهو ليا ، بػؿ يعتبػر ذلػؾ عمػدة الكػةـ ومنػاط اإلبػداع ، فػإذا لػـ يسػمح 
طبق المنشئ بذلؾ لوؿ وىمػة فعميػو  ف يعػاود النظػر عنػد نشػاطو وفػراغ بالػو 
دوف عجػػػؿ  و ضػػػجر ، فػػػإف امتنػػػق عميػػػو المػػػر ولػػػـ يجبػػػو طبعػػػو بعػػػد ذلػػػؾ 

،  (ٔ) ة إلػم  شػيم الصػناعات إليػو ، و أفيػا عميػوفميتحػوؿ عػف ىػذه الصػناع
فالػػذي   يقػػو  عمػػم ذلػػؾ و  يعػػرؼ  صػػولو وطراهقػػو   ينبغػػٌ  ف ينسػػب إلػػم 

  ىؿ ىذا الفػػف .
 مػػا " إذا  عطيػػت كػػؿ مقػػاـ حقػػو ، و مػػت بالػػذي يجػػب مػػف سياسػػة ذلػػؾ 

 ، و رضيت مف يعرؼ حقوؽ الكةـ ، فة تيتـ لمػا فاتػؾ مػف رضػا الحاسػد المقاـ
 . (ٕ)ؿ فمست منو وليس منؾ "ػا الجاىػوالعدو ، فإنو   يرضييما شٌو ، و م

ىػػ( فكػاف  ك ػر ٖٙٙ ـ جاو القاضٌ عمػٌ بػف عبػد العزيػز الجرجػانٌ )ت
وضوحا فٌ وعيو بالسياؽ ، فأفرد مبح ا أاصا لموا ق الكةـ  ػدـ لػو بقولػو : 

، وفػػٌ و  ػػؿ النػػاس حظػػا فػػٌ ىػػذه الصػػناعة مػػف ا تصػػر فػػٌ اأتيػػاره ونفيػػو 
استجادتو واستقاطو عمم سػةمة الػوزف ، وا  امػة اإلعػراب ، و داو المغػة ،  ػـ 
كػػاف ىمػػو وبغيتػػو  ف يجػػد لفظػػا مروَّ ػػا ، وكةمػػا مزوَّ ػػا ،  ػػد حشػػٌ تجنيسػػا 
وترصيعا ، وشحف مطابقة وبديعػا ،  و معنم غامضا  د تعمؽ فيو مسػتأرجو 

رتيػػب ، واضػػطراب الػػنظـ ، ، وتغمغػػؿ إليػػو مسػػتنبطو ،  ػػـ   يعبػػأ بػػاأتةؼ الت
وسوو التأليؼ ، وىميمة النسػ  ، و  يقابػؿ بػيف اللفػاظ ومعانييػا ، و  يسػبر 
ما بينيما مف نسب ، و  يمتحف مػا يجتمعػاف فيػو مػف سػبب ، و  يػر  المفػظ 
إ  ما  د  إليػو المعنػم ، و  الكػةـ إ  مػا صػور الغػرض ، و  الحسػف إ  مػا 

                                                 

 . 138  1( النيان والتن  ن جي1)

 . 116  1( المصدر السانق جي2)
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 (ٔ).ونؽ إ  ما كساه التصنيق فاده البديق ، و  الر 
مػف  –فػٌ ر يػو  –فأ ؿ الناس حظا  و شأنا فٌ صػناعة الدب  و الكػةـ 

ا تصر فػٌ اأتيػاره ونفيػو إف كػاف منشػها ،  و استحسػانو واسػتقباحو إف كػاف 
نا ػدا عمػم مراعػاة الجوانػب الشػػكمية  و المفظيػة مػف إ امػة الػوزف ، وفصػػاحة 

يؽ الكةـ وزأرفتو ، دوف  ف يراعم اهػتةؼ الكةـ ، وصحة اإلعراب ، مق تنم
النظـ ، وما بػيف المفػظ وجػاره مػف لحمػة  و نسػب ، ومػد  تطمػب الكػةـ ليػذا 
المفػػظ  و ذلػػؾ ،  و مػػا يتطمبػػو السػػياؽ مػػف اأتيػػار لفػػظ دوف آأػػر ، ووضػػعو 
موضعا ما تقديما  و تأأيرا ،  و تعػريفا  و تنكيرا ،  و ذكرا  و حذفا ، وفؽ مػا 

لحػػاؿ والمقػػاـ ، وىػػو مػػا يعػػد مػػف  ىػػـ المحػػاور التػػٌ تقػػـو عمييػػا يقتضػػيو ا
 الدراسات السموبية  و السيا ية الحدي ة .

و ػػد  فػػاد الجرجػػانٌ مػػف وعيػػو بالسػػياؽ إفػػادة واضػػحة فػػٌ تطبيقاتػػو فػػٌ 
 كتاب الوساطة فٌ مواضق ك يرة منيا :

  ولو فٌ الحديث عف سر ات  بٌ الطيب :  –  
  اؿ  بو تماـ :

 
 ١ّصـالِغٗ اٌمـح أْ ٠ــِخاف  ٓ اٌم١ّص إرا ػالٖـِ اسـأغ

 
  أذه  بو الطيب فقاؿ :   

َٟ ذَجشٞ ٘ َٚ َٓ اٌُضجاَجِح  ِِ ِٓ   أَغاُس   َػٍٝ َشفَِح األ١َِِش أَتٟ اٌُحَغ١

فأساو ، لف ىػذه الغيػرة إنمػا تكػوف بػيف المحػب ومحبوبػو ،  مػا المػراو 

                                                 

ت ق يييق ح منيييو الف يييل  413( الوسيييا ة نييي ن المتننييي  وخصيييومه لمقا ييي  الجرجيييان   1)
 م .1966هي/ 1381انراهيم وعم  ح النجاوي نشر دار الكتب العصر ة ن روت سنة 
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 . (ٔ)والمموؾ فة يغار عمم شفاىيما
 ميقو عمم  وؿ  بٌ تماـ :تع –ب 

ٌٓ ٌَُ ٠َُزق ُجَشػاً  َّٓ شاَء َس٘ ًُ   ٠َذٞ ٌِ اٌَؼَغ َٚ ٓ ساَحر١ََه َدسٜ ِا اٌصاُب  ِِ 

نما  راد يػدي لمػف شػاو رىػف " إف  فحذؼ عمدة الكةـ ، و أؿ بالنظـ ، وا 
كاف " لـ يذؽ ، فحذؼ " إف كاف " مف الكةـ ، فأفسد الترتيػب ، و حػاؿ الكػةـ 

 . (ٕ)عف وجيو
 تعقيبو عمم  وؿ  بٌ الطيب : –جػ 

َِ ُسَِحَه فٟ ُوالُٖ  ٠َخشٝ أَْ ٠  ٠َشٜ فٟ إٌَٛ  ادِ ــٟ اٌغٙـشاُٖ فـَ َٚ

يقوؿ : فقصر  بو الطيب فٌ ذكر السياد ، لنو  راد  ف يقابؿ بو النـو ، 
وبذلؾ يتـ المعنم ، ولػيس كػؿ يقظػة سػيادا ، إنمػا السػياد امتنػاع الكػر  فػٌ 

ف كاف مسػتيقظا الميؿ ، و  يسمم .  (ٖ)المتصرؼ فٌ حاجاتو بالنيار ساىدا وا 
 . (ٗ)ك ير فٌ الوساطة و م اؿ ذلؾ

 ـ جاو بعد ذلؾ كػؿ مػف الأطػابٌ ، وعبػد القػاىر واسػطة العقػد فػٌ ىػذا 
الموضوع ، وابف ال ير ، وىو ما يستدعم الو ػوؼ عنػد رتيػة كػؿ مػف ىػت و 

 العةـ لمسياؽ .

                                                 

 . 328( الوسا ة ن ن المتنن  وخصومه  1)

 . 79( المصدر السانق  2)

 . 253( الوسا ة  3)

 419،  418،  374،  373،  251،  222،  82،  69( راجع المصدر السانق  4)
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 والسياؽ : (ٔ)الأطابٌ –  
يػر  الأطػابٌ  ف عمػود البةغػة ، بػؿ  عمػم طبقاتيػا ، و رفػق درجاتيػػا ، 
ىو ما وضق فيو كؿ لفظ فػٌ موضػعو الأػص الشػكؿ بػو ، فػإذا  بػدؿ مكانػو 
مػا ذىػاب  غيره ترتب عميو إما تبػدؿ المعنػم الػذي يكػوف منػو فسػاد الكػةـ ، وا 

 . (ٕ)الرونؽ الذي يكوف معو سقوط البةغة "
،  ضعياااللفاظ ووضعيا فٌ مو  ٌ   يقؼ عند اأتياروالمر عند الأطاب

بػػؿ يتجػػاوز ذلػػؾ إلػػم ضػػرورة صػػحة المعنػػم ، والتهػػاـ الػػنظـ ، بػػؿ شػػدة ىػػذا 
ا لتهاـ مق حسػف التػأليؼ ، فػالكةـ عنػده يقػـو ب ة ػة  شػياو : لفػظ حامػؿ ، 
ومعنم بو  اهـ ، وربػاط ليمػا نػاظـ ، " والقػرآف إنمػا صػار معجػزا ؛ لنػو جػاو 

واضػعا  …ح اللفاظ ، فٌ  حسف نظـو التأليؼ ، مضمنا  صػح المعػانٌ بأفص
كػػؿ شػػٌو منيػػا موضػػعو الػػذي   يػػر  شػػٌو  ولػػم منػػو ، و  يػػر  فػػٌ صػػورة 

 . (ٖ)العقؿ  مر  ليؽ منو "

وعمم ىذا النص يعقب د/ عبد العزيز حمودة بقولو : إننا   نممؾ إ   ف 
عجػاب شػد يديف ، فإنػو يحػدد معػالـ تقؼ  ماـ ىذا النص النقػدي فػٌ عجػب وا 

ف كػاف    نظرية اتصاؿ لغوية حدي ة ، ويتحدث عف المغة كنظاـ لمعةمات ، وا 
 …يستأدـ لفظ عةمة صراحة 

                                                 

( هو منو سميمان  مد نن ح نن انراهيم الخ ان  البست  ، نسبة الل بست من بيالد كانيل 1)
له مؤلفات عد يدة ، منهيا هي ، عالم فقيه م دث ، ومد ب لغوي ، 319الت  ولد نها  سنة 

: معالم السنن ، ار ب ال يد ث ، نييان اعجياز القير ن ، وكانيت وفاتيه عميل األرجيف سينة 
 هي .386هي ، وق ل سنة 388

( نيان اعجاز القير ن لمخ يان  )  يمن ثيالث رسيائل في  اعجياز القير ن لمرميان  والخ يان  2)
امييول سييالم ط/ دار المعييارف ت ق ييق ح خمييا   م مييد ، وح ز  29وعنييد القيياهر(  

 م .1991بمصر سنة

 . 28،  27( المصدر السانق  3)
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ويصؿ العجب إلم ذروتو  ماـ المقطق الأير مػف سػطور الأطػابٌ الػذي 
نمػا يقػـو  يوجز نظريتو المغوية فيما يشبو اإلعجاز والد ة العممية المطمقػة " وا 

 ةـ بأشياو  ة ة : لفظ حامؿ ، ومعنم بو  اهـ ، ورباط ليما ناظـ .الك
إننػا ىنػػا  مػاـ شػػروط تحقيػؽ الد لػػة  و المعنػم ، وىػػٌ وجػود نسػػؽ مػػف 
العةمات ، كؿ عةمة تتكػوف مػف عنصػريف الػداؿ والمػدلوؿ ، وىػو مػا يحممػو 

عػاجزة   ولو : " لفظ حامؿ ، ومعنم بو  اهـ " لكف ىذه العةمات المغوية تبقم
عف تحقيؽ المعنم إلم  ف ينظميا نظاـ عة ػات يمكنيػا مجتمعػة مػف تحقيػؽ 

 الد لة ، وىو ما نفيمو مف  ولو : " ورباط ليما ناظـ " .
لقد استغرؽ العقػؿ الغربػٌ الػذي  بيرتنػا إنجازاتػو الحدا يػة مػا يقػرب مػف 

 (ٔ).ويرىاا نٌ عشر  رنا لينت  ىذه الصيغة التٌ  درنا ليا ظيورنا بد  مف تط
 ف يبػرز مػا  كػده  –فٌ استفاضػة  –وفٌ مجاؿ التطبيؽ حاوؿ الأطابٌ 

فٌ تنظيره مف  ف المفظة الواحدة  د تصمح فػٌ موضػق و  تصػمح فػٌ غيػره ، 
و  يصمح غيرىا فٌ مقاميا ، فإذا  بدلت بغيرىا  و انتقمت عف موضػعيا فسػد 

تتميػػز بيػػا عػػف  المعنػػم  و اأتػػؿ الػػنظـ وذىػػب الرونػػؽ ، فمكػػؿ لفظػػة أاصػػية
سػػواىا ، حتػػم المترادفػػات التػػٌ تشػػترؾ معيػػا فػػٌ  صػػؿ الد لػػة  و فػػٌ بعػػض 
معانييا ، ذلؾ  ف فػٌ الكػةـ  لفاظػا متقاربػة فػٌ المعػانٌ يحسػب  ك ػر النػاس 
 نيا متساوية فٌ إفادة بياف مراد الأطاب ، كالعمـ والمعرفة ، والحمػد والشػكر 

قولػؾ : ا عػد واجمػس ، وبمػم ونعػـ ، ، والبأؿ والشح ، وكالنعػت والصػفة ، وك
وذلؾ وذاؾ ، ومف وعف ، ونحو ذلؾ مف السماو والفعاؿ والحروؼ والصفات 

                                                 

" سمسيمة عيالم المعرفية " عيدد رقيم  234،  233( المرايا المقعرة د/ عند العز ز  ميودة  1)
 م .2221ماس س سنة  272
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 . (ٔ)، والمر فييا وفٌ ترتيبيا عند عمماو المغة بأةؼ ذلؾ
 ومف الم مة التٌ استشيد بيا لذلؾ  ولو : 

معو الجيؿ   نؾ تقػوؿ عرفت الشٌو وعممتو إذا  ردت اإل بات الذي يرتفق –  
، إ   ف  ولػػػؾ عرفػػػت يقتضػػػٌ مفعػػػو  واحػػػدا ، كقولػػػؾ : عرفػػػت زيػػػدا ، 
وعممػػت يقتضػػٌ مفعػػوليف ، كقولػػؾ : عممػػت زيػػدا عػػا ة ، ولػػذلؾ صػػارت 
المعرفػػة تسػػتعمؿ أصوصػػا فػػٌ توحيػػد اهلل تعػػالم وا  بػػات ذاتػػو ، فتقػػوؿ : 

ت عرفت اهلل ، و  تقوؿ : عممت اهلل ،إ   ف تضيؼ إليو صفة مف الصػفا
 . (ٕ)، فتقوؿ : عممت اهلل عد  ،  و عممتو  ادرا

َعم ْمِنػػم َعَمػػة  ، َيػػا َرُسػػوَؿ المَّػػِو : َفَقػػاَؿ  َجػػاَو ِإَلػػم النَِّبػػم   ي ػػاَ ْعرَابِ  ف  –ب 
َيػا : َفَقاَؿ  ؛ «الرََّ َبَة َوُفؾَّ ، َ ْعِتِؽ النََّسَمَة » :   َفَقاؿَ  ؛ ُيْدِأُمِنم اْلَجنَّةَ 

َد َفػػػرِ نِعْتػػػَؽ النََّسػػػَمِة َ ْف تَ   َ » :   َ ػػػاؿَ  ا ؟َ َوَلْيَسػػػا َواِحػػػد  ، ِو َرُسػػػوَؿ المَّػػػ
 . (ٖ)«َيا َ َمنِ  ٌَوَفؾَّ الرََّ َبِة َ ْف ُتِعيَف فِ ، ِبِعْتِقَيا 

، عبػر بػاليةؾ دوف غيػره  (ٗ) َىَمػَؾ َعن ػٌ ُسػْمَطاِنَيوْ  فٌ  ولو تعالم :  –جػ 
ف الػػذىاب  ػػد يكػػوف عمػػم مراصػػدة مػػف اللفػػاظ كالػػذىاب ونحػػوه ، ل 

 . (٘)العودة ، وليس مق اليةؾ بقيا و  رجعم
عبػر بالكػؿ دوف ا فتػراس ونحػوه  (ٙ) َفَأَكَمػُو الػذ ْهبُ  فٌ  ولػو تعػالم :  –د 

مػػف  فعػػاؿ السػػباع لف ا فتػػراس فػػٌ فعػػؿ السػػبق القتػػؿ فحسػػب ، و صػػؿ 
                                                 

 . 29( نيان اعجاز القر ن لمخ ان   1)

 . 29( المصدر السانق  2)

 . 33( المصدر السانق  3)

 ( .29( سورة ال اقة : اآلية )4)

 . 44( نيان اعجاز القر ن لمخ ان   5)

 ( .17( سورة  وسا : جزء من اآلية )6)
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قػـو إنمػا ادعػوا عمػم دؽ العنػؽ ، وال )بفتح الفاو وسكوف الػراو( : الفرس
الذهب  نو  كمو  كة و تم عمم جميق  جزاهو و عضػاهو ، فمػـ يتػرؾ مفصػة 
و  عظمػػا ، وذلػػؾ  نيػػـ أػػافوا مطالبػػة  بػػييـ إيػػاىـ بػػأ ر بػػاؽ منػػو يشػػيد 
بصحة ما ذكروه ، فادعوا فيو الكؿ ليزيمػوا عػف  نفسػيـ ىػذه المطالبػة ، 

عمم ىذا  ف يعبر عنػو إ   والفرس   يعطٌ تماـ ىذا المعنم ، فمـ يصمح
 . (ٔ)بالكؿ

                                                 

 . 41( نيان اعجاز القر ن لمخ ان   1)
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 والسياؽ : (ٔ)اإلماـ عبد القاىر
  شػػؾ  ف واسػػطة العقػػد ، وفػػارس الحمبػػة فػػٌ ىػػذا المضػػمار ىػػو اإلمػػاـ 
عبػػد القػػاىر صػػاحب نظريػػة الػػنظـ ، فقػػد اسػػتطاع الرجػػؿ  ف يطػػور إنجػػازات 

لعة ػات البةغييف السابقيف إلم نظرية متكاممة لمنظـ تقػـو عمػم تأكيػد شػبكة 
وبأاصة فٌ د هػؿ  –، مما جعؿ كتاباتو  (ٕ)بيف العةمات المغوية  فقيا ور سيا

مف  ىـ المصادر التٌ   يمكف لباحث فػٌ الدراسػات السػموبية  و  –اإلعجاز 
السيا ية تجاوزىا ، وجعمو موضق  ناو وتقدير مػف كبػار النقػاد والبػاح يف فػٌ 

ني  عبد القػاىر يسػتند إلػم نظريػة العصر الحديث ، يقوؿ محمد مندور : " م
فٌ المغة ،  ر  فييا وير  معٌ كؿ مف يمعف النظر  نيا تماشم ما وصؿ إليو 

"د هؿ اإلعجاز" ،  عمـ المساف الحديث مف آراو ، ونقطة البدو نجدىا فٌ آأر
حيث يقػرر المتلػؼ مػا يقػرره عممػاو اليػوـ مػف  ف المغػة ليسػت مجموعػة مػف 

 . (ٖ)ف العة ات "اللفاظ ، بؿ مجموعة م
وير  بعض الكتاب  ف نظرية السياؽ الحدي ة   تضيؼ إلم ما  الو عبد 
القاىػػػر إ  التفصػػيةت والػػربط بمفيػػـو التطػػور الػػد لٌ كمػػا  لفتػػو المعجمػػات 

 . (ٗ)الحدي ة
بؿ إف اإلعجػاب الشػديد بفكػر عبػد القػاىر ودراسػتو لمػنظـ  و السػياؽ  ػد 

                                                 

( هو اإلميام عنيد القياهر نين عنيد الير من نين ح الجرجيان  ، نسيبة اليل جرجيان التي  وليد 1)
ة العر ية وفقهائها ، وله مؤلفيات كث يرة ، مين مهمهيا هي ، كان من كنيار مئم 422نها سنة 

، والعوامييل   ، والمقتصييد ، وفيي  عمييم الن ييو : المغنيي  ، ومسييرار البالايية : دالئييل اإلعجيياز
 هي . 471المائة ، والجمل " شرح العوامل المائة " ، وكانت وفاته سنة 

 . 233( انظر : المرايا المقعرة د/ عند العز ز  مودة  2)

 م .1977ط نه ة مصر سنة  177،  176الم زان الجد د د/ ح مندور   ( ف 3)

نشيير مكتبيية سييعد الييد ن  18( مقدميية دالئييل اإلعجيياز لييح ر ييوان الداييية وفييا ز الداييية  4)
 م .1987هي / 1427سنة  2دمشق ط 
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الػدكتور/ عبػد العزيػز حمػودة إلػم المبالغػة والقػػوؿ  دفق كاتبا ونا دا كبيػرا  ىػػو
 . (ٔ)بأف النظـ الذي ارتبط باسـ عبد القاىر يجمق كؿ مفردات النسؽ الحدا ٌ

ومف أةؿ دراستنا لقضية النظـ  و السياؽ عند عبػد القػاىر ، ومػا كتػب 
 حوليا مف شروح  و تعميقات ، نسجؿ ا تٌ :

ري  البةغػػة العربيػػة  و النقػػػد الدبػػٌ ـ لػػػـ تحػػظ فػػٌ تػػاػ ف نظريػػة النظػػ – ٔ
د عكػػؼ الرجػػػؿ عمػػم شػػرح ػبا ىتمػػاـ الػػذي  و ه إياىػػا عبػػد القاىػػػر ، فقػػ

نظريتو وتطويرىا وتطرؽ إلم كؿ ما يتعمؽ بيا مف  مور ، وفٌ مقدمتيا 
ـ الوحدات المكونة لمبنيػة المغويػة ، وسػبؽ ػالعة ة  و العة ات التٌ تحك

بييف والعػػرب الػػذيف تفننػػوا فػػٌ ذكػػر المصػػطمحات ك يػػرا  مػػف الكتػػاب الغػػر 
، " المحػور  ، " الفحػص ا سػتبدالٌ" الحدي ة ، نحو : "السػياؽ التتػابعٌ"

ف  الر سٌ والمحور الفقٌ " ، "التطالب النحوي والتطالػب المعجمػٌ " ، وا 
فالمصػطمح المتكػرر " ذه المصػطمحات ، ػـ يسػتأدـ ىػػد القاىر لػػاف عبػك

ىػو الجػػوار  –وىػٌ محػور الػػنظـ الحقيقػٌ  –لفقيػػة فػٌ وصػؼ العة ػة ا
 حيانػػا ، والضػػـ  حيانػػا  أػػر  ،  مػػا المحػػور الر سػػٌ فالمصػػطمح الشػػاهق 
بيف البةغييف العرب ىو ا أتيػار ، وىػو يػتدي المعنػم الحػديث بالكامػؿ 

"(ٕ) . 
فعنػػدما يتحػػدث عبػػد القػػاىر عػػف المقارنػػة بػػيف موا ػػق الكمػػـ ، حيػػث 

سياؽ وت قؿ  و تسػتيجف داأػؿ سػياؽ آأػر فإنػو تستحسف المفظة داأؿ 

                                                 

سية ، وميع تأك يدنا عميل القيمية العاليية لدرا 226( المرايا المقعرة د/ عند العز ز  ميودة  1)
عنييد القيياهر لميينظم فيي ن القييول بييأن هييما اليينظم الييمي ارتييبط باسييم عنييد القيياهر  جمييع كييل 

 مفردات النسق ال داث  ي تاج الل ش ء من المراجعة مو التق  د .

 . 255( المرايا المقعرة د/ عند العز ز  مودة  2)
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يجمق بػيف المحػوريف الفقػٌ والر سػٌ فػٌ جممػة واضػحة ، فا ستحسػاف 
 –بقػػدر ارتباطيمػػا بالسػػياؽ التتػػابعٌ وفػػؽ  حكػػاـ النحػػو  –وا سػػتيجاف 

يرتبطاف  يضا بممارسة ا أتيار السميـ فٌ الحالة الولم ، والأاطئ فٌ 
، وىو مف  ىـ السس  (ٔ)س عة ة ا ستبداؿال انية ، وا أتيار ىو  سا

: " وىؿ  ، وىو ما يعنيو بقولو التٌ اعتمدىا عبد القاىر فٌ نظرية النظـ
ف جيد  ف تتفاضؿ الكممتاف المفردتاف مػف غيػر  ف ينظػر  يقق فٌ وىـ وا 

 إلم مكاف تقعاف فيو مف التأليؼ والنظـ ؟
عتبػر مكانيػا مػف ؿ تجد  حدا  يقوؿ ىذه المفظة فصيحة إ  وىو يػوى

 ا لمعنم جاراتيا ، وفضؿ متانستيا لأواتيا ؟ػةهمة معناىػالنظـ ، وحسف م
وىػػؿ  ػػالوا : لفظػػة متمكنػػة ومقبولػػة ، وفػػٌ أةفػػو :  مقػػة ونابيػػة 
ومستكرىة إ  وغرضيـ  ف يعبػروا بػالتمكف عػف حسػف ا تفػاؽ بػيف ىػذه 

 . (ٕ)؟ "وتمؾ مف جية معناىما ، وبالقمؽ والنبو عف سوو التةـت 
و ولو : " فقد اتضح إذا اتضػاحا   يػدع لمشػؾ مجػا   ف اللفػاظ   
تتفاضؿ مف حيػث ىػٌ  لفػاظ مجػردة و  مػف حيػث ىػٌ كمػـ مفػردة ، و ف 
اللفاظ ت بت ليا الفضيمة وأةفيا فٌ مةومة معنم المفظة لمعنػم التػٌ 

 تمييا  و ما  شبو ذلؾ ...
وتتنسػؾ فػٌ موضػق ،  ػـ  ومما يشيد لذلؾ  نؾ تر  الكممػة ترو ػؾ

 . (ٖ)تراىا بعينيا ت قؿ عميؾ وتوحشؾ فٌ موضق آأر "

                                                 

 . 256،  255( انظر : المرجع السانق  1)

يسيي ر ، ت ق ييق ح ر ييوان الداييية وفييا ز الداييية  نتصييرف 91،  92( دالئييل اإلعجيياز  2)
 م .1987هي / 1427نشر مكتبة سعد الد ن دمشق سنة 

 . 92( دالئل اإلعجاز  3)
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 ف عبػػد القػػاىر نظػػر إلػػم الػػنص عمػػم  نػػو كيػػاف لػػو بنيانػػو ، و بػػد مػػف  – ٕ
دراسة الروابط وعة ات التأ ير بيف مكوناتو و بنيتو الداأميػة ، وىػو جػزو 

والنقػػاد  ىػػاـ مػػف مفيػػـو نظريػػة السػػياؽ الحدي ػػة فػػٌ دراسػػات المغػػوييف
السػػموبييف ، فقػػد تنبػػو عبػػد القػػاىر إلػػم  مػػر ىػػاـ " ىػػو اكتسػػاب الكممػػة 
د  تيػػا المتميػػزة مػػف تفاعػػؿ التصػػور فييػػا مػػق التصػػورات الأػػر  مػػف 
السػػػماو والصػػػفات والفعػػػاؿ فػػػٌ جػػػو معػػػيف : الموضػػػوع ، والمجػػػاؿ ، 
والفػػاؽ : ماديػػػة  و ذىنيػػػة  و نفسػػػية ، وفػػػٌ عة ػػػات زمانيػػػة ومكانيػػػة 

النحويػػة ، والفػػاؽ  –أصػػية ، وبيػػذا يكتمػػؿ السػػياؽ بأبعػػاده المغويػػة وش
اصػػػطةحات اليػػػوامش الد ليػػػة  و ظػػػةؿ  –ىنػػػا  –التصػػػورية ، وتبػػػرز 

 بد  ت الكممات فٌ الجممػة  و العبػارة مػف حوليػا فالكممة تتأ ر ، المعنم
يحاهاتو "   (ٔ).، وكذلؾ تفيد مف محيط النص وا 

  يعنػٌ ضػـ الشػٌو إلػم الشػٌو كيػؼ  –بد القاىر عند ع –فالنظـ          
ؿ  بد  ف يراعم فيو حاؿ المنظـو بعضو مق بعػض ، و " ػجاو واتفؽ ، ب

ليس الغرض بػنظـ الكمػـ  ف توالػت  لفاظيػا فػٌ النطػؽ ، بػؿ  ف تناسػقت 
 . (ٕ)د لتيا ، وتة ت معانييا عمم الوجو الذي ا تضاه العقؿ "

ر فٌ تطبيقاتو كػاف عمػم وعػٌ كبيػر ونستطيق القوؿ بأف عبد القاى
بسياؽ النص وسياؽ المو ؼ معا ،و نو استطاع بميارة فاهقة  ف يوظػؼ 

 وعيو بسياؽ المو ؼ لدراسة وتحميؿ سياؽ النص .
لعؿ  ىـ ما فٌ نظرية النظـ  و دراسة عبد القاىر لمسياؽ ىػو  ف الرجػؿ  – ٖ

ح نظريتػو مػف لـ يقؼ عند حدود التأصيؿ  و التنظيػر لقضػيتو ، فقػد شػر 
                                                 

 . 18( مقدمة دالئل اإلعجاز لح ر وان الداية وفا ز الداية  1)

 . 94( دالئل اإلعجاز  2)
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أػػةؿ نمػػاذج تطبيقيػػة عديػػدة كشػػفت عػػف فيمػػو العميػػؽ لبعػػاد نظريتػػو ، 
فقيػو لسػرار العربيػة ، ممػا جعػؿ كتاباتػو فػٌ ىػذه النظريػة مصػدرا   وعف

والسػموبييف عمػم حػد  ىاما لمباح يف والدارسيف مػف المغػوييف والبةغيػيف
 . سواو

نٌ ، كالتقػديـ و د بسط الرجؿ القوؿ فٌ ك يػر مػف  بػواب عمػـ المعػا
والتػػػأأير ، والتعريػػػؼ والتنكيػػػر ، والػػػذكر والحػػػذؼ ، والفصػػػؿ والوصػػػؿ ، 
وغيػػر ذلػػؾ مػػف القضػػػايا التػػٌ صػػارت  سسػػا   غنػػػم عنيػػا فػػٌ مجػػػاؿ 

 الدراسات السموبية والسيا ية الحدي ة .
بػػذكر  –ىنػػا  –ولغنػػم الكتػػاب بالم مػػة والشػػواىد التطبيقيػػة نكتفػػٌ 

 نموذجيف :
 حذؼ المفعوؿ فٌ  وؿ عمرو بف معدي كرب :تعميقو عمم  –  

ُُٙ فٍََٛ أَْ لَِٟٛ أََٔطمرَٕٟ ّٓ اٌِشِاَح   ِسِاُح ٌَى َٚ  جّشخأَ َٔطَمُد 

حػذؼ المفعػوؿ ، " وىػو  ف يكػوف  مػفيقوؿ : وىػذا نػوع آأػر 
معؾ مفعوؿ معمػـو مقصػود ،  صػده  ػد عمػـ  نػو لػيس لمفعػؿ الػذي 

الكػػةـ إ   نػػؾ  ذكػػرت مفعػػوؿ سػػواه بػػدليؿ الحػػاؿ  و مػػا سػػبؽ مػػف
تطرحو وتتناساه وتدعو يمـز ضمير النفس لغرض غير الذي مضػم 
، وذلؾ الغرض  ف تتوفر العناية عمم إ بات الفعػؿ لمفاعػؿ وتأمػص 

بف معدي الو وتنصرؼ بجممتيا وكما ىٌ إليو ، وم الو  وؿ عمرو 
 كرب :

ُُٙ أَْ لَِٟٛ فٍََٛ  ّٓ اٌِشِ  أََٔطمرَٕٟ ِسِاُح ٌَى َٚ  جّشخأَ اَح ـــــَٔطَمُد 

"  جرت " فعؿ متعد ومعمـو  نو لو عداه لما عداه إ  إلم فػ 
ضمير المتكمـ نحو " ولكف الرماح  جرتنٌ " و نو   يتصور  ف 
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يكوف ىينا شٌو آأر يتعد  إليو  ستحالة  ف يقوؿ : فمو  ف 
 ومٌ  نطقتنٌ رماحيـ :  ـ يقوؿ : ولكف الرماح  جرت غيري ، إ  

 إلم تأػرجو و  معنم يمزمؾ  ف   تنطػؽ بيذا المفعوؿ نؾ تجػد ال
لفظؾ ، والسبب فٌ ذلؾ  ف تعديتؾ لو توىـ مػا ىػو أػػةؼ الغػرض 
، وذلؾ  ف الغرض ىو  ف ت بت  نػو كػاف مػف الرمػاح إجػرار وحػبس 
اللسف عف النطؽ و ف تصػحح وجػود ذلػؾ . ولػو  ػاؿ  جرتنػٌ جػاز 

جرارا  بؿ الذي عناه  ف يبيف  ف يتوىـ  نو لـ يعف بأف ي بت لمرماح إ
 نيا  جرتو ، فمما كاف فٌ تعديػة "  جػرت " مػا يػوىـ ذلػؾ و ػؼ فمػـ 
يعػػد البتػػة ، ولػػـ ينطػػؽ بػػالمفعوؿ لػػتأمص العنايػػة إل بػػات اإلجػػرار 

 .  لمرماح وتصحيح  نو كاف منيا ، وتسمـ بكميتيا لذلؾ .
واعمػػـ  ف لػػؾ فػػٌ  ولػػو :  جػػرت : فاهػػدة  أػػر  زاهػػدة عمػػم مػػا 

ت مف توفير العناية عمم إ بات الفعؿ وىٌ  ف تقػوؿ : كػاف مػف ذكر 
سوو بةو القـو ومف تكذيبيـ عف القتاؿ ما يجر م مػو ومػا القضػية 
فيػػو  نػػو   يتفػػؽ عمػػم  ػػـو إ  أػػرس شػػاعرىـ فمػػـ يسػػتطق نطقػػا  ، 
وتعديتؾ الفعؿ تمنق مف ىذا المعنم ؛ لنؾ إذا  مت : ولكػف الرمػاح 

أوؿ عمم معنم  نو كاف منيػا مػا شػأف م مػو  جرتنٌ : لـ يكف  ف يت
، بػؿ  ػد يجػوز  ف يوجػد   ف يجر  ضية مسػتمرة فػٌ كػؿ شػاعر  ػـو
م مو فٌ  ـو آأريف فة يجر شاعرىـ ، ونظيره  نؾ تقوؿ :  د كػاف 

م مو  ف يتلـ كؿ  حد وكؿ إنسػاف  فٌ منؾ ما يتلـ : تريد ما الشرط
جػػوز  ف يتلمػػؾ ولػػو  مػػت : مػػا يػػتلمنٌ : لػػـ يفػػد ذلػػؾ، لنػػو  ػػد ي
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 . (ٔ)الشٌو   يتلـ غيرؾ "
تعميقو عمم التقديـ والتأأير فٌ  ولو تعالم : )وجعموا هلل شركاو الجف  –ب 

، حيث  دـ النص القرآنٌ كممة " شركاو " عمم كممة " الجػف " ،  (ٕ)...(
و" ليس بأاؼ  ف لتقديـ الشركاو حسنا وروعة ومأأذا  مف القموب  نػت 

ف  نت  أػرت فقمػت : وجعمػوا الجػف شػركاو هلل ، و نػؾ   تجد شيها منو إ
تر  حالؾ حػاؿ مػف نقػؿ عػف الصػورة المبيجػة والمنظػر الراهػؽ والحسػف 
البػػاىر إلػػم الشػػٌو الغفػػؿ الػػذي   تحمػػم منػػو بك يػػر طاهػػؿ ، و  تصػػػير 
النفس بو إلػم حاصػؿ ، والسػبب فػٌ  ف كػاف ذلػؾ كػذلؾ ىػو  ف لمتقػديـ 

ف كنػا  فاهدة شريفة ومعنم جمية   سػبيؿ إليػو مػق التػأأير، بيانػو  نػا وا 
نر  جممة المعنم ومحصولو  نيـ جعمػوا الجػف شػركاو وعبػدوىـ مػق اهلل 

فػإف  –تعالم ، وكاف ىذا المعنم يحصؿ مق التأأير حصولو مق التقديـ 
تقديـ الشركاو يفيد ىذا المعنم ويفيد معو معنم آأر ، وىو  نو ما كػاف 

ذا  أػر فقيػؿ ،  مف الجػف و  غيػر الجػفينبغٌ  ف يكوف هلل شريؾ    : وا 
، ولـ يكف فيو شٌو  ك ر مف اإلأبار  جعموا الجف شركاو هلل لـ يفد ذلؾ

عنيـ بأنيـ عبدوا الجف مق اهلل تعالم ، فأما إنكار  ف يعبد مق اهلل غيره 
و ف يكوف لو شريؾ مف الجف وغير الجف فة يكوف فٌ المفظ مق تػأأير 

  .الشركاو دليؿ عميو
إننا   ندعم لعبد القاىر العصمة ، ولف نقبؿ كؿ ما يقوؿ بػو دوف تأمػؿ  – ٗ

 و نظر ، فة بد مف التفكر والروية ، فعمم الرغـ مف عمػؽ  قافػة الرجػؿ 

                                                 

 نتصرف يس ر . 172 – 172دالئل اإلعجاز    (1)

، وتمامهييا " وجعميوا ر شييركاء الجيين وخمقهيم وخرقييوا لييه  (122: جييزء مين اآلييية )( األنعيام 2)
 نن ن و نات بغ ر عمم سب انه وتعالل عما يصفون " .
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لشدة إيمانو بنظريتو ودفاعو عنيا  ػد  و، و صالة نظريتو ، فإننٌ  ر   ن
و التركيػب بػؿ انصرؼ عف دراسػة المفظػة  و الكممػة إلػم دراسػة الجممػة  

 ف يكػوف لمفظػة  – حيانػا  –دراسة السياؽ  و النظـ ، لدرجة  نكػر معيػا 
 ي مزية فٌ ذاتيا يقوؿ : " ىؿ يتصور  ف يكػوف بػيف المفظتػيف تفاضػؿ 
فٌ الد لة حتم تكوف ىذه  دؿ عمم معناىا الػذي وضػعت مػف صػاحبتيا 

ف : إف رجػػة  دؿ عمػػم معنػػاه مػػ حتػػم يقػػاؿ ، عمػػم مػػا ىػػٌ موسػػومة بػػو
ا سػميف الموضػوعيف لشػٌو فرس عمم ما سمم بو ، وحتم يتصور فػٌ 

عػف صػورتو مػف ا أػر ،  واحد  ف يكوف ىذا  حسػف نبػأ عنػو و بػيف كشػفا
السد ، وحتم  نا لػو  ردنػا فيكوف الميث م ة  دؿ عمم السبق المعمـو مف 
 ف نجعػؿ لفظػة رجػؿ  دؿ  الموازنة بػيف لغتػيف كالعربيػة والفارسػية سػاغ لنػا

 (ٔ)مم ا دمٌ الذكر مف نظيره فٌ الفارسية "ع
فةشػػؾ  ف دراسػػة الكممػػة مفتػػاح لدراسػػة الجممػػة ، " و ف لجػػرس اللفػػاظ 

و ف  (ٕ)و عا إيجابيا ك يرا  ما يعيف الكاتػب  و الشػاعر عمػم اسػتنفاد إحساسػو "
الدراسػػػات المغويػػػة واللسػػػنية الحدي ػػػة  ػػػد  فػػػادت مػػػف دراسػػػة بنيػػػة الكممػػػة 

 .الأر   فادت مف دراسة بنية الجممة والبنٌ التركيبية ومقاطعيا كما 

                                                 

 . 92دالئل اإلعجاز    (1)

 . 181ف  الم زان الجد د لح مندور    (2)
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 والسياؽ : (ٔ)ضياو الديف بف ال ير
يعد ضياو الديف بف ال ير مف الدباو والنقاد الذيف ا تفوا   ر اإلماـ عبد 
القاىر فٌ العناية بالنظـ ، ووضق كؿ كممة فٌ موضعيا ، وضميا إلم  أتيا 

ب ذلػػؾ  نػػؾ تػػر  لفظتػػيف تػػد ف عمػػم معنػػم  و جارتيػػا ، يقػػوؿ : " ومػػف عجيػػ
 واحد ، وكةىما حسف فػٌ ا سػتعماؿ ، وىمػا عمػم وزف واحػد وعػدة واحػدة ، إ 

ق تسػػتعمؿ فيػػو ىػػذه ، بػػؿ يفػػرؽ ػٌ كػػؿ موضػػػيحسػػف اسػػتعماؿ ىػػػذه فػػ  نػػو  
  (ٕ)بينيما فٌ مواضق السبؾ ، وىذا   يدركو إ  مف دؽ فيمو ، وجؿ نظره "

 يحتاج إلم  ة ة  شياو : –منظور ابف ال ير  فٌ –فصاحب الصناعة 
 الوؿ : اأتيار اللفاظ المفردة :

 وحكـ ذلؾ حكـ ال لٌو المبددة ، فإنيا تتأير وتنتقٌ  بؿ النظـ .
 ال انٌ : نظـ كؿ كممة مق  أتيا المشاكمة ليا :

لهة يجئ الكةـ  مقا  نافرا  عف مواضػعو ، وحكػـ ذلػؾ حكػـ العقػد المنظػـو 
  تراف كؿ لتلتة منو بأأتيا المشاكمة ليا .فٌ ا

 ال الث : الغرض المقصود مف ذلؾ الكةـ عمم اأتةؼ  نواعو :

                                                 

الشييي بان  ،  ( هيييو منيييو الفيييتف نصييير   نييين ح نييين ح نييين عنيييد الكييير م نييين عنيييد الوا يييد1)
 558المعروف ب ياء الد ن نن األث ر ، ولد نجز رة انن عمر بالقرب من الموصل سنة 

هي ، وبعد ننواه ف  العر ية والنيان اتصل بالقا   الفا ل ، ثم بصيالح اليد ن األ يو   
والنيين األث يير ، ثييم نخدميية ولييدك الممييك األف ييل نييور الييد ن الييمي قر ييه واتخييمك وز ييرا لييه ، 

والشيياعر ،  د ييدة فيي  األدب والنقييد ، ميين مهمهييا : المثييل السييائر فيي  مدب الكاتييبمؤلفييات ع
الجامع الكن ر ف  صناعة المنظوم من الكالم والمنثور ، النرهان في  عميم النييان ، كفايية 

 هي .637ال الب ف  نقد كالم الشاعر والكاتب ، وكانت وفاته سنة 

تقديم وتعم ق م ميد ال يوف  و يدوي  164  1( المثل السائر ف  مدب الكاتب والشاعر جي2)
  بانة ، ط نه ة مصر ندون تار س .
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وحكػـ ذلػؾ حكػـ الموضػق الػذي يوضػق فيػو العقػد المنظػـو ، فتػارة يجعػؿ 
فػػٌ  (ٔ)إكمػػية عمػػم الػػر س ، وتػػارة يجعػػؿ  ػػةدة فػػٌ العنػػؽ ، وتػػارة يجعػػؿ شػػنفا

 واضق ىيهة مف الحسف تأصو .الذف . ولكؿ موضق مف ىذه الم
فيذه  ة ة  شياو ،  بد لمأطيب والشاعر مف العناية بيا ، وىٌ الصؿ 

 . (ٕ)المعتمد عميو فٌ تأليؼ الكةـ مف النظـ والن ر
 ومف أةؿ دراستنا لمنظـ  و السياؽ بيف عبد القاىر وابف ال ير نسجؿ ا تٌ :

القػػاىر مػػق تجاىمػػو إيػػاه وعػػدـ  ف ابػػف ال يػػر ك يػػرا  مػػا نقػػؿ كػػةـ عبػػد  – ٔ
اإلشارة إليو، ومف ذلػؾ  ولػو : " وىػؿ تشػؾ  ييػا المتأمػؿ لكتابنػا ىػذا إذا 

َوِ يػَؿ َيػا َ ْرُض اْبَمِعػٌ َمػاَوِؾ َوَيػا َسػَماُو َ ْ ِمِعػٌ  فكرت فٌ  ولػو تعػالم : 
ٌَ اَلْمػػُر َواْسػػَتَوْت َعَمػػم اْلُجػػوِدي  َوِ يػػَؿ ُبْعػػد ا  ِلْمَقػػْوـِ َوِغػػيَض اْلَمػػاُو َوُ ِضػػ

 نؾ لـ تجد ما وجدتو ليذه اللفاظ مػف المزيػة الظػاىرة إ   (ٖ) الظَّاِلِميفَ 
لمر يرجق إلػم تركيبيػا ، و نػو لػـ يعػرض ليػا ىػذا الحسػف إ  مػف حيػث 

 ة ت الولم بال انية ، وال ال ة بالرابعة ، وكذلؾ إلم آأرىا .ت
 أػػذت مػػف  فػػإف ارتبػػت فػػٌ ذلػػؾ فتأمػػؿ ، ىػػؿ تػػر  لفظػػة منيػػا لػػو

مكانيا، و فردت مف بيف  أواتيا كانت  بسػة مػف الحسػف مػا لبسػتو فػٌ 
 موضعيا مف ا ية ؟

ومما يشيد لذلؾ ويتيده  نؾ تر  المفظة ترو ؾ فٌ كةـ ،  ػـ تراىػا 
فٌ كةـ آأر فتكرىيا ، فيذا ينكره مف لػـ يػذؽ طعػـ الفصػاحة و  عػرؼ 
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 . (ٔ) سرار اللفاظ فٌ تركيبيا وانفرادىا "
، ومػق  (ٕ)وىو عيف كةـ عبد القاىر الذي ذكػره فػٌ د هػؿ اإلعجػاز

 ف ابػػف ال يػػر يكػػاد ينسػػ  كػػةـ عبػػد القػػاىر نسػػأا فإنػػو يػػدعٌ الفضػػؿ 
معػػاف  لنفسػػو، فيقػػوؿ : " وىػػذا موضػػق غػػامض يحتػػاج إلػػم فضػػؿ فكػػرة وا 

 . (ٖ)نظر، وما تعرض لمتنبيو عميو  حد  بمٌ "
وىو المنبير بعبد  –ز حمودة و   دري كيؼ غفؿ الدكتور عبد العزي

عػػف ذلػػؾ ، فنسػػب الفضػػؿ فػػٌ ىػػذا  –القػػاىر و راهػػو فػػٌ د هػػؿ اإلعجػػاز 
النص إلم ابف ال يػر   إلػم عبػد القػاىر ؟! حيػث  ػاؿ معقبػا عمػم نػص 
ابػف ال يػر سػػالؼ الػذكر : " ىػذا  نمػػوذج جديػد لضػياو الػػديف بػف ال يػػر 

ف كينػوت حػدا ٌ ، يقدـ مفيػـو التعا ػب دوف مراوغػة  و غمػوض ، ودو
و بػػػؿ  ف يقػػػوؿ بػػػو ياكوبسػػػوف  و بػػػارت  و آأػػػروف مػػػف   طػػػاب الفكػػػر 

وكػاف الولػم بالػدكتور/ حمػودة  ف  (ٗ)الحدا ٌ وما بعد الحدا ٌ الغربػٌ "
 ينسب ىذا السبؽ إلم عبد القاىر   إلم ابف ال ير .

مجػرد مق ا تفاو ابف ال ير   ر عبد القاىر فٌ النظـ فإف الرجؿ لػـ يكػف  – ٕ
نسأة  انيػة مػف اإلمػاـ عبػد القػاىر ، فقػد كػاف لػو فكػره وجيػده الػذي   

 ينكر ، وكانت لو إضافات تستحؽ الذكر والتقدير ، ومف ذلؾ :
اأتةؼ نظرة ابػف ال يػر إلػم المفظػة المفػردة عػف نظػرة عبػد القػاىر  –  

إلييا ، فإذا كاف عبد القاىر   يكػاد يمتفػت إلػم المفظػة المفػردة فػإف 
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بػػف ال يػػر يجعميػػا  حػػد السػػس التػػٌ ينبنػػٌ عمييػػا الػػنظـ ، فػػأوؿ ا
شٌو يحتاج إليو صاحب الصناعة ىو " اأتيار اللفاظ ، وحكـ ذلؾ 

 . (ٔ)حكـ ال لئ المبددة ، فإنيا تأتار وتنتقٌ  بؿ النظـ "
بؿ إنو لينحم بالةهحة عمم مف ينكػروف التفاضػؿ بػيف اللفػاظ ،    

: " و ػد ر يػت جماعػة مػف الجيػاؿ إذا  يػؿ ويسميـ بالجيمة ، يقػوؿ 
لحدىـ : إف ىذه المفظة حسنة وىذه  بيحة  نكػر ذلػؾ ، و ػاؿ : كػؿ 
اللفاظ حسف ، والواضق لػـ يضػق إ  حسػنا ، ومػف يبمػه جيمػو إلػم 
"  ف   يفػرؽ بيف لفظة " الغصف " ولفظو " العسموج " ، وبيف لفظة 

 ة " السيؼ " ولفظػو " الأنشػميؿ "المدامة " ولفظة " اإلسفنط " ، وبيف لفظ
فػػة ينبغػػٌ  ف يأاطػػب بأطػػاب و  يجػػاوب ، بػػؿ يتػػرؾ وشػػأنو ، ومػػا 
م الو فٌ ىذا المقاـ إ  كمف يسو  بيف صورة زنجية سوداو مظممة 

 ، وشفة غميظػة كأنيػا كمػوة ، ذات عيف محمرة السواد شوىاو الأمؽ
مشػػربة كأنػػو زبيبػػة ، وبػػيف صػػورة روميػػة بيضػػاو  (ٕ)، وشػػعر  طػػط

بحمرة ، ذات أد  سيؿ . وطرؼ كحيؿ ، ومبسـ كأنما نظـ مف   ػاح 
 . كأنيا ليؿ عمم صباح . (ٖ) ، وطرة

ذه ػفإذا كػاف بإنسػاف مػف سػقـ النظػر  ف يسػوي بػيف ىػذه الصػورة وىػ
ف سػػقـ الفكػػر  ف يسػػوي بػػيف ىػػػذه اللفػػاظ ػيبعػػد  ف يكػػوف بػػو مػػ فػػة

 . (ٗ)وىذه
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ننٌ لتكد  ف  ي دراسة واعيػة ل مػنظـ  و السػياؽ   يمكػف  ف وا 
تتجاىؿ دراسة بنية الكممة وما ليا مػف  يمػة معجميػة  و صػرفية  و 
صوتية ، عمم  ف ىذه القيمة   تكتمؿ و  تتتٌ  كميا إ  مػف أػةؿ 

 السياؽ ، ووضق الكممة فٌ مكانيا المناسب مف النص .
د فػػٌ مجػػاؿ التطبيػػؽ لػػـ يقػػؼ ابػػف ال يػػر عنػػد المباحػػث  و الشػػواى –ب 

التػػٌ نا شػػيا عبػػد القػػاىر ، فقػػد  سػػيـ ابػػف ال يػػر بك ػػرة شػػواىده 
وتطبيقاتو ، وزيادة بعض البواب والتفاصيؿ والتفريعات التٌ تأدـ 
 ضية النظـ ودراسة السياؽ ، وبأاصػة دراسػتو القيمػة لةلتفػات ، 
وتوكيػػد الضػػميريف ، والأطػػاب بالجممػػة الفعميػػة والجممػػة ا سػػمية 

وسػػعو فػػٌ  بػػواب التقػػديـ والتػػأأير ، واإليجػػاز والفػػرؽ بينيمػػا، وت
 .  (ٔ)واإلطناب ، والحذؼ

عمػػم  نػػو لػػـ يكػػف بةغيػػا تقميػػديا فػػٌ دراسػػتو وتناولػػو ليػػذه 
الموضػػوعات ، فقػػد كػػاف لػػو حػػس النا ػػد والديػػب ، وبيػػذا الحػػس 
جاوت دراستو لك يػر مػف الموضػوعات   ػرب إلػم الدراسػات الدبيػة 

ية منيػػػا إلػػػم الجوانػػػب التقعيديػػػة ، النصػػػية  و المقاربػػػات السػػػيا 
ونضػػػرب م ػػػا  لػػػذلؾ بتناولػػػو لموضػػػوع ا لتفػػػات وطريقػػػة عرضػػػو 
لشواىده ، فإنو لـ يقؼ بموضوع ا لتفات عند حػدود ا نتقػاؿ بػيف 
ضػماهر الػتكمـ والأطػاب والغيبػة ، بػؿ توسػق فجعمػو يشػمؿ الرجػػوع 

إلػػم عػف الفعػػؿ المسػتقبؿ إلػػم فعػػؿ المػر ، وا نتقػػاؿ مػف الماضػػٌ 
المػػػػر ، واإلأبػػػػار بالماضػػػػٌ عػػػػف المسػػػػتقبؿ ، وبالمسػػػػتقبؿ عػػػػف 
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الماضٌ ، وباسـ المفعوؿ عف المستقبؿ ، محمة شػواىده فػٌ ذلػؾ 
ف ذلػؾ تعميقػو عمػم  ولػو تعػالم : ػتحمية نصيا و سيا يا راهعا ، وم

  ُـْ َتَر َ فَّ المََّو َ ْنَزَؿ ِمَف السََّماِو َماو  َفُتْصػِبُح اَلْرُض م ْأَضػرَّة  ِإفَّ  ََل
 . (ٔ) المََّو َلِطيٌؼ َأِبيرٌ 

يقػػػوؿ :    تػػػر  كيػػػؼ عػػػدؿ عػػػف لفػػػظ الماضػػػٌ إلػػػم لفػػػظ 
ولـ يقؿ :  صبحت   َفُتْصِبُح اَلْرُض ُمْأَضرَّة   المستقبؿ ، فقاؿ : 

؛ وذلػؾ إلفػادة بقػاو   ػر المطػر زمانػا بعػػد   َ ْنػَزؿَ  ، عطفػا عمػم 
، واأضرار الرض باؽ لـ يمض زماف ، فإنزاؿ الماو مضم وجوده 

ٌّ فػةف فػأروح و غػدو شػاكرا لػو ، ولػو  ، ىذا كمػا تقػوؿ :  نعػـ عمػ
 مت : فرحت وغدوت شاكرا لو لػـ يقػق ذلػؾ المو ػق لنػو يػدؿ عمػم 

 . (ٕ)ماض  د كاف وانقضم
ِإفَّ الَّػػِذيَف َكَفػػُروا َوَيُصػػَدوَف َعػػْف َسػػِبيِؿ  و تعػػالم : ػوم مػػو  ولػػ

عدؿ عف الماضٌ إلػم المسػتقبؿ فػٌ  ولػو تعػػالم : حيث  (ٖ) المَّوِ 
  ََوَيُصَدوف   لف كفرىـ كاف ووجد ولـ يستجدوا بعده كفرا  انيػا ،

نمػػا ىػػو مسػػتمر  ، وصػػدىـ متجػػدد عمػػم اليػػاـ لػػـ يمػػض كونػػو ، وا 
 . (ٗ)يستأنؼ فٌ كؿ حيف

 ـ يتحدث عف اإلأبار بالماضٌ عف المستقبؿ ، فيقوؿ : 
 اضٌ إذا  أبر بو عف المستقبؿ الذي لـ وفاهدتو  ف الفعؿ الم
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يجػاده ، لف الفعػؿ الماضػٌ يوجد بعد كاف  ذلؾ  بمه و وكد فٌ تحقيػؽ الفعػؿ وا 
نما يفعؿ ذلؾ إذا كاف الفعػؿ المسػتقبؿ  يعطٌ مف المعنم  نو  د كاف ووجد ، وا 

 ف الشياو العظيمة التٌ يستعظـ وجودىا ، ومف  م مة ذلؾ  ولو تعالم :ػم
   َُيْنَفُ  ِفٌ الَصوِر َفَفِزَع َمْف ِفٌ السََّماَواِت َوَمْف ِفٌ اَلْرضِ  َوَيْوـ (ٔ)  فإنو ،

وىػػػو مسػػػتقبؿ   ُيػػػْنَف ُ  بمفػػػظ الماضػػػٌ بعػػػد  ولػػػو :   َفَفػػػِزعَ  إنمػػػا  ػػػاؿ : 
لمشعار بتحقيؽ الفػزع ، و نػو كػاهف   محالػة ، لف الفعػؿ الماضػٌ يػدؿ عمػم 

 . (ٕ)وجود الفعؿ وكونو مقطوعا بو
َوَيػػػْوـَ ُنَسػػي ُر اْلِجَبػػػاَؿ َوتَػػَر  اَلْرَض َبػػػاِرَزة   وكػػذلؾ جػػاو  ولػػػو تعػػالم :       

ـْ َ َحػػدا   ـْ ُنَغػػاِدْر ِمػػْنُي ـْ َفَمػػ   َوَحَشػػْرَناُىـْ  ، فجػػاو  ولػػو تعػػالم :  (ٖ) َوَحَشػػْرَناُى
 لػة عمػم وىمػا مسػتقبةف لمد،   َوَتَر  و  ُنَسي رُ  ماضيا بعد  ولو تعالم : 

: وحشػرناىـ  تمػؾ الحػواؿ كأنػو  ػاؿ  ف حشرىـ  بػؿ التسػيير والبػروز ، ليشػاىدوا
، لف مػف النػاس مػف ينكػره ، ومػف  جػؿ ذلػؾ  ىػو الميػـ  بؿ ذلػؾ لف الحشػر
 . (ٗ)ذكر بمفظ الماضٌ

 كػػد ابػػف ال يػػر فػػٌ وضػػوح عمػػم ضػػرورة مراعػػاة سػػياؽ الػػنص وسػػياؽ  – ٖ
ف نظـ كؿ كممػة مػق  أتيػا المشػاكمة ليػا المو ؼ معا  ، إذ ينبغٌ  ف يكو

شأف ما يراعيو ناظـ العقد مف ضـ كؿ لتلتة مأتارة إلم  أتيػا المشػاكمة 
، وىػو مػا يعبػر عنػو  (٘)ليا " لػهة يجػئ الكػةـ  مقػا نػافرا  عػف مواضػعو "

عمػػػـ المغػػػة الحػػػػديث والدراسػػػات المسػػػانية والسػػػموبية والسػػػيا ية بسػػػياؽ 
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مراعاة مقتضم الحاؿ والغػرض المقصػود مػف  – يضا  –النص ، وينبغٌ 
، وىػػػو مػػػا يعبػػػر عنػػػو عنػػػد المحػػػد يف  (ٔ)الكػػػةـ عمػػػم اأػػػتةؼ  نواعػػػو
 المعاصريف بسياؽ المو ؼ .
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ىالفصلىالثاني
ىنظرةىالنقادىالمطاصرونىإلىىالدواق

 

حػػػازت  ضػػػية السػػػياؽ اىتمامػػػا أاصػػػا لػػػدي ك يػػػر مػػػف الكتػػػاب والنقػػػاد 
اتجاىا نصػيا  و  سػموبيا يتوافػؽ وتمػؾ الػرت   المحد يف والمعاصريف باعتبارىا

مػق النظػر  التٌ تدعو إلم سبر  غوار النص والو وؼ عمػم  سػراره الفنيػة واإلبداعيػة
المػػت رات الأارجيػػة تاريأيػػة كانػػت  ـ اجتماعيػػة  ـ نفسػػية ، إلػػم بعػػيف ا عتبػػار إلػػم 

 .، مف غير اإلسراؼ فٌ الو وؼ عندىا غير ذلؾ 
ار تقميػدي يكػاد يقتصػر فػٌ دراسػة الػنص عمػم ففٌ منطقو وسط بػيف تيػ

،  والبةغية وفػؽ معطيػات ترا يػة محضػة والنحوية والعروضية  بعاده التاريأية
وتيػػار حػػدا ٌ  و لغػػوي  لسػػنٌ يريػػد  ف ينسػػم  بػػالنص مػػف محيطػػو التػػاريأٌ 
والنفسػٌ والجمػػالٌ إلػػم مسػػتو   حػػادي النظػرة ىػػو مسػػتو  البنيػػة المغويػػة  و 

منطقة الوسػط بػيف ىػذيف التيػاريف بػدت دراسػة السػياؽ  حػد الاللسنية .. فٌ 
 ىػػـ محػػاور ا لتقػػاو والجمػػق بػػيف ميػػزات ىػػذيف ا تجػػاىيف ، ور   ك يػػر مػػف 
النقػػاد فػػٌ دراسػػة السػػياؽ ، وا نطػػةؽ مػػف الصػػوؿ المغويػػة والبةغيػػة إلػػم 
الدراسات المغوية واللسنية الحدي ة ما يمكف  ف يتسس لنظريػة نقديػة عربيػة 
  تنقطق عف ماضييا وترا يػا و  عػف حاضػرىا ومعطيػات عصػرىا ، بػؿ تأأػذ 
مف القديـ ما تبنم عميػو جديػدىا ،  و مػا يتسػس لمػني  نقػدي عربػٌ حػديث 

 يستمد  صالتو مف ترا يتو وحدا تو معا .
عمػػم  ف ىنػػػاؾ مػػف الكتػػاب مػػف و ػػؼ مو فػػا متػػرددا  بػػيف التأسػػيس ليػػذا 

 د المطمؽ وراو الحدا ة الغربية بكؿ معطياتيا .الفيـ ، وا نبيار  و ا نقيا
وىناؾ فريؽ آأر و ؼ مو فا معاديػا لكػؿ مػا ىػو ترا ػٌ ،  و عربػٌ ،  و 
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إسةمٌ ، محاو   سػم  الػنص مػف كػؿ محيطاتػو ليحممػو رتيتػو الأاصػة فيمػا 
الد لػة " ، " فوضػم الد لػة " ،  ةيطمقوف عميو : " تعدد الد لة " ، "   نياهي

ىنػػاؾ  ػػار   و متمػػؽ فينػػاؾ د  ت تتعػػدد بػػؿ تتجػػدد وفػػؽ  قافػػة ىػػذا فمػػاداـ 
ة التمقٌ ، حيث    بات و   داسػة لشٌو ، بػؿ ىػػٌ " ػالمتمقٌ  و مزاجػو لحظ

 و مقدس كما يريدونيا .ػفوضم أة ػة " كما يقولوف ، وىدامة لكؿ ما ى
 ونعرض فٌ ىذا الفصؿ رتية بعض النقاد المعاصريف لمسياؽ .

 

 عبد المطمب والسياؽ : محمد
 فرد الدكتور/ محمد عبد المطمػب لمسػياؽ بمفيومػو الدبػٌ فصػة أاصػا 

، وبقػراوة مػا كتبػو عبػد المطمػب فػٌ ىػذا  (ٔ)فٌ كتابػو " البةغػة والسػموبية "
الفصؿ حوؿ السياؽ وما جاو من ورا  فٌ  نايا كتابات  و موضػوعات  أػر  لػو 

 نأمص إلم ا تٌ :
المطمػػب حػػاوؿ  ػػراوة نظريػػة السػػياؽ فػػٌ ضػػوو  صػػوليا  ف محمػػد عبػػد  – ٔ

الترا ية البةغية والنقدية ، متكدا   ف البةغييف القدماو  د  حظوا ظاىرة 
السػياؽ مػػف أػةؿ مقػػولتيـ الد يقػة إف لكػػؿ مقػاـ مقػػاؿ، ولكػؿ كممػػة مػػق 
صػػػاحبتيا مقػػػاـ ، فػػػانطمقوا فػػػٌ مبػػػاح يـ حػػػوؿ فكػػػرة السػػػياؽ وربطيػػػا 

رة  دؽ ربػػػط الصػػػياغة بالسػػػياؽ ، و صػػػبح مقيػػػاس بالصػػػياغة ،  و بعبػػػا
 . (ٕ)الكةـ فٌ باب الحسف والقبوؿ بحسب مناسبة الكةـ لما يميؽ بو

وعرض جانبا مف تطبيقاتيـ فٌ دراسة سيا ات الحذؼ والذكر ، والتقػديـ 
والتػػأأير ، والتعريػػؼ والتنكيػػر ، منتييػػا إلػػم القػػوؿ بػػأف البةغيػػيف فػػٌ 
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 : (ٔ)نوا يتحركوف مف منطمقيفرصدىـ ليذه السيا ات كا
الوؿ : يتم ػػؿ فػػٌ تحديػػد اإلمكانػػات التعبيريػػة فػػٌ المغػػة ومػػا ينػػت  

 عنيا مف تطبيقات فٌ الكةـ اإلبداعٌ  و اإلأباري عمم حد سواو .
ال انٌ : التنوع فٌ المحيط السػموبٌ الذي يرتبط بػالمو ؼ الكةمػٌ 

الصػياغة منػو تسػتقر  ، وا ىتماـ بدراسة ىذا المحػيط الػذي عمػم  سػاس
 فٌ سيا يا المحدد ، بحيث يأأذ منيا ىذا السياؽ بقدر ما يعطييا .

 ف محمد عبد المطمػب  ػد انحػاز إلػم جانػب ابػف ال يػر ومػف سػار عمػم  – ٕ
منوالػو فػػٌ ا عتػػداد بقيمػػة اأتيػػار المفظػػة المفػػردة  و  ،  ػػـ وضػػعيا فػػٌ 

ف   يػػتـ بمعػػزؿ عػػف سػػيا يا الػػذي يتطمبيػػا  انيػػا ، عمػػم  ف  حػػد المػػري
ا أر و  ينفصؿ عنو ، يقوؿ : " عنػدما يعمػد المبػدع إلػم تكػويف جممػة 
لغوية يقـو بعمميتػيف متكػاممتيف : فػٌ الولػم يجػري اأتبػارا  فػٌ مفػردات 
مأزونو المغوي ، وفٌ ال انية يجري عممية تنظيـ لما تـ اأتياره ، بحيث 

 . (ٕ)الكةـ " يتةوـ ىذا التنظيـ مق النسؽ الذي يدور فيو
يػػػر  د/ محمػػػد عبػػػد المطمػػػب  ف فكػػػرة السػػػياؽ نالػػػت جيػػػدا  مػػػف النقػػػاد  – ٖ

القدامم لكنيػا لػـ تكػف متبمػورة تمامػا  ، بحيػث كػاف السػياؽ فػٌ العمػاؿ 
القديمػػة ينصػػب عمػػم معنػػم العبػػارة المفػػردة  و عمػػم معنػػم عػػدة عبػػارات 

لـ تتوفر ليـ تدرس بصورة انتقاهية مف النص ، فأاصية النظرة الشاممة 
بػػدوا  مػػف رصػػدىـ لمفظػػة إلػػم تحمػػيميـ لمجممػػة ، فقػػد نظػػروا إلييػػا بشػػكؿ 
مسػػتقؿ ، فػػٌ حػػيف "  ف النظػػرة الشػػمولية لػػو اسػػتطاعت  ف تمػػد بصػػرىا 
إلم ربط السيا ات المأتمفػة بعضػيا بػبعض لمكػف تبػيف التكػويف الكامػؿ 
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تأمػؽ  لبناو العمؿ الدبٌ ، مف حيث أواصو المغوية وأضػوعيا لقػوانيف
، وىػٌ  ػوانيف تركيبيػة   تقتصػر فقػط عمػم مجػرد الػربط بػيف  النظاـ فيو
متراكمػػة ، ولكنيػػا تأمػػؽ مػػف المجمػػوع كيانػػا جديػػدا  لػػو مةمحػػو سػػيا ات 
 . (ٔ)المتميزة "

ومق تقديرنا لعبد المطمب وجيوده الرامية إلم اإلسياـ فٌ تشػكيؿ نظريػة 
،  (ٕ)مػوروث النقػدي عنػد العػربعربية فٌ النقد الدبػٌ ، تنطمػؽ مػف  ػراوة ال

ومحاولػػة البنػػاو عميػػو فػػٌ ضػػوو الدراسػػات الحدي ػػة والعصػػرية بمػػا يحفػػظ لنػػا 
فإننٌ  –ىويتنا ال قافية ، بحيث   ننسم  عف ماضينا و  ننعزؿ عف حاضرنا 

  تكد عمم ما يأتٌ :
  ننا   ينبغٌ  ف نحاكـ التػراث فػٌ ضػوو معطيػات عصػرنا الحػديث ، فػالعمـو – ٔ

لفنوف   تولد مكتممة ، وسنة التطور تقتضٌ  ف يبنم الةحؽ عمم ما وا
  تم بو السابؽ ، و ف الكممة الأيرة فٌ الدب والنقد لـ ولف تقاؿ بعد .

 ف جيػػود نقادنػػا القػػدامم فػػٌ دراسػػة السػػياؽ تعػػد ركيػػزة  ويػػة ، ومنطمقػػا  – ٕ
ـَ واسعا ، لمدراسات السيا ية والسموبية الحدي ػة التػٌ يعتبػر   ك رىػا اإلمػا

عبػػػد القػػػاىر الب الروحػػػٌ والمصػػػدر الػػػرهيس ليػػػذه الدراسػػػات ، بػػػؿ إف 
بعض الكتاب يتكػد  ف  ك ػر القضػايا السػيا ية والسػموبية الحدي ػة ترجػق 
فٌ  صوليا إلم ما كتبػو البةغيػوف والنقػاد القػدماو ، وبأاصػة مػا كتبػو 

ومػػا كتبػػو ابػػف  اإلمػػاـ عبػػد القػػاىر فػػٌ د هػػؿ اإلعجػػاز و سػػرار البةغػػة ،
ال ير فٌ الم ؿ الساهر ، وىو ما نفصمو فٌ نظرة د/ عبد العزيز حمػودة 
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 . (ٔ)إلم السياؽ فٌ الصفحات التالية
 ف عبد المطمب نفسو يعترؼ بأف بعض النقاد القػدماو  ػد حػاوؿ تجػاوز  – ٖ

النظػػرة إلػػم المفظػػة  و الجممػػة إلػػم النظػػرة العامػػة لمسػػياؽ ، يقػػوؿ : إف 
إليو ىو محاولة تأطٌ النظرة الضيقة التٌ تجعؿ مف الجممة الذي ندعو 

إلػم اعتبػار الجممػة جػزوا  مػف كػؿ تتصػؿ بػو اتصػا   – كةما  اهمػا بذاتػو
، وتتفاعؿ معو فٌ عمميات مقصػودة تكشػؼ عػف نظػاـ الػنص ،  عضويا

بحيػػث تػػدرؾ القيمػػة الحقيقيػػة لسػػياؽ الحػػذؼ مػػف أػػةؿ السػػياؽ العػػـ 
والقيمة الحقيقية لسػياؽ الػذكر مػف أػةؿ السػياؽ كسياؽ اإليجاز م ة ، 

العػػـ كسػػياؽ اإلطنػػاب ، بحيػػث يكػػوف السػػياؽ فػػٌ نيايػػة المػػر صػػورة 
دراؾ التكويف الشمولٌ .  لمعة ات الجزهية التٌ تتيح لنا عممية الفيـ وا 

 ـ يتكد بنفسو  ف ىذا ىو ما حاولو ابف ال يػر ، يقػوؿ : " واعتقػد 
ه المحاولػة فػٌ الم ػؿ السػاهر عنػدما درس  لػواف  ف ابف ال ير  د بد  ىذ

الحػػذؼ و ضػػربو وسػػيا اتو تحػػت بػػاب اإليجػػاز ، كمػػا درس  لػػواف الػػذكر 
و ضربو وسيا اتو تحػت بػاب اإلطنػاب ، وىػٌ محاولػة يمكػف تنميتيػا فػٌ 
مجػػاؿ البحػػث البةغػػٌ الحػػديث ، وربطػػو بالدراسػػة السػػموبية مػػف حيػػث 

ف يصبح الكؿ لو الىمية الولػم  و ا لمرتبػة الولػم بالنسػبة لألجػزاو ، وا 
 . (ٕ)كانت ىذه الولوية   تمغٌ الجزو  و تو ؼ تأ يره فٌ السياؽ "

وىنػػا نتوافػػؽ معػػو فػػٌ القػػوؿ بضػػرورة  ف نأأػػذ محػػاو ت نقادنػػا و دباهنػػا 
القدماو بعيف ا عتبار ، ونعمػؿ عمػم تنميػة مػا يسػيـ منيػا فػٌ بنػاو نظريتنػا 
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 نسعم جاديف إلم العمؿ عمم تحقيؽ ىذه النظرية .النقدية العربية إف كنا 
ونتكد عمم  ف القوؿ بتصويب النظرة إلػم الكػؿ مػق عػدـ إلغػاو الجػزو  و 
تو ؼ تأ يره فٌ السػياؽ ىػو عػيف مػا نػاد  بػو ابػف ال يػر فػٌ كتابػو " الم ػؿ 

 . (ٔ)الساهر " و د  شرت إلم ذلؾ فٌ الحديث عف رتية ابف ال ير لمسياؽ
 

 حمودة والسياؽ :عبد العزيز 
يعػػد د/ عبػػد العزيػػز حمػػودة مػػف  بػػرز الكتػػاب والنقػػاد المتحمسػػيف لتبنػػٌ 
نظرية نقدية عربية بصفة عامة ، ودراسة السػياؽ وا نطػةؽ منػو لبنػاو ىػذه 

 النظرية بصفة أاصة .
يقػػػوؿ : " إف الأػػػروج مػػػف التيػػػو النقػػػدي الػػػذي  دأمتنػػػا فيػػػو المػػػذاىب 

دا يػػة ومػػا بعػػد الحدا يػػة الغربيػػة يفػػرض عمينػػا وا سػػتراتيجيات وا تجاىػػات الح
البحػث عػف نظريػة عربيػػة بديمػة تمقػٌ عنػدىا سػػفينة ال قافػة العربيػة مراسػػييا 

 . (ٕ)حماية ليا مف  نواو المشيد الدولٌ  قافيا وسياسيا "
ننا   نستطيق تجاىؿ إنجازات البةغيػة العربيػة باعتبارىػا جػذورنا التػٌ  وا 

فػٌ نيايػػة  –المأتمػؼ لت مػػر شػيها أاصػػا  بنػا ، ىػػو يمكػف  ف تطعػـ بالجديػػد و 
 . (ٖ)ىويتنا الوا ية –المر 

وير  حمودة  ننا لو لـ نمارس  طعية معرفية مق بةغتنا العربية القديمة 
وترا نا لكنػا  ػد تمكنػا مػف تطػوير الأيػوط التػٌ تػوفرت لػدينا فػٌ جديمػة متينػة 
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 . (ٔ) وية فٌ القرف العشريف
وبأاصة كتابات عبػد القػاىر  -قاد والبةغييف العرب وير  فٌ كتابات الن

الػنظـ مػا يمكػف  - فٌ الد هؿ والسرار ، وعمم وجو  أص مػا يتصػؿ بقضػية
 ف يتسس  و ينطمؽ منو لبناو نظرية نقدية عربيػة ، و ف ىػذا الفيػـ   يعنػٌ 
العزلػػة عػػف معطيػػات العصػػر ،  و رفػػض ا أػػر ال قػػافٌ ، بػػؿ إنػػو يقػػـو عمػػم 

 أر ال قافٌ مف ناحية وبجذورنا البةغيػة مػف ناحيػة  أػر  ، و ف ا تصاؿ با
 . (ٕ)ذا المشروع سوؼ يكوف ىويتنا الوا ية فٌ مرحمة نضجوػى

ويقػػوؿ : إف  ػػراوة التػػراث المغػػوي والنقػػدي العربػػٌ فػػٌ عصػػره الػػذىبٌ   
 : (ٖ)يمكف إ   ف تتد  إلم حقيقتيف ساطعتيف
كانػػت لمػػدة  ربعػػة  و أمسػػة  ػػروف  الولػػم :  ف الحيػػاة الدبيػػة العربيػػة

تمػػػوج بالتيػػػارات المغويػػػة والنقديػػػة بصػػػورة   تقػػػؿ عػػػف حركػػػة الحيػػػاة الدبيػػػة 
الوربية فٌ القػرنيف التاسػق عشػر والعشػريف ، و ف ذلػؾ كمػو بػد  ووصػؿ إلػم 

 . الظةـ والجيالة و ت كانت  وربا   ناوه تعيش عصر ذروتو  ـ انتيم فٌ
لػػو تمػػت  راوتػػو وغربمتػػو دوف انبيػػار بمنجػػزات ال انيػػة :  ف ذلػػؾ التػػراث 

العقؿ الغربٌ سوؼ يتبقم منو الك ير الذي كاف  ادرا  عمم تطوير نظرية لغوية 
 ونظرية نقدية متكاممتيف .

 وير   ف النسؽ  و النظاـ فٌ المنظور الحديث بػؿ البنيػوي   يضػيؼ الك يػر
 ، (ٗ)ؿ عبػد القػاىر وبعػدهإلم مفيـو النظـ كما تتابق النقاد العرب عمم شػرحو  بػ
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 . (ٔ)و ف عبد القاىر يم ؿ نقطة الذروة فٌ الحديث عف نظرية النظـ العربية
ويتتبػػق حمػػودة جيػػود البةغيػػيف والنقػػاد العػػرب فػػٌ دراسػػة الػػنظـ  و السػػياؽ ، 
فيعػػرض لػػبعض  راو الجػػاحظ ، والقاضػػٌ عبػػد الجبػػار ، والأطػػابٌ ، وعبػػد القػػاىر ، 

 . (ٕ)ياو الديف بف ال ير ، وحاـز القرطاجٌ ، وغيرىـوابف سناف الأفاجٌ ، وض
ومػػف يراجػػق كتابػػو " المرايػػا المقعػػرة " يػػدرؾ مػػد  حمػػاس الرجػػؿ وتبنيػػو 

، حيث يتكد  نيػا تشػكؿ  ساسػا  ويػا لمنظريػة  (ٖ)لقضية النظـ ودراسة السياؽ
النقدية العربية المنشودة ، و نيػا جمعػت ك يػرا  مػف مفػردات النسػؽ الحػدا ٌ ، 

إنػػو ليبػػاله فيػػر  : "  ف الػػنظـ الػػذي ارتػػبط باسػػـ عبػػد القػػاىر يجمػػق كػػؿ  بػػؿ
 . (ٗ)مفردات النسؽ الحدا ٌ "

ويػر   ف البةغػة العربيػة وبأاصػة دراسػة الػنظـ  و السػياؽ  ػد تجػاوزت 
 يقوؿ ، بعد النبيوييف عندىا النقاد البنيويوف وما المعطيات المغوية التٌ تو ؼ
مق النص يقدـ نموذجا  نقديا    يأتمؼ فٌ جوىره  : إف تعامؿ البةغٌ العربٌ

عػف النمػػوذج البنيػػوي مػػق فػارؽ جػػوىري ، ىػػو  نػػو   يتو ػؼ فػػٌ جمػػود عنػػد 
آلية تحقؽ الد لة ، بػؿ يتأطاىػا إلػم المعنػم نفسػو وماىيتػو ، وىكػذا جػاوت 

 . (٘)الممارسة النقدية العربية مزيجا مبكرا  مف النقد التحميمٌ والنقد البنيوي
كفػػٌ القػػار   ف يتو ػػؼ عنػػد عبػػد القػػاىر الجرجػػانٌ وحػػده ليػػدرؾ ذلػػؾ وي

ا نشػغاؿ بطريقػة  يػاـ المغػة بالد لػة مػف ناحيػة ، وماىيػة الد لػة  و المعنػم 
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الذي تدؿ عميو تمؾ المغة مف ناحية  أر  ، فالمغة عنده وحدة   تنفصؿ فييا 
منػو ،   تسػتمد الصورة الشعرية عػف التعبيػر الدبػٌ ، بػؿ ىػٌ جػزو   يتجػز  

 يمتيػػا إ  مػػف الػػنظـ ، و  تكتسػػب  يمتيػػا إ  مػػف السػػياؽ ، بػػؿ إف تفسػػيرىا 
 (ٔ)مف بعد العمـ بالنظـ والو وؼ عمم حقيقتو وفيـ معناىا   يمكف تحقيقو إ 

. 
 رتية بعض الكتاب والنقاد ا أريف لمسياؽ :

حػدد طبعٌ  ف الحديث حوؿ السياؽ لػـ يكػف  صػرا  عمػم عػدد معػيف  و م
مف الكتاب ، فقد عبػر ك يػر مػف الكتػاب والنقػاد عػف وجيػة نظػرىـ فػٌ دراسػة 
السياؽ و  ره فٌ النص الدبٌ سواو مف جية التنظير  ـ مػف جيػة المقاربػات 

 النقدية التطبيقية لبعض النصوص .
ومف ىت و الكتاب د/ صةح فضؿ الذي يتكد  ف منا شة معنػم كممػة  و 

ٌ الفقرة  و القطعة  و الفصؿ  و القػوؿ كمػو تقػود جممة دوف ربطيا بسيا يا ف
إلم  أطاو متتاليػة فػٌ الفيػـ والتفسػير ، وتفسػير التعبيػر الدبػٌ لػيس سػو  
توضيح د لتو ، وبيذا فإف عمػم عمػـ السػموب  ف يشػرح تمػؾ الد لػة ، وىػٌ 

 . (ٕ)د لة النسي 
:  بؿ إنو يتجػاوز دراسػة سػياؽ الػنص إلػم دراسػة سػياؽ المو ػؼ فيقػوؿ

باإلضػػافة ليػػذه السػػيا ات النصػػية ىنػػاؾ سػػياؽ آأػػر ىػػو الػػذي يطمػػؽ عميػػو 
عمماو المغة اسـ سياؽ المو ؼ ، وينبغٌ  ف يتأذ فٌ ا عتبػار عنػد الدراسػة 

لألسػػموب ، مادمنػػا نريػػد  ف نجػػر  عميػػو اأتبػػارا  جػػادا  فػػٌ نطػػاؽ تحميػػؿ  دبػػٌ الدبيػػة 
                                                 

عيين ق ييايا النقييد األدنيي  نيي ن القييديم وال ييد ث لييح زكيي   نقييال 324( المرجييع السييانق  1)
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 . (ٔ)مكتمؿ
و التعبيػػر الم ػػؿ والدؽ فػػٌ ويػػر   ف اسػػتأداـ مصػػطمح " السػػياؽ " ىػػ

دراسة تحميؿ النصػوص ،لنػو يشػمؿ دراسػة العناصػر المغويػة وغيػر المغويػة ، 
فكػؿ نػص  و مشػيد يتصػػؿ بسػيا ات متعػددة ، بعضػػيا يمكػف تحديػده بطريقػػة 
شكمية  و لغوية ،وبعضيا يمكف تحديده فٌ ضوو سياؽ المو ػؼ الػذي يشػمؿ 

 . (ٕ)المتكمـ والمستمق وعة اتيما وبيهتيما
كما ير   ف التحميؿ اإلحصاهٌ لألسموب  بد  ف يدأؿ فٌ حسابو عػامة 
جوىريػػا ىػػو السػػياؽ " إذ إف اإلحصػػاوات المتصػػمة بالعناصػػر الفرديػػة عنػػدما 

 . (ٖ)تغفؿ السياؽ تفقد د لتيا السموبية "
وتتحػػدث الػػدكتورة/ حكمػػت صػػباغ الأطيػػب المعروفػػة بيمنػػم العيػػد عػػف 

: " يتحػدد ىػذا المفيػـو فػٌ نظرتنػا إلػم البنيػة ككػؿ ، مفيـو النسػؽ ، فتقػوؿ 
وليس فٌ نظرتنا إلم العناصر التٌ تتكوف منيػا وبيػا البنيػة ، ذلػؾ  ف البنيػة 
ليسػػت مجمػػوع ىػػذه العناصػػر ، بػػؿ ىػػٌ ىػػذه العناصػػر بمػػا يػػنيض بينيػػا مػػف 
عة ات تنتظـ فٌ حركة ، فالعنصر أػارج البنيػة غيػره داأميػا ، وىػو يكتسػب 

أػػػؿ البنيػػػة ، وفػػػٌ عة تػػػو ببقيػػػة العناصػػػر  و بمو عػػػو فػػػٌ شػػػبكة  يمتػػػو دا
العة ػػات التػػٌ تنػػتظـ العناصػػر ، والتػػٌ تػػنيض بيػػا البنيػػة فتنػػت  نسػػقيا ، 
والعةمة المغويػة عنصػر تتحػدد  يمتػو بمو ػق وجػوده فػٌ منظومػة العة ػات ، 

نيػة رمز فٌ القصيدة العربية ،  يمة ىذا الرمز ود لتػو فػٌ ب –م ة  –فالماو 
نص شعري جاىمٌ غيػر  يمتػو ود لتػو فػٌ بنيػة نػص شػعري لمسػياب ، ففػٌ 
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 . (ٔ)البنية  وفم الكؿ الذي لو نسقو يكتسب الرمز  يمتو وليس العكس
ويقػػوؿ د/ ردة اهلل الطمحػػٌ : لػػـ يعػػد السػػياؽ مرجعيػػة عاهمػػة تػػردؼ بػػو 

حػذؼ نتاه  تحميؿ المعنم  و تفسيره حيف يقاؿ : دؿ عميػو سػياؽ الكػةـ ،  و 
لد لػػة السػػياؽ ، ونحػػو ذلػػؾ ، فقػػد  ضػػحم السػػياؽ كيانػػا يتجمػػم فػػٌ جممػػة 
العة ػػات المعجميػػة والتركيبيػػة التػػٌ تصػػؼ الػػنص با لتحػػاـ  و التماسػػؾ  و 

، كمػا  نػو  (ٕ)ا تساؽ ، سواو فٌ داأمو  ـ مق المو ػؼ الػذي ورد فيػو الػنص
ف القػػوؿ بػػأف ، بػػؿ يمكػػ (ٖ)ذو اعتبػػار ىػػاـ فػػٌ فيػػـ السػػموب وتوجيػػو د لتػػو

السػػياؽ ىػػػو الػػػذي يصػػػنق الد لػػػة  و يكشػػػفيا عمػػػم اعتبػػػار حػػػاؿ المػػػتكمـ  و 
 . (ٗ)المتمقم

ويذىب د/ وىب  حمد رومية إلم  ف السياؽ ىو منبػق العة ػات واليويػة 
،  (٘)وا نتماو، ففٌ السياؽ تتجمم عة ة الذات الشاعرة با أر واشػتباكيا بػو

لػػػنص الدبػػٌ و غفمػػت مرجعػػو ، واكتفػػػت ويػػر   ف البنيويػػة الشػػكمية عزلػػت ا
بالنظر فٌ عناصر البنية وفٌ نظػاـ حركػة ىػذه العناصػر ، وعجػزت  ف تفسػر 

 بنيويا ا نتقاؿ مف بنية إلم  أر  ، فكشفت عف كونيا بنيوية مغمقة .
و د  درؾ بعض النقاد البنػويييف ىػذا القصػور فأأػذوا يعيػدوف النظػر فػٌ 

ويوطدوف السباب بينػو وبػيف مجالػو ال قػافٌ  ىذا المفيـو ، ويقيموف العة ة
وا جتماعٌ حرصا عمم عة ة النص الدبٌ بالوا ق مف جيػة ، وعمػم  دبيتػو 

                                                 

نقييد األدنيي ( د/  كمييت صييبا  الخ  ييب )يمنييل الع ييد( ( فيي  معرفيية الن )دراسييات فيي  ال1)
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بنية معزولة  –عمم تميزه واستقةلو  –مف جية  أػر  ، فميس النص الدبٌ 
، بؿ ىو بنية موجودة فٌ بنية محيطو ،  ي ىػو بنيػة وىػو فػٌ الو ػت نفسػو 

 . (ٔ)ر عنصر فٌ بنية  أ
 ونأمص مف كؿ ما تقدـ إلم ا تٌ :

 ف الكتاب والنقاد المحد يف والمعاصريف عندما تحد وا عف نظرية السياؽ  –  
لـ يأمقوا نظرية مف العدـ ، إنما تابعوا فٌ ذلؾ النقاد المتقدميف ، فنيموا 

 مف معينيـ ، وبنوا عمم  ساسيـ .
ف كػػػاف  ك ػػػرىـ لػػػـ يػػػن –ب  ص صػػػراحة عمػػػم مصػػػطمح  ف النقػػػاد القػػػدماو وا 

السػػػػياؽ فػػػػإنيـ كػػػػانوا عمػػػػم وعػػػػٌ د يػػػػؽ بمقتضػػػػياتو ، و ػػػػاربوا ىػػػػذه 
المقتضػػيات سػػواو فػػٌ ضػػوو نظريػػة الػػنظـ  ـ تحػػت مسػػميات  أػػر  ، 
كمقتضػػم الحػػاؿ والمقػػاـ ، وحسػػف التػػأليؼ ، وجػػودة السػػبؾ ، وصػػحة 

 النس  ، ومقتضيات الصياغة ؛والتهاـ المفظ والمعنم ، ونحو ذلؾ .
كانػػػت ليػػػـ مشػػػاربيـ المأتمفػػػة ، فمػػػنيـ مػػػف  – يضػػػا  –محػػػد يف  ف ال –ج 

تحدث فٌ صراحة ووضوح عف نظرية السياؽ ، ومػنيـ مػف تناولػو  و 
  اربو مف أةؿ مصطمحات  أر  ، كالنسؽ ،  و النظاـ ،  و البنية .

 ف المحػػد يف والمعاصػػريف فصػػموا مػػا  جممػػو النقػػاد المتقػػدموف وحػػاولوا  –د 
كاف المر فٌ جممتو يدور حػوؿ الػنظـ ومقتضػم الحػاؿ تقنينو ، فبعد  ف 

والمقػػاـ صػػار المػػر عنػػد النقػػاد المحػػد يف والمعاصػػريف  ك ػػر تفصػػية ، 
ففر ػػػوا بػػػيف سػػػياؽ الػػػنص بمسػػػتوياتو الصػػػوتية والتصػػػريفية والمعجميػػػة 
والتركيبيػػة  و الد ليػػة ، وسػػياؽ المو ػػؼ ، وسػػياؽ ال قافػػة  و مػػا يعػػرؼ 
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 بير ، وعند بعضيـ بالسياؽ الكبر .عند بعضيـ بالسياؽ الك
 ف الفارؽ بيف رتية القدماو والمعاصريف لمسياؽ ىو  ف دراسة القػدماو  –ىػ 

لمسػػػياؽ عنيػػػت إمػػػا بدراسػػػة الجممػػػة  و العبػػػارة ،  و بدراسػػػة الكممػػػة 
ومو عيػػا مػػف الجممػػة ، فالجممػػة ىػػٌ محػػور الدراسػػة السػػيا ية لػػدي 

 البةغييف والنقاد القدماو .
 دراسػة سػيا ية لمػنص برمتػو فقد تطمبوا والمعاصروف المحد وف قاد ما الن

، تتدرج مف المستو  الصوتٌ إلم المعجمٌ ، فالسياؽ الصرفٌ ، فػالنحوي ، 
فسػػػياؽ الػػػنص الػػػد لٌ والتركيبػػػٌ ، فسػػػياؽ ال قافػػػة الػػػذي يشػػػمؿ المو ػػػؼ ، 

سػيـ والتاري  ، والزماف ، والمكاف ، وساهر الجوانب التٌ يمكف  ف تضئ  و ت
فٌ تفسير النص ، مق عدـ عزؿ  ي سياؽ منيا عػف سػيا ات الػنص الأػر  
، فالسػػػياؽ عنػػػدىـ   ينبغػػػٌ  ف يشػػػمؿ الكممػػػات والجمػػػؿ السػػػابقة والةحقػػػة 
فحسػب ، بػؿ القطعػػة كميػا ،  و الػػنص كمػو ،  و الكتػاب كمػػو ، كمػا ينبغػػٌ  ف 

 يشمؿ بوجو مف الوجوه كؿ ما يتصؿ بالكممة مف ظروؼ ومةبسات
د وضعت نظريػة السػياؽ عنػد النقػاد المعاصػريف مقػاييس لشػرح البنػم لق

النصية وتفسيرىا وتحديد د لتيا مف أةؿ مو عيا واندماجيا فٌ سمسػمة مػف 
السيا ات ، "  ي سيا ات كؿ واحد منيا ينضوي تحت سياؽ آأر ، ولكؿ واحد 
منيػػا وظيفػػة فػػٌ نفسػػو ، وىػػو سػػياؽ فػػٌ سػػياؽ  كبػػر ، وفػػٌ كػػؿ السػػيا ات 

 . (ٔ)ف  ف نسميو سياؽ ال قافة "ػلأػر  ، ولو مكانو الأاص فيما يمكا
عمػػػم  ف ىػػػذا التنظيػػػر   نجػػػػد لػػػو صػػػد  يػػػذكر فػػػٌ مجػػػاؿ الدراسػػػات 

                                                 

، وقيد تيأثر ردة    225-223، وراجيع   224( دالله السيياق د/ ردة   ال م ي   1)
ف  ملك نبعض النقاد الغر   ن من ممثال ف رث ، واستيفن مولمان ، وبالمر ، ونقل بعض 

جراءاتييه د/  مييا كتنييوك فيي  هييما الشييأن ، وانظيير فيي  ملييك مي ييا : عمييم األسييموب مبادئييه وا 
 . 25صالح ف ل  
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التطبيقية ، فعند التطبيؽ دار الكتػاب والنقػاد المعاصػروف الميتمػوف بالسػياؽ 
ذكر ، فٌ فمػؾ الدراسػات البةغيػة والنقديػة القديمػة ، فتحػد وا عػف الحػذؼ والػ

، وعة ات المجاز  (ٔ)والتقديـ والتأأير ، والتعريؼ والتنكير ، والفصؿ والوصؿ
، والفعػػؿ والفاعػػؿ ، والمبتػػد   (ٖ)، ومعػػانٌ بعػػض الحػػروؼ والدوات (ٕ)المرسػػؿ

و نػػواع الجممػػة ، و سػػاليب  (ٗ)والأبػػر ، والحػػاؿ وصػػاحبيا ، والنعػػت والمنعػػوت
، كػػؿ عمػػم حػػدة فػػٌ دراسػػة   تكػػاد  (٘)ا سػػتفياـ ، والمػػر، والنيػػٌ ، والنػػداو

 تأرج عما  لفناه فٌ كتب البةغة العربية .
و د اتأذت بعض الدراسات أطا ر سيا ، فتػدرس ظػاىرة التقػديـ والتػأأير 
،  و الحذؼ والذكر ،  و التعريؼ والتنكيػر ، فػٌ نػص مػا  و ديػواف مػا ، و ػد 

تػػدرس كػػؿ سػػياؽ  تػػدرس ىػػذه الظػػواىر السػػموبية فػػٌ عمػػؿ  دبػػٌ مػػا ، لكنيػػا
منيػػا عمػػم حػػدة ، دوف  ف تربطػػو بالسػػيا ات الأػػر  ، وغالبػػا مػػا تمجػػأ إلػػم 
الدراسػػة اإلحصػػاهية ، وىػػو مػػا يػػدعونا إلػػم التفر ػػة بػػيف الدراسػػات السػػيا ية 

 وغيرىا مف الدراسات النصية الأر  ، وبأاصة السموبية اإلحصاهية .
 

 الأر  : و فة بيف الدراسات السيا ية والدراسات النصية
الدراسات السيا ية   تعزؿ النص عف المعطيات الأارجية التٌ يمكف  ف 

ف كانػػت تركػػز عمػػم سػػياؽ الػػنص  –تضػػئ بعػػض جوانبػػو اإلبداعيػػة ، فإنيػػا  وا 
  تيمػؿ سػياؽ المو ػؼ ، بػؿ تحػاوؿ اإلفػادة منػو  –وبنيتو المغوية والتركيبية 
 فٌ تفسير سياؽ النص .

                                                 

 وما بعدها . 313( انظر : البالاة واألسمو ية د/ ح عند الم مب  1)

 وما بعدها . 328( انظر : داللة السياق لردة   نن   ا ال م    2)

 وما بعدها . 395( المرجع السانق  3)

 عدها .وما ب 425( المرجع السانق  4)

 وما بعدها . 482( المرجع السانق  5)
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لسنية  و السموبية اإلحصػاهية فإنيػا   تعنػٌ  ما الدراسات المغوية  و ال 
سو  بمعطيػات الػنص المغويػة ، يقػوؿ د/ عبػد العزيػز حمػودة : حينمػا يتبنػم 
البنيويوف الدبيوف البنيوية المغوية ير ػوف النمػوذج المغػوي بسػمبياتو كاممػة ، 

ذلػػػؾ ا نشػػغاؿ الكامػػؿ بػػػالكيؼ دوف المعنػػم ، و  يشػػػذ  –بػػالطبق  –و برزىػػا 
ويوف الماركسيوف عف ذلؾ رغـ محاو تيـ المستمرة لتحديد منطقػة وسػط البني

يحققػػوف فييػػا نوعػػا مػػف التػػزاوج المسػػتحيؿ  و الصػػعب عمػػم   ػػؿ تقػػدير بػػيف 
استقةلية البنية المغوية و درتيا عمم  داو وظيفتيػا الد ليػة فػٌ عة تيػا مػق 

يا بعناصر البنية البنم المغوية الأر  داأؿ النص الدبٌ مف ناحية ، وارتباط
التحتيػػة مػػف  ػػو  اإلنتػػاج والصػػراع الطبقػػٌ مػػف ناحيػػة  أػػر  ، وىكػػذا حينمػػا 
ننتقؿ إلم مقاربػة نػص  دبػٌ مػاض متطػور بنيػوي فػإف ىمنػا الوؿ والسػاس 
ىػػو البنػػٌ والوحػػدات المغويػػة فػػٌ عة تيػػا بعضػػيا بػػبعض مػػف ناحيػػة ، وفػػٌ 

ة  أػػر  ، التركيػػز إذف عة تيػػا بالنظػػاـ الكمػػٌ الػػذي يفرضػػو النػػوع مػػف ناحيػػ
 . (ٔ)يكوف عمم الدا ت  ما الد  ت فة تيـ النا د البنيوي ك يرا  

و ػػػد تنبػػػو بعػػػض المتحمسػػػيف لمدراسػػػات المغويػػػة اللسػػػنية و الدراسػػػات 
السػػموبية اإلحصػػاهية لممأػػاطر التػػٌ يمكػػف  ف يجرىػػا ا عتمػػاد المطمػػؽ عمػػم 

الأػر  عمػم الػنص ، يقػوؿ د/  ىذه المناى  دوف مراعاة   ر البعاد السػيا ية
صػػةح فضػػؿ : " وربمػػا كػػاف مػػف المةهػػـ لمنقػػاد ا عتػػراؼ بػػأف ىنػػاؾ وضػػعا  
أاصػػا  مقمقػػا ليػػـ ، يتم ػػؿ فػػٌ عػػدـ التػػوازف فػػٌ معرفػػة  بعػػاد الػػنص المغويػػة 
وغير المغوية ، المر الذي يعد مف مظاىر  زمة الشػعرية المعاصػرة ، فالبحػث 

عاليػػة مػػف التقػػدـ فػػٌ التعػػرؼ العممػػٌ عمػػم  اللسػػنٌ المحػػدث  ػػد  درؾ درجػػة
                                                 

عييدد رقييم  –نشيير سمسييمة عييالم المعرفيية  123( المرايييا الم دبيية د/ عنييد العز ييز  مييودة  1)
 م .1998هي / انر ل 1418( اصدار مي ال جة 232)
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البنيػة الماديػة المغويػة لمػنص الدبػٌ فػٌ مقابػؿ تواضػق معرفػة واأتبػار بقيػة 
البعاد التصورية والتأيمية والجمالية المكونة ليػذا الػنص ، ىػذه البعػاد التػٌ 

 .  (ٔ)تعتبر حاسمة فٌ تحديد أواصو الشعرية
يػػات الد لػػة المغويػػة العامػػة ، بػػؿ فالد لػػة الشػػعرية   تقتصػػر عمػػم معط

تتم ػػؿ فػػٌ محصػػمة التػػداأؿ البنيػػوي لمجموعػػة البنيػػة التعبيريػػة المتعالقػػة ، 
فالبنية اإليقاعية م ة تعد شفرة إضافية شعرية   تقتضػييا النظمػة الصػوتية 
المغوية مق  نيا منب قة عنيػا ، لكنيػا تقػـو بػدور مركػزي فػٌ تجربػة الشػعرية 

وغيابػػا ، بحيػػث  وشػػكت  ف تظػػؿ بػػترة ا سػػتقطاب النػػػوعٌ  العربيػػة حضػػورا  
 . (ٕ)لجنس الشعر عمم مر العصور

ويتكد د/ صةح فضؿ فٌ  ك ر مف موضق  ف مف نقػط الضػعؼ الأطيػرة 
فٌ الدراسة اإلحصاهية لألسموب  نيا   تقيـ عادة حسابا لتأ ير السياؽ ، مػق 

ور حاسػػـ فػػٌ التحميػػؿ  ننػػا نعػػرؼ مػػف الدراسػػات التطبيقيػػة  ف السػػياؽ لػػو د
السػػموبٌ ، المػػر الػػذي دعػػا بعػػض البػػاح يف إلػػم إدأػػاؿ التحميػػؿ السػػػيا ٌ 

  (ٖ).المقارف كشرط  ساس فٌ الحساب اإلحصاهٌ لممةمح السموبية
وينقؿ عػف اسػتيفف  ولمػاف  ولػو : إف التحميػؿ اإلحصػاهٌ لألسػموب  بػد 

 . (ٗ) ف يدأؿ فٌ حسابو عامة جوىريا ىو السياؽ
د  ف المني  اإلحصاهٌ  شد غمظة و ك ر بداهية مف  ف يمتقط بعػض ويتك

                                                 

 . م1995ط/ دار اآلداب ن روت  22( مسال ب الشعر ة المعاصرة د/ صالح ف ل  1)

 . 15( المرجع السانق  2)

)مقيييال  1983ديسيييمنر  –( راجيييع : مجمييية فصيييول : المجميييد الرابيييع ، العيييدد األول مكتيييو ر 3)
،  138بعنييوان : ميين الوجهيية اإل صييائية فيي  الدراسيية األسييمو ية(، د/ صييالح ف ييل  

جراءاته د/ صالح ف ل    . 272وعمم األسموب مبادئه وا 

جراءاته د/ صالح ف ل  4)  . 269( عمم األسموب مبادئه وا 
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الظةؿ المرىفػة لألسموب ، م ؿ : اإليقاعات العاطفية ، واإليحػاوات المسػت ارة 
 . (ٔ)، والتأ يرات الموسيقية الد يقة

النا ػد العرا ػٌ الػدكتور/ ضػياو أضػير بقولػو :  – يضا  –وىو ما يتكده 
اد المحد يف  د دعػوا إلػم مراجعػة مبػد  اإلحصػاو ومف المعروؼ  ف بعض النق

فٌ نقػد الدب مراجعػة جذريػة ، إذ ينبغػٌ التأمػٌ عػف الفرضػية التػٌ تػر   ف 
ارتفاع نسبة التػوتر فػٌ الكممػة كػاؼ ليجعػؿ منيػا كممػة مفتاحػا مػا لػـ يترافػؽ 

 . (ٕ)ذلؾ بأمور  أر  ينطوي عمييا السياؽ العاـ لمنص
الجديػدة بانيماكيػا الكبيػر فػٌ فحػص آليػات وير   ف ا تجاىات النقديػة 

الػػنص الشػػكمية والبنيويػػة نسػػيت  و تناسػػت المسػػتو  الػػد لٌ لمػػنص الدبػػٌ 
عموما والنص الشعري أصوصا ، واكتفم بعضيا بمةمسػة المسػتو  الػد لٌ 
مةمسة محدودة وجزهية وشكمية  و لغوية فٌ الغالب ، فيما  حجمت مقاربػات 

بأاصة النص الشػعري بوصػفو بنيػة  لسػنية مكتفيػة  أر  عف النص الدبٌ و 
بػػذاتيا ، وليسػػت بحاجػػػة إلػػم  ي مرجػػق أػػػارجٌ ،  و و ػػػوؼ  مػػاـ د لػػػة  و 

 . (ٖ)معنم محدد
ومف  مة كانت  ىمية الدراسات التطبيقية السيا ية باعتبارىا جامعة بػيف 

ف اإلضاوات ا تجاىات المغوية اللسنية ، والسموبية بكؿ  بعادىا ، واإلفادة م
والمت رات الأر  كأ ر الزماف والمكاف ، والمةبسات العقدية  و المذىبية ،  و 
التاريأية ،  و ا جتماعية ،  و النفسية ، التٌ يمكف  ف تضػئ بعػض جوانػب 

                                                 

 . 138( مجمة فصول : العدد السالا المكر  1)

( شيييعر الواقيييع وشيييعر الكمميييات : دراسيييات فييي  الشيييعر العراقييي  ال يييد ث د/  يييياء خ ييي ر 2)
 م . 2222نشر ات اد الكتاب العرب دمشق سنة  35 

 . 21،  22( المرجع السانق  3)
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النص ، بؿ إف بعض جوانب النص  و البنػٌ النصػية  و التركيبػة   يمكػف  ف 
 لمعطيات .تفسر تفسيرا  صحيحا إ  فٌ ضوو ىذه ا

ويمكف القوؿ :  ف الصؿ فٌ الدراسة السيا ية ىو النص مق عػدـ طػرح 
  و إغفاؿ المت رات الأر  عند دراستو ، فسياؽ المو ػؼ وسػياؽ ال قافػة   يقصػداف
لػػػذاتيما ، إنمػػػا يسػػػتدعياف عنػػػد الحاجػػػة لكشػػػؼ بعػػػض الجوانػػػب الفنيػػػة  و 

اعيػػة  و الد ليػػة  و الجماليػػة فػػٌ الػػنص ، والو ػػوؼ عمػػم بعػػض  سػػراره اإليق
 التركيبية .
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ىإضاءاتىتطبوقوظ
ىفيىضوءىالنصىالقرآني
،  والبيػاف درجات البةغػة   شؾ فٌ  ف القرآف الكريـ إنما يأتٌ فٌ  عمم

،  فيو لب كةـ العرب وواسطة عقده ، فكؿ لفظة مف  لفاظو  د و عت مو عيا
ا جػػاوت الكممػػة حيػث يقتضػػٌ المقػػاـ ذكرىػػا ىػػٌ دوف سػواىا  و مرادفيػػا ، فػػإذ

ذا جاوت مفردة  و جمعا كاف ذلػؾ  معرفة  و نكرة كاف   تضاو المقاـ ذلؾ ، وا 
ذا تقػػدمت  و تػػأأرت كػػاف لمتقػػديـ عمػػة ولمتػػأأير  لغػػرض يقتضػػيو السػػياؽ ،وا 

فػػٌ غيػػر  –مػػف  وؿ آيػػة إلػػم  أػػػر آيػػة  –سػػبب ، لػػـ تقػػق كممػػة واحػػدة منػػو 
د يػػت ر الػػنص القرآنػػٌ كممػػة مو عيػػا ، ومػػا كػػاف لغيرىػػا  ف يقػػـو مقاميػػا ، و ػػ

عمػػم  أػػر  وىمػػا بمعنػػم واحػػد ، ويأتػػار كممػػة وييمػػؿ مرادفيػػا الػػذي يشػػترؾ 
ومػا كػاف لممتػروؾ  ف يقػـو مقػاـ المػذكور  و يدانيػو  (ٔ)معيا فٌ  صؿ الد لػة

 بةغة لو ذكر مكانو ، وما ذلؾ إ  لكوف القرآف تنزيؿ العزيز العميـ الحكيـ .
 ية :وىذه بعض الشواىد القرآن

ْف  و تعػػالم : ػفػػٌ  ولػػ –   ـْ َأْيػػٌر َواِ  َوَيْسػػأَلوَنَؾ َعػػِف اْلَيتَػػاَمم ُ ػػْؿ ِإْصػػةٌح َلُيػػ
ـُ اْلُمْفِسَد ِمَف اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَو المَّػُو  ـْ َوالمَُّو َيْعَم ـْ َفِإْأَواُنُك ـْ لُتَأاِلُطوُى ْعَنػَتُك

 . (ٕ) ِإفَّ المََّو َعِزيٌز َحِكيـٌ 
فٌ مو ق  –عمم وجو التحديد  –ذه ا ية جيدا  ، ونظرنا لو تأممنا ى

،  ـ فكرنا فٌ بداهميا المغوية ومشتقاتيا وما يرادفيا ،   ِإْصةحٌ  كممة 
فٌ موضػعيا لوجػدنا  –ر سيا  و  فقيا   –وحاولنا  ف نضق  ي بديؿ لغوي 

                                                 

ط/  9،  8   ( انظر : دالالت األلفاظ وسر الكممة ف  القر ن الكير م د/ عيا ا المم جي1)
 م .2222المؤلا سنة 

 ( .222( سورة البقرة : جزء من اآلية )2)
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 ف العربية عمم عمقيا واتساعيا عػاجزة عػف  ف توافيػؾ  و تمػدؾ بكممػة 
 فٌ ىذا الموضق .  ِإْصةحٌ   ف تقـو مقاـ كممة  يمكف

فاإلصةح  مر جامق لما يحتاج إليو اليتػيـ ، فقػد يحتػاج إلػم المػاؿ 
فيكوف اإلصةح براا وعطاو ماديا ، و د يحتاج إلم مف يتاجر لو فٌ مالو 
،  و مف يقـو عمم زراعتو  و صناعتو فيكوف اإلصػةح ىػو القيػاـ بػذلؾ 

اليتػػيـ إلػػم المػػاؿ ، إنمػػا يحتػػاج إلػػم التقػػويـ والتربيػػة ، ، و ػػد   يحتػػاج 
فيكػوف اإلصػةح ىنػػا رعايػة وتربيػػة ، و ػد   ينقصػو ىػػذا و  ذلػؾ ، إنمػػا 
تكػػوف حاجتػػو  شػػد مػػا تكػػوف إلػػم العطػػؼ والحنػػو واإلحسػػاس بػػالبوة ، 

 فيكوف اإلصةح إشباع ذلؾ عنده .
جػػاو  حػػد و ػػد يكػػوف اإلصػػةح فػػٌ تقػػويـ زيغػػو  و اعوجاجػػو ، فقػػد 

ـّ  ضػرب يتيمػٌ ؟ فقػاؿ )الناس يسأؿ النبٌ ) ممػا كنػت ( : » ( : مػ
 . (ٔ)«ضاربا منو ولدؾ 

( يطمػػػب مػػػف السػػػاهؿ وغيػػػره  ف يعػػػامموا اليتػػػيـ معاممػػػة فػػػالنبٌ )
 بناهيـ، فينظروا إلم ما يصمحو ويقومو ويشد عضػده ، ومػف ىنػا تمتقػٌ 

ف كػاف  البةغة النبوية فٌ إيجازىا ووفاهيا بالمراد مق النص القرآنػٌ ، وا 
الحػػديث النبػػوي  ػػد ركػػز عمػػم جانػػب واحػػد مػػف جوانػػب اإلصػػةح ، وىػػو 
التأديب والتقويـ ، فػإف اإلصػةح فػٌ الػنص القرآنػٌ ىػو الكممػة الجامعػة 

 لما يحتاج إليو اليتيـ وما يصمحو .
                                                 

( مخرجه ال نران  ف  المعجم الصغ ر من  د ث جانر نين عنيد   ، والن هقي  في  وصيايا 1)
، والنخاري ف  األدب المفرد باب كن لم تيم كاألب الر يم ،  285  9السنن الكنرى جي

 ن ، وروا ته : " اصينع بيه ميا تصينع نوليدك ، ا ير ه مميا لكنه مكرك موقفا عمل انن س ر 
، كتياب األدب ، بياب  437  12ت رب ولدك " ، ومكرك انن  جر ف  فتف الباري جيي

 . 6225ف ل من يعول  تيما ، شرح ال د ث رقم 
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ـْ َفِإْأَواُنُكـْ  وفٌ  ولو تعالم :  ْف ُتَأاِلُطوُى ف كانػت  ػ  َواِ  ت د نزلػػوا 
فٌ إباحة المأالطة المشروطة باإلصػةح ، فقػد عبػر الػنص القرآنػٌ بػػ " 

لػػػهة يفػػػتح بػػػاب المأالطػػػة عمػػػم مصػػػراعيو ، وحتػػػم    إف " دوف إذا ،
بقم عمػػم أػػيط مػػف الحػػاجز النفسػػٌ ػُيػػ " تنفمػػت المػػور، فػػالتعبير بػػػ "إف

لمأالطػػة اليتػػيـ لتظػػؿ مأالطػػة حػػذرة ، وفػػٌ حػػدود مػػا يصػػمح اليتػػيـ ، 
ىػػٌ مػػداأمتيـ  –كمػػا يػػذكر اللوسػػٌ فػػٌ تفسػػيره  –لطػػة المباحػػة فالمأا

مداأمػػة يترتػػب عمييػػا إصػػةحيـ  و إصػػةح  مػػواليـ بالتنميػػة والحفػػظ ، 
 . (ٔ)وذلؾ أير مف مجانبتيـ

 . (ٕ)و دـ " المفسد " عمم " المصمح " اىتماما بإدأاؿ الروع عميو
جوز لكػػػـ ػيػػػـ ػ ي لضػػػيؽ عمػػػيكـ ولػػػ  ْعَنػػػَتُكـْ ل و تعػػػالم : ػو ولػػػ

مأػػالطتيـ، و صػػؿ اإلعنػػات الحمػػؿ عمػػم مشػػقة   تطػػاؽ  قػػة ، يقػػاؿ : 
عنتو إذا شدد عميو و لزمو ما يصعب عميو  داته ، و عنتو إذا  و عػو فػٌ 

، والكممة ىنا تشكؿ المعػادؿ الموضػوعٌ النسػب والدؽ  (ٖ)مشقة وشدة
نا لما كاف يمكف  ف يترتب عمم مػنعيـ مػف المأالطػة ، وىػٌ تحمػؿ ضػم

 و وفػػؽ مفيػػـو المأالفػػة مػػد  التيسػػير الربػػانٌ فػػٌ إباحػػة المأالطػػة ، 
وتوحٌ بأف ىذا التيسير ينبغٌ    يتجاوز حدود الرأصة إلم التوسػق  و 

 التجوز الذي   يحمد عقباه .
ذا نظرنا إلم سياؽ النص وجدنا  ف ذكر الستاؿ عف اليتامم جػاو  وا 

ذا كاف فػٌ تػرؾ الأمػر والميسػر  بعد ذكر الستاؿ عف الأمر والميسر ، وا 
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إصػػةح لمػػنفس وتنميػػة لممػػاؿ ومحافظػػة عميػػو فػػإف فػػٌ القيػػاـ عمػػم  مػػر 
اليتػػامم إصػػةحا  ليػػـ ، وتنميػػة لمػػػواليـ ، فمػػف تػػرؾ الوؿ بكفػػو عػػػف 

وفعؿ ال انٌ بػالنظر فػٌ  حػواؿ اليتػامم ورعػايتيـ ، فقػد الأمر والميسر، 
بػػذلؾ صػػالحا مصػػمحا ،  فصػػار ، (ٔ)جمػػق بػػيف النفػػق لنفسػػو والنفػػق لغيػػره

 وىو عيف ما ينشده المني  اإلسةمٌ لبناهو و تباعو .
ذا نظرنا إلم السياؽ الكبر وجدنا  ف ىػذه ا يػة تنسػجـ انسػجاما  وا 
تامػػا مػػق مجمػػؿ حػػديث القػػرآف الكػػريـ عػػف اليتػػامم ، بػػؿ إنيػػا لتزيػػؿ مػػا 
يمكف  ف يعمؽ بػالنفس مػف فيػـ غيػر د يػؽ لػبعض النصػوص الأػر  ، 

 َعِف اْبػِف َعبَّػاس   أرج  بو داود ، والنساهٌ ، وابف جرير ، وغيرىـ ، فقد 
ػػا َ ْنػػَزَؿ المَّػػُو : َ ػػاَؿ  )رضػػٌ اهلل عنيمػػا( ِإفَّ الَّػػِذيَف َيػػْأُكُموَف َ ْمػػَواَؿ   َلمَّ

ـْ َنػارا  َوَسَيْصػَمْوَف َسػِعيرا   َمػَؽ اْنطَ  (ٕ) اْلَيتَاَمم ُظْمما  ِإنََّما َيْأُكُموَف ِفٌ ُبُطوِنِي
َفَجَعػَؿ ، َمْف َكاَف ِعْنَدُه َيِتيـٌ َفَعػَزَؿ َطَعاَمػُو ِمػْف َطَعاِمػِو َوَشػرَاَبُو ِمػْف َشػرَاِبِو 

وَ  َيْفُضؿُ  ٌْ َفاْشػَتدَّ َذِلػَؾ ، ِمْف َطَعاِمِو َفُيْحػَبُس َلػُو َحتَّػم َيْأُكَمػُو َ ْو َيْفُسػَد  الشَّ
ـْ  َوَيْسػأَلوَنَؾ َعػِف   َفػَأْنَزَؿ المَّػُو  () َفَذَكُروا َذِلػَؾ ِلَرُسػوِؿ المَّػوِ ، َعَمْيِي

ـْ َفػػػِإْأَواُنُكـْ  ْف ُتَأػػػاِلُطوُى ـْ َأْيػػػٌر َواِ  َفَأَمُطػػػوا  (ٖ) اْلَيتَػػػاَمم ُ ػػػْؿ ِإْصػػػةٌح َلُيػػػ
ـْ ِبَشرَاِبوِ  ـْ ِبَطَعاِمِو َوَشرَاَبُي  . َطَعاَمُي

َنػػم ِإنَّػػُو َكػػاَف فَ  فػػم  ولػػو تعػػالم :  –ب   (ٗ). اِحَشػػة  َوَسػػاَو َسػػِبية  َو  َتْقَرُبػػوا الز 
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دوف  ي فعػؿ آأػر ، م ػؿ :     َو  َتْقَرُبػوا جػاو التعبيػر بقولػو تعػالم : 
تأتوا ،  و   تمارسوا ،  و   تفعموا ،  و   تزنوا ، لف المقصود ىنػا عػدـ 
القػػرب فعػػة ، زيػػادة فػػٌ التنفيػػر حتػػم عػػف مجػػرد ا  تػػراب مػػف  سػػبابو  و 

وتر يػػػؽ  المحػػػـر ،  و الأنػػػوع والأضػػػوع فػػػٌ القػػػوؿ ، مقدماتػػػو كػػػالنظر 
الصػػػػوت، وتنغػػػػيـ الكػػػػةـ ،  و الأمػػػػوة ،  و السػػػػفور،  و الأةعػػػػة ،  و 

فػػالقرب مػػف ىػػذه المػػور والتسػػامح فػػٌ  مرىػػا ىػػو  المجػػوف،  و التأنػػث ،
 الأطوة الولم إلم طريؽ الفاحشة .

فػػٌ  وتوجػػو النيػػٌ عػػف ىػػذا القػػرب إلػػم كممػػة " الزنػػا " التػػٌ تشػػكؿ
معػػاد   –عنػػد  صػػحاب الفطػػرة المسػػتقيمة  –و عيػػا الػػد لٌ والنفسػػٌ 

موضػػوعيا ليػػذه الفاحشػػة الشػػنيعة ، عمػػم  ف الػػنص القرآنػػٌ لػػـ يكتػػؼ 
بالظةؿ  و المت رات التٌ تمقييا كممة " الزنا " عمم المتمقٌ ، وما ت يػره 

واسػػمية الجممػػة  "إف"فػػٌ نفسػػو مػػف نفػػور تجػػاه ىػػذا الفعػػؿ ، بػػؿ  كػػد بػػػ 
وأبر إف الذي جاو جممة فعمية فعميا ماض إلفادة معنم التحقيؽ ،عمم 
 ف ىذه الجريمة فاحشة بكؿ ما تحممو الكممة مػف معػاف تجعػؿ  صػحاب 

  .الطباع السميمة   يفكروف مجرد تفكير فٌ القرب منيا
ذا نظرنا إلم سياؽ ا ية وجدنا  نيا جػاوت فػٌ إطػار النيػٌ عػف  وا 

ٌ الزنػػا ، و تػػؿ الػػنفس التػػٌ حػػـر اهلل إ  مجموعػػة مػػف الموبقػػات ، ىػػ
بالحؽ ، وو د البنات ، و كؿ ماؿ اليتيـ ، فجاو نسيجيا متماسكا محكمػا 

 متمكنا فٌ موضعو شأف النص القرآنٌ كمو .
ذا نظرنػػا فػػٌ السػػياؽ الكبػػر وىػػو الػػنص القرآنػػٌ وجػػدنا ارتباطػػا  وا 

رآنٌ ىنا بكممػة  ويا بيف ىذه ا يػة وسيا يا الكبر ، فقد عبر النص الق
 َو  َتْقَرُبوا   و كد  ف الزنا فاحشة ، وفػٌ سػورة النعػاـ نيػٌ القػرآف ،
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َو  َتْقَرُبػػوا  الكػػريـ عػػف القػػرب مػػف جميػػق الفػػواحش ، فقػػاؿ سػػبحانو : 
، وبذلؾ يكوف النيٌ عف ا  تراب  (ٔ) اْلَفَواِحَش َما َظَيَر ِمْنَيا َوَما َبَطفَ 

مرتيف ، مرة عمػم سػبيؿ العمػـو باعتبػار  ف الزنػا مف داهرة الزنا  د جاو 
فاحشة مف الفواحش التٌ ينبغٌ عدـ ا  تراب منيػا ، ومػرة عمػم سػبيؿ 
التحديػػد والتأصػػيص ، لشػػناعة ىػػذه الفاحشػػة ، ومػػا يترتػػب عمييػػا مػػف 
ىتػػؾ العػػراض ، واأػػتةط النسػػاب ، وفسػػاد الطبػػاهق ، وشػػدة التعػػرض 

 لغضب اهلل وسأطو .
بػا ِإْف  الم :  ولو تع –جػ  ٌَ ِمػَف الر  َيا َ َيَيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوَذُروا َما َبِق

ـْ ُمْتِمِنيفَ  ـْ   ُكْنُت ْف ُتْبػُت ـْ َتْفَعُموا َفْأَذُنوا ِبَحْرب  ِمػَف المَّػِو َوَرُسػوِلِو َواِ  َفِإْف َل
ـْ   َتْظِمُموَف َو  ُتظْ  ـْ ُرُتوُس َ ْمَواِلُك  . (ٕ) َمُموفَ َفَمُك

ىنػػا و عػػت مو عػػا   يمكػػف لي بػػديؿ لغػػوي  ف   ِبَحػػْرب   فكممػػة 
يقـو مقاميا فيو ، فيٌ المعادؿ الموضػوعٌ القػادر عمػم ردع النفػوس 
المتعمقة بالماؿ ، القابمة لمربا  و المتحايمة عميو ، فتعمؽ بعض النػاس 

ردعػو إ  بالماؿ ، وبأاصة الكسب السيؿ السريق عف طريػؽ الربػا   ي
عمػػـ ىػػت و بػػأنيـ إنمػػا يحػػاربوف اهلل ورسػػولو ، وىػػٌ حػػرب معمومػػة 

 حدود اهلل  و يأرج عمم شريعتو .  النتاه  ، مدمرة لمف يتعد
  َتْظِمُمػػػوَف َو    ػػػـ جػػػاو التػػػذييؿ بالطبػػػاؽ فػػػٌ  ولػػػو تعػػػالم : 

، ليتكد عمم عدالػة المػني  الربػانٌ فػٌ إعطػاو كػؿ إنسػاف   ُتْظَمُموفَ 
ف زيػػػادة  و نقصػػػاف ، وفػػػٌ ذلػػػؾ نيػػػٌ واضػػػح عػػػف اسػػػتغةؿ حقػػػو دو

فٌ الظاىر  –الغنياو لحاجة الفقراو والمسحو يف ، ومعروؼ  ف الربا 
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يزيد الغنػٌ  ػراو والفقيػر فقػرا  و حطػا ، لكنػو فػٌ الوا ػق   يزيػد ىػذا  –
ـْ ِمْف ِربا  ِلَيْرُبػَو ِفػٌ َ ْمػَواؿِ   الغنم إ  وبا  ودمارا   النَّػاِس َفػة  َوَما آَتْيُت

َيْرُبو ِعْنَد المَِّو 
، وكاف الولم بيذا الغنم  ف يمد يػد العػوف لأيػو  (ٔ) 

ـْ ِمػْف َزَكػاة  ُتِريػُدوَف  الفقير صد ة  و صمة  و  رضا حسنا ،  َوَما آَتْيػُت
ـُ اْلُمْضِعُفوفَ   . (ٕ) َوْجَو المَِّو َفُأوَلِهَؾ ُى

َف المَُّو َ ْف ُتْرَفػَق َوُيػْذَكَر ِفيَيػا اْسػُمُو ُيَسػب ُح َلػُو ِفٌ ُبُيوت  َ ذِ   ولو تعالم :  –د 
َ ػاـِ   ِفيَيا ِباْلُغُدو  َوا َصاؿِ  ـْ ِتَجاَرٌة َو  َبْيٌق َعْف ِذْكِر المَّػِو َواِ  ِرَجاٌؿ   ُتْمِييِي

يتَػػػاِو الزََّكػػػاِة َيَأػػػاُفوَف َيْومػػػا  َتَتَقمَّػػػُب ِفيػػػِو اْلُقمُػػػوُب وَ  ػػػةِة َواِ    اَلْبَصػػػارُ الصَّ
ـْ ِمػْف َفْضػِمِو َوالمَّػُو َيػْرُزُؽ َمػْف َيَشػاُو  ـُ المَُّو َ ْحَسَف َما َعِمُموا َوَيِزيَدُى ِلَيْجِزَيُي

 . (ٖ) ِبَغْيِر ِحَساب  
ـْ ِتَجاَرٌة َو  َبْيقٌ  و تعالم : ػ و   : فٌ  ول جاو ذكر البيػق     ُتْمِييِي

بعػػػد العػػػاـ ، فمػػػا  يمػػػة ىػػػذا بعػػػد ذكػػػر التجػػػارة مػػػف بػػػاب ذكػػػر الأػػػاص 
 التأصيص ؟

 شؾ فٌ  ف التجارة بيق وشراو ، و ف الربح عند البيق متحقؽ ناجز 
، وعنػػد الشػػراو متو ػػق  و مظنػػوف   يػػتـ و  يتحقػػؽ إ  عنػػد البيػػق ، و ػػد 
يعرض لمسمعة تمؼ  و كساد سوؽ  و تغيػر  حػواؿ ونحػو ذلػؾ ، فػة يمػـز 

، فٌ حػيف  (ٗ)ـ البيق نفٌ إلياو البيقمف نفٌ إلياو الشراو الذي ىو  سي
 ف مػف تػػرؾ المكسػػب المتػػيقف كػػاف تػػرؾ المظنػػوف عميػػو  يسػػر ، فػػالتعبير 

                                                 

 ( .39م : جزء من اآلية )( سورة الرو 1)

 ( .39( سورة الروم : جزء من اآلية )2)

 ( .39–36( سورة النور : اآليات )3)

 . 177  18( انظر روح المعان  لأللوس  جي4)
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القرآنػػػٌ بػػػذكر البيػػػق بعػػػد التجػػػارة يفيػػػد شػػػدة إ بػػػاليـ عمػػػم اهلل بحيػػػث   
 يشغميـ عنو شٌو ولو كاف ربحا متحققا فٌ  يدييـ .

ػػػةةِ   انيػػػا : فػػػٌ  ولػػػو تعػػػالم :  َ ػػػاـِ الصَّ ر الػػػنص القرآنػػػٌ ػآ ػػػ  َواِ 
 التعبير بمفظ القياـ دوف الو وؼ لمريف :

 حػدىما :  ف القيػػاـ يقتضػٌ ال بػػات والتميػؿ ،  و اإل امػػة ونحوىػػا ، 
، وىػػذا يعنػػٌ  ف  (ٔ)يقػػاؿ :   ػػاـ فػػةف بالمكػػاف إذا لبػػث فيػػو واتأػػذه وطنػػا

مػػػػف السػػػػكينة   ف يعطييػػػػا حقيػػػػا المقػػػػيـ ليػػػػا ينبغػػػػٌ القػػػػاهـ لمصػػػػةة  و
 . ينةوالطمأن

الأػػػػر :  ف القيػػػػاـ مػػػػف معانيػػػػو العػػػػـز ، والمحافظػػػػة ، وا ىتمػػػػاـ 
، يقاؿ :  اـ فةف لألمر إذا تييأ لو واستعد ، وشمر عف سػاعد  (ٕ)بالمر

الجػػد لقضػػاهو ، واإلسػػةـ   يريػػدىا مجػػرد ركعػػات أاطفػػة ، إنمػػا يريػػدىا 
عبػػادة تنبػػق مػػف عقيػػدة صػػاد ة ، فتػػتتٌ  مرتيػػا فػػٌ إصػػةح صػػاحبيا ، 

تقػػـو سػػموكو ، وتنيػػاه عػػف الفحشػػاو والمنكػػر ، وىػػذا   يتػػأتم إ  ممػػف ف
 تييأ واستعد و أذ المر بجد وعزيمة .

وىنػا يتوافػؽ سػػياؽ الػنص مػق سػػيا و القرآنػٌ الػذي آ ػػر لفػظ القيػػاـ 
     ومشتقاتو دوف لفػظ الو ػوؼ فػٌ جميػق المواضػق  و ا يػات التػٌ تحػد ت 

ػػػػةةَ  و : ػػػػػػػػف الصػػػػةة وا  امتيػػػػا ، فقػػػػاؿ سبحانػعػػػػ ...  َوَ َ ػػػػاُموا الصَّ
(ٖ)  ، 

                                                 

 ( المعجم الوسيط : مادة " قوم " .1)

 ( انظر لسان العرب : مادة : " قوم " .2)

 ( .277( سورة البقرة : جزء من اآلية )3)
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ػػػةةَ  َوُيِقيُمػػػوفَ  ...  الصَّ
(ٔ)  ،  َػػػةة ...  ِلُيِقيُمػػػوا الصَّ

(ٕ)  ،  َػػػةة  َوَ ِ يُمػػػوا الصَّ
 ...

(ٖ)  ، ػػػػةةَ ػِ َ  ػػػػ ...  ـِ الصَّ
(ٗ)  ،   ُـِ المَّْيػػػػؿَ ػػػػػػػ  ...

(٘)  ،   دا ُسػػػػجَّ
...  َوِ َيامػػػا  

(ٙ)  ، ػػػةةَ َواْلُمِقي ...  ِمػػػيَف الصَّ
، إلػػػم غيػػػر ذلػػػؾ مػػػف  (ٚ)

 المواضق .
 ال ػػػا :  كػػػدت ىػػػذه ا يػػػة  ف الػػػذيف يعمػػػروف بيػػػوت اهلل يذكرونػػػو 
ويسبحونو ىػـ رجػاؿ   تميػييـ تجػارة و  بيػق عػف ذكػر اهلل وا  ػاـ الصػةة 

يتاو الزكاة ، وىو ما  كدتو  آية التوبة بأسموب القصر " إنمػا  – يضا  –وا 
هلل مف آمف باهلل واليـو ا أر و  اـ الصةة وآتم الزكاة ولـ يعمر مساجد ا

 . (ٛ)يأش إ  اهلل فعسم  ولهؾ  ف يكونوا مف الميتديف "
وىػػو مػػا يتكػػد التهػػاـ النسػػؽ القرآنػػٌ ، وانسػػجاـ بعضػػو مػػق بعػػض ، 
ف  وتفسػػيره بعضػػو لػػبعض ، وتقويػػة ىػػذا المعنػػم لػػذلؾ ، وارتباطػػو بػػو ، وا 

 يات .تباعدت مواضق السور  و ا 
رابعا : لما كاف فعؿ ىت و الرجاؿ متميزا  فٌ إأةصػيـ هلل ، وتػركيـ 
المكاسب الدنيوية ابتغاو رضػوانو ، كػاف عطػاو اهلل ليػـ أاصػا ومتميػزا  ، 
فإنو سيجزييـ  حسف ما عمموا ، ويزيدىـ مف فضمو ، وفٌ التذييؿ بقولو 

مػػػا يػػػوحٌ بػػػأف اهلل   َسػػػاب  َوالمَّػػػُو َيػػػْرُزُؽ َمػػػْف َيَشػػػاُو ِبَغْيػػػِر حِ  تعػػػالم : 
                                                 

 ( .2ة البقرة : جزء من اآلية )( سور 1)

 ( .37( سورة انراهيم : جزء من اآلية )2)

 ( .43( سورة البقرة : جزء من اآلية )3)

 ( .78( سورة اإلسراء : جزء من اآلية )4)

 ( .2( سورة المزمل : جزء من اآلية )5)

 ( .64( سورة الفرقان : جزء من اآلية )6)

 ( .162سورة النساء : جزء من اآلية ) (7)

 ( .18سورة التوبة : اآلية ) (8)
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سيعطييـ عطاو   حدود لو ،  و سيرز يـ بما لـ يكف فػٌ حسػابيـ ، مػا 
   عيف ر ت، و   ذف سمعت ، و  أطر عمم  مب بشر .

ـُ الذََّكُر َوَلُو اُلْنَ م  ولو تعالم :  –ىػ   . (ٔ) ِتْمَؾ ِإذا  ِ ْسَمٌة ِضيَز    ََلُك
الظالمػة  و الجػػاهرة الماهمػة عػف الحػؽ ،  والقسمة الضيزي ىٌ القسمة

 يقاؿ ضاز فٌ الحكـ  ي جار ، وعميو  وؿ الشاعر :
 إر ٠جؼٍْٛ اٌشأط واٌزٔة  ضاصخ تٕٛ أعذ تحىُّٙ

 دوف سواىا ؟  ِضيَز  فمماذا آ ر النص القرآنٌ التعبير بكممة        
 ينظػر بعض الكتػاب إلػم الجانػب اإليقػػاعٌ ، فيقػوؿ : إف كممػة 

: "  وانسػجاما مػق كممػات ، و عت ىذا المو ق مراعاة لمفاصػمة  ِضيَز 
الكبػػر  " ، " العػػز  " ، " الأػػػر  " ، " الن ػػم " ، فػػػٌ الفواصػػؿ التػػػٌ 

 (ٕ) بميا ، و" اليػدي " ، " تمنػم " ، " الولػم " ، فػٌ الفواصػؿ التػٌ بعػدىا
. 

 و ر   ف مجػػػرد اإليقػػػاع الصػػػوتٌ ومراعػػػاة الفواصػػػؿ   يمكػػػف  ف
يكػػوف  ساسػػا لتفسػػير الػػنص القرآنػػٌ وفيمػػو  سػػراره ، فالفاصػػمة فػػٌ 
القرآف الكريـ جزو مف صمب المعنم ، فإنيا تنب ؽ مف روح المعنػم و  
تأتٌ إ  إذا ا تضاىا المقاـ وتطمبيا السياؽ بحيث   يصمح فٌ مكانيا 

 غيرىا .
فالسػػياؽ الػػذي وردت فيػػو كممػػة " ضػػيزي " فيػػو غرابػػة موضػػوعية 

ـُ  ؾ القسمة الجاهرة التٌ  نكرتيا ا يػة السػابقة ليػذه ا يػة ىٌ تم  ََلُكػ
يقاعػو ومعنػاه إنمػا   ِضيَز  ، ولفظ ؟   الذََّكُر َوَلُو اُلْنَ م بجرسو وا 
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ىو  دؽ معػادؿ موضػوعٌ لغرابػة  سػمتيـ الجػاهرة التػٌ جعمػوا فييػا هلل 
اهلل عمػػا  واأتصػػوا  نفسػػيـ فييػػا بػػالبنيف ، تعػػالم –سػػبحانو  –البنػػات 

 . (ٔ)يقولوف عموا كبيرا
 عمم  نٌ  تكد عمم  مريف :

 حػػدىما :  ف الغرابػػة  مػػر نسػػبٌ ، فربمػػا كػػاف المفػػظ غريبػػا بالنسػػبة لنػػا 
لبعدنا عف عصر نزوؿ القرآف ، وضعؼ  قافتنا المغوية ، لكنػو لػـ يكػف غريبػا 

 عمم مف نزؿ عمييـ ىذا القرآف .
ـ و عت مو عيا الذي يتطمبػو المقػاـ ا أر :  ف كؿ كممة فٌ القرآف الكري

،  مرادفيا  ف يقـو مقاميا فيو نظيرىا  و يمكف لغيرىا  و  و السياؽ ، بحيث  
و ف   شٌو فٌ القرآف  د ورد لمجرد مراعػاة الفواصػؿ  و التحسػيف المفظػٌ ، 
 و مراعػاة لةنسجاـ الصػوتٌ ، إنما كاف لكػؿ كممػة  و مو ػق   ػره فػٌ المعنػم 

 المراد .
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ىخاتمـــــظ
 

وأتاما ، ومف أةؿ دراسػتٌ المتأنيػة لمسػياؽ عنػد القػدماو والمعاصػريف 
  سجؿ ا تٌ :

 ف  دباونا ونقادنا القدماو كانوا عمم وعٌ كبيػر بالسػياؽ و  ػره فػٌ بنيػة  – ٔ
ف لػػـ يطمقػػوا عميػػو ىػػذا ا سػػـ ،  و يعرفػػوه بحػػد  و رسػػـ ، فقػػد  الػنص، وا 

ٌ إشػاراتيـ إلػم ضػرورة مراعػاة الحػاؿ راعوا ما يقتضػيو السػياؽ سػواو فػ
 والمقاـ ،  ـ فٌ حدي يـ عف النظـ ،  ـ فٌ  نايا دراساتيـ التطبيقية .

 ف مػػا كتبػػو البةغيػػوف والنقػػاد القػػدماو حػػوؿ السػػياؽ يعػػد  ساسػػا   ويػػا  – ٕ
لمدراسات السموبية والسيا ية الحدي ة والعصرية ، وبأاصة كتابػات عبػد 

از ، وكتابات ابػف ال يػر فػٌ الم ػؿ السػاهر ، و ف القاىر فٌ د هؿ اإلعج
ك يػرا  مػف الكتػاب المعاصػريف المنصػفيف يعػدوف اإلمػاـ عبػد القػػاىر الب 
الروحػػٌ لمدراسػػات السػػموبية والسػػيا ية ، ويعػػدوف دراسػػتو لمػػنظـ منطمقػػا 

  ويا لك ير مف  ضايا النسؽ الحدا ٌ .
يات العصر الحديث ،  و مػف  ننا   ينبغٌ  ف نحاكـ ترا نا فٌ ضوو معط – ٖ

ف كنا   ننكر اإلفادة مف ىػذا  أةؿ مفردات نقدية ل قافة غير  قافتنا ، وا 
وذاؾ فإننػػا نتكػػد عمػػػم ضػػرورة مراعػػػاة شػػروط البيهػػػة والعصػػر وطبيعػػػة 

 الحياة ال قافية والحضارية .
كما نتكد عمم  ف العمـو والفنوف   تولد مكتممة ، و ف سنة التطور 

نم الةحؽ عمم ما  تػم بػو السػابؽ ، فينبغػٌ  ف نأأػذ مػف تقتضٌ  ف يب
الماضػػٌ مػػا نتسػػس عميػػو لمحاضػػر والمسػػتقبؿ ، بحيػػث   ننسػػم  عػػف 

 ماضينا ، و  ننعزؿ عف حاضرنا .
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 ف النقاد المحد يف والمعاصريف فصموا ما  جممو النقػاد القػدماو وحػاولوا  – ٗ
وؿ الػنظـ ومقتضػم يػدور حػ –فٌ جممتػو  –تقنينو ، فبعد  ف كاف المر 

،  الحاؿ والمقاـ وما شابو ذلؾ  صار عند النقاد المعاصريف  ك ر تفصية
فتحػػد وا عػػف سػػياؽ الػػنص بمػػا يشػػممو مػػف بنػػم صػػوتية و تصػػريفية و 

 معجمية و تركيبية ، وعف سياؽ المو ؼ وسياؽ ال قافة .
 ف الفػػارؽ بػػيف رتيػػة القػػدماو والمعاصػػريف لمسػػياؽ ىػػو  ف القػػدماو  ػػد  – ٘

انصػػبت عنػػايتيـ عمػػم دراسػػة الكممػػة ومو عيػػا مػػف الجممػػة ،  و دراسػػة 
الجممة ومو عيا مف النص ، وما يعترييا مف تقديـ  و تأأير ،  و حذؼ 
 و ذكػػر ،  و فصػػؿ  و وصػػؿ ، ونحػػو ذلػػؾ ، فػػٌ حػػيف تطمػػب المحػػد وف 
والمعاصروف تجاوز ىػذه النظػرة الجزهيػة إلػم دراسػة سػيا ية تنظػر بعػيف 

النص برمتػو ، وتعمػد إلػم ربػط السػيا ات المأتمفػة بعضػيا  ا عتبار إلم
ببعض ، و  تقتصر عمم مجرد الربط بيف ىذه السيا ات ، بؿ تأػرج مػف 
ف  ىذا الربط بسػمات وأصػاهص متميػزة ، غيػر  ف دراسػاتيـ التطبيقيػة وا 
حاوؿ بعضيا مقاربة بعض النصوص بصفة شػمولية فػإف  ك رىػا   يكػاد 

 . القدماو لنصوصيـ عف تناوؿ النقدية ميمية  ومقاربتو التح يأرج فٌ
مف أةؿ رتيتنا لمدراسات السموبية ، والنصية ، والبنيويػة ، والتفكيكيػة  – ٙ

، وغيرىػػػا ، نتكػػػد  ف نظريػػػة السػػػياؽ ىػػػٌ النسػػػب والدؽ فػػػٌ دراسػػػة 
ف كانػػت تعنػػٌ بػػالنص مػػف داأمػػو ، وتركػػز  وتحميػػؿ النصػػوص ، لنيػػا وا 

الصػػػػوتية والمعجميػػػػة والد ليػػػػة والبةغيػػػػة  عمػػػػم دراسػػػػة بنػػػػاه ولبناتػػػػو
والجماليػػة فإنيػػا   تمغػػم المعطيػػات والمػػت رات الأارجيػػة التػػٌ يمكػػف  ف 
تضػػئ بعػػض جوانبػػو ، بػػؿ   يمكػػف  حيانػػا  فيػػـ بعػػض جوانػػب  و  سػػرار 

 النص إ  بالو وؼ عمم ىذه المعطيات .
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نص القرآنػٌ  ف الوعٌ بالسػياؽ ودراسػتو يفيػد إفػادة بالغػة فػٌ دراسػة الػ – ٚ
سواو فػٌ تفسػيره تفسػيرا تحمػية  ـ فػٌ تفسػيره تفسػيرا موضػوعيا  ينظػر 
إلم ا يات فٌ ضػوو سػيا يا الكبػر ومقاصػدىا التشػريعية العامػة ، كمػا 
 نو يفيد الصولييف والفقياو فٌ بناو  واعدىـ الكمية واسػتنباط  حكػاميـ 

والديػب النا ػد  التفصيمية ، كما  نػو   غنػم عػف دراسػتو لألديػب المبػدع
 عمم حد سواو .

ف  فإف كنت  د وفقت فذلؾ فضؿ اهلل ، ولو الحمد فٌ الولػم وا أػرة ، وا 
كانػػػت الأػػػر  فحسػػػبٌ  ف حاولػػػت اإلسػػػياـ فػػػٌ أدمػػػة لغػػػة القػػػرآف الكػػػريـ، 

 ومقاربة  ضية تسيـ دراستيا فٌ التأسيس لنظرية نقدية عربية حدي ة .
                

 واهلل  سأؿ الرضا والقبوؿ .                   
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ىى
ى
ى

ىأهمىالمصادرىوالمراجع
 

 ساليب الشعرية المعاصرة د/ صةح فضؿ ، ط/ دار ا داب بيروت سػنة  – ٔ
 ـ .ٜٜ٘ٔ

البةغػػة والسػػموبية د/ محمػػد عبػػد المطمػػب )سمسػػمة  دبيػػات( عػػدد ر ػػـ  – ٕ
 ، نشر شركة  بٌ اليوؿ بالقاىرة .ٗٔ

قػػرآف لمأطػػابٌ )ضػػمف  ػػةث رسػػاهؿ فػػٌ إعجػػاز القػػرآف بيػػاف إعجػػاز ال – ٖ
الكريـ لمرمانٌ والأطػابٌ وعبػد القػاىر( تحقيػؽ محمػد أمػؼ اهلل  حمػد ، 

 ـ .ٜٜٔٔد/ محمد زغموؿ سةـ ، ط دار المعارؼ سنة 
البيػػػاف والتبيػػػيف لمجػػػاحظ تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػةـ ىػػػاروف ، نشػػػر مكتبػػػة  – ٗ

 . ـٜٛٗٔىػ /  ٖٚٙٔالأانجٌ بالقاىرة ، سنة 
جدليػػة اإلفػػراد والتركيػػب فػػٌ النقػػد العربػػٌ القػػديـ د/ محمػػد عبػػد المطمػػب  – ٘

، نشر شػػركة  بػٌ اليػوؿ بالقػاىرة سػنة  ٘ٔ)سمسمة  دبيات( ، عدد ر ـ 
 ـ .ٜٜ٘ٔ

الأػػروج مػػف التيػػو : دراسػػة فػػٌ سػػمطة الػػنص د/ عبػػد العزيػػز حمػػودة  – ٙ
ػ / ىػػٕٗٗٔ، إصػػدار رمضػػاف  ٜٕٛ)سمسػػمة عػػالـ المعرفػػة( عػػدد ر ػػـ 

 ـ .ٖٕٓٓنوفمبر 
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د هؿ اإلعجػاز لممػاـ عبػد القػاىر ، تحقيػؽ محمػد رضػواف الدايػة وفػايز  – ٚ
 ـ .ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔسنة ، دمشؽ  –الداية ، نشر مكتبة سعد الديف

 
 
د  ت اللفػػاظ وسػػر الكممػػة فػػٌ القػػرآف الكػػريـ د/ عػػاطؼ المميجػػٌ ، ط  – ٛ

 ـ .ٕٕٓٓالمتلؼ سنة 
اهلل بػػف ردة بػػف ضػػيؼ اهلل الطمحػػٌ ، ط جامعػػة  ـ  د لػػة السػػياؽ د/ ردة – ٜ

 ىػ .ٕٗٗٔالقر  سنة 
  .روح المعانٌ لمعةمة اللوسٌ ، نشر دار التراث بالقاىرة ، بدوف تاري  – ٓٔ
شػػػعرنا القػػػديـ والنقػػػد الجديػػػد د/ وىػػػب  حمػػػد روميػػػة )سمسػػػمة عػػػالـ  – ٔٔ

 ـ .ٜٜٙٔىػ/ مارس ٙٔٗٔإصدار شواؿ  ٕٚٓالمعرفة( عدد ر ـ 
شػػعر الوا ػػق وشػػعر الكممػػات : دراسػػات فػػٌ الشػػعر العرا ػػٌ الحػػديث د/  – ٕٔ

 ـ .ٕٓٓٓضياو أضير ، نشر اتحاد الكتاب العرب دمشؽ سنة 
الشعر والشعراو  بػف  تيبػة تقػديـ الشػي  حسػف تمػيـ ، مراجعػة محمػد  – ٖٔ

 ـ .ٜٚٛٔعبد المنعـ العرياف ، ط دار إحياو العمـو بيروت سنة 
جراواتو د/ صةح فضؿ ، ط دار الشػروؽ سػنة عمـ السموب م – ٗٔ بادهو وا 

 ـ .ٜٜٛٔىػ / ٜٔٗٔ
العمػػدة  بػػف رشػػيؽ تحقيػػؽ محمػػد محيػػٌ الػػديف عبػػد الحميػػد ، ط دار  – ٘ٔ

 ـ .ٖٜٗٔىػ / ٖٖ٘ٔالجيؿ بيروت سنة 
فٌ معرفة النص : دراسات فٌ النقد الدبػٌ د/ حكمػت صػباغ الأطيػب  – ٙٔ

 ـ .ٜ٘ٛٔجديدة بيروت )يمنٌ العيد( ، نشر دار ا فاؽ ال
 ـ.ٜٚٚٔفٌ الميزاف الجديد د/ محمد مندور ، ط نيضة مصر سنة  – ٚٔ
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الكتػػػاب لسػػػيبوية تحقيػػػؽ عبػػػد السػػػةـ ىػػػاروف ، ط الييهػػػة المصػػػرية  – ٛٔ
 ـ .ٜٜٚٔالعامة لمكتاب سنة 

الم ػػؿ السػػاهر فػػٌ  دب الكاتػػب والشػػاعر  بػػف ال يػػر ، تقػػديـ وتعميػػؽ  – ٜٔ
 انة ، ط نيضة مصر ، بدوف تاري  . حمد الحوفٌ وبدوي طب

المرايا المحدبة د/ عبد العزيز حمودة )سمسمة عالـ المعرفػة( عػدد ر ػـ  – ٕٓ
 ـ .ٜٜٛٔىػ / إبريؿ ٛٔٗٔإصدار ذي الحجة  ٕٖٕ

عػدد ر ػـ ( سمسمة عالـ المعرفػة )المرايا المقعرة د/ عبد العزيز حمودة  – ٕٔ
 ـ .ٕٔٓٓىػ /  غسطس ٕٕٗٔإصدار جمادي الولم  ٕٕٚ

الموشح فٌ مآأذ العمماو عمم الشعراو لممرزبانٌ تحقيػؽ عمػٌ محمػد  – ٕٕ
 ـ .ٜ٘ٙٔىػ / ٖ٘ٛٔالبجاوي ، ط دار الفكر العربٌ سنة 

الوسػػػاطة بػػػػيف المتنبػػػػٌ وأصػػػومو لمقاضػػػػٌ عمػػػػٌ بػػػف عبػػػػد العزيػػػػز  – ٖٕ
الجرجانٌ ، تحقيػؽ محمػد  بػو الفضػؿ إبػراىيـ وعمػٌ محمػد البجػاوي ، 

 ـ .ٜٙٙٔىػ / ٖٙٛٔية بيروت سنة نشر دار الكتب العصر 
ىداية الناـ مف تفسير العز بف عبد السةـ د/ زكػٌ محمػد  بػو سػريق  – ٕٗ

 ـ .ٜٜ٘ٔ، ط دار الطباعة المحمدية بالقاىرة سنة 
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 فٙشط اٌّٛضٛػاخ :

 اٌصفحح اٌّٛضـــــٛع

 9621 ِمذِـــــــح

 9621 ذ١ّٙذ : ِفَٙٛ اٌغ١اق .

 9622 إٌٝ اٌغ١اق . اٌفصً األٚي : ٔظشج اٌمذِاء

اٌفصً اٌثأٟ : ٔظشج إٌماد اٌّؼاصش٠ٓ 

 إٌٝ اٌغ١اق
9131 

 9111 خــــــاذّح

 9112 أُ٘ اٌّصادس ٚاٌّشاجغ
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ىاقــظىالدوـــدالل
ىىيــيىالنصىاألدبـاىفـرهـــوأث

ىىنقدوظىـــظدرادى
 

 

 

ىبحثىمدتلىمنىالمجلظىالطلموظىلكلوظىالدراداتىاإلدالموظ
ىم3002لدنظىى32مىـرةىالطددىرقـبالقاهىلبنونلوالطربوظى

 
 

 

 د/ ِحّذ ِخراس جّؼٗ ِثشٚن
 أعرار األدب ٚإٌمذ اٌّغاػذ

 تى١ٍح اٌذساعاخ اإلعال١ِح ٚاٌؼشت١ح ٌٍث١ٕٓ

 جاِؼح األص٘ش تاٌما٘شج


