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 المقدمة

 

ً فيي اللةية وكانيف تفرعاتهيا   ً كبيرا أخذت مباحث األلفاظ حيزا

ة أخيير  مشييتركة نيييم علييم ال ييال  مييم جهيية وأ ييو  الفقييه مييم جهيي

ًً كيال للينل القر نيي  واستعملف على نطاق واسع في التفسير سيوا

أو غيره كشرح الحديث ودراسة متول المرويات ونصوص الصحانة 

. األئمة عليهم السال  كشروح نهج البالغة وغيرهاونصوص وخطب 

وقد استعِملف على نطاٍق أضيٍق ونمصطلحات مختلفة في علم البيال 

 أو البالغة .

ٍ ( وإعجاز للقير ل ميم خيال  ولما كن ف أتحّدث عم ) نظاٍ  قر نّي

هذا النظا  ، ولما كانف روح هذا النظا  تتّمثّل في  ورته الظياهر  

في القواعد المذكور  في ذلك ال تاب ) النظا   –حالياً في األقل  –لنا 

للمؤلف (. ولما كانف تلك القواعد تلةي المترادفات وتعيد  –القر ني 

ٍ في الصوت وحركٍة تفسير اللة ة على نحٍو  خٍر هو وجود معنًى ذاتّي

 ٍ د ٍ إجماالً في كّل تعاقب  وتّي وهو ميا تيّم  –عامٍة ) معينٍة ( ومحّد

شييرح القسييِم األكبيير منييه فييي كتيياب )اللةيية الموحييد  ( ، وتييّم تفنيييد 

ونسف االعتباطية في اللةة ووحداتها األ لية خالفاً لمزاعم البنيوية 

الش لّية النظميية العرنيية نقيياد  دو سوسيير فيي األّوليى الةرنية أو 
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 وعبد القاهر الجرجاني في الثانية.

أقو  لما كال ذلك قد تيّم فقيد رأييف ميم الييرورو أل أناشير  

ننفسي البدً نإلةاً ونسف البنى الفوقية التي تّم تأسيسها على هذه 

 النظرية االعتباطية للّةـة .

اٍ  ، القسم األّو  منها هو في تفنيد فوضعُف رسالةً مم ثالثة أقس

مباحييث السييلف فييي األلفيياظ والقسييم الثيياني هييو فييي إنطييا  نالغيية 

الجرجاني ) أسرار البالغة ( والقسم الثالث هو في دالئيل إعجيازه . 

وهذال القسمال األخيرال هما مم م ّمالت هيذا ال تياب حييث اخترنيا 

 مم كتانيه أمثلةً عشوائيةً كنماذج لالعتباط .

   ً ًِ فييورا ومعلييو  أّل الةاييية مييم ذلييك هييو المسيياعد  فييي البييد

نتأسيييا البنييى الفوقييية علييى القواعييد التييي وضييعناها فييي ) قصييدية 

ٍ ونظاٍ   خٍر للحديث النبوو  اللةة ( وما يترتب عليها مم نظاٍ  قر نّي

فييي نصو ييه ، ومييا يترتييب علييى ذلييك مييم إعيياد ٍ للنظيير فييي جميييع 

قييية نشيييرح وتفسيييير النصيييوص الدينيييية المشييياريع السيييانقة المتعلّ 

والعقائدية ونالش ل الذو يعيد جزًاً مم حقائقها الخافية الى األذهال 

. 

ل ونشيي ّل واٍ  فييي   يي إل موضييوإ إثبييات قصييديِة اللةيية قييد فُّصِ

ا هييذه الرسييالة فهييي نمثانيية النتييائج  كتاننييا ) اللةيية الموحييد  ( . أّميي

ّبيية عليييى ذليييك . فهييي تقيييو  نتفنييييد هييذه  المباحيييث وفروعهيييا المترت

 وتطبيقاتها مم خال  تناقياتها وإلةاًها لنفسها .
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في كتاب اللةة الموحد  تّم التعّر  على معاني الحرو  وإنطا  

الجزافية في الوحدات الصوتية نفسها ) عملياً ( ، عالو  على إنطا  

 االعتباطية ذاتها مم خال  تناقياتها الداخلية .

ية في اللةة هي ف ر ٌ أسيبُق ميم على أل ) مظاهر ( االعتباط 

وقِف التأسيا النظرّو لها . والفارُق أل التأسيا جعل التيرّدد نييم 

ما هو  حيح ونيم ما هيو خياطي يتحيّو  اليى قواعيد أكييد  لميا هيو 

 خاطي .

وقيييد ظهيييرت الثيييار السيييي ة لالعتباطيييية فيييي اللةييية عليييى كافييية 

  أو فقهيياً فيي مستويات الف ر سواً أكال منطقياً محياً كعليم ال يال

األ و  أو لةوياً في المعاجم وعلو  اللةة والصر  والنحو والبالغة 

وفروعها أو فلسفياً محياً كما في الفلسفة عموماً واإلسالمية منها 

خصو اً أو في الشروح والتفاسير للنصوص المختلفة ، مثلما أّدت 

ً . وتُر  تلك الثار واضحةً مم خال   إفساد ثمارها في األدب عموما

هيييذه البحيييوث وتشيييتيف المعيييار  المستحصيييلة اليييى فيييروإ كثيييير  

ومتشعّبٍة لدرجة فقدال الرانط نينها ، وكذالك ضياإ طاقات إضيافية 

ًٍ أساسيٍة ،  في مالحقة ) مواضيع ( وهميٍة ال وجود لها وترك أشيا

نحييث أل  –ناإلضافة إلى التشويه المرعب لألسا المنطقية نفسها 

ًٍ يُقا ً مم الف ر والعناية ولو كال وهماً اوَّ شي   يم م أل يأخذ حيزا

 مم األوها  .

وقييد اعتيير  الجميييع أل الحقيقيية ضييائعة وقييد ظهييرت تلييك  
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االعترافات نصوٍر شتى ، نما في ذلك أدب الرواية . عالو  على أنّك 

مم اليسير جداً أل تجدها في نصوص أكثر العلماً جّديةً في التفسير 

لماً اإلسال  فقط أو علماً األديال نش ّل خاص نل وال أعني هنا ع –

 كّل نشاط تفسيرو ، نما في ذلك النقد األدني في الةرب .

ولما كنف أعتقد أل ال ثير مم هذه النشياطات فيي هيذه الجوانيب 

مشتركة وإنها تتحرك مم جماعٍة الى أخر  وإل لم تعتر  األخيير  

قد أل الجزً االكبر مم نفيل األولى ) في تيليلها ( ، ولما كنف اعت

أسييا وأننييية هييذا الهي ييّل الييوهمي قييد تييـّم ) إح امييه ( فييي المشييرق 

اإلسالمي ، فإّل نسف مباحث األلفاظ هو أحد الطرائق التي اعتبرتها 

نافعة إل شاً هللا تعالى في تأسيا علم لةوو ونقدو يؤثّر في جميع 

كافية ميا  النشاطات الميذكور  لتعييد الجماعيات المختلفية نظرهيا فيي

 تعتقده مم مسلِّمات أو قواعد ثانتة .

  ً وسأجعل  ور  هذه الرسالة على ش ّل مباحٍث مختصر ٍ جدا

على طريقتهم في ذكرها نمثل ذلك ، سو  أني سأضيع العنيوال ل يّل 

منها لتيسير األمر عليى القيار، ، ول نيي نيالطبع سيأتحّدث نأسيلوب 

 جديد يم م فهمه نخال  أساليبهم .
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 داللـة اللفـظ: لالمبحث األو  

ً ، ولهيم فيهيا مجيادالت  في هذا الفرإ مباحيث فرعيية كثيير  جيدا

ً ، وإذا أردنا جمعها فهي ترجع اليى أ يل واحيد ومسيألة  واسعة جدا

واحد  . ذلك أل مباحث هذا الفرإ هي في الداللة وطبيعتها مم حيث 

يم م تجزئتها أو ال يم م ؟ وسأوضيح المقصيود نيذلك . كونها كلّية 

وال يم م الخوض في تفا يلهم : ذلك ألنّهم تحّدثوا عم الداللة نلةة 

وألفاظ كانف هي األخر  ورغماً عنهم موضوإ البحث . وأعني نذلك 

: أل هنيياك خلييط فييي األمثييا  الميييرونة للمناقشييات فقييد كانييف تلييك 

مش لة ، ولهذا فال يقدر فرد واحد وال األمثا  تحمل في ذاتها نفا ال

مجموعيية أيييياً علييى تصييحيح هييذا ال ييم الهائييل مييم المجييادالت إالّ 

نمعرفة قيية حقيقية وأساسية يتيـّم نموجبهيا نسيف الموضيوإ ميم 

 أ له وتحويل وجهته الى اتجاه  خر .

فمفرد  مثل ) الشما ( ال تحمل عندهم في ذاتها أيّة داللة ،  

تي ميم االسيتعما  واالتفياق . وهنيا يظهير سيؤا   خير وإّل داللتها تأ

عندهم هو : هل تحمل المفرد  في النل جميع المعاني التي تستعمل 

فالشيما  –لهذه المفرد  ؟ فإّل المعاني متعّدد  مم حيث شموليتها 

المعلومة ) في السماً ( ، و ل م قد يقو  زيد ) جلسف في الشما ( 

هييو يعنييي ) جييزً ( مييم المعنييى ، ويقصييد ضييوً الشييما ونالتييالي ف

األشمل ، أو ال لّي . ل ننا نالحظ إغفا  أمور أخر  ، ففيي مثيل هيذا 

 البحث توجد ثالث مشاكل أغفلف :
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: ال يوجد ليديهم ) نيل ( مفيرون ميم  يحته أ يالً ل يي  األولى

ً لألمثا  الميرونة  إذ قد أقو  نيل أجيز  أل القيو  )  –ي ول مصدرا

إذ يتوجيب ميثالً أل  –ييب خياطي لةويياً جلسف في الشما ( هيو ترك

يقو  ) جلسف متعرضاً للشما ( و ) عّرضف ثوني للشما ليجف ( 

.. الخ . و معلو  أنه نةير أمثا  )  حيحة ( مفيرون ميم  يحتها ال 

يم م اسيتمرار المناقشية . وفيي الجملية الجدييد  ال مشي لة ميم هيذا 

 النوإ .

ل وجييد ( مثييل ) : إل اليينل المفييرون مييم  ييحته ) إ الثانييية 

القر ل ( فإنه قد اسيتعمل ول يم نصيور  مع وسية . أو أل المباحيث 

استعملف الشواهد والعبارات المش وك في  ّحتها أو التي يجب أل 

ً إلى جنبٍ مع عبيارات القير ل ،  ت ول موضع التصحيح اللةوو جنبا

ثم استعملف النتائج لفهم الينّل المفيرون ميم  يّحته أو القير ل    

ملٌ اعتباطيٌّ . وقد شّددت على هذا التناقض في كتاب النظا  وهذا ع

 القر ني .

: إّل موضوإ البحث هيو داللية اللفيظ فيي عمومهيا : هيل  الثالثة

بيية مييم أجييزاً؟ وهييل لهييا أ ييل محييّدد أ  يم ييم  هييي فرديّيية أ  مركّ

بيات (  إطالقها على أشياً أكثر ؟ . فيي حييم أل الشيواهد هيي ) مركّ

أو أل أخذ مفرد  مثل ) الشما ( لدراسة داللتها ال  مم ألفاٍظ عّد ٍ .

يم م أل ي ول داخل جمل وتراكيب مؤلّفة مم وحدات أخر  مع لفظ 

الشما ألنّهم إنما يبةول أ الً فهم داللة اللفظ مجّرداً مم أو تركيب 
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. ونهذا يم م القو  أل مبحث الداللة متهاٍو ننفسه وال قيمة له ولو 

 لم تعر  له نديالً .

ٍد  ل ننا في المنهج اللفظي أدركنا البديل . فقد أ بح ل ّل لفٍظ مجّر

) حركةٌ عاّمةٌ ( . ويم نك مم خال  هذه الحركة الح م على ما يم م 

ً ميم أو تركييب . ففيي هيذا  أل يطلق علييه اللفيظ وهيو ال زا  مجيّردا

 المنهج ال تظهر أيّة واحد ٍ مم تلك المشاكل النفة الذكر . 

ا الفيير وإ األخيير  : الدالليية المطانقيية ، الدالليية األلتزامييية ، أّميي

الداللة التييّمنية فهيي سياقطة عيم االعتبيار لتناقييها فيي نفسيها . 

ب توجييهُ البحيث إليى وجهيٍة أخير  وهيي  وفي المنهج الجدييد يتوّجي

البحيييث عيييم األخطييياً وتصيييحيحها فيييي عمليييية التصيييحيح الخييياص 

لفهيٍم أعميٍق لتليك الحركية  نالنصوص أّوالً واستعما  الحركة العاّمة

مييم خييال  النصييوص المفييرون مييم  ييحتها عنييد امتحانهييا نييالمنهج 

ً . فهذا التأسيا هو تأسيٌا منطقيٌّ وييؤّدو إليى تصياعٍد  نفسه ثانيا

ح هييذه  ٍ للمعرفيية نخيال  التأسيييا االعتبيياطي تمامياً ، وسنوّضيي كميّي

 الف ر  أكثر في ما يلي مم المباحث .
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 رد والمركّب في اللفظ ومدلولهالمف: المبحث الثاني 

األقسا  المعتمد  عندهم للعالقة نيم اللفظ ) المفرد والمركب  

في مدلوله ( ونيم المعنى هي أرنعة أقسا  ، ألل مدلو  كّل لفظ أميا 

مفرد أو مركيب وكالهميا أميا ييد  عليى معنيى أو ال ييـد  عليى معنيى 

 وهذه األقسا  هي :

 كلـفظ : فِعلٌ ، اسم ، كلّمةٌ . مفردٌ دا ٌّ على معنًى مفرٍد : .1

مفردٌ دا ٌّ على لفظ  خر مركب هو ندوره دا ٌّ عليى معنيى مركيب  .2

مثل : الخبر ، ال ال  ، القيو  . فيالخبر مثيل زييد كاتيب ـ مركَّيب ميم 

 ألفاظ وهي دالّة على معنى مركب مم زيد وال تانة أو فعل ال تانة.

ير دا  على معنى( مثل مفردٌ دا ٌّ على لفٍظ مفرٍد  خٍر )والخر غ .3

 حرو  المعجم: ألف ، ناً ...

لفييظٌ مفييردٌ دا ٌّ علييى لفييٍظ  خييٍر مركييب واألخييير غييير داّ ٍ كلفييظ  .4

 الهذيال والهذر .. الخ .

 نالحظ في التقسيم عد  مشاكّل وتناقيات :

ً للمقييّدمات : األّو  كييّل مييدلو  إمييا  : إل التقسيييم لييم ي ييم مطانقييا

وهذال النوعال , هذال هما نوعا اللفظ مفرد أو مركب مم ألفاظ . و

ال  6أما يد  على معنى أو ال يد  فاالحتماالت المت ونة للفظ األ لي 

والمفيرد ، ومنها المفرد الداّ  عليى مفيرد داّ  نيدوره عليى معنيى  4

 الداّ  على معنى مركب حيث لم يذكرا.

د  لدراسيية الوحييد   الثيياني : إل التقسيييم لييم يلتييز  ظروفيياً موّحيي
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نييأ  التعريييف فييي النييوإ األّو  أسييو   –لةوييية . فلييو قييا  : الفعييل ال

 ً ألل  –نالنوإ الثاني ) الخبر ( ل ال لهذا الفعل نالمعنى معنًى مركبا

الفعل الحقيقي هو ما ال يعبر عنه إال نجملة مركبة أو عد  جميل . و 

مم جهة أخر  لو قيا  ) خبير ( نةيير أ  التعرييف فيي النيوإ الثياني 

أو الخبر في النحو وميم غيير  –فهو  هو مم النوإ  األّو  ل ال الم

ذلييك كلّييه يم نييك نقييل المفيياهيم مييم المفييرد الييى المركييب فييي األمثييا  

فلفظة ) كلمة ( مثالً قد تعني خطبة طويلةً أو قصير ً ال  –الميرونة 

 مفرد  وه ذا .

إذل تبرز نفا المش لة المراد وضع حلو  لها خال  محاولة  

يسييييتحيل الييييتخلّل مييييم                    ) اعتباطييييية (  الحييييّل . إذ

ً أنها لةة اعتباطية    و هذا اميٌر  التأسيا لمباد، لةوية تعتقد سلفا

منطقٌي واضٌح تجاهلوه . وهذه المناقيية المذهلية وقيع فيهيا جمييع 

علماً اللةة في الةرب والشرق نال اسيتثناً ، ول ينهم اسيتمروا فيي 

نييل أقييّر سوسييير نمييا سييماه نييـ ) المبييدأ تأسيييا مبيياد، اعتباطييية 

االعتباطي ( . وقد أشرُت في كتاب ) اللةة الموحيد  ( اليى التنياقض 

واعتبياطي ( حييث ال يم يم  –في نفا العبيار  نييم مفردتيي ) مبيدأ 

 و ف االعتباط نالمبدئية أو المبدأ ناالعتباط .

يال ( : هناك مشاكل أخر  : فمثالً إل النوإ الرانع ) الهذ الثالث

قالوا ال يد  على معنى  –هو لفظ يدّ  ضمناً على وجود ألفاظ أخر  

إذا سييلمنا أل  –. و هييذا غييير  ييحيح ألل الييذو ال يييدّ  علييى معنييى 
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ً مم كّل معنى هو الجمل والتراكييب ال الوحيدات  –الهذيال خا  تماما

  المركبة منها وهي موضوإ البحث

في حيرو  المعجيم إالّ وفي النوإ الثالث ال تجد اللفظ الثاني  

ج مم النظا  ال تاني الى نظا   وتي  –ب  –أل ي ول المقصود : أ 

نييياً ، جييييم . و هيييذا نيييالطبع خيييال   –ننطيييق التسيييمية ه يييذا أليييف 

 المنهجية في البحث وال قيمة له نهذا المعنى .

إذل فالتقسيم متناقض في داخله وال يؤدو الى نتائج علمية .   

لقيمييية الفعليييية للوحيييدات الصيييوتية ولييييا ومعليييو  أننيييا أظهرنيييا ا

للمفردات ) األلفاظ ( فقط في كتاب ) اللةية الموحيد  ( ونالتيالي فيال 

قيمة لهذا التقسيم في منهجنا . ومع أني أعتمد في هذه األنحاث على 

هـ  679ت سنة  –خال ٍة لـ) ل ما  الديم ميثم نم علي البحراني ( 

متيييه لشيييرح نهيييج البالغييية ،  – إالّ أل المسيييائل الميييذكور  فيييي مقّدِ

ٍ عم أيّة أنحاٍث لةوييٍة  وحلولها االعتباطية ال تختلف نشيً جوهرّو

حديثٍة قائمٍة على مبدأ االعتباطية في الةرب فيما يخل العالقةُ نيم 

 الدا  والمدلو  .

و قد ذكر سوسير أل االعتقاد نأّل األلفاظ ال قيمة ذاتيية لهيا هيو 

وأما األ وات فإّل االعتقاد نوجود قيمة  أمر ال يختلف حوله إثنال ،

لها هو ضرب ميم الخييا  وشييً ال يخطير عليى نيا  . وهيو نهيذا ال 

يختلف عم) ميثـم ( نشيً في نظرته لأل وات إذ اعتبرها غير دالٍة 

على شيً ، وكذلك األلفاظ ال تد  على المعاني إالّ نعد التركيب كميا 
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 سيأتيك .
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 مختلفة للفظالدالالت ال: المبحث الثالث

هذا العنوال مم وضعنا لنجمع فيه عيد  أنحياث لعلمياً االعتبياط 

كلّها تدور في فلك واحد ، ومم الواضح أل منشأه المترادفات أيياً 

ً مييا كييال يعجييبهم تفريييع أنحيياث عديييد  أل ييٍل واحييٍد  ، ول يينهم كثيييرا

ومشييي لٍة واحيييد ٍ . فالمشييي لة نفسيييها ال تحسيييم نحيييل منطقيييي ـ أميييا 

 فيحاولول إيجاد حلو  لها    .التفرعات 

ومم تلك المشاكل الفرعية أل اللفظ قد يعطي دالالت مختلفة فما 

. ميثالً ) الصيال  ( فيي  هي الداللة الحقيقية له مم نيم تليك اليدالالت

 قوله تعالى :

  إل هللا ومالئ ته يصلّول على النبي يا أيها اليذيم  منيوا  يلّوا

 ( 56) األحزاب            /  عليه وسلّموا تسليما 

فالصال  مم هللا ) رحمة ( ومم المالئ ة ومم الناس ) استةفار ( 

 . وكقوله تعالى :

  تير أل هللا يسيجد ليه ميم فيي السيماوات وميم فيي األرض  أليم

 ( 18)الحج      /  والشما والقمر والنجو  

فالسييجود مييم المالئ يية ) خشييوإ ( ومييم النيياس وأمثييالهم هييو 

وضع الجبهة على األرض ومم الجميادات هيو قسيّرية  المتصور مم

 الحركة واحتياجها الى الصانع .

وهذا األ ل دخل أنحاثا فرعية مختلفة ـ مثل اللفظ المشترك هل 

يستعمل في معانيه على الجمع أ  ال ؟  أجاز ذلك الباقالني والجبائي 
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والقاضي عبد الجبار والشيافعي ومنيع منيه أنيو هاشيم وأنيو الحسيم 

 بصرو وال رخي وغيرهم .ال

المالحظ أل المدخل الى المبحث متناقض منذ البدً فيي المسيألة 

شأنه شأل جميع تفرعات ) علم اللةية ( االعتبياطي .  وقيد أوضيحف 

المسألة في كتاب اللةة الموحد  لةرض  خر ـ وأشرت في الختا  الى 

 أل نتائجه ستلةي جميع تفرعات المسائل االعتباطية .

ث هييو عييم مييدلوالت ) أو مييدلو  ( اللفييظ ـ ومييم ثييم فأ ييل البحيي

التراكيييب مجتمعيية مييم ألفيياظ وليييا اشييتراك األلفيياظ فييي المييدلو  .  

ول ننييا نالحظهييم وكمييا فعييل علميياً اللةيية فييي الةييرب منييذ سوسييير 

يعتبرول األلفاظ األخر  ـ والتيي هيي ميدلوالت المفيرد  األوليى ميم 

تبحييث عييم معيياني األلفيياظ معيياني اللفييظ األّو  . نمعنييًى  خيير : أنييف 

( مثالً تعطيه ثالثة مدلوالت . ول م هيذه  1ومدلوالتها فاللفظ رقم ) 

المدلوالت استعملف إلظهارها ثالثة ألفاظ أخر  ، وهذه األلفاظ هيي 

جزً مم أنحاثك يفترض أنّك تبحث عم مدلوالتها أيياً فهذا العمل ال 

ً ألنه إذا كال ييؤمم نيـ ) المترادفيات ( ـ  يقو  نه شخل عاقل مطلقا

فليؤمم ول م يتوجب علييه أل ي يول منطقيياً فيبحيث فيي المرادفيات 

نفسها وال يبحث عم الداللة األ لية أو الفعلية ل ّل لفيظ ميادا  يبيدأ 

ً مم األمثلة نتخريبِ وتدمير تلك الداللة المبحوث عنها ؟   فورا

 في المثا  السانق وجميع األمثلة عد  مشاكّل منهجية :

لصال  مم هللا ) رحمة ( : هو معنى للصال   يغ نلفظ جديد . ا1
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هييو ) رحميية ( ـ وهييو لفييظ يحتيياج هييو الخيير الييى دالليية ونحييث كمييا 

أشييرت . فالبحييث ال يفسيير ) لةييةً إعتباطيييةً ( وحسييب وإنمييا اسييلوب 

 البحث نفسه اعتباطي الش ل والميمول .

ما يؤمم . إل هذا التحديد تدمير ) لنظا  المترادفات ( حتى حين2

المييرً نهييا ـ إذ المفييروض وجييود حييدود معينيية للمترادفييات فتحديييد 

الصال  مم هللا على أنها رحمة هو منتهى التعسف نحق ) المترادفات 

( التييي هييي فييي األ ييل تعسييف نحييق اللةيية . وهييذا يعنييي أل مباحييث 

 األلفاظ ال تقو  اال نالمزيد مم التخريب أو التدمير للنظا  اللةوو .

رً أل يقيو  : إل الصيال  ميم هللا هيي ) لطيف ( ، أو ) يم م للمي

اذكروني  أو ) تأييد ( أو ) عناية ( أو ) ذكر ( ـ كما قا      مود  (

أو أيّيية ألفيياظ أخيير  ذات  ييلة نالموضييوإ ومييا أكثرهييا .  أذكييركم 

فالتحديد ن ونها رحمة هو هتك لمجموعة األلفاظ المشتركة في نفا 

 ( وفتح المحدود للمترادفات .موضوإ ) اللفظ المشترك 

وإذا كال النل القر ني  أو أو نل  خر ـ هيو الةايية والوسييلة 

في  ٍل واحٍد لهذا البحث ـ فإّل عملية التخريب لنفا النل قد ندأت 

منذ أل انتدأ البحث . فعليى سيبيل المثيا  نالحيظ غيريَّيةً نييم الصيال  

 لقر نيي مثيل :  والرحمة في استعما  ) مركَّب ( واحد ميم الينل ا

(. وهو دليلٌ  157/ )البقر   أول ك عليهم  لوات مم رنهم ورحمة

ًٌ مختلٌف عم الرحمِة .  أكيدٌ على أل الصال  شي

وكذلك األمر في معناها أو الصال  ـ ميم المالئ ية وميم النياس . 
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 إذل فالباحث ندأ نتخريب ) النصوص ( كلّها منذ نداية البحث .

ً : فياختلفوا فيي ) . دخل هذا المبحث ا3 لى الفقه التشريعي أييا

ميثالً ـ  أقيموا  الصال   مبحث األوامر( حو  القصدية في األمر : 

هل المقصود تلك العباد  الخا ة التي تتيمم حركات وقراً  معينة 

 أ  المعنى األعم المرتبط نالصلة ؟

 ٍ ومم جراً ذلك كانيف النتيجية هيي ) عيد  وجيود ( فقيٍه إسيالمّي

ٍ ـ ومييا يقييا  مييم أّل ال تيياب هييو أحييد مصييد ُره ال تيياب نشيي ّلٍ فعلييّي

ًٍ ـ ففي أوضح  يات التقسيم  مصادرهم في التشريع فهو مجّرد إدعا

ًٍ معتمد وحاسيٍم لفهيم  ييات  في اإلرث مثالً ال يم م الركول الى شي

التشييريع نصييور  دقيقيية كمييا حييّددتها )السيينَّة( ـ والتييي ظنييوا أل ) 

داللة غير قطعية الصدور ـ نع ا ال تاب اليذو نصو ها ( قطعية ال

هييو قطعيييٌّ الصييدور غييير قطعييّي الدالليية وهييذا مجييّرد احتيييا  علييى 

الموضوإ . إذ أل النل النبوو هو نل ن ّل ما يتيمنه معنى النل 

مم إح ا  وقد أكد الرسو   )  لى هللا عليه و ليه وسيلم ( عليى أنيه 

 ً مم كال  هللا ، مم حيث أفاد  أوتي جوامع ال لم ـ وإل في كالمه شبها

( أل كالمهم ) يفسر نعيه نعياً ( ـ وهذا  نل  خر لإلما  علي ) 

يعنيي وجيود نظييا  لفظيي فييي كالمهيم كميا هييو الحيا  فييي القير ل مييع 

. ً  اختال  جوهرو ذكرناه سانقا

وكال مم المفترض أل يؤّدو ذلك الى ) نحث لةوو ( قيائم عليى 

ذلك لم يحيدث ـ واعتير  شيّراح نهيج  أسٍا علميٍة ومنطقيٍة ،  ل م
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البالغيية ـ مثلمييا اعتيير  مفسييروا القيير ل نعجييزهم عييم الفصييل فييي 

( فييي  المشيترك المعنيوو أو اللفظيي ميم قبييل قيو  اإلميا  عليي ) 

 خلق ال ول :

ً .. الخ ( ً وانتدأه انتداًا  ) أنشأ الخلق إنشاًا

 ن 1ميثث ب  ثثي الثثر ني / نرثثر ن جثث ج نيثث    ن   قييا  أحييد الشييّراح

 اللةة فرقاً نيم اإلنشاً واإلنتيداً ( . واعتبير : ) لم أجد ألهل 132

 الشارح غياب التفريق )مش لة ( ـ نخا ة إذا أردنا  ول كالمه ) 

( عم الت رار    وهذه نتيجة ال مفّر منها ومحتومةٌ العتباطية اللةة 

 واإليمال نالمترادفات .

اللةية فيي كتياب )  ولو أردنا استعما  معياني األ يوات وقصيدية

 ًِ د  ( وإخييياإ هييذه الفقيير  فقييط لهييا ـ فسيين ول نييإزا اللةيية الموّحيي

نظرييييٍة مت امليييٍة عيييم خليييق العيييالم ال عالقييية لهيييا ن يييّل ميييا ذكرتيييه 

الميتافيزيقيا مم أطروحاٍت ـ مع التأكيد عليى ترتييب ونسيق األلفياظ 

 في هذه الجملة .

سيير التراكييب وقد أد  ذلك الى حالية ) مليٍل وسيأٍ  ( واضيحٍ لتف

القر نية والنصيَّة األخر  والتي ) ظهرت لهم ( على  ور  م ررات 

وكانف واضحةً و ريحةً جداً في التفاسير التي أحالف تفسير نعيها 

ِر  على نعٍض سانٍق رغم االختال  في النسق ـ والذو زعموا أنه يةيّ

نه مم المعنى ال لّي للجملة ومع ذلك فلم يلتزموا نما ألزموا أنفسهم 
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 دراسة األنساق .

وحاو  أحد شراح الينهج فيي العصير الحيديث تجياوز هيذا السيأ  

الذو وقيع فييه جمييع شيراح الينهج قبليه وهيم علمياً سينة ومعتزلية 

وشيعة مختلفول ، ول نه اعتر  في النهاية ونخا ة في ميا يتعليق 

نو ف الدنيا والخير  قيائالً ) حتيى ملليف ( أو عبيار  أشيبه نيذلك . 

ً .علماً   أل ) انساق ( هذه الم ررات مختلفة اختالفاً شديدا

وعلى ذلك فإّل ) المباحث ( الخا ة ناأللفياظ ليم تيؤدو اليى أيّية 

 نتائجٍ علميٍة لها قيمة تذكر على الصعيد العملي في أّو نشاط ف رو .

 –نالحيظ عيالو  عليى اليية النفية  –. إذا أخذنا مثا  السيجود 4

و  –(  2و سييجود الظييال  فييي  ييية )  –(  1السييجود لد   فييي  ييية ) 

( وت ييول الحصيييلة أل السييجود  4( و )  3غييير ذلييك كمييا فييي  ييية ) 

كلفظ يحل محل ألفاظ أخر  عليى محوراأللفياظ أو ) المعياني ( التيي 

 هي ألفاظ على الش ل التي :

حركيية          احتييرا          خشييوإ        ان بيياب     إذعييال 

  

 

سجود ( : يقفز كّل مر  ليحّل محّل ) لفظ (  خر ـ كلّميا  فاللفظ )

 تةير الفاعل وموضوعه الم توب أسفل المحور .

فهو مم الجمادات إذعال ومم اإلنسال الوضع الخاص المعرو  

 ومم المالئ ة خشوإ .. الخ .

 س ج و د 
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هذه العملية هي عبار  عم ) تقريب للمعاني ( ويقيو  نهيا أدنيى 

اللةة وهي في النهاية ليسف سو  ) جعل ( الناس معرفة ناألشياً و

األلفاظ األخر  تد  على معاني ) ذهنية ( للفظ ) سيجود ( ال غيير ـ 

ودخولهييا نصييورتها البدائييية السيياذجة فييي متييول الشييروح المتعلقيية 

ندالليية اللفييظ ـ ال يعنييي شييي ا سييو  أل علميياً اللةيية يرغبييول فييي 

لبدائي لأللفياظ واليذو تأسيا مباد، ثانتة لهذه اإلعتباطية والفهم ا

 يتّسم نالالمنطقية والسذاجة .

مثل هذا الرسم وضعته في كتاب اللةة الموّحد  وأم م اليتخلّل 

مم هذه المش لة نال شف عم معاني األ وات ، فالتعاقب ) س ـ ج ـ 

د ( له حركة عامة ويمتلك قيمة أ لية ال تتةير ، وهو ما كيال وليم 

 –ك  –ل  –مثل ) خ ـ ش ـ إ ( أو )ا ي ول نحركة التعاقبات األخر  

 الخ .. … ب ( 

وتيييؤدو اليييذوات المختلفييية هيييذه الحركييية كيييّل نحسيييب طبيعتهيييا 

وقييدراتها وهييذه الحركيية مطلقيية فييال يم ييم أداً ) سييجود ( نمعنيياه 

المطلق اال مم المجموعية كلّهيا أو الموجيودات نأسيرها ـ فهيي فيي 

ً كمجموإ ويم يم لليذ ات ـ حيا  كونهيا حالة سجود فعلي مطلق دائما

مختار  وحر  أل تسجد نالصور  المرضية فليا هناك حدود للحركة 

في التعاقبيات اال حيدود نفيا التعاقيب ميم حييث أل حركتيه األ يلية 

محدد  نوجوده وهذا شييً عيا  ينطبيق عليى كيّل تعاقيب ذكيرت منيه 

 م ات األمثلة  في كتاب ) اللةة الموّحد  ( .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
20 

 

ظ ( ألفاظاً أخر  للداللة على معناه ـ وندالً مم أل نجعل ل ّل ) لف

يتوجب ندالً مم ذلك دراسة حركة كّل لفظ لمعرفية المزييد ميم نفيا 

الحركة فهذا يؤدو الى معرفة  حيحة للةة واألشياً ويجنبنا العبث 

. ً  نالنظا  اللةوو ويقيي على مشاكله جميعا

ونالطبع يحتاج هذا األمر الى معرفة أولية نقيمة األ وات ومم 

ثييم التعاقبييات وقييد تييـّم ذلييك ـ ونموجبييه يم ييم تمييييز النظييا  اللةييوو 

المطلق مم ال ال  عم غيره مم ال يال  وقيد تيـّم اكتشيا  أل القير ل 

هو كذلك ف ال ) المنهج اللفظي ( مقدمة أّولية فيي محاولية اليدخو  

 الى ذلك النظا  .

. إذل يم ييم القييو  أل البحييث اللفظييي ) ال السييي ي ( المتعلييق 5

ناستعما  اللفظ على الجمع هل يجيوز أو ال يجيوز هيو مبحيث سياقط 

عم االعتبار ومثاله قوليه ) يصيلّول ( هيل المقصيود مجميوإ  يال  

زيم مثالً :  هؤالً ل ّل ذات منهم وكّل نوإ أو غير ذلك ؟ فقو  المجّوِ

أل ضييمير الجمييع فييي الفعييل ) يصييلّول ( نمنزليية اليييمائر المتعييدد  

هيييو محاولييية لتبرييير المرادفيييات عليييى  –عييّدد  المقتيييية ألفعيييا  مت

المحور وهو شيً ال يم م لهم تحقيقيه . أميا اليذيم منعيوا ميم ذليك 

وإنميا هيو محاولية للجميع نييم  –فليا هو نسبب ) قصيدية اللةية ( 

وهو عيم ما يفعله دو سوسيير  –االعتباط و القصدية في  ٍل واحٍد 

 في علم اللةة العا  .

د أنييه يجييوز اسييتعما  اللفييظ علييى الجميييع قييا  ميييثم : ) وإل أرييي
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 س ج د

ً تيمناً ( . ً فردا  كيفما اتفق فهو يصحُّ مع داللتها على األفراد فردا

وهييذا التيييمم القصييدو هييو نفييا مييا سييّماه سوسييير ) اإلشييار  

المحفز  ( داخل التركيب والموجود  ) ضمناً ( في النظا  الالقصدو 

 ه .أواالعتباطي ومعلو  أل هذا هو الهراً نعين

ونالنسييبة للتنظييير اللةييوو فييي الشييرق اإلسييالمي فهييو مخييالف 

لألسيا المنطقييية فييي خصيائل الجييزً وال ييّل. فال يّل هنييا اعتبيياطي 

كيفما اتفق والجزً قصدو وهو مقلوب المبدأ المنطقي مرتيم ال مر  

 واحد .

الصور  النهائية للحل القصدو تتوضح نالرسيم التيي المختليف 

رسييم فييي كتيياب اللةيية الموحييد  ، وهييو رسييمٌ فييي االتجيياه فقييط عييم ال

َجَد ( لمجرد التوضيح :  لوحد ٍ لةويٍة واحد ٍ مثل ) سَ

سيييجد                سيييجد                 سيييجد                                 

 سجد

                                                                                                                          

   إنسييال                    ةمالئ يي   المعنييى المطلييق) سييجد (ظييال           

 جماد

 س ج د 
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 المبحث الرابع

 التخصيل واإلجما 

 

وهيذا المبحيث يخيل اللفييظ المشيترك . ذكيروا أل اللفيظ إذا كييال 

أحييد موضييوعاً لمعنييييم أو اكثيير فييإل اقترنييف نييه قرينيية تخّصييل 

المعاني فهو ذلك المعنى وإل لم تقترل نه قرينة مم هذا النوإ نقيي 

 مجمالً . وهنا اكثر مم أش ا  : 

: أل القرينة هي لفظ أيياً ومش لته في العمو  ) اإلجما   األّو      

 ( والتخصيل هي نفا مش لة اللفظ موضوإ البحث     .

. وهذا التةافل وهذا تةافلٌ أو غفلةُ عم األساس المنطقي للبحث 

 هو مم طبيعة اإلعتباطية ولها منه أهدا  معينة كما ستر  .

: إل القرينية ميع وضيوحها ال يافي ال تخيرج عيم المعنيى  الثاني     

الذهني أو اال طالحي وهي نذلك تقو  نمزيد مم اإليها  حو  اللفظ 

موضييوإ البحييث . وسييتالحظ فييي المواضيييع الالحقيية أل ) اإليهييا  ( 

 هدا  االعتباطية أيياً وليا أسلوناً في البحث فقط .هد  مم أ

ونسبب هذيم اإلش اليم المنطقييم فقد تفّرإ البحث اللفظي هنيا 

الى فروإ رئيسية أرنعة نحيث أُدخلف المرادفيات والمجياز وال نايية 

واالستعار  وأدوات النفي وعلم المنطق كلّه للتخلل مم االلتباسات 

لفظ نحيث يم نيك جميَع مجليداٍت ميم كالمهيم الواقعِة نيم القرينِة وال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
23 

 

 في هذا المبحث .

 ً ً والفشيل ظياهرا وفي النهاية ول يّل فيرإ ، كيال الخيذالُل واضيحا

حينما تالحظ عبارات مم هذا النوإ كما في النصوص الختامية  التية 

: 

) فإل كال الراجح مم تلك المجيازات هيو مجياز الحقيقية الراجحية ـ 

جحيية هنييا مجازيييه وتخمينييية ال غييير ـ تعيييَّم علميياً أل الحقيقيية الرا

الحملُ عليه أو مجاز الحقيقة المرجوحة فيقيع التعيارض نينيه ونييم 

مجاز الحقيقة الراجحية الختصياص كيّل منهميا ننيوإ تيرجيح اليى أل 

 يظهر مرّجح  خر(.

ونعلق على ذلك نالقو  : ميم أييم ومتيى سييأتي الميرّجح الخير 

 ـ جملة مفيد  هي نيم أيدينا ؟؟ . وموضوإ البحث هو تركيب لةوو 

 نل  خر :   

إذا تساوت الحقائق فإل اختلفف مجازاتها نالقرب والبعد  ) وأما 

منها حمل اللفظ على المجاز األقرب وإل لم تختلف في القرب والبعد 

نقي التعارض نينهما متساوياً لتساوو حقائقها الى أل يظهر مرّجح 

    ) .. 

العتبيياطي الييى نتيجييٍة أخييير ٍ نعييد البحييث وه ييذا ينتهييي الحييّل ا

 والعناً مفادها االنتظاُر الى حيم ظهور الحّل    .

ومثييلُ هييذه النتييائج متوقعييةٌ نصييور ٍ حتميييٍة ، يحتمهييا األسيياس 

المتناقض لمبدأ الحّل والذو جعل حّل معيلِة تخصيل معنيى اللفيظ 
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ل له معنياه    ـ .  في يد لفٍظ  خٍر ـ كال هو ندوره ينتظر مم يخّصِ

أو  –وهييذا خييال  مبييدأهم المنطقييي القائييِل ) فاقييد الشيييً ال يعطيييه 

 المفتقر للشيً ال يعطيه ( .

ومييم الواضييح أل الحييّل القصييدو يلةييي الموضييوإ مباشيير  كمييا 

رأيف فال يبقى موضوإ لهذا البحث وينتقل التخصيل و األجما  الى 

تحتاج األلفاظ  الحركِة العامة للتسلسل أو حركات التعاقب . ونالتالي

فاعلية الحركية ميثالً اليى كشيٍف لحركتهيا لمعرفية كيفيية  –المجاور ُ 

ففي الحيّل القصيدو تصيبح األلفياظ الداخليِة فيي  –قيامها نهذا الفعل 

وعليى خيال  الحيّل االعتبياطي  –الجملِة جميعاً هي موضوإ البحيث 

يقيو  الحيّل القصيدو  –الذو ييؤدو اليى مزييد ميم التخرييب والعبيث 

 وية عنا ره نعيها نبعض .نتق

ِ فييي نحيث الفقيير   ليّي  الحيظ كمثيياٍ  عليى ذلييك اسيلوب الحييّل األّو

ميم مجموعية التراكييب فيي فصيٍل  وجعلنا فيها رواسي ميم فوقهيا 

ً أل هيذا الحيّل لييا هيو  خاٍص ميم كتياب ) النظيا  القر نيي ( . علميا

تدائٌي الحّل ال لّّي ألنه لم يتيمم معاني األ وات وإنما هو كشٌف ان

للحركييِة الخا ييِة نالتعاقييب مييم خييال  ) نييّلٍ مفييرونٍ مييم  ييحته ( 

وغايتي مم األسلونيم : النظا  القر ني وقصدية اللةة هو إثبات خطأ 

المباحث اللةوية على جميع المستويات ، وتجنُب الثةر َ الوحيد  في 

 الحّل االنتدائي والمتّمثلِة نالسؤا  الش لي لمم ال يؤمم نوحي القر ل

 وهو :
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 ) مم أيم لنا أل نعلم أل النلَّ القر نّي هو نّل الهيَّ ؟ (

فيييأتي الحييّل القصييدّو ليجيييب علييى هييذا التسييا   ألّو  ميير  فييي 

التاريخ اإلنسياني حينميا ي شيف عيم قيمية األ يوات ونالتيالي داللية 

ً عيم الينّل المفيرون ميم  يحته  يحةً مطلقيةً مييم  المفيرد  وأخييرا

 خال  التطبيق .

لحّل هو الوحيد المنطقي ألل اإلجانة القديمة ) إل القير ل وهذا ا

وحٌي إلهي نسبب التواتر عم النبيي ( هيي إجانية مخالفيةٌ ومناقييةٌ 

للنبو ِ والرسالة ذلك ألل الرسوَ  أثبَف كونه رسوالً مم خال  القر ل 

وقييد كشييفف عييم هييذا  –فييال يم ييم إثبييات القيير ل مييم خييال  الرسييو  

ب أيياً . أما اإلجانة األخر  وهي كونه ) نليغ التناقض في ذلك ال تا

( أو فيه أخبار نالمةيبات فهي غير معتمد ٍ عند الجميع ألنها عبار ٌ 

عيم ) دوراٍل ( حيو  اإلعجيياز ، أميا اإلعجياز نفسييه فليم ي شيف قبييل 

. ً  ظهور الحّل القصدو ، وهذا أمٌر واضٌح جدا
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 المبحث الخامس

 وقف ظهور داللة المفرد   

دو سوسر إلنراز وقف ظهيور داللية المفيرد  نطريقيٍة تيـّم  احتا 

تفنيدها في كتاب اللةة الموّحد  ، وهي ال تختلف مطلقاً عم ظهورها 

عند قدامى المسلميم فالمعنى يظهر نعد اإلطالق أو إطيالق المفيرد  

على الشيً وليا قبله . ومثلما أش ل سوسير على ذلك نأّل ع سه 

يات ، فقد  يان العبيارات نصيور ٍ يستلز  وجود األسماً قب ل المسمَّ

غاميٍة لتّمرير القصدية مم خال  الالقصدية ، ألنه وجد إش االً فيي 

 ذلك فأقرَّ ناألمريم معاً في موضعيم مختلفيم .

هيـ  ( ف يال واضيحاً فيي تأسييا  679أما مييثم البحرانيي ) ت ـ 

انعيياً مبييدأ اإلعتباطيييِة علييى هييذا اإلشيي ا  والييذو هييو غييير منطقييي مت

الرازو والجرجاني . وإنطباإ اإلشار ِ في الذهم عند سوسير يسميَّه 

ميثم ) ارتسا  ( ومثل هذا اإلشي ا  فيي األسيبقية عنيد أهيل المشيرق 

يسّمى في اال طالح ) الدور ( ونقية المفاهيم هيي نفسيها نيل هنياك 

تشيييانه فيييي األلفييياظ المسيييتعملِة ل يييّل منهميييا نهيييذا المعنيييى . ومييييثم 

ا المؤسا الفعلي فهو عبيد  البحراني هو أحد شراح اإلعتباطية ، أّم

 القاهرالجرجاني .

ولما كنف قد أوضحف ذلك نالنسبة لسوسير فياكتفي نيإيراد نيل 

 ميثم الذو يقو  : 

) ليا الةرض األّو  مم وضع األلفاظ المفرد  إفادتها لمسمياتها 
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الصيوتي  المفرد  ( ونذلك يلةي ميثم وجود القصدية األّولى للتعاقب

مم خال  التعبير عم هذه القصدية نـ ) المفرد  ( لأللفياظ المفيرد  . 

 ثم شرح ذلك موضحاً إش ا  األسبقية فقا :

) نيييال ذلييك يسييتلز  أل إفادتهييا لهييا موقوفييةٌ علييى العلييم ن ونهييا 

موضوعة لها وهذا يستلز  العلم نها قبل الوضع ( . واليمير في ) 

ى األلفاظ ال المسميات ) األشياً ( والتي نها ( األخير راجع نالطبع ال

يسّميها سوسر أحيانا ) األف ار ( . ومعنى العبار  أل الواضع لو كال 

ييع اللفظ خصيصاً للمعنى أو الف ر  ل ال ذلك يعني أنه يدرك معنى 

ً ل ّل لفظ فهذه هي قصديَّة اللفظ ـ وهيي شييً رفييوه رفيياً  محددا

لو توقفف إفادتها ـ أو تلك األف ار ـ على ) ف  قاطعاً . وهنا قا  ميثم :

 الوضع لز  الدور (

ً هيو أل االسيتمرار ناالعتقياد أنيه ال  ً  خيرا ول م ميثم تجاهل أمرا

يوجد زمال تّم فيه الوضع هو الخر دور . وهذا األمر اقّره سوسير 

واعتر  نه ول نه اعتر  لةاييٍة خا يٍة وهيو إدخيا  ) الالاعتبياط ( 

 طريقٍة ماكر  .داخل االعتباط ن

والحقيقةُ هي أنه ال يوجد هنا دوٌر إذا افترضنا أل الواضع األّو  

ً الرموز الحركية والقيمة الفعلية لأل وات . وحينما أطلق  يعلم جيدا

تعاقبات معينة حتيى ليو كانيف نعيدٍد محيدوٍد عليى األشيياً فقيد أدخيل 

إ وت ّونف اإلشار  الى األذهال ضمناً وحدث نعد ذلك االشتقاق المتنوّ 

د  ( والتيي  اللةات نالطريقة التي أوضحتُها في كتياب ) اللةية الموّحي
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 ً مرجعها الى المترادفات فتّم تش يل ت ويناٍت لةويٍة مستقلة تيدريجيا

ألهدا  أوضحتها  وميو  ذكرتها في ذلك ال تاب ، ولها جميعاً نقايا 

ي نفا اللةة ظاهر ٌ وواضحةٌ في كّل أّمٍة حيث تُستعملُ ألفاظٌ عد ٌ ف

الواحد ِ لمعنًى واحٍد حسب المنياطق ، فليم يسيتفدو سوسيير ميم هيذه 

الظاهر ِ لفهم طريقة نشوً اللةات وتجاهل هذا النشوً تماما . وإنما 

استعمل الظاهر  كدليل على اإلعتباطييِة . وقيد أوضيحف أل هيذا هيو 

ظ عم تةافلٌ شديدٌ ـ ألل اإلش ا  األّو  واألخير هو  ياغة داللة اللف

 طريق ألفاٍظ أخر  تحتاج هي ندورها الى إيياحٍ لداللتها المتعّدد  .

وقيد أعلييم ميييثم أل الداللية تظهيير متييأخر  نعيد اإلطييالق وهييو مييا 

 زعمه سوسير فيما نعد . قا  ميثم :

) نل الةرض األّو  منها ـ أو األلفاظ ـ تم م اإلنسال مم تفّهم ما 

تلييك األلفياظ المفييرد ( .  يتركيب ميم تلييك المسيميات نواسييطة تركييب

وفيييي هيييذا الييينل إشييي ا  منطقيييي  تخلّيييل منيييه سوسيييير نتجاهليييه 

وناستعما  أساليب ملتويية وهيو : إل اإلنسيال ال يم نيه اليتفهم مميا 

ً لميا هيي موضيوعة ليه ميم  يتركب ميم المسيميات ميا ليم ييدرك سيلفا

 المعاني المفرد  .

طريقيٍة أما ميثم ـ فقد ترك هيذا االعتيراض الجيوهرو ليصيوغه ن

تخل المركبات ال لّية ـ ليتجاوز مش لة العالقة نيم الدا  والمدلو  

 فاعترض على نفسه قائالً :

ال يقا  : ما ذكرتميوه قيائمٌ نعينيه فيي المركبيات إذ المركيب ال  ) 
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يفيد مدلوله إال عند العلم ن ول األلفاظ موضوعه لتلك المعاني ( . ) 

واحد ميم تليك األلفياظ المفيرد   ال نسلّم نذلك ـ فمتى علمنا وضع كلّ 

ل ييّل واحييد مييم تلييك المعيياني المفييرد  فييإذا توالييف األلفيياظ المفييرد  

نحركاتهييا المخصو يية علييى السييمع ارتسييمف المعيياني المفييرد  فييي 

 الذهم مستلزمة للعلم ننسبة نعيها الى نعض ( .

إذل فالقيمة األ لية للمفرد  غير موجود  وإنما تظهر مم خال  

 ظ نعيها الى نعض أو خال  الجملة .نسبة األلفا

واإلش ا  األخير على هذا النل هو إذا كال األمر كذلك فال يوجد 

شيً اسمه ) الهذيال ( وهو القسم الرانيع ميم أقسيا  اللفيظ واليذو 

مركباته ال تعني شي اً ، إذ أل النسبية يفترض أل تعمل دائماً فتعطي 

ًُ اللةية األلفاظ ميدلوالت كيفميا اتفيق ال يال  وهيو أ هُ علميا ميٌر ال يقيرُّ

ً ـ ول نه استنتاج حتميي ـ وسيو  نالحظيه واضيحاً فيي نالغية  جميعا

 الجرجاني حيث أ بح الهذيال ـ عملياً عنده مم احسم البالغات    .

وفي الحّل القصدو يتـّم نسف هذا المبحث مم جذوره إذ يتناقض 

معينية  المفهو  البسيط والبدائي عم المترادفيات وهيو وجيود حيدود

لأللفاظ المترادفة حتى وفق النظر  اإلعتباطيية العامية فيال يم يم أل 

يقفز لفظ ) نحر ( لي ول أحيانا نمعنى ) تفاح ( . وهذه الحدود وفق 

نفا المبدأ االعتباطي تقو  نإلةاً أ و  هذا المبحث ) أو أل هيذه 

الحدود المعتر  نها حتماً في اإلعتباطية تستلز  وجود قصدية أولى 

( . ف يييف إذا تسيينّى لنييا معرفيية القيميية الفعلييية لأل ييوات ونالتييالي 
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    القيمة الحركية ل ّل لفظ على حد  ؟.
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 المبحث السادس

 المجــاز والحقيقــة            

عّرفييوا المجيياز والحقيقيية نعييّد  تعيياريٍف ول نهييا تييؤدو الييى  

اللفظ عم نتيجٍة واحد ٍ . واألكثرية على أل المجاز هو : ) إذا عد  ن

وضعه اللةوو ُوِ َف نأنّهُ مجاٌز ِمم جازه إذا تعّداه نمعنى أل الذهم 

إذا انتقل ناللفظ الى معنًى غيِر معناه اليذو وضيع ليه فهيو مجياز ( . 

ُفيييد نهييا مييا وضييعف لييه فييي أ ييل  ا الحقيقيية فقييالوا : ) كييّل كلميية أ أّميي

 اال طالح الذو وقع التخاطب نه ( .

ي عبارته ـ حذٌر جداً في تعريف الحقيقة واضٌح أّل ميثم ـ وهذه ه

، ألنه أدرك أل تعريف المجاز مناقض لف ر  االعتباطية حينميا حيّدد 

أل ل ّل لفظ معنى ُوضع له وإذل فال اعتباطيية . وأراد اليتخلل ميم 

ذلك عند تعرييف الحقيقية فجعلهيا تظهير خيال  التخاطيب تخلصياً ميم 

وهييذا هييو عيييم مييا حيياو   اإلقييرار نوجييود قيمييٍة مسييتقلٍة ل ييّل لفييظ .

اللةويول في الةرب إنرازه مم نعده نل هو جوهر ما قامف وتقو  نه 

البنيوية الحديثة والتف ي ية األخير  . ول م هنا مش لة أخر  هي أل 

تةيّر الداللة خال  التراكيب المختلفة كانف هي الظياهر  التيي أثبتيوا 

هيي نالتيالي داللية و –مم خاللها مبدأ ظهور الداللية نعيد االسيتعما  

ً مبحيث اقيّروه ) تعيدد المعياني  –متةير  حسب التراكيب  وهيو أيييا

ٍ ميم تل يم اليدالالت هيو  –للمفرد  (  ف يف يم م نعيد ذليك معرفية أّو

المقصود في عبارته  ) أ ل اال طالح الذو وقع نه التخاطب ( ؟ . 
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 إذل فالتعريف يناقُض المباد، الموضيوعِة قبيل المباشير  نيالتطبيق

 الفعلي .

ألنّهم ظنوا أل ما أكثير  –وقد رضي علماً اللةة نهذه الحا   

الناُس مم اسيتعماله كمعنيًى للفيظ هيو ذليك اال يطالح األ يلي وهيو 

 خطأ شنيع .

ً : إل ميثم قيد احتياط نصيور ٍ مشيدد ٍ فيي انتقياً   وأقو  أييا

ً أل المؤسسييييم لهيييذه األف يييار أعنيييي  العبيييارات وهيييو ييييدرك جييييدا

الييرازو وغيييرهم قييد ظهييرت لييديهم التناقييياُت نصييور ٍ الجرجيياني و

م شوفٍة وميثم هو أكثرهم رغبةً في إح يا  القييية وإل كيال اقلَّهيم 

 شهر ً في المشرق والمةرب .

ومعلو  أل التأكيد على أل األ ل هو ا طالح واالعتيرا  نهيذا 

األميير ينيياقض مييم جهييٍة أخيير  تعريييف        ) الحقيقيية ( نمييا هييي 

علييم ال ييال  العييا  . ألل االسييتعما  اال ييطالحي عرضيية حقيقيية فييي 

ال يُعلم ما هو ) حقيقة ( على  –للتةيّر زياد  على كونه متعّدد ننفسه 

 –التعريف وما هو ) مجاز ( وإذل فنحم نازاً حقيقة متةير  دومياً 

وهييو األمييير اليييذو اقيييّره دو سوسيييير فييي عليييم اللةييية وأجييياب عليييى 

حييث زعيم أل التةيير نفسيه اعتبياطي  تناقياته نطريقٍة تثير العجيب

ول م نظا  اللةة يعيد توازنه كلّما حدث التةير وقد سألنا عند ذلك : 

ما فائد  علم اللةة إذا كانف اللةة تقو  تلقائياً نتعديل الوضع وإعاد  

التوازل ؟ . كما سألنا أس لة عد  عم ) العالقة نيم التةير االعتباطي 
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يؤدّو الةرض الهاّ  وهو أل هذه األف ار ال والتوازل االنتظامي ( نما 

 تمف الى العلم نصلة تذكر .

وفييي الحييّل القصييدو ال توجييد مشيي لة مييم هييذا النييوإ ألنييه  

مثلما ال يوجيد تعيّدد لميدلو  اللفيظ  –نبساطة ال يوجد مجاز وحقيقة 

ومثلما ال يوجد خلط فاضٌخ نيم مدلو  كّل لفظ والدوا  األخير  ميم 

 األلفاظ . 

 ث السابعالمبح

 أقســـا  المجــــاز

ل  . وقوعه في اللفظ المفرد:  مم المجاز القسم األو 

مثييل لفييظ األسييد إذا أطلييق علييى الشييجاإ . ولفييظ الحمييار علييى  

 .1البليد

ً ـ فالمشياكل السيانقة  وفي هذا مشاكل أخر  غير ميا ذكير سيانقا

)  الزالف قائمة أما المش لة الجديد  فهي أل التراكيب المذكور  هي

مقوالت ( مستعملة قد تصّح وقد ال تصّح ـ فاالستعما  حتى ليو كيال 

ً فييال عالقيية لييه نصييحة االسييتعما  وخطييأه علييى نفييا الفهييم  كثيييرا

االعتباطي ـ إذ المفروض أل الةاية هي  معرفة ما يصّح وما ال يصّح 

مم ال ال  ـ واألنحاث تبدأ ندالالت األلفاظ أوالً وخيال  ميا هيي تبحيث 

ً فيي حييم أل اقيّل ميا عم الداللي ة تسيتعمل الينل العيا  والعيادو جيدا

ُقّدر ولو إجماال أنه  يُفترض أل تفعله هو أخذ نصوٍص مختار ٍ ممم يـ
                                                        

 انظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن للزملكاني/ المجاز والمثل نفسه ُيكّرُر في المباحث اإلعتباطية في جميع أو اكثر المؤلفات .  1
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يتحدث نلةٍة  حيحٍة . فيم م للمرً أل يقو  أل االسيم اال يطالحي 

نفسه متةيٌّر وإنه كال يوما ما غيير األسيد مثيل اللييث أو اليييةم أو 

 يم القييو  أل هيذا اإلطيالق نفسييه ) األسيد علييى غيير ذليك ، مثلمييا يم

الشجاإ ( ال يصّح . كذلك يم م القو  أل إطالق الحمار على البليد ال 

يصّح . ومم جهة أخر  فإل المدلوالت لم يتم استعراضها لمعرفة ما 

ً أما  مدلوالت فرغوا ميم  هو األ ل في اال طالح وتجد نفسك فورا

ذه العملييية نمجموعهييا ال تمييف الييى   . وهييتصييّور معانيهييا األ ييلية 

 العلم نصلٍة .

ففييي اليينل القر نييي نالحييظ أنييه تجنييب إطييالق لفييظ الحمييار علييى 

اإلنسال البليد . لماذا ؟ ألنه إذا كال المجاز هيو تجياوز ) الحقيقية ( 

والحقيقية هييي الصييحيح فالمجيياز إذل خطيأ . وهييي مسييالةٌ هامييةٌ فييي 

 ندقة منطقهم.المنطق أهملوها رغم كثر  ما تفاخروا 

وعلم اللةة يُفترض أل يبحَث عميا هيو  يحيح ويميّيزه عميا هيو 

خطييأ فييي االسييتعما  فييالتعريف إذل للمجيياز والحقيقيية يحمييل ضييمناً 

ً نجييواز االسييتعما  الخيياطي، والتشييانه نيييم المقييوالت ال يحييل  إقييرارا

 اإلش ا .

ع استعمل القر ل معادلةً مختلفةً لهذا اإلطالق ، وذلك نالقيا  نأرن

عمليات لتبرير إطيالق لفيظ الحميار عليى اإلنسيال إذا اعتبرنيا أل ميا 

فعله نوعاً مم اإلطالق مع أنه ليا كذلك كما ستر  . وذلك في الية 

 ال ريمة :
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  مثل الذيم حملوا التورا  ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل

 / الجمعة . 5 ية  أسفارا 

 وهذه العمليات هي :

دٌ ميم أفعيا  : أنيه قيا  ن األولى تسيمية فعيٍل كيائٍم وهيو فعيلٌ محيّد

 اإلنسال كما قا  

 نتسمية فعٍل مم أفعا  الحمار هو حملُه األسفاِر .

مثل الذيم ُحِملوا التورا  ثم  : أنه جعل لهذا الفعل مثالً  الثانية

 . لم يحملوها 

الحميار يحميل  .. كمثيل : أنيه جعيل لفعيل الحميار ميثالً .  الثالثية

 .   أسفارا 

: أنه عقد التشانه نيم مثلي الفعلييم ال نييم الفعلييم وال  الرانعة

 نيم ال ائنيم .

لوا [ التورا  ] ك [ ] مثل [ الحمار] ] يحمل [   مثل [ الذيم ] حّمِ

 أسفاراً 

وكّل ما فعله هو عقيد التشيانه ولييا اإلطيالق المباشير . فانتعيد 

 وات كمجموإ .نذلك عم إطالق لفظ الحمار على اإلنسال نخما خط

وكذلك فعل حينما أراد عقيد الشيبه نييم فعيل إنسياٍل معييٍم وفعيل 

ً ثيييالث خطيييوات نييييد أنيييه أحييياط  ال ليييب ، ول نيييه هنيييا انتعيييد ظاهرييييا

َيٍل و ( نالفعيل نفسيه وليم  الخطوتيم ) وهما تّمثيل فعِل كّل منهميا نمث
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يذكر أنه مثَل للفعل فياكتفى نعقيد الشيبه نييم مثليهميا ـ ول يم العيدد 

 ى نفسه .يبق

إذا الحظنا نداية اليية حييث أمير الرسيو  أل يتليو نبيأه ) وفعليه 

 جزً منه ( ثم قا  نعقد الشبه نيم المثليم :

 

  واتُل عليهم نبأ الذو  تيناه  ياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطال

ف ال ميم الةياويم . وليو شي نا لرفعنياه نهيا ول نيه أخليد اليى األرض 

 ل ال لب إل تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث واتّبع هواه فمثله كمث

 . 176األعرا   

فالشبـه ـ إذا تركنا أيّة محاولة للتدخل ـ  نعيد نثالثة مراحل ألنه 

ً هيو تشيبيه نييم مثليي كيّل منهميا ـ  تشبيه ال إطالق هذا أوالً . وثانيا

فل ّل واحد منهما مثلو والشبه هو نيم المثليم ونحم نيالطبع ال نعليم 

 يم .المثل

 واضرب لهم مثالً ..  وفي  يات أخر  كال السياق يبدأ نقوله 

ثم يذكر المثل ويفترض أل يقو  الرسو  )  لى هللا عليه و له وسلم 

( لييو سييألوه نأخبييارهم نالمثييل المجهييو  لفهييم أدق وأ ييّح للتشييبيه 

ول م يبدو انهم فهميوا أل هيذا هيو المثيل واسيتمر العلمياً ييذكرول 

ـ في حيم أل األمثا  نفسها ظلّف خافية فيي كيّل سيياق أمثا  القر ل 

تّم فيه التشبيه نيم الشيً ومثله أو نيم المثليم . نينما كال التشبيه 

ً في  يات أخر  .  مباشرا
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ً أل إطالق لفظ على معنى لفظ  خر للداللية  وعلى ذلك يظهر جليا

 عليه أو نقله مم أ له لمعنى  خر لم يحدث في القر ل مطلقاً .

قد عالجنا نعض المجازات وال نايات واالستعارات األخر  فيي و

 كتاب "النظا  القر ني" وتّم توضيح ذلك .

 إذل فقد استعمل القر ل التشبيهات ولم يستعمل المجازات .

 

 : هو أل يقع المجاز في المركب فقط . القسم الثاني

ومعناه أل كّل لفظ وقع على األ ل ول م الجملية المت ونية غيير 

انقة للوجود على حّد تعبير ميثم وهو ينقل اختصارات عبد القاهر مط

. 

 .2الزلزلة /  وأخرجف األرض أثقالها  ومثاله : 

ً إش ا  وتناقض في تعريف المجياز ال يم يم السي وت  وهنا أييا

 –عليه ألنه فاضٌح للةاية . ألننا إذا رجعنا الى مسألة ظهور المعنى 

فظ في التركيب وهو كذلك عند سوسير نالحظ أنه يظهر نعد وجود الل

اليخ فيي … في الةرب . وهذا يعني أل اللفظ األّو  والثاني والثاليث 

المركب ال يعلم ميدلو  كيّل منهميا إال ميم خيال  االسيتعما  والمركيب 

منهما نالطبع ف يف أ بح مجموإ األجيزاً والتيي كيّل منهيا حقيقيي 

ً  كييييف ا يييبح المجميييوإ –أجيييزاً المركيييب  –فيييي موضيييعه  مجازييييا

والمفروض أنّك ال تعلم األ ل إالّ ميم االسيتعما  ؟ . قيد يجياب عليى 

ذلك نأّل االستعما  األكثر حّدد سانقاً معنًى معيناً أطلق عليه األ ل . 
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ول م المالحظ أل هذا يناقض األسلوب والةاية مم إنشاً علم اللةية 

؟ ألل في وقٍف واحٍد ، ثم نسأ  مم أيم جاً األ ل ونحم نبحث عنه 

األسلوب اّدعى أنه يدرس األنساق وهو كذلك عند سوسير فإذا كيال 

ثمة تحدييد سيانق للداللية فيإّل دراسية األنسياق ال فائيد  منهيا ، إذ ال 

تسييمح الدالليية السييانقة نتةيييير المعنييى فييي التراكيييب المتجييدد  وإذا 

كانف تسمح نحدوث المجاز فإّل معايير المجاز ليسف متجدّد  وإنميا 

إذ يبقييى األسييد يطلييق علييى الشييجاإ ولييم  –والنتيجيية واحييد   محيدد 

.ً  يطلق على ) ال ريم ( وال على ) األرض ( وال يتجّدد مطلقا

أمييا المثييا  فييإني ال اسييتحي أل أقييو  أنييه يييد  علييى الحمييق وقييد 

ذكييرت سييانقاً أل القييو : نييأّل ) الثمييرات التييي تخييرج مييم أكمامهييا ( 

األ لي أو  فة لشييً غيير  مجاز وكل فعل منسوب الى غير فاعله

وقييد  –فاعييل فيهييا مثييل سيييف ضييارب وزورق غييارق هييي مجييازات 

ً أننيا إذا  –ذكروا هذه األمثا  نفسها في متول الشروح  ذكرت سيانقا

سرنا نهذا الطريق في تحديد المجاز المركب فالنتيجيةُ الواضيحةُ أل 

 األغلب هو المجاز وليا الحقيقي .

 ً مييا ليم يعبييأ نهيذه النتيجيية قييائالً :  وال يم يم أل نتصييور أل أحيدا

إذ يفهيم  –فلي م . ألل النتيجة تخالف أ و  المبحيث فيي التعياريف 

وال يم يم نيالطبع هنيا  –منه أل ل ل لفيظ أ يل ا يطالحي وضيع ليه 

القيا  نأية محاولة لالحتيا  على األمر ، ألنك إذا قلف أل هنياك لفيظ 

َف في الفّخ إذ يسقط واحد فقط لم يوضع في اال طالح لمعنى ما وقع
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ً موضوإ المجاز نرمته .  فورا

أثبتنا فيي كتياب النظيا  القر نيي نحيدود ثالثييم اسيتعماالً مختلفياً 

للـفظ  ) ذاق ( وقد أخيذ منيه العلمياً ميورديم فقيط إلثبيات أو شيرح 

مجازات معيّنة في حييم أل الميوارد الثالثييم كلهيا يبنبةيي أل ت يول 

ً لتلك القاعد  ا لتي حّددت األ ل وتساًلُف هناك : أيم مجازات وفقا

هو االستعما  األ لي ؟ فإذا لم يرد في جميع الموارد القر نية وهي 

 كثير  فأيم هو ؟ .

في حيم أل الف ر  العامة هي أل المجاز استعما ُ ) جزئي ( هو 

ً مم االستعما  الحقيقي ل ل لفظ  ً اقل عددا وإذا تم وضع ثبف  –دوما

تاب مثل القر ل فالنتيجة هي مثل النتيجة في لفظ ن افة األلفاظ في ك

 ) ذاق ( .

وجمييع الجميادات مشياكل وقعيوا فيهيا ففيي  –وفي مثا  األرض 

 قوله تعالى :

) ثم استو  إلى السماً وهي دخال فقا  لها ولألرض اتيا طوعاً أو 

 11فصلف ... كرهاً قالتا أتينا طائعيم (

ا  القر نيي المح يم نرهنف على نحو واضيح وميم خيال  االسيتعم

النظا  أل ) القو  ( هو غير ) ال ال  ( وأنه مم م أل يصدر منهما ) 

أو السماً واألرض ( قو  حقيقي ، وهيذا ييد  داللية أكييد  عليى أل 

األ ل اال طالحي هو الخر اعتباطي ول م المؤسف أنيه هنيا لييا 

ً في االستعما  نل اعتباطي في أذهال علماً اللةة نينمي ا هيو اعتباطا
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    .ليا كذلك عند العوا  

 

ً )  القسم الثالث    مم المجياز : ميا وقيع فيي اللفيظ والمركيب معيا

  على حد تعبيرهم (

وفيه نالطبع جميع اإلش االت النفة الذكر . ول نيه األسيوً فيهيا 

جميعاً مم حيث اعتبار االستعما  الخاطي  حيحاً ومحاولة تأسيا 

 ما  الخاطي .قواعد الستيعاب هذا االستع

ومثالييه علييى حييد تعبيييرهم قولييك لمييم تُحبّييهُ : أحييياني اكتحييالي 

 نطلعتك )مم أمثلة عبد القاهر نقلوه جميعاً في كتبهم ( .

 واألخطاً هنا متراكبة . 

فمييم جهييٍة أل االسييتعما  الحقيقييي ليييا واضييحاً وإنمييا هييو مييم 

ً ( هو ألنه مم المم م القو  أل ) اإلحيا –تصورات الباحث الذهنية 

لفظٌ نحركٍة عامٍة وأل عمليية إحيياً الميوتى هيي أحيد مصياديق هيذا 

المعنى فيصّح قو  القائل : )أحياني ( إذ الحيا  هي مراتب متنوعية 

 ً للحيوية وعند ذلك فهذا القو  داخل في ) المبالةة ( ولييا إخراجيا

للفظ عم معناه . ومم جهٍة أخر  يم م القو  عم ) اكتحالي ( نفا 

مع مالحظة الخطأ اليذو وقيع فييه القائيل إذ يتوجيب القيو  ) الشيً 

اكتحييا  عينييّي نطلعتييك ( حينمييا ي ييول االكتحييا  حركيية غييير مم نيية 

 الصدق على تما  الجسم ومقصور  على العيم فقط مثالً .

 ومثا  الحالة األولى  قوله تعالى : 
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 لّ م اعلموا أل هللا يحي األرض نعد موتها قد  نيّنا ل م اليات لع

 .17الحديد  /  تعقلول 

إذ أل إحيياً  –في مثل هذا النل ال يم م ألحد القو  أنيه مجياز 

األرض ورد في النل القر ني في عدٍد كبيٍر مم المّرات . ونلفف هنا 

،  اعلموا  أنظار القراً ألى أنه قد تقّد  في هذا النل أمٌر نالعلم : 

 : ً . فييالعلم  لعل ييم تعقلييول  قييد نينييا ل ييم اليييات وعقييب نعييده فييورا

 والتبييم ال يقعال ونينهما استعما  غير حقيقي .

ً غلييب فييي  األكيييد هييو أل اال ييطالح الييذهني السيياذج والعييا  جييدا

فحسبوا أل ذلك  –أذهانهم على ما ارت ز مم مفاهيم ودالالت لأللفاظ 

ٍ للةة . نَهم مم تأسيا علٍم فعلّي  يم ِّ

سيهاب موضيع هيذا البحيث فيي وال حاجة ألل نذكر مير  أخير  نإ

الحييّل القصييدو ، إذ الواضييح أل المبحييث ال موضييوإ لييه فييي الحييّل 

القصدو ألنه موضوإ ال أ ل له سو  االعتباطية التي قيى عليها 

هذاالحل . إنّما في الحّل القصدو يتحو  مفهو  المجاز الى نوإٍ مم 

أل لية حينما ي ول اللفظ المستعمل واقعاً ضمم الحركة ا –المبالةة 

 –أو ي ول استعماالً خاط اً حينما ال يقع فيها . فمثالً لفيظ ) البحير ( 

ففي الحّل القصدو يتم السؤا  عم سبب تسمية ) البحر ( المعرو  

) الحيرب ( اليذو يتيألف ميم نفيا    نهذا اللفظ نالذات ولييا نلفيظ 

        الحييرو  . واالعتباطييية تبييالغ فييي ال ييذب حينمييا تييدعي أل الواضييع

 . ً  ) نسّق ( الحرو  ه ذا ل ل منهما اعتباطا
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إذ فييي الحييّل القصييدو يييتم كشييف الحركيية العاميية ضييمم الحركيية 

الخا ة نالتعاقب ) حرب ( . وفي هذه الحالة نفهم أل التعاقب ) نحر 

ً على البحر الذو نعلمه نل يشمل كّل مم يتميز نهذه  ( ليا مقصورا

 وكل ما يتميز نها أيياً .

ويم المستقل القيائم ننفسيه واليذو هيو مصيدر المياً إل هذا الت 

 –ومصييدره الحيييا  نعييد ذلييك والزاخيير نالت وينييات الجزئييية األخيير  

يم م أل نطلقه على الشخل إذا تميّز نهذه  –أعني البحر المعرو  

الخصييا  ، ومعلييو  أل مثييل هييذا الشييخل كييائم رنّيياني وهييو مصييدر 

يه و له و سلم ( أو المسيح  للحيا  والمعرفة مثل النبي )  لى هللا عل

)إ ( . وال يم م أل ي ول ) ممدوحاً ألحد الشيعراً ( ميثالً . فالقائيل 

ً : ) أنف نحر ند .. ( ألحد الخلفاً ، إنميا قوليه هيذا هيو نيوإ ومادحا

مم المبالةة وليا هو إخراجا للفظ عم معناه ، نل هو قو ٌ ال ينطبق 

ة الحا  ) كذب ( وافتراً في الخارج فقط . وهذه المبالةة هي نطبيع

لمخالفتها الحقيقة ) والمقصود مخالفتها الحقيقة الواقعية للممدوح 

 ال الحقيقة اللةوية ( . وحينما يقو  اإلما  علي ) إ ( في الدعاً : 

فانه ال يستعمل هنا أو نيوإ  وقفف على ساحل نحر جودك وكرمك 

البحير المعهيود  مم المجاز المذكور ، وإنما هو استعما  حقيقي ألل

لنييا إنمييا سييمي نييذلك لوقوعييه فييي الحركيية العاميية لتعاقييب البحيير . 

ومعلو  أل ) جود هللا ( له وجود حقيقي وهيو يشيتمل عليى اسيتقال  

وت وينات جزئية وهو مصدر للحيا  نل هو مصدر ) البحر ( المعهود 
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 نفسه .

ونهييذا نالحييظ أل الحييّل القصييدو يتعمييق فييي مفهييو  اللفييظ نفسييه 

  الحّل االعتباطي الذو يقو  نالعميل العبثيي المسيتمر فيي نقيل نخال

 معنى اللفظ الى معنى لفظ  خر .

ومم هنا تالحظ ميثالً : أننيا وجيدنا أل لفيظ ) نحير ( فيي القير ل  

يستعمل لل ول الفسيح اليذو يتييمم ت وينيات أخير  وأفيالك ونظيم 

نالنسيبة متحركة وأم م نذلك وضع حلوٍ  شاملٍة لياٍت كثير ٍ كانيف 

حيث عبر عم  ) الفياً ( كما نسميه  –لهم تش ل معيلة ال حل لها 

 نلفظ البحر .

كذلك نالحظ أل األشخاص المعتديم نأنفسهم والعيارفيم نأسيرار 

اللةة لم يستعملوا أيّة عبار  أو لفظ نداللة لفظ  خر واقصد نهم النبي 

ركييات )  ييلى هللا عليييه و لييه و سييلم ( أو مييم يعلييم عنييه معيياني وح

ً ال يم نيه أل  األ وات . ففي مقا  التحدو يم نني أل أّدعي أل أحيدا

يأتي نمثا  واحد  حيح الستعماالٍت فيها مبالةة أو كذب فييالً عيم 

المجاز وردت عم أحد هيؤالً الرجيا  العيارفيم . عليى أل ) داللية ( 

وفي هذا  –اللفظ شيً وانطباقه على موضوعه الخارجي شيً  خر 

 ذات تتخبط االعتباطية كما سيأتيك في أمثلة أخر  .الموضوإ نال
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 المبحث الثامن

 أ نــــا  المجـــــاز

دت أ نا  المجاز نصور ٍ نهائية على يد فخر الديم الرازو  حّدِ

ً . ويم ننيا أل نالحيظ أل  ) الملقب عندهم ناإلما  ( ناثني عشر  نفا

 ييينا  . اإلشييي االت السيييانقة تجتميييع أو تفتيييرق فيييي جمييييع هيييذه األ

ونييالطبع توجييد خصييائل ذاتييية أخيير  فييي األمثليية ألل ل ييّل تعاقييب 

حركته الخا ة نه كما أسيلفف ونالتيالي فل يّل مثيا  حيلٌّ مختليٌف فيي 

النظيييا  القصيييدو . وليييذلك فاألمثلييية المييييرونة ال تسيييتوعب جمييييع 

االحتماالت المتوقع أل تدخل فيها . ول م ي في تفنيد األمثلة ومم ثّم 

ها كشييواهد علييى طريقيية وأسييلوب الحييّل القصييدو فييي حييّل إشيي االت

 معالجتها . فلنمض قدماً في هذا العمل . 

 

 . إطالق السبب على المسبب:  الصنف األّول

 وهذا الصنف يتفّرإ إلى أرنعة أنواإ :

 :  المجــاز الفاعلي:  األّو 

 مثل إطالق النظر على الر ية .

 قالوا : ) يقا  نظرته أو رأيته ( .

ا أل هيذا الخليط فيي اإلعتباطيية هيو سيبب ظهيور المشي لة ويبدو

ال المية التي ظهرت في الفلسفة نيم المت لّميم والمتعلّقة نـ ) ر ية 

هللا ( . فبعيييهم اّدعييى أل هللا يُيير  فييي الخيير  ونعيييهم اّدعييى أنييه 
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يُر  في الدنيا ونعييهم أن ير ر يتيهُ فيي كليهميا . وقيد اسيتعمل كيّل 

لتأييِد قولِه . ول م يوجد إش ا  لةيوو فيي هيذا منهم النل القر ني 

 المثا  : 

فقوله ) نظرته ( أو ) رأيته ( هو اسيتعما  خياطي ألل ) نَظيَر ( 

فعل ال يعمل االّ نواسطة والسبب في ذلك أل الحركة العامة فيه ذاتية 

وداخليية ، فحينميا ي ييول هيد  الحركيية خارجيياً تحتيياج اليى واسييطة 

) نظرت إليه ( أو تقو  ) نظرت في        كتانيك فتقو  :              

 لي ( .

 ولم يستعمل في القر ل االّ نواسطة : 

  ٌيوم ذ ناظر    الى رنها ناظر   وجوه   23/  القيامة 

 انظر إليك  أرني    134/ األعرا 

  ينظرول إليك وهم ال يبصرول  وتراهم     198/ األعرا 

ماوات واألرض أو لم ينظروا في مل وت الس /  185األعرا 

هللا وال ينظر إليهم  وال ي لمهم   / 77   عمرال 

  فلينظراالنسال الى طعامه /  24عبا 

 إلى  يات أخر  كثير  .

وحينما ي ول هد  الحركة داخلياً ـ وغاية الناظر هي الفحل أو 

 التأمل وانتظار النتائج فأنه ال يحتاج الى واسطة .

 قا  تعالى :  
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  ما ينظر هؤالً اال  يحة واحد  / 15ص 

  فالقه إليهم ثم تو َّ عنهم فانظر ماذا يرجعول  28/ النمل 

  مم طر  خفي  ينظرول  / 45الشور 

       سننظر أ دقف أ  كنف مم ال اذنيم  قا  / 27النمل 

  ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا   / ً46النسا 

) أنظَر ( ـ يعمل نفا العمل سو  أل الفاعل يخرج ) والرناعي 

النظر ( منه ويعطيه الى مم وقع عليه الفعل ، فهو يعطيه مهلة لمد  

 كافية للنظر مثل :

 انظرني الى يو  يبعثول  /  14األعرا. 

نالحظ كذلك أل ) رأ  ( ال يحتياج اليى واسيطة دومياً ألل حركتيه 

لى مفعوله مباشر  . فإذا أردت خارجية في نفا التعاقب فهو يقع ع

نالنظر المعنى الخارجي فيجب أل تقو  ) نظرت الى فالل ( وال تقو  

) نظرت فالنا ( فاألخير معناه أنّك تأملف مجي يه أو رجوعيه ميتمهالً 

 عليه .

إذل فاالسييتعما  ) نظرتييه ( نمعنييى ) رأيتييه ( الوجييود لييه االّ فييي 

 أذهال علماً اللةة.

) نظير (  ( اسيتعماالً للفعيل  90يقيرب ميم ) ويم نك مالحظة ما 

في القر ل لتعلم أل القاعد  النفة  حيحة . وأهل اللةة االعتباطيول 

ال يم يينهم نعييد ذلييك أل يأتونييا نشيياهٍد واحييٍد علييى هييذا الصيينف ممييم 
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يعتقدول أنيه ينطيق نلةية سيليمة فالتحيدو قيائم عليى اإلتييال نشياهد 

دعاً أو الرسائل أو غيرها ، نبوو أو علوو مم النهج أو  حائف ال

 نل الشواهد كلها نخال  ما ذكروه .

 

 : المجـــاز الةائي:  الثاني

 ) كتسميتهم العنب نالخمر (                            

نالحظ في هذا الصنف ضعف الشاهد نصور ٍ جليٍة . ذلك ألل هذا 

مي االستعما  لم يذكر عم أحد قط سيو  علمياً اللةية . فيال أحيد يسي

ً فيي النهايية   نيل  ً لمجّرد أل غاية العنب أل ي ول خمرا العنب خمرا

ييرو  ( وهييذا االسييتعما   تسيمى الخميير  أحيانييا للييولعيم نهيا ) ننييف ال َ

شييمل عملييية التوليييد نلفييظ ) ننييف ( . وتسييمى عنييد الشييعراً ) ننييف 

 العنب ( وهو على مثا  األّو  في الصحة .

ً أ لها العنُب ( وهو يشير وليا في الشعر االّ مم مثل )  هبا

الى األ ل وال يجعل اللفظ نديال لآلخر . ولم ي تف الخر نقوله ) إذا 

َل أل  ً ل نيه أِمي ٍة ( ألل ال رمية ليسيف خميرا ما مفُّ فادفني نأ ل كَرمو

 يتخمر في عروقها فقا  ) تروو عظامي نعد موتي عروقها ( .

ية نقولييه ) والسييؤا  األخييير : مييم هييم الييذيم نسييب إليييهم التسييم

 تسميتهم ( ؟

 

 : المجــاز الصورو:  الثالث
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 ) كتسميتهم القدر  يد (                                      

وفيي هيذا النيوإ ميم المجييازات يتسيائل الحيّل القصيدو عيم اليييد 

نفسها لماذا سميف يداً ؟ وعند ذلك ي شف لك عم قيمة التعاقب ) يد 

ً عم أو استعما  . فال تعاقب نفسه يحميل  يفة حركيية تفييد ( مجردا

فييي معنييى ) القييو  ( والسيييطر  المباشيير  أو الييتح م ومييا شييانه ،  

ً مييم الحركيية تنطبييق  وحين ييٍذ ت ييول تسييمية اليييد ) المعلوميية ( جييزًا

عليها حركة التعاقب . فبهذه الحركة العامة يم م القو  أل ) هلل يد ( 

ل ل قو  فاعلية ييد ، ل نها ليسف ذراعا مجسماً  وللشما يد أيياً و

يد  وهذه اليد هي القو  المتصلة نيم الفاعل والواقع عليه الفعل . 

 . هللا فوق أيديهم 

ال م يال إذل الستشيهاد ) المجسيمة ( نمثيل هيذه اليية وال م يال 

كييذلك للييراّد عليييهم نييأّل هييذا مجيياز نييل هييو اسييتعما  حقيقييي . ويييد 

. ً  اإلنسال هي استعما  حقيقي أييا

 

 : المجــاز القانلي:  نعالرا

 وهو قولهم ) سا  الوادو ( .                             

وفي هذا االستعما  إش ا  خاص نه . فالقانلي اسم لهيذا النيوإ  

يقصد نه أنه قانل إلطالق اللفظ عليه واستيعاب الحركة مثل الوادو 

مياذا فهو قانيل للسييالل . ول يم إذا كيال كيذلك فاالسيتعما  حقيقيي فل

 يدخل في  نف المجاز ؟
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وهييذا اإلشيي ا  المنطقييي يتعلييق نالرانطيية نيييم النييوإ وتعريييف 

 المجاز وهو كما تر  إش ا  معقو  . 

وقد يقا  أل سيالل الوادو ال يلةي وجوده فالوادو يبقى ل م مم 

ً نةض النظر عم القانلية للسيالل ؟  قا  أنه سميَّ كذلك مجردا

إذل فهيي موجيود  عليى نحيو ميا فيي القانلية ذاتية في اليوادو و

ً ـ  لفييظ الييوادو نفسييه . والحييّل القصييدو يجعييل الييوادو اسييماً عامييا

والوادو المعهود هو أحد مسميات هذا اللفظ ـ وقد ينطوو على نوإ 

مييم المجازفيية ـ نمعنييى أل الييوادو الحقيقييي ليييا هييو الييوادو فييي 

م األذهييال ول ييم الييذو فييي األذهييال ) ظيير  ( لمعنييى هييذا اللفييظ ميي

ظروفييه المختلفيية ـ ففييي الف يير واألخييالق يوجييد ) وادو ( حقيقييي 

مطانق للحركة وهو انحدار الف ر واألخالق نجرو سريع مم األعالي 

 الى الهاوية .

وقد ظهر ذلك فيي التعبيير القر نيي ) فيي كيّل واد يهيميول ( ـ إذ 

المعلييييو  أل الشييييعراً ليسييييوا هييييائميم فييييي الوديييييال             ) 

 ة ( .اال طالحي

وللحركيية العاميية فييي الحييّل القصييدو قييدر  فائقيية فييي اسييتيعاب 

االستعماالت المتنوعة مع الحفاظ على أ يل الحركية وتجنيب الخليط 

 نيم الدالالت .

فإذا كال اللطف اإللهي مثالً في األعلى فإّل المنحدر هيو موضيع 

لتجمييع فيييوض هييذا اللطييف ويم ييم تسييميته وادييياً ول نييه سيييل مييم 
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 العنايات اإللهية . الفيوضات أو

ويم م أل ي يول ليه موضيع جةرافيي أييياً فيي نقعية ميا مباركية 

 ومثل هذا الوادو ذكر في القر ل أيياً .

ٍ  خٍر أشار اليى سييولة اليوادو نيل األوديية عليى  وفي مثٍل قر نّي

الجميع . وإذا الحظف ذلك ندقٍّة على طريقة الحّل القصدو علمف أل 

ديال ( المعهود  ، ول م تليك الودييال هيي الداللة هنا ال تخل ) الو

 ظر  لها وذلك في قوله تعالى : 

  وسالف أودية نقدرها 

 فهذا االستعما  هو الخر استعما  حقيقي .

في الحّل القصدو تالحظ نوضوح أل المعياني المختلفية فيي       

مناهج البحث المختلفة مثل ) األدنية ، الفقهية ، العرفانية ، الباطنية 

، ال شفية والتاريخيية ( وغيرهيا تتجميع فيي داللية الحيّل القصيدو ـ 

 نخال  التبعثر واليياإ في الحّل االعتباطي .

 

 . : إطالق المسبب على السبب الصنف الثاني

مثاله عندهم إطالق اسم الموت على الميرض الشيديد . وكميا     

 تالحظ فهنا ضعف شديد في اختيار المثا  المناسب .

إذا كانييف االسييتعماالت فييي ذلييك نسييبب تييرانط العلييل مييع ألنييه     

نعيها البعض فهو نمثانة ) التوقيع ( أو ) الحيدس ( أو الييأس ميم 
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الحيا  ، على أل لفظ ) الموت ( نفسه ال يعني شي اً سو  ) انقطياإ 

 الحركة ( وهذا المعيار  حيح قبل الحّل القصدو .

ت األرض أو كما في إذ لو الحظف االستعماالت القر نية في مو   

 قوله :

  يمشيي نيه فيي النياس ً ً فأحييناه وجعلنا له نيورا أومم كال ميتا

كمم مثله فيي الظلميات لييا نخيارج منهيا  كيذلك زيّيم لل يافريم ميا 

     كانوا يعملول

 122األنعا  /     

لوجيدت حركية د ونيية فيي األّو  للخيروج مييم الظلميات ، فييي     

إعاقة الحركة ، ومم هنا فإّل إطالق  لفظ حيم تقو  الظلمات نفسها ن

المييوت مم ييم حقيقييية فييي كييّل حاليية تنقطييع فيهييا الحركيية الحيوييية 

النشيييطة مهمييا كييال نييوإ الحركيية ـ وأهمهييا حركيية الف يير أو حركيية 

 اإلنسال .

والمرض الشديد المعقد والقاطع للحركة هو نأية  ور  ) موت 

ً علييى أهييل القبييور نييا لمعنى اال ييطالحي ( ، فيياللفظ ليييا مقصييورا

 للقبور أيياً . وعلى ذلك معنى قوله تعالى في الية :

 وكنتم أمواتا فأحياكم  

ً نحيث أل العمل اإلحصائي ينتج كما في لفظ   وغيرها ال ثير جدا

ً اكبر مم المجازات وقد يندر أو ينعد  وجود االسيتعما   ) ذاق ( كما
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عريف خياطي ننفسيه الحقيقي وفق التعريف االعتباطي ، وعلييه فيالت

 ومخالف للنظا  اللةوو .

 

مجيياز إطييالق اسييم الشيييً علييى مييا :  الصنننف الثالنن 

 : يشانهه

 كإطالق لفظ الحمار على البليد وهو االستعار  .

ويم م مناقشة هذه الفقرات على أساس اللةية المسيتعملة للحيل 

االعتباطي قبل معرفة أو حيل  خير . فهيو يقيو  إطيالق اسيم الشييً 

 يشانهه .على ما 

 فإذا قا  المرً ) فالل كالحمار ( .

فهيييو عنيييدهم تشيييبيه وقيييد يعليييم السيييامع نمييياذا هيييو كالحميييار إذ 

ً ميم السيلوك كقيّو   المفرون منه أنه ال شبه نينهما اال إذا أراد نوعا

 االحتما  أو البالد  ـ فهو كالحمار في تلك الصفة وحسب .

ا االسيتعما  هيو ول م إذا قا  الميرً ) هيذا الرجيل حميار( ـ فهيذ

 المجاز والذو هو  مم نوإ االستعار  . 

وهذا تهاول في الحدود المسموح نهيا للمجياز فيي نفيا األف يار 

االعتباطييية ومخييالف للجمليية المنطقييية فييي مبيياحثهم حيييث ال ي ييول 

ً قط  ـ  وهو ال يختلف نشيً عيم عبيار  مثيل ) األفعيى  الرجل حمارا

أو ماشاكله مم عبارات ال منطقية  كلبة ( ، ) السفرجل يقطيم ( ، ...

. 
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علمييا أنييه لييم يييؤثر عييم الفصييحاً أمثييا  ذلييك وإنمييا يييؤثر عيينهم 

التشبيه  ومع ذلك فإّل الحمار سمي كذلك لوقوعه في الداللة العامة 

 للتعاقب الصوتي وهذا هو الحّل القصدو لمثل هذه المسألة .

 

 : مجاز تسمية الشيً ناسم ضده:  الصنف الرابع

قييياب نسيييبب الجريمييية نيييالجزاً المخيييتل نمقانلييية كتسيييمي  ة الِع

اإلحسييال نمثلييه . والمناقشيية هنييا نسيييطة للةاييية ، فييإّل اختصيياص 

الجزاً ناإلحسال هو مم مبت راتهم اللةوية وجزً مم اعتباطيتهم ال 

 مم اعتباطية النظا  اللةوو .

إذ ال يوجييد ومييا وجييد عرنييي خّصييل الجييزاً ناإلحسييال فقييط ، 

ً وإنما هو نفسه مقانلة الشيً نما هو والجزاً ليا  ً وال ثوانا عقانا

 ) ً ً لميا قيا  العرنيي ) جيزاك هللا خييرا مم جنسه ـ وليو كيال مخصصيا

ول ييال اكتفييى نقولييه ) جييزاك هللا ( ، وال يسييتطيع العرنييي قييو  هييذه 

ً ألنه يتحّرج مم انتظيار السيامع لت ملية العبيار  ننيوإ  العبار  مطلقا

ً .الجزاً إذ يم م أل ي  ً أو شرا  ول خيرا

ومم ناحية االستعما  فقد استعمله نفا أهل اللةة نهيذا العميو  

في جواب الشرط إذ سموه ) الجزاً ( ـ وليوال إفادتيه عميو  األفعيا  

 لما كال يصلح لعمو  أجونة الشرط : إل تفعل كذا فعلف كذا .

والزعم أل النل القر ني هو مصدر مباحث األلفاظ هو أكذونة . 

لمحف نتحفظ الى أل األمر قيد ي يول مختلفياً أو مع وسياً ال فيي وقد أ
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المنهجييية نييل فييي األهييدا  أو أل اليينل القر نييي هييو الهييد  مييم 

 ت ريا اإلعتباطية في اللةة .

وامتلك وثيقة سرية سأعلم عنها يوما ميا تيد ُّ عليى نحيو قياطع 

 على هذا األمر .

لفظ الجزاً :  فهذا هو استعما  النل القر ني لِ

 6/  146ذلك جزيناهم نبةيهم (                       )

 7/  152) وكذلك نجزو المفتريم (                    

 12/  75) وكذلك نجزو الظالميم (                    

 7/  40) وكذلك نجزو المجرميم (                   

 21/  29) فذلك نجزيه جهنم (                          

 41/  27ولنجزينهم أسوأ الذو كانوا يعملول (        )

 35/  36) كذلك نجزو كّل كفور (                      

 6/  93) اليو  تجزول عذاب الهول (                 

 3/  87) جزا هم أل عليهم لعنة هللا (                

 17/  98) ذلك جزا هم نأنّهم كفروا (                  

 18/  106) ذلك جزا هم جهنم نما كفروا (             

 4/  93) فجزا ه جهنم خالدا فيها (                   

ًُ سي ة نمثلها (                           10/  27) جزا

ًً لمم كفر (                               54/  14) جزا

 9/  26) وذلك جزاً ال افريم (                      
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  ً وعشرات أخر  مم الموارد التي ذكر فيها لفظ الجيزاً مقترنيا

 نالعقاب وليا مختصا نالثواب وحده . 

ً ـ فإذا زعموا  وكذلك نالحظ المعنى العا  للجزاً في القر ل أييا

ً ما نعتقد انهم يجرًول عليى اليزعم نيأّل جمييع تليك الميوارد  وكثيرا

العقياب والثيواب سيوية ـ هيي هي ) مجازات ( فإّل موارد العمو  ـ ن

مم النوإ الذو ال تتم م االعتباطية مم تفسيره ألنه يتيمم العقاب 

 والثواب . ومثل هذه الموارد هي في اليات :

) كّل أمة تدعى الى كتانها اليو  تجزول ما كنتم تعملول (        ـ 

28  /45 

سعى (      ـ ) إل الساعة  تية أكاد أخفيها فيها لتجز  كّل نفا نما ت

     15  /20 

ـ ) اليو  تجز  كّل نفا نما كسبف (                                                           

17  /40 

فهذه الموارد مثال ـ يستحيل تصيور مجياز فيهيا وهيي تجميع فيي 

ً يفيد مقانلة العمل نجنا جزاً ميم جنسيه إل  الجزاً ناعتباره لفظا

ً وال  ً فخيرا ً ، وهي تجمع العقاب والثواب فيال ت يول خيرا ً فشرا شرا

ً مم جهة وحقيقة مم جهة أخر  .  مجازا

وال يتوقييف األميير علييى ذلييك ففييي خطييو  ثالثيية نالحييظ تخصيصيياً 

غريبا في القر ل وكأنه يتنبأ نمحاوالت لتدمير اللةة مستقبالً فيتم في 
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ً . أو كونه مقان لة مم إحد  اليات حصر الجزاً نهذا المعنى حصرا

 جنا العمل وذلك في قوله :

) ومم جاً نالسي ة فال يجز  الذيم عملوا السي ات اال ما كانوا 

 28/  84يعملول ( 

فقد ترَك التصريح ننوعه وحصره نأدا  الحصر ) االّ ( نـ ) العمل 

ً نالعقاب  ( وذلك ل ول الجزاً عا  في العقاب والثواب وليا مختصا

. 

 وهناك مناقشات أخر  :

 إظهار المعنى نلفظ عم طريق لفظ مياد تحتاج الى تفسير ، فإلّ 

فهو في هذه الحالة نوإ مم التورية ـ وفي هذا اللفظ ال توجد تورية 

ما . إذ المهّدد نالعذاب والخزو ال يراعى في استعما  لفظ ما ـ كميا 

لو قا  أحد أل األمر يحتاج الى إظهار العقاب كما لو كال مثونية نيل 

ه . وفي كتاب ) اللةة الموّحد  ( إذا راجعف التسلسل ) إ الواقع خالف

ـيي   ـ ا ( فانييك تجييد نحثيياً لطيفيياً عييم لفظييي ) العمييى ( و ) البصيير ( 

وكذلك ) الر ية ( ـ نحيث أل إطالق لفظ ) نصير ( على أعمى النظر 

هو استعما  حقيقيي ييراد نيه مراعيا  كونيه غيير أعميى فيي مجميوإ 

ً ، ألل الصفات إنما هو أعمى العي نيم ومم المحتمل أل ي ول نصيرا

 اإلنصار مم أفعا  القلب ال مم أفعا  العيم .

وقييد تييّم التفريييق هنيياك نيييم األلفيياظ الثالثيية وعالقاتهييا ن لتهييا : 

فييالنظر الخييارجي للحاسيية والبصيير للقلييب والر ييية للعقييل ، ونييذلك 
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ح يسقط البحيث ال الميي المسيمى ) ر يية هللا ( سيقوطاً لةويياً ويصيب

ه مم هذا التفريق  االستناد الى اليات القر نية استناداً عشوائياً لخلّوِ

. 

 

 : مجاز إطالق اسم الجزً على ال ل:  الصنف الخامس

 مثل إطالق لفظ األسَود على الزنجي . 

ً نيييم التعريييف وهييذا  وعنييد مالحظيية تعريييف المجيياز نجييد افتراقييا

 الصنف .

اللول ؟ والجواب : نعم  والسؤا  األو  هو : أليا الزنجي أسود

 . فهذه الصفة مشتركة ل افة الزنوج .

والسؤا  الثاني : هل السواد في الزنجي حقيقة ؟ والجواب : نعم 

. 

إذل فاالسييييتعما  مييييم نييييوإ ) الحقيقييييي ( ال ) المجييييازو ( ألل 

التعريف ذكر الحقيقي وفي نعض شروحهم لم يذكر ما هو المجيازو 

 ذلك ( . إذ اكتفى نالقو  ) ما هو ع ا

األسَود إذل  فة ليم تنقيل ميم معناهيا اليى معنيى لفيظ  خير ـ نيل 

نقيف عاملة وهي مثل أل يقو  الميرً ) اليرازو ( مير  ويقيو  مير  

أخر  ) فخر الديم ( ـ فإذا قيا  القائيل : ) األسيَود ( فإنيه ليم يجعليه 

محل الزنجي أو نمعناه حيث يشير الى األ ل أو الساللة أو الجينا 

ل  فة عامة أخر  ، وهذه الصفة هي شيً عا  ل يل ميم نل استعم
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كال له اسيم ولقيب وكنيية و يفة يعير  نهيا ـ كيّل منهيا حقيقيي فيي 

 موضعه .

إذل فهذا الصنف مم المجاز هو مجرد وهم مثل ناقي أ ينافه ال 

وجود له االّ في التصورات الذهنية المحّدد  ننوإ ميم اال يطالحات 

ِقة المعنى في أذهال علم  اً اللةة .الييّ

 

 : مجاز إطالق تسمية ال ل على الجزً:  الصنف السادس

 كإطالق لفظ العا  على الخاص .

اكتفى نهيذا المثيا  وال أعليم ميا هيي مقا يده ميم ذليك إذ ال نجيد 

ً يطلق لفظ العا  على الخاص ـ نل التفريق عليى أشيّده فيي عليم  أحدا

ميييع اخيييتال  ال يييال  أو الفلسيييفة أو أ يييو  الفقيييه أو النقيييد األدنيييي 

 المصطلحات .

ً أل هناك التباس في األمر ألل العا  هو ال يل والخياص هيو  علما

الجزً ، فإّل كال المقصود ميا يحيدث فيي اإلنشياًات المتنوعية مثيل 

قييولي : ) وهييذا نشيي ل عييا  هييو كييذا ( ـ واألميير خيياص فيينحم نييازاً 

نسبية يقرر فيها ما هو خاص وعا  الموضوإ والمنشأ ـ ألل ما هو 

  في فيرإ فقهيي ميثالً ، هيو خياص نالنسيبة ألنحياث الفقيه ـ عنيد عا

المراقييب الخييارجي وهييذه النسييبية ال عالقيية لهييا نموضييوإ المجيياز 

. ً  والحقيقة مطلقا
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 : مجاز إطالق ما نالفعل على ما نالقو :  الصنف السابع

ل . ر على الخمر في الّدِ  كإطالق لفظ المس ِّ

َّميه  فقيدال ألفياظ مالئمية للمثيا  لعيد  هنا التباس في األلفاظ ـ حت

 وجود موضوإ حقيقي له في الخارج .

ر فعيالً ول نيه اختياره عليى أميل أل نفهيم  ألل ) الخمر ( هو مس ِّ

منه أنه ال زا  في طريقه للتخمر فهو خمر نالقو  أيياً وهذا أقصى 

 ما نستطيع نه الدفاإ عم المثا .

فعل مستمر كبنياً  واألمثلة نهذا الصدد ال حصر لها فهي في كلّ 

 الدور والزرإ وطبخ الطعا  وخياطة الثياب و نع األثاث ... الخ .

فالزارإ يقو  : ) الحنطة جيد  هذا العا  ( . إذ ميع أنيه فيي أو  

الموسم فقد أشار الى الزرإ أنه نحالة جيد  ، والنجار يسمي الخشب 

ع هيي المقطَّع المعد لصنع سرير لزيد : ) سرير زيد ( ويقو  للصان

ً نالفعل وإنما نالقو  والمالحظ هنا أل  سرير زيد مع أنه ليا سريرا

ذلك اقرب الى البحث الفلسفي منيه اليى اللةيوو ول يم عنيد الرجيوإ 

الى تعريف المجاز والحقيقية نالحيظ فيي جمييع األمثلية المحتملية أل 

 االستعما  هنا حقيقي وال يطانق تعريف المجاز .

ة لصنع سرير واليصلح لصنع دوالب فالخشب المقطّع ـ هو حقيق

والزرإ هو زرإ الحنطة ال شعير وال ناقالً مثالً وكذلك ميافي اليدل 

هو خمر أو مس ر وليا شي اً  خر واأل ل أل تلك التسميات مميز  
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فلم تذكر العبارات كامل لوضوح المطلب مثل     ) زرإ الحنطة ( أو 

 مجاز . ) الخشب المعد لسرير زيد ( ـ فهذا اختصار ال

واليم م للنجار اختصيار العبيار  اليى ) الخشيب المعيد ( ألل فيي 

المحل خشب كثير معّد الشياً كثير  ـ فاالختصيار الةيى مفيرد  زرإ 

والةى عبار  ) الخشب المعد ( واكتفى نم   وهد  الحركة والفعل ـ 

ونالتالي فهو لم يتجاوز ناللفظ مم موضعه الى معنى لفظ  خر عليى 

 از .تعريف المج

ولنا أل نسا  الحّل االعتباطي عم اللفظ الخر الذو نقل أل اللفظ 

االو  في مثا  اليزرإ والخشيب المعيد ـ فهيذه األلفياظ عامية المعنيى 

 واللفظ الخر هو كما تالحظ نفا اللفظ االو  حنطة وسرير ... الخ .

 فاليجد ولم يجد االعتباط اللفظ المنقو  أل معنى االو  .

مجاز إطالق المشتق نعد زوا  المشتق :  الصنف الثامن

 : منه

 مثل ضارب على مم فرن مم اليـــرب .

في هذا النيوإ ت فيل مييثم البحرانيي نالةياًه حينميا قيا  : ) وقيد 

 عرفف أل ذلك هل هو مجاز أ  حقيقة ؟ ( .

ويقصد نهذه العبار  مياذكره فيي المقيدمات ميم أل ذليك هيو ميم 

ج المسييألة  نطريقيية ذكييية فييي قولييه تعييالى : )  النييوإ الحقيقييي وخييرَّ

 ناسط ذراعيه نالو يد ( .

 خال ته أل مثل قوله : 
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 ) مم إله غير هللا يرزق م مم السماً واألرض (

الفعل المستمر ) يرزق م ( يشتمل على األزمال كلها أو ييرزق م 

. ً  دوما

ول م حينما ال يريد المت لم إنراز الزمم فانه يأتي نصيةة الفاعل 

ناسييط ذراعيييه ( ـ أو أل حالييه هييو كييذلك نةييير اشييار  الييى  مثييل : )

 الزمال .

والمناقشه هنا أّوالً مع واضع هذا الصنف فعلى رأيه أل كّل اسم 

فاعل هو نالنهاية مجاز ألل كّل فاعل قد يفرن مم الفعل مثل كاتب ، 

 عامل ، راحل ، ساكم ... الخ   

ً غريباً ؟ ل نه اختاره في ) ال يرب ( العتقاده أل اليا ذلك أمرا

اليرب فعل ال ي ول إال مر  واحد    وهو خطيأ شينيع ألل الييارب 

 فة مالزمة متلبسة حتى لو كال مر  واحد  لما يستلز  نعدها تبعة 

مييم نييوإ مييا مثييل ) قاتييل ( ـ فالحيياكم إذ يسييأ  عييم   ) القاتييل ( و ) 

ل ولو اليارب ( لمحاكمته ـ فانه يسأ  لةوياً عم تلبّا الفعل نالفاع

مر  واحد  ل نيه اتصيف نهيذه الصيفة وكونيه مو يو  نهيا ال تنفيك 

 عنه .

والى أل تتوضح مناقشة الحّل القصدو مع ميثم في تخريجه لـ ) 

ناسط ( فإّل عد  ظهور الزمال فيي  ييةة الفاعيل لييا ألل الميت لم 

اليريد التنويه عيم الزميال نيل لظهيوره التيا  فيي نفيا الصييةة ميم 

 تصف نها فال ضرور  لذكر زمال  خر .حيث أل الفاعل م
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وعند المناقشة على أ ل التعريف تالحظ المخالفة مع التعريف ـ 

زيد ضرب عمرو ـ فهو اليارب : هيل هيذا حقيقية أ  اخيراج لمعنيى 

 ضرب الى معنى  خر ؟

والسؤا  الخر ماهو اللفظ الخر المنقو  إليه معنى اللفظ وفيق 

 تعريف المجاز ؟

صدو أل األفعا  التي ال تتيمم الت رار على نحو يالحظ الحّل الق

ما أو المالزمة الزمنيية المسيتمر  ـ يالحيظ فيميا إذا كانيف كالصينف 

 االو  تحتاج الى اختصار أ  ال ، خال  التركيب :

ً ؟ (  يقو  القاضي : ) أيم الرجل اليارب عمرا

 ويقو  : ) أيم الرجل الذو كال ضارنا لعمرو ؟ (

 تاسيا الف ر  عم الفران مم العمل .وإضافة كال هنا ل

ً مم نوإ ما كالحالة السانقة ، ألل  ال تتيمم هذه الحا  اختصارا

هذا التركيب مقصود وغايته انقاً التبعة على اليارب فهي مرافعة 

له فلو قا  ) كال ضارناً ( ، فالعبار  تشير الى التهاول في المسألة 

 مم حيث االشار  الى انتهاً الفعل .

ِيير عييم المعييايير الف رييية  ل ييم اللةيية ليسييف جامييد  ، وانمييا تعبّ

واالخالقية نما تمتل ه ميم قيدر  عليى التعبيير ، فقوليه ) اييم الرجيل 

اليارب ( إنما هو استعما  حقيقي وإل مرَّ زمانه ـ أو اتصف نهذه 

ً الى أل فاعل الشيً مر  ـ ليه  الصفة المالزمة وهي تشير ) فلسفيا

ت أخر  وهذه القدر  ال عالقة لها ننوإ الفعيل القدر  على فعله مرا
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فاالمر سواً في الصانع والعامل وال اتب ... اليخ ميع االخيتال  فيي 

 حركة التعاقب .

 

: مجاز أطالق اسم الحقيقة العرفية عليى  الصنف التاسع

 : غيرها

. ً ً عرفيا  كاطالق لفظ الدانّة للفرس على الحمار وغيره مجازا

لصنف هو مم الوضوح نحيث اليحتاج الى اعتقد أل نطالل هذا ا

مناقشة . إذ لم يخصيل أحيد لفيظ ) الدانية ( للفيرس . وهيذه العيرب 

الزالف في جميع المناطق القروية تطلق اسم الدانية عليى الجياموس 

والبقر والخيل والحميير نةيير تخصييل لصينف منهيا كميا هيو أ يل 

 اللفظ في اللةة .

ةة الجمييع ) الييدواب ( وقييد امييتألت كتييب التييراث ناسييتعما   ييي

 لالشار  الى مختلف ال ائنات المتحركة حركة انتقالية .

وفي الفقر  التي تعّر  هذا النوإ مم المجياز تنياقض أييياً ميع 

أ ل التعريف إذ التعريف أ الً للمجياز والحقيقية فيي اللةية ال كيول 

اللفيظ حقيقيه عرفيية ) ونخا ية إذا لييم يعير  هيذه الحقيقية أحييد ( . 

الدواب ( في الحّل القصدو تشير إلى كّل متحرك ولو نةيير  ولفظة )

 انتقا   فيشمل النبات ) انظر اللةة الموّحد  ( ـ لفظ ) دب ( .

 

 : المجاز نسبب النقصال والزياد :  الصنف العاشر
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 قا  فخر الديم :

) وتحقيقه أل ال لمة كما أنها تو ف نالمجاز لنقلها عم معناها 

لهييا عييم ح ييم كييال لهييا الييى ح ييم ليييا هييي فقييد تو ييف نالمجيياز لنق

نحقيقة منه كقوله تعيالى : ) واسي ل القريية ( والتقيدير واسيأ  اهيل 

 القرية (. انتهى .

نوقشف القيية مم جهٍة ما سانقاً غير ما نريد مناقشته ، وهيي 

كول اإلعراب والح م النحوو ال عـــالقة له نصدق أو كيذب العبيار  

فاظ وضرب البحراني لذلك مثال قيا  : ليو في النسب الداخلة نيم األل

قلف ) لمسف السماً ( ـ فالسماً مفعو  نه ويستحق النصب حقيقة 

 وكذلك القرية في المثا  .

ثيييم نييياقب النسيييبة فيييي نفسيييها فيييادعى أل المجييياز فيييي النسيييبة 

 والتراكيب .

إما نحم فقد فنَّدنا هذا المجاز نأدلة واضحة ميم النظيا  القر نيي 

تيمم هذا العنوال ومرَّ هناك تفصيلٌ أظهير جيزً ميم في ال تاب الم

دقائق هذا النظا  في استعما  ) أهل القرية ( في موارد واستعما   ) 

 القرية ( في موارد أخر  نةير لفظ ) أهل ( .

وقيد عليق أحيدهم عليى ذليك الشيرح قيائال أنيه يبيرهم عليى جهييل 

وعييد  وتخييبط السييلف واعتبيياطيتهم فييي تفسييير التراكيييب القر نييية 

 االنتفاإ نها في النحو والبالغة .
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 المبحث التاسع

 الفرق بين الحقيقــة والمجـــاز

 

الةاية مم هذا العنوال ليسف هيي مناقشية الموضيوإ نفسيه فقيد 

تـّم فيما ميى مم أنحاث التحقيـّق ميم غيياب المجياز ميم أ يله فيي 

ا  التعريف اال لي له مير  وميم خيال  نصيوص التفرعيات واال ين

مر  أخر  ـ ومير  ثالثية ميم خيال  عيد  انطبياق األمثلية المييرونة 

على التعاريف األ لية والفرعية عدا ال شف عيم قيمية األ يوات . 

 إل الةاية هي مناقشة فقر  وردت في هذا المبحث وهي قولهم :

) في ما تنفصل نه الحقيقة عم المجاز ، أنه أما أل يقع نالتنصييل 

لتنصيل فمم وجيوه : أحيدها أل يقيو  الواضيع أو االستدال  . إما ا

 1هذا حقيقة وهذا مجاز (

واليم ييم للمييرً هنييا االّ التوقييف ـ ألل األنحيياث اللفظييية كانييف قييد 

ندأت دوماً ) نداللة ( اللفظ . وقد ظهرت في نحث الداللة مش لتال لم 

 تُحالّ نعد وهما الداللة نفسها ـ الرتباطها نالوضع ـ والوضع . 

ننا ال يم م لنا الو و  الى الواضع لنسأله عم طريقته ومعلو  إ

في الوضع . ول م المثير للدهشة أل الباحث يزعم نعد ذلك أل هناك 

) نل ( على كول اللفظ كذا للمعنى كذا هو حقيقة والخر في المعنى 

                                                        

 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن .  1
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كييذا هييو مجيياز وأل هييذا اليينل هييو مييم الواضييع     نييل يييدعي أل 

 ا مجاز ؟الواضع ) يقو  ( هذا حقيقة وهذ

ومم ثم تُركف العبار  ه ذا نةير شرحٍ إضافي كما لو كال الخليق 

 نلهاً والسامعول والقراً قد فقدوا العقل والذكاً   .

 ولم ي تف نذلك نل نسب الى الواضع أشياً أخر  فقا  :

) أو يذكر واحداً منهما وثالثاً أل يذكر خوا هما وأما االستدال   

) ... 

لناس في حيير  ميم أميرهم إذ ال يعلميول إل وه ذا فهو قد ترك ا

ً في م ال ما أو ييراه  كال ) اإلما  الباحث ( يلتقي نواضع اللةة سرا

 في األحال    .

كّل ما أستطيع قوله هنا : إل هذا هو منتهى التخبّط والتدليا .. 

ألل البحث عم الداللة قاد الى البحث عم الحقيقية والمجياز والفيرق 

ث عم الفرق يفترض الباحث أنه فرن مم معرفية نينهما وخال  البح

 الفرق    وهذه الطريقة الملتوية العالقة لها نالعلم والبحث العلمي .

وإذا أردنا مناقشة الطريقة األخر  لتميييز الحقيقية عيم المجياز 

والتيي هييي ) االسيتدال  ( كمييا عبيير عنهيا نالحييظ المزييد مييم التخييبط 

 والتناقض . فقد قا  :

تدال  فالحقيقة تعير  ميم وجهييم أحيدهما أل يسيبق ) واما االس

المعنى مم ذلك اللفيظ اليى فهيم نعيض السيامعيم ميم أهيل تليك اللةية 

 فيح م أنه حقيقة في ذلك المعنى ( .
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 والمناقشة هنا على شي يم :

: إل هذا العمل ليا استدالالً وال يمف الى االستدال  نعالقة  األو 

اسييتقراً ( لجميييع المييوارد ومييم  مييا ـ ألل مايسييبق االسييتدال  هييو )

نينهيييا ) المجييياز ( ليييذلك اللفيييظ عينيييه . فيييإذا افترضييينا أل الجماعييية 

الميذكور  ـ ال تنطيق نالمجياز ـ فهنياك ميم يسيتعمل نفيا اللفيظ فييي 

المعنى الخر ـ فما هو الميرّجح لصيحة اسيتعما  تليك الجماعية دول 

معليو  أل األخر  واعتبار هذا االستعما  حقيقية دول األخير  ؟ . و

افتراضيينا هييذا محييا  وإنمييا نقولييه جييدالً ، إذ أل أهييل اللةيية أنفسييهم 

 يستعملول اللفظ في تلك المعاني جميعاً على قد  المساوا  .

ً جذرياً .  وفي الحّل القصدو تتةير المسأله تةيرا

ليه نصيور   فالحل القصدو لم يلغ مصطلح ) المجاز ( ول نيه حوَّ

الحركة العامة للتعاقب وهيو يقتيرب جذرية ، إذ أ بح أحد مصاديق 

ويبتعد عنها ننسب متفاوتة ، ول نه اليخرج مطلقاً عم ذلك التسلسل 

. ً  المعيَّم لحرو  اللفظ واليشارك لفظاً  خر في تلك الحركة أندا

ّر نيم الحقيقة والمجاز  الثاني : أل الذو يسبق مم المعاني متةيـ

. 

 وتوضيح هذا األمر كالتي :

وكما فعل سوسير نعد ذلك أل المعنى ـ أو الداللية ـ ال لقد أثبتوا 

تظهر االّ نعد التركيب وقد رأيف أقوالهم في األنحياث السيانقة . إذل 

فما يسبق الى ) فهم السامعيم ( حسب ف رتهم هو الداللة التي تظهر 
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خال  الجملة . فاللفظ نفسه عديم القيمية قبيل التركييب ، ومعليو  أل 

فهمهم المعنييم أو المعاني ال ثير  ناطراد كلما  السامعيم يسبق الى

ّر نسق التركيب ، وسو  تظهر المعاني جميعاً نالنسبة لهم خال   تةيـ

التراكيب . ف يف يتم ّم السامعول مم الح م عليى أحيدها فقيط عليى 

 أنه هو االستعما  الحقيقي دول غيره ؟ .

 وميييم الواضيييح أل هيييذا اإلشييي ا  عليييى الطريقييية التيييي تسيييمى )

االستدال  ( هو إش ا  حقيقي ال يم م ألحيد تفنييده أو اإلجانية علييه 

 نما يطانق إطروحات النظرية اإلعتباطية.

 أما الطريق الخر لالستدال  فقد قا  :

) واما ثانيهما فإّل أهل اللةة إذا أرادوا إفها  غيرهم اقتصروا 

 على عبارات مخصو ة (

الفهيا  عبَّيروا نعبيارات في حيم أنهم على رأييه إذا ليم يقصيدوا ا

 أخر  ، فنعلم مم الفرق أل األو  حقيقة .

إما النل فلم يذكر األمر على هذا النحيو تخلصياً ميم مشي لة أل 

 يت لم المرً ن ال  ال يقصد منه االفها  فقا  :

 ) وإذا قصدوا نالتعبير الحسم نعد الفهم عبروا عبارات أخر  (

 تي الحصر لها .وهذه واحد  مم طرائقهم الملتوية ال 

وفي هذا الطريق االستداللي الةريب نطرح أس لة ال حّل لهيا فيي 

 اإلعتباطية :
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السييؤا  األو  : إل البحييث هييو عييم تمييييز دالليية المفييرد  نيييم 

 الحقيقة والمجاز فما عالقة العبارات التي تتيمم مفردات عّد ؟. 

 السؤا  الثاني : مم هم أهل اللةة ؟ وكيف نحّددهم ؟ .

ا  الثالث : كيف يعبرول أوالً لةرض ) اإلفهيا  ( ويعبيرول السؤ

ً لمجرد ال ال  الحسيم ) نعيد الفهيم ( ؟ ولمياذا ي يّررول كالمهيم  ثانيا

 نعد الفهم ؟ ومم منهم كال يقو  نذلك وأيم ومتى ؟

السؤا  الرانع : كيف يعلم السامع أل العبارات األولى ) لإلفهيا  

؟ وهل عبارات           ) اإلفها  ( ( والتي نعدها هي ال ال  الحسم 

تختلف في الحسيم عيم العبيارات األخير  ؟ ولمياذا ال ي يول الع يا 

 متوقعاً ؟ .

ويم نك أل تيع اس لة غريبة أخر  ول نها لم ت ول أغرب          

 مم الحّل االعتباطي نأيّة  ور  .
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 المبحث العاشر

 دواعـــــي المجــــــــاز

لتفسيير االعتبياطي ـ عيّد  عواميل اعتبروهيا حّدد العلماً ـ فيي ا

دواعي لذكر المت لم المعنى المجازو للـفظ ندالً عم اللفظ الحقيقي . 

وال تسلم تلك الدواعي مم المناقشة ألنها لم تقم على أسا علمية ، 

ولم توضع لها جداو  الستقراً النصوص ندقـّة لفهم مراد المت لم ، 

ً للحدس والتخميم والظم ال غير .وإنما أُعلنف تلك الدواعي است  نادا

 واألسباب الداعية لذكر المجاز عندهم هي :

: أل ي ول اللفظ الدا  نالحقيقة ثقيالً على اللسال إما لثقل  األو 

 أجزاًه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه وي ول           المجاز عذناً.

ويفتيرض  وهذا مجّرد ادعاً ال يسيتند اليى أيّية معطييات لةويية .

هنا أل يأتوا نم ات إل لم نقل ن الٍ  مم الشيواهد ألجيل إييياح لفيظ 

المعنى الحقيقي والذو هو متنافر التركيب أو ثقيل االجزاً وييعوه 

ندالً عم اللفظ المجازو المزعو  ويبرهنوا على نحو واضح على أل 

اللفظ المعدو  عنه هو الحقيقي مم خال  استعماالت أخر   مشهود 

 نها قيلف نصور  عفوية ـ ال إنشائية ألغراض البحث ـ .لها أ

ول م ذلك لم يحدث ال نهذه الشروط العلميية القاسيية للبحيث وال 

ً أنّك ادركف أل المجاز وفق اال نا   نةيرها وال ندول شروط . علما

 المذكور  سانقاً قد طا  أغلب االستعماالت اللةوية حسب اعتقادهم .
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المعنييى إذا قصييد التعظيييم لمييا هييو ليييا : أل ي ييول ألجييل  الثيياني

كذلك أو إذا قصد التحقير وهيو كيائم فيي الحقيقية . مثيا  األو  قيو  

القائل : ) سال  عليى المجليا السيامي ( ومثيا  الثياني التعبيير عيم 

 قياً الحاجة نالةائط .

في هذا الداعي ال تتم ّم اإلعتباطية مم حّل اإلش ا  الهيا  حيو  

حه  ظهور ) التحقير ( مم خيال  المجياز . وهيو إشي ا  منطقيي نوّضي

 كالتي :

إذا أراد المت لم تحقير المجلا مم خال  اطالق لفظ ) السامي ( 

ف يف يفهم السامع ، أو اللةوو ، أل اللفيظ للتحقيير ولييا للحقيقية 

 ً إذا لم ي م لفظ ) سامي ( نالمعنى الحقيقي ؟ ألننا إذا اعتبرناه مجازا

عنى ـ معنى هذا اللفظ ـ الى معنى  خر فيال وفق التعريف انصر  الم

 يظهر التحقير ...   فتأمل في ال منطقية االعتباط اللةوو .

ومعنييى ذلييك أل االسييتعما  العالقيية لييه نانطبيياق أو عييد  انطبيياق 

الدالليية علييى الموضييوإ الخييارجي ألل لييديك دالليية لهييذا اللفييظ     ) 

المجليا هيو قصيد سامي ( فالداللة لم تتةير وعد  مطانقتهيا لصيفة 

المت لم مم التحقيير فليو كانيف مطانقية لصيفة المجليا ليم ي يم ثمية 

د المجلييا   ومثييل هييذا الييذهو  فييي  تحقييير ـ نييل ل ييال مييدحاً يمّجيي

 اإلعتباطية هو  فة دائمة فيها . 

ومم جهة أخر  فهناك خلل فاضح : فالمجاز على التعرييف هيو 

الجملة هو المجيازو  ليا اإلتيال نلفظ ند  لفظ ) األو  الداخل على
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والمتروك هو الحقيقي ( وإنما هو العدو  عم معنى اللفيظ الحقيقيي 

الى معنى  خر مجازو . فلو كال التعريف هو تبّد  الفاظ مع نعيها 

ل يييال يصيييّح ، إذ نتصيييور أل الميييت لم يرييييد فيييي األ يييل أل يقيييو  ) 

 المجلا الحقير ( فعد  الى لفظ ) السامي ( ، ول نيه ليم يةيير معنيى

السامي نل أنقاه عليى معنياه وهيذا هيو منشيأ التحقيير ميم حييث أنيه 

 مخالف للواقع .

فاالسييتعما  لييه حقيقتييال : داخلييية فييي التركيييب وخارجييية فييي 

االنطباق على الموضوإ الخارجي . واإلعتباطية مم الجرجاني اليى 

ً . وهيذا الخليط  ً نل ومخزييا ً فاضحا سوسير ال تفتأ تخلط نينهما خلطا

ييم النظيا  اللةيوو . وهييو يهتيك عم ليية ) التعبييير ( وفيي النهايية يحطّ

مخالف ومناقض ألسا اإلعتباطية نفسها ومم نينها أل اللةة رموز 

ميييم اإلشيييارات ـ فهيييي إذل مسيييتقلة عيييم الموضيييوإ ـ وليييوال هيييذا 

االستقال  لما كانف هناك قدرات متفاوتة على ) التعبير ( عيم نفيا 

ً فييي االنطبيياقالف يير  نتراكيييب مختلفيية قرنيياً ون علييى الموضييوإ  عييدا

 ً الخييارجي ولييوال ذلييك ل انييف اإلشييارات والمشييار إليييه شييي اً واحييدا

 ول انف اللةة جامد  جمود الصخر .

وهذا التصيور فيي اإلعتباطيية قيد أّد  اليى تجمييد اللةية . حييث  

اعتر  نذلك العشرات مم الباحثيم ، نحيث ادعى ) فصحاً ونلةاً ( 

نالغية الجرجياني والسي اكي ميم ) إنشياً جملية أنهم لم يقدروا نعيد 

 . واحد  نشجاعة تامة ( ـ ألنها قيد ت يول مخالفية لشيروط نالغتهميا
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وكذلك أّد  هذا التصّور اليى نفيا النتيجية فيي الةيرب ـ وقيد علّقنيا 

ا نيز  فيي مرحلية الدراسية الثانويية عليى هيذا  ناسلوب قصصيي ولّمي

 : العمل نالقو  الذو كنّا نتهيّب مم إعالنه

) وسيقو  الجيب اللةيوو اللجيب نقيياد  الفيارس المةيوار ليفيي 

شتراوس نشم هجو  ت تي ي ننيوو مع الييياً األو  عليى الجبهية 

الشعرية للويف فيحيلها عند طلوإ الشما الى ركيا  ميم الحيرو  

المبعثر  وأكيوا  ميم جثيث االلفياظ الميتية ، وسييقو  نتوزييع غنيائم 

"الشييً" علييى جميييع المشيياركيم فييي المعركية ال ثييير  والتييي هييي 

 الهجو  كّل حسب شجاعته .. ( .

وهذا هو المسيار اليذو تتحيرك فييه اإلعتباطيية اليى هيذا الييو  ـ 

فاللةة عندها ليسف اال هياكيل أثاريية تحفرهيا نتيرٍو شيديد نحثياً عيم 

األقبييية المطمييور  والهياكييل العظمييية النخيير  ولييو كانييف مييم إحييد  

 النصوص 

د  ( يعطيي االشيار   والحل القصدو كما رأيف في ) الّلةية الموّحي

اللةوية ـ قيمة حركية عليا ال حدود الستعمالها ول يم ال عبثيية فيهيا 

 وال اعتباط .

وفييي الحييل القصييدو ينفصييل االسييتعما  عييم موضييوعه ونييذلك  

حيث ي ول واجب هذا العليم )  للةةيم م تبرير نشوً أو إنشاً علم 

تفتقر إليه اإلعتباطيية ، وقيد وضيعنا هيذا  تقييم ( االستعما  وهو ما

 التسا   ال بير في ) الّلةة الموّحد  ( أما  علماً اإلعتباطية .
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: الداعي الثالث مم دواعي استعما  المجاز . قا  : وهو  الثالث

حصو  اللذ  . فإذا عبير عيم الشييً نياللفظ اليدا  علييه عليى سيبيل 

 ذ  .الحقيقة حصل تما  العلم نه فال تحصل الل

إل هييذا التفسييير السيياي ولوجي الةريييب هييو الخيير ال عالقيية لييه 

نالمجيياز. فييالمرً حييا  القيييا  نمثييل ذلييك أشييبه نمييم يقييو  نمداعبيية 

ً إل كال االستعما  في موضيوعه ا  أنيه  المتلقي والمتلقي يعلم جيدا

يرمييز لييه نرمييوز أنعييد فييي التعبييير؟ . وهييذا العالقيية لييه ناالسييتعما  

ـ حا  كونها نعيد  أو قريبة في التعبير ، ف ل منها اللفظي للتراكيب 

ّر عم الموضوإ نفسه  حقيقة في موضوعه واالختال  هو أنه ال يعبـ

وإنما يعبـّر عما هو ) نجواره ( أو ما يحيط نه مم ) مواضيع ( ف ل 

منها حقيقي في موضوعه . وهو كما تالحظ ذهيو   خير غرييب عيم 

 موضوإ البحث .

ب األخييير مييم أسييباب الييدواعي : ال ي ييول : وهييو السييب الرانييع

  الحاً للشعر وللسجع وأ نا  البديع دول الحقيقي .

ً ميم  اليختلف هيذا اليداعي نشييً عميا سيبقه فإننيا نتصيور عيددا

 االحتماالت :

ً لتنظيم الش ل مع إغفا  الميمول  أ . أل ي ول االستعما  مقحما

ً فهيذا التزويييق اللفظييي ـ العالقيية ليه نالمجيياز فيياذا  ً كبيييرا انتعييد نعييدا

. ً  وخرج عم الميمول كال استعماالً خاط ا

ي أو  ونود ال ننبـّه هنا الى أمٍر هاٍ  هو : إل اإلعتباطية ال تخطِّ
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 استعما  ونالتالي ال تجيب على السؤا  : لماذا اذل علم الّلةة ؟ .

ب . أل ي ول متالئماً مع المقصود : فهذا حقيقي ال مجازو وهو 

المحافظة على إنراز الف ر  مع االعتناً نااللفاظ ، فهذا  اذا تم ّم مم

 االحتما  العالقة له نالمجاز المذكور في التعريف .

ج . أل يقصد ذلك : أو أنه يقصد االنتعاد عم التصريح نيالف ر  

وي تفي نالتلميح الى ما حولها ـ وهو أوسع ن ل تأكيد ـ وموضيوعه 

ً علييى نحييو كيياٍ   يسيياعده فييي ذلييك كييأل ي ييول عييد  التصييريح مبييررا

اجتماعياً أو دينيا أو غير ذلك .

ً ـ تصيلح لميا هيو حيو   وإذل فالقصدية في االنتعاد تختار ألفاظيا

الموضوإ وال تصلح للموضوإ الم تو  ـ فهي حقيقية في موضوعها 

فأيم هو المجاز ؟ .

على الخلط نيم  اإلعتباطيةنعم . هنا أييا يظهر المجاز إذا أ رت 

وداللتها ونيم الموضوإ الذو تنطبق أو ال تنطبق عليه وقد اإلشار  

 الحظف فساده الشنيع .
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المبحث الحادي عشر 

االعتباطيــة و مجــاز القرآن



لةييةفييي  اإلعتباطيييةقييّد  علميياً  تفسيييرهم االعتبيياطي ليجييدوا  الّ

 اإلعتباطيةالحلو  المناسبة للظواهر اللةوية ف انف النتيجة هي خلو 

عد شاملة تتم م مم تفسير تلك الظواهر ، سو  االعتباط مم أية قوا

نفسه ـ ولما كال االعتباط يرت ز عليى االسيتعما  ـ ويخليط أوالً نييم 

االشياً الثالثة : الواقع الخارجي والداللة واللفظ ، ويخلط ثانياً نيم 

الداللة المستقلة للفيظ ونييم ظهورهيا فيي التركييب ويخليط ثالثياً فيي 

هي موضوإ إلستنباط القواعيد أ  هيي موضيوإ لنقيد الشواهد : هل 

(  اإلعتباطييةتطبيقات نتائج المباحث ؟ ف يال ميم المحتيو  ظهيور ) 

في نفا التفسير االعتباطي .

ناأل يينا  العشيير   اإلعتباطيييةوفييي موضييوإ المجيياز لييم ت تييف 

المار ذكرها فانبر  علماً االعتبياط إلفيراد كتيب خا ية       عيم ) 

( غائبياً عينهم أو كيانوا  القر نيي. ولما كال ) النظا   ( القر لمجاز 

( أ ييالً فمييم المتوقييع أل يجييد )  القر نيييهييم غييائبيم عييم ) النظييا  

ً . القر لالمجاز ( ضالته في  خصو ا

فإنهييا نلةييف  القر نيييوإذا أردنييا جمييع األنييواإ اال ييلية للمجيياز 

دّ  عندهم ما يرنو على األرنعيم نوعاً   وتحف كّل نوإ منها ف روإ ِع

: سبعة أو ثمانية أو ثالثة حسب اختال  النوإ وتحف كّل فرإ عيدد 
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كبير مم الشواهد .

وإذا أردنا استعما  نظا  إحصائي أو عشوائي لعشر  فحات أو 

) حزب كامل مم القر ل ( لبيال ظهور تلك المجازات في ) النموذج 

 القر لض (  ت ول النتيجة أل الحاسب اإلل تروني يحتاج الى استعرا

كله نحثاً عم االستعما  الحقيقي الذو قد يندر وجوده لدرجة أنه لم 

ي ول في مجموعه  ية كاملة    . ويبدو أل التفسير االعتباطي كيال 

يسعى الى تحقيق هذه الةاية .

ومع أنهم اقّروا نوجود ) اتجاه ( ميياد ذكير نسيطٍر أو سيطريم 

 في مؤلفاتهم كقو  السيوطي في اإلتقال :

] وأن يير المجيياز جماعيية ميينهم انييم القيياص مييم الشييافعية وانييم  

خييويز منييداد ) ؟ ( مييم المال ييية وشُييبَهتهم أل المجيياز أخييو ال ييذب 

والمت لم ال يعد  إليه إال إذا ضاقف نيه الحقيقية وهيو عليى هللا محيا  

 والقر ل منّزه عنه [ 

أقو  : مع ذلك فإل هيذا االتجياه غياب عيم السياحة اللةويية وليم 

نا منيه االّ سيطر هنيا كهيذا أو سيطر  خير هنياك ومثيل هيذا األمير يصل

ه الييى هييذا االتجيياه فييي ذلييك  يي ً إذا علمنييا أل االتهييا  موجَّ واضييح جييدا

السطر الوحيد أييا كونه اتجياه يحميل ) شيبهات ( ـ ال ف ير  معينية 

يجب احترامها وال أطروحة يتوجب الوقو  عليها .

( ـ نسطر واحد قائالً :وي تفي السيوطي نالرد على ) الشبهة 

سقط منه "شطر  القر ل) وهذه شبهة ناطلة لو سقط المجاز مم 
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 1الحسم" فقد اتفق البلةاً على أل المجاز أنلغ مم الحقيقة (

ونمثييل هييذه العبييار  تييم القييياً علييى ذلييك االتجيياه فييي مهييده . 

ونييالطبع يتجنييب علميياً االعتبيياط اإلجانيية علييى االشيي االت المنطقييية 

والمتيمنة عالقة تعريفه نما يجوز أو ال يجوز على الخالق  لالتجاه

عّز وجيل . وذليك ألل هيذا هيو موضيوعهم ، وقيد نرهنيف عليى نحيٍو 

ً أل هد  الحل االعتباطي هو  هيو )  القر لوليا  القر لواضحٍ جدا

الموضوإ ( الذو يستقي منه الحل االعتباطي ركائزه . و ور  هذه 

نالغة الجرجاني وخال يتها أنيه إذا الف ر  قد توضحف لد  مناقشة 

كال ال يم م للخلق أل يأتوا نمثل القير ل ، فيال الحيل الخير هيو أل 

ً فييي قصييدية الحييل  القيير لي ييول  مثييل كييال  الخلييق . وال نشييكُّ مطلقييا

االعتباطي لهذا الهد  وهو ما يظهر جلياً عند دراسة كتاب "إعجاز 

الدراسيية والتييي للجرجيياني حيييث النتيجيية المحتوميية مييم  القيير ل"

ّم على نحٍو واضحٍ أل الةاية هي أل  تستعمل األسلوب اإلحصائي تبيـ

يفهم المتلقي نالنتيجة ) األوجه اإلعجازية ( للشواهد جميعياً والتيي 

نالنصيييب األدنييى منهييا ـ أو خلييف أحيانيياً مييم  القيير ل ال ييريمحيييى 

. القر نيالشاهد 

، للبالغية عليى وفي كتاب ) أسيرار البالغية (  تيم تأسييا مبياد

الحل االعتباطي تتيمم في الجزً األكبر ) االستعما  الحقيقي ( في 

نالمجاز . وذلك عدا  القر نيحيم تقد  الخرول لإلجهاز على النل 

                                                        

 .77/  2قان في علوم القرآن / جاإلت  1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
80 

 

 للةةالف ات الفلسفية التي أدخلف القواعد المنطقيية الفلسيفية ـ ونيـا

متالحمة ـ الى مباد، األ و  . وكانف األعما  مت اتفة و اإلعتباطية

مم أجل الهد  المشيترك وكانيف الييحايا نيالطبع كثيير  أيييا إذ ال 

يم م و ف الجميع نقصدية هذا العمل .

وإذا عدنا الى سيطر السييوطي اليذو يقميع نيه االتجياه الميياد ـ 

م  نطريقة غير مباشر   القر لفانك تالحظ الهد  نجالً تاّ ٍ حينما قسَّ

ييم ( وشييطٍر   خييٍر عليييك أل تفهييم مييا هييو الييى شييطريم ) شييطر الُحسو

نمفردك  .

وطبيعي أل ) البلةاً ( الذيم اتفقيوا عنيده عليى أل المجياز أنليغ 

هو في هذا المجاز هيم  القر لمم الحقيقة وأل ) شطر الحسم ( في 

جماعة يعلمهم هو ـ إذ ليا منهم البلةاً الذيم نعلمهم كالنبي ) ص 

ما ، ألل المجاز ليم ( أو علي نم أني طالب ) إ ( وال حتى معا ريه

يظهر كمصطلحٍ إالّ في وقٍف متأخر نعد ظهور اإلسال  . 

وذلك ألل النبيي محميد ) ص ( واإلميا  عليي )إ ( واألئمية )إ (  

كانوا يؤكدول نصور  مستمر  على أل القر ل ) ماً واحد ( يجيرو 

أوله على  خره وأنه ) واحيد ميم عنيد واحيد ( وأنيه ) ال يختليف وال 

وأل ) ناطنيييه عمييييق وظييياهره أنييييق ( ، وأل ) الرجيييا  يخيييالف ( ، 

قصرت عقيولهم عيم إدراك مرامييه ( ، وهيي عبيارات كثيير  جيدا ال 

أحسب أل ) الشاطر ( الذو يشطره الى شطريم نعيد عنها أو نعييد  

، فيال غانيف عنيه فليسيف العبيارات  القير لعنه وهو مختل نعليو  
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ليك األحادييث نةائبية عنيه التي تتنياغم معهيا وتشيير إليهيا ت القر نية

 كقوله تعالى: القر نيوهي جزً مم النل 

 ) متشانها مثاني (

 وقوله : 

 ) ال يأتيه الباطل مم نيم يديه وال مم خلفه (

 وقوله :

 ) كتاب أح مف  ياته ثم فصلف مم لدل ح يم خبير (

.. الييى غيرهييا مييم اليييات التييي تؤكييد وحدتييه اللةوييية العجيبيية 

مصاديقه الالمتناهية والتيي ي يول ادعياً المجياز ونظامه المح م  و

فيها على التعرييف نيوإ ميم عيد  اإلقيرار نهيذه الخصيائل نطريقية 

غييير مباشيير  اكتنفتهييا واحتييينتها عبييارات ) التبجيييل واالحتييرا  ( 

الى هذا ال تاب  اإلعتباطيةوالتعظيم للقر ل والتي كال هدفها تمرير 

نأية  ور  .

اه الميييياد وقتليييه فيييي مهيييده الّدعائيييه ) ومثلميييا تيييـّم قميييع االتجييي

الشبهات ( في التيار السنّي فقد قُمع نفا االتجاه في الف ر الشيعي 

ّل التالمذ   ً لت تـ نصور  حاسمة . ول نه احتاج الى وقٍف أطو  زمنيا

ّتهم ووقيوفهم  األوائل لإلما  الثاني عشر ) إ ( مع نعييهم عليى قليـ

لفيياظ الخيياص نعلييم األ ييو  نوجييه التأسيييا االعتبيياطي لمباحييث األ

عندما افتقدت القواعد زعيمها الذو أو ى ناعتماد األخبار المروية 

في السنّة المؤكَّد  فقط لمعرفة حقائق الديم لحيم مجيً ) أمر هللا ( 
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نهذه القلّية وأجهييف محاوالتهيا فيي  اإلعتباطية. فأحاطف األكثرية 

جماعة اإلخبارييم ( مهدها وسّمتها نأسماً غريبة لعل أهونها هو ) 

، حيث اعتبرتها جماعة ال تمف في ف رها الى العليم الحقيقيي نصيلة 

مستةلة ضرور  ) التحقق مم سند الخبر ( ورقةً تشهرها ضدها تد  

علييى          ضييرور  ) التحقّييق ( مييم األلفيياظ واألسييا المنطقييية 

لتي للعملية االجتهادية نرمتها . وه ذا دخلف جميع المباد، السنية ا

ال تييؤمم نيييرور  لوجييود ) معصييو  ( يحمييل علييم ال تيياب األزلييي 

والالمتناهي الى دور وأقبية ودراسات ومساجد التيار الشيعي الذو 

ً نيييم تناقيياتها ـ نيييم اإلقيرار نوجييود  ييؤمم نهيذه اليييرور  جامعيا

اإلما  الفعلي ونيم ضرور  البحث االعتباطي ـ .

على يد التييار السيني وإل ويبدو أل جميع األنحاث كانف جاهز  

كال التيار االعتباطي للتشيع ين ر هيذا ) الفييل ( أحيانياً ، وكيل ميا 

احتاجيه هييذا التيييار هيو إدخييا  هييذه األنحياث فييي ) قالبهييا اإلمييامي ( 

وإضفاً طانع التشيـّع عليها ومم ثم كانف الزعامية المطلقية للتييار 

لقييرول العشيير  األ ييولي االعتبيياطي علييى جميييع القواعييد االمامييية ل

الماضية .

ول م الحق يقا  أل التيار القصدو ) اإلخبيارو ( اليذو اسيتطاإ 

أل يحدس نذكاً منقطع النظير ) يظهر مم دراسة مجادالتيه القليلية 

جييدا التييي و ييلتنا ( اسييتطاإ أل يحييدس مييا سييتؤو  إليييه العملييية 

نفسها في قوالب  اللةةاالجتهادية مم جمود ، يبلغ درجة أل توضع 
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والفقه عم األمة ـ هذا التيار لم يمف نهائيياً فيي  القر لامد  تعز  ج

ً األميال ( نجيوار  الف ر الشيعي . ل م يم م القو  أنيه عياش ) طالبيا

عي  التييييار الخييير نشيييروط ضيييمنية يعرفهيييا الطرفيييال أهمهيييا أالّ ييييدَّ

ً عم البّف نالمسائل  المرجعية والفتو  وي تفي نتسجيل األخبار نعيدا

ـ وقد انتفع كال الطرفال نهذا االتفياق فيأنقى اإلخبيارو عليى الفقهية 

وجوده على النحو المعلو  مم العيب في الظيل فيي وقيف انتفيع فييه 

التيار الخر مم تلك األخبار ليختار منها ما يالئم أ وله ويهجر ميا 

ال يالئمه منها نعملية انتقاً محية . وقد خيع هذا ) االنتقاً ( الى 

لعييا  هييو ) التحقيييق ( ول ييم جوهرهييا هييو ت ييريا شييروط إطارهييا ا

. اإلعتباطيةاالنتقاً خدمة لأل و  

وقد تم ت ريا الجهود في العملية االجتهادية وحصرها في نطاق 

العبادات والمعامالت وفتح ناب االجتهاد وهما خطوتيال حياو  فيهيا 

األ يييوليول تجنّيييب المشييياكل التيييي تييينجم عيييم االعتبييياط والمتمثلييية 

نيم أ و  العملية االجتهادية واأل و  العامة للديم على  نالتصاد 

طريقة المذهب االمامي في الخطو  األولى وحالية الجميود والتحجير 

كصفة دائمة لالعتباط في الثانية . وحاو  التيار األ يولي  نإ يدار 

ال راسات نييم الحييم والخير تبريير العمليية االجتهاديية كلميا سيمع 

االتجيياه اإلخبييارو المييياد والييذو رنمييا نييدقات نييبض يصييدرها قلييب 

يظهر نش ل مفاجي داخل مجلا المرجعية نفسه فيما إذا تقد  شابٌّ 

قاده حدسه العميق الى كشف التناقض نيم األمريم وتساً  نشيةف 
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عم مبررات االجتهاد .

وعلييى الطيير  الخيير للف يير االعتبيياطي تييم الييتخلل مييم هييذه 

ختييار ) أرنعية أئمية ( ميم نييم المش لة نإيقا  العمل االجتهيادو وا

عشرات المجتهيديم واعتبيارهم أرنياب الميذاهب التيي يم يم لبيراً  

الذمة أل تلحق الم لف ناتباعهم وهؤالً هيم اليذيم اتخيذتهم الدولية 

القائمة على الف ر السنِّي في أوج قوتها ممثليم لها فيي نياب الفتييا 

ّبعهم أكثرييية النيياس مثلمييا يتبعييول أ و تشييريع جديييد والقييياً ، فييات

تييييعه الدولييية وتجعليييه موضيييع التنفييييذ فيييي المحييياكم والجامعيييات 

ومؤسسات الدولة للبّفِ فيي شيؤول النياس وإنجياز معيامالتهم حييث 

المحيل للجمهور مم اتباعهم .

ولم يقم التيار القصدو ننقض االتفاق فلم يزاحم األ ولييم على 

ل يم رجيا  هيذا ولم يفِف نشيً ييذكر . و القر لمقاعدهم ولم يفسر 

ً ـ وغالبياً ميا كيانوا رجياالً  التيار كانوا نالقرب ميم األ يولييم دائميا

زاهديم منتهى الزهد في الدنيا وغالباً ما تذكر أسما هم تحف عنوال 

) الفاضل األجل ( وغالباً ما تفتقر تراجمهم الى العبارات التي تبّجل 

ل ـ كال فاضيالً األ ولييم وي تفى نالقو  عم أو واحٍد منهم : ) فال

جليالً وله  راً عجيبة ور    ادقة مثل فلق الصبح رأيته في سنة 

له تصانيف كثير  نافعة (  … كذا 

لم يفعل التيار القصدو شي اً مم ذلك ولم يحض ناالحترا  الالز  

والشهر  ول نه فعل ما هو افيل مم كّل ذلك . فقد حافظ هذا التييار 
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تسيجيل كيّل شيارد  ووارد  ، وكيال  على القصدية وكال ال يسأ  ميم

يقطع الجبا  ويخوض المستنقعات واألهوار إلعاد  استنسياخ جملية 

ً . وميا  ً كّل الصدق فال ي ذب أنيدا ً وكال  ادقا ً مفردا واحد  أو حديثا

در  التيار األ ولي أنه حينما كال ينتقي الحديث حسب هواه فيأخذ 

ا ، ميا در  أل مقتليه ويترك ، وأنه حينما يأخيذ نةيتيه ويتيرك غيرهي

ونهايته على يد هذا المتروك .

ويبدو أل التيار االعتباطي قد شعر نالخطر عند ظهيور الطباعية 

المي اني ية واستقرارها وانتشار كتب الحديث للتيار القصدو لخدمة 

األ ييييولية الرائجيييية فوقعييييف نأيييييدو الجميييياهير وإزاً ذلييييك حيييياو  

اً أو ) تبنييي ( العرفانييية األ ييوليول مةازليية التيييار القصييدو نادعيي

واإلعالل عم أسماً أ ولية عرفانيية فيي ذات الوقيف ، حييث يفهيم 

مم ) العرفاني ( أنه الرجل الذو يتم ّم مم معرفة الحقيائق الدينيية 

نأسيييلوب نعييييد عيييم المنطيييق االرسيييطي والنحيييو البصيييرو وال يييوفي 

ً عي م وشقاقهما مع نعيهما والبالغة الجرجانية أو الس اكية ونعيدا

الجييييد  الهيجلييييي والوجودييييية السييييارتريه والبنيوييييية السوسييييرية 

والصوفية الةزالية والفلسيفة الفيييية ـ إسيلوب يتمييز نالتأميل فيي 

ً عيم أيية تيأويالت سيانقة أو أ يو  موضيوعة  القر نيالنل  مجردا

ً مم ألف ال  ميم ـ ال يم ننيي أل اعير  كيّل شييً ) ذليك  ويبدأ دائما

للمتقييم ( ـ حييث يفهيم منيه أل ) الهيد  ( ال تاب ال ريب فيه هيدً  

معرفة مم ) النوإ المتعالي ( وهيو ال يحتياج االّ اليى التقيو  ـ وال 
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الف ر  األ ولية القائلة نال الميرً إذا كيال مشيةوالً نحاجيات اليدنيا 

وغير متفرن لمعرفة الديم فال هذه المعرفة تسقط عنه ناتباعه أحد 

الينل غيير  يحيحة ـ ألل الهيد  المذاهب ـ تبيدو للمتأميل فيي هيذا 

معرفة وليا ثمة مم يسقط عنه الت ليف نالهد  أو يحت ره لنفسه ـ 

وليا ثمة أييا مم يزعم أل على الجمييع تيرك مشياغلهم والتوجيه 

لمعرفة حقائق الديم ونناً على ذلك فيال نيد أل ي يول طرييق معرفية 

الديم هو طريق  خر غير األ ولية القائمة على االعتباط .

ل م مم يزعم أل هناك مم استطاإ التو ل فعال الى الهد  نهذا 

الطريق السهل الذو ال يمر نالبصر  أو ال وفة وال يحتياج اليى حفيظ 

ً ما  عول كثيرول نيد أننا إذا افترضنا أل أحدا ألفية انم مالك ؟ . المدَّ

قيييد و يييل نهيييذا الطرييييق فأنيييه سيصيييبح ) مفارقييياً ( للعيييالم نأسيييره 

 ً أل ال يعرفه أحد نهذه الصفة فيال عم أل يدعيها .  وسيحاو  جاهدا

وكل ما يم نه أل يفعله هو أل يحاو  تمريير القصيدية نطريقية ميا ـ 

كما فعل أهل التيار القصدو في مؤلفاتهم فالخرول قد يزعمول نعد 

موت أحدهم معترفيم أو مخمنييم أنيه   ) رنميا كيال ميم األوليياً أو 

أل يتحيّدث المفسير نالمجياز ويشيرح  األندا  ( . فلييا ميم المعقيو 

نطريقة الحذ  واالستعار  وي ول أييا مم األولياً  القر نيةاليات 

   ملمحيياً أو مصييرحاً أو يتييرك ) المريييديم ( يفعلييول هييذه الدعاييية 

لصالحــه    .

فقد  ل األوال لالمة أل تعليم أنيه لييا ميم أوليياً هللا واحيد ميم 
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يصلح أحد منهم لتلك           ) الوالية التيار االعتباطي ، وإذا كال 

( فال الشيخ ) دو سوسير ( يصلح لها إذ هو أعالهم كعباً وأكثرهم 

في الف ر اللةوو العا  مع أل الشيخ لم  اإلعتباطيةعمالً في تأسيا 

كما تعرضوا نصور  مباشر  ولم يشيطره  القر ليتعرض ) لمجاز ( 

ز وشيطر  خير .... وليم الى شطريم شطر الحسم وهو ميا فييه المجيا

ت م له غاية مما فعل سو  ) مباركة ( ما فعلوا وتثبيته فيي نظرييٍة 

تنشيير فييي الةييرب خشييية أل ) يصييحو ( يوميياً مييا فيعيييد النظيير فييي 

نصوص العهديم .

حقاً .. لقد انتفع الفالسفة ) المؤمنول ( أو ) المحبـّول ( للمسيح 

نما أدخل ) سبينوزا ( ) إ ( في الةرب مم الشيخ و دق ظنـّه . فحي

اإللحاد نجلباب اإليمال الى المسيحية وراجع فلسفتها انتفع نما فعله 

الشيخ مم مباد، اعتباطية لتفسير النصوص نطرييق ) االسيتعار  ( 

 .  1على طريقة الشيخ الجرجاني حينما وجدها تصطد  مع فلسفته

 وإزاً هييذا ال ييم الهائييل مييم التييراث االعتبيياطي فليييا ناإلم ييال

مناقشة جميع تفا يله ف ال ال ند مم استعما  أسرإ وأنجح الطرق 

فيي )  اللةية( وقصيدية  القر نييوقيد تيم ذليك نياإلعالل عيم ) النظيا  

( وال تيب الالحقية ومنهيا هيذا ال تياب الم يّرس لهيد   الموّحد  اللةة

في مباحث األلفاظ ومناقشة جملة مم التفا ييل  اإلعتباطيةمبتنيات 

خال  ذلك .

                                                        

 قصة الفلسفة / وول ديورانت ـ سبينوزا .  1
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وهيييو الجيييزً الهيييا  ميييم تطبيقيييات  القر نييييميييا كيييال المجييياز ول

واحد أهم نتائج المرادفات والقائم نأكبر قدر مم التخريب  اإلعتباطية

ي فاني ساذكر أهم ما تفتقف عنه القر ناللةوو وإخفاً معالم النظا  

ي وشييواهدها مييع القر نييعقلييية الف يير االعتبيياطي مييم أنييواإ المجيياز 

. وسبب ذلك أل التفصيل غير مم م فيي مثيل التعليق السريع عليها 

 القير لذلك ، ألل ميم طبيعية اللفيظ فيي القصيدية أل يُالحيق فيي كيّل 

وتاُلحظ جميع موارده لةرض التفنيد التا  للمجاز . وهذا يعني أل كلّ 

وشواهدها تحتاج الى كتياب نأكمليه لهيذا  اإلعتباطية فحة في كتب 

األلفييياظ . وستسيييتخد   الةيييرض . وي فيييي أننيييا فنيييدنا أسيييا مباحيييث

ي هنا لتنبيه القار، إلى م مم الخطأ . القر نإشارات ورموز النظا  

ومعنى ذلك أننا نطليب ميم القيار، ال يريم االطيالإ نيل دراسية كتياب 

"النظا  القر ني" قبل دراسة هذه المباحث .
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 أصناف أخرى للمجاز المزعوم

 في القرآن

على آخر إطالق واحد من المفرد والمثنى والجمع  .1

الشواهد :

 ) ً  أ . ) وجعل القمر فيهم نورا

قالوا وهو في إحداهم . / أ.هـ .

ً لما أثبتـه علم الفيزيياً المعا ير ميم      أقو  : نل فيهم جميعا

اسيتمراٍر لحركيية النيور فييي أنحياً الفييياً نةيير انقطيياإ فيالنور فييي 

ً . فيتحقق المعنى مم لفظ ) فيهم ( .  السماوات جميعا

ً ـ وكأنمييا ارتقييوا  اإلعتباطيييةننفسييك  الحييظ فييي التطبيييق أييييا

األسباب ورأوا السبع الطباق .



 ب . ) فمم تعجل في يوميم ( 

قالوا : والتعجيل في اليو  الثاني / أ.هـ

أقو  : ولذلك قا  في يوميم ـ حيث أل ) في ( تعمل كظر  زمال 

ل . ويصيح هيذا اليزعم لي و قيا  ) فاليومال زمال أ يبحا ظرفيا للتعّجي

ليوميم ( .

 

 جـ . ) ولمم خا  مقا  رنه جنّـتال ( 

قالوا : والمعنى جنة واحد  / ا.هـ
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أقو  : نل جنتال ومم دونهما جنتال فبأو  الً رن ما ت ذنال ؟؟

انظر ننفسك الى التعسـف ـ انظر الى ادعاً معرفة المل وت ممم 

ال يحسنول .

 

ً فاّدارئتم فيها   ( د . ) وإذ قتلتم نفسا

قالوا : والقاتل واحد .

أقو  : نل الجمع مقصود وهو مساوق للفعيل قتليتم ألنهيم أخفيوا 

القاتييل وتييدافعوا التهميية نعيييهم علييى نعييض ف ييانوا راضيييم نفعييل 

الواحد والراضي نفعل قو  مشارك معهم لذلك قا  : ) وهللا مخرج ما 

كنييتم ت تمييول ( وهييي  يييغ جمييوإ متعييدد  فييي الييية . فييإذا أخييذنا 

زعمهم أل ) قتلييتم ( مجيياز ظهييرت مجييازات أخيير  فييي الييية فييي نيي

األلفاظ ) اّدارئتم ، كنتم ، ت تمول ( ، ولم تقتصر على مجاز واحد . 

إذل فالية في إشارتها الى المجموإ كانف تقصد أل تتهم المجميوإ 

نالقتل فال مجاز .

والقصة على خطأ التفسيير مثبتية كيذلك فيي شيروح القصيل أل 

تييل كييال ألجيل أل يحييدد القاتيل اليذو رفيييوا ال شيف عنييه إحيياً الق

ولذلك عقّب نالقو  ) وهللا مخرج ما كنتم ت تمول ( .



 هـ . ) فال كال له أخو  فألمه السدس ( 

قالوا : المقصود إخوال .
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أقو  : هو ال يحسم الفيرق فميا ناليه ليم يسي ف ؟ وأخيذوها عنيه 

ا جمييع ) أخ ( . الحييظ ودخلييف التفاسييير . واألخييوال واالخييو  كالهميي

( تجد اإلعجاز نأجلى  ور  . القر نيالفارق في ) النظا  

 و . ) قا  رب ارجعول ( 

قالوا : والمعنى أرجعني ألل الرب واحد .

نل "ارجعول" فالخطاب مع الرب ليأذل نإرجاعه مم قبل ال ثر  

المنفذ  لألوامر والتي ي ره االعتباطيول معرفة أسماًها أو ذكرها .

 ز . ) فناظر  نم يرجع المرسلول ( 

قالوا : والرسو  واحد ندليل قوله ) ارجع إليهم (  

أقو  : نل "المرسلول" وهم رسل المل ة ـ أرسلتهم نهديية اليى 

سليمال ) إ ( وتنظر نم يرجعول . و) ارجع إليهم ( خطاب منه الى 

ل وإذا كيا القير لالهدهد يحمل الجواب المنتظر ـ واألمر واضيح فيي 

الخطاب لهم فيصح أييا ألل المليك ال يخاطيب االّ الرسيو  الفعليي ) 

رئيا الوفد ( .



 ح . ) قالوا ال تخف خصمال ( 

قالوا : وإنميا هيو خصيم واحيد ، فهيو عنيدهم مفيرد جياً نصييةة 

المثنى .

الحييظ االعتبيياط . المييت لم واحييد وهييو يتحييدث عييم نفسييه وعييم 

ييف إذا كيال كيّل منهميا خصمه فيصون الجملة على  يةة المثنى ف 
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يت لم كما يد  عليه لفظ "قالوا" . أو أل كّل واحد منهما كال يقيو  

أنه خصم لآلخر . علما أل الخصم ال نـد له مم خصم  خر يقانله فهذا 

 . ً اللفظ مثل لفظ الزوج إذ أل كّل فرد مم الزوج يدعى زوجا



 ط . ) نسيا حوتهما ( 

إ ( . قالوا : والناسي واحد هو يوشع )

ً لقيل لم ال يذكّره ؟  نل نسيا ـ إذ لو كال موسى ذاكرا

نهذا االعتراض أو  اإلعتباطيةولو قا  ) نسي حوته ( العترضف 

قالف المعنى ) نسيا ( وهو مجاز ألنها مولعة نقلب االشيياً نخا ية 

. أميا قيو  يوشيع نعيد ذليك لموسيى ) إ ( : ) أنيي نسييف  القر لفي 

اكه فيما كال هو مسؤوالً عنه وذلك لتأدنه مع الحوت ( فما أراد إشر

الرسو  ) إ ( ـ فالنسيال مم موسى وفتاه والمسؤولية عليى الفتيى 

ألل الحوت معه .

 

 و . ) الطالق مرتال (  

قالوا : وإنما هو مره واحد  .

ُبييال . . و ال تييدافع عييم  االعتباطيييةنييل هييو مرتييال وفييي الثالثيية ت

لمتعييدد  . وهييو ال يلتييبا مييع ) المييذهب نييل هييي مصييدر المييذاهب ا

الطلقات الثالثة ( ـ ألل هذه المسألة كيفية فقد اختلفوا في كول لفظ 

الطالق ثالث مرات في مجليا واحيد أ  مجيالا متفرقية وإنميا يُحيل 
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اإلشيي ا  نهييذه الييية ألنهييا تحييدد المييرات الفعلييية للطييالق ال  يييةة 

الطالق الم رر  في كّل مر  .



 ئ ة ( ك . ) فنادته المال

قالوا : وإنما هو واحد جبرائيل )إ( .

نييل المالئ يية . إنهييم يختلفييول فييي الواضييحات ويزعمييول معرفيية 

الخفيات فما أدراهم أل المنادو واحد  ؟

   . ) ومم كّل تأكلول لحماً طرياً وتستخرجول حليةً (

قالوا : وإنما الحلية مم المالح   ) أو ليا مم العذب ( .

عتباطية نأسرار البحار أييا   علما أل القدامى معرفة واسعة لال

مم الةوا يم أعلنوا أل اللؤلؤ ميم المحيار والمرجيال ميم شيواطي 

المرجييال والييدر مييم نييوإ مييم الحيييوال البحييرو ، وأسييرار البحييار 

الزالف غامية في احدث التقنيات العلمية فمم أيم لالعتباطيية هيذا 

اً عييذب داخييل الميياً التحدييد ؟ هنيياك غرائييب عيم البحييار كوجييود مي

المالح وغيرها .



   . ) القيا في جهنم ( 

قالوا : أو ) ألِق ( . فعد  عم المفرد الى المثنى . 

إطّالإ  خر لالعتباطية على الةيب  
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 ل . ) يَخُرج منهما اللؤلُؤ والمَرجال ( 

قالوا : يخرج مم أحدهما وهو األُجاج . 

العامة ف يف  اللةةشي اً في ال تفهم  االعتباطيةنل يخرج منهما و

تفهم لةة النظا  القر ني ؟ وهي ال تعلم ما في البحار المعلومة فيال 

عم ) البحريم (  



 س . ) أل اإلنسال لفي ُخسر ( 

قالوا :أو األناسي لوجود االستثناً . 

نل اإلنسال ) اال الذيم  منوا وعملوا الصالحات وتوا وا نالحق 

وتوا وا نالصبر ( .

.  1لمستثنى ال يشترط أل ي ول مم جنا المستثنى منهوا

 

. :إطالق الماضي على المستقبل وعكسه



 أ . ) أتى أمر هللا فال تستعجلوه ( 

قالوا : أو سيأتي . 

عي  ذلك وهي ال تفّرق نيم ) جاً ( و )  اإلعتباطيةوطبيعي أل تدَّ

از كليه واإلعجي القر نيأتى ( وتؤمم نترادفهما ، وإنما ي مم النظا  

فييي هييذا التفريييق وفييي القييياً علييى المرادفييات وهييي المهميية التييي 

                                                        

 ه ( .انظر القرافي في كتابه "االستغناء في أحكام االستثناء " في قوله تعالى : ) ما كان استغفار إبراهيم ألبيه إاّل عن موعدة وعدها إّيا  1
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ستقو  نها القصيدية وتجانيه ميم خاللهيا العيالم نأسيره فيي المشيرق 

والمةرب . يأتي الشرح الوافي ألمثا  ذلك فيي مباحيث ألفياظ الطيور 

المهدوو حيث سنر  أل التي لم يجيً نعد فيصح الماضي ) أتى ( 

تعجلوه ( . مع األمر ) فال تس



 ب . ) ونفخ في الصور ( 

قالوا : أو سيُنفخ . 

 القر نيةاالنتقا  الزمني للذهم في السياقات  اإلعتباطيةتتجاهل 

الى المسيتقبل لتقريير األحيوا  التيي تسيبقها نالماضيي ـ ألل غايتهيا 

. ومثيل  القير لوال تفسيير  الّلةةالبحث عم شواهد للمجاز ال تفسير 

المشانهة في ) الزمم ( والتي لم اذكرها هنا . ذلك جميع اليات

 

 ج . ) أتأمرول الناس نالبر ( 

قالوا : أو أمرتم .

لو كال كذلك والمخاطبول ) أّمة ( مم أهل ال تاب ل ال المقصود 

أسالفهم فقط ـ إنما هو ميارإ يفييد اسيتمرار قييامهم نهيذا العميل   

لييم والمخططييم ليه وما يدريك لعلهم أ حاب الف ر االعتباطي الفع

مم وراً الستار    ؟ .

د . ) واتبعوا ما تتلوا الشياطيم على ملك سليمال ( .

قالوا : أو) تلف ( نالماضي .
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دفييياإ  خييير لالعتباطيييية عيييم الشيييياطيم واتبييياعهم فقيييد ) تليييو ( 

نالماضي وال يتلول الل وليا ثمة الل مم ) سحر  (   



 ( هـ . ) فلَم تقتلول أنبياً هللا 

قالوا : أو ) قتلتم ( .

نل تقتلول ألل الراضي نفعل قو  مشارك لهم . وذلك إذا اعتبرنا 

القتل وسفك الدماً شي اً واحداً . ف يف إذا كال القتل يأخذ معنًى اعمَّ 

ن ثير ؟



 و . ) فريقاً كذَّنتم وفريقاً تقتلول ( 

قالوا : قتلتم .

اتفياق الميوارد فيي عليى تفسييرها رغيم  اإلعتباطيةالحظ إ رار 

ً كييال يم ييم لييه أل ي شييف عييم النظييا   الصيييةة ومثييل هييذا كثييير جييدا

 اإلعتباطييةلوال أل النوايا واألهدا  مختلفة ، فالحيظ دفياإ  القر ني

عم ) الم ذنيم ( رغم وضوح  يةة الفعل المسيتمر علمياً أل القتيل 

 غير مرتبط نإهراق الد  على األ ل ولذلك قا  جعفر نم محمد )إ( :

) وهللا ميييا ضيييرنوهم نسييييف وال طعنيييوهم نيييرمح ول يييم أحلّيييوا  

موا حاللهم ( . حرامهم وحرَّ

 

 ز . ) ويقو  الذيم كفروا لسف مرسالً ( 
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قالوا : أو) قالوا ( ؟

  وأهدافها   . غياب تا  للذيم كفروا  اإلعتباطيةانظر الى سلوك 

بيي )ص(    وكأل األمم تخلوا اليو  ممم يقيو  للن القر لنعد نزو  

لسف مرسالً    .



 ح . ) ذلك يو  مجموإ له الناس (

قالوا : سيجمعول . وهذا فعل وليا   فة مثل لفظ ) مجموإ (  

ل مع جملة ) مجموإ له الناس (  فة لذلك اليو  . والذو يش ّ

وهييي ال تفييرق نيييم الصييفة ناسييم المفعييو   اإلعتباطيييةانظيير إلييى 

  ونيم األفعا     ذلك أل اسم كونها حقيقة في ) الحا  ( و فة لليو

المفعو  حقيقة في الحا  حييث و يف نيه الييو  ولييا فعيالً فيأيم ) 

مجموإٌ  له الناس ( مم الفعل ) سيُجمعول ( ؟.



 

 ط . ) إل الديم لواقع ( 

ه السيوطي مم لواحق المجاز   قالوا : سيقع . عدَّ

نينمييا هييو تعبييير عييم  ييفة اليييو  ناسييم الفاعييل وحقيقتييه فييي 

 الستعما  .ا



.  : إطالق الطلب على الخبر وعكسه
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 ا . ) اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم (

قالوا : ونحم حاملول ، ندليل ) وانهم ل ياذنول ( وال يذب إنميا  

على الخبر.

فما قالوه نمجمله هو خبير وال يذب ييرد  اإلعتباطيةالحظ تعسف 

يعلميول تليك  عليه فما عالقة ذليك نيالجزاً ) ولنحميل ( ؟ . فيانهم ال

الخطايا ومقدارها وإنميا يقوليول ولنحميل عين م خطايياكم فيي اليدنيا 

ويييو  القياميية أو مسييتقبالً ـ ول يينهم كيياذنول الل نهييذه المقاليية   

فالحمل مشروط ناالتباإ فال يقولول "نحم حاملول" . هيل تظيم أل 

؟ اإلعتباطيةذلك مم معيالت المسائل اللةوية ؟ أ  أنه ديدل 



ه اال المطّهرول (ب . ) ال   يمسّ

ه ) نمعنى األمر ( .  قالوا : أو ال يمسّ

وهييو مييم أعجييب مبتييدعات االعتبيياط . فحينمييا ال تختلييف  يييةة 

فييي  اإلعتباطيييةالميييارإ عييم الطلييب فييي مثييل هييذا التركيييب تجتهييد 

اإليحاً الى أنه ) أمر ( وذلك لصر  األنظار عم تمييز المجموعات 

يييل الطهييار  مييم المعنييى العقائييدو الييى ، وتحو القر نيييفييي النظييا  

المعنى الفقهي وتحويل المـا مم المعنى العـلمي الى المـادو    .

حينما يتعلق األمر نالتخريب   . اإلعتباطيةونالطبع فال أذكى مم 



 ج . ) ال تثريب علي م اليو  يةفر هللا ل م (
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قالوا : أو اللهم اغفر لهم . 

علمييه ) يوسييف ( مييم قواعييد وسيينم نييل يةفيير هللا لهييم وهييو مييا ي

للةفييرال ومييا علَّمييه هللا مييم تأويييل األحاديييث ـ وهييي جميييع الوقييائع 

وليسف تلك التي في الر   فقط .

ً عليم أنهيم أقيّروا حقيقية نخالفتيه ورسيالته  ّا خّروا ليه سيجدا فلمـ

و منوا وتانوا فقا  مستيقناً ) يةفر هللا ل م ( .

الفيائل عم الرسل وإخفاً  غايات االعتباط مم ذلك  ر  هذه

السنم الخا ة نالمةفر  .



 د . ) والوالدات يرضعم أوالدهم (

قالوا : هي أمر نصيةة الميارإ . 

هذا نيالرغم ميم أل  خير اليية معلّيـق نيإراد  اإلنسيال ) يرضيعم 

 االعتباطيةأوالدهم حوليم كامليم ـ لمم أراد أل يتـّم الرضاعة ( . و

أييا ، تحارنها في كافة الجبهات  . تحارب حريَّة اإلنسال



. : وضع جمع القلة موضع الكثرة

ِيـه القيار، ال يريم إليى أل جميع القلية اليذو  قبل ذكر الشواهد أنبّ

زعموا أنه لما دول العشر  وجمع ال ثير  لميا هيو أكثير لييا سيو  

مجرد ندعه لةوية ال تمف الى الحقيقة نصلة .

ً أل الخليل فيي الجميوإ المتعيدد  ميم األميور العجيبية حييث  علما
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دخل المعاجم ولم يفّرقوا نيم تليك الجميوإ ومعانيهيا التيي تقتيييها 

ً رغيم التعيدد فييي الصييغ . مير فييي كتياب النظييا   فعيّدوها شيي اً واحييدا

مثا  عم ) العباد والعبيد ( و خر عم ) االخو  واألخيوال (  القر ني

لية اللفظييية نتفصييل فراجعيه لتيدرك أل الجميوإ تح مهيا قواعيد الدال

نفسها وال تح مها قواعدهم .



 

 أ . ) وهم في الةرفات  منول ( 

قالوا : وغر  الجنة أكثر مم عشر    .

مع أل جمع المؤنث السالم ) غرفة ـ غرفيات ( وهيو غيير محيدد 

نعدد كالعشر  ـ إنما التحديد في أ يل اللفيظ : ) الةُير   ـ اسيتعما  

محدد نعدد ( و ) غرفات ـ لميا لحا  نناًها المستمر والذو هو غير 

هو موجود فعالً ولو كال ألف غرفة ( . فلما أراد و يف حيالهم فيي 

الةرفات كونهم )  منول ( جاً نالجمع الذو يفيد ) الموجود الفعلي ( 

ي شف أل الجنة نفسها في توسع دائم . القر نيـ ألل النظا  

ً ييـُبنى وال تعليم عيدد الةير  فييه في جيوز ليك نيل وإذا رأيف ننياًا

يتوجب أل تقو  : ) ما هذه الةر  ؟ ( حتى لو كانف ثالثة ألل البناً 

مسييتمر وقييد ييييا  عليييه غيير  أخيير  . ول ييم ال تقييو  : ) انييتم 

تس نول هذه الةر  ( نل ) الةرفات ( .

نعيم . وجيدوا العييرب تقيو  للموجيود الفعلييي ) غرفيات ( ولمييا ال 
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 ّ لـ ة لما دول العشر  والخر لما يعلم عدده ) غر  ( فظنوا أل األو  قِ

هو أكثر    .



 ب . ) أياماً معدودات ( 

قالوا : جعله لما دول العشر  لإليحاً نسهولة الصيا    . 

سبحال رنك رب العز  عما يصفول . يظنول أو يوحول أل هللا ) 

. اإلعتباطيةيخالف الحقيقة ( ألسبانهم 

نيف محيدود  . ولميا لو قا  ) معدود  ( على جمع الت سير لما كا

قا  معدودات ف ما في ) غرفات ( ـ موجود  فعالً في شهر معليو  ال 

ً . فانظر ننفسك الى قيمة الحلو   . اإلعتباطيةيزيد على ثالثيم يوما



 د . ) هللا يتوفى األنفا ( 

قالوا : والمعنى ) نفوس ( فعد  عنه . 

هللا .نل ) األنفا ( لةرض تحديد المجموعة التي يتوفّاها 

فيبعض النفيوس يتوفّاهييا مليك الميوت ) قييل يتوفياكم مليك المييوت 

الييذو وكييل ن ييم ( . والييبعض المالئ يية ) الييذيم توفيياهم المالئ يية ( . 

والبعض تتوفّاه الرسل ) توفته رسلنا ( والجميع يتوفّاه هللا في الليل 

) وهو الذو يتوفاكم نالليل ( .

سييييب الطبقييييات فييييالتوفّي الييييذو يقييييع إذا جيييياً المييييوت هييييو نح

والمجموعات واأل نا  ونأنظمة محيدد  ول يل نيوإ منهيا عيدد ميم 
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الموارد . فلو قا  ) هللا يتوفى النفوس حيم موتها ( ـ فهو حق  ألنه 

هو المتوفي الفعلي وهذا األمر الواضح ال يحتاج الى نيال مخصوص 

له ، ول نه يحدث إرناكا في جميع الموارد االخر  وخلالً في النظيا  

عييا  واختالفيياً : ) ولييو كييال مييم عنييد غييير هللا لوجييدوا فيييه اختالفييا ال

كثيرا ( . 

واألنفييا التييي يتوفاهييا هللا هنييا فييي هييذا المييورد هييي مجموعيية 

. ً خا ة جدا



 هـ . ) إل رحمة هللا قريب مم المحسنيم ( 

قا  "الجوهرو" : أو إحسال هللا قريب فهي على هذا المعنى .  

ً ميم عيد   تأنييث ) قرييب ( وهيو غيير  يحيح . ألل ذكر ذليك تخلصيا

لم يستعمل ) فعيلة ( تأنيثاً لفعيل مطلقاً في الظرفيم . القر ل

ومثله ) وما يدريك لعل الساعة قريب ( .

ألل هذه المفردات ) قرييب ، نعييد ( ليسيف  يفات لتؤنيث وإنميا 

هي ظرو  ولو كانف مشتقة مم أفعا  متصرفة . ومعلو  أل الظر  

الى تحويالت ألنيه ظير  يسيتوعب الحركية الفاعلية سيواً ال يحتاج 

كال الفاعل مذكراً أ  مؤنثاً . ول م المفرد  ترجع الى تصرفها حينما 

ال تسلك سلوك الظر  فإذا اقترنف نن ر  تحولف الى  فة وأعرنيف 

ً ( ، ) عذاناً قريباً ( . فيي حييم أنهيا  ً قريبا ً ( ، ) عرضا ً قريبا ) فتحا

موضع الشاهد نمثانة الظر  وليا الظر  كالصفة كانف في اليات 
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ولييييا ألحيييد أل يجعيييل ) رحمييية هللا ( نييينفا معنيييى ) إحسيييال هللا ( 

نصور  اعتباطية .



.  : إعطاء الشيء حكم غيره 

وسّموه نالتةليب أو الترجيح ـ وهو كما تر  خيال  الحقيقية   

فهو عندهم مجاز .



 أ . ) وكانف مم القانتيم ( 

ل القانتات .قالوا : واأل 

إذا أخذنا قولهم عليى محميل الجيد فيال األلفياظ ) ال يافرول ( ، ) 

إمييا ال تشييتمل علييى النسيياً أو  القيير لالمؤمنييول ( ومييا أكثرهييا فييي 

ت ول كلها مجازات خال  االستعما  الحقيقي .

فقل لهؤالً المتفيقهيم ـ ماذا يطلق على المجموعة ميم اليذكور 

  لفظ اإلناث ؟ونينهم إناث ـ لفظ الذكور أ

إل لفظ اإلناث خاص ألل األنثى الحقة نالذكر مم أو  الخلق وأل 

السجود كال لد  دول حواً نينما الذكر عا  يشمل على اإلناث نهذا 

اإللحاق : ) وألحقنا نهم أزواجهم ( .

وهم يتحدثول عم ) الحقيقة ( العرفية كنوإ مم أنيواإ الحقيقية 

لت م النساً أغلبية فهل يقا  مثالً ) في فإذا جاً وفد ييم النساً نل 

الحقيقيية العرفييية ( : جيياًت ننييات تميييم أ  ننييو تميييم ؟ . وهييل يقييو  
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الميرً فيي العير  إذا خييرج النياس ميم الجامعيية عنيد انتهياً الييدوا  

الرسمي ) خرج الطالب ( أ  خرجف الطالبات ؟

رت الحقيقية العرفيية لالعتبياط خيال  نحثيه اليد وب عيم  لقد تبخَّي

  .القر لجاز م



 ب . ) نل أنتم قو  تجهلول (

األ ل كما قالوا ) يجهلول ( .وجاً نالتاً لتةليب أنتم على قو   

ـ ألل الياً أ الً  فة للقو  . / أ هـ .

هل سمعف نفلسفة لةوية مثل فلسفة االعتبياط   الميت لم يخاطيب 

ً نطريقة حاضر  ويقو  : ) نيل أنيتم قيو  تجهليول ( واالعتبيا ط قوما

يقو  كال عليه أل يقو  : ) نل أنتم قو  يجهلول ( ـ غير مدركيم أل 

الياً ستحو  الخطياب ميم الحاضير اليى الةائيب فيي التفيات ال يصيح 

ً في جملة خبرية كهذه . وهي مثيل أل يقيو  الميرً لصياحبه )  مطلقا

أنف يعلم أني أحبك (    ذلك ألل الوضيع كليه وضيع خطياب ومجييً 

نذلك . مفرد  "قو " ال يسمح



 ج . ) إذهب فمم تبعك منهم فال جهنم جزا كم ( 

قالوا : األ ل جزا هم .

أل هيذا ) العيدو  ( ميم الةائيب ) جيزا هم (  اإلعتباطيةاعترفف 

ً للمخاطيب فيي  الى المخاطب مم محاسم المجاز ألنهم لما كانوا تبعا
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ً في اللفظ ، ل م  توهميف فلييا ثمية  اإلعتباطيةالمعصية جعلهم تبعا

دو  عم لفظ أ لي نالةائب ألل الحا  حا  خطياب مباشير وحينميا ع

ذكر ) األتباإ ( ذكيرهم خيال  الخطياب وليو قيا  : ) جيزا هم ( فهيذا 

لّلةة    اإلعتباطيةيعني أل إنليا ليا معهم    . فهذا هو مقدار فهم 

.

ً وجَمع ال ل فلم يقيل ليه : ) جيزا ك (  إنما أنقى الخطاب مستمرا

يقييرر دوميياً  يييةة واحييد   القر نيييأييييا ـ فالنظييا  فيخييرج األتبيياإ 

المحيل عنها . ونالتالي فال عدو  وال مجاز . 



د . ) فسجد المالئ ة كلهم أجمعول االّ إنليا ( .

ه منهم ناالستثناً تةليباً ل ونه كال نينهم . قالوا : عدَّ

ه منهم ناالستثناً ـ ألننا رأينا أكثر مم مر  أل المستثنى ال  لم يعدَّ

يشترط أل ي ول مم جنا المستثنى منه كما في قوله تعيالى : ) ميا 

ً المتخصل  كال استةفار إنراهيم .. ( الية . وهو رأو القرافي أييا

نشؤول االستثناً .

وأما األمر نالسجود فقد شمله هذا األمر ل ونه نينهم ل نيه لييا 

م الجنّية منهم لقوله تعالى في الموضيع الخير : ) االّ إنلييا كيال مي

ففسق عم أمر رنه ( . وهو ما في سور  ال هف .

، نيل رأييف  القير لال تهتم لظهور ) االختال  ( فيي  االعتباطيةف

في ) مبحث التناقض ( أنها هي مصدر الترويج لهذا االختال  .
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 هـ . ) يا ليف نيني ونينك نُعد المشرقيم ( . 

ل المشييرق قييالوا : أو المشييرق والمةييرب وسييماهما مشييرقيم أل

أشهر    فةلب على المةرب   

وشرحها للنصوص . وقد  اإلعتباطيةالحظ مر  أخر  مقدار فهم 

ً أل المشرقيم والمةرنيم ذكرا سوية في نٍل واحٍد ـ نيل  نسف تماما

 األولى أل نقو  ) تناسف ( ـ ألنه مما ال ينسى : 

. 17) ربُّ المشرقيم ورب المةرنيم ( / الرحمم /  

ً أل المشرق وإني ألسا   العالم نأسره علماًه وجّهاله : هل حقا

أشهر مم المةرب ؟



و . ) ول ل درجات ( .

قالوا : أو درجيات ودركيات للميؤمنيم وال فيار فاليدرجات للعليو 

لَّب االشر  . والدركات للسفل فةَ

نيأجلى  يورها . فتةلييب اليدرجات  اإلعتباطييةالحظ مر  أخير  

ً ـ أهم  مم التناقض الذو ينتج ميم تسيمية مراتيب ألنه أشر  ـ لةويا

أهيييل النيييار نييينفا المراتيييب الشيييريفة ألهيييل الجنييية فهيييذا هيييو فهيييم 

. ومعلو  أل التحديد المذكور هو تحديد اعتباطي ال أ ل  اإلعتباطية

ليه عنييد العيرب وال العجييم ـ فالييدرجات هيي درجييات  سيالبة كانييف أ  

موجبة .
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هر مم المةرب   فهذا يشبه النف مم قولهم أل المشرق أش



. : تأنيث المذكر

 أ . ) الذيم يرثول الفردوس هم فيها (  

قالوا : األ ل هم فيه .

نل فيهيا ألل الفيردوس جنيات وهيي جميع مؤنيث ، والعيوا  أعليم 

منهم نالسليقة إذ جعلوها اسماً لإلناث الى هذا اليو  .



 ب . ) مم جاً نالحسنة فله عشر أمثالها (

   ) ألل القاعد  في األعداد العشر  أل ي ول قالوا : األ ل عشر

جنا العدد خال  المعيدود : عشير  رجيا  ، عشير أمهيات ( . وقيا  

 خرول لمراعا  المعنى ألل ما هو مثل الحسنة المؤنثة ي ول مؤنثاً 

أل  اإلعتباطيية   وكل ذلك كأل األمثا  عندهم مذكر   وه يذا تنسيى 

ؤنثة فأنف نيل هيم يقوليول :  يغ الجمع على وزل ) أفعا  ( كلها م

هييذه ) وليييا هييذا (  االشييياً وهييذه األعمييا  ، األح ييا  ، األنهييار ، 

األسماً ، وتلك األقدار ، األعيداد ..اليخ . فيال تشيذ "األمثيا " عنهيا 

 فقا  تعالى : القر لوقد أنثف ) نمفردها ( نمعز  عم الحسنات في 

لعيييالمول ( ) وتليييك األمثيييا  نييييرنها للنييياس وميييا يعقلهيييا اال ا 

 العن بوت /

 وكذلك :
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10) وتلك األمثا  نيرنها للناس لعلهم يتف رول ( الحشر /

نل تبحث عم الشواهد . القر لال تتدنر  اإلعتباطيةل م 

كذلك قا  في الحاالت التي اقترنف فيها عشر نالجمع المؤنث : ) 

 وليا  عشر ( ، ) ثالثييم ليلية وأتممناهيا نعشير ( والمقصيود لييا  )

ً فمم عنيدك ( ـ والمقصيود حجيج ، ) فيأتوا نعشير  وإل أتممف عشرا

سور مم مثله ( .

فهل المجاز في جميع تل م التراكيب والمعدود فيها مؤنث ؟



أو اليى غيير فاعليه إسناد الفعل الى غير ما هو له أصاالة .    .7

( .  األ لي

وتييّم تفنيييد هييذا النييوإ  القر نييي ،الحظييف أمثييا  ذلييك فييي النظييا  

مزعو  وهذه شواهد أخر  لالعتباطية  :ال

 أ . ) وإذا تليف عليهم  ياته زادتهم إيمانا ( 

قالوا : وهو مجاز ألل الزياد  مم هللا ال مم اليات .

وقد تذكر أخي القار، مثا  ) شيجر  تيؤتي أكلهيا ( وغيرهيا فيي 

جميع األفعيا   اإلعتباطيةكتاب النظا  القر ني . فبصفة عامة نسبف 

لتحقيق  القر ل تعالى مباشر  وتركف المسببات المذكور  في الى هللا

المجاز وإذا أخيذنا  راًهيم نجديية فلييا ثمية فعيل يصيلح ألل ي يول 

. ً حقيقيا

 اإلعتباطيةنفيل مجاز  القر نيةوفرعول نفسه تخلّل مم التهم 
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ِح أنناًهم ( ـ قالوا : هو مجاز ألل الفاعل األعوال ال  ففي قوله ) يذنّ

  .فرعول 

نييالطبع ال يقييدر علميياً االعتبيياط أل يقولييوا ) للخلفيياً ( الييذيم 

ي رمونهم أل ) الِخلع والجوائز ( ليسف مم الخليفة وأنه إذا قا  : ) 

أعطييوا لفييالل كييذا درهييم ( فالخييالع الحقيقييي هييو ) الخيياد  ( الييذو 

يسلّمهم الدراهم  ..  حيح أنه مجاز ول م اإلعالل عنه خطر للةاية 

.   

إذا  القيير لمييم ذلييك ؟ واضييحة :  يييات  اإلعتباطيييةي غاييية مييا هيي

تليف ال تزيد اإليمال   وليسف مش لة أل تنسب الزياد  اليى  ) هللا ( 

إذا كانف  يات هللا ال تتلى ألنه ال تزيد اإليمال فلماذا تتلى ؟ .



 ب . ) واحلّوا قومهم دار البوار (

أميروهم نيه ـ وهيذا قالوا : مجاز ألنهم تسببوا في كفرهم ألنهم  

يعني أنهم ) لم يحلّوا ( على الحقيقة .

ل م شرح المجاز هو نخال  المجاز ـ النهم يقولول أنهم تسببوا 

في كفرهم حيث أميروهم فاليذو احيلَّ قوميه دار البيوار هيم ، وي يول 

االستعما  حقيقياً فأيم المجاز ؟

محاوليية أخيير  فاشييلة لالعتباطييية للييدفاإ عييم جماعييات محييدد  

أحبطتها ننفسها خال  الشرح وذلك الستعصاً  در الية على هيذه 

المحاولة .
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لوا نعمة هللا كفرا واحلّوا قومهم دار البوار (  ) ألم تر الى الذيم ندَّ

8إنراهيم /

ومعلو  أل القاد  واالتباإ هم في النهاية مجموعة واحد  .



حيييف ج . ) عيشييية راضيييية ( ، ) فيييإذا عيييز  االمييير ( ، ) فميييا رن

تجارتهم ( ، ) تؤتي أكلها كّل حيم ( ، مجازات مختلفة عندهم .

 ( . القر نيوقد نوقشف نوضوح في كتاب ) النظا  





إطالق اسم الكل على الجزء وعكسه .  .8

مييرت مناقشيية هييذا القسييم وشييواهده وهييذه جمليية مييم الشييواهد 

األخر  .

 أ . ) فولّوا وجوه م شطره (

قبا  يجب نالصدر .قالوا : أو ذوات م إذ االست 

أل هنيياك ) ذوات ( وجييوههم فييي جهيية  اإلعتباطيييةرنمييا تعتقييد 

معاكسيية لجهيية  ييدورهم ، أو ذوات يصييلّول ور وسييهم تنظيير الييى 

الوراً    .

كّل ذلك إذا كال الوجه على اال طالح   أما إذا كال الوجه عليى 

ة المعنى األعم في القصدية فالمصيبة أعظم . فلماذا عدلف االعتباطي

نالتوجه مم الوجوه الى الصدور ؟ 
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على ذلك كال يجب على إنراهيم )إ( أل يقو  ) وّجهف  درو ( 

 ال ) وّجهف وجهي (   .

) إني وجهف وجهي للذو فطر السماوات واألرض حنيفاً وما أنا 

 79مم المشركيم (  األنعا  / 



 ب . ) ويبقى وجه رنك ذو الجال  واإلكرا  ( 

.قالوا : أو ذاته  

أل ) ذاتيييه ( تعيييالى منزهييية ميييم حييييث أرادت  اإلعتباطييييةنسيييف 

التنزيه ـ فال ييع نفسه األزلية مقانل الموجودات الفانية فال يقو  ) 

كّل مم عليها فيال ويبقيى وجيه رنيك ذو الجيال  واإلكيرا  ( ـ لي يول 

ًً ممم عليها . فالتفسير االعتباطي لم يفعيل شيي ا سيو  تأكييد )  جز

خال  محاولة ظاهرها التنزيه .الالتنزيه ( مم 

لم يتةير ولم يتبيد  معنياه ، وال  الّلةةأما الوجه فهو كما هو في 

يفنى مثل نقية الموجودات ألنه ارتبط نه مم جهية الرنونيية ـ وهيي 

ال ائنات التي عبدته مقر  نفنائها . اقرأ البحث الحادو عشر.



 ( ج . ) وجوه يوم ذ ناعمة ( و ) وجوه يوم ذ خاشعة 

قالوا : األ ل : األجساد وعد  عنه الى الوجوه .

الوجوه مر  أجساداً ومر  ذواتاً   أو  اإلعتباطيةالحظ كيف تجعل 

ليييا ظهييور النعيييم والخشييوإ علييى الوجييوه خصو يياً ؟ وإذا القييى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
112 

 

المييرً  ييديقه وقييا  : ) قييد تةيّييرت نعييدو ( ـ أنفهييم منييه أنييه أدرك 

نطنه أ  عند النظر الى وجهه ؟  التةيير نالنظر الى قدمي  ديقه أو 

.

لذلك قا   في موضع  خر : ) تعر  في وجوههم نظر  النعيم ( ـ  

حيث لم تأت نه االعتباطيية كشياهد عليى المجياز ألنهيا ال تقيدر عليى 

إنداله الى ) أجساد ( . 

ومثله قوله تعالى  : ) يد هللا فوق أيديهم ( حيث زعموا أنها قو  

اية مم ذلك   ر  اليد على اال طالح عم وسلطال أو سلطال والة

أل ت ول له تعالى . وهذا وهم  خر أو تحريف ظاهره التنزيه  . أوالً 

: ألل اليد ليسف مقصور  على اليد على اال طالح نل هي في نفا 

اال طالح ليسف محدد  ناليذراإ فيي االسيتعما  ل يم ليم ت يول نأيية 

 ييل ويم نيك مالحظيية حيا  هيي عيييم السيلطال والقييو  . فياللفظ ليه أ

د  . وثانييياً : هييل هييذه هييي محنييتهم  األ ييو  فييي كتاننييا اللةيية الموّحيي

نالفعل ؟ ال ورنك ليسف هي   ألل هلل تعالى يدٌ فعلية مثل يد اإلنسال  

وأنها ليده   وليسيف ييد عيدوه   ذليك ألل اإلضيافة ال تعنيي الجزئيية 

لفظة أخر   فمم أيم جاً هذا القانول ؟ نل هي لفظة ميافة مثل أية

: ) أرض هللا ( ، ) ناقة هللا ( ـ فميا العجيب فيي أل ت يول هلل ييد غيير 

متصلة كما له أرض ليا س ناه فيها ؟ وناقة ال يشرب منها ؟  .

  الزخر  /  د . ) وألنيّـم ل م نعض الذو تختلفول فيه (

قالوا : أو كلّه . 
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ع سه .اللفظ الى  خر ولو كال  اإلعتباطيةالحظ كيف تحّو  

أنهيم اختلفيوا نعيد المسييح )...ول يم  القر نيي إليىويشير الينل 

اختلفوا فمنهم مم  مم ومنهم مم كفر( .

وجه االختال  ) في الذيم مم نعدهم (  اإلعتباطيةفمم أيم تعلم 

أيياً والذو يقّل  القر للتحّدد أنه ) كله ( ال نعيه ؟ وهي ال تعلم 

الذو يختلفول فيه ؟ على نني إسرائيل ) أكثر ( ال كّل 

( و )  القر لواالعتباطية ال تفّرق نمرادفاتها نيم ) ال تاب ( و ) 

ما أنز  ( كالقصدية ؟ 

 

إطالق المصدر على المفعول .  .9

مم نعض شواهده :

 أ . ) وال يحيطول نشيً مم علمه (

قالوا : أو مم معلومه . 

ترغيب فيي  يةاإلعتباطال أشك أنك تالحظ ـ أيها القار، النبيه أل 

إيجيييياد مجييييازات أكثيييير مييييم رغبتهييييا نييييأو شيييييً  خيييير ، فالمجيييياز 

واالعتباطية ـ فيي الجانيب اللةيوو يظهيرال كميا ليو كانيا هميا الةايية 

. الّلةةونالطبع هناك هد  نهائي ول نه قطعاً ليا فهم 

جعلف ) ال يحيطول  اإلعتباطيةأل  القر نيرأيف في كتاب النظا  

ً ، وتالحيييظ هنيييا أ ً  خييير ، ( مجيييازا نهيييا جعليييف ) ميييم علميييه ( مجيييازا

والمت لمييول أخييذوا ) الشيييً ( نالنسييبة للييذات والعلييم ـ وهييو عنييد 
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نعيهم مجاز ثالث . والنتيجة ثالث مجازات متجاور  في تركيب مم 

أرنع مفردات مم  ية ال رسي   .

ثالث مفردات ليسف حقيقة في االستعما  مم  يية تعيد ) أعظيم ( 

إللهي في التاريخ البشرو . ية نز  نها الوحي ا

وإذا أخيييذنا معنيييى ) اليييية ( نمعناهيييا المطليييق وفسيييرنا الحيييديث 

ً ـ ألنيه ال  النبوو الشريف نهذا اإلطالق فهي أعظيم  يية كونيية أيييا

فرق فيي منطيق النبيي ) ص ( نييم الييات ال ونيية وال الميية سيو  

سمى الجميع  يات . القر لالتفاضل في العظمة وال بر ـ و

تعتقييد أيهييا القييار، أل العلييم نالشيييً هييو والشيييً المعلييو  هييل 

سواً ؟

إذا كنف ال تعتقد أل علم الفلك هو نفا الفليك فيال تحوييل العليم 

الييى المعلييو  هييو نييوإ مييم التحريييف والييذو ال تخفييى عليييك أهدافييه 

المتعلقة نالذات اإللهية و فاتها المستقلة عم ال ائنات نوجودهيا ـ 

ي تؤكدها عبارات ) حي ـ قيو   ـ ال تأخيذه وهي نفا الخصائل الت

سنة ـ وال نو  ـ له ما في السماوات واألرض ( .

ّدنا المجياز الميذكور فيي هيذا اللفيظ سيانقا  أما ) اإلحاطية فقيد فنيـ

فراجعه ( .

 ب . )  نع هللا ( 

قالوا : األ ل : المصنوإ . 

 مم المعلو  أل الصنع غير المصنوإ . فالصنع مفرده تشير الى
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فاعلية الصانع وغاياته والمصنوإ نتاج للصانع .

واالعتباطية ال تتأمل نالمفردات المجاور  وال شأل لها نها والتي 

توضح القصدية في اختيار اللفظ )  نع هللا الذو أتقم كّل شيً ( .



 ج . ) فإنهم عدّو لي اال رب العالميم (

قالوا : األ ل : أعداً  

الباب ول نهم وضعوه فيه لعد  وجود  وهذا ليا داخالً ضمم هذا

ناب خاص نه .

 ً ً ـ فالعدو يم م أل ي ول فردا ألل ) عدو ( في الية ليا مصدرا

ً كثيريم مجتمعيم على أمٍر ما . أو أفرادا

وقا  نعييهم : ) وليذلك أفيردوه ( ـ والمصيدر هيو ميا فيي قوليه 

ً وظلماً ( فعبيار  ) وليذلك أ وا فيردوه ( تعالى على  ور  الحا  ) عدو

ـ ألل العّدو هو  فة نمعنى كثير العداً . )  اإلعتباطيةهي مم أوها  

ً ـ فهييو عيياد)و( وعييدّو ( والعييرب تقييو  هييؤالً  وا عييدا ـ يعييدو ـ عييدو

الناس عدٌو لنا ـ أو كثيرو العداً ، ويستعمل للجمع والمفرد سيواً 

( . الموّحد  الّلةةلوجود ال ثر  في داخله كحركة ) انظر 



 وجاًوا على قميصه ند  كذب (د . ) 

قيييالوا : األ يييل م يييذوب فييييه ألل ال يييذب ميييم  يييفات األقيييوا   

واألجسا  .
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ل م إذا كال الجسم يشير الى واقعة أو خبر ـ أفال يو ف الجسم 

 ً نال ذب لتعلّقه نهذه االشار  مثل الد  المسفوك يم م أل ي ول  دقا

أو كذناً ؟ ذلك ألل ال ذب  فة ال اسم .

( اسييتعمل فييي  القر نيييظييف أمثليية كثييير  فييي ) النظييا  لقييد الح

 الّلةيةتخريجها ) اال طالح الذهني ( ، وهو شيً ال عالقة له نعليم 

مم حيث أل اال يطالح هيو ) الموضيوإ ( النقيدو لهيذا العليم . وقيد 

ً إنميا هيو  أش لنا على ذلك ناش االت كثير  وال ذب هنا لييا مصيدرا

ً كال أو قوالً ) فإذا رأييف  فة يو ف نها ما هو غير حقيقي  جسما

دمية على هي ة أسد يجب أل تقو  ) هذا أسد كذب ( ألل اللفظ  فة 

مثل : ) خشم ( تصلح لو ف األجسا  وغيرها ( .



 

هـ .  يات متفرقة ) وييو  يعيرض اليذيم كفيروا عليى النيار ( ، )  

منييا عليييه المراضييع ( ، ) ميياً دافييق ( ، ) حجانييا مسييتورا ( .  وحرَّ

  القر ني .حظف جميعاً في كتاب النظا  لو

استعمال الحروف في غير معانيها . .10

فييي هييذا الصيينف ال يم ييم اإلحاطيية نييالموارد فهييي نالم ييات . وقييد 

ـ ونناقب القسم األكبر في  القر نيجاًك أمثلة منها في كتاب النظا  

د  الّلةييةأجييزاً مييم كتيياب )  ( حيييث يتوجييب إعيياد  المعيياني  الموّحيي

للحييرو  الييى أ ييل الحركيية ونميير كييذلك نييبعض المييوارد المختلفيية 
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 . القر نية

 الحذف :      .11

والتجاوز على  الّلةةوعّدوه مم المجاز وهو أسوأ منه في تدمير 

فقط وهو ميا تالحظيه  القر نيالنصوص نأنواعها وليا على النل 

في الموضوإ الالحق ) المبحث الثالث عشر ( .

إلحاطية نهيا وقيد سيقنا نمياذج موارد الحذ  نالم يات وال يم يم ا

منها في كتاب النظا  القر ني .



1. : التشبيه 

ه نعييض االعتبيياطييم مييم المجيياز ـ وعييارض ذلييك األكثرييية .  عييدَّ

ونقل السييوطي عيم عيز اليديم أنيه قيا  إذا كيال نحير  ) أو حير  

تشبيه ( فهو حقيقة وال حذ  فهو مجاز . وهو كثير أييا . ويبيدو 

ه مم المجياز وميم ليم أل مم ) قّدر ( فيه  مفردات مم عنده فهو يعدَّ

يفعل اعتبره حقيقة . وتأتي أمثلة في سلسلة النظا  القر ني مم غير 

حر  تشبيه نثبف فيها أنه حقيقية فيها .



1. الموضوعات الشرعية : مثل الصالة ، الصوم ، الحج ، الزكاة

، الصدقة .

الييرأو علييى  أرادوا اعتبارهييا مجييازات واختلفييوا فيهييا ثييم اسييتقر

م هيذا )  الّلةيةاعتبارها حقيائق فيي الشيرإ ، مجيازات فيي نظير  فم ِّي
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االتفياق ( اليييمني الفقهيياً مييم االجتهيياد فييي األح ييا  وم َّييم علميياً 

ال ال  مم االستفاد  منها لتأكيد مذاهبهم المختلفة ما دامف مجازات 

لةوية .

كبر مم ونهذا استطاإ االعتباط مم خال  المجاز تحقيق الجزً األ

وإسيقاط االحتجياج نيه ميم خيال   القر لغاياته وأهدافه وهو تقطيع 

التداخل نيم الحقيقة والمجاز وتجزئة العقيد  الى أ يو  وفيروإ ال 

تنسجم مع نعيها البعض ـ وذليك عيدا الطيرق االخير  مثيل اإلنهيا   

وتعدد الوجوه والتقديم والتأخير وغيرها والتي أدت كّل منها ما كال 

. اإلعتباطيةلها مم أهدا  في مخططاً 
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المبحث الثاني عشر 

 اإلعتباطيةقيمة النص عند  



هذا العنوال مم مباحثنا اإلضيافية ، إلييياح القيمية التيي تراهيا 

في النل . إذ يتوّجه الى نفا النل ) علماً ( كثيرول  اإلعتباطية

 ً ٍ لتفسيره في شف أحدهم نوعا مم  ناتفاق أو ندونه أو ناتفاٍق ضمنّي

المجاز وي شف الخرول أنواعاً أخر  وقد يتحو  النل ن امله الى 

مجيياز فييي نهاييية األميير . فالعمييل التطبيقييي لالعتباطييية هييو الخيير 

اعتباطي الش ل ـ ألل التفسيرات تتصاد  فال ينتبيـه علمياً االعتبياط 

الى التصاد  وإنما يذكرها المتأخرول على أنها ) أقوا  ( أو )  راً 

تمع ، وقد يأتي المجاز الالحق ليصحح السانق .( قد تج

: ) وال يحيطول نشيً مم  القر نيفمثالً : رأيف أنهم في النل 

علمه ( قرروا فيي النحيو فقيط مجيازيم : ميم علميه أو معلوميه و ) 

يحيطول ( قالوا : اإلحاطة مجازية وحسب عباراتهم ) ليسف كإحاطة 

إل الح التخريب الذو فعله السوار نالمعصم ( . المجاز الثاني جاً 

االو  . ألل المعلومييات نعلمييه كالشييما والنجييو  ال يم ييم اإلحاطيية 

المادية نهيا ـ إذ اإلحاطية الماديية عنيدهم هيي االسيتعما  الحقيقيي ، 

نينما المسألة مم األ ل أل المعلو  غير العلم .

وحينما يأتي المفسرول لشرح النل ف لٌّ حسب ما يقيع فيي ييده 

ً علييى تلييك الراً  مييم الراً اللةوييية ـ يقييو  نتفسييير اليينل معتمييدا
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ً عنيد ورود مثيل ألفاظهيا فيي نيل  خير لينفا  والتي سيتختلف حتميا

المت لم .

ال تتييراكم فييوق نعيييها الييبعض وتعلييو نييل  اإلعتباطيييةفالنتييائج 

تت ييدس متجيياور  مثييل أو نحييث اعتبيياطي كييالف ر الفلسييفي مييثالً ـ 

النتيائج المتناقيية فإنهيا تحياو  وحينما تُحرج فيي نعيض الميوارد و

تبريرهييا نييالطرق ) الذرائعييية ( أو األسيياليب السوفسييطائية وتقييو  

ً لنتيائج  نتقدير جمل أو مركبات أو حرو  أو ألفاظ مم عندها إتماما

العمل االعتباطي .

ليِك  اإلعتباطيةإل  ً وال تنظير إلييه عليى أنيه ُم ال تحتر  النل أندا

إلييه عليى أنيه ) مل هيا هيي ( ـ وتليك فيي  المت لم أو القائل نل تنظير

الحقيقة ليسف مش لة لةوية وإنما هي مش لة ف رية وأخالقية . ذلك 

أنفسهم يرغب كّل مينهم أل يؤتييه هللا ) دينياً (  اإلعتباطيةألل رجا  

على حسب مطالبه وهو يرييد أل يختيار فيي داخيل ) اليديم ( الواحيد 

ه وينسييجم مييع تطلعاتييه  يي عييم ذلييك  القيير لوقييد عبَّيير دينيياً  خيير يخصَّ

 نالقو  :

المدثر    )نل يوّد كّل امر، منهم أل يؤتى  حفاً منشر  (  

/

ـ كما سو  تر  في مؤلفات الحقة نإذنه  القر نيويخبرنا النظا  

تعالى أنه ليا مم أحد يشك في اإلله نفسيه كميا ال يشيك أحيد أل هللا 

 خر هو الذاتية التي  يرسل رسالً وإنما أكثر الناس ال يؤمنول لسبب
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ال تتطانق مع متطلبيات اإلذعيال للرسيل والتسيليم ألميرهم . فالحيلية 

اإلنسييانية حاولييف الييتخلل مييم هييذا اإلشيي ا  مييم خييال  الجمييع نيييم 

األمريم : اإليمال نالرسل نش ل عا  إذا اقتييف الييرور  وتفسيير 

أل  مقوالتهم وكتبهم نطريقه ذاتية . ولذلك فإننيا نجيد عنيد المقارنية

نفسها تحرص حر اً شديداً على المحافظة على نصوص  اإلعتباطية

نعيها البعض لحّدِ ضيبط أخطياً النسّياخ نحير  أو حيرفيم وإطالية 

ال ال  حو  لفظ غامض في أحد السياقات . وحينميا يعجبهيا ت ثيير ) 

الييى أقصييى حييّدٍ فهييي ال تتالعييب نييالنل  القر نيييقييراًات ( اليينل 

ر في هذا النل ، نل الرجوإ الى اإلنساني وال تقد  أو ت ؤخر أو تقّدِ

النل الشعرو وضبط حروفه هو أحد الطرائق المستعملة عند نحا  

البصير  وال وفيية إلنطييا  قواعيد نعيييهم الييبعض كميا هييو الحييا  فييي 

شواهد كثير  تالحظها في كتب الخال  . في حيم أنها ال تتعامل ميع 

  شاذ  أو سياق شاذ نحذر كهذا ، نل تبحث عم قراً القر نيالنل 

وتبت ر مم نفسها قراً  معينة لتبرير الوجه النحوو . وميا ذليك االّ 

هو الهد  النهائي مم العملية اللةوية نرمتها . القر لألل 

ً أل ) النل ( أثر مم الثار  اإلعتباطيةوهذا يعني أل  تدرك جيدا

يييد  علييى مقا ييد المييت لم وهييو محييرَّ  علييى التالعييب حرميية اليينل 

ثرو ) األثر المادو ( ، وإل التقديم والتأخير وتقدير ألفاظ معينية األ

داخل السياق إنما هو محاولة لمشاركة القائل في وضع النل .

ويفترض أننا إذ نحاو  تقييم العميل اللةيوو أل نيدرك مسيبقاً أل 
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تتداعى فيه كافة التيارات واالتجاهات المختلفة ـ ألل الف ر  الّلةةعلم 

كأدا  وحيد  لظهور األف ار . الّلةةعه إنما يعتمد على نمختلف فرو

ً وفييي  ً يسيييرا وعلييى ذلييك فييال تقييييم العمييل اللةييوو ليييا أمييرا

اعتقادو أل أعلى العلماً رتبة ال يستطيع القيا  نذلك ما ليم يتصيف 

وأسيرارها أكبير ميم العقيل العيادو  الّلةيةنالح مة قبل كّل شييً ألل 

ال يدركها االّ نبي ، أو أل التقسيم يجب ن ثير ، أو كما قا  الشافعي 

المتنوعية وهييذا  الّلةييةأل يتيوافر عليى  ارتبيياط الف ير عموميياً نعليو  

عمل عسير للةاية ما لم يعتميد عليى ) مسيلمات ( ييتم ّم الميرً ميم 

الحصو  عليها نطريقة مستقلة .

 القر نيرنما أكول قد أوضحف شي اً مم هذه الف ر  في ) النظا  

يحييدد لنييا نطريقييه  ييارمة تختلييف عييم المتعييار  عليييه  (  والييذو

العالقة نييم الخيالق والمخليوق ونهيذه الطريقية ونهيذا النظيا  يم يم 

السير قدماً في استخراج الحقائق نعيها مم نعض .

ف ر عا  في كّل فرإ مم فروإ  اإلعتباطيةفمم تلك الحقائق : إل 

ال يسيمح نعيد ت يّرر المعرفة اإلنسانية ناستثناً علم الطبيعية واليذو 

التجارب وظهور الحقائق الصارمة نفوز الذاتية ، فهي تأخذ طريقها 

الخاص نها في كّل فرإ مم فروإ المعرفة األخر  . فاعتباطية اللةة 

هي مم المصادر األساسية التي تعمل نها كافة الفروإ .

على ت ثير المجاز والمبهم واالستعار  في  اإلعتباطيةإل إ رار 

في  القر نيدول سواه ـ إالّ ما أريد نه مهاجمة النل  القر نيالنل 
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ً أل تعتقييد أل عبييار  ) ال إلييه إال هللا ( هييي  النتيجيية ـ ونلوغهييا حييدا

ينطوو على مسألة فلسفية ال لةوية وحسب . فمثالً 1عبار  مجازية

كال إن ار المادية التاريخية ) للحقيقة المطلقة ( واعتبارها الحقائق 

نييياتج حتميييي للتف يييير الميييادو ينسيييجم ميييع مقدماتيييه . نسيييبية هيييو 

واالعتباطييية تحيياو  االسييتقال  عييم التسييليم للرسييل نطريقتهييا فهييي 

تجعل عبار  الحقيقة المطلقة نسبية في المعنى والنتيجة واحد  .

فالمجياز علييى التعريييف هييو غيير الحقيقيية . ومييا المفاجيي ت التييي 

ندعو كّل أناس نإمامهم (  تحدث يو  القيامة اال مم هذا النوإ ) يو 

ّر  خليف مياركا أو  القير لـ فمم المحتميل أل ييأتي السييوطي مفسيـ

يأتي ماركا  احب رأس الما  خلف السيوطي ـ والذيم ال يفاج ول 

هم فقط ) الذيم أوتوا العلم  القر نينمثل هذه الحوادث حسب النظا  

عليم اليذو ( وتعريف العلم هنا نأ  التعريف مقصود إذ الميراد منيه ال

يجمع العلو  ويو ل الى نوإ مم الح مة ألل هذا النوإ هو الوحيد 

المييرتبط نالنوايييا والتسييليم نيياألمر الواقييع والوحيييد الييذو يم ييم أل 

نعرفّه على أنه هيو ) العليم (   فمعرفية ) الميافوق ( شييً وطاعتيه 

شيييً  خيير وهييذا أميير متعييار  عليييه ، ول نييه فييي ) الييديم ( نصييفة 

ً أو مختلفاً حيث حاولف خا ة أ بح م الرنط نييم  اإلعتباطيةع وسا

هو المن ر لوجود  اإلعتباطيةكمية المعلومات والطاعة ، فال افر عند 

 القر نيييهللا أو الييذو ال يعرفييه أو المن يير للنبييو  فييي حيييم أل اليينل 

                                                        

 / دار الكتب العلمية ( 89/  2/ ج ) الحظ دفاع السيوطي في اإلتقان عن مجازية العبارة  1
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ّهنا الى أل ال فر هو قيية ذاتية واإليمال قيية ذاتيية ال عقليية  ينبـ

ً و ً فقط مم الشرك هيو الشيرك العقليي المنحيى . وأل هناك نوعا احدا

لذلك خاطب هذا الشرك نالقيايا العقليية وضيرب األمثيا  وسياق ليه 

األدلة ، ألنه عبار  عم خطأ عقليي يةفير ثيم يبيدأ الميرً نعقيل جدييد 

ويحاسب على المعرفة العقلية الجديد  نعد اتخاذه هذا الموقف .

االتجاه العقلي ألل مصدرهما أما ال فر واإليمال فليا فيهما ذلك 

االراد  الذاتييية . فالييذو يييؤمم نيياهلل ورسييله وكتبييه ول نييه فييي فقيير  

واحد  مم م ات الفقرات يحاو  التشريع فيهيا ومشياركة اإلليه عليى 

ً فقييد كفيير نتلييك الفقيير  مييم  أو نحييو كييال لةوييياً أو فقهييياً أو كالميييا

افر ألل هللا قد سّم التشريع . وإذا نقي على هذا الحا  فهو عند هللا ك

قاعد  ذكر فيها أل ال فر نالبعض كفر نال ل وجعل إنليا مثالً لذلك 

حينما قا  نتفسيٍر خاٍص وذاتي المنحى لعملية خلقه وخلق  د  ، في 

حيم كانف غايته تحقيق ) وجوده الذاتي ( مقانل ) الوجود الذاتي ( 

 لإلله . قا  تعالى :

ض أول ك هم ال افرول حقا (   ) ويقولول نؤمم نبعض ون فر نبع

10.النساً /

فمثل هذا المخلوق ي شف عم طبيعته الخا ة ميم خيال  تجرنية 

ذاتية مع األوامر االلهية .

وإذل فمعرفة اإلله شيً وطاعته شيً  خر . فيظهر مم ذلك أل 

اإليمييال الفعلييي ال يبييدأ اال حيييم الييتخلل مييم تلييك الذاتييية . أو مييم 
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تعني اإلقيرار نالالشيي ية والفنياً . وهيذا الفهيم لحظة التسليم والتي 

القياً عليه . اإلعتباطيةهو الذو حاولف 

ومم المعرو  أل هذه العملية ليسف عمديّة على مستو  األفراد 

ً نصيوره دائمية . فا ً فيردا وهيي ) ف ير عيا  ( وعقييد   العتباطييةفردا

ً كثيير ً تقيو  نخدمية الف ير  ن ِد لنفسها أعدادا صيور  غيير معينة تجنّ

ً . وتقيييو   نمداعبييية الالوعيييي والرغبيييات  اإلعتباطييييةواعيييية أحيانيييا

ال امنة في النفا لتحقيق ذاتها نخدعة كبير  تؤمم نها مثلما يفعيل 

ً . والناس ينجرفول في الف ر نطريقة أسيهل وأسيرإ  الشيطال تماما

مم االنجرا  في السلوك اليذو يينع ا عيم الف ير ـ فياالنجرا  فيي 

بداية ل ل سلوك خارجي يظهر على الساحة .الف ر هو ال

والمشياكل التيي وقعيف  اإلعتباطييةأما التناقييات التيي أفرزتهيا 

تيارات محيدود  تجتميع فيي  اإلعتباطيةفيها فال يم م إحصا ها ألل 

فيي  اإلعتباطييةللةية ونالتيالي  اإلعتباطيةهذه الصفة أو في النظر  

واحيد  هيو ضيرب ميم  الف ر والسيلوك . فمحاولية جميع  ثارهيا مير 

الخيا  ، فهي تيم على مستو  المذاهب المجموعات المذهبية كلها 

وعلى مسيتو  الفلسيفة االتجاهيات الفلسيفية جميعياً وعليى مسيتو  

والنقد المدارس اللةوية والنقدية كلها . الّلةة

ً ـ  أمييا القصييدية فإنهييا تظهيير نصييورتها الفردييية المنعزليية دائمييا

مييع األنبيياً ) إ ( واألولييياً قبيل  ييدور والعزلية هيي ) سييلوك ( ج

 األمر اإللهي نوجوب القيا  نالتبليغ . فهي تظهر في إنراهيم )إ( :
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 ) واعتزل م وما تعبدول (

 وفي مريم )إ( :

 ) فاتخذت مم دونهم حجانا (

وفي عيسى )إ( في الفتر  الواقعة نيم ت ليمهم في المهد وكهالً  

: 

 ( ) وي لم الناس في المهد وكهال

وفييي يوسييف )إ( مييم غيانييف الجييب الييى السييجم وفييي أ ييحاب 

 ال هف )إ( :

 ) وإذ اعتزلتموهم وما يعبدول (

 وفي  الح  )إ( :

 ) قد كنف فينا مرجوا (

 وفي رسو  هللا محمد )ص( : 

 )فقد لبثف في م عمراً مم قبله أفال تعقلول (

ونصفة عامة في جميع الرسل واألولياً مثل الساكم في ) مجمع 

لبحريم ( ومؤمم    يا الذو جاً يسعى مم أقصى المدينة ـ وهي ا

عبار  تد  على الس م نعزلة في األطيرا  ـ واللفيظ األخيير موجيود 

 في تفسير لآلية عم اإلما  علي ) إ ( حيث قا  : 

) كال قد اعتز  قومه قبل مجيً الرسل ( .

فالقصدية إذل فرديّة في وجودها .

ح القصدية ف رتها وتحاو  تعميمها كما وقد يقا  : لماذا لم توضّ 
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؟ . اإلعتباطيةتفعل 

واإلجانة على ذلك واضحة وعسير  فيي  ٍل واحيٍد فهيي واضيحة 

مم حيث أل القصدية قامف نما يجب عليها مم التوضيح فهذا نش ل 

قامف نما هو مناسيب  اإلعتباطيةعا   ، ول نها عسير  مم حيث أل 

ِمية عليى تيراث مم العمل المياد إلخفاً هذا ال توضيح ناعتبارهيا قيّ

قته ثم في الخطو  الثالثة أجهزت علييه  وأرث القصدية فاحتوته وفرَّ

أو ألبسته لباساً  خراً فاإلجانة ت ول عسير  مم جهة أنها تحتاج الى 

تفصيل وإعاد  إلرث الجماعات كلها .

علييى ف يير  تحويييل مييا هييو يقينييي الييى  اإلعتباطيييةويقييو  مبييدأ 

أنها تن ر الحقيائق المطلقية  اإلعتباطية. فإل مم طبيعة مش وك فيه 

ً وإل  وتحمل الناس على هذا اإلن ار الذو تزرعه في النفيوس زرعيا

لهجييف األلسييم نيياإلقرار نالحقييائق فهييذا اإلقييرار ال أهمييية لييه وهييو 

الشيً الوحيد الصحيح منطقياً في كّل الف ر االعتباطي .

 اإلعتباطيية وك فيه عند نوضوح الى اإلرث المش القر لويشير 

 نقوله : 

) وال الذيم أورثوا ال تاب لفي شك منه مريب (  الشور  

/1

ومعلو  أنه يتحدث عيم ال تياب ناعتبياره حقيقية ميم الحقيائق ال 

شك فيهيا وأل اليذيم يشي ول هيم اليذيم أورثيوا ال تياب وهيم نيالطبع 

ً والتي تتبنى اطروحاته وت ِمة عليه ظاهريا حها ، الجماعات القيّ وّضِي
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ً  فالقر ل يتهم نصراحة واضحة علماً األديال كونهم أو  الناس ش ا

في ال تاب وعملهم نالتالي هو تعميم هذا الشك . وفي لفظ ) أورثوا 

المهوليية فييي  القر نييي( نالبنيياً للمجهييو  قيييية مييم قيييايا النظييا  

إعجازه ال تتوضح االّ ناستعراض االقترانات فموضعها ليا هنا .

ً : إذا كانيف القصيدية فرديية فيي وجودهيا وقد تس أ  سيؤاالً  خيرا

وغريبيية عييم هييذا العييالم نمييا تتميييز نييه مييم ح ميية وتيير  أل الف يير 

اإلنساني ما خال القصيدو فييه هيو ف ير اعتبياطي ، وأل التوجيه اليى 

أحييد االتجيياهيم ) ال فيير أو اإليمييال ( هييو أميير ذاتييي المنشييأ مييرتبط 

لى نفسه واليى هللا واليى العيالم فيإذا نالدرجة األولى ننظر  اإلنسال ا

ً كييامالً فهييو قصييدو وإذا كييال غييير ذلييك  ما للخييالق تسييليما كييال مسييلِّ

ندرجة ما فهو اعتباطي ـ إذا كال األمر كذلك فميا اليداعي لمثيل هيذه 

األنحاث ؟

ً مم الذهم فالداعي هيو اسيتدعاً أكبير عيدد  والجواب قريب جدا

ال وعيي مينهم وال إدراك فييي ميم األفيراد القصيدييم اليذيم يعملييول ني

ليعودوا الى اتجاههم األو  وينتموا الى ما يرغبول  اإلعتباطيةخدمة 

ن ثيير  ت ليفهييا وتنييوإ  اإلعتباطيييةفييي االنتميياً إليييه والييذو احتوتييه 

يم  ً فقيييط . ذليييك ألنهيييم إذا كيييانوا مقيييّرِ اتجاهاتهيييا المختلفييية ظاهرييييا

ميياًيم مصييير أحييدهما نالعبودييية هلل فعييالً فليييا ثميية عنييد هللا إال انت

 الجنة وأفراده هم :

 1) ثلة مم األوليم وقليل مم الخريم ( الواقعة / 
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ومصير الخر النار وهو االنتماً الذو ييم أمماً وشعوناً كاملة 

: 

8) كلما دخلف أمة لعنف أختها ( األعرا  / 

فهؤالً األفراد على قلّتهم هم في منتهى األهمية مم ثالث نواح : 

مم جهيودهم واسيتةال  قيدراتهم والثانيية  اإلعتباطيةى حرمال األول

استحقاقهم الشخصي لبذ  أو جهد مم م إلرجاعهم وانتفاإ القصدية 

نهم ولهذيم األمريم أهمية في سيير األحيداث وحركية التياريخ ، ألل 

األمر الثالث وهو ) إرضاً الرب ( تفسيره الوحيد هو إتما  الشروط 

ل إلتمييا  تحقيييق إرادتييه مييم وجييود هييذا العييدد المتعلقيية نفعييل اإلنسييا

ً تبقيى مشييي ة تحقييق اإلراد  وتةييير  القلييل ، فميا دا  الخلييط مسيتمرا

ّقة الى اجل غير مسمى تسمية محتومية . إذل فةايية هيذه  العالم معلـ

األنحاث هي اإلسراإ نهذا التةيير المنشود .

د  األنعد والف ر القصدو هو أ الً لهذه الةاية التي تحقق له اله

) عيييالم  خييير ( أو تميييييز القصيييدو عيييم االعتبييياطي فيتوجيييب عليييى 

القصدو أل يعر  نفسيه ويميزهيا عيم التييار االعتبياطي . وقيد أكيد 

علييى ذلييك فييي مواضييع عديييد  . فييالفرز نيييم االتجيياهيم هييو  القيير ل

 المدخل الى الجنة وهذا المدخل هو نداية التةيير :

يعلم هللا الذيم جاهدوا من م ويعلم  ) أ  حسبتم أل تدخلوا الجنة ولما

 الصانريم (

1األنعا    
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وهذا فرز نيم المجموعة المتصفة نذلك واألخر  والتي لم تذكر 

ناأللفاظ ألنها واضيحة فهيي الييد والنقييض لألوليى وقيد ذكيرت فيي 

 الية السانقة ألل هذه الية جاًت عقب إراد  التمحيل :

حق ال افريم ( .) وليمحل هللا الذيم  منوا ويم

ً فيي ميا قبلهيا مباشير  .  وكيذلك فيي فالف ة االخر  مذكور  لفظيا

موضع اخر حيث الهد  هيو إخيراج المجموعيه المقصيود  ميم هيذا 

 ال ل : 

ماكال هللا ليذر المؤمنيم على ماانتم عليه حتى يميز الخبيث ) 

 ( مم الطيب

 . 179   عمرال 

اليى الخطياب "مياأنتم  فلو تأملف لفظ "الميؤمنيم"  ثيم االلتفيات

 عليه" ألدركف عالقات ال ّل نالمجموعة المقصود  .

 ً في الية السانقة كال دخو  الجنة مشروطاً نهذا التمييز . وطبعا

المفهو  هو المفهو  القصدو ال االعتباطي للجنة . ألنه ثمة جنتال . 

فاألندييية نعييد إلةيياً النظييا  ال ييوني الحييالي والمعييرو  لييدينا ال نعلييم 

موضعها وال يدخلها االّ مم ذاق الموت . واألخر  قبل الةاً النظيا  

 والعالقة لها نالموت مم هذه الجهة .

اما عند اإلعتباطية فهذا الفهيم ال يحميل خطيور  وحسيب نيل هيو 

الشيييً الييذو تحارنييه فييي حقيقيية األميير ـ ألل الجنّيية السييانقة نيياب 

ل واحد هو ) العبودية للدخو  إلى الجنَّة الالحقة ، وكالهما لهما مدخ
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( المتصييفة نالتسييليم الطييوعي والييذو هييو مييياد لطبيعيية وتوجهييات 

 .  1اإلعتباطية القائمة على الذاتية وتفخيم ) األنا (

وهييذه االشييياً ال يم ييم توضيييحها هنييا نالتفصيييل ول نييي سييقتها 

كإجانييٍة علييى السييؤا  النييف الييذكر ـ فالتفا يييل تييأتي تباعيياً خييال  

 ة.األنحاث القصديَّ 

وقد تالحظ ـ إذا كنف ممم يطالع هذه السلسلة كلها ـ أننا نحياو  

التحدث عم أشياً متشيانهة كلميا سينحف الفر ية نأسياليب مختلفية 

وسبب ذلك هيو إدراكنيا أل األفيراد المقصيوديم نهيا ميوزعيم نشي ل 

م في تيارات اإلعتباطية والتي ل ًل منها اسيلوٌب معييٌم فيي  غير منظَّ

وزعييف هييذه السلسييلة نيييم اإلسييلوب االدنييي النقييدو ال تانيية لييذلك ت

الحديث وال المي والفلسفي والديني السلفي ، فيي حييم كيال الجيزً 

 االو  مم ) اللةة الموّحد  ( قد روعيف فيه مصالح الترجمة .

واذا كانف اإلعتباطية نمثل هذا التنوإ والسيعة فهيذا ال يعنيي أل 

 ٍ مييم خييال  الخصييائل المييرً يعجييز عييم النظيير اليهييا ننظيير ٍ موحييد

المشييتركة لهييا ، نييل يم نييه ذلييك ألل تلييك الخصييائل تظهيير نصييور 

متعدد  في الف ر والسلوك االعتباطي ، على حيد سيواً . وقيد رأييف 

فيي المؤلفيات السيانقة وفيي أنحيياث األلفياظ وأنيواإ المجياز فيي هييذا 

ال تاب مد  التخبّط والالعقالنية في تلك األنحاث والذو هيو سيمتها 

شييتركة ونييذلك يم ييم لنييا ال نحييّدد الخصييائل المشييتركة للف يير الم

                                                        

 ما .الحظ محاوالت اإلعتباطية جعل الجنتين جنة واحدة من خالل المجاز وهي واحدة من عشرات المحاوالت فيما يخص الجنات والعذاب ومايتعلق به  1
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االعتبيياطي . وإل فهييم األمييور نصييور  شيياملة أفيييل مييم مناقشيية 

الحاالت الجزئية ولذلك وضعف هذا البحث العا  عم اإلعتباطية نيم 

شطريم مم التفا يل الجزئية ليتم م القار، مم الرنط نيم السلوك 

هدافييه الشيياملة . فمييم الخصييائل العملييي لالعتبيياط ونيييم خططييه وأ

 المشتركة للف ر االعتباطي :

 

 التحديد والالتحديد :  

واقصد نذلك أل الف ر االعتباطي يقيو  نياألمريم فيي ذات الوقيف 

ًٌ مم طبيعته . ول م هذا ال يعني أنه ننفا معنى ) إفعل  ألل ذلك جز

إفعل وال تفعل (  مم غير قاعد  ، فالقاعد  متيمنة في المقو  ـ أو 

. ً  اعتباطاً ال قصدا

د األسييا والقواعيد اإلعتباطيية ونعييد ذليك فييإل  فاإلعتباطيية تحيّدِ

للمرً حرية كاملة في أل يفعل مايحلو له ضمم هذا اإلطار ـ وينصب 

غيب االعتباط على المرً اذا خرج عم اإلطار الموضوإ ، أما فيي 

 داخله فليفعل مم المتناقيات ما شاً .

الفلسفي وفي أمٍر معيّمٍ يحدد االعتباط نشأل فمثالً على الصعيد 

) مايصدر عم الخالق الواحد ( قاعد  اعتباطية هي       ) ال يصدر 

عم الواحد اال واحيد ( . والقاعيد  مقبولية ظاهريياً ، ألل التعيدد ميم 

خصائل الناقل واإلله كامل وال يصدر عم ال امل اال كامل وال ما  

 عم الواحد االّ واحد . في ) الوحد  ( واذل فال يصدر
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ونعدما حدد االعتباط القاعد  : فيم نك أل تفترض ما ش ف لهذا 

الواحد الصادر عيم اإلليه ميم وجيوه و يور كيالهيولى عليى طريقية 

ثييا  علييى اسييلوب ارسييطوا أو الماهييية األولييى علييى  افالطييول أو الِم

ِييم أو العقيل الفعّيا  عليى طريقية الفياراني أو الشييً  طريقية ال الميّ

الذو اليتصف نصفات الماد  على طريقة نعض الةرنييم في فرضية 

 االنفجار ال وني األو  .

فالحّلِ االعتباطي في األ ل واحد والتعدد إنما هو إطار هذا الحل 

 ، وهو دوماً حلٌّ ) يستلز  ( التعّدد ألنه المؤدو الى اإلعتباطية .

ضوعة لهدٍ  ول م لو نظرت الى القاعد  ملياً ونتأمٍل تجدها مو

محّدٍد وهو ضرب الوحد  اإللهية نفسها مم خال   دور واحٍد  خٍر . 

ألل الواحد منفرد ولوال ذلك لما قلنا أنه واحد ـ أو أل أقل ما يصدر 

عنه هو ) إثنال ( ال واحد . نينما اإلعتباطية تسعى الى إزالة  فته 

ً أحييَد إثنيييم . واذا كييال الوا حييد األو  كونييه ) واحييد ( لتجعلييه واحييدا

أسبق فليسف تلك مش لة ، المهم أل يتصف غييره ) نالوحيد  ( فيإل 

الذيم اتخذوا  لهية متعيدد  ميا قيالوا أل كيّل منهيا مسيتقل ننفسيه نيل 

مخلوقة نعيها مم نعض وهناك كبير لآللهة الذو خلقها هو الواحد 

 األو  .

والتهتم اإلعتباطية نمخالفة المنطق الرياضي الصار  نعد ذلك . 

(  1( هييو غييير الييرقم )  2فييال الييرقم )  3،  2،  1نييك اذا قلييف : فإ

األو  وهو يد  على أل الواحد مستقل وأقل ما يصدر عنه ) اثنال ( 
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 في البدً .

 ً كما ال يهّمها أل تخالف النل المنّز  حيث أنهيا تفسّيره تفسييرا

فلسفياً ، ألل النل واضح في نيال هذه المسألة وهي ال الواحد هو 

ً . والييذو يتصييف نالوحييد  واحييد  دوميياً وأل غيييره ال ي ييول االّ زوجييا

دوماً ال ند ال يتصف غيره نال ثر  دوماً فليا هناك مم واحد غيره 

 . وتظهر الف ر  في نصوص قر نية كثير  مثل قوله تعالى :

ً ييذر كم فييه   ) جعل ل م مم انفس م ازواجاً ومم االنعا  ازواجيا

 . 11لبصير ( / الشور  ليا كمثله شيً وهو السميع ا

فييأعلم عييم الوحييد  وانعييدا  المثلييية عنييد ذكيير الزوجييية العاميية 

 والتي هي المنشأ الذو ذرأ ال ثر  فيه أو كقوله تعالى : 

 ) ومم كّل شيً خلقنا زوجيم (

ٍ سواه .   وإذل فليا مم واحٍد حقيقّي

فاإلعتباطييية إذل ال تهييتم لييذلك ألنهييا تعتقييد أل هللا  ييادق حينمييا 

و  أل أكثر الناس جهالً وغافلول فهي تستةل هذه الخا ية فيهم يق

. 

ومم االتجاه اللةوو تجد أمثلة الحصر لها . فالمجاز قاعد  عامة 

 لتفسير الّلةة والتراكيب مم نيم قواعد عديد  .

وحينمييا يييؤمم المييرً نييذلك فهييو حييرٌّ فييي اسييتخراج المجييازات 

ويفخر علماً اإلعتباطية المتنوعة أو اكتشا  أنواإ جديد  غيرها . 

نعيهم على نعض في ) اكتشا  ( المزيد مم األنواإ اإلعتباطية في 
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) استخدا  الحرو  في غير معانيها ( أو        ) اإلنها  ( في القر ل 

 أو ) المجاز ( في النصوص المختلفة .

واألشياً الهامة في نظر االعتباط تقيو  نصيياغتها عليى  يور  

 مالحم ( لتأكيد أهميتها .قصائد شعرية أو ) 

ففي البدً كانف األلفاظ التي ) اكتشفتها ( اإلعتباطية في القر ل 

والتي عّدتها مم لةات أخير  غيير العرنيية كانيف قيد اقتصيرت عليى 

 ٍ ف زيياد  العيدد كيّل مير  عليى ييد اعتبياطّي ثالثيم مفيرد  . ول يم تّمي

والروو حتى جديٍد فيييفها شعراً على القصيد  األولى ننفا الوزل 

 نلةف م تي مفرد  أو م تي أ ل لةوو .

وحينما اعترضف ) ف ر  قصيديّة ( عليى هيذا العميل ليم يعبيأ نهيا 

ً ما ال تيذكر أسيماً المعترضييم وإنميا يجميل ال يال  عليى  احد وغالبا

 ور  خبر مم قبيل ) وقا  نعيهم أو زعيم اليبعض ( . وتيم إهميا  

د عرنية لسا  نه .النصوص القر نية التي تؤكّ

فالحدود المسموح نها للعمل الجزافي وال يفي ال نهايية لهيا فيي 

 . القصديةإطار االعتباط ما لم تخرج مم هذا االطار الى 

 

 االيحاً ناالعتباط مم خال  القصديَّة :     

يقيو  الف يير االعتبيياطي مييم أجيل نشيير اف يياره ناسييتعما  أسيياليب 

والدعايية ـ وهيي  متنوعة أحدها ما هو مستعمل في وسيائل اإلعيال 

جزً مم المؤسسة اإلعتباطيية ـ ول يم هيذا األسيلوب هيو فيي جمييع 
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النشيياطات الف رييية ، أعنييي حشيير الف يير  المييراد نشييرها مييم خييال  

نقييها القصدو ، وهذا األسلوب يستعمل عاد  حينما ي ول التوّ ل 

الى الف ر  نطريقة أخر  عمالً عسيراً أو م شوفاً . فمثالً حينما تريد 

يصا  ف ر  عم ) ال إعجاز القر ل ( ـ وهي ف ر  تحمل خطور  فيي إ

اإلعالل عنها تستعمل مم أجل ذلك األسلوب المذكور فتوحي للمتلقي 

نعد  االعجاز مم خال  مؤلفات أو كتب تتحدث عم االعجياز وتيدافع 

 عنه .

مثيييا  ذليييك : كتييياب ) البرهيييال ال اشيييف عيييم إعجييياز القييير ل ( 

المراجع الهاّمة لهذا الموضوإ فيي التيراث  للزمل اني الذو هو أحد

أو كتيياب ) دالئييل االعجيياز ( الشييهير للجرجيياني . فييإذا أخييذنا كتيياب 

البرهييال فسيينجد فييي الفصييو  األولييى أنييه يييتّم الييدفاإ عييم اإلعجيياز 

نطرائق توحي للمتلقي أل األمر مختلف فيه وأل االعجاز غير ظاهر 

ً لما اختلفوا .  ولو كال ظاهرا

ترح حالً للمعيلة ويدافع عنه فالحلُّ هيو نياب إلدخيا  وحينما يق

اإلعتباطيية وأسيياليبها . ففيي هييذا ال تياب وغيييره ـ كمييا سيو  تيير  

الحقاً ـ تمَّ تبنّي ف ر  ) النظم ( ـ او أل اإلعجاز هو في نظم كالمه ال 

في المفردات وال عوارض الحركات أو المدلوالت أو المجموإ ال لي 

ذلك ـ وهي احتماالت حاو  الزمل اني تفنيدها .  أو أمر خارج عم كلّ 

ونعييد مييا أنطييل كافيية الوجييوه لييم يبييق غييير    ) اليينظم ( أو الشيي ل 

النهائي لتركيب الجمل . والمتلقي في هذه اللحظة ينتظر مم المؤلف 
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أل يّوِضح له كيف يم نه أل يفرق نيم ماهو معجز وغير معجز ميم 

 القصييديةاالفتييراق نيييم  خييال  اليينظم ؟ . وهييذه لحظيية حاسييمة فييي

المفتعلة واالعتباط ألل الةايية األوليى هيي إيصيا  المتلقيي اليى هيذه 

ح له مرات عديد  قبل ذلك ما هيو نمعنيى ) إذا  النتيجة ، ومع أنه لمَّ

نلةنا تلك النتيجة فال تسألني عم التفريق ( . فقد ينسى المتلقي ذلك 

ر هنييا قصيية خيالييية إذا كيال مشييةوفاً نحييّب القيير ل فعييالً وليذلك يحشيي

 يفتعلها لتذكير القار، نأل األمر هو كذلك وهذه القصة هي :

ّدِ  فقرأ في األولى :  ) .. وح ي أل إعرانياً حير  ال  جماعة فقُ

" أال يامهلك الفيل ومم سار مع الفيل وكيد القيو  فيي تيب وتييليل 

نطير  بَّه هللا على الفيل انانيل ضحًى مم طيم سيجيل فصيار القيو  

في قاإ كعصف ثمَّ مأكو  " .  وقرأ في الثانية : " قد أفلح مم هينم 

فييي  ييالته وأطعييم المسيي يم مييم مخالتييه واجتنييب الييرجا وفعالتييه 

نورك في نقره وشاته " .ولم يشك الَجمُع في أل ماقرأه سورتال مم 

  1القر ل . (

وهييذا اليينل واضييح فييي اإليحيياً الييى المتلقييي أل المؤلييف أو ) 

لييو قييا  مثييل هييذا وأشييباهه فييال النيياس ال تشييك أنييه مييم االعرانييي ( 

القر ل ومم ثم فإل التميييز نييم المعجيز وغييره لييا االّ فيي الينظم 

ولّما كال نظم هذا ال ال  حسم للةاية ويؤدو المعنى المطلوب فيذلك 

 هو اإلعجاز .

                                                        

 / بغداد . 56البرهان /    1
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وهيد  االعتبياط ميم ذليك هيو تعمييم االعجياز اليى جمييع ميا هييو 

ه فييي كتيياب ) اعجيياز القيير ل ( للجرجيياني حسييم اليينظم كمييا سييتالحظ

 . ً  أييا

والمؤلف لم يعلّق نشيً على القصة فيميا اذا كانيف عبيار  ) ليم 

 يشك الجمع ... الخ ( هي جزً مم الح اية ال مم كالمه .

ومثل هذا االيحاً تجده في كّل  فحة تحدثف نها اإلعتباطية عم 

عتباط الينتبهول إعجاز القر ل ـ والقصديول السائرول في ركاب اال

لذلك  وتنطلي علييهم العبيارات المجياور  لإليحياً االعتبياطيي التيي 

د القر ل والنل سواً نسواً . وقيد تسيتةل اإلعتباطيية اعجياز  تمّجِ

القر ل للتقليل مم شأل النبي )ص( ، فانتداعها ف ر  ) أمية النبي ( 

(  وتفسيييرها االعتبيياطي لليينل القر نييي : ) الرسييو  النبييي األمييي

منحها طريقة فذ  لإليحاً نذلك وكمثيا  انظير عبيار  الزمل ياني فيي 

 البرهال المذكور :

) هييذا وإنييه لصييادر علييى لسييال مييم لييم يمييارس الخييط والخطييب 

. وهييذا إيحيياً للمتلقييي  2وينييافا فييي معرفيية الييّدر مييم المخشييلب (

ل  ور  غير محترمة عم  احب الرسالة )ص( ، وهو يناقض  لي ّوِ

ذلك ألل االعجاز اذا كال في ذات القر ل فلي م  احب  ف ر  النظم .

الرسالة ما ي ول مم العلم والمعرفة فما هي عالقته نالمعجز االلهي 

 المطلق ؟ .

                                                        

 نفس المصدر السابق .   2
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ل م إدراج هذه العبارات وهو يتحدث عم اعجاز النل القر نيي 

له مدلوالل : األو  االساً  للنبي )ص( ، والثاني هو ضمم الف ير  

ل ) النظم ( هو موضع اإلعجاز ول يم ميع ح اييات نفسها .. نمعنى أ

اإلعراني وغيره فإل التفريق نيم ميا هيو معجيز وغيير معجيز شييً 

غير مم م . وإذل فيجب البحيث عيم دلييل  خير وهيذا اليدليل هيو أل 

الصييادر عنييه هييذا ال تيياب ال يميّييز نيييم الييّدر والمخشييلب وال يحسييم 

غية واإلطيالإ ؟  وإذا الخطانة وال يعر  الخط فمم أيم له هيذه البال

نلغ الموضوإ هذه الةاية فالمؤلف يتخذ واديياً يهيرب فييه ميم وجيه 

القار، .. ففي تلك النقطة هرب الزمل اني تاركاً الموضوإ الرئيسي 

لشرحٍ مسهبٍ ال طائل مم وراًه للحرو  المقطّعة في أوائل السور 

األميّية واتخاذها سلّما إليحاًات أخر  . ومم ذلك العدو  عم ف ر  

 الى ف ر  أخر  ضمنية مفادها أل األحر  المقطَّعة هي :

) للتنبيه على أل تعداد هذه الحرو  ممم لم يميارس الخيط وليم 

يعال النظر فيه متنز  منزلة األقا يل عم األمم السالفة ممم ليا 

 له إطالإ على ذلك ( . 

 ونهذا أثبف مقولة ) للذيم كفروا (  .

وقّييف والييتمعّم فييي المييراد مييم هييذه ويتوجييب علييى القصييدو الت

االنتقالة ، إذ يفهم منها أل إعالل النبي )ص( عم النل القر نى هو 

لع على أحوالها  مثل إعالل الرجل عم أقا يل مم أمٍم سالفٍة لم يطّ

 ألنه لم يعب تلك األزمال.
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وهذه الفقر  هي نهاية المقالة الموضوعة لإلعجاز وهي الهد  

. فالمخبر عم شيً لم يطلع عليه إنما يخبير  مم وراً البحث ال لي

ً لألحداث مم السماإ وهي الف ر  القديمة نفسها  عنه سماعاً وجمعا

 التي ذكرها القر ل :

) وقالوا اساطير االوليم اكتتبها فهي تملى عليه ن ر  وا يال (   

 5الفرقال   /

لها نيالرمز ال تياني نيل طليب أل  ومعلو  أل اكتتبهيا ال تعنيي سيجَّ

ً ويم م للمرً الحسم الحفظ أل ي تب االشياً في ذاكرته  ت ول كتانا

، ألل القائليم مثل المؤلف يعلميول أل النبيي )ص( ال ي تيب نيالرمز 

 ال تاني .

وقد مّهـد لهيذه الف ير  وقبولهيا قبييل ذليك نعبيار  يم نيك التأميل 

 فيها ملياً قا  :

قا  مقيا   ) السيما وهي  ادر  عم رجٍل عليه مهانة وجاللة قد

 أولي الرسالة .. ( .

فيانظر الييى عبييارات التن ييير فيي األلفيياظ : رجييل ، عليييه مهانيية ، 

 وجاللة  وانظر الى قوله ) قا  مقا  أولي الرسالة ( .

وه ييذا يقييو  العلميياً نإعيياد  ) تأسيييا ( ال فيير داخييل مقييوالت  

يم .  الّدِ

 وهذه مجرد نماذج ففي كّل  فحة مم  فحات الف ر االعتبياطي

ً ) للشيك ( وتحوييل الحقيائق اليى أشيياً نسيبية . وعليى  تجد مخططا
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ذلك يم نك القو  أل اإلعتباطية التيي حارنيف النبيي )ص( هيي التيي 

اسييتولف علييى كتانييه المعجييز وتراثييه وجميييع إرثييه وقامييف نتقديمييه 

للناس نالصور  التيي أرادتهيا فيميا نعيد . فاإلعتباطيية التيي حارنهيا 

 جزً األكبر واألشهر مم ف ره الذو و لنا .النبي )ص( هي الل ال

وفي نصيوص متفرقية للقصيدية المطميور  فيي كتيبٍ قديميٍة تجيد 

إشارات للنبي )ص( نفسه يح ي فيها غرنته في أّمته وغرنية كتانيه 

وجهييل النيياس نييه وهجرهييا لييه رغييم زخييرفتهم المسيياجد وتييزيينهم 

 ؟   . المصاحف في  خر الزمال . فهل هذا هو  خر الزمال يا تر 

 

 اإلنها  واإليها      

وهييو أحييد أركييال اإلعتباطييية ومبييدأ أساسييي مييم مبادئهييا ولييذلك 

اجتهدت في إدخاله على  ور  قوانيم نالغية أو تركيبية في الّلةة . 

لةيية أدا  للتفيياهم والرقييي والتطييور الف ييرو وهييي الشيييً الوحيييد  فالّ

 الذو تحتفظ ) الذاكر  ( عم طريقه نالمعلومات .

عجباً أل تتصّد  اإلعتباطية ن ل ما أوتيف مم قو  إلدخا  فليا 

اإلنها  واإليها  الى القر ل ال تاب الذو يرد فيه لفظ     ) الذاكر  ( 

(  370ألهميتها القصو  في نلون غاية هللا مم الخليق ننحيٍو ميم ) 

 مورد نمختلف اإلشتقاقات عم هذا اللفظ .

ختلف الوسائل والطيرق . وحاولف تبرير هذا اإلنها  واإليها  نم

ِنات (  إذ مع أل القر ل يذكر عم نفسه أنه ) مبيم ( و ياته       ) نيّ
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الت ( ومع أنه على عمقه وغزارتيه فهيو ميم نيوإ السيهل  و ) مفّصِ

الممتنييع الييذو يفييي نجميييع متطلبييات المعرفيية ومييع كثيير  النصييوص 

صوص تأويالً النبويّة نهذا الصدد االّ أل االعتباط حاو  تأويل هذه الن

 اعتباطياً لصرفها عم مؤداها الذو يعبر عم سمة الوضوح فيها .

ومم جهة أخر  انتعيدت فيي خصيائل البهيا  ميم كونيه وسييلة 

للمت لم  ـ يرمي مم وراًها الى هد  معيّم ـ الى اعتباره غايية فيي 

 ذاته .

إل الف ر االعتباطي هو نفسه ركا  مم المتناقيات ، وليذلك فيال 

 ل اإلنها  في نظره غاية في ذاته .ند أل ي و

الحظ مثالً نل الزمل اني التي واليذو ينقيل ويشيرح فييه أف يار 

 استاذه الجرجاني :

ً اليى ميا هيو الميراد ويعظييم  ) إل االنهيا  يلقيي فيي الينفا تشييوقا

ً عيم الميذكور نميا ليم  لت ثير الموارد الوهمية ويعلقه اليوهم معرضيا

يخلّصييه لمعنييى ذهنييي أو خييارجي يييذكر تعليقيياً وهمييياً مييم غييير أل 

ً عيم ميرا   ييده نشيباكه  ً عم إدراكه عياجزا فيرجع الذهم متقا را

و يساً عم اعتالقه نإشراكه فعند ذلك يعظم شيأنه ويعليو فيي الينفا 

 .   1م انه (

 ً إذل فاالنها  الذو يتعّمده الميت لم ألجيل أل يتيرك المتلقيي معلّقيا

ذاته يعطي للمت لم ميز  هيي نأمله في ا طياد المراد هو هد  نحّد 

                                                        

 ( . 239البرهان ـ )   1
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علو كالمه في نفا المتلقي . وهذه الف ر  كلها هي  نقيض لف ر  ) 

 ال تاب المبيم ( . 

وإذا رجعنييا الييى أنييواإ األلفيياظ والتراكيييب نجييد أل هييذه الصييفة 

موجود  في ) الهذيال ( ألنه تراكيب مترانطة ال يفهم المتلقي المراد 

 ياناً ؟ .منها فلماذا يعّدها المتلقي هذ

إذل فاإلعتباطية تعّد ال ال  الذو ييوهم المتلقيي هيو ال يال  اليذو 

يعلو ، ونالتالي فما ال ال  البلييغ إال ذاك الميوهم والميبهم . ومعليو  

أل النتيجة هذه  تخالف تعرييف البالغية ، ألل البالغية هيي أل يبلِّيغ 

م مراده مم المعاني مم خيال  ال يال  ، وتنياقض كيذلك  أنحياث المت لِّ

الداللة اللفظية وغاياتها ، وهي نقيض للهد  مم الّلةة وغاياتهيا . 

ً ويتوجب إذ ذاك تيرك اللةية  ً وإيهاما فالحركات الصورية أكثر إنهاما

الصوتية ألجل علو تلك الحركات وميا تفعليه ميم شيوٍق فيي النفيوس 

لمعرفة الحقيقة ، )  م ن يم عميي ( . وتليك هيي فلسيفة اإلعتباطيية 

لةييية وذليييك هيييو  مقيييدار حر يييها عليييى العقيييل البشيييرو وتطيييوره والّ

 وغاياتها .

 

 االستبداد والتعّنف  

إل االعتباط ف ٌر مستبٌد في خصائصه الذاتية على مستو  أفراده 

ونالتالي تنع ا اسيتبداديته نصيور ٍ جلييٍة فيي نشياطاته المختلفية . 

ويظهييير االسيييتبداد عليييى جمييييع المسيييتويات ـ األسيييلوب و يييياغة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
144 

 

واستعما  وسائل التهديد غير المباشر إلحتما  ولوج الحل  العبارات

القصييدو والتلييويح ناألعلمييية واّدعيياً الوالييية والقييرب مييم الرضييا 

اإللهييي واّدعيياً األولوييية فييي اكتشييا  الحلييو  وعييد  ذكيير أ ييحاب 

الف ر  األولى وإعاد  النصيوص اإلعتباطيية واالف يار نيل والشيواهد 

لميرات فيي مؤلفيات عدييد  وحقيبٍ نفسها والصياغات نفسها م يات ا

طويلٍة مم غير اشار ٍ الى أنها مزنور  جميعاً في مؤلفات السانقيم 

ً تجمع السلوك االعتباطي .  .. الخ وهي خصائل كثير  جدا

فاإلعتباطية ال تسأ  مم الت يرار واإلجتيرار قرونياً طويليةً لينفا 

لّيةً جدييد ً فهيي ً أل تيفي عليهيا ُح مثيل كيائم  األف ار ويعجبها دوما

 عتيق يبّد  زينته كلما رأ  أل مالنسه مختلفة عم مالنا الخريم .

وذلك ألل اإلعتباطية وهي ف ر عا  تةفو أحياناً العتمادهيا عليى 

نشاط في جانب معيم فتأخذ ) راحة أو إجاز  ( مم العمل في الجانب 

المقانل ـ ولّما تصيحو تجيد أل مالنسيها غيدت ناشيز  فت تسيي نُحليٍة 

  ٍ وتخرج مم مخدعها .جديد

واإلعتباطية تتّصف كذلك ـ ونتيجة الستبدادها ـ نالعجلة والح يم 

يية وحينمييا تقيع فييي  السيريع عليى األشييياً نةيير ر ييية أو دراسية جّد

مشياكل معينية فإنهيا تحلّهيا نطريقية أسيرإ ن ثييٍر ميم وقوعهيا فيهيا 

والنتيجة هي المزيد والمزييد ميم االعتبياط ، وهيي تتصيف نيالةرور 

والعنجهية مم جهة تعاملها مع الحلو  القصّدية والذلّة والتملّق مم 

جهة تعاملها مع نعيها اليبعض حييث ت ييل الميديح والثنياً لهيؤالً 
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وت يل الشتائم والسباب ألول ك ، وتفعل ذلك حتى في لحظات الهدنة 

 مع التيار القصدو وقيا  الحرب نيم اتجاهاتها   

الفقر المادو والف رو وعنيوال  واإلعتباطية نعد ذلك هي مصدر

البييؤس والتبييا س علييى مييّر التيياريخ وهييو مييا سييتالحظه فيهييا خييال  

 أنحاثنا وفي الواقع الفعلي المعاش .
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 المبحث الثالث عشر

 الحــــذف 

 

إل اإلعتباطية تؤكد على موضوإ الحذ  وميا الشيواهد ال ثيير  

ً مييم الشييعر واألقييوا  المييأثور  والم ذونيية أو المبت دعيية منهييا جييدا

ووضعها نجوار اليات القر نية االّ تأكيد على شيمو  اإلثنييم نينفا 

 التقييم البالغي والنحوو ومنه الحذ  .

فإنك تالحظ في جميع المؤلفات ظاهر  الشرح الموسّع للشيواهد 

الشيعرية والمقيوالت وإظهيار نالغتهيا وحسينها وميم نعيد ذليك يييأتي 

ومم هذا الفم قوله تعالى ...  الشاهد القر ني نصيغ متقارنة مثل : )

كييذا ( . وال تشييرح المحاسييم الخا يية نييالنل ، وال تطييانق المتييول 

المييذكور  وعنيياويم ال تييب . وهييي مخّصصيية أ ييالً كمييا يُفهييم منهييا 

إلظهار اإلعجاز القر ني ـ والذو يحدث هو الع ا ـ اإليحاً للقار، 

اإليحياً أل القر ل نظيم ميم هيذا الينظم وفيم ميم تليك الفنيول ويبليغ 

احياناً تفييالً غير مباشٍر للنصوص البشريّة على النل القر ني مم 

وجوه ـ ول م هذا العمل ي تنفه عاد  العبارات الةامية وثنياً عليى 

ًٌ نيال موضيوإ وميديح نيال اسييتخراج  القير ل فيي غيير موضيعه ـ ثنيا

لمحاسنه وينبّهك الى محاوالت اإلعتباطية لتمرير اهدافها وخططهيا 

 ه .مم خالل

فالحييذ  مييثالً هييو موضييوإ هييا  عنييد اإلعتباطييية ألنييه يمنحهييا 
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إم انية ) التقدير ( االنتقائي للجملة أو األلفاظ المحذوفة وهذا األمر 

 يمنحها الحرية في اإلعراب والتفسير االعتباطي .

وهم يبدأول دوماً ناألسلوب ) االستبدادو ( ـ لصر  المتلقي عم 

 سلوب الذو يظهر في عبارات مثل :التف ير نحّلٍ  خر ـ هذا األ

) عساك تقو  الحذ  مخّل نفائد  المحذو  وتةفل عميا لإلنهيا  

واإليها  مم التفخيم واإلعظا  ، وربَّ  مف أفصح مم ال ال  ورمز 

 .1 لم مم لذإ الحسا  (

فهذا اتها  مباشر للمتلقيي أنيه اذا قيا  ذليك فهيي غفلية وميم ثيم 

   .فالمبررات هي االنها  وااليها

ومعلييو  أل الرمييز والصييمف ال عالقيية لييه نموضييوإ الحييذ  ـ 

فالشواهد مثال تخالف المبيدأ والةايية ميم الحيذ  . ألل الشيواهد قيد 

ا فيي  نّرر المؤلفول لموارد للحذ  فيها عليى أنيه لظهيور الميراد إّمي

الجملة السانقة أو في نهاية الجملة . واإلعتباطية هي الةافلة ، ألل 

 موضوعه هو التقديم والتأخير ال الحذ  . ذلك يجب أل ي ول

 مثالً قوله تعالى:

 6) وإل أحد مم المشركيم استجارك ( / األنعا    

 .2التقدير : وإل استجارك أحد مم المشركيم استجارك

فلماذا ي ّرر لفظ "استجارك" نعد نقله الى موضعه األ لي على 

 الزعم ؟
                                                        

 ـ بغداد . 237البرهان ـ   1

 .241البرهان  ـ  2
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فسييه عنييد البصيير  فييي النظييا  القر نييي الحظنييا أل هييذا الشيياهد ن

وال وفيية فييي خصييامهما المفتعييل تحييف موضييوإ ) هييل يجييوز تقييديم 

الفاعييل علييى فعلييه أ  ال ( ؟ . هييذا فييي موضييوإ النحييو ، وأمييا فييي 

 البالغة فقد أوتي نه تحف عنوال ) الحذ  ( .

وقييد ذكرنييا هنيياك أل المييت لم لييه حريتييه فييي اإلختيييار فييإذا أراد 

مييه واذا أ مييه . فييالنل التنبيييه الييى الفاعييل قدَّ راد االهتمييا  نالفعييل قدَّ

يحمل في ذاته مراد القائل ، والتقدير إنما هو محاولة لمشاركته في 

ً في قوله تعالى  أقواله . فالمستجير والمرأ  الخائفة مم نعلها نشوزا

: 

ً أو اعراضاً ( / النساً     28) وإل امرأ  خافف مم نعلها نشوزا

لةيرض ، وفيي األ يل ال يوجيد وهو شاهد  خير لنيا قُيّدموا لهيذا ا

قييانول يقييو  نتييأخير الفاعييل حتييى نبحييث عييم تقديمييه ، إنمييا دراسيية 

َّييب  اليينل تالحييظ ترتيييب األلفيياظ لمعرفيية غايييات المييت لم . فيياذا رت

ً فهو ي فر نالنل وقائله .    المتلقي ألفاظ المت لم ترتيباً جديدا

كر مثل نل تزعم اإلعتباطية أل هناك ما هو دائر نيم الحذ  والذ

: ) والسماً رفعها ( ، ) إذا الشيما كيورت ( . فاإلعتباطيية تيّدعي 

رت الشيما ( أل لهذه العبارات أ ل هو ) َرفَع السماً ( و ) كيّوِ
1 .

وهي أشياً تحاو  نها تف ييك الينل نخيال  ميراد وغاييات القائيل . 

وفي أمثله أخر  تقّدر اإلعتباطية جمالً أو أفعاالً أو ألفاظياً محذوفية 

                                                        

 . 241نفس المصدر ـ 1. 
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 ثل قوله تعالى :م

) وعندهم قا رات الطر  اتراب . هذا ماتوعدول ليو  الحساب 

 52(  / ص     

قا  : المحذو  تقديره : يقا  لهم هذا ما توعدول ليو  الحساب 

. 

َم ال ت ول الية المقّدر لها هي جملة جديد  ؟  والقصديّه تسأ  : لِ

ً . وهي نالفعل  ية جديد  في المصحف والقائل المباش ر هو هللا تعليقا

نعييد الو ييف : ) هييذا مييا توعييدول ليييو  الحسيياب ( مييع وجييود الييال  

الدالة على الةاية المستقبلية . فما أدر  االعتباطييم أل األ ل هو : 

 يقا  لهم هذا ؟ .

ر االعتباط جملة نعد جملة مثل : هللا أكبر قا  :  وكذلك يقّدِ

،  2أكبير ميم كيّل كبيير () وكذا هللا أكبر ألنها أنليغ ميم قوليك هللا 

وذلك لبناً المسألة على الوهم واإلنها  فهو إذل أنلغ . نينما األمير 

ً . القصديةفي   ع ا ذلك تماما

فعبار  ) هللا أكبر مم كّل كبير ( هي مفهو  مم مفاهيم ) ال فر ( 

حسييب نييل عييم األمييا  علييي ) إ ( . ومعلييو  أل هييؤالً ال يبلةييول 

لةة . حيث ذُكر أنه سمع رجالً يقيو  ذليك نالغته ومعرفته ناسرار الّ 

دته ( .  فقا  : ) إذل حدَّ

وهذا واضح : ألل كّل كبير غيير هللا فهيو محيدود مهميا نليغ فياذا 
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ً نالنتيجية ألنيه قيد قييا إليى  كال هللا أكبر الجمييع فهيو محيدود أيييا

غيره   . والرجل قد فهم األمر نسرعة فسأ  : ) ف يف أقو  جعلنيي 

 ( هللا فداك ؟ 

 قا  : تقو  ) هللا أكبر مم أل يعر  ( .

وهذا التعميم هو السبب في ترك المفيو  في  يةة التفيييل . 

نمعنى أل عبار  " هللا اكبر " هي عبار  مستمر  دوماً مهما جاً ما 

ً هييو المتخيَّييل أو  ا كييال أقصييى مييا يم ييم أل ي ييول كبيييرا نعييدها . ولّميي

و أكبر مم القدر  على معرفته المعرو  إجماالً فالعبار  مطلقة ، فه

 ِ ـ ألل كّل محدود له معرفة محّدد  وهللا تعيالى أكبير ميم أل تناليه أّو

 معرفة .

لييف السييموات واألفييالك تقييو  : نييل هللا أكبيير وإذا أردت  فييإذا تخيّ

توهّمه أو تصوره أو تخيّله قلف هللا أكبير واذا أردت معرفية ميا كيال 

الصيةة متروك  خرها النها مطلقية قبل الخلق قلف هللا أكبر . واذل ف

غير متيمنة لحدود ، ول م اإلعتباطية ال تتيورإ عيم التخرييب فيي 

كّل جزً وم ال وهي تقّرر نعبارات ملؤها الزهو واالفتخار وستأتيك 

 نماذج منها في نالغة الجرجاني .

وفي الشواهد االخر  مثل ذيو  اليات : ) لقو  يش رول ( قيا  

 د حذ  لظهوره .أو يش رول هللا وق

تر  اذا كال المحذو  ظاهراً عند المتلقي ومعلوماً فما فائد  أل 

تخبييره اإلعتباطييية نييه ؟ ولميياذا ال تسيي ف وتتييـرك المتلقييي يسييتمع 
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ً ؟ .  للمقو  الظاهر الذو يفهمه جيدا

إذ يفترض أل يعطي علم اللةة للمتلقي معلومة جديد  عم النل 

ر  ويقو  له أيياً : ) إنها حذفف . أما أل يخبره ) نمحذوفات ( مقدَّ 

ً إذ  ألنك تفهمها ( . فهذا مثل ما يفعله رجلٌ ظنه أحد المالئ ية ناسي ا

ر ه يب ي على قمة جبٍل   وذلك في ح اية قديمية فسيأ  هللا أل يرييه 

م انه في الجنة فر ه في أدنيى مرتبية فقيا  المليك : ليم ذليك ييارب ؟ 

ذهيب فيانظر ميمَّ ن يا ه ؟ . فلميا جياً فقا  له هللا تعالى : لقلِة عقله إ

الملك وسأله قا  : إني أنظر الى هذا الحشيب فيأقو  ميا أكثيره فليو 

ً يأكلييه ، ثييم إنييي رأيييف أل الحمييار قييد ال يقييدر علييى  ً جائعييا أل حمييارا

ارتقاً الجبل وكلما نلغ موضعاً تدحرج فما زلف على هذا الحا  حتى 

 أن اني امره    .

ً إذ الحميير الجائعية لهيا وجيود حقيقيي وقد ي ول الناسك معذو را

قيد  ( نفسييية قديميية مييم جييوإ  عليى األرض ورنمييا لييد  الناسييك ) عُ

حماره خا ة    أما محذوفات اإلعتباطية فلم يرها أحد موجود  حتى 

تدعونا اإلعتباطية للبحث عنها والتباكي عليها . فهي تقو  للمتلقي 

ال تأخذها ألنها عنيدك  نقو  ) خذها   ( ونعد هنيهة تقو  ونيعف :

 وتعلمها   .

وأمثلة الحذ  نعد ذلك ال تحصى عدداً واليم م لمنهجنا ذكر هذه 

ال ثر  والبحث عنها فإنها قد عّمف النل القر ني مم أوله الى  خره 

وما نستطيع ذكره هو ما أم ننا جمعه أو ما وجدناهم قد جمعوه فيي 
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ه نماذج أخر  غير ما مقدماتهم أو شروحهم البالغية والنحوية فهذ

 مرَّ عليك :

 

 ) وقيل للذيم اتقوا ماذا أنز  رن م قالوا خيرا (  /1/

. ً  واإلجماإ على وجود حذ  تقديره : أنز  خيرا

قبل أل نذكر الحل القصدو نإم اننا أل نر  أنه ليا ثمة حذ  . 

فهذا مستعمل في العاد  في جميع المخاطبات واألخبار مثل : سيألته 

قا  : في السوق . فهل تر  أل مم اليرورو أل يقو  : أيم كنف ؟ 

 ) كنف ( في السوق ؟ .

إذ السيييائل يسيييأ  عيييم الم يييال واالجانييية تييييمنف الم يييال . أميييا 

ال ينونة فمعلومة ل ليهما . والسائل يعلم أنه ) كال ( ول نه ال يعلم ) 

 أيم ( .

 ل م اإلعتباطية ما فتأت تخطي وتتوهم أل ) ما ( أدا  استفها  و

ه  ) ذا ( اسم إشاره وحينما يقا  للذيم اتقوا : ماذا      أنز  ـ يتوّجي

اسم اإلشار  إلى المنز  فهو مالحظ للسيائل . وليوال أنيه مالحيظ لميا 

سأ  عنه ناسمه فهيو ال يسيأ  عيم ) حيادث النيزو  ( نيل يسيأ  عيم 

واقع ما نز  وطبيعته وهو ما تفيده ) ما ( االستفهامية . فماذا ي ول 

ب ؟ الجواب نالطبع يبدأ ناعطياً السيائل ميراده فيال يقيا  ليه ) الجوا

أنز  ( ثم يقا  له ) خيراً ( . فهذا هو مثل ما يفعله ) الطالب ال سو  

( عندما يُسأ  فيترّدد ويريد استنفاذ الوقف فيقو  : أنز  أنز  .. نعم 
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ً . . الخ . وهيذا يحيدث فيي المخاطبيات ، ول يم هيل يقياس  أنز  خيرا

ال ييريم علييى المخاطبييات الشيياذ  والخاط يية ؟ وهييل يقيياس )  القيير ل

 الذيم اتقوا ( نالطالب ال سالى ؟

هبهم لم ينتفعوا مم القر ل في تصحيح المخاطبات أفي ول البديل 

هو ح م القر ل نالمخاطبات الخاط ة واعتمادها لتبرير وجود الحذ  

 ؟ .

ِ مثا   خر تناقشه  إل المثا  النف ي شف لك نصور ٍ جليٍة ـ كأّو

القصّدية ـ ي شف لك عم مد  التحّجر الذو طا  االعتباط نحييث أل 

الميييوارد التيييي ال تحقّيييق ليييه غاياتيييه وال تيييرتبط نأهدافيييه ليييم يحسيييم 

توجيهها ليحيط اف اره نأكبر قيدر ميم الحيطية كميا هيو مفيروض نيل 

 عاملها نعشوائية أيياً . وهذا كله تحقيق لقوله تعالى :

 28مم هو مسر  كذّاب ( / غافر   )إأل هللا اليهدو

 أو قوله :

 34) كذلك يّيل هللا مم هو مسر  مرتاب ( / غافر  

ويم نييك أل تتأكييد فييي مثييل هييذه المييوارد نوضييع  يييةة مالئميية 

ً ( لييا سيؤاله : ) مياذا  للسؤا  ـ فالتقيدير االعتبياطي ) أنيز  خييرا

 ً ، ألجيل  انز  ؟ ( نل سيؤاله : )مياذا فعيل ؟ ( والجيواب : أنيز  خييرا

إدخييا  الفعييل فييي الجييواب نسييببٍ مييم أل  االسييتفها  هييو عييم الفعييل 

ً ـ وهو أمٌر تعلمه جميع االمم اللةوية االّ أمتنا    .  تحديدا

واذا كال ذلك عجيبياً فاألعجيب منيه تسيالم ميم جياً نعيدهم عليى 
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هييذه األخطيياً حييّد أل نلييغ األميير فييي العصييور الالحقيية أل الدارسيييم 

أنحاث السلف نظير الجاهيل اليى ميا فعليه العيالم  اروا ينظرول الى 

ولسال حالهم يقو  : إذا كانف اللةة لةيتهم والفصيحى كالمهيم فيأنّى 

لنا ونحم نتحدث ناللهجات العاميّة أل نبلغ ما نلةوه مم معرفتها ؟ . 

وميياعلموا أنهييم لييم يبلةييوا مييا نلةييوا مييم تييدميرها وهييذا هييو منتهييى 

 التراجع وانعدا  الثقة نالنفا .

فاالعتباط قد أعلم عم نفسه وأهدافيه فيي مواضييع ومؤلفيات ال 

ً علييى المبتييدئيم فيييالً عييم ذوو  حصيير لهييا ـ وليييا كشييفها عسيييرا

 الدراسات المتخصصة .

ريهييا حييو   وقييد قالييف اإلعتباطييية نشييأل الحييذ  واخييتال  منظّ

 االلفاظ المحذوفة :

سيم ) ومهما ترّدد المحذو  نيم الحسم واألحسم وجيب تقيدير األح

ألل هللا و ييف كتانيييه نأنيييه أحسيييم الحييديث فليييي م محذوفيييه أحسيييم 

 1المحذوفات (

جماعات االعتباط على إ دارهم  القصديةونهذه المناسبة تش ر 

هيذا القيانول االحتيياطي ، ول نهييا تسيأ  أييياً مييا هيو الحيّل اذا كييال 

الترّدد نيم القبيح وما هو أقيبح منيه ميم وجهية نظير جماعية لةويية 

 .أخر  ؟   
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ً للنياس ( /   /2/ قوله تعيالى : ) جعيل هللا ال عبية البييف الحيرا  قياميا

 97المائد   

هذه الية استخدمف كتطبيق للقانول السانق . فاليية هيي جملية 

م ونة مم فعيل وفاعيل ومفعيو  نيه وإييياح للمفعيو  ومفعيو  ثيال 

وشبه جملة مم جار ومجيرور ... والتركييب كليه نالترتييب القياسيي 

ا فييه تقيديم وال تيأخير   . فلمياذا تصيّر اإلعتباطيية عليى البسيط لي

تقدير لفظ محذو  قبل لفظ ) ال عبة ( هو ) نصب ( على ما قيّدره ) 

 أنو علي ( أو ) حرمة ( على ماقّدره غيره .

 ثم وجدوا أل ) حرمة ( أحسم مم ) نصب ( فقّدروه نهذا اللفظ .

ح لل عبة كونهيا ) فما فائد  ) حرمة ( وهناك تمييز أو ند  موضَّ 

البيف الحرا  ( ؟ فقالوا : ألل ) حرمة ( أفصح مم         ) نصيب ( 

وتركييوا الييية وتجييادلوا حييو  الحرميية والنصييب مييع غييياب تل ييم … 

 األلفاظ فيها  .

 وتلك فصاحة اإلعتباطية : ) حرمة ال عبة البيف الحرا  (  

ّل فعل أو نعد وعلى ذلك لماذا لم تقّدر اإلعتباطية اسماً  خر نعد ك

 كّل جعل  ؟.

مثييل : ) وجعييل الشييما سييراجاً ( فتقييو  : وجعييل ) فلييك ( أو ) 

ضوً ( أو ) وجود ( أو ) شأل ( .. الخ .ولنستمر في المناقشة حو  

المقدرات ونترك اليات  ألننا يم م أل نقّدر أو شيً مالئم فيي كيّل 

 وفذل اتها   . تركيب قر ني نال استثناً إذا أخذنا نقوانيم اإلعتباطية
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قوله تعالى : ) ول م سألتهم مم خلقهم ليقولم هللا ( / الزخر    /3/

87 

ُنبّـه القار، ال ريم الى مسألة لها داللتها في مناقشات االعتباط  أ

. فييإنهم تجييادلوا فييي ) الم ييال ( الييذو ييييعول فيييه اللفييظ المقييّدر 

 ً ً واحيدا وحسيب    المحذو  وهذا نالنسبة للقصدية ال يعنيي االّ شيي ا

وهو  : ) أل اإلعتباطية تريد دائماً وضيع لفيظ مقيّدر ميم عنيدها ( . 

فهذا هو الهد  وليا ذلك غايية لهيدٍ   خير كالتفسيير ونحيوه ـ إذ 

المفروض أل المحذو  يعلم عم نفسيه ويحيدد موضيعه ننفسيه ألل 

المحذو  أ ل في الجملية والجملية نسيق مت اميل واذا حيذفف منهيا 

رض أل ) الموضع ( الذو خيال ميم اللفيظ يح يي شي اً ألو سبب فيفت

داخل النسق ويعلم عم نفسه . ل م لميا كيال األمير لييا كيذلك عنيد 

االعتبيياط ، فالنتيجيية الوحيييد  هييي أل اللفييظ ) غريييب ( عييم النسييق 

ويحيياو  االعتبيياط أل يجييد لهييذا الةريييب موضييعاً . ومثييا  ذلييك الييية 

 ال ريمة السانقة . 

هو ) خلقهم ( ثال يجب أل ييا  إلى الية فاللفظ المقّدر عندهم 

    ول م أيم ييعوه ؟

.  1قا  قو  : نعد لفظ الجاللة . وقا   خرول نل قبل لفظ الجاللية

 واألخير اختاره السيوطي  .
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(  ألل السؤا  ) مم ( يسأ  عم  1وكما تر  فهذا مثل الفقره ) 

لجواب عليه : ) الفاعل ) فاعل الخلق المتعلق نهم (                 فا

 هللا ( .

وتقديرهم سؤاله : كيف وجدتم ؟ يصح أل ي يول جوانيه ال يفيية 

 التي تحتاج الى فاعل فيقولول : خلقهم هللا .

اإلعتباطية اذل ال تفرق نيم الصيغ المتعدد  لالستفها  واالجونة 

المالئمة ل ل منها وال تدرو كيف تعمل أدوات االستفها  ، ألنها فيي 

 تريد أل تدرو .الواقع ال 

 

 3) والذيم يؤمنول نالةيب ويقيمول الصال  ( / البقر    /4/

 . 2قالف اإلعتباطية او ) نالةيب والشهاد  ( واألخير حذ 

خلطييف اإلعتباطييية نييييم هييذه اليييية ونيييم قوليييه ) عييالم الةييييب 

والشهاد  ( ـ نيم اإلله العالم واالنسال ) المؤمم نالةيب ( ـ إذ كيف 

هاد  والشييهاد  حيييوره النييي ول ييل كييائم حييي يييؤمم المييرً نالشيي

شهادته وحيوره   فخلطف نيم العلم واإليمال ونيم اليتيم . وفيي 

 هذا تالحظ االعتباط غارقاً في الوحل الى أذنيه   .

 5) ورب المشارق (  / الصافات   /5/

 قالوا : أو والمةارب فحذ  المةارب  

م نيييرب حييياولوا اسيييتجالب نسيييق سيييور  المعيييارج : ) فيييال أقسييي

                                                        
 ـ وفي مؤلفاتهم االخرى ـ باب الحذف . 130في االتقان ـ   2
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المشارق والمةارب ( ـ لتقديره في نسق الصافات . ولي م سيألتهم : 

هل نسي المت لم ) المةارب ( ؟ ليقولم : معاذ هللا ، ولي م سيألتهم : 

هل كال عجالً فتركه هنا ؟ ليقولم : سبحال هللا ، قل : فيأِذل ل يم أل 

تأخذوا لفظاً مم موضع فتجعلوه في موضع  خر ؟ سيقولول : ال   ، 

ل : فهل تعلمول مافي نفسه كما يعلم مافي انفس م ؟ سيقولول : ال ق

، قييل : فهييل تييرك لفييظ ) المةييارب ( هنييا لةاييية يقتييييها المعنييى أ  

 اعتباطاً ؟ ... ) فسينةيول اليك ر وسهم ويقولول ... ( .

ويتيح لك مم هذه التسا الت المفترضية طبيعية الحيل القصيدو 

ة التي تحاو  إغفا  الةايات المحّدد  وعالقته نالنل مقانل اإلعتباطي

 للنل نحسب مراد القائل .

 

 171) ومثل الذيم كفروا كمثل الذو ينعق ( / البقر    /6/

الً فييي كتيياب النظييا  القر نييي حيييث جعلييوا المثييل  الحظنيياه مفّصيي

للرسو  ) ص ( والناعق هو نينما المثل للذيم كفروا ، وهذا يظهير 

لفظييية المشييتركة . والةاييية منييه مييم نظييا  المجموعييات والعالقييات ال

واضحة   فشخصيية المتلقيي لل تياب هيي الهيد  الثياني ميم أهيدا  

 االعتباط .

 

 13) وله ماس م في الليل والنهار ( / األنعا    /7/

 قالوا : أو وما تحّرك فحذ  .
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.   5ومناقشته شبيهه نمناقشة ) ورب المشيارق ( فيي الفقير  / 

إلعتباطيية . اميا مناقشية اليينل وهيذا عليى العميو  إلنطيا  مقييوالت ا

 نفسه فهي كباقي النصوص غير مم نة في هذا المختصر .

 

 71) قالوا االل ج ف نالحق ( / البقر    /8/

 قالوا : ) الحق الواضح ( وحذ  الواضح .

وهذا طبيعي نالنسبة لالعتباطية . فيالحق عنيدها نوعيال واضيح 

 قلونهم ( . وغير واضح  تماماً مثل القائليم في النل ) تشانهف

الحظ أساليب االعتباط للدفاإ عم إخوانهم في قصة ذنح البقر   

علييى اعتبييار أل مييا ذكييره موسييى ) إ ( لهييم مييم الصييفات كييال حقيياً 

 ول نه غير واضح    .

 

وهذه جمله مم ) ال نوز ( التي كانف محذوفة في النل القر ني  /9/

 واستخرجتها اإلعتباطية لألمة المرحومة :

 35وا االّ ساعة مم نهار نالن ( / األحقا   أ . ) لم يلبث

 أو هذه أو هذا نالن   

  315ب . ) أيها المؤمنول ( / النور  

 أو أيها القو  المؤمنول   

 38ج . ) فال خو  عليهم ( / البقر   

 أو فال خو  ) شيً ( عليهم  
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 5د . ) قالوا أساطير االوليم ( / الفرقال  

   قالوا أو هي أساطير االوليم

 26هـ . ) إذا نلةف التراقي ( / القيامة  

 أو الروح علماً أل الروح مذكر في كّل الموارد القر نية   

و . ) ال يستوو من م مم أنفق ميم قبيل الفيتح وقاتيل ( / الحدييد  

10 

أو ومم أنفق نعده . علما أل الية تذكر ذلك في سياقها ) أنفقوا مم 

 ت العظيمة  نعد وقاتلوا ( فما هذه االكتشافا

 105ز . ) فال نقيم لهم يو  القيامة وزنا ( / ال هف  

أو نافعاً وحذ  ، علماً أل مم اليقيم له وزنا ال وزل له وأسوأ ممم 

 ) خفف موازينه (   فانظر الى مد  فهم اإلعتباطية .

  46ح . ) مم عمل  الحاً فلنفسه ( / فصلف  

 لالعتباط . أو عمله لنفسه فحذ  العمل   اكتشا   خر  

  197ط . ) الحج أشهر معلومات ( / البقر   

 أو أشهر الحج أشهر . أو الحج حُج أشهر 

  167و . ) لو نعلم قتاالً التبعناكم ( /    عمرال  

ً للقتا    ويبدو أل االعتباط يعتقد نإم انية القتا  فيي )  أو م انا

 الالم ال (  

  3ك . ) حّرمف علي م الميتة ( / المائد   

قيالوا : العقيل يييد  عليى انهيا ليسييف محّرمية ألل التحيريم يتعلييق 
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ناألفعا  ال ناألجسا    فيعلم مم ذلك وجود لفظ محذو   نحو ) أكل ( 

مييثالً ألنهييم لييم يييذكروا اللفييظ المحييذو  هييذه الميير  فييي أو مصييدر . 

ويبدو أل السبب هيو وجيود ) التياً ( المتعلقية نالميتية نفسيها فهيي 

ذا قالوا ) أكل ( يجب تةيير حرميف اليى ) حير  ( وهيذا المحّرمة . فا

 غير مم م .

روا الجملة ) أل تاكلوا ( مثالً يجب أل يقو  ) حر  علي م  واذا قدَّ

أل تاكلوا ( والنتيجة واحد  فهذه التاً نالنسبة لهم مش لة حرمتهم 

 مم تحديد أو تقدير   .

كلها محّرمة يالحظ الحل القصدو أل هذا اإلح ا  مقصود فالميتة 

وليا المحر  هو أكلها فقط ـ دمها وعظمها وشعرها ـ أو  وفها أو 

الخ  . فأو تقدير يجعيل التحيريم جزئيياً . فالحيظ ننفسيك … ونرها ـ 

 واالعتباط . القصديةالفرق نيم 

ً أل الموارد التي تركف اإلعتباطية االستشهاد نها ميع أنهيا  علما

السبب فأكثر التراكيب القر نية داخلة في أحد أقسا  الحذ  هو لهذا 

ً في األلفاظ  ً  خرا ال يم م إدخا  لفظ غريب عليها ما لم يحدث تةييرا

 المجاور  فتجنبف اإلعتباطية ذكرها .

  69  . ) قالوا سالماً ( / هود  

. ً  أو سلّمنا سالما

مييع أل ) المسييلّم ( علييى شييخل ال يييأتي نالفعييل نييل يقييو  سييال  

م سييالماً علييي م وقييد فييات  علييي م أو السييال  علييي م وال يقييو  : أسييلِّ
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االعتباط أل ) سالماً ( هنا ليا المقو  نفسه وانما هو مفعو  نه لـ 

) قييالوا ( وسييالماً ال زا  مييم أخبييار المييت لم وليييا  يييةة السييال  . 

ً تحية إلنراهيم نلةية متعارفية  ً معينا فالقر ل يخبرنا انهم قالوا سالما

 سال  ( نفسه نمعناه ال مجرد التحية .نينهم يوجب االشعار ) نال

وسبب ذلك أنهم يشعرول أنه يوجا منهم خيفة فحققوا معنى ) 

 السال  ( نما هو ) سال  ( ال نما هو تحية خال  التحية .

فلذلك قا  ) سال ٌ ( نالرفع وهذه المر  هو مقو  انراهيم اقتصر 

ً علييى السييال  وظهيير فيهييا التيي ا وجا علييى كلميية واحييده تحيييةً ورّد

ً النه لم يزد على ذلك وليذلك جياً نيالرفع عليى االنتيداً فهيو  واضحا

 مقو  .

أال تر  كيف أسرإ نعدها ناإلعالل عيم التيوجا ) سيال    قيو ٌ 

 من رول ( .

  . ) سال  قو  من رول ( قالوا المحذو  ) أنتم ( قيو  من يرول 

 وأخطأ االعتباط هنا أيياً لعد  فهم الشطر االو  .

ه قا  لهيم ذليك فيي وجيوههم ـ إنميا القير ل  يخبرنيا إذ حسبوا أن

نطريقة العرض الحيوو للوقائع أنه قا  سال  وفي نفا الوقف قا  ) 

في نفسه ( قو  من رول ـ فجعلها جملة واحد  ألنها في لحظة واحد  

ً ) ال تخيف إنيا  ولو كانوا قيد سيمعوا منيه هيذه المقالية ألجيانوه فيورا

وهذه اإلجانة تأخرت لميا نعيد دخيولهم  رسل رنك ( أو ) ال توجل ( .

الدار وتقديم الطعا  . فحينميا قيا  لهيم ) إنيا مين م وجليول ( أجيانوه 
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ً ) ال توجل ( وهذه المقالة غير تلك ومختلفة عنها زمانياً خيال   فورا

الحدث فالقر ل يفّرق أجزاً الحدث وال ي ّرره كما تدعي اإلعتباطية 

 عند دراستها ما تسميه نالت رار .
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 المبحث الرابع عشر 

 تقديم الخبر على المبتدأ  

 

يقييّد  االعتبيياط تأويالتييه للنصييوص علييى انهييا مسييلّمات يتوجييب 

أخذها نةير مناقشة. على أل مباد، تلك التأويالت هي االعتباط نفسه 

، ذلك ألل هذا االتجاه العا  في الف ر ال ناقد له االّ نفسه ف ما أسلفف 

وحيد ـ هي حالة فردية ومنعزلة . فالسيلطال أل القصديّة ـ خصمه ال

والصولجال والف ر والنشر واإلعالل والحل والعقد هي جميعاً في يد 

اإلعتباطييية . فمييثال إل ) المعنييى الييذاتي ( للمفييرد  غائييب دوميياً وال 

ً ـ فهيذا مبييدأ  يظهير االّ عنييد التركييب أو أل المعنييى تيانع للفييظ دوميا

 ي . اساسي في علم الّلةة االعتباط

ويقييو  االعتبيياط نتأسيييا هييذه الف يير  المتناقييية ويبييذ  الجهييد 

لجعلها حقيقة في فصل كامل أو فصو  وهي المتعلقة نالداللة ول نه 

حينمييا يبتعييد قليييالً وفييي نفييا ال تيياب فيلتقييي نالشييواهد يتحييو  الييى 

الف ر  المناقية لهذا المبدأ كلما دعته حاجة التفسير الى ذلك . ففي 

م الخبر قا  الزمل اني نشال الشاهد ) داإٍ يناديه ناسم موضوإ تقدي

 الماً مبةو ُ ( قا  :

) أو نالماً ، فإذا ثبف أل اللفظ تبع المعنى وجب أل يقيى على 

 ) ننونا ( في قوله :

ننونا ننو أننائنا ونناتنا              ننوهم أنناً الرجا  األناعِد      
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) 

ً نالتناقيات فبعد ) ثبوت تبعية فتالحظ أل االعتباط يفاجأك دوم ا

المعنى للفظ ( فيي نحيث الداللية المتقيد  ) يثبيف فجيأ  الع يا تبعيية 

اللفظ للمعنى ( خال  التطبيق .. فاإلعتباطية واحد  ـ الحاكم المستبد 

المتةيِّر األهواً واللةوو المستبد تيار واحد وف ر واحد . ثم قا  : ) 

لخبر و ) ننو أننائنا ( هيو المبتيدأ إذ إذا ثبف ذلك فإل ) ننونا ( هو ا

المعنى على جعل نني البنيم ننيم وليا على جعل البنيم نني البنيم 

)   1 

د  وأرييييد ميييم القيييار، هنيييا التوقيييف لمالحظييية ) ال يييذب ( المتعّمييي

والتالعب نااللفاظ في مثل هيذا النميوذج . فالشياعر يقيو  : ننونيا ـ 

البنيات فأننيائهم ميم ذريية رجيا  على الحقيقة ـ هم ننو أننائنا ـ أما 

أناعييد . فالجمليية ال يم ييم تةييرهييا ال تركيبيياً وال معنييًى )ننونييا ننييو 

أنناًنا ( ـ وننونيا مبتيدأ وننيو أنناًنيا خبير ـ وهيو تعرييف للبنييم ، 

 وإجانة على السؤا  : مم هم ننونا ؟ الجواب : ننونا ننو أنناًنا .

ـ فألنه معلو  إذ ال أحد ال وإنما جما  البيف هو في تقديم المبتدأ 

يييدرك مييم هييم ) البنييول ( كييال ذلييك نمثانيية اإلثييار  للسييامع ليسييمع 

ً على نني األنناً . إذل المعنى هو على  تعريفاً جديداً للبنيم مقصورا

ً . فليسف غايية الشياعر أ يالً تعرييف  جعل البنيم نني البنيم تحديدا

ًً  نني األننياً وإنميا هيو التعرييف ناألننياً اليذيم ييراهم ) هيو ( أننيا
                                                        

 . 228البرهان ـ   1
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فعلييم   فهو يجعل البنيم الفعلييم نني البنيم دول نني البنات . وال 

يعزب هيذا الفهيم عيم االعتبياطييم الميولعيم ناألنسياب واألحسياب ، 

ً للتييار العباسيي  والذيم يقصيرول البنيّو  لبنيي األننياً اليذكور تملقيا

بيارهم ننيي األننياً الذو يجانه التيار العلوو نمثيل هيذه األف يار ناعت

( ننف النبيي ) ص ( ـ ال  وأول ك نني البنات إشار  الى الزهراً )

تعييزب هييذه المفيياهيم عييم التيييار االعتبيياطي ـ والبيييف إنمييا هييو مييم 

 وسائل الدعاية لهذه المسألة .

ول م ما دا  التعريف يتحّو  الى نني األنناً ـ وهيم أكثير أهميية 

ذلييك ليييا فيييه إالّ مزيييد شيير  ألنهييم المقصييودول نييذلك ومييا دا  

للممدوحيم ويحل اش االً في التقديم وتأخيذه النياس عليى أنيه شياهد 

لتقد  الخبر فلماذا ال تحاوله اإلعتباطية ؟ نل تحاوله حتى لو ناقض 

مباحث الداللة وناقض المنطق اللةيوو ونياقض ميراد الشياعر ـ ألل 

و هيدفها ميم التناقض ليا اسلوناً فيي اإلعتباطيية ـ نيل التنياقض هي

 العملية كلها .
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 المبحث الخاما عشر 

 تقديم نعض األسماً على نعض 

 في القر ل 

 

 تقّر اإلعتباطية أل :

 1) تقديم وتأخير األسماً قد يقلب المعنى الى ضّده (

وهي إذ تقرر ذلك ، فهي ال تدرس النل كما هو ، ونما يوجبيه  

ً أو تخمينياً ، نيل هذا اإلقرار مم االمتناإ عم التالعب نالنل تقد يرا

تر  أل التقديم والتأخير إذا كيال يةيير المعنيى العيا  للعبيار  ، فهيو 

أمر نالغ المنفعية لالعتبياط ألل غايتيه التنياقض واإلنهيا  واإليهيا    

 وهذا يمثل سر البالغة في نظرها .

ِم فلسيييفة اإلعتباطيييية ن املهيييا ميييم خيييال  هيييذا  ونإم انيييك أل تقييييّ

 هذا الموضوإ أسلونال : السلوك وحده ولها في

ً أو  األو  : ففيما يخل النصوص التيي ال يم يم  تبيديلها تقيديرا

ً والتيي هيي عبيار  عيم أجيزاً تعبيريية أو ميا أطلقنيا علييه فيي  حذفا

اليييرحمم    ،وهيييو العزيييز الةفييور  النظييا  : ) مركبّييات ( مثييل :

ً    ،العلي العظيم    ،الرحيم   . ولياً وال نصيرا

ثل هذه المركبّات ال تقدر االعتباطية على إحداث تةييٍر فيها في م

ولذلك فهي ت تفي هنيا نمحاولية إنيراز سيبب تقيّد  أحيد األلفياظ عليى 
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ً ـ وال تبحث عم  ً كافيا غيره . وهي تختار الموارد الواضحة وضوحا

المييوارد التييي يتةيّيير فيهييا هييذا الترتيييب . وت تفييي عنييد التةيّيير نييذكر 

مر االعتبييياط نيييذكر الشيييواهد نفسيييها أليييف سييينة شييياهد واحيييد ويسيييت

 وأرنعمائة سنة أخر  نعد األلف   .

والييذو يحييّدد التقييديم والتييأخير عنييدهم هييو الرتبيية المتعلقيية هنييا 

 نمفهو  أو معنى اللفظ وهذا مثا  مت رر لالعتباط :

  الةفور الرحيم  المةفر  سيالمة والرحمية غنيمية والسيالمة :

  . 1مطلونة قبل الةنيمة

ولّما وَجَدتو في سور  سبأ تةيّر الترتيب ) وهو الرحيم الةفور ( 

قالف اإلعتباطيية نييرور  قيراً  الييات كامليةً فوجيدت أل الحيديث 

ة والمةفير  خا ية والعيا   فيها هو عم ال ائنات كلها والرحمية عاّمي

 مقّد  على الخاص .

 إذل فميينهج االعتباطييية متةيّييٌر وظييرو  الدراسيية متةييير  . أوَ 

ل السالمة قبل الةنيمة كما في اليات االخير  ؟  ليسف ال ائنات تفّيِ

 أَو ليا اإلنسال مم ال ائنات ؟

ففي المر  األولى المقياس هو معنى اللفظ وموضوعه المتلقي   

. 

وفي المر  الثانية المقياس هيو سيياق الحيديث وموضيوعه فيميا 

ة ميم هو خاص وعا  مم جهة الصدور أو  يدور المةفير  والرحمي

                                                        

 رة فر نك   نيتفاسي  نيمطوية .
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 هللا    .

وهذا يعني أل استعما  اللفظ في القر ل اعتباطي وال يقع ضيمم 

قاعد  محدد  ـ فهذا هو مرادهيا ميم األنحياث . وحينيذاك ال تسيتطيع 

اإلعتباطيييية اإلجانييية عليييى ترتييييب االلفييياظ فيييي التةييييرات نالصيييور  

الشاملة في تراكيب متنوعة جداً مثل ارتباط ) العزيز ( نألفاظ عديد  

ً .. نييل اكتفييى االعتبيياط نييذكر شييرح الزمل يياني هييذا تقيي ديماً وتييأخيرا

ً نييه منييذ ألييف عييا  فييي جميييع المصييادر وال تييب والدراسييات  متفيياخرا

قييديمها وحييديثها   الحييظ المييوارد المتنوعيية التييي تركهييا االعتبيياط 

 والمرتبطة نلفظ )العزيز ( فقط :

 

  وهو العزيز الح يم 4  ،الخ… /  األنفا   10/ إنراهيم 

  وهو العزيز العليم  78 النمل.. الخ / 

  لهو العزيز الرحيم   9  موارد 9/ الشعراً  وال لي فيها 

  العزيز الجبار      23 الحشر / 

     لقوو عزيز         40 الحج / 

             وهو القوو العزيز   19 الشور   ... الخ / 

     العزيز ال ريم        49 الدخال / 

     عزيز مقتدر          42 القمر / 

  العزيز الةفار         66 ص / 
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   عزيز ذو انتقا        95 المائد   .. الخ / 

                              العزيز الحميد            8  ، البروج /

 / إنراهيم . 1

 

 في التراكيب : كذلك يتناوب اللفظ رحيم وغفور مع غيرهما كما

 

)عفواً غفورا (      ) غفوراً رحيما (   ) ر و  رحيم (    ) 

 حليما غفورا (

) الةفور الش ور (   ) عزيز غفور (    ) غفور رحيم (      ) 

 غفور حليم (

ً قديرا (      ..  ) تواب رحيم (      ) تواب ح يم (      ) عفوا

 الخ .

 

ً في ا  لترتيب .وهي تراكيٌب متباينة جدا

وحينما تعجز اإلعتباطية عم تقديم الحلو  وت تفي نشاهد واحيد 

ميييم أليييف ميييورد متنيييوإ تيييزعم فييييه أنهيييا اكتشيييفف العلّيييـة السيييببية 

لالستعما  فأنها ال تعجز وهي مم هي في التنيوإ وكثير  االتجاهيات 

عم تقوية نفسها نمختلف الوسائل فتم وضع       أحاديث ) نبويية( 

ـ ففيي التفسيير المنسيوب النيم عبياس عيم روا   حو  ذييو  الييات

كلهم ) ثقا  ( نالطبع أل النبي قا  ) نصدد حدوث تقديم وتأخير فيي 
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 يات القر ل ( قا  : ) كلّه كال  هللا  العلي العظيم  ، العزيز العليم ال 

 فرق ما لم تجعلوا  ية رحمة  ية عذاب أو  ية عذاب  ية رحمة ( .

اإلعجيياز إذل إذا لييم ي ييم فييي ألفاظييه وحينمييا يسييأ  المييرً أيييم 

وألفاظه عرنية وال هو في نظمه والنظم ليا هاماً فأيم هو اإلعجاز 

 وما سببه ؟

وتسييتطيع اإلعتباطييية أل تجيييب مييم خييال  اتجاهاتهييا المتعييدد  

إجانييات مختلفيية مثييل أل اإلعجيياز ليييا فيييه إنمييا هييو فييي           ) 

أش لنا على هذه الف ر  في   ر  ( الخلق عم اإلتيال نمثله   ) وقد

كتيياب " النظييا  القر نييي " فييي فصييل خيياص ناالعتبيياط فييي مسييألة 

ّا وال يُفهيم   وهيي  اإلعجاز (. أو أل اإلعجاز مثيل ) المالحية ( يَُحي

 مم أف ار الجرجاني أو  منظّرو االعتباط اللةوو .

 

ً يم يم  الثاني : فيي النصيوُص المت ونية ميم جملية طويلية نسيبيا

 قديرات ( للتقديم والتأخير فيها .إحداث ) ت

وضرننا لذلك مثاالً في كتاب " النظا  القر ني " وهو واحد ميم 

م ات التقديرات وكما مّرت عليك في فصوله األخر  تقديرات مماثلة 

لتراكيب متوسطة وحرو  . وفي هذا النوإ يجيد االعتبياط لنفسيه ) 

ً نيأنواإ التيأويالت والتقيديرات ميم  ً ( غنيا التقيديم والتيأخير ـ مرتعا

ً إقييراره ناحتمييا  تحييّو  ) المعنييى الييى ضييده ( ـ ول ييم األنييا  متناسيييا

المتعاظم في ذات اإلعتباطية يجد نةيتَهُ في تحويل المعنى الى ضيده 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
172 

 

 في مقانل المت لم 

وللتأكد مم ذلك ماعليك االّ أل تفتح أو كتاب تفسيرو أو نحوو  

قر نية وأدنية تّم فيها  مم أو موضع تشاً لتعثر هناك على نصوص

تحريييف اليينل ) عييم قصييد ( عييم سييياقه الييذو وضييعه القائييل فيييه   

 وسأذكر لك الل المثا  الذو أمامي للزمل اني :

ففي قوله تعالى : ) وجعليوا هلل شيركاً الجيم ( ـ فهيذا الينل ال 

يحتاج الى تقدير وإنما الى شيرح ـ ول يم هيل يمير االعتبياط ليشيرح 

 لقي عليه ظالله وذاتيته ؟النل مم غير أل ي

قا  : ) وليا نخاٍ  أل هللا فيي موضيع مفعيو  ثيال ليـ ) جعيل ( 

 وشركاً مفعو  أو  ( .

ً أل الفعل ) جعل ( يعمل نصور  متنوعة فيأخذ  وأنف تالحظ جيدا

ً مثيل ) جاعيل الظلميات والنيور ( أو مفعيوليم اذا كيال  مفعوالً واحيدا

( للشيً مم هي ة الى هي ة  الجعل على اال طالح نمعنى ) التحويل

ً ( . ونحسب النحو فيإل هيذا يم يم أل يعيدَّ  مثل : ) جعلف الماً ثلجا

 حاالً ول نه يعرب كمفعو  .

ً .. اليييخ (  ول يييم حينميييا تقيييو  : ) جعليييف ليييك حارسييياً أو راتبيييا

ً ول يم السيامع يسيأ  : لميم ؟  فالمفعو  واحد واأل ل جعلف حارسيا

. ً  فتقو  : جعلف لك حارسا

الية : أنهم جعلوا الجم شيركاً هلل ، فلفيظ الجاللية ليم يقيع وفي 

عليه فعل وإنما لزمه تمليك شيركاً ليم ينيز  نهيم سيلطال . والجعيل 
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 منصب على الشركاً الذيم هم الجم .

ثم زعم أل هذا التخريج هو الذو يجعل اإلن ار على إطالقه قا  : 

 كأنه قيل : فمم جعلوا شركاً ؟ قيل : الجم .

عي نانتباٍه شديٍد : إل األمر لو كال على هيذا التقيدير لميا الحظ م

كال هناك إن ار على مطلق الشركاً نل على نوعهم فقط : مم جعلوا 

ً يجييب أل يجعلييوا  شييركاً هلل ؟ الجييواب : الجييم . هييذا مسييتن ر جييدا

 غيرهم شركاً    فهل فهمف الل ما تبةيه اإلعتباطية ؟ .

لنل القر ني هو : ماذا جعلوا في حيم أل السؤا  المصان على ا

هلل ؟ السؤا  نفسه الل تهتز له الجبا  وتنشق األرض ألنه ليا ثمة 

ً . فالسيائل  ً أو نيذرا ًً أو حميدا مخلوق يجعل هلل شي ا االّ أل ي ول فدا

يترقّب وهو خائف أل يجعلوا شي ا  خر . أميا سيؤا  الزمل ياني فهيو 

اً منييه والسييائل خييال  الترتيييب ويجعييل موضييوإ الشييركاً مفروغيي

يستفهم فقط عم نوعهم   إذ يبدو أنه يريد أل ي ول أحدهم   السؤا  

القصدو هو : ماذا جعلوا هلل ؟ الجواب : جعلوا هلل شركاً   يا للهو  

  ومم ذا يشارك هللا  ؟ فيقو  السيياق نتهوييل جدييد للسيامع فيقيو  

ل كميا هيو فيي ) مسيرح ( وكيال  حيي مسيتمر : الجيم    فيصيعقه ال

 نلفظ يحّدد نوإ الشركاً كونهم مخلوقات فانية خلقها هللا .

ً فييي اللةيية تعليقيياً علييى  ثييم قييا  وكأنييه مسييروٌر الكتشييافه قانونييا

 شرحه الية : 

) ألّل الصفة إذا ذكرت مجرد  عم المو و  كال الذو تعلق نها 
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 مم النفي عاماً في كّل ما يجوز أل ت ول له تلك الصفة ( .

الساد  القراً في العالم االسالمي التحقّق معي  وأطلب مم جميع

في هذه العبار  وأمثالها والتي جاًت نعد نل قر ني يتحّدث عيم ) 

التوحيد ( و ) اتخاذهم شركاً هلل ( وعلى األمة المتانعية للجرجياني 

 وتالمذته اإلجانة على األس لة التية :

 ول األو  : كيف تذكر الصفة مجرد  عم المو و  ومع ذلك ي

 النفي عاماً في كّل ما يجوز أل ت ول له تلك الصفة ؟

فالجواز يعني إم ال االتصا  نتلك الصفة والنفي في هذه الحالة 

. ً  ال ي ول حقيقياً   فيالً عم أل ي ول مطلقا

الثاني : هل هناك مم مثا  لتجريد الصفة عم المو و  مع هذا 

 أو منطقياً سيو  اليية الجواز والنفي في  ٍل واحيٍد لةيةً أو اسيتعماالً 

موضييوإ البحييث مييم خييال  تقييدير أل لفييظ الجالليية مفعييو  ثييال وأل 

 السؤا  هو : ) فمم جعلوا هلل شركاً ؟ ( .

كال .  لم يجد االعتباط مثاالً مم كّل لَةو األُمَم   ناهيك عم لةاتها 

. 

الثالييث : هييل الجمليية تلييك متعلقيية نالتقييدير والشييرح والمييراد أل 

الشركاً جائز  ول نها ال تجوز للجم وحدهم مم جميع نفهم أل  فة 

 الوجوه    فاإلطالق منحصر نهم وحدهم ؟

الرانع : إذا كال األمر كما ذكرنا فلماذا تراجع نعد هذه السيطور 

فقييا  : ) لييو قييا   وجعلييوا الجييم شييركاً هلل  كييال الجييم مفعييوالً أو  
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وهو كال   والشركاً مفعو  ثال ولتوجه اإلن ار الى خصوص الجم (

 حيح الل ول م هذا التركييب هيو جيواب السيؤا  المقيدر : ) فميم 

جعلوا شركاً هلل ( ؟ الجواب : جعليوا الجيم   واليذو جعليه لتركييب 

ر هذا التصر  عليى أنيه اعتبياط محيض أ  أنيه شيعر  الية . هل تفسِّ

نتجاوز الحدود المسموح نها فأضا  هذه الفقر  ، والتي غفل إنهيا 

لسيؤا  المقيّدر اليذو وضيعه قبييل ذليك وأثبتيف نيدالً عنيه قد أنطليف ا

 السؤا  القصدو ؟   .

 وحينما أراد شرح هذا األمر قا  :

)  إذا قلف ) ما في الدار كريم ( كنف قد نفيف ال ينونة في الدار 

ً ح يم النفيي ( .  عم كّل مم ي ول ال ير   يفة ليه وح يم اإلن يار أنيدا

 وتتوجه هنا أس لة أخر  :

إل الجملة في المثا  منفية فما عالقتها نالجملة القر نية  األو  :

التي تفيد اإلثبات حيث أثبف عليهم جعلهم شركاً هلل . واإلن ار إنما 

هو ضمني ل ول الشركاً محا  نينما وجود كريم في الدار ) للجملة 

 المنفية ( ليا محاالً  

ود كريم الثاني : المتعلقات الخا ة ناأللفاظ ـ فالدار تتصف نوج

 أو انتفاً هذه الصفة عنها مم خال  جملة خبرية فهنا طرفال فقط .

اما الية فاألطرا  ثالثة ـ الجاعلول ، ولفظ الجاللة ، والشركاً 

فأيم المتصف جوازاً نصفة نفيف عنه ناإلن ار الذو ح مه ح م النفي 

 فليا ثمة نفي أو إن ار نالمعنى اللةوو في الية ـ نيل اإلن يار  أمير
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يخل السامع وهو تحصيل حا ل مم إثباتهم شركاً . واذا قا  هو 

 ) هللا ( فذلك غايته .

وقد ذكرت في كتاب سانق أل أو تمثيل للنل القر نيي ميم قيو  

الخلق هو تحجيم للنل القر ني وعمل  اعتباطي يقلب معنيى الينل 

 الى ضده .

ً يقو  االعتباط نتقدير مفيردات وال فياظ وفي الجمل الطويلة أييا

ييعها هو مثل وضع ) يقولول ( في سياق  يتيم فيتحو  المقو  مم 

كونه مقوال هلل الى مقو  لل افريم ويتم نذلك تمرير اف ار فلسفية في 

الجبر والقدر وغيرها وهي جزً مم الف ر االعتباطي مرَّ عليك مثا  

ـ في كتاب النظيا   وما أ انك مم مصيبة فمم نفسك  لها في  ية 

 ي .القر ن

 ونام انك مالحظة التقدير االعتباطي لقوله تعالى :

  إل الذيم  منوا والذيم هادوا والصان ول والنصار  مم امم

/ المائد         ناهلل واليو  االخر فال خو  عليهم والهم يحزنول 

58 

قييييا  االعتبيييياطيول : األ ييييل إل الييييذيم  منييييوا والييييذيم هييييادوا 

ن ول كييذلك علييى حييد مييا قالييه والنصييار  ح مهييم هييو كييذا ، والصييا

 الشاعر : 

 1أال فاعلموا إنّا وأنتم            نةا  مانقينا في شقاق

                                                        

 158، وانظر تأويالت أهل السنة للماتريدي / 231البرهان ـ  1
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قا  : أو فاعلموا إنّا نةا  وكيذلك أنيتم ألل الخبير يجيب أل ييأتي 

 أوالً فتعّجل الشاعر ذكرهم ألنهم أكثر نةياً مم قومه .

ى نييف وه ذا ترك االعتباط اليية وعلّقهيا عليى ميا هيو مثيل معني

الشعر . وأود مم القار، أل ينتبه معي الل ويراجع نل الية فيال 

المجموعيييات المعطيييو  نعييييها عليييى نعيييض هيييي نالترتييييب ارنيييع 

مجموعيييات : ) إل اليييذيم  منيييوا ، واليييذيم هيييادوا ، والصيييان ول ، 

والنصار، ( . واالعتباط أخرج الصان يم فقط مم النل وقّد  الخبر 

) الصيييان يم ( قبيييل النصيييار  فيييي  وتيييم تزحييييف النصيييار  ميييع أل

ً نميا  الترتيب. لماذا ؟ ألل المؤلف أراد اعتبار ) الصيان يم ( أشيرارا

ي في إلنعادهم وتأخيرهم . مّر  أخر  أ كد أنه قد قيا  نيذلك نيالرغم 

 مم أل ترتيبهم هو الثالث والنصار  هو الرانع .

ضالالً انظر ما قا  : ) ذلك ألل الصان يم أنيم هؤالً المعدوديم 

ً وما سُموا  ان يم االّ ألنهم  ب وا عم األدييال كلهيا (  وأشدهم غيا

   

وذكر الماتريدو في وجوه التفسير الشيً نفسه وأنعد الصان يم 

 قا : 

) وقيل فيه تقديم وتأخير كأنه قا  أل الذيم هادوا والنصار  مم 

  في . والوجوه مذكور 2 مم منهم ناهلل واليو  الخر والذيم  منوا (

                                                        

 159ـ  1التأويالت ـ ج 2 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
178 

 

أكثر التفاسير المطولة . وخيال هيذا الوجيه تمامياً ميم الصيان يم كميا 

 تر  .

 ً ول م االعتباط ينسى أنه حينما يريد تعريف المليل ، فقريبياً جيدا

 يقو  عم الصان ة :

) إنهم قو  يعبدول ال واكب ويذهبول مذهب الزنادقة ويقولول 

 نإثنيم ال كتاب لهم وال علم لنا نهم ( 

هذه العبار  متناقية فالزنادقة شيً وعبد  ال واكب ومعلو  أل 

شيً وأهل اإللهيم قو  غيرهم وكلها تناقض         القو  ) ال عليم 

لنا نهيم ( فميم أييم جياًوا إذل نهيذه المعلوميات ؟ وكميا تالحيظ فيي 

العمييل التفسيييرو فييال ) رائحيية ( التييرويج لليهييود والنصييار  دول 

 الف ات األخر  واضحة وظاهر  .

االعتباط ال يدرك نالطبع أل هناك  يتيم ) متشانهتيم ( في هذا و

السياق وأنه يقو  نعمل مختلف عند شيرح كيّل منهميا فيي موردهيا . 

 ففي  ية البقر  :

  إل الذيم  منوا والذيم هادوا والنصار  والصان يم مم  مم

ناهلل واليو  الخر وعمل  الحا فلهم أجرهم عند رنهم وال خو  

 هم يحزنول عليهم وال

ً استبعدوهم مم األجر واألميال   حيث جاً ترتيب الصان يم رانعا

مم الخو  وفي  يه المائد  حيث جاًوا نالترتيب الثالث أّخروهم مع 

) خبرهم ( في جملة مقدر  الى الترتيب الرانع وفي كيّل ذليك ال نجيد 
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ً لييه عالقيية نالتفسييير .. إنمييا لييه عالقيية ناألهييدا  والصييراعات  شييي ا

لملّية . ف يف تريد مم الف ر االعتباطي اللةوو أل يخبرك عم سبب ا

التةيّر في الترتيب نيم النصار  والصيان يم دول الف تييم األخيرييم 

في النل القر ني نيم المائد  والبقر  واالعتباط مشةو  نالبحث عم 

 ترتيب جديد يخّصه هو مقانل النل ؟؟ .

 األديال كلها ؟وانظر الل مم هو الذو  بأ فعالً عم 

فإل هذيم النصيم قد فيحا الف ير االعتبياطي ميم جهية أخير  . 

د   فالمجموعات األرنعة جمعها هللا فيي ملّية واحيد  نموا يفات موّحي

هييي ) األيمييال نيياهلل واليييو  الخيير والعمييل الصييالح ( ـ ولييم يشييترط 

ً أخر  تخّصل اإليمال نرسو  معيم وذلك هو ماتميّز نيه )  شروطا

لمحمدو ( ، فيإذا  منيوا نشيريعة النبيي ) ص ( فقيد خرجيوا االسال  ا

مم تسمية ) نصار  و ان يم وهادوا ( ـ والنل القر ني أنقاهم في 

تومهم والييتهّجم عليييهم ال يتجييزأ أو أنييه  يي ملّييتهم مييع تلييك الشييروط فشَ

شييتيمة لإلسييال  المحمييدو وللصييحانة     ) الييذيم  منييوا ( نييه ول ييل 

كيّل األمياكم واألزميال حييث هيم إحيد  مؤمم ناهلل يعميل  يالحا ميم 

المجموعيات األرنعية . فيأقرا اليية لتير  أل اإلعتباطيية وهيي تسييبُّ 

إحد  المجموعيات إنميا تُخيِرج نهيذا السيب نفسيها ميم المجموعيات 

األرنعيية . فاإلعتباطييية تشييتم ) الصييحانة والتييانعيم والتييانعيم لهييم 

 ناحسال ( وكل مؤمم الى يو  الديم .

جيدا أل المجموعات األرنعة هيي االتجياه القصيدو  ولرنما تدرك
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وهي مجموعات فرديّة متفرقة في الملل ، وال االعتباط هو األكثرية 

وغاية االعتباط نالطبع هو تأجيج الصراعات والحروب وإثار  الفتم 

 وهو نقيض الةايات التي جاً نها االسال  مم الجمع والتوحيد .

ورديم فقط لتحقيق أهدافها في واإلعتباطية لم تستخد  هذيم الم

الصراعات وتفريق الملل والشعوب وإنميا اسيتخدمف كيّل النصيوص 

 ذات العالقة .

واالسلوب هو نفسه او شيتم القصيّدية وحير  النياس عنهيا ميم 

خييال  القصييدية ونصو ييها ـ فحيييث ال يم ييم لالعتبيياط مييم الجهيير 

ِم يقييو  نمحارنتييه مييم داخلييه ـ واالعتبيياط فييي الملييل  نمحارنيية الييديّ

االخيير  يييؤدو الييدور نفسييه . ففييي الةييرب يسييتخد       مصييطلح ) 

المحمديول الوثنيول ( ، واالعتباط ) المسييحي واليهيودو ( يتملّيق 

ً مثلميا يفعيل  الديم نشتم نفا الديم مم خال  تسيمية أخير  ـ تماميا

االعتبيياط فييي ) اإلسييال  ( حينمييا يقييو  نمحارنيية اإلسييال  مييم خييال  

 عناويم أخر  .

فمم النصوص المستخدمة جميع النصوص المتعلقة نالتسميات : 

النصييار  ، أهييل اإلنجيييل ، اليهييود ، الييذيم هييادوا ، ننييي إسييرائيل ، 

الذيم أوتوا ال تاب ، الذيم  تيناهم ال تاب .. اليخ . ومعليو  أل هيذه 

االلفيياظ والمركبييات المتنوعيية فييي القيير ل تحمييل داللتهييا المسييتقلّة ، 

ت هي السالح الم يم لالعتباطية لخلط األمور وتمرير ف انف المرادفا

أف ارها ـ ومثا  ذلك أنها استعملف الييات التيي تهياجم ف يات معينية 
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لتفسير  يات أخر  تتحدث عم القصدية ووحدتها العامة في القر ل ـ 

واشاعف أل العهديم القديم والجديد لييا فييه شييً ميم كيال  هللا ، 

فيران القيير ل مييم محتييواه الشييمولي وإل وجيد فهييو منسييوخ وذلييك إل

ناعتبيياره ) مهيمنيياً ( علييى ال تيياب و ) مصييّدقاً ( لمييا نيييم يديييه مييم 

ال تاب وشارحاً لةواميه نما فيه مم نظا  مح م و ار  ف انف تلك 

الف ر  التي هاجمف ظاهرياً أهل ال تاب هي نةية اإلعتباطية في أهل 

ا أوقييدوا نييارا للحييرب ال تيياب وهييدفها ـ كمييا فييي قولييه تعييالى :) كلميي

اطفأهييا هللا ( ـ إذ التفريييق وتييأجيج الحييروب هييو طبيعيية مييم طبييائع 

 االعتباط . الحظ نعض النصوص :

  ُوليحـ م أهلُ اإلنجيل نما أنزَ  هللاُ فيه وَممو لَمو يح م نما أنزَ  هللا

 . فأول ك هم الفاسقول 

قيير ل ويييد  اليينل علييى أل مييا أنييز  هللا فييي اإلنجيييل موجييود وال

يطالبهم نيالح م نيه نينميا يشييع االعتبياط أنيه ال وجيود ليه       أو ) 

 منسوخ ( أو ) محّر  (   

  إنييا أنزلنييا التييورا  فيهييا هييد  ونييوٌر يح ييم نهييا النبيييول الييذيم

أسلموا للذيم هادوا والرنانيول واالحبار نما استُحفظوا مم كتاب هللا 

ول والتشيتروا ن يياتي وكانوا عليه شهداً فال تخشيوا النياس واخشي

المائييييد   ثمناً قليال  ومم لم يح م نما انز  هللا فاول ك هم ال افرول 

/    44 

ويشير النل نوضوح الى التيار القصدو الذو يدرك ما استحفظ 
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مييم ال تيياب والييذو يخشييى الح ييم نييه مييم النيياس فيطالبييه القيير ل االّ 

ذا التيرانط نييم يخشى الناس . ولّما أشار الينل الثاليث المتعليق نهي

ال تب في تصديق نعيها لبعض وطالب النبي ) ص ( نالح م لم يذكر 

الح م نما أنز  هللا في القر ل خصو اً نل طالبه نالح م نما انز  هللا 

 نصفٍة مطلقٍه وشمو  ال تب كلها نالح م الحظ النل :

  لميا نييم يدييه ميم ال تياب ً وأنزلنا إلييك ال تياب نيالحق مصيّدقا

وال تتبع أهوائهم عما جاًك نما أنز  هللا ومهيمناً عليه فاح مو نينهم 

مم الحق ل ٍل جعلنا شرعة ومنهاجا ولو شاً هللا لجعل م أمةً واحد ً 

 48المائد  /   ول م ليبلوكم في ما  تاكم 

مييال نيياهلل واليييو  الخيير والعمييل فالشييرعة والمنهيياج شيييً واإلي

الصالح شيً  خر . إل الشرعة والمنهاج هي اسلوب العمل الصالح 

. ولك أل تالحظ أل النل اشار الى إنيزا  ال تياب وهيو فيي منهجنيا 

القر ني قطعاً ليا القر ل فقط . وإنما هو ال تاب ال لي الذو يشتمل 

) ميم ( البعييية على كّل ال تب السانقة ويزيد عليها فالحيظ دخيو  

عليييى ال تييياب الثييياني ـ فال يييل مهييييمم ومصيييّدق لجمييييع األجيييزاً . 

واإلعتباطية ال تدرك نل ال تريد أل تدرك الفوارق اللفظيية وال تميّيز 

نيم الوحي والتنزيل واإلنزا  ، وال تفّرق نييم ال تياب والقير ل وميا 

ب هييو مييم ال تيياب وال تعلييم وال تريييد أل تعلييم الفييرق نيييم اهييل ال تييا

 والذيم أوتو ال تاب .. الخ فعملها وغايتها هو االعتباط .

ونصفة عامة : فإّل الف ر االعتباطي يحاو  تجنّب النظا  القر ني 
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ل الخييوض فييي المجييازات واالحتميياالت . وحينمييا يبييّرر هييذه  ويفّييي

العملية فإنه يرد على نفسه ـ فالمبرر الذو ت رره اإلعتباطية هو أل 

يلييه إالّ هللا . فهنييا مناقشييتال تصييّحال إلسيي اته . القيير ل ال يعلييم تأو

األولى : إل التأويل المطليق ال يعلميه إال هللا ـ ألل الفياظ هيذا الينل 

مطلقة فال يمنع ذليك ميم دخيو  التأوييل المم يم معرفتيه واليذو هيو 

 ِ ً نيأّو جزً مم المطلق ، إذ لو كال المعنى ال يعلم أحيد تأويليه مطلقيا

ه عبث وإذا كيال يعلميه أفيراد عليى الخصيوص حٍد مم الحدود فإنزال

َّبع االعتباطية أول ك األفراد ؟ م ال تت  فلِ

والثانية : إل تأويله ) أو حقيقة مطانقة معانيه أللفاظه ( إذا لم 

ً فمم أجاز لالعتباط التصّدو لتأويله ؟  إذ السي وت أوليى  ي م مم نا

 نها   .

اد، والسلوك فوجود ل م اإلعتباطية شأنها التناقض أنداً في المب

األفيراد القصييدييم القييادريم عليى تأويلييه يمنعهييا ميم القيييا  نتأويلييه 

ونهذا الخصوص تقّرر أل ال أحد يعليم تأويليه . وعنيد غييانهم تقيّرر 

إم انية تعدييد االحتمياالت والوجيوه لتأويليه ، فأخيذ القلييل خيير ميم 

نيال ثير   ترك ال ثير   . ل م القليل مم االعتبياط هيو شير فميا ناليك 

 فاإلعتباطية حصرت التأويل ننفسها وهذا هو المطلوب. 

وحينمييا يقييو  األفييراد نمتانعيية تأويييل اإلعتباطييية فإنمييا يقومييول 

ل  نمتانعة مم هو ) مثل الحمار ( ألل ذلك هو المثل القر ني لمم يحّمِ

م النل اإللهي ( :  األمانة لشخوص ال يحملوها ) أمانةَ فَهو
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        لييوا التييورا  ثييم لييـَم و يحملوهييا كمثييِل الحميياِر مثييل الييذي ّمِ م ّح

 . يحملُ أسفارا 

والتييانع أدنييى رتبيية مييم المتبييوإ فيلزمييه انطبيياق المثييل عليييه 

 نصور  أشمل .

ومعلو  أل االعتباط يحتا  على هذا النل كما يحتا  على غيره 

 النه يشعر أل النل يتحدث عم االعتباط .

ر ني الفوارق ال بيير  نييم ) اليذيم نيد اننا ن شف في النظا  الق

 تيناهم ال تاب ( و ) الذيم أوتوا ال تاب ( . فالمجموعة األولى نسب 

فيها اإلتيال الى السماً والسماً ال تختار االّ رجاالً  الحيم يؤتيهم 

اً لمعرفيية ال تييب المنزليية وأنظمتهييا . أمييا الييذيم أوتييوا  ً لييدنيَّ هللا علمييا

فهييم مييذمومول فييي جميييع المييوارد نع ييا ال تيياب نالبنيياً للمجهييو  

المجموعيية األولييى ، ألل هييؤالً سييلَّمتهم األمييم مهميية ال تيياب ولييم 

يسلِّمهم هللا هذه المهمة وقبلوا نيذلك لحمقهيم وغبياًهم فليم يقيدروا 

 على تحّمل األمانة وخانتهم اللةة ونظامها ففيحوا أنفسهم.

لوا التورا  إنما هم مجموعة فرعية م  م أول ك .والذيم ُحّمِ

ل م االعتباط حاو  االحتيا  على هيذا النظيا  اليدقيق لالسيتعما  

القر ني فزعم أل ) الذيم  تيناهم ال تاب ( هم ) أهل ال تاب ( حسب 

 المرادفات وهم اليهود والنصار  .

ً أخير  . ميم اجيل  ر نها ألفاظا ً يفسّ ً يصنع ألفاظا واالعتباط دوما

نوضيع قواعييد قاسيية لمجانهيية  ذليك تمييز كتيياب  "النظيا  القر نييي"
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ً فييي قصيدية األلفياظ القر نيية سييميناه  االعتبياط وسيلك منهجياً محيددا

هنيياك ) الميينهج اللفظييي ( ، ومثييل هييذه المباحييث قييد تييأتي نييإذل هللا 

لة فيي كتيبٍ الحقيٍة . ل ننيا نعتقيد أل االمير واضيٌح إذا قيرأت ميا  مفصَّ

االلفاظ ، وعليك  ذكرته نتأٍل وراجعف الموارد القر نية نخصوص تلك

أل تعلييم أل اليينل اذا كييال يقصييد ) اليهييود والنصييار  ( فقييط جيياً 

نمركييب يميّييز نييه هييذا االسييتعما  هييو ) مييم قييبل م ( ـ وعنييد غيانييه 

فالمقصييود نييالطبع ) الحمييير ( االعتبيياطييم مييم جميييع الملييل علييى 

 ً التمثيل القر ني ) مع االعتذار للقصدية هنا في استعما  اللفظ مجردا

 م أدوات التشبيه وعلى الطريقة اإلعتباطية ( .ع
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 المبحث السادس عشر

 في أسباب التقد م

 

األسباب الموضوعة لتقّد  األلفاظ على نعيها جعلتها اإلعتباطيّة 

على  ور  مسلّمات ودخلف كقواعد أساسية في البالغة ، مع العلم 

 المسيييبق أنهيييا ال تفسييير االسيييتعماالت اللةويييية العامييية فييييالً عيييم

النصوص المميز  . ولم ي م شيً يصلح منها لتفسير ميا ييت لم نيه 

ّوا  الناس فيالً عم األدناً ناهيك عم االستعما  القر ني .  عُ

 وسأذكر لك نماذج اعتباطية عديد  :

 : نشأل ترتيب األعداد : النموذج االو 

عي االعتباطييية أل ذلييك خاضييٌع للرتبيية فالواحييدُ مقييّد  علييى  تييدَّ

ثنيييم مقييد  علييى الثالثيية وه ييذا األقييل مقييدَّ  علييى األكثيير االثنيييم واال

 وتسوق لذلك شواهد مم القر ل واللةة .

ول نك تعلم أنك إذا و فف نخيالً فتقيو  : ) ... ال يعطيي السيائل 

ً وال دول ذلك ( .  عشر  دنانير نل ال يعطي دينارا

ً ال ثيير  علييى القليية .  فأنييف نصييدد البخيييل تنييز  ناألعييداد مقييدما

ذو يفعييل الع ييا يُعييدُّ جيياهالً تماميياً . وهييو أمييٌر يحسيينه األميييول واليي

ً ( فمم األوليى أل  نإتقاٍل تاٍ  ، ألنك حاشاك لو قلف ) ال يعطي دينارا

 ال يعطي عشر  دنانير .

ول نك إذا قلف ألخيك المحتياج ) ال يهميك ..فيأني أعطييك عشير  
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ِّييب األعيي داد ترتيبيياً دنييانير وم يية دينييار نييل أعطيييك ألفيياً ( فأنييف ترت

ً ـ وكذلك تفعل إذا و فف كريماً .  تصاعديا

ً أل ) األلفياظ ( تمتليك قيمية  ومم هذا المثيا  البسييط تيدرك جييدا

نالمعنى كاألعداد وأنهيا تخييع فيي التقيديم والتيأخير لمةيز  ال يال  

وغاياته فال يح مها قانول ) الرتبة ( ـ ومعنى ذليك أل األلفياظ كلهيا 

ألعداد فقط . ول يم اإلعتباطيّية قسيّمف األمير على هذا النحو وليا ا

 الى أقسا  ورتب في األعداد واأللفاظ .

والمثا  الذو يؤكد لك ما ذكرته الل هو أحدُ النصوص القر نية 

الذو قيد  وأخير فيي  ٍل واحيٍد نييم لفظييم فيي  ييٍة واحيد ٍ هيي قوليه 

 تعالى :

 ئماً قل ما وإذا رأوا تجار ً أو لهواً انفيوا أليها وتركوك قا

 11الجمعة /      عند هللا خير مم اللهو ومم التجار  

ً لجميع الميا  فعنيد اقترانهيا نياللهو  ا كانيف التجيار  مصيدرا إذ لّم

الذو يستهلك الما  تتقّد  فيي معيرض اإلقبيا  عليهيا ـ ول يم عنيدما 

تريييد مييم السييامع اإلعييراض فانييه يبييدأ نيياإلعراض مييم األدنييى الييى 

 هو على التجار  .األعلى فيتقد  الل

نك األلف دينيار والعشير   ال   وكذلك إذا قلف ألحٍد ما : ) ال تةرَّ

 فال العلم أفيل مم األلف ومم العشر   ال  ( .

فالتقديم والتأخير خاضع إذل لقيوانيم متحركية غيير ثانتية . فميا 

يتقد  في حا  يتأخر في حا   خر وما يتقد  مع لفظ معيم يتأخر مع 
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ا الحا  . واحتماالت تقد  وتأخر اللفظ ال حدود لها . لفظ  خر في نف

إذ ال حدود القترانه ناأللفاظ االخر  وال حدود لمراد المت لم في اللةة 

. ومييا يحييدده هييو ) دراسيية ( كييّل نييل علييى حييد  ناعتبيياره قيييية 

 مستقلة تحمل تفسيرها في ذاتها .

مة حيث ل م انظر الى اإلعتباطيّة وهي تحدد التقد  نقوانيم  ار

 قالوا :

) الثاني مم األسباب هو التقد  نالذات كتقد  الواحد ميع االثنييم 

 ومنه قوله تعالى:

  مثنًى وثالث ورناإ ً3  -.    /  النسا 

 وقوله تعالى : 

  ما ي ول مم نجو  ثالثة اال هو رانعهم  7  -.   /  المجادلة 

ي متقدمية وكذلك مراتب العـدد ف ل مرتبية أدنيى ميم األخير  فهي

 1على ما فوقها(

ً للقاعد  في أليو  أو ماليييم  وقد تقّد  األعلى على األدنى خالفا

االسييتعماالت البشييرية مثلمييا تقييد  القنطييار علييى الييدينار فييي اليينل 

 القر ني :  

  مــم أهل ال تاب ممو إل تأمنه نقنطار يؤده إليك ومنهم ممو إل

 75ل ـ /    عمرا  تأمنه ندينار ال يؤده إليك  
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: أرادت االعتباطية وضع قواعيد الرتبية لأللفياظ  النموذج الثاني

 أيياً أسو ً ناألعداد   .

 فزعمف أل قوله تعالى : 

  إنما أموال م وأوالدكم فتنة    15 -/ التةانم 

) تقيديم األميوا  ميم تقييديم السيبب فإنميا يشييرإ فيي الن ياح عنييد 

ناسل فالما  سيبب للتينعم قدرته فهو سبب التزويج والن اح سبب الت

 نالولد وفقده سبب للشقاً نه ( .

ً عييم هييذا الموضييع نييل فييي نفييا  ول ييم اإلعتباطيّيية وليييا نعيييدا

الصفحة وما يتلوها ذكرت سبب تقيد  األلفياظ والمسيميات فيي قوليه 

 تعالى :

   ُزيَّم للناس حب الشهوات مم النساً والبنيم والقناطير المقنطر

مة واألنعا  والحرث مم الذهب والفية والخ    عمرال/  /يل المسوَّ

14 

 فقد تقدَّ  البنيم هنا على الما   

رت الية نذكر ) الحّب ( اقتيف ح مة الترتيب  قالف : ) فلما  ّدِ

َر ذكير اليذهب  أل يقّدِ  ما هو األهم فاألهم فيي رتبية المحبونيات فيأَخَّ

ِية ميم والفية عم النساً والبنييم ألنهميا أقيو  فيي الشيهو  الج بليّ

 الما  فال الطبع يحث على نذ  الما  لتحصيل الن اح والولد ( .

ويم م للقصدية أل تسأ  : إذا كال األمر كذلك وجَب أل يقو  في 

الية األولى ) إنما أوالدكم ( ألل األوالد أقو  في الشهو  وأهم ميم 
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شد الما  الذو يبذ  ) نالطبع ( لهما ونالتالي ت ول ) الفتنة ( نهما أ

 وهي موضوإ الية األولى  

ففي نفا الصفحة يقد  االعتباط الما  على الولد ثم يقو  نتقديم 

ً عليى سيببٍ واحيٍد متالعبياً  الولد على الما  لتفسير  ية أخير  ننياًا

 ناأللفاظ  

 

ف االعتباطيية الميوارد النفية ) التقيد   النموذج الثالث : لقد سيمَّ

 الذو يقع في محل التعارض ( .

  الزمل اني : فحين ذ ـ أو عندما ت ول فيي كيّل ميم الشيي يم وقا

ها في ذلك المحل    .   فة تقتيي تقدمه ـ ي ول الترجيح ألهمَّ

فييالنل المييذكور متنيياقض مييم حيييث أنييه ال  ييفة ثانتيية للشيييً 

ً       لمتانعيية )  تقتيييي تعارضيياً مييع الخيير ـ ل نييه اضييطر اضييطرارا

جعل السبب نفسيه يينع ا وليم  المحل ( ـ وعند التطبيق كما الحظف

يُسعفه المحل نشيً ألنه ال غاية له حقيقية في تيدنره . ف يذلك فعيل 

فييي ) السييماً واألرض ( قييا  : ) وأمييا تقييديم السييماً علييى األرض 

. ) ً  فألنها أكمل شرفاً ومستقرا

(  هييو نسييبب  61وإل تأخيرهييا فييي  ييية أخيير  )  ييية يييونا / 

مييم  يييات عييم شييهادته تعييالى  المحييل إذ يتحييدث ونحسييب مييا تقدمييه

 ألعما  الخلق .

ولما كانف  ية سبأ تتحيدث عيم نفيا الموضيوإ وميع ذليك تقيد  
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فيها ذكر السماً على األرض فانه حاو  إظهيار األمير وإخفياًه فيي 

 ٍل واحٍد نعبيار  غاميية حييث قيا  : ) وهيذا نخيال  اليية فيي سيبأ 

تيذكرال األمير  ميع أل اليتييم1فأنها منتظمة في سيياق عليم الةييب (

 نصيغ متشانهة وعلى النحو  التي :

  ية يونا :

  ًوما يعزُب عم رنّك مم مثقا  ذر  في األرض وال في السما 

 61 -. / يونا 

 

  ية سبأ :

  ال يعزُب عنه مثقاُ  ذر ٍ في السماواِت وال في األرض  سبأ  /

- 3 

االعتبياط ف الهما يتحدث في البدً عم هذا العلم فانظر الى كذب 

 وم ره  

ومعليييو  أل اإلعتباطيّييية أنعيييد ميييا ت يييول عيييم فهيييم هيييذا التقيييديم 

 والتأخير وهي نهذا التخبّط .

 ً ومع ذلك فال تقديم ) السماً على األرض ( ـ ألنهيا أكميل شيرفا

ً ـ عليى حيّدِ تعبييره يتنياقض هيو الخير          ميع ميورد )  ومستقرا

األرض عليى السيماً ـ ميع فصلف ( الذو لم يذكره والذو يتقد  فيه 

أل الموضوإ متصل نـ ) الشر  واالستقرار ( ـ ألل المورد يتحيّدث 
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. ً ر  تقديرا  عم مراحل الخلق وما تعلق نه مم أرزاق مقدَّ

 

: قالوا : ) ومم نوإ التقّد  نالرتبة ) سميع عليم  النموذج الرانع

ِحسّيك ( ألل ذلك يتيّمم التهديد    ولتعلقه ناأل وات ، فمم يسمع 

 .1قد ي ول أقرب إليك في العاد  ممم يعلم (

إذل فاالعتباطييية تييزعم أل سييميع أعظييم فييي التهديييد مييم عليييم 

 فالرتبة هي مم األعلى الى األدنى .

 وفي هذا ثالث مناقشات : 

: إل الصفات الميذكور  نهيذا الترتييب ليسيف فيي موضيع  األولى

الحيييظ نعيييض هيييذه  التهدييييد . وإل هيييذا الرجيييل االعتبييياطي ليتخيييبَّط .

 الموارد :

 السميع العليممم رنك إنه هو  رحمة     6/ الدخال 

  السميع العليممم كال يرجو لقاً هللا فال أجل هللا لت وهو   

 5العن بوت   /

  السميع العليمعنه كيدهم إنه هو  فصر    34/ يوسف 

 السميع العليمعلى هللا إنه هو  وتوكل     61/ األنفا 

 السميع العليمهللا إنه هو  فسي في هم      137/ البقر 

  سميع عليمذريَّة نعيها مم نعض وهللا    34/    عمرال 

  السميع العليمرنَّنا تقبل منا إنك أنف     127/ البقر 
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نل يم م القو  إل هذا المركّب ) سميع عليم ( مختل نالرحمة ، 

د نييه والمخاطييب نييه أول ييك وإذا ورد فييي حيياالت التجيياوز فالمقصييو

 المبرًول مم التجاوز مثل :

  لونه إل هللا سميع عليم /  البقير      فإنما إثمه على الذيم يبّدِ

181 

) فالسميع العليم ( مركّب ) االطم نال ( ونيزو  الرحمية وتبيديل 

 السي ات الى حسنات فالحظ ننفسك نقية الموارد .

 

ا يقتيي أل ت ول  فاته تعالى : إل الترتيب التنازلي هذ الثانية

متفاوتييية وهيييي مشييي لة كالميييية ال تقيييِدر االعتباطيييية عليييى حلّهيييا إذا 

 افترضنا أنها لم ت م تنوو أ الً أثارتها .

ِ موضع نالغي ي ول الترتيب تنازليياً فيي مسيألة  الثالثة : في أّو

خصائل و فات للمت لم ؟ فهذا خال  البالغة إذ يجب أل تتصياعد 

 ع المتلقي ما هو أعلى ال ما هو أدنى .الصفات ليسم

فالحييظ أل المتنبييي لييو قييا  : ) القلييم والقرطيياس يعرفنييي ( قبييل 

الخيل والليل والسييف واليرمح ل يال هنياك خليل ال ينجبير . ذليك ألل 

الشجاعة في الحرب أكبر مم الخيروج فيي الظلمية وهيي عامية غيير 

قلم والقرطياس مخصو ة نعالم أو جاهل فلما ضمَّ إليها المعرفة نيال

وهي  فة أكبير زادت ميم خصيائل الشيجاعة ـ إذ فهيم السيامع أل 

ً أو شيجاعته شيجاعة الجاهيل نيل شيجاعة معهيا  الرجل ليا متهيورا
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ً فيي  معرفة وعلم وهذا ينيدر حصيوله . ويبقيى الحيل القصيدو سيائرا

نظا  القر ل خا ة ونظا  اللةة : )فالسميع(  ييةة تفييد أنيه سيامع 

ً ما يسمعه ول م لما كال المركب نخصيوص  ل ل ما يقا  ويفهم جيدا

الرحميية وعصييمة المييؤمنيم مييم مصييائب االعتباطييية وقولهييا الييزور 

فيحتيياج اليييى ) علييم ( ناليييذوات ونواييياهم ـ وهييذا هيييو السييبب فيييي 

 ً استخدامِه مع الرسل واألوليياً ألنيه سيميع لليدعاً ول يل كيال  سيرا

ً وعليم ننوايا ومصادر وموارد هذا ال ال    .وجهرا

وحينما ال يتعلق األمر نالذوات ونواياهم يقترل مع السيميع لفيظ 

البصير حيث ميوارده الخا ية تحتياج اليى ر يية الحيوادث والوقيائع 

والحركات فيجتمع هنا ) الفعيل اإلنسياني ( ن امليه ألل فعيل اإلنسيال 

الخييييارجي هييييو عبييييار  عييييم ) قييييو  وحركيييية ( فالصييييفات متعلقيييية 

 مخاطبيم .  الحظ الموارد :نالمخاطبيم وترتيبها هو لل

 

 1اإلسراً    /أ . ) لنريه مم  ياتنا أنه هو السميع البصير ( 

ً للنبيي )  فالنية لم تذكر ـ ألنه يعلمها وال ضرور  لذكرها تشريفا

ص ( ونقى الفعل الخارجي فجمعه في مركيب ) السيميع البصيير ( ، 

 على أل النية ظاهر  في أو  الية أييا .

ً (  / ب . ) إل هللا ا يعيييي م نيييه إل هللا كيييال سيييميعاً نصييييرا  نعّمييي

 58 -النساً 

 فالنية خوطبف نالوعظ وللفعل الخارجي ) سميع نصير ( .
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 ً ج . ) إنا خلقنا اإلنسال مم نطفة أمشياج نبتلييه فجعلنياه سيميعا

) ً  2 -اإلنسال  / نصيرا

فالنية انتليف نقوله نبتليه وظهور فعلها فيي الخيارج فليم يجعليه 

ً .أ   ماً وأعمى ) نالمعنى القصدو ( نل جعله سميعاً نصيرا

وه ذا نقية الموارد ، وقد يقا  إذا كال األمير كيذلك فليَم ال ي فيي 

 لفظ ) عليم ( في موارد ) السميع العليم ( ؟

وهذا مجرد وهم ألل السميع ليا هو السامع ألل السامع يسمع 

ً دول حييم ـ والسيميع عنيد هللا  يفة فييه ال عالقية لهيا نإرادتيه  حينا

للسماإ فليا ثمة شيً ال يريد سماعه في مل ه فإذا انفردت  فة ) 

عليم ( ، اقتصرت على المعرفة والعلم فإذا كال العلم ناألشياً يتأخر 

نعييد حصييو  المعلييو  فييي الوقييائع فالسييميع يتقييد  لحصييو  النييية 

 يعلم واإلطالق في العلم . وهو خال  الرأو االعتباطي القائل نال هللا

ناألشياً نعد وقوعها . ولو كال لفظ ) عليم  ( قد تقّد  على السميع 

 في موارد الرحمة ل ال هذا الرأو  حيحاً .
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 في قوله تعالى :  النموذج الخاما :

  واسجدو واركعي مع الراكعيم   43 -/    عمرال 

 وقوله : 

  للطائفيم والقائميم والركع السجود   26 -/    عمرال 

تخبّطييف اإلعتباطيّيية فييي تخييريج تقييد  السييجود علييى الركييوإ فييي 

األولى وانع اسه في الثانية . فلم تتم م نواسطة الرتبة مم حّل هذا 

اإلشيي ا  ولييذلك قييدمف ) متواضييعة ( هييذه الميير  نعييض االقتراحييات 

 االعتباطية وذلك حينما جونهف نالسؤا  :

تبة ومساس ) إل الركوإ مقدَّ  على السجود نالزمال والر

 األرض (  

 فمم تلك المقترحات :

أ . إّل ) اركعي ( نمعنى ) اش رو (   وه يذا تتخليى االعتباطيية 

عيييم الداللييية الشيييرعية والعرفيييية واالقتييييائية والتييييمنية وجمييييع 

 الدالالت   .

ب . إل ) اسجدو ( نمعنى  لّي ـ كي تتقد  الصال  في عمومهيا 

 على الركوإ وهو مثل االو  .

 ل اسجدو :  لي في نيتك واركعي :  لّي جماعةً .ج . إ

وهي محاولة لالستفاد  مم عبار  ) مع الراكعيم ( وذلك نالرغم 

مم أل المأمور امرأ  . ولما كانف الصال  في      الجماعة ) أفيل ( 

دوماً في الحل االعتباطي فقد انتقض الحل واختل الترتيب . فقالوا : 
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نفرد  أفيل مم  التها في جماعة ) في نل يبقى ألل  ال  المرأ  م

 .1جميع التفاسير المطولة (

يقة فيحرمها هللا مم الصال   والقصدية تسأ  : ما ذنب هذه الصّدِ

األفيل ولماذا ال يمنحهيا الحريية كيي ال تحتسيب حسيناتها ميّر  أقيّل 

 ومر  أكثر ما دامف  ال  الجماعة جائز  لها وليسف محرمة ؟ .

لية األولى سائر  فيي الحيّل أللَّ ) السيجود وكال المفروض أل ا

مقد  نالرتبة على الركوإ ( فلما وجدوا تقّد  الركوإ في الثانية وفي 

ً ( ووجدوا تقد  الركيوإ فيي الزميال  عاً سجدا قوله تعالى ) تراهم ركَّ

ومساس األرض في الصال  انع ا األمر فأ بحف الية األولى هيي 

 المخالفة للحل االعتباطي .

ا الحّل القصدو فواضح ـ إذ أنه ال يقّرر وجود رتبة محدد  ل ّل أم

لفظ نل التقديم والتأخير يحّدده المت لم لةاياتيه النيية خيال  الواقعية 

 وموضوعها ومثلما أوضحناه في نداية هذا الموضوإ في األعداد .

( وهي امرأ  ، أجاز لها الشرإ أشياً فالخطاب الموّجه لمريم )

جل وتسامح في عبادتها فيي مواضيع عدييد  معلومية ـ لم يجزها للر

في مثيل هيذا الخطياب يتوجيه األمير ميم الحركية األدنيى اليى الحركية 

األعلى . مثلما تقو  إلنساٍل ما : ) تحّرك قليالً ( ثم تقو  : أمب ثم 

تقو  : نيل اركيض إل قيدرت ( ـ وليو نيدأت نيالركض أوالً لميا كانيف 

علييى موافقتييك إذا اقتصيير علييى هنيياك فر يية الست ناسييه وتطمينييه 
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المشي أو الحركة . فهذا الترتيب يمنحه العزيمية عليى فعيل األشيياً 

ّبتها له وهذا واضح . فالحركة نشأل مريم ) إ ( انتقلف مم )  كما رت

اقنتيي ( حيييث القنييوت مناجييا  ال تحتياج الييى حركيية الييى ) اسييجدو ( 

ى ) اركعي ( وهو أمر أعلى حركة و ر  للطاقة وانتقلف نعد ذلك ال

وهو أعالها حركة فقا  ) مع الراكعيم ( كي ال يفوتها الركوإ الذو 

يفعله الرسل واألولياً فليا ثمة  ال  مفرد  و ال   جماعة ـ إنما 

 هي معية ألمثالها مم األولياً في كّل األزمال .

أمييا اليييات األخيير  فهييي نحركيية مع وسيية الخييتال  المخيياطبيم 

 والموضوإ .

هي إلنراهيم وإسماعيل هو تطهير البيف ) وطهرا نيتي األمر اإلل

( والسؤا   المفترض الل هو : لمم ؟ والجواب       هو ) للطائفيم 

( ومعلو  أل الطائف ـ يطو  ويخرج فالحركية الل تصياعدية : نيل 

للقائميم أيياً   وهؤالً زمنهم أطو  والخدمة التي يحتاجونها أكبر 

) والركّع السجود ( وهؤالً نقاًهم أطو  وال زالف الحركة تتصاعد 

وخدمتهم أكثر فأعطى ) السجود ( داللة و يفية وو يف نيه الركّيع 

وذلييك إلم انييية أل يقييو  الركّييع نالسييجود وتجنّييب ذكيير طائفيية رانعيية 

وأوحييى للركّييع نيييرور  السييجود مثلمييا أوحييى للقييائميم نيييرور  

لنسبة للزائيريم الركوإ ومثلما أوحى للطائفيم نيرور  القيا  . فبا

كييال الترتيييب تنازلييياً ونالنسييبة للمييأمور نييالتطهير وهييو مركييز هييذا 

ً ) إذا خدمف الطائفيم فاخد  القائميم ( ف يف  الترتيب كال تصاعديا
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ال يخييد  والعبيياد  تتصيياعد ؟ ) وإذا خييدمف القييائميم فاخييد  الركييع 

 السجود ( ف ذلك يفعل .

 خير فيي العبياد  وتليك أما الرتبة الذاتية للمفرد  فهيي موضيوإ 

مسألة شرعية ، فالترتيب نفسه أعلم أل القيا  مع الطوا  أفيل ) 

لنفا الشخل ( مم الطيوا  وحيده . ونيالطبع فلييا ثمية قييا  نيال 

 طوا    والقيا  أسهل والمثونة أعظم .

وكذلك أعلم أل الركوإ ميع القييا  أفييل ولييا ثمية ركيوإ نيال 

وليسيف هنياك أفييليات قائمية فيي  قيا    وكذلك األمر في السجود ـ

األلفاظ والرتب فاألمر هنا عيا  للخليق كلهيم ـ وهنياك خطياب خياص 

إلمييرأ   ييّديقة ، فيييح م ترتيييب األلفيياظ موضييوعها والمخاطييب نهييا 

ومراد المت لم وأحوا  المتلقي وعالقته نه ـ شيأنه شيأل أيّية عبيار  

ل المشي لة يرتبها المت لم في موضوعها وأحواله . وفي القر ل ت و

أكبير ن ثيير نييل ال يم يم تقييدير حجمهيا ألل اليية ليسييف منتظمية فييي 

ً نجميع الييات نياالقترال المباشير  ذاتها فقط وإنما هي متصلة لفظيا

وغييير المباشيير  ـ فتحديييد رتبيية للفييظ إنمييا هييو خييروج تييا  عييم هييذا 

 النسيج وفرار مم نظامه .

م نموجبيه إلةياً نعم للمفرد  معنًى محيددٌ فيي المينهج اللفظيي ييت

المترادفات وهذا ال عالقة له نالرتبية الميذكور  فيي االعتباطيية وقيد 

 توّضح ل م كما ينبةي .
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 المبحث السابع عشر

 همزة االستفهام

 

يقو  الحل االعتباطي نتقرير وضع الداللة الخا ة ن ل لفظ خال  

) معاناتييه ( تجرنيية اإلجانيية علييى االشيي االت اللةوييية ، فييييع الحييل 

ال  العملية ال قبلها ، وهذا يعني أل موضوإ اإلش ا  ينع ا نفسه خ

نأثٍر معيٍم على الحيل ـ ف يأل االعتباطيية وفيي كيّل حالية ميم حياالت 

اإلش ا  ليا عليها إال التخلل مم ذلك المورد وحسيب سيواً كيال 

أدنياً أو خطانياً أو قر نياً أو غير ذلك . وهي ت ره أيياً وضع منهج 

 لك يقيّدها ويةاير أهدافها .محّدد ألل ذ

حينما تدخل همز  االستفها  على األلفاظ ـ فال حدود معينة لهيذا 

الدخو  إذ يم م ترتيب نفا الجملة نصور مختلفية كيّل منهيا ييؤدو 

غرضيياً مييا . وحيياو  معييي الل أل تجييرب نطريقتييك وناالسييتعماالت 

ً كيفية طرح سؤا  عم قيا  شيخل معييم وخروجيه ميم  العامية جدا

عندك . فمر ً أنف تطلب قييا  زييد فيي حاجية ميا والل فأنيف ال تيراه 

أمامك وعندئذ تسأ  : ) أَقا  زيد ؟ ( لييذهب فيي الحاجية ؟ ونيالطبع 

فيتوجب الل على المجيب إل أراد الدقة أل يقو  : ال أو نعيم . فيإذا 

 كال عمرو قد ذهب ندالً عنه يقو  : ال نل قا  عمروا .

 ً   خر : فلنفرض الل فرضا

قا  أحيدهما لييذهب فيي الحاجية ول نيك ال تعليم ميم هيو : زييد أ  
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غيييره ؟ ف يييف تصيييون السييؤا  : مثيييل األو  أ  نصييور  أخييير  ؟ . 

العُّوا  وعلى السليقة يصوغونه نطريقة مختلفة حيث يقدمول االسم 

فيقولول )أزيدٌ قا  ( ؟  والمجيب الل يعلم أنك تسيأ  عيم الفاعيل . 

ً ميا فعليه . فيي هيذه الحالية إذا كيال هيو أما الفعل فإنك  تعلم أل أحيدا

فيقو  : نعم . زيد قا  . وإذا كال غييره يقيو  : نيل عميرو قيا  . وال 

يتوجب علييه أل يقيو  : ال . لمياذا  ؟ ألل السيؤا  السيانق كيال عيم 

الفعل وال نديل للفعل ألنه ثانف وهو) القيا  ( ، أما فيي هيذا السيؤا  

مرو ألل السؤا  عم الفاعل فإذا قا  لك : نل فالبديل موجود وهو ع

عمرو . علمف أنه يريد عمرو ال زييد فيال يحتياج أل يبيدأ ننفيي قييا  

ً نل تبحث  م أنك ال تبحث عم الخبر مجردا لِ زيد . ول م المجيب إذا عَ

عمم فعل أو قيا  فيجب عندئذ أل يبدأ اإلجانية نيالنفي : ال . ليم يقيم 

 ً ً . كيذلك إذا كيال يرييد زيد نل عمرو . ليخلّل زيدا  مم القييا  مطلقيا

الوشاية على زيد وتذكيرك نعد  تنفيذ األمر . وهيذا موضيوإ خيارج 

عما نحم نصدده الل ـ إذ سيقو  نالوشاية أو نالتذكير لةيرض  خير 

ً ، ونحيم نتحيدث الل  واحتماالت ذلك ونبر  إطالق ال ال  كثير  جيدا

غرض سو  اإلخبار المجيّرد في  ياغة الجملة لةوياً خالية مم كّل 

 عم قيا  أحدهما .

ً نـ ) نعيم (أو )  ل م اإلعتباطيّة تـزعم أل جواب الهمز  هو دوما

. واالعتباطية ليسف غافلة  1ال ( وأل ) نل ( ال تصلح لتصدير ال ــال 
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نيييالطبع عيييم أّل السيييؤا  وجوانيييه هيييو محييياور  متصيييلة دومييياً وأل 

 ً على أل ال ال  مستمٌر وليا  المخاطبات في المحاورات تجرو دائما

ً ـ وأل المجيب والمحاور ي مل أحدهما لآلخر جمالً وعبارات  متجددا

 كّل ذلك ليا نةائب عم االعتباط .

 فلماذا فعلف ذلك ومتى ؟

 قررت االعتباطية هذه القاعد  نصور  مفاج ة خال  نحث الية :

    ُكبَيرهُم هيذا أأنف فعـلف هذا ن لهتنا يا إنراهيم . قا  نل فَعله

 .63 –/  األنبياً   فاسألوهم أل كانوا ينطقول 

 

أما لماذا فعلف ذلك ؟ ، فألل المجيب إذا قا  : ) ال . لم افعله نل 

فعله فالل ( ي ول قد أن ر وقوإ الفعل منه نصيفة مطلقية وحينميا ال 

يأتي نـ ) ال ( فهو يشير الى الفاعل وحسب ويم م في هذه الحالة أل 

فاعل أيياً نالمشاركة أو نالتبعيّة ول نه يجيب عم الفاعل ي ول هو 

 الحقيقي .

مثا  ذلك : إذا عاتبف موظفاً ح وميياً فقليف : أأنيف فعليف هيذا ؟ 

فييإذا قييا   : ) ال نييل فعلييه القاضييي ( فمعنيياه أل القاضييي قييا  ننفسييه 

نالعمل كامالً وإذا قا  : ) نل فعله القاضي ( ي ول المعنيى أنيه فعليه 

 لفعل الحقيقي واألمر  ادر مم القاضي .ول م ا

غاييية االعتبيياط هييو تثبيييف ) ال ( كإجانيية مقييّدر  علييى االسييتفها  

ونذلك ي ول إنراهيم قد أن ر وقوإ الت سير منه نصور  مطلقة وهو 
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 خال  الواقع إذ يخبرنا القر ل أنه قا  نفعل الت سير قبيل ذلك .

غايتيه ميم السيرور وحينما و ل االعتباط الى هذه النتيجية نليغ 

لحدوث التناقض الذو يحتاج الى حل ، وقد تخيّل المؤلف أل ) رجالً 

ً للقيييير ل يحيييياوره ويعييييرض عليييييه حلييييوالً لتقييييدير الجمليييية  ( محبييييا

واالعتبييياطي ييييأنى ويفنّيييد تليييك الحليييو  وعندئيييذ قيييا  ) القصيييدو ( 

ً .. ( أو  المسيي يم : ) يلييز  علييى مييا ذكييرت أل ي ييول الخلييف واقعييا

 التناقض  

ً : ) وانيييه الز ٌ أل ي يييول  فيقيييو  المؤليييف االعتبييياطي مسيييرورا

التقديَر : ) ما أنا فعلته نل فَعله كبيرهُم هذا ( مع زياد  الخلف عما 

أفادته الجملة األولى مم التعريض إذ منطوقها نفيي الفعيل وحصيو  

 الت سير مم غيره (  

والل وقييد نلييغ القصييدو غايتيييه مييم اإلحبيياط قييا  ) متوسيييالً ( 

 العتباطي : ) فال ند مم ذكر ما ي ول مخلّصاً مم الخلف (  ل

ً إلقيييرار القصيييدو نوجيييود التنييياقض  فقيييا  االعتبييياطي مسيييرورا

وتوسله أل في تخليل ) األمة اإلسيالمية والقير ل منيه ( قيا  :   ) 

 .1لي م على خاطرك ... (

ثييم يبييدأ نسييرد أرنعيية حلييو  مقترحيية لتنيياقٍض كييال هييو رائييَده 

هُ .  ومبتدعَ

فانظر الى عبار  ) لي م على خاطرك ... ( ، فانه يتوجب على ) 

                                                        

 . 172المحاورة من البرهان ـ   1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
204 

 

المثقف ( االّ تفوته فر ة التحليل النفسي للعبارات في ذات الوقف ـ 

ً لشخل ول نه في حقيقته يمثل القر ل  فالمحاور هنا وإل كال رمزا

نفسه فيالقر ل هيو اليذو يطليب ميم االعتبياطي تخليصيه ميم مشي لة 

ها  مم أهدا  اإلعتباطيّة ـ أل ي ونوا قيّمييم التناقض ـ وهذا هد  

 على ال تب المنزلة ويبيّنوا نطريقتهم  ) اليات البيّنات ( .

وقييد تقييو  أل المناقشيية ال زالييف قائميية مييع وجييود هييذا العييرض 

الواضح لحيثياتها فما الذو انتفعف نه اإلعتباطيّة مم اإل رار على 

لتناقض قائماً ألنه يقو  : ) تيمم الجواب ) ال ( ؟ إذ ندونها يبقى ا

 نل فعله كبيرهم ( ؟ ونحم نعلم أنه هو الفاعل  . 

والجيييواب عليييى ذليييك أل هنييياك فائيييد  ، فالفائيييد  التيييي جنتهيييا 

ً نحيث يستحيل حلَّه نأو مقتيرح  االعتباطية هي جعل التناقض شديدا

 لةوو مع وجود ) ال ( .

 ً  خر إذ أل إنراهيم أما ه ذا وعلى ألفاظ الية فاألمر يأخذ اتجاها

(  فالمناقشة ) ( لم ينف الفعل عم نفسه وإنما نسبه الى ) كبيرهم

 في  حة هذه النسبة فقط .

 وسأوضح هذا األمر :

إل ) نل ( تفيد ) اإلضراب ( دوماً . وهي في الحل القصدو كأو 

 لفظ  خر ال تتةير في المعنى الحظ الية التية مثال :

 لخر  نل هم في شٍك منها نلو هم منها عَمُول نل أدارَك علُمهم في ا

     66/  النحل 
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فاإلضييراب مييم  ييفة الييى أخيير  أو فعييل الييى  خيير ال يلةييي كييول 

السانق حقيقة فإذا كانوا في شك منها فال يعني أل علمهم لم ييّدارك 

في الخر  وإذا كانوا منها ) عمول ( فال يعني أنهم ليسيوا فيي شيك 

ي تحدييد وتخصييل وتشيخيل حيالتهم ـ أو منها نل هناك تيدّرج في

 ليسوا في شك فقط إنما هم منها عمول أيياً .

والل انقييل هييذا المعنييى للفييظ ) نييل ( وطريقتييه فييي العمييل الييى 

 المحاور  :

 أأنف فعلف هذا ن لهتنا يا إنراهيم ؟ الجواب : نل فعله كبيرهم .

تيدّرج وهذا إضراب عم الفعل نمعنى فعلته أنا نل فعله كبيرهم ـ 

. ً  مم ذكر المسبب الفرعي الى المسبب األ لي األكثر تخصيصا

إذل فهذا الحل هو نقيض التقدير االعتباطي الذو ال يفوته معنى 

) نل ( وفائدتها في إكما  المحاور  ميم حييث انتهيف واالنتقيا  اليى 

ً . فال لفظ ) نل ( ال يلةي ما كال قبله مم وقائع  فاعل اكثر تخصيصا

. 

( لم ي ذب في هيذه اإلجانية نيل اقيّر نالفعيل ميع راهيم )ه ذا فإن

ً أل القيية متلبسة فيه واألدلة  نسبته الى كبيرهم ، وهو يدرك جيدا

 ويبقى فقط مناقشة  حة النسبة الى كبيرهم .1قائمة عليه

فلنالحظ الل التوقعات : ماذا يتوقع السائلول أل يجيبهم إنراهيم 

                                                        

يـرا  لهـم ( والتـي لى المنهج اللفظي الذي يحدد أن عبارة ) فتوالهم ضربا باليمين فـاقبلوا .. الـ( ( هـي لواقعـة ويـر واقعـة        ) فجعلهـم جـذابا  اال كب) إشارة ا  1
 صمموا فيها على إحراقه بالنار وهي ويرها من حيث ترتيبها الزمني ( .
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(؟ ) 

 ة :إل للقيية أوليات معلوم

رهُم يُقا  لهُ إنراهيم   األولى : إنهم سمعوا   . فتًى يذكَ

الثانييية : إل محيياور  شييديد  اللهجيية حصييلف نينييه ونييينهم قبييل 

 95ـ  85ت سير األ نا  كانف األ نا  موضوعها ـ انظر الصافات / 

. 

 الثالثة : إل إنراهيم هو الوحيد الذو يذكرهم .

ر األ نا  وضع الفأس على ِجيد كبيرهم  الرانعة : أنه حينما كسّ

. 

إذل فالمتهم الوحيد ) هو ( واألدلة كلهيا ضيده ولييا هنياك ميم 

 سبيل إلن ار ما فعله وهو في أو غيبه وشّد  مجادالته معهم .

( الفعل وينسبه الى غيره أو ال والتوقع هو أل ين ر إنراهيم )

 ينسبه فلم يجب ناإلجانات المتوقعة وإنما أجاب نـ :

   فَعلهُ  كبيُرهم هذا فاسألوهم إل كانوا ينطقولنل 

إذ يتوجييب مالحظيية تييرانط هييذه اإلجانييات فييي ألفاظهييا نصييور  

 شاملة .

وقد علمنا أل ) نل ( ال تنفي ما سبقها مم أفعا  وهي تظهر فيي 

المحاورات نخال  ظهورهيا فيي ال يال  المتصيل ميم غيير محياور  . 

ً ما لم ي م هناك كيال  سيانق نمعنى أل ) نل ( ال تتصدر ال ال  مطلق ا

َأنف فعلف هذا ن لهتنا يا إنراهيم  مم المحاِور . وال ال  السانق هو  أ
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 ؟ 

والجواب نل فعله كبيرهم . إذل فلفظ ) نل ( يبني عمله عليى ميا 

سبقه وهو ال يلةي أو ينفي االتها  إنما ييييف إلييه فياعالً  خير هيو 

 كبيرهم  .

إلو كانوا ينطقول  ي العبار  وهو نيد أنه يييفه نشرط موجود ف

 . والتي ي مم فيها الحل القصدو ، 

ومعلييو  أل االعتبيياط ال يرضييى نهييذا التخييريج ألنييه سيييزعم أل 

 جواب هذا الشرط هو ) فاسألوهم (

( ال يعلِّيق األمير نسيؤا  األ ينا  عليى وهذا خطأ ألل إنراهيم )

   إلو كانوا ينطقول الشرط  

لييق الفعييل المييرتبط نهييم فقييط أو ناأل يينا  ال وإنمييا يم ييم أل يع

 نالناس .

أو أل كبيييرهم فعييل هييذا إل كييانوا ينطقييول وجمليية ) فاسييألوهم 

 (جملة معترضة .

 كيف أوضح هذه المسالة الدقيقة  ؟

( يعلم أنهم يعلمول أل األ نا  ال ينطقول . ليذلك إل إنراهيم )

ند أل يسأ  ناطقاً ال فال يعلق السؤا  على هذا الشرط . ألل السائل ال 

ً يستحيل نطقه . وقد ظهر ذلك فيي عبيارتهم إلنيراهيم )   : )جامدا

   فال يعلق السؤا  على النطق .  لقد عـلمَف  ألو هؤالً ال ينطقول 
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( ال ييأمرهم فلماذا رنط نيم النطق والفعل ؟ مم الواضح أنيه )

ً وي ً . أنيه يثيير فييهم تسيا الً  خيرا وضيح عالقية نشيً يدركونه جيدا

 أخر  هي العالقة نيم ) الفعل والنطق (  .

يير أحييد  وهييو ليييا كييأو فعييل فلييو دخييل حيييوال كالعجييل مييثالً وكسّ

ً . أمييا أل يجييدوا الجميييع  األ يينا  أو نعيييها لمييا كييال فعلييه مقصييودا

ت سّروا اال كبيَر األ نا  فهو فعل ينطوو على تخطيط مم كائٍم ذو 

 عقل  .

 طّط للفعل هو ناطق نأيّة  ور  .ومعلو  أل العاقل أو المخ

ذلك الل الفعل الُمخطّط له ال ند أل تتقد  عليه الف ير  المحمولية 

 في اللةة فالنطق جزً ال يتجزأ مم الفعل العقلي .

تقد  عليه في السياق جوانه  إل كانوا ينطقول  واذل فالشرط 

الذو تيمم عد  إن ار فعله عم طرييق اللفيظ نيل ونسيبة الفعيل اليى 

 . نل فعله كبيرهم هذا  كبيرهم شرط أل ي ونوا ناطقيم وهي جملة 

ً وهو أنه ) ً واحدا ( نسيب الفعيل لنفسيه إل هذا ال يعني االّ شي ا

بيرهُم قد فعليه ألنيه ال ينطيق شيأنه  ً تاماً أل ي ول كَ فقط وأن ر إن ارا

شأنهم . أما لماذا استعمل هذه الطريقة ولماذا فعلها عم طريق إنقاً 

 بيرهُم فهناك مالحظتال :كَ 

ف المحيياور  ولمييا أم ييم  يير الجميييع لمييا تّميي األولييى :  أنييه لييو كسّ

الرنط نيم الفعل والنطق . ألل اإلنسال فاعل فإذا قتل نفسه مثالً فلم 

يقدر على النطق نعد ذلك فال ند مم إنقاً نموذج واحد ميم األ ينا  
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نفسييهم ولييم لتحقيييق هييذه المحاججيية إذ قييد يقييا  أنهييم فعلييوا ذلييك نأ

يقدروا على النطق نعد إل كسّروا أنفسهم إلثبات قدرتهم على الفعل 

. 

الثانية :  إل هذه النسبة والمشاركة في الفعل نينهُ ونيم كبيرهم 

هي نموذج مصةّر إلنطا  الشرك . ف ما ال يجوز نسبة هذا الفعل لهم 

لّل نل حتى ل بيرهم والذو هو نحاجة ماسة لالنفراد نالعباد  والتخ

مم مجموعة شركاً ف ذلك ال تجوز مم ناب أولى نسبة الفاعلية لهم 

نأية  يور  . نمعنيى أنيه إذا نطليف فياعليتُهم فيي تجرنية عمليية ميع 

( فمم المحا  أل تثبف لهيم فاعليية كونيية ميع إنسال هو إنراهيم )

 اإلله الواحد.

( فييي هييذه المحيياور  اثبييف الفعييَل  ومعنييى هييذا أل إنييراهيم ) 

ه وجاً نجميع األلفاظ للتأكيد عليى فعليه هيو إلتميا  المحاججية لنفس

ً لفعل  وهو كما تر  نقيض الحل االعتباطي الذو يجعل إنراهيم من را

الت سير ملقياً نالتبعِة على كبيرهم ـ ألل ذلك يستلز  انع اس النتائج 

 كلها ومم نينها إثبات الفاعلية لأل نا   

نل فعله كبيرهم  جوانه عبار   إل كانوا ينطقول  إذا فالشرط 

المتقدمة وليسف عبار  ) فاسألوهم ( المتقدمة على الشرط ـ  هذا 

 فيسقط فعل كبيرهم لعد  تحقق الشرط .
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  أمثلة متنوعة لالعتباطية

 

ـ السيؤا  عيم الذل هيل  أأهلل أذل ل م أ  على هللا تفترول  أ . 

 هو هللا ؟

الفعل . وحينما شرح ذلك جاً ل م االعتباط يزعم أل السؤا  عم 

ً الى اسلوب الشرح قالوا : ً ، فانتبه جيدا  نفعل ال ينونة حشرا

 ) فإنه إن ار إل ي ول مم هللا إذل ( .

وهييذا التةيييير وإلتييواً العبييار  وإدخييا  ) أل ي ييول ( هييو لجعييل 

السييؤا  عييم الفعييل عييم طريييق فعييل ال ينونيية وهييو دليييل أكيييد علييى 

 التخبط .

يقيو  وعليى غيرار ذليك عبيار  واضيحة إذا أراد والحل القصدو 

 هي : 

 ) أو أل هللا لم يأذل ( ـ فاالستفها  عم الفاعل .

 

. ً  ب . ) أأنف ننيف هذه الدار؟ (  السؤا  عم الفاعل أييا

وقا  االعتباط هنا : فأنف شاك في الباني إذ إشارتك نحوه تةنيك 

 عم اإلخبار .

عتبياط فيي نفيا الموضيوإ وهذا  حيح الل ـ فلماذا خالفهيا اال

في ) أزيد قائم ؟ ( ـ حيث اّدعى أل السؤا  عم القيا  ؟ نينما الهمز  

دخلف على الفاعل فالسؤا  عيم زييد والقييا  معليو  كميا فيي المثيا  
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السانق وقد أوضحنا أل هذا التةيّر هو لعالقته نالية ـ  ية إنراهيم ) 

 . ) 

اً نمثا  عليى الييمير ) فلما انتهى نحث الية سها االعتباط فج

أنف ( وكأنه يح ي لك التخبط والتناقض ـ الل المثا      ) أأنف ننيف 

ً نصيةة الية  :   .. ( شبيه جدا

 ) أأنف فعلف هذا ن لهتنا .. ( .

 

ج . جـعييـلف االعتباطييية لهييـمز  االسييتفها  اسييتعماليم أحييدهما 

 حقيقي ولهذا األخير ثمانية معاني هي :

ن ار اإلنطالي ، اإلن ار التونيخي ، التقرير ، الته م التسوية ، اإل

، األميير ، التعجييب ، االسييتبطاً ، ونعيييهم ذكيير أنواعيياً أخيير  ) ال 

 .  1 حة لها ( حسب تعبير انم هشا 

وقد ذكرنا في كتاب اللةة الموّحد  أل هذه المعاني ليسف للهمز  

ت ومثلهيييا مثيييل أو حييير  جعليييوا معييياني ميييا نعيييده فيييي االسيييتعماال

المتنوعة معاني تخل هذا الحر  أو ذاك . فالحر  مهما كيال ـ ال 

معنى له سو  معناه الذو فيه حركته . ومثا  ذليك : إل نيوإ األمير 

هو مثل : ) أأسلمتم ( ؟ .في حيم أل هيذا اسيتفها  أييياً لقوليه نعيد 

 . فال أسلموا فقد اهتدوا  ذلك 

.  رنك كيف مدَّ الظل  ألم تر الى ومثا  التعجب : هو قوله تعالى 

                                                        

 .18/  1مغني اللبيب / ج  1
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ألم تعلم أل هللا على كّل شيً قدير  نينما مثا  التقرير قوله تعالى : 

 . 

فييالمفهو  عنييدهم مييم التعجييب راجييع الييى الجمليية والمفهييو  مييم 

التقريير كييذلك وال عالقيية ليه نييالهمز  التييي تيدخل الصيييغ والتراكيييب 

 المتنوعة التي تفيد معاني ال حصر لها.

ة تجتمع كّل المعاني المذكور  في معنيًى مّوحيٍد ل يل ففي القصدي

حيير  وتفصيييل ذلييك تجييده فييي ال تيياب المييذكور                ) نيياب 

 الهمز  ( .
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 المبحث الثامن عشر

 أحـكام غيـر  

 

 تّدعي االعتباطية أل الية  : 

  الصراط المستقيم  راط الذيم أنعمف عليهم       الفاتحة /

5 

   هي جملة ن ر  

ونةييض النظيير عييم أيّيية مييؤثرات دينييية مسييبقة يم ييم القييو  أل 

لالعتباط أف اره الخا ة التي ال تمف الى اللةة ونظامها نصلٍة تذكر ـ 

ولوال ذلك لما أعلنوا تن ير هذه الجملة الطويلة المؤلفة مم مفردتيم 

معّرفتيم كيّل منهيا نيأ  التعرييف ) الصيراط (          و) المسيتقيم ( 

 فة المستقيم الى الصراط وهو تعريف  خير اسيمه عنيدهم  وإضافة

)النعييف ( ـ ولييو خلتييا مييم أ  التعريييف ل انتييا معييرفتيم نبعيييهما ) 

 راط مستقيم ( كصيفة ومو يو  ، ثيم عياد فعيّر  الصيراط نفسيه 

 راط الذيم أنعميف  نإعادته وإضافته الى معرفة           أخر    

ى أعظم معيرو  فيي اليذهم وهيو ـ وتاً المخاطبة تشير ال عليهم  

 هللا .

وكييل هييذه اليييمانات لتعريييف الصييراط لييم تمنييع االعتباطييية مييم 

 .1اعتباره ن ر  مخالفة نذلك قواعدها اللةوية التي وضعتها

                                                        

 فقرة أحدهما. 155ـ  2مغني اللبيب / ج  1
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والسبب الذو دعاها الى ذلك ظاهرياً هو ) ح م غير ( التي تأتى  

أل )  نعد ذلك في عبار  ) غير المةيوب ( ـ حيث اّدعف االعتباطية

غييير ( أشييد األلفيياظ إنهاميياً . وهييي لشييد  إنهامهييا ال تتعيير  حتييى ) 

ناإلضيييافة ( ، وأل ) غيييير ( المييييافة لفظييياً تسيييتعمل عليييى جهتييييم 

إحداهما أل ت ول  فة للن ر  أو ما شيانه الن ير  وأل ميا قبلهيا فيي 

سور  الحمد هو ن ر  أو قريب مم الن ر  . ويم ننا أل نناقب الح م 

 إنها  غير ( فهذا اإلنها  هو تصور اعتباطي ال غير .نفسه وهو ) 

وفي عبارتي األخير  حينما قلف ) ال غيير ( فهميف أيهيا القيار، 

أنني قصدت أنه ال شيً غير االعتباط وليا مم شيً غير االعتباط 

سييو  القصييدية وإذل فييإل ) غييير ( أشييارت الييى الخيير مييم خييال  

عنيه ف ييف قيالوا أنهيا المذكور وعرفيف المتيروك ميم خيال  المخبير 

 شديد  اإلنها  في ما تشير إليه ؟

وقد اقّروا أل ) غير ( إذا وقعف نيم ضديم ) ضعف إنهامها ( ـ 

وحينما قا  ) انم السّراج ( أنها حين ذ تتعر  رّدوه نقوله تعالى : ) 

نعمل  الحاً غير الذو كنا نعمل (  مم غير أل يقوموا نشرح اإلنها  

 المزعو  .

نفسيك ألييا العميل الصيالح معروفياً ومعلومياً للسيامع ؟ فالحظ ن

وانظر : أليا الذو هو غيره مم العمل ال ي ول إال عمالً طالحاً ؟ ، 

إذ ليا ثمة تصنيف لألعما  في مثيل هيذا العميو  االّ هيذا التصينيف 

ً أو طالحاً وهو ما نعبر عنيه اختصيارا  ف ل عمل أما أل ي ول  الحا
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 ير ذلك ( .نقولنا : )  الحاً أو غ

فإل ) غير ( هنا تشير اليى ) الخير ( المتيروك ذكيره ميم العميل 

 وقد تم تعريفه مم خال  ذكر األو  ـ فأيم اإلنها  في لفظ

 . ً  ) غير ( ؟ نل لفظ ) غير ( هو أشد األلفاظ وضوحا

ً على الخبر ـ قوله تعالى :  وحينما قرأ نعض القصدييم  ـ نناًا

 مؤمنيم غيِر أولي اليرر ال يستوو القاعدول مم ال . 

حينما قرأها ) غيِر ( نيالجر واعتبرهيا مييافة للميؤمنيم ونيذلك 

تصبح معّرفة استعملف االعتباطية معيه ) أسياليب اإلرهياب ( حينميا 

 قالف أل قراًته ) خارج القراًات السبع (   .

وأود أل أذكرك أل ) القيراًات السيبع ( و ) القيراًات الشياذ  ( 

لذو أطلق على غير السبع تستخدمها االعتباطية في  ٍل وهو االسم ا

واحٍد : فإذا لم يعجبها تخريج اليات والنصوص عليى قيراً  معينية 

 قالف : هذه القراً  خارج السبع المتواتر  .

وإذا لم تجد في السبع المتيواتر  ميا يؤييد قواعيدها قاليف عبيار  

 م هي :مشهور  يعلمها كّل القّراً مم المختصيم والمطلعي

) .. وما يؤيد ذلك ورود قراً  على هذا النحيو ... ( ـ والقيراً  

 المذكور  هنا نالطبع خارج السبع   .

وإذا رجعنا للقراًات السبع وتيارب األقوا  فيها والخلط نينها 

ونيييم ) األحيير  السييبعة ( فييال نشييك أل هييذه الييـ ) السييبع ( كانييف 
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 ً عالقييية  لهيييا نيييالقراًات لالعتباطيييية لمروييييات ال 1اسيييتةالال ً نشيييعا

الموضوعة لت ريا االعتباط  . كّل ما في األمر أل ) السبع( تم نف 

مم استيعاب أكـيـبر قيـدر ميم االعتبياط وعنيد حيدوث شيذوذ يسيتعال 

 نالشاذ  وعند حدوث مجانهات يستعال نالسبع   .     

                                                        

  ومن يغلل يأت بما ول يوم القيامة  ) كانت استغالال  : العبارة مقصودة وليست خاطئة أي طلبا للغّل وهي على قوله تعالى   1
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 المبحث التاسع عشر

 نماذج من الحلول االعتباطية للمشكالت القرآنية

 

حظنا أوالً في كتاب "النظا  القر ني" تناقض االعتباطية في ) ال

فهم التناقض ( نيم اليات القر نية والحظنا ثانياً فهمها ليية الزييغ 

المحذّر  مم أهل الفتنة الذيم يجتهدول في افتعا  التناقض القر ني 

والحظنا ثالثاً نماذج مم الحلو  االعتباطية هناك ونماذج متفرقة في 

ال تاب . وتأتيك نماذج كثير  إل شاً هللا فيي هيذه السلسيلة ميم هذا 

المؤلفات والتيي غايتهيا القيياً عليى االعتباطيية وتأسييا المينهج 

القصدو . وسأذكر هنا نمياذج أخير  متفرقية ميم حليو  االعتباطيية 

 للمش الت القر نية :

 

 النموذج االو 

 ) التعارض نيم  يات الخلق (

 

 قا  القاضي أنو ن ر :

فلذلك ليم  وما يوحيه العقل) ال يجوز تعارض  و القر ل والثار 

يجعل قوله تعالى : ) هللا خالق كّل شيً ( معارضاً لقوله ) وتخلقول 

ً ( وقوله ) وإذ يخليق ميم الطييم ( ـ لقييا  اليدليل العقليي أنيه ال  إف ا

خالق له غير هللا فتعيّم تأويل ما عارضه ، فيؤّو  ) تخلقول ( عليى 
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 انتهى .1ذنول ( و ) تخلق ( على ) تّصور ( ..() ت 

فالحظ تعسف االعتباطية إذ لم ت تِف نجعل يصنع ، يعمل ، يفعل 

، يذرأ ، يبدإ ، ي ّول  ويوجد وغيرها مرادفات      لمفرد  ) يخلق 

( حتى انتدعف مفردتيم أخرييم هما ي ذب ويّصور وجعلتهما معاني 

جيييد الحيييل دومييياً ميييم خيييال  أخييير  لمفيييرد  يخليييق ـ فاالعتباطيييية ت

المرادفات التي تيعها كيف شاًت لتتخلل نها مم المشاكل اللةوية 

حيثمييا واجهتهييا تلييك المشيياكل . وكييأل هللا تعييالى شيياً لهييا أل تبقييى 

 سادر  في ضاللها حتى في أوضح الواضحات .

ـ رأييف  فتبارك هللا احسم الخالقيم  لقد رأيف في قوله تعالى 

ال تنييافي نيييم نسييبة الخلييق الييى المخلييوق لتعييدد كثيير  الخييالقيم فيي

الخالقيم في النل القر ني ـ ال تنافي وال تعارض نينيه ونييم وحيد  

خييالق األشييياً كلهييا فيياألمريم يقرهمييا اليينل القر نييي نفسييه وقولييه 

ـ هو الذو يجنّيب المتلقيي ميم الوقيوإ  هللا خالق كّل شيً  تعالى 

 باطية االّ التوهم   .في أو وهم مم هذا النوإ فأنف االعت

ألل كّل الخالقيم مشموليم نالشي ية فهم أشياً وما خلقوه أشياً 

ـ يعني أنه خالق لهؤالً الخالقيم ممم  هللا خالق كّل شيً  فقوله 

 هم سواه إذ هو أحسم الخالقيم وخالق كّل شيً .

فييأيم التعييارض لتقييو  اإلعتباطييية أل ) تخلقييول ( هنييا نمعنييى 
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ف تصح الجملية عنيد األنيدا  نهيذا اللفيظ ؟ فهيل يصيح ت ذنول ؟ وكي

ًٌ وهمي الوجود له  ً ( ؟ . فاإلفك نفسه شي القو  ) أنتم ت ذنول إف ا

 مرموز نشيً له وجود يخلقه األفّاك .

وإذ تخليق ميم الطييم  ولم تالحيظ اإلعتباطيية فيي الينل الخير 

يح ) ـ لم تالحظ أل المخاطب مخلوق وهو المس كهي ة الطير نإذني 

  والطيم الذو اسيتعمله كمياد  للخليق مخليوق أييياً ميع التحيوط )

ً نإذني   نعبار  ) نإذني ( الم رر  مرتيم :   . في ول طيرا

الحظ أل الحل القصدو يعتمد على اإلح ا  في ) النظا  القر ني ( 

وثبييات الدالليية اللفظيييية نينمييا الحيييل االعتبيياطي يعتميييد علييى إثيييار  

  اعتباطييية الدالليية ـ فهييذه هييي قيميية النظرييية التناقيييات مييم خييال

 ً ً نعلييم اللةيية المعا يير مييرورا ً نالجرجيياني وانتهيياًا االعتباطييية نييدًا

ر  نشيخ االعتباط دو سوسر . وإني إذ أسوق هذه النماذج فإنما أذكِّي

القار، نحقيقة أل كيّل موضيوإ لةيوو وكيل لفيظ وكيل نيل أدنيي أو 

م التعسيييف عليييى أييييدو دينيييي أو روائيييي قيييد نيييا  قسيييطه األوفييير مييي

االعتباطييم فهذه الفصو  نماذج جزئية ليدرك القار، ما حصل لل ل 

مم أشباهها وهي جميع النصوص نال استثناً ـ فعلم اللةة الحقيقيي 

 سو  ينبثق مم الحل القَّصدو وحده .

لقد كال على االعتباطيية نيدالً ميم ذليك إثيار  سيؤا  وجييه حيو  

ً  إنما تعبدول النل ألنه قا   ـ  مم دول هللا أوثانياً وتخلقيول إف يا

ألل األوثال عند االعتباط ميراد  لأل ينا  فهيم يخلقونهيا ألنهيا ميم 
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الحجار  ويعبدول اإلفك الذو انتدعوه فيتوجب على قواعد االعتباط 

أل يقو  عبار  مع وسية فيي الترتييب واألفعيا  مثيل ) إنميا تخلقيول 

ً وتعبدول إف ا ( فهيو أوليى ميم ا لترتييب األو  وفيق قواعيدهم أوثانا

ً لهم .  وأنلغ في التقريع إذ يجعل ما يخلقول معبودا

لم تفعل ذلك ألنها لم تقدر على اإلجانة . والحل القصدو نإن اره 

المرادفات هو وحده القادر على تفسير هذا الترتيب . فاألوثال غيير 

األ نا  ، األوثال شخوص يتبعهم المخاطبول فيال يجيوز أل يقيو  ) 

تخلقييول أوثانيياً ( النهييم خلييق مييم خلييق هللا ل يينهم طةييا  وجبييانر  . 

واإلفك : هو الوهم الذو يتجسد نصور  مم الصور : كيال  ، عميل ، 

شعر ، تمثا  ،  ور  ، .... اليخ ويقيو  األفّياك نخليق الصيور  التيي 

تجسد هذا الوهم ـ وهيو هنيا يشيير اليى جمييع المعبيودات المصيّور  

ات المبتدعة عندهم لإلله ـ فهذا اإلفيك مخليوق والمنحوتة والمرموز

لهم وسببه وعلته هو عبادتهم للطةا  ) األوثال ( ليذلك قيد  العبياد  

إنما تعبدول مم دول هللا أوثانا وتخلقول أف ا  على خلق اإلفك فقا  

 . ألمِر مم تعبدول ً  ـ تنفيذا

 

 النموذج الثاني 

  يات ) ومم أظلم .. (

 

 ش ل قوله تعالى : قالوا : ومما أست
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  ومم اظلم ممم افتر  على هللا كذنا   18/ هود ـ 

  .. ومم اظلم ممم ذكّر ن يات رنه  57/ ال هف ـ 

  ومم اظلم ممم منع مساجد هللا   114/ البقر  ـ 

ووجه اإلش ا  أل المراد ناالسيتفها  هنيا النفيي والمعنيى ال أحيد 

ً وأ ً وإذا كيال خبيرا خيذت الييات عليى ظاهرهيا أد  اظلم في ول خبرا

 .   1الى التناقض

 ثم قا  : وأُجيب على ذلك نأوجٍه فأحصى منها ثالثة هي :

: تخصييييل كيييّل موضيييع نمعنيييى أو ال أحيييد ميييم  الوجيييه األو 

المفتريم أظلم ممم افتر  على هللا . وال أحد مم المانعيم أظلم ممم 

 تناقض   .منع المساجد وكذا ناقيها فإذا تخصل نالصالت زا  ال

ً مم أية إجانة مهما كانف  أقو  : إل االعتباطية ال تستحي مطلقا

ال منطقية ف أل المفتريم لل ذب أنواإ وأظليم هيؤالً هيم ميم افتير  

على هللا ، وكأل الحق أجزاً و يور شيتى   . لقيد فيات االعتبياط أل 

هللا هييو الحييق ومييم أسييماًه ) الحييق (             وأل ) االفتييراً ( ـ 

ل واحد في تجاوز الحق فليا ثمة افتراً فيه ظلم أقل مم افتراً عم

 خر   . مثلما ال يوجد سارق سيً و خر أسوأ منيه فسيارق اليدينار 

 وسارق المليول ح مه واحد في الشريعة .

هؤالً هم الفقهاً الذيم جعلوا ) القر ل عييم ( ـ قطعاً متنافر ً 

قييوا العقائييد واألف ييار ومتناقيييةً مييع نعيييها ـ هييؤالً هييم الييذيم مزّ 
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والقيييم . وال تعييزب عنييك وأنييف نهييذا الييذكاً غايييات االعتباطييية مييم 

وراً ذلك كله وما يجنيه المفترول مم هذه ) النسبية في االفتراً ( 

 وهو أمر توّضحه الوجوه األخر  .

 

ا  الوجه الثاني : أل هذا التخصيل هو نالنسبة الى السيبق   لّمي

م عليهم نيأنهم أظليم فتأويليه فيي ميا سيبق لم يسبق أحد الى مثله ح 

 مم المانعية واالفتراً .

أقييو  : أخرجييف االعتباطييية نفسييها مييم الظلييم أو االظلمييية نهييذا 

الوجه ألنها إذ تفترو ال ذب على هللا نجعل مراده في شيً خال  ما 

يعنيييه اليينل فهييي تعييالج مشيي لتها خييال  شييرح اليينل . فييأو  مييانع 

و أظلم .. ولما كال التدرج في الظلم أ بح للمساجد أظلم وأو  مفتر

زمانياً وحسب األسبقية فال ) الملّة الخر  ( ـ وهي  خر الملل زماناً 

لم تتصف إال نأقل األجزاً ميم الظليم وميم ييدرو لعليه ينتهيي ولعيل 

االفتراً لم يعد يتصف نهذه الصفة أ يالً إذا اعتبرنيا ) قانييل ( أو  

لظليم يقيل عيم المفتيريم كلميا تقادميف ظالم على األرض   فميا زا  ا

 األزمال    .

ل م االعتباطية تحلم نهذه النتائج ـ فاالعتبياط يجهيل أو يتجاهيل 

النظا  القر ني ألل تفا يل الموارد الثالثية موجيود  فيي سيور غيير 

تلك الموارد والنتائج فيها نخال  ما تحلم نه االعتباطيية فهيذه ميثالً 

 ق متصل مم سور  األعرا :نتائج ) االفتراً ( في سيا
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  ًِ حتى إذا أّداركوا فيها جميعا قالف أُخراهم ألوالهم رنَّنا هؤال

  أضلُونا ف تهم عذانا ضعفاً مم النار قا  ل ٍل ضعف ول م ال تعلمول 

 38األعرا     

  وقالف أوالهــم ألخراهم فما كال ل م علينا مم فيل فذوقوا

 39/ األعرا           العذاب نما كنتم ت سبول 

  ولقد ج ناهم ن تاب فّصلناه على علم         52/  األعرا 

  هل ينظرول إال تأويلهُ يو  يأتي تأويلهُ يقو  الذيَم نسَيوهُ ميم

ًَ فيشيفعوا لنيا أو  قبلُ قد جاًت رسلُ رننا نالحق فهل لنيا ميم شيفعا

ا نعَميلُ قيد َخسيرِوا أنفَسَيهم  دُ فنعمَل غيَر الذو كنّ وظّيل عينَُهم ميا نُرَّ

 53/ األعرا          كانوا يَفترُول 

وانف تالحظ في هذا السياق المتصل ونخا ة إذا راجعتيه كيامالً 

في القر ل وتمعّنف في تما  المحاورات والموضيوإ ـ تالحيظ أرنعية 

 نتائج هامة :

األوليييى : إل هيييؤالً المتحييياوريم والمتالعنييييم فيييي النيييار هيييم 

 ب .المفترول على هللا ال ذ

الثانية : إل موضوإ افتراًهم هيو الييات نأنواعهيا وتفا ييلها 

 ومنها  يات ال تاب.

الثالثة : إل التفا يل موجود  في اليات نفسيها فهيي ال تحتياج 

ل عليى عليم ـ ل ينهم أرادوا تمريير  إليهم لتوضيحها ألنه كتياب مفّصي
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 أف ارهم مم خالله .

واتبياعهم مشيتركول  الرانعة : إل السانق في االفتيراً والالحيق

 في العذاب وهم ننفا الدرجة مم الظلم .

ومم هنا يظهر الحل القصدو تلقائياً فالصفات الثالثة أو األفعا  

الثالثة ـ االفتراً ، منع المسياجد واإلعيراض عيم الييات ـ هيي ميم 

أفعيا  نفيا الشيخوص ، فالمتصيف ناالظلميية هيو نفسيه فيي الييات 

عم ) التفصيل الذاتي لل تاب ( ويحاو   الثالثة ألل مم يفترو يعرض

أل يأتي نتفصيل ميم عنيده ونالتيالي فهيو يمنيع مسياجد هللا أل ييذكر 

فيها اسيمه ويسيعى فيي خرانهيا ـ فهيي خيراب ميم اإليميال الحقيقيي 

ً مم البناً   وفي ذلك نل نبوو عيم حيوادث الزميال  وليسف خرانا

 التي تجرو نعده في أمته قا  ) ص ( :

دهم يوم ذ عامر  ميم البنييال خيراب ميم اإليميال .. ) .. فمساج 

. فاالفتراً واإلعراض ومنع المساجد وتخريبها ـ نالف ر المخالف 1(

للعقيد  اإللهية ـ هي عملية واحيد  متعيدد  الجوانيب يقيو  نهيا تييار 

واحد وهذا التيار هيو نفسيه اليذو يقيد  ليك اليديم نطريقتيه الخا ية 

فالقصدية تؤمم أل األمة قد وقعف في ويفسر لك القر ل .. ومم هنا 

 محنٍة عظيمٍة أعظم ما فيها أنها ال تدرو أنها واقعة فيها   .

فقييد مهييدت االعتباطييية لألفييراد جميعيياً ) دينيياً ( متعييدد الوجييوه 

ويالئم جميع األذواق والمطالب ويم ّم الجمييع ميم تحقييق أهيدافهم 

                                                        

 انظر السليلي وأبي نعيم في الفتن . 1
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 لة اإليميال وال فير الذاتية وتحقيق ) انواتهم ( ـ إذ المعليو  أل مشي

 ـ إذ يود :   1هي مش لة ) أالنا ( في اإلنسال

   كّل امر، منهم أل يؤتى  حفا منشر      52/ المدثر 

وإذل فاليات الثالثة تتحدث عم شخصية واحد  تقيو  ناألعميا  

 سوية .

 

: قييا  : وقييا  نعييض المتييأخريم ) هييذا اسييتفها   الوجييه الثالييث

ييع مم غير قصد إثبات االظلمية للمذكور مقصود نه التهويل والتف

 حقيقة وال نفيها عم غيره   ( .

أقو  : وأو شيً هو االفتراً سو  ما يقوله االعتبياط فيي هيذا 

ر االفتراً هو  الوجه ؟ وهل هناك مم حاجة الى دليل ليبرهم أل مفسّ

 المفترو ؟

ها هم نقلوا المعنيى نطيريقتيم تخيدمال االعتباطيية فيميا سيبق ـ 

هم قد نلةوا مم الجرأ  أل يرّدوا على قائل النل كالمه يقولول  وها

ع الو يف .. أنيف ال  له : أنف ت ذب .. أنف تهو  األمير .. أنيف تفّيي

تثبييف األظلمييية للمييذكور حقيقيية وال تنفيهييا عييم غيييره .. كالمييك إذل 

 ً  أنه ال يطانق المعنى الذو فيه    .… ليا حقيقيا

مقاميا ألدنياهم لعيّدوا ذليك إهانية  لو قا  هيذا القيو  أعليى النياس

ً له نال ذب . ل م علماً االعتباطيية تجياوزوا  ً عليه واتهاما وتجاوزا
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ألغييوينهم  الجييرأ  التييي امتل هييا إنليييا علييى الييرب .. ألنييه قييا  : 

ثم تذكر أل هذا تجياوز منيه عليى مقيا  الرنونيية فاسيتثنى  أجمعيم 

أما جنوده فميم الطبيعيي أل ـ  االّ عبادك منهم المخلصيم  قائالً : 

ً لوجيه : ) أنيف كياذب   أنيف  ي ونوا أكثر جرأ  فيقوليوا لليرب وجهيا

ً وال حيو  وال قيو  االّ نياهلل … ( تبالغ  ً كبيرا تعالى هللا عم ذلك علوا

 العلي العظيم .

فهييذا الييذو أسييوقه مييم أمثليية فييي هييذا ال تيياب إل هييو االّ نميياذج 

اطي .. فال تةرنّك عبارات التبجيل يسير  جداً مم ظلمات البحر االعتب

واإلكرا  للقر ل التي اكتنفف أمثا  تلك الشروح والتفاسير ألل الةاية 

منها التةطية على مؤامر  التحريف الشامل لجوهر الف ر ميم خيال  

النفاذ الى أ وله ـ فما فائد  اإليميال اليذو يخاطيب اليرب نالرنونيية 

تنفييذ األوامير ؟ . فيإنليا وي ذنيه ويعانيده ويعصييه فيي التفا ييل و

يخاطبه نالرنونية أيياً وهو ال يشك مطلقا في كونه رنه وخالقه إنما 

ً مقانل ذات اإلله ألنه يفسير فعيل اإلليه كميا يشياً  جعل مم نفسه ذاتا

 …:هو . ومم هنا كال كفره 

  أنا خير منه خلقتني مم نار وخلقته مم طييم     األعيرا /- 

12  

هياً رانعياً نتيجتيه أل هيؤالً متسياوول فيي وزعميوا أل هنياك وج

األظلمية وال يد  على أل أحدهم أظلم مم الخر . ول نه في الحقيقة 

 نفا الوجه االو  .
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فييانظر الييى وجييوه التفسييير فإنييك ال تجييد نينهييا االحتمييا  الوحيييد 

المتبقي وهو أل ي ول المو و  ناألظلمية هو نفا المو و  وله 

أحييد األفعييا  الثالثيية إال ويفعييل الفعليييم  أفعييا  متعييدد  ـ فييال يفعييل

الخريم للترانط النفسي والةائي في األفعا  عند الفاعل ) فالمعرض 

المانع المفترو (  فات ثالثة ال تتفرق إنما هي مجتمعة دوماً حتيى 

لييو لييم يظهيير لييك إال أحييدهما . لييم يييذكر االعتبيياط هييذا االحتمييا  ألنييه 

عقائديية نيل ونبيوًات وقيوانيم يترتب علييه معرفية قييايا نفسيية و

اجتماعية وسنم إلهية كونية ـ وهي أشياً تلحق ناالعتباطية ضررا 

 فادحاً .

 ً ً ثالثا والل فلنفتح نصور  عشوائية مم أو موضع لنجد نموذجا

 لالعتباط :

 

 

 النموذج الثالث

 حو  االستعارات القر نية

 قالوا في تقسيم االستعارات القر نية :

 بار  خر الى مؤكد وهو ما حذفف فيه األدا  نحو ) وينقسم ناعت

وجنيية  و        وأزواجييه أمهيياتهم    ،وهييي تميير ميير السييحاب 

. ومرسل وهو ما لم تحذ  فيه األدا   عرضها السماوات واألرض 

كاليات السانقة ، والمحذو  األدا  انلغ ألنه نز  فيه الثاني منزلية 
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ً (  ـ انتهى   االو  تجّوزا

: يريد ناألدا  أدا  التشيبيه نحيو ) ال يا  ( و ) مثيل ( و )  أقو 

يحسبه اليم ل ماً  كأل ( و ) يُخيّل ( و ) يحسب ( كقوله تعالى : 

  وقوله ،  يخيل إليه مم سحرهم أنها تسعى  أو ،  كرماد اشتدت

.. وأمثا  ذلك . فقوله والمحذو  األدا  أنلغ يستلز  منه  نه الريح 

ال  القر ل في درجة البالغة مم  ية الى أخر  ومم تشبيه قطعاً اخت

 الى  خر ونتيجته أل هذا ال ال  ليا مم كال  اإلله لقوله تعالى : 

  ولو كال مم عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا كثيرا   ًالنسا /

- 82 

فالتمييايز فييي البالغيية نيييم التشييبيهات هييو مييم االخييتال  ال ثييير 

العتباطية إذ ال ي اد يمر سطر حتى تناقض أقوالها فانظر الى تخبط ا

ً أل هذه الفقر  وردت تحف عنوال ) ميم وجيوه إعجياز القير ل  علما

 .1تشبيهاته واستعاراته ( في كتاب مخصل إلعجاز القر ل

وانظر مر  أخر  الى ما فعله االعتباط في هذا التقسيم   إذ دخل 

وجنييية عرضيييها  : فيييي التشيييبيه ميييا خيييال ميييم األدا  فقوليييه تعيييالى 

وضييعها االعتبياط فييي التشيبيهات التييي حييذفف   السيماوات واألرض

فيها األدا  ـ نينما هي حقيقة ال تشبيه فالسماوات واألرض معروضة 

المتالكها ألنها الوضع الفعلي للجنة والذو ال يدرك لحيم نزو  األمر 

ً وهييي الةاييية مييم خلييق المل ييوت ـ  اإللهييي وهييذه مسييألة كبييير  جييدا
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حولف نفيل االعتباط الى تشيبيه اسيتعارو ـ وقيد أشيرنا إليهيا فيي ت

كتاب النظا  القر ني نصور  ملخصة إما تفا يل الموضوإ ودخيو  

هييذه الييية فييي نظييا  اليييات التييي تتحييدث عييم االسييتخال  فسييتجده 

مفصييالً فييي كتيياب ) طييور االسييتخال  ( وفيييه تفصيييل الفييوارق نيييم 

 الجنتيم .

 

 النموذج الرانع 

 ات القسم ي

 

ـ قيالوا :  ال أقسمُ نهذا البليد  أش ل على االعتباط قوله تعالى 

وهذا البلد  نفي القسم ول نه أقسم نالبلد في موضع  خر فقا  :     

 . األميم 

ً نقوليه : ) سيأ  رجيل نعيض  وأجاب االعتباط عليى ذليك متفياخرا

أقطعك ثم العلماً عم ذلك فقا  : أيما احب إليك أجيبك ثم اقطعك أو 

 أجيبك ؟ فقا  الرجل اقطعني ثم اجبني   

فقا  : إعلم أل هذا القر ل نز  عليى رسيو  هللا ) ص ( نحيير  

رجا  كانوا أحرص الخلق على أل يجدوا فيه مةمزا .. الى قوليه  .. 

ول ييم القييو  علمييوا وجهلييف فلييم ين ييروا مييا أن ييرت ثييم قييا  لييه : أل 

هييا وتلةييي معناهييا وأنشييد فيييه العييرب قييد تييدخل ) ال ( فييي أثنيياً كالم
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    1أنياتا

 وللحل القصدو هنا مناقشات أرنعة :

األولى : إل هذا التعارض مفتعل مرتيم أو على قواعد االعتباط 

: ) ال أقسم ( هو نمعنى ) أقسم ( ـ وقد مر عليك هذا النموذج وتجد 

له تفصيالً في كتاب "اللةة الموحد " حيث أظهرنا الجرأ  فيه عليى 

لق تعالى . فأيم التعارض المزعو  ألنهم لم ييذكروا لمعنيى ) ال الخا

أُقسم ( سو  هذا المعنى أو ) ألُقسم ( . وقالوا أيياً أل ) ال ( تفيد 

 توكيد القسم    .

الثانية :  إل قطع السائل كال عمالً إرهانياً ال غير ـ ألل االعتباط 

 إعجياز فييه   إذا زعم أل األسلوب القر ني هو األسلوب العرنيي فيال

ألل ألفاظه عرنية ونظامه الصوتي عرني فال يبقى إالّ طريقة تأليف 

األلفاظ في الجمل فإذا كال هذا التأليف هو الخر عرنياً وجارياً على 

أساليب العرب فلم ال يقدر الخلق على اإلتيال نمثله ؟ . أش لنا عليهم 

ً أنهييم نهييذه الييدعو  كييانوا مصييدر ال تشيي يك فييي ذلييك وأثبتنييا أييييا

إعجازه لذلك انتدعوا طرقاً ملتويةً إلثبيات اإلعجياز ميم حييث قياموا 

ننفيييه كالصييرفة أو ناسييتعما  أسيياليب اإلرهيياب كقولييه هنييا ) علمييوا 

 وجهلف ولم ين روا ما أن رت ( .

الثالثة : إل المجيب ي ذب والذو ي ذنه القر ل ـ فالقر ل لعلّوه لم 

وذكره مفصالً أييا كقوله تعالى  ين ر أنهم أن روا منه ذلك نل ذكره
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 : 

  نل أضةاث أحال  نل افتراه نل هو شاعر  5/ األنبياً ـ 

 وقوله :

  ويقولول أإننا لتاركوا  لهتنا لشاعر مجنول  الصافات ـ /

36 

والشاعر عندهم يجيوز ليه ميا ال يجيوز لةييره فيخيالف أسياليبهم 

 المعتاد  .

 إنما أمرهم أل يتدنّروه فقا  : 

فال يتدنرول القر ل أ  على قلوب أقفالها أ   24–/ محمد 

وذلك الل فيه سرا ) نظاماً ( يثبف أنه كال  هللا فاألعجاز ال يثبته 

شيييً خييارج المعجييز نفسييه ، ال يثبتييه عييد  إن ييارهم حتييى لييو  ييح 

ً وال يثبتيه اسيتخدامه أسياليبهم العرنيية نيل ذليك هيو المبطيل  تاريخيا

 نطقية .لألعجاز مم الناحية الم

فقوله : ولم ين روا ما أن رت إنما هو ت ذيب للواقع اليذو ينقليه 

القر ل ـ عالو  على التاريخ ) ذكرنا نماذج مم عيبهم على القر ل ) 

اللحيم ( لجهلهييم ننظامييه اللةيوو فييي كتيياب النظيا  القر نييي ـ البيياب 

 الثالث ( .

ال  الرانعة : إل اإلجانية تييمنف الخليط االعتبياطي نييم عبيار  )

أقسم نهذا البلد ( و عبار  ) وهذا البليد األمييم ( . إميا نحيم فنفيرق 

نيم العبارتيم فاألولى في الحيل القصيدو ) نفيي القسيم ( والثانيية ) 
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إثبات الحلف ( وفي هذا الحل نفّرق نييم القسيم اليذو يعنيي البيراً  

مم الموجودات واالعتماد على المقسم نه فيي مجانهية الفنياً ونييم 

الذو يعني التحالف مع المحليو  نيه . فياألو  ال يجيوز نحيق الحلف 

الخالق الموجد لالشياً وال يجوز للمخلوق القسم اال نالخيالق نينميا 

الثاني يجوز في حق الخالق والمخلوق إذ يجوز لهما التحالف مع أو 

موجود ـ وهو تفريق نفيا ومبحث ظريف لم يذكره أحيد قبيل الييو  

ةية الموحيد  فيي نياني اليال  واليواو . وقيد تجد تفصييله فيي كتياب الل

نرهنا فيه أل القسم ) نراً  ( و ) اعتماد ( على المقسم نه  ) نراً  

مم الموجودات ( لذلك لم يجز القسم نةير هللا ولذلك ال يجوز في حقه 

تعالى أل يقسم فقا  ) ال اقسم ( في جميع الموارد القر نية فهو نفي 

 أنه يفيد توكيد القسم    حقيقي ال كما زعم االعتباط

وعلى ذلك تالحظ أل االعتباطيية تخيبط خيبط العشيواً فيي الليلية 

 الظلماً ال يصدها عم ركم المتناقيات نعيها فوق نعض  اد .

إما قو   المجيب : ) العرب تدخل في كالمها ال وتنفي معناها (   

فهو هراً وإذا  ح فهو اعتباط في االستعما  مخالف أل و  اللةة 

ورموزها ال في الحل القصدو وحده نل مخالف لها ميم حييث هيي ) 

نظا  اعتباطي ( في االعتباطية نفسها .. ل م ذلك لم يصح ولم يصح 

اً ووعيا لنظا  اللةة مم علماً اللةة فهال  مطلقا فالجماعات اكثر حسّ

ذكر لنا االعتباط تل م األشيعار التيي انشيدها المجييب للسيائل ولمياذا 

 العتباطية مولعة نذكر األشعار ولع قيا نليلى؟س ف عنها وا
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لقد س ف عنها ألنها أكذونة .. مثلما س ف عم اسم المجيب الذو 

هو ) نعض العلماً (   مثلما س ف عم اسم السائل الذو هو ) رجل 

.   ) 

 

 النموذج الخاما

 الفوا ل في القر ل ال ريم 

 

ا الً حيو  مم مش الت الفوا ل في القر ل :  وضع االعتباط تس

 قوله تعالى :

  ك والو تةفر لهم فانَّك أنَف العزيُز الح يم إل تعذنهم فانّهم عبادُ

 . 

فقوله ) تةفر لهم ( يقتيي أل ت ول الفا لة : انك أنف ) الةفور 

 الرحيم ( فلماذا كانف ) العزيز الح يم ( ؟

ُنّي ونها قرأ انم  أجاب االعتباط : أنها وردت كذلك في مصحف أ

 وذ  شنب

وأضيييافوا : وفيييي و يييف الح ييييم احتيييراس وإل تةفييير لهيييم ميييع 

اسييتحقاقهم العييذاب فييال يعتييرض عليييك أحييد والح ميية فيمييا فعلتييه . 

 .1انتهى

أقو  : والحل القصدو يشهد أل الفا لة هي ) العزيز الح ييم ( 
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ولم ت ول الةفور الرحيم مطلقاً   وذلك أل هذه الية كانف مم جملة 

مينهج اللفظيي طرائقيه فيي كشيف النظيا  القر نيي  يات اختبر فيهيا ال

نأخذ أو  اليات ومحاولة وضع الفا لة المالئمة وفق النظا  ـ وقد 

عييرض المؤلييف األنظميية علييى نعييض األ ييدقاً وطلييب ميينهم وضييع 

ً فيي وضيع هيذه  الفوا ل المتفقية ميع النظيا  القر نيي فنجحيوا أيييا

ً للمتبادر وتّم نذلك التأكد مم  ي حة قيوانيم المينهج . الفا لة خالفا

 وهو أمر ال أحسب م ال تدركول أهميته وخطورته .

ونالحييظ أل الحييل االعتبيياطي لييم يجييب علييى المسييألة أو فسّيير ) 

الح يم ( في عالقته نالمةفر  في لفظ الفعل ) تةفر لهم ( ـ ولم يذكر 

سبب العدو  عم المتبادر وهو ) الةفور الرحيم ( الى العزيز الح يم  

  .وهذا أوالً 

وثانيياً : لييم يييذكر الحييل سييبباً لمجيييً  ) العزيييز ( ـ وأهمييل هييذا 

 اللفظ تماماً .

وثالثيياً : أوحييى للمتلقييي أل الفا ييلة يم ييم أل ت ييول ) الةفييور 

ً على رواية  الرحيم ( وأكد على ورودها ه ذا في مصحف أُني معتمدا

لم يذكر مصدرها وقراً  ألنم شينبوذ   وإذل فأ يل المسيألة سياقط 

 االعتبار عندهم .عم 

فاإلجانة نمجموعها خليط اعتبياطي ال يميف اليى عليم اللةية نأيية 

  لة فيالً عم نظامه المح م ـ فلماذا وضعوا السؤا  أ الً ؟ .

ال يم م شرح النظا  المتعلق نهذا المركيب ول ننيا نشيير اليى أل 
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مركب ) العزيز الح يم ( مركب مستقل مرتبط نموضوإ معيم هيو ) 

( في األرض ، فحيثما وجدت أفعا  أو وقائع أو دعيوات  االستخال 

مرتبطة ناإلمها  والحلم على العبياد للو يو  اليى هيذا الطيور ييأتي 

مركب ) العزيز الح يم ( ـ الرتباطه نالعز  اإللهية التي ال تير معها 

ذنوب العباد وظهور عز  الديم وأهله في هذا الطور ، والمرتبط مم 

تي خلق العالم نها حيث تتجلى أهيدا  الخليق جهة أخر  نالح مة ال

في هذا الطور وهو نالطبع مختلف تماماً عم المركبات المتشانهة : 

) القوو العزيز ( ، ) العزيز الةفور ( ، ) التواب الح يم ( ، ) العزيز 

العليييم ( ، ) العزيييز الةفييار ( ، ) الح يييم الخبييير ( ، ) ح يييم عليييم ( 

 ...الخ .

ً  أل تناوب هذيم ً وتيأخيرا اللفظيم مع غيرهما مم األلفاظ تقديما

يشيي ل ) مركبييات( مختلفيية ل ييل منهييا اسييتعمالها الخيياص ونظامهييا 

 الخاص ضمم النظا  القر ني الشامل .

نعييم تييأتي إل شيياً هللا أمثييا  تلييك التفا يييل إذا تفرغنييا لدراسيية 

النظا  القر ني نصور  مسيتقلة نعيد االنتهياً ميم تيدمير االعتباطيية 

 لى كافة مستوياتها .ع
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 المبحث العشرون

 نماذج من التفسير االعتباطي المخالف

 للنص القرآني

 

ذكرنييا أنييه يتوجييب احتييرا  اليينل نمييا هييو نييل خييال  تفسيييره ، 

واالعتباطيييية ال تجهيييل هيييذه الحقيقييية نيييدليل اهتمامهيييا نالنصيييوص 

وألفاظها ـ ول نها مم جهة أخر  تقو  نتةيير النل خال  التفسير . 

في البدً كانف العملية مقصود  والذيم قاموا نهيا ييدركول  ثارهيا و

ونعييد أل ا ييبح لالعتبيياط مبيياد، ثانتيية وراسييخة كييال المتييأخرول 

ً . ل يم ذليك ال  يتانعول أسالفهم ورنما نصور  غيير مقصيود  أحيانيا

يعنييي أنهييم معييذورول ـ فالتقليييد والمتانعيية العمييياً إنمييا هييي العييدو 

 نية في جميع العصور .اللدود لألطروحة الدي

وفيما يلي نماذج سيريعة للتفسيـير االعتبياطي فيميا يخيل الينل 

 القر ني :

 

1 .  ّنييم  –/ اإلسيراً  لّو كال في األرِض مالئ ةٌ يمشُول مطم 

95  

قالوا : معناه لو كال أهل األرض مالئ ة ل ال الرسو  إليهم مل ا 

 . 1.. الخ

                                                        

 . 200/  2معترك األقرآن /   1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
237 

 

ل يقييو  لييو كييال ) فييي الحييظ التةيييير نيييم الشييرح واليينل فييالن

األرض ( مالئ ة والشرح يقو  لو كال أهل األرض ) الناس ( مالئ ة 

... فالقر ل ال يفترض مثل هذه الفروض االعتباطية ـ ألل الناس ليو 

ً ـ فالمخلوق فيي نظيا  ال يم يم أل ي يول  كانوا مالئ ة لما كانوا ناسا

ً فييي نظييا   خيير فالسييـنم ال تتةييير وال يييتم افتييرا ض تةيّرهييا مخلوقييا

 .. ً . /   ولم تجد لسنة هللا تبديال ولم تجد لسنة هللا تحويال  منطقيا

 43فاطر

 

1.   َقل لَو انيتم تملَ يول خيزائَم رحميِة َرنييَّ أذل ألمسَي تم خشيية

            األنفاق 

 100اإلسراً         

أو لو مل تم الخزائم ألمس تم عم العطاً خشية الفقير ـ فيالمراد 

 .   1ق عاقبة األنفاق وهو الفقر ومفعو  أمس تم محذو ناألنفا

واالعتباط في هذا يةيّر النل ويقلبه رأساً على عقب . ألل النل 

يقيو  إنهيم يمسيي ول خشيية ) األنفيياق ( ـ ال خشييية عاقبية األنفيياق . 

ً ـ ألل خيزائم اليّرب ال نفياذ  فالنل منسجم مع النظا  القر ني تماميا

ً وإنما هيو ي يره األنفياق لها فال يخشى مال ها عل ى هذا الفرض فَقرا

نفسه وال تقو  عليه نفسه لشد  حبّه لذاته ورغبته في التميّيز عيم 

 الخلق وإنقاًهم تحف سطوته .
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،  39 –/ سيبأ   وما أنفقيتم ميم شييً فهيو يخلفيه  وكذلك قا  

فمييع هييذا القييانول ال يحصييل فقيير ولييو لييم يمتلييك الخييزائم ف يييف مييع 

 امتالكها ؟

طاب في الية موجه اليى مجموعية ) تحسيد النياس ( عليى ميا الخ

 تاهم هللا مم فيله وهي تعرقل نزو  البركات فيأظهر الينل حقيقية 

مشياعرهم فهيم يرفييول اإلنفياق حتيى ليو امتل يوا الخيزائم ـ نينميا 

ً مشروعاً وهو خوفهم مم الفقر   .  الشرح أعطاهم عذرا

ً أل غيياب هيذه الشيرو ح كيال أفييل لالمية ولذلك يبدو لك واضحا

واللةة والف ر مم وجودها ـ وهذا هو في الواقع حا  التراث الديني 

كله ونحم ال نختار أية نماذج نصور  انتقائية وإنما نفيتح أو كتياب 

قريب منا مم أو موضوإ لنسجل ل م هذه النماذج كأمثلة فإل الجزً 

إظهيار ينبي عم ال يل وال يل هيو مجميوإ األجيزاً  ـ ألننيا إذا أردنيا 

ً مييم  االعتبيياط فييي التييراث كلييه فانييه يتوجييب كتانيية عييدد كبييير جييدا

المؤلفات ـ ومثل هذا العمل ال ضيرور  ليه نعيد التأكيد ميم أل القسيم 

 األكبر منه هو الخبيث :

   قل ال يستَوو الخبيُث والطيُّب ولو أعجبَك كثَر ُ الخبيث  / .

 100 -المائد  

تجنّب هذا الشرح ول نه جاً  نعم رنما تجنّب الزمخشرو أو حاو 

ن ال  هو خليط مم القصدية واالعتباط في قوله :         ) أمس تم ال 

مفعييو  لييه ألل معنيياه نخلييتم ومعنييى الييية و ييف اإلنسييال نالشييح 
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 وخو  الفقر .. (    

 

. خلطف االعتباطية في موضوإ ) اللةات ( الخا ة نالقبائل نيم 3

المتلقيم أوَّ إحساس ناإلح ا  القر ني  ألفاظ القر ل مما أفقدها وأفقد

 العا  فيالً عم نظامه الصار  الذو تؤكده القصدية .

فييي البييدً حييدثف ترجميية األلفيياظ القر نييية مييم اللةييات مثييل هييذيل 

وكنانة واليمم وحمير وغيرها الى لةة قريب نحجة أل هذه األلفياظ 

 كانف مم لةات تلك القبائل  ولم ت م قريب تستعملها   .

فيما نعد ذلك والى اليو  أ بحف تلك الترجمية شيروحاً ومعياني و

وترسخ نذلك المبدأ االعتباطي القائم على العبث ناللةة ونظامها مم 

 خال  المرادفات .

ومم القوائم المرفقة أدناه والنماذج التي اذكرها الل سو  تدرك 

ر أل أل هذه العملية كانف مدروسة منذ البداية إذ ال يم ننا أل نتصو

ً مثل ) تفشلوا ( ـ ال تستعمله سيو  حميير وأل قريشياً تسيتعمل  لفظا

ندالً عنه ) تجبنوا (   إذ يم ننا أل نسأ  عم مرادفات نفيا األلفياظ 

فيييي القبائيييل األخييير  ال عنيييد قيييريب وحيييدها   وعندئيييذ ال تسيييتطيع 

االعتباطييية أل تجيييب علييى ذلييك نإجانيية واضييحة ضييرور  أل الفشييل 

 خر .شيً والجبم شيً  

وهذه الترجمة كما تعلم ال زالف مستعملة في التفسير فتار  يذكر 

ر أل اللفظ معناه كذا وهو في لةة كيذا قبيلية أو منطقية وتيار   المفسِّ
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 يذكر المعنى المراد  مم غير إشار . 

ي مم الرد القصدو في أل اللفظ ومقانله قيد اسيتُعِمال فيي القير ل 

) العذاب ( ـ ل م الرجز والعذاب مثل ) الرجز ( في لةة هذيل نمعنى 

اسييتعمال فييي القيير ل فييإذا افترضيينا تسيياوو المعنييييم فقييدنا النظييا  

 القر ني واإلح ا  وإذا افترضنا اختالفهما فذلك هو الحل القصدو .

ل ننييا أنطلنييا المرادفييات فييي كتيياب ) اللةيية الموحييد  ( وإذل فهييذه 

 النماذج هي لةرض التأكد مم تخبط االعتباطية .

عم رنما سألوا نعيض العيارفيم عيم ألفياظ معينية فأجيانوهم أنهيا ن

ً وقّرنيوا لهيم معانيهيا  مستعملة في حميير أو الييمم أو هيوازل كثييرا

ل ييم كثيير  هييذه األلفيياظ واسييتعما  القيير ل لمييا هييو معنييًى لهييا يجعييل 

 ً ً عم هذا التعليل الى تعمد االعتباط السير نيه قيدما الموضوإ خارجا

 يلولة دول كشف النظا  القر ني .لتدمير اللةة والح

 

 هذه نعض النماذج :

 

 في لةة تميم  : 

 أُمة : نسيال     

 ً  نةياً : حسدا

 : المفردات األرنعة مستعملة كلها في القر ل   القصدية

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
241 

 

 

 في لةة أنمار :  

 طائره : عمله  

 أغطب : أظلم  

 : نفا التعليق . القصدية

 

 في لةة الخزرج : 

 ا ينفّيوا : يذهبو

 : كالهما مستعمل في القر ل . القصدية

 

 في لةة جرهم : 

 شقاق : ضال  

ً : ماالً   خيرا

 تعدلوا : تميلوا 

 لفيفا : جميعا

 محسورا : منقطعا 

 شرذمة : عصانة 

 الخال  : السحاب  

 يَةنوا : يتمتعوا  

 أراذلنا : سفلتنا 
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 سور : الحائط 

 ينسلول : يخرجول 

لفظ ) خير ( ليم يسيتعمل فيي قيريب : نحم ال نصدق أل  القصدية

وأنهم استعملوا ندال عنه لفظ ) ما  ( .. نعيم . نحيم ن يذّب االعتبياط 

ألل قريب نحاجة الى لفظ للخير غير الما  شأنها شأل جميع األمم ـ 

فثمة فرق نيم اللفظيم وكذلك األمر في جميع قائمة ) جرهم ( والتي 

ظهما  ناستثناً ) عصيانة  استعمل القر ل منها العموديم نجميع ألفا

 وحائط (     .

 

 في لةة غسال : 

 ً  طفقاً : عمدا

 ن يا : شديد

 سيً نهم : كرههم

 في لةة مزينة :

 ال تةلوا : ال تزيدوا

 

 

 في لةة قيا عيالل :

 نِحلة : فريية

 حرج : ضيق       
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ِعول    لخاسرول : مييّ

ِدول : تستهزًول  تفنّ

  يا يهم : حصونهم

 قص ميلت م : ين    

 رجيم : ملعول

 تحبرول : تنعمول

 

 في لةة كند  :

 فجاجا : طرقات

 نُسّف : فتف

 تبت ا : تحزل 

  

 في لةات كّل مم  :

 عذر  :         

 إخس وا : إخزوا  

 حيرموت :

 رنّيول : رجا   

 دّمرنا : أهل نا

 لةوب : إعياً

 منسأته : عصاه
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 نني حنيفة :

 العقود : العهود

 الَجناح : اليد

 هب : الفزإالر

 ِحَمير :

   ً ً : حقيرا ا  مرجّو

 السقاية : اإلناً ـ الوعاً  

 مسنول : منتم

 إما  : كتاب  

 عتياً : نحوالً 

 م رب : حاجات  

 محشور  : مجموعة 

 جبّار : مسلّط

 مع وفا : محبوسا

 مرض : زنا  

 ينةيول : يحّركول

الً  اً : ُجعو  خرجو

 غراماً : نالً

 أن ر : اقبح

 نحاس القِطر : ال
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 يتركم : ينقص م 

 

 مدلج : 

 رفث : جماإ

 الو يد : الفناً

 ً  حقباً : دهرا

 الخرطو  : األنف

 مقيتا : مقتدرا 

 

 سعد العشير  :

 حفد  : أختال

 كّل : عيا  

 

 كنانة :

 السفهاً : الجها 

 موئال : ملجأ

 مبلسول :  يسول 

 ً ً : كتبا  أسفارا

 الخّرا ول : ال ذّانول

 ملوكاً : أحرار
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 زيم : سانقيم معج

 خاس يم :  اغريم 

 شطر : تلقاً 

 ال خالق : ال نصيب 

 يعزب : يةيب

 هذيل :

 ً  فرقاناً : مخرجا

 ً ً : نقيا   لدا

  ناً : ساعات 

 الّرجز : العذاب

 شروا : ناعوا 

 عزموا : حققوا 

 مدرارا : متتانعا

 ِعيلة : فاقة

 نبدنك : ندرعك 

 رجما : ظنا

 دلوك : زوا 

 فور : وجه

 : نطانة وليجة

 انفروا : إغزوا
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 السائحول : الصائمول

 

إل تعقييب الحييل القصيدو علييى هيذه القائميية وغيرهيا ممييا تركنيياه 

ً هو نفا التعقيب . فالقر ل استعمل األلفاظ المذكور   وهو كثير جدا

وما قبلهيا ميم المعياني ، وهيذا يسيتلز  أل ت يول مختلفية ويبيدو أل 

ً االعتباط يحاو  ذلك رغم ظهور الصيغ  المقانلية فيي القير ل ظهيورا

ً للةايات التي ذكرناها لالعتباط مثل :   واضحا

 لو يجدول ملجأ  موئال : ملجأ 

 ... وغيرها  ولما توجه تلقاً مديم  شطر : تلقاً 

 حيث ظهرت في القر ل  ننفا الصيةة في  يات أخر  .

تيم قائمة االعتباط خمسيم لةة للعرب وردت نها مفردات قر نية 

رجمف الى لةة قريب ونحو خما لةات أعجمية وردت نها مفردات ت

 أخر  كثير  .

 ولم تهتم االعتباطية لمخالفة النل القر ني حيث قا  :

  ولو جعلناه قر ناً أعجمياً لقالوا لوال فصلف  ياته       فصلف /

44 

ً ـ الل التفصيل  فهذه الية مرتبطة ن يات ) التفصيل( ارتباطاً وثيقا

 للحقييائق المتطانقيية المؤيييد  نعيييها لييبعض وال اشييفة عييم ظهييورٌ 

حقائق خفية . فهذا نظا  . ومعلو  أل النظا  في نسق ال ال  ال يم م 

أل يتم ناستعما  أكثر مم لسال ألل النظا  اللةوو جزً ال يتجزأ مم 
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النظا  الصوتي . فإذا حدث تةيّر في النظا  اللةوو وانتعد عم النظا  

يّر متباد  مماثل على النظا  الصيوتي نفسيه ييؤدو الصوتي حدث تة

الى ت ّول لسال مختلف تدريجياً ) الحظ تفا يل الموضوإ في اللةة 

الموحييييد  ( وهييييذه النتيجيييية ال تقرهييييا االعتباطييييية نمييييا فييييي ذلييييك 

االعتبيياطيول الجييدد حيييث إجميياعهم علييى أل القيير ل حفييظ للعرنييية 

لصيوتي للسيال العرنيي نظامها وإل كانوا يجهلول أنه حفيظ النظيا  ا

 أيياً.

واذل فإذا أم م  قبو  ندعة االعتباطية القائلة أل القر ل استعمل 

مفردات مم خمسيم لةة عرنية ميم لةيات القبائيل ـ عليى اعتبيار أل 

مرجعها الى لسال واحد ننظا   وتي واحد وفق الحل القصدو ـ فال 

 خر ـ اال يم م قبو  البدعة األخر  وهي استعما  مفردات مم لسال 

نتخريج معقد على الحيل القصيدو تيذعم فييه االعتباطيية لهيذا الحيل 

وهي راغمة . وخال ة هذا التخريج أل المستعمل هو مم التعاقبات 

الصوتية التي يقع انتظامها في تل م المفردات خصو اً وفق النظا  

 الصوتي للسال العرني .

ل ننا ال نحتياج نعم هذا يثبف أمومة اللسال العرني لأللسم كافة و

إلثبييات ذلييك لمثييل هييذا التخييريج لثبوتييه ننفسييه فييي معيياني األ ييوات 

ومطانقتهيا فييي م ييات التعاقبييات لنظيا  اللسييال العرنييي الييذو أظهييره 

البحث في كتاب ) اللةة الموحد  ( ـ والذو وقعف فيه النسبة األكثير 

اسييتعماالً علييى المعيياني الحركييية األ ييلية لأل ييوات ـ عييالو  علييى 
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ً الييذو حييافظ علييى روح العالقيية نيييم الن ظييا  ال تيياني المتميّييز جييدا

 األ وات ونيم حر  األلف ومظاهره األرنعة .

 

 تنبيــــه :

 

إل ما ذكرناه في هذا ال تاب وفي كتبنا األخر  حو  االعتباطية ال 

يعني أل االعتباطيية فيي تراثهيا الواسيع قيد خليف تمامياً ميم أو حيّلٍ 

 قصدو .

ٍ واحٍد في كيّل مائية شياهد ميثالً أو ظهيور ول م ظهور حّلٍ  قصدّو

إشار  قصدية واحد  في كّل فصل مم فصو  االعتباط ال يعنيي شيي اً 

نالنسبة لنا . ذلك ألل الذو يرمي الحصى في نركة ماً اعتباطاً  ال  

المرات ال ند أل يقع نعيها ) اتفاقاً ( أيياً على الهد  المةمور في 

الميياً ـ فليييا مييم العييد  واإلنصييا  ركييم مييا مييم األركييال  تحييف 

 مساواته نمم يحّدد الهد  وال يرمي االّ فيه .

وجميع تلك اإلشارات والحلو  إنميا كانيف مسيروقة ميم القصيدية 

أ الً وقد أُخذت تحف ظرو  خا ة جدا وحشرت في ركا  االعتباط 

ـ تحف شروط قاسية أهمها أنهيا ال ت شيف شيي اً عميا يحييط نهيا ميم 

واألهم مم ذلك أنها ال ترتبط نحقيقة نالةة الخطور  يم م االعتباط ، 

 أل تجّر الى معرفة حقائق أخر  .
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 مثا  على الفوارق نيم  

 المترادفيم

 

ً مم مترادفات االعتباطية لنالحظ مم خالله مد   نأخذ مثاالً واحدا

التخريب الذو حّل نالداللية ونالمعرفية المتحصيلة ميم الينل فيي  ل 

 واحد :

 مثاالً لذلك ما في قائمة ) حمير ( : مسنول = منتم .فلنأخذ 

حيث تزعم االعتباطية أل مسنول في لةة حمير هو منتم في لةية 

قريب   نينما نالحظ نالفحل الدقيق أل مسنول ال عالقة له نياللفظ 

) منييتم ( مطلقيياً . الل المسيينول اسييم مفعييو  مييم سييمَّ  يسييّم فهييو 

في شرعة ومنهاج ـ يقا  سم  مسنول ـ ومعنى الفعل : وضع الشيً

ً ـ أنظر المعاجم .  فالناً سنة شّرإ شرعاً ونهج منهاجا

نِه : تةيّر طعمه ولونه أو تةير  والفعل القريب مم ) منتم ( هو سَ

نِه الطعا  إذا تةيّر وتعفم .  حاله ، يقا  سَ

 واستعمل األخير في القر ل في قوله تعالى : 

 نّه وانظر الى طعامك وشرانك لم يتس     /  البقر

259 

نينما استعمل مسنول م رراً لو ف الماد  األولية التي خلق منها 

 اإلنسال : 

  ولقد خلقنا اإلنسال مم  لصا  مم حمأ مسنول  26  /15 
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واذل فماد  الخلق األولى كانف ) مسنونة ( ـ موضوعة في شرعة 

 ومنهاج وليسف متعفنة أو منتنة .

ً ممياثالً لالعتبياط فيي لفظيي ) لقد وجدت القصدية أل ه ناك تةييرا

 لصييا  ( و ) حمييأ ( ممييا يسييتلز  االعتقيياد لحييد اليقيييم أل هنيياك ) 

قصدية في هذا العميل ( غايتهيا إخفياً المعلوميات عيم قصية الخليق 

وتحوييييل وجهتهيييا ، لتأكييييد  ييياحب الرسيييالة ) ص ( عليييى أهميييية 

 الموضوإ في مواقف عديد  .

أل المسيينول هييو المنييتم فييي وقييف  لقييد ثبييف فييي جميييع التفاسييير

ذكرت فيه المعاجم اللفظ ) سّم ( في ناب مختلف ومعنى مختلف عم 

نِه ( القريب مم المنتم .  اللفظ ) سَ

( هييي مييم األهمييية  ي فييي أل نخبييرك الل أل قصيية خلييق  د  ) 

 ( ير  أل : نم ال نحيث أل مثَل األما  علي ) 

 ختلف رجاللالناس لو عرفوا كيف خلق  د  لما ا 

ولييم نفهييم مةييز  مييا فعلييه االعتبيياط وأهميتييه االّ نعييد إل اكتشييفنا 

العالقات اللفظية المح مة نيم هذه القصية وجمييع أركيال اليديم فيي 

النظا  القر ني والتيي رنميا تأتييك مفصيلة فيي كتيابٍ الحيٍق نيإذل هللا  

 تعالى .
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 المبحث الحادي والعشرون

ر الداللــة  تطـو 

 

د  ) تطييّور ( فييي ذهييم السييامع نوعيياً مييم التةيّيير قييد تعنييي مفيير

اإليجيياني أو الترقييي ، واسييتعملف المفييرد  لو ييف التةييير فييي اللةيية 

الذو يؤدو الى تحولها ننسبة معينة أو تحولها التا  الى لةة مةاير  

لأل ل على سبيل الفرض ـ وه ذا استعملف مفرد          ) التطور ( 

 ريم في الةرب وانتقلف الى المشرق . في كتانات علماً اللةة المعا

وقد تـّم نقد قدامى العرب على إهمالهم التطور الحتمي الذو يحصيل 

 في هي ل اللةة نسبب التةيّر في داللة األلفاظ .

ومم جهة أخر  أثنـوا على قدامى العرب لتأكيدهم على ما يجوز 

 ً ً نافعا  .1في اللةة وما ال يجوز وعّدوا ذلك واجبا

نالحظه هنا هو التناقض أو التياد نيم هذيم الهدفيم وأو  شيً 

ـيي إذ مييم المعلييو  أل مييا يم ننييا أل نعييّده ) غييير جييائز ( ـ هييو نداييية 

االستعما  الذو يقو  ننقل الداللية ، أو أنيه ندايية التطيور فيإذا  ميم 

المرً نالتطور فعليه أل يتوقف عم الح م فيما يجُوز وما ال يجوز ، 

يييد االسييتعما  فعليييه أل يتوقّييف عييم اإليمييال وإل  مييم نيييرور  تحد

 نالتطور نهذا المعنى في األقل .

وهذه المش لة الداللية ال زالف غير م تشفة عند علماً االعتبياط 
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الةرنييم وتانعهم على هذا الخلط نيم األمريم علماً اللةة في العالم 

 وفي العالم العرني . فجمعوا نيم هذيم الهدفيم المتياديم في وقف

واحد ذاهليم عم تعارضهما حتى أثبف              ) نرجستر اسير ( 

 األمريم في موضعٍ واحٍد .

ونصدد هيذه المشي لة التيي يثيرهيا الحيل القصيدو تبيرز إشي االت 

عديد  أخر  ال يم م لالعتباطية تفسيرها ناهيك عم حلّـها وال تجد 

ً االّ في المشروإ القصدو للةة ً وحالً مرضيا  . لها تفسيرا

 فمم تلك اإلش االت :

مييا ذكرنيياه فييي كتيياب اللةيية الموحييد  وهييو أل االعتبيياط ال يملييك 

المبييّرر ال ييافي لتأسيييا علييٍم للةيية فيييالً عييم مبييرٍر  خيير لمراقبييِة 

االستعما  ما دا  يؤمم نالتةيّر )التطور( الذاتي للةة كما وضعه دو 

اللية سوسير وسار الجميع مم نعيده عليى تليك الف ير  وهيي ] أل الد

 جزافية  نَيـد أل تةيرها ليا جزافياً [ كما في هذا النل :

) وهييذا التطييور ال يحييدث اتفاقيياً وال يييتم نطريقيية عشييوائية فمييم 

وجهة نظر علم اللةة الحديث أل التطور ينجم عم عوامل كامنة فيي 

 .1كّل لةة ما تزا  نها حتى تخرج نها مم حا  الى حا  (

وسييير ( أنييه ليييا ثميية مييم قييو  وقييد ذكيير شيييخ االعتبيياط ) دو س

قادر  على تحويل الداللة أو إلةاً الداللة ما ليم يحيدث ذليك نصيور  

 تلقائية مم داخل الجماعة التي تستعمل تلك الداللة .
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وقيد أشي لنا عليى ذلييك نالسيؤا  : ميا فائييد  عليم اللةية إذل ؟ ومييا 

معنى ثنا هم على الذيم وضعوا ف ر  ما يجيوز وميا ال يجيوز أو قيل 

ال تقيييل ؟ ونعبيييار  أخييير  كييييف تجتميييع ف ييير  التطيييور ميييع ف ييير  و

التصحيح إذا كال التصحيح محاالً في ذاته  ؟ إذ ال واجب لعلم اللةية 

 سو  التصحيح في نهاية المطا  .

 قد تجيب االعتباطية على ذلك نالقو  :

إل الفائييد  فييي ذلييك هييو المعرفيية المجييرد  . معترفيية نييأل الييذيم 

نوا واهميم وأنهم أقلية في علماً االعتباط مثالً امتدحوا التصحيح كا

 ؟   .

ً  خر يتّسم نالالمنطقية فنحم نن ر  ول م هذه اإلجانة تتيمم أمرا

كما ين ر جميع العقالً وجود معرفة في موضوإ ال أثير لهيا نيالمر  

على ذلك الموضوإ ـ وهذا ال يحدث عاد  االّ إذا كانيف تليك المعرفية 

 . اقع ليسف معرفةوهماً أو أنها في الو

 وقد تجيب على ذلك نالقو  :

أل التةيّر والتطور يطرأ على الداللة الخا ة نياللفظ وعليم اللةية 

يالحظ التركيب ال الداللة وحدها ونذلك يم نه تصحيح التراكييب نميا 

 يتفق والداللة المتطور  .

ول يييم هيييذه اإلجانييية متناقيييية فيييي داخلهيييا ومخالفييية لميييا علييييه 

أف يار حيو  الداللية وعالقتهيا نداللية التركييب كليه ..  االعتباطية مم

فليييا هنيياك فصييل نيييم تةيّيير دالليية اللفييظ والتةيييرات المماثليية فييي 
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ً .. ) فإعياد  التيوازل ( ـ اليذو وضيعه دو  التركيب نل الع ا تماميا

سوسر والذو مثل له نالنظا  الشمسي الذو يعيد توازنه كلميا حيدث 

مجموعيية ـ يمثييل جييوهر النظرييية حييادث يةيّيير مييم أوضيياإ أفييراد ال

االعتباطييية فييي تطييور اللةيية ـ ألل اللةيية نظييا  وهييو يشييتمل علييى 

المركبات فقط دول األلفاظ فال يحدث أو تةيّر في الداللة ما لم يحدث 

ً تعديل في التركيب والمركبات .  فورا

إذل فاإلجانة وإل توقّعَف ظهورها على لسال أحد علماً االعتباط 

طييرقهم الملتوييية لإلجانيية علييى اإلشيي االت والتييي  فهييي واقعيية ضييمم

تميّييزت نهييا االعتباطييية فييي جميييع إجاناتهييا قييديمها وحييديثها والتييي 

 تهد  فيها ما وضعته مم أسا ومباد، .

معلو  أل الحل القصدو يؤمم نالتةير ويؤمم نيرور  علم اللةة 

والمراقبيية والتصييحيح ول نييه يجمييع نيييم األمييريم نطريقتييه الخا يية 

ي تنسجم مع مبادئه وتقو  نتقوية عنا ر منهجه نخال  ما يفعله الت

 االعتباط . وخال ة الحل القصدو لهذا اإلش ا  أوضحه فيما يلي :

أ .  إل الحل القصدو يالحظ التةيّر ال ناعتباره واقعة ال مفر منها 

ً أل هيذا  وإنما ناعتباره ظاهر  اجتماعيية فعيالً . ول نيه يالحيظ أيييا

ً للةية ، التةير ليا  ً نيل قيد ي يول تقهقيرا ناليرور  أل ي ول تطيورا

وقييد يبقييى ننسييبة مقارنيية لأل ييل . فهييو ال يختلييف مطلقيياً مييم هييذه 

ً مم  الناحية عم اإلنسال نفسه فالجيل الالحق أما أكثر وعياً وتطورا

ً أو هو متطور فيي جهية ومتقهقير فيي  الجيل السانق وأما أقل تطورا
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ال ائنيات تتةيير أفرادهيا جميعياً ميم جهة أخر  . ونصفة عامية ف يل 

حقبة الى أخر  وما يصدق على تلك ال ائنات في التةير يصدق على 

اللةة ـ وإذل فهناك تةير في اللةة وواجب علم اللةة هيو رسيم الخيط 

البياني لهذا التةيير لمالحظية اتجياه التةيير ور يده وميم خالليه ييتم 

لتالي المعرفي العا  تأشير مستو  تدني أو تنامي الوعي اللةوو ونا

و نهذا يرنط الحل القصدو المعرفة و التطيور  –للمجموعة اللةوية 

العييا  نالمعرفيية اللةوييية وتطورهييا سييلباً وإيجانيياً ويعتبرهمييا دالتيييم 

متبادلتيم في تأثر إحداهما نياألخر  . فهيو ييرفض أل ي يول التةيير 

السلبي التا   واقعاً ال مفر منه ويرفض كذلك أل ي ول تلقائياً نالمعنى

ويرفض ثالثاً عد  إم انية التأثير في االستعما  ونذلك يعطي لنفسه 

الحق في تأسيا علم اللةة خالفاً لالعتباط ويجعل لهذا العلم مةيزً  

 وهدفاً يسعى إليه .

 

ب . أما كيف يتم م الحيل القصيدو ميم ذليك ولمياذا يمتليك وحيده 

ِ وا  ضح :حق تأسيا علم اللةة فاألمر أوضح مم أّو

إل قصدية اإلشار  اللةوية في الحل القصدو هي أساس ذلك ) 

 ( الحق ومصدره

فأنك إذا قلف : أل اللفظ ال يمتلك أيّة داللة مسبقة وإنما هو اتفاق 

وتؤكييد ميير  أخيير  أل هييذا االتفيياق اعتبيياطي الصييور  وأل اإلن ليييز 

) والعرب اتفقوا على لفيظ (  sisterاتفقوا جزافاً على مثل لفظ  ) 
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أخف ( وانه ليا مم عالقة نيم اللفظيم وال داللة فيهما على األخف 

الفعلية ـ فلييا ميم حقيك نعيد ذليك االعتيراض عليى أو تةيير يجيرو 

ً في هذيم اللفظيم أو عند ظهور لفظيم  خريم يحالل محلهما  جزافا

ألل تلك التةيرات واقعة في القاعد  االعتباطية لالستعما  التي  منف 

 نها.

تلك حق التصحيح والمراقبة االّ إذا اعتقيدت نوجيود عالقية وال تم

فعلية نيم اللفظ والف ر  نحيث أل اللفظ يمتلك داللة مسبقة على كّل 

استعما  . ففي هذه الحالة تستطيع البّف في  حة أو خطأ االستعما  

الييداللي مثلمييا يم نييك مراقبيية وتصييحيح التراكيييب المتنوعيية التييي 

 تتيمم تلك الداللة .

ومعنى ذلك أل النحو والصر  والبالغة ) وليا المعاني وحدها 

ً لل يال  كميا هيو وليم ي يول  ( في االعتباطية ال تتجاوز كونهيا و يفا

نمقدورها النفاذ الى جوهر علم اللةة لتفسيرها فيالً عيم مراقبتهيا 

 وتصحيح استعماالتها .

هييذا يعنييى أل القصييدية تيير  أل مييا فعلييه السييلف مييم التصييحيح 

يد ما يجوز وما ال يجوز فيالً عم كونه نقيض االعتباطية فهو وتحد

ً . ف ال هذا التحديد هو ما يخل  قائم على فهم الداللة فهماً اعتباطيا

حقبة زمنية معينة ومالحظة استعماالتها فمم الطبيعي نيل والحتميي 

أل ال يعتني نتطور اللةة ، نل ال يعتني نالتةيرات العامة ، نل هو في 

 و ورته نقدٌ جزافيٌّ ال يقو  على أية قاعد  ثانتة .طبيعته 
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إل هيييذا األمييير هيييو الوحييييد اليييذو يفسييير لنيييا االخيييتال  النحيييوو 

والصرفي والبالغي وظهور األوجه العديد  إلعيراب الجملية . وذليك 

النع يياس األميير كلييه خالفيياً ألسييا العلييم الحقيقييي فييالمعنى الييذهني 

ملة وإعرانها ـ نينما واجب للمتلقي ينع ا على رأيه في تركيب الج

اإلعراب تحديد مواضع ومحا  األلفاظ نما يؤدو اليى تحدييد المعنيى 

العا  للجملة . ويفسـّر لنا كذلك جميع اإلش االت الوارد  في الصر  

 ً والنحو والبالغة وحالة التخبط المستديمة فيها كميا يفسير لنيا سيببا

و االعتبياطييم مم أسباب تجاوز النصوص وعد  احترامها على أيد

 ً حيييث أسييقطوا عليهييا معييانيهم الذهنييية واال ييطالحية حييذفاً وتقييديرا

. ً  وتقديماً وتأخيرا

 

ج . إل الحل القصدو يمتلك الداللة المسبقة ل ل لفظ في أيّية لةية 

في العيالم ميم خيال  تحدييده لمعياني األ يوات ونالتيالي ف يّل تعاقيب 

ه أو تسلسييل  خيير  ييوتي هييو كييائم مسييتقل قييائم نذاتييه إذ ال يشييبه

لأل ييل وال يحييل محلييه أو عيييو  خيير وهييو نمجموعييه يمثييل حركيية 

د  ذات  ور  حركية .  مجسّ

 وتبرز مم ذلك نتائج عديد  أهمها هنا :

 

األولى : إل كّل استعما  أما ي ول جزًاً مم تلك الحركة العامة أو 

خارجها . فإل كال خارجها فالمت لم واهيمٌ ، إذ هيو يرييد حركية لفيظ 
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غير هذا اللفظ ـ ومم هنا يمتلك الحل القصدو أحقيَّة التصحيح .   خر

وإمييا إذا كييال ضييمم تلييك الحركيية فهييو اسييتعما  حقيقييي سييواً كييال 

يحيياكي الحركيية تشييبيهاً أو تمثيييالً أو فييي تسلسييل األ ييوات أو فييي 

نتائجها فليا في الحل القصدو أو  يور  ميم  يور المجياز اليذو 

 تذكره االعتباطية .

 

: إل الحركات ) أو العالمات ( ـ الفتحة واليمة وال سر  ـ  الثانية

هي  ور وأجزاً مم أحر  العلة تفعل فعل تلك األحر  في توجيه 

الحركة ف ل لفظيم تشانها في التعاقب واختلفا في العالمات فالحركة 

العاميية واحييد  ول ييم النتييائج المتحصييلة مييم تلييك الحركيية وأهييدافها 

 خيير أل هييذه العالمييات تييتح م فييي ) زمييال وغاياتهييا مختلفيية نمعنييى 

 وم ال ( الحركة العامة .

ونناًاً على ذلك يرفض الحل القصدو رفياً قاطعاً وجود ) مثلث 

( مختلف العالمات متفق المعنى مثل :                        ) الَجذو   

 .  1،  الِجذو   ،  الُجذو  ( ـ نالفتح وال سر واليم على الترتيب

مف االعتباطية في عشرات مم تلك األلفاظ اتفاق المعنى حيث زع

فيهيا . فالحيل القصيدو ال ييؤمم االّ نالمثليث المختليف المعياني وهيو 

قادر على تحديد تلك المعاني المختلفة على ما حّدده مم قيمة مسبقة 

 لأل وات والعالمات .
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لة الثالثة : إل أكثر ما تذكره االعتباطية مم أمثلة على تطور الدال

كال تةيّراً واقعاً ضمم الحركة العامة للتعاقبات وليا خروجاً عليها 

. وقد ذكرت نهذا الصدد حقيقتيم لمسيتهما ميم سيلوك االعتباطيية : 

أما األولى فهي أل الحا اللةوو عند العُّوا  أكثر  يواناً ودقية ميم 

قوانيم االعتباط ـ ألل االعتبياط يفسير األمير نالجزافيية نينميا الحيا 

ا الحقيقية ال لةوو متمسك نما يشعر أنه قيمة ذاتية في التعاقب . واّم

الثانية فهي أل االعتباط يتوهم مرتيم ، مير  حينميا يتصيور المعنيى 

الذهني المتبادر إليه مم استعما  واحد أنه هو األ ل في داللة اللفظ 

ومييير  أخييير  حينميييا ال يتحيييّر  نصيييور  جديّييية عيييم االسيييتعماالت 

ً .المتنوعة للتعاق  ب تاريخيا

كانيف تسيتعمل لميا هيو  يلب ميم (  hardمثا  ذلك زعميه أل ) 

 ً . ل م األ ل 1الماد  كالحجر والجوز ثم استعمل لما هو  لب معنويا

في ) الهاً ( فيه هو ) الحاً( ومصدره األو  التعاقب العرني ) حرد 

( الييذو يعنييي الخشييونة والصييالنة فييي كييّل شيييً ـ فحركيية التعاقييب 

حّدد االستعما  وفي هذا التعاقيب ال تحدييد نالمادييات فقيط الداخلية ت

ي االسيتعماالت القديمية واالعتمياد عليى  وي مم الوهم في عيد  تقّصي

الثار المادية ومخلفات األقوا  التي ورد فيها استعما  جزئيي وهيو 

 ما يخّل الحجر والجوز .
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 و مثا   خر مم اعتباط العرب :

لَّة ( نفتح ال ميم في األ ل هي الرماد الحار ثم قالوا قالوا أل ) الَم

: ) أكلنا ملّة ( ويعنول نه نيوإ ميم الخبيز يوضيع عليى النيار ال فيي 

 التنور .

أقو  هذا وهم عجيب فالناس في قرانا ال زالوا يقوليول : ) أكلنيا 

 خبز ملّة ( وال يقولول : ) أكلنا ملة ( .

نقيل للدالليية وال أرييد أل أّدعيي أل القائيل كياذب ألنيه إل  يح فيال 

ًٌ لل ال  فيال كنيف تشيّك فيي ذليك فاذهيب اليى  ي وإنما هو اختصاٌر سَّ

الشيوخ في العراق وحادثهم عم خبز الملّة فال رأيتهم يقولول نأكل 

لَّة نةير ما ذكر لمفرد  الخبز فإنّا نبرأ مم كتبنا كلها .  َم

وهذا مثا   خر : زعم أل قولهم ) هذا يو  شاٍت ( هو للداللة على 

نه مطير فتنقل داللة أحد اللفظيم الى الخر للعالقة نينهميا . وهيذه أ

أكذونة فإننا ال زلنا نستعمل هذه الجملة كلما حيل الشيتاً فيإذا حيدث 

نرد مفاجي وريح نعد دفي قلنا هذا يو  شات أو هذا مم أيا  الشتاً 

وال نريد نه المطير نل نريد نه يوماً مم أيا  الشتاً في مطره ونرده 

بوط شمسه سواً نسواً . نل سمعنا أحدهم يقو  لنا : أنظر هذا وه

ً قبيل الموسيم فانتبهنيا  ً داف يا اليو  كأنه مم أيا  الشتاً وكال  يحوا

لييذلك ونظرنييا فييإذا هييو يريييد نييه هبييوط الشييما وطييو  الظييل وكييال 

الشتاً نمطره ونرده قد تأخر فلما تذكرنا أنه أو  شيهر ميم الشيتاً 

 دقف     وذلك ألل الصور   ور  شتاً .فعال قلنا له : لقد  
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وهذا مثا   خر : زعم  احب األضداد أل لفظ الدنيا أ له الحيا  

الدنيا وعّده  احب التراد  مم أسباب ظهور التيراد  وهيو حيذ  

الميا  فإل  ح فهو اختصار ال نقل للداللة وكيف يصح وقد أثبتنا 

  الدنيا ننظا   ار  في أحد األنحاث أل القر ل استعمل الدنيا والحيا

ً فييي هييذا التفريييق  ً عظيميا ً نيّنياً ؟ ووجييدنا أمييرا وفيّرق نينهمييا تفريقييا

 يأتيك في موضعِه أل شاً هللا .

 

الرانعة : ومم نتائج ذلك أل فهم األ و  اللةوية سو  يتةيّر في 

الحل القصدو فالحركة العامية لأل يوات واحيد  وعنيد محاولية فهيم 

قانليه فيي العرنيية فلييا المقانيل هيو ) وميا ي ( makerلفظ مثل ) 

 انع ( نل األقرب في أداً ذليك التعاقيب نييم المييم وال يا  واليراً 

وسو  تجده في العرنية في ) م ر ( أو ) ماكر ( وهو الذو يجد ل ل 

ً ـ الل الم ر ليا  فة ذميمة نيل نراعية وإتقيال وسيعة  ً مخرجا أمرا

عيييالى : ) وهللا خيييير معرفييية سيييلباً وإيجانييياً سيييواً نسيييواً لقوليييه ت

الماكريم(  ـ وإل كال قد تحدد استعمالهُ عند العرب نأهل المخادعة 

ً أو  فهنا يبرز دور علم اللةة في تصحيح وتوضيح االستعما  تعميما

ً أو حسب التعاقب .  تقييدا

ف ذلك يختلف األمر عنيد ترجمية المفيردات ميم نظيا  اليى  خير إذ 

األ ييوات ذاتييه فييي اللةيية  يُوجيب الحييل القصييدو البحييث عييم تسلسيل

 ( nobleاالخيير  فييال يصييح ترجميية )نجيييب( مييم العرنييية الييى ) 
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اإلنجليزيييية والفرنسييييية نيييل يصييييح ترجمييية ) نبيييييل ( إليهيييا وذلييييك 

نالمحافظة على تعاقب األ وات األساسية مم غيير أحير  علية فيي 

األقل أو مجيً الباً نعد النول ومجيً الال  نعد الباً نهذا الترتيب 

 .ذاته 

 

الخامسة : يتوجب في الحيل القصيدو مالحظية التةيّيرات ميم لةية 

الييى أخيير  وضييبطها وتفسيييرها ـ فقييد تسييتعمل أمييم مختلفيية نفييا 

التعاقيييب الصيييوتي نتميييثالت مختلفييية لحركتيييه فيتيييوهم اليييبعض أنهيييا 

مفردات مختلفة كما يتوجب مالحظة االنحرا  البياني في االستعما  

 مثا  ذلك :

تعاقب مثل ) ر ـ د ( فيم م إدخا  أكثر مم حركة أننا إذا أخذنا أو 

نينهما مثل راد ، رود ، َريد ، ِريد ) نياً مخففة على زنية يقيرأ فيي 

 اإلنجليزية ( .

فييالمعجم المسييمى مجمييع اللةييات اثبييف لييـ ) راد ( العرنييية معنييًى 

فييي الفرنسييية ومثييل لييه نارتييياد هييو

 القمر .

ا التعاقييب نعينييه فييي الفرنسييية ول ييم يتوجييب التفتيييب عييم هييذ

في الفرنسية وقد  واإلنجليزية فنحم نالحظ في مثل : 

فيييي الفرنسييية ول ننيييا  و   أعطيياه معنييى 

نالحييييييييييييييييييييييييييييييظ أنييييييييييييييييييييييييييييييه أعطيييييييييييييييييييييييييييييياه معنييييييييييييييييييييييييييييييى 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
264 

 

في اإلنجليزية وكذلك

 ميناً أو مرفأ .

 وقد أما التعاقب المشانه في اإلنجليزية فهو 

( فييييي الفرنسييييية ومييييراد  هييييو )    أعطيييياه معنييييى  ) 

 ( والمعنى هو إغار  أو غار  .  

  في اإلنجليزية معنى   ول نه أعطى للباب   

 في الفرنسية .

ويدخل اإلش ا  هنا في نفا سيطورنا حينميا نرييد توضييح األمير 

األ يوات مقلونياً في اللةة العرنية ألننا نيازاً اعتبياط يجعيل تعاقيب 

ويؤدو  نالنهاية الى نفيا الداللية وهيو ظياهر فيي تقيد  اليدا  عليى 

حييييث سييياو  اللفيييظ اليييذو انع يييا فييييه   اليييراً فيييي 

مم خال  مراد    التسلسل وتقد  الراً على الدا  في 

 .   ل ليهما هو  

أل سبب ذلك هو حدوث ) إزاحة ( تدريجية إلستعما  اللفيظ عليى 

لمحور والذو أوضحته نأمثلة في كتاب اللةة الموحد  ـ وهيو نيوإ ا

مييم التسييامح الشييديد فييي اسييتعما  المرادفييات والييذو هييو نييوإ مييم 

 االعتباط شارك فيه علماً اللةة وطرائق الترجمة .

ال نر  في الحل القصدو أل اللةة نظا  ال سيطر  عليه مطلقاً مثل 

اللةيية ( الييذو انتدعييه دو  مييا تييراه االعتباطييية فييي موضييوإ ) تةيّيير

سوسر فنحم نر  الع ا مم ذلك وهو أل التةيّر في النظا  اللةوو 
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هو نتاج  راإ نيم القصدية واالعتباط ونيم العلم والجهل فالصراإ 

نيم أو  طرفيم ينتج عنه تةيّر نوعي ونيم الطرفيم الخيريم ينيتج 

نينما ال نجد  عنه تةيّر كمي فاالعتباط له أثر سيً في التةيّر النوعي

 اال األثر الحسم نوعاً وكماً للقصدية .

فاالعتباط ناعتباره أهم مشتةل في عليم اللةية واألدب حيافظ عليى 

اللةية مييم الناحييية ال مييية فقييط نوجييه الجهييل الييذو ال يحتيياج االّ الييى 

العدد األدنى مم األلفاظ ول نه أساً الى نظا  اللةة ميم جهية النيوإ 

يقة تعسفية واعتباطية كال مم نتائجها على ناستعماله التراد  نطر

منهجنا جميع الخالفيات الف ريية وضيياإ الحقيائق نيل وخليق الف يات 

ً نيييم  المتنييافر  ومييم ثييم الحييروب الفعلييية . فيينحم ال نفصييل مطلقييا

ً يعمييل فييي كافيية  الوجييوه المتعييدد  لالعتبيياط ونعتبييره منهجيياً واحييدا

 أحد أسلحته الفتاكة .النشاطات االجتماعية واالعتباط اللةوو هو 

إل اكتشا  الحركة العامة لأل وات وقيمتها المسبقة أد  الى 

تأكيد وتوحيد القيمة المسبقة ل ل تعاقب ونالتالي فقد سقط التراد  

والمجاز تلقائياً . واذل فيتوجب الل التمييز نيم االستعما  القصدو 

موضوإ  للتعاقب واالستعما  االعتباطي . ومع ذلك فأننا سنناقب

التراد  في البحث الالحق لنبرهم أل هذا الموضوإ ساقط عم 

المبحث الثاني االعتبار قبل كشف أية قيمة مسبقة للتعاقبات . 

 والعشرون

 إبطال الترادف
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الحظف في نحث سانق كيف أدت المساوا  نيم لفظ ) مسنول ( و 

) منتم ( الى تشويه قِصة خليق اإلنسيال فيي القير ل نحييث أ يبحف 

ييير ومرادفاتهييا مييم لةيية ت شييبه األسيياطير وذلييك فييي قائميية ألفيياظ ِحّم

قريب . ومثل هذا التخريب تجده في كّل  ية قر نيية وكيل مقطيع ميم 

 ييية فليييا نأيييدينا اليييو  أو تفسييير منهجييي للقيير ل سييو  التفسييير 

 االعتباطي .

وال أريد الخوض في مجادالتهم عم التيراد  وحقيقتيه فقيد ت فيل 

موحد " ننسيف موضيوإ التيراد  ميم أ يله ن شيفه كتاب "اللةة ال

ُنييم وكميا جيرت العياد  فيي هيذا  عم قيمة األ يوات . أرييد فقيط أل أ

الميينهج نييأل االعتبيياط غيييُر معييذوٍر فييي إيمانييه نييالتراد  ولييو كانييف 

القيمييية السيييانقة لأل يييوات خافيييية لدييييه ألل أنحاثيييه عيييم التيييراد  

 ومسوغاته كانف متناقية في ذاتها .

هم هذه النقطة نصور  عامة أمٌر واحدٌ وهو أل مبررات وي في لف

التراد  هي عينها مبررات اعتباطية اإلشار  اللةوية وإذل فسقوط 

 هذه عم االعتبار يعني سقوط مبررات التراد  .

وأميييا عليييى التفصييييل فقيييد اّدعيييف االعتباطيييية أل أدلييية المن يييريم 

لفظ على معنى للتراد  تقو  على ) التوقيف ( الذو يراد نه وقف ال

محدد ونالتالي فال ألفاظ متعدد  تشير الى ذات المعنى وال لفظ واحد 

يشير إلى معاني متعدد  ألل ذلك نخال  الح مة مم الوضع ف ل لفظ 
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 موقو  على معنى واحد .

وهييذا كمييا تيير  هييو نفييا ف رتنييا القصييدية القائليية نوجييود دالليية 

لدالليية شيييً واحييد واحييد  ل ييل لفييظ سييو  أننييا اكتشييفنا أل اللفييظ وا

لوجود القيمة ال امنة في األ وات وتعاقباتها وهو الذو جعل الف ر 

 االعتباطي يسقط دفعة واحد  ن امله .

أقييو  : زعييم االعتبيياط أل هييذا الييدليل ال يقييو  علييى أسيياس متيييم 

ندعو  أل أ ل اللةة ال زا  موضع خال  نيم العلماً ، وثانياً ألل 

للةة وإنما المقصود نه نعد ميا تجياوزت التراد  ال يرجع الى أ ل ا

اللةية ذلييك العهييد وتطييورت وتوسييعف فصييار التييراد  ظيياهر  لةوييية 

 قائمة .

 وقد ظهر الرّدال سوية في النل التالي :

) وأما قو  هؤالً ندفع جواز التراد  وإن اره وذليك ناعتبيار أل 

اللةة توقيف وأل واضعها عز وجل ح يم عليم ال يم م أل ييع أكثر 

مم لفظ على معنى واحد وهو أمر تجّل عنه اللةة فإل في أ ل اللةة 

نظريييات عييّد  ال يم ييم القطييع نأحييدها ومييا تييزا  موضييع خييال  نيييم 

العلماً ومثار قو  كثير . فانم جنّي مثالً حيم عرض األقوا  نشأنها 

 تردد فيها ولم يقطع نشيً .

دائير   أما المحققول مم المحيدثيم فيسيتبعدول هيذه المسيألة ميم

البحث اللةوو ويرول أل ال جدو  مم البحث فيها لعد  توفّر األدلة 

للبف فيها والتصالها نالتاريخ البدائي للبشرية . ونحم ال ننظير اليى 
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التييراد  تبعييا أل ييل اللةيية ونشييأتها وإنمييا نعييد أل تجيياوزت طــييـور 

دها االسييتعما  نالتوسّييع والتطييّور و ييارت ظاهـييـر   يي نشييأتها وتعَهَّ

 . 1اعية متطور  ..(اجتم

ويشمل ردنا القصدو على هذا  النل عليى تنبييه القيار، ال يريم 

أل هذا النل هو نل اعتباطي في منطقه وأغراضيه . فاالعتباطيية 

وكما أسلفف وكررت مراراً تخلط األشياً نبعيها وميزتها األساسية 

 أنها نال منطق وال أهدا  .

للبحث عم الداللة وأ ل ألننا نقو  أل علم اللةة هو في األساس 

اللةيية وداللتهييا األ ييلية هييي موضييوإ علييم اللةيية ف يييف نسييتمر فييي 

دراسية اللةيية ونتجنيب فييي عيييم الوقيف هييذه الداللية نحجيية أل هنيياك 

نظريات غير مقطوإ نها .. فتلك النظريات إنما ظهرت كنتيجة للبحث 

عم عم الداللة وأقل ما يم م أل يقا  منطقياً هو استمرار المناقشة 

األ ل ليجد االعتباط نه مسوغاً الستمراره نالحديث عم اللةة ـ أميا 

أل يريييد االسييتحواذ علييى الموضييوإ نرمتييه وقطييع المناقشيية والبييف 

نموضوإ الداللة مم حيث ال يدرو ما هي الداللة فيذلك هيو اسيتبداد 

 االعتباطية واست بارها الذو عُرفف نه منذ القد .

ي ( وانم درستويه والعس رو وانم لقد اّدعى النل أل ) انم جنّ 

فارس كانوا مم القائليم نالتوقيف أو كانوا ممم لم يقطع نشيً في 

جواز التراد  وعدمه فاالعتباط يستعمل س وتهم للبرهنة على جواز 

                                                        

 . 206الترادف في اللغة ـ حاكم مالك /   1
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التراد  ـ نينما س وتهم ال يعني سو  استمرار الحوار نشأل األ ل 

ييييف أو اليييى وذليييك إذا غييييينا الطييير  عيييم ) مييييلهم ( اليييى التوق

 القصدية في اللةة .

فاالعتباط ال ي تفي نأفراده االعتباطييم على كثرتهم وإنما يحاو  

استعما  مقوالت القصدييم لصالحه مثل أو جبار في األرض ييّدعي 

 أل الذيم يعارضونه على قلَّتهم إنما يؤيدونه مم وجه  خر .

 ً عاً الخر فهو اعتباطي أيياً نصاً وروحا ألنه يزعم أل وأما االّدِ

التراد  المقصود هو نعدما توسعف اللةة وتطيورت ف أنيه يقيو  أل 

ً منيه ، فحتيى ليو ثبيف رأو  اعتباطية اإلشار  أ بحف واقعا مفروغيا

المييانعيم مييم التييراد  علييى أ ييل اللةيية فعليييهم أل يتن ييروا لهييذه 

 الحقيقة وي ونوا اعتباطييم ليياإ هذا األ ل وغياب القصدية فيه  

فييي ذلييك هييو ) عييد  تييوفر األدليية للبييف فييي أ ييل اللةيية والحجيية 

 التصالها نالتاريخ البدائي القديم ( .

تر  ما الفائد  مم ذكر هذه الحجة والنل يرفض اإلذعال أل ل 

 اللةة حتى لو ثبف فيها عد  جواز التراد  ؟

ِم  كما تالحظ فأني أقو  نتف يك عبيارات ) اللةيو االعتبياطي ( إلُنييّ

نماذج نصو ه المعا ر  ولتر  نعينك االعتباط في  لك نموذجاً مم

المنطق العا  ال في اإلشار  اللةوية وحدها ـ ألل اعتباطيية اإلشيار  

يقييود الييى اعتبيياط ف ييرو عييا  ال محاليية ـ ف ييل  ييفحة مييم ال تييب 

 المعا ر  والقديمة لالعتباط تتصف نهذه الصفة المشتركة .
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ريخ النظيا  ال تياني ومم جهة أخر  أهمل االعتباط النظير فيي تيا

 وتطور ال تانة وتأثرها في ترسيخ التراد  خالفاً لأل ل .

فاالعتباط يتةاضى عم األنحاث الثارية والحقائق العلمية ألنيه ال 

ً أل ذلك التاريخ البعيد ال يعطي أية  يجد فيها نةيته ـ فهو يدعي زورا

 معلومات عم أ ل اللةة .

الفرنسي ـ فيي كتانيه ) الحييا  فهذا ) جورج كونتينو ( ـ الثارو 

اليومية لبالد نانل و شور ( ـ يخصل موضوعاً لتطيور ال تانية ميم 

حالتهييا المصييور  الييى المقطعييية ويظهيير فيهييا ونصييور  جلييية األثيير 

السيّي الذو تركته ال تانة على الداللة ـ نل يظهير  منيه أل التيراد  

 حدث نسبب مش لة العالمات ال تانية . قا  :

ً ميم  التةييير األساسيي فيي ال تانية ) القى  هذا التبديل عوناً كبيرا

ً وليم ت يم  وكما قلنا فال العالمية كانيف تمثيل فيي األ يل شيي اً واحيدا

هنيياك طريقيية للتعبييير عييم األفعييا  والصييفات واليييمائر وتصييريفات 

األسماً كما لم ت م هناك إم انية إلنجاز مثل هذه األمور دول وجود 

ال تبة الذيم كال نإم يانهم إضيافة معياني   نيم نوإ مم االتفاق العا

 .  ثانوية الى العالمات

فمثالً  يور  الحصيال كانيف تقيرأ ـ حصيال ـ فيإل الصيور  إياهيا 

يم م أل تعطي معنى ـ السرعة أو الحركة أو المسافة التيي يشيملها 

 .1السفر
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لم ي م هذا العالم الثارو يقصد تفسير التراد  مطلقاً وإنما جاً 

النل عرضاً خال  نحثه عم تطور ال تانة ومشاكلها ول نه كما هذا 

تر  مخالف العتباطيية دو سوسير وأتباعيه . فالعالمية كانيف تشيير 

الى شيً واحد في األ ل في نظا  ال تانة كما يقو  النل وهذا غير 

مم م أنداً االّ إذا كانف العالمة تشير الى ذلك الشيً عينه في الواقع 

مترادفيات فيي األ يل لظهيرت المشي لة منيذ البيدً  ـ ولو كانف هناك

إنما ظهر التراد  ألو  مر  ليحل مش لة اإلشار  الى األفعا  ونقية 

التصيياريف ومعلييو  أل ذلييك سييينع ا نالتييدريج علييى الدالليية حينمييا 

تحولييف ال تانيية الييى  ييورتها المقطعييية ومييم ثييم الييى المسييمارية 

تمييع القييديم نحيييث أل ) ونخا يية وهييو يعتبيير ) ال تّيياب ( نخبيية المج

 شييور نانيبييا  ( ـ فييي إحييد  سييجالته االفتخارييية يفتخيير أنييه يييتقم 

 ً ً تاما  .1ال تانة اتقانا

لقد عثرنا عليى نصيوص ) كونتينيو ( هيذه نعيدما أكيدنا فيي اللةية 

الموّحد  موضوإ العالقة نيم تعدد المعاني للمفرد  وتعدد المفردات 

م منشأ واحٍد وتش ّالل مش لةً للمعنى الواحد واعتبرنا الظاهرتيم م

واحد ً في األ ل وأنهما مم المقبو  نل الواجيب اعتبارهميا مشي لة 

واحد  حدثف نسبب أنظمة كتانية معقد  خال  حقب التاريخ أو لجهل 

وضياإ الداللة ميم خيال  تفيرق واجتمياإ األقيوا  وخيال  الترجمية . 

الظياهرتيم  وها نحم اليو  نعثر على نل  خر قريب ل ونتينو يؤكيد
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 حيث قا  :

) ونتيجة لذلك فال عالمة أو رمز مفرد يم م أل ي ول لها أو ليه 

في هذه المرحلة عد  معاني . وعلى نقيض هذا نجد أل معنيى واحيد 

يم ييم أل ي ييول لييه عييدد مييم العالمييات . وه ييذا أ ييبحف المجموعيية 

نأكملهييا مييم اختصيياص الخبييراً وتحولييف الييى مهييار  علمييية راقييية 

 . 1لتعقيد الى درجة أل الرجل العادو ال يم م أل يدركها (وشديد  ا

أقو  إل هذا الحا  هو حا  اللةة اليو  ـ ول م أليا ميم الةرييب 

أل ي ول هذا هو حا  اللةة اليو  ـ ال ال تانة ـ مع أل ال تانة أ بحف 

ميسور  للجميع نفيل التحو  الى رموز لأل وات نفسها ) الحرو  

 ؟ ( ندالً مم األلفاظ

فبميياذا تجيييب االعتباطييية علييى مشيي لة االنفصييا  نيييم الجماعيية 

ً ـ وميع ذليك يختليف  وإدراك اللةة ونقاً علم اللةية موضيوعاً خا يا

ً ؟  حوله وفيه المختصول اختالفاً شديدا

ذلك ألل غياب الداللة القصدية لإلشار  قد اسيتمر اليى الييو  وليم 

ول نيه تم يم فقيط ميم  يتم م الرمز ال تاني الجديد مم إنقياذ الداللية

تثبيف االعتباط في االستعما  إلى حدوده التيي نلةهيا ـ أميا التيراد  

ً الفييرق نيييم  فهييو اعتبيياط تفسيييرو ال لةييوو فالنيياس يييدركول جيييدا

 المترادفات والتي يّدعي االعتباط تساويها في الداللة .

 إش االت االعتباط حو  إن ار التراد  :
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تبيياط واعتبرهييا حجيية علييى وقييوإ ومييم االشييياً التييي  ثارهييا االع

 التراد  نالحظ ما يلي :

. إل حجة المن ريم للتراد  القائمة على العقل والح مة ) نر  1

فيها نظر  منطقية محية وحجة عقلية نحتة مبعثها القو  نالتوقيف 

. واألخذ نالمنطق العقلي والح مة في النظر الى الظواهر اللةوية فيه 

لةية ... فاللةية فيي كثيير ميم جوانبهيا لهيا إجحا  ونعد عم طبيعة ال

منطقهيا الخيياص اليذو يبييدو فيي اكثيير األحييال علييى جانيب كبييير مييم 

 .1الةرانة (

ً منطقياً وأل  لقد نلةف الجرأ  ناالعتباط أل يجعل ) االعتباط ( أمرا

 المنطق والح مة إجحا  نحق اللةة ونعد عم طبيعتها  

و اليانط لعلم اللةة وكيف ولك أل تسأ  إذا كال األمر كذلك فما ه

يم م لالعتباط نفسه إثبات شيً ما دامف اللةة ال تمف نطبيعتها الى 

 أو منطق  ؟

نل ما هيو المبيرر إذل لييبط حركيٍة ال تنييبط ؟ وميا هيو المبيرر 

 لتعقّل ما ال يعقل ؟ وما هو المبرر لتقعيد ما ال تيبطه قاعد  ؟ .

) اللةة نظا  المنطقي  إنه هنا ينقل عبارات دو سوسر القائلة أل

( وقد ذكرنا أكثر مم مر  أل العبار  نفسها "المنطقية" ألنها تجمع 

نيم مفردتي ) نظيا  ( اليذو يعنيي وجيود منطيق عليى نحيو ميا ونييم 

الو ف ) المنطقي ( في حيلة ماكر  م شوفة لتبرير االشيتةا  نعليم 
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عيد   اللةة مم حيث أل ) الالمنطق ( الذو يّدعونه فيي اللةية يوجيب

 االشتةا  نها    .

فهل تجعل عبار  ) منطق يتسم نالةرانة ( أو عبارات دو سوسر 

مثل ) وهذا األمير المتنياقض فيي اللةية ( ـ هيل تجعيل تليك العبيارات 

 اللةة منطقية أ  أنها و ف للةة ؟

إذا كانوا  ادقيم في و يف اللةية نهيذا الو يف فعلييهم التخلّيي 

ً عم قو  أو شيً في اللةة  وتيرك أو نحيث فالقصيدية تليزمهم فورا

نهذا االعترا  وتعلم للمأل أل كّل ما كتبه االعتباط عم علم اللةة هو 

 محض هراً نإقرار مم االعتباط نفسه ـ لعلهم يريحوا ويستريحوا .

 

 . قا  أيياً :2

) لو كال منطق اللةة كمنطق العقل لوجب االّ ي ول للفظ الواحد 

 .1سو  معنى واحد(

هو موضوإ البحث هل للفظ الواحد معنى واحيد عليى  أقو  : هذا

األ ل أ  كثر   ؟ فال يم م استعما  ) فرض اعتباطي ( يقو  نتعيدد 

الداللة نرهاناً على ال منطقية اللةة . نل االعتباط هو الالمنطقي وهو 

يسييمي هييذه العملييية فييي جدالييه ) نالمصييادر  علييى المطلييوب ( أو ) 

 اً خالفاً ألسسه المنطقية .الدور ( ول نه يستعملها دوم
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 . وقا  أيياً :3

) وإذ ين يير هييؤالً التييراد  نجييدهم يييروول طائفيية مييم األلفيياظ 

المختلفة ويذكرول أنها نمعنى واحد ... وهو يد  عليى عجيزهم عيم 

نيال الفروق ... ثم قا  : وفي مسيلك هيؤالً تسيليم نيالواقع اللةيوو 

 . 1حّدٍ كبير (وهو ما يعزز مذهب القائليم نالتراد  الى 

أقو  : قد أوضحف سانقاً مةالطات االعتباط وخلطه نيم موضوإ 

البحث ـ وداللة المفرد  ونيم االستعما  الخارجي عليى شياهد وحييد 

 .2أو مبتدإ أو م ذوب أو موضوإ إلغراض البحث 

وأما عد  التفريق فقد أشار ال اتب وغيره الى أنهم اعترفوا نيأل 

وهيذا ميرتبط ناالسيتعما  . إنميا موضيوإ الفروق قد ت يول مجهولية 

ً عليى االسيتعما   علم اللةة هو نيال قيمة اللفظ الداللية لي ول رقيبيا

فلماذا أثنى االعتباط على علماً عرب اهتموا نما يجوز وما ال يجوز 

إذا كال االستعما  هو المصدر الوحيد للداللة ؟ ومم هو اليذو يقيدر 

يتعمييد ( فيهييا اسييتعما  الدالليية علييى رد عبييار  يقولهييا أو قائييل ) و

نصييور  عشييوائية ؟ .إذ كييّل عبييار  تقييا  سييت ول مييم ) االسييتعما  ( 

ً ال يحيق للقائيل نيالتراد  أل يزييد شيي اً عليى هيذه  ولذلك قلنا ميرارا

العبييار  ويتوجييب عليييه نعييدها الصييمف مطلقيياً وال يسييمح لنفسييه فييي 

 دنى .إجراً أو نحث في اللةة ليبقى ) منطقياً ( نالحد األ
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. وقا  أيياً : )وتنبه حمز  األ فهاني الى هذه الحقيقة ووجه 4

قو  المن ريم للتراد  توجيهاً سديداً حيم قا  :  " وينبةي حمل مم 

منع على منعه في لةة واحد  فأما فيي لةتييم فيال ين يره عاقيل " ( .  

 ثم قا  :

 .1) على أننا ال ننفي التراد  في لهجة واحد  البتة (

يقصد نالتراد  مم لةتيم ـ ترجمة المفيرد  اليى ميا يقانلهيا أقو  

وقد نرهنا في اللةة الموحد  أل ل ل تعاقب  وتي قيمته الخا ة نه 

ولذلك فال يقع التراد  في جميع اللةات في العالم نل هيو محيا  فيي 

ذاته أما أل ي ول في ) اللهجة الواحد  ( حسيب ميا قيا  ال اتيب فقيد 

ً ففييياق األولييييم وأراد أل يسيييبق أعجبيييه السيييير فيييي االع تبييياط قيييدما

 الخريم  .
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 القسم الثاني

 إنطا  نالغة لجرجاني

 

 مناقشة كتاب

 ) أسرار البالغة (
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 تنبيـــــــــه ..

 

يتةيّر اسلوب المناقشية هنيا عميا ميّر سيانقاً حييث يتّسيم نالقسيو  

شياً واستعما  مفردات هجوميية لسيببيم  األو  : أننيا سينبرهم إل 

هللا أل الرجل كانف له غايةٌ مم تأليف ) دالئل األعجاز ( هيي ع يا 

ما في العنوال فهو يستحق في المناقشة مم األساليب أقساها لتن ّره 

ً أنه ندأ  للمسلمات اللةوية والعرفية خدمة ألغراض االعتباطية وثانيا

ً نانييييةً  نيييالهجو  عليييى القصيييدية نعبييياراٍت قاسيييية واسيييتعمل ألفاظيييا

مها نأكثر مما تجده في هذه الصفحات مم كالمنا وهو ما ذكرنا واته

وال عاقبتم  نعيه هنا تنبيها للقار، الى أننا ال نفعل اال ما اُمرنا : 

  126 -.. / النحل فعاقبوا نمثل ما عوقبتم نه 

 وال حو  وال قو  اال ناهلل .  
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  نالغة الجرجانينالغة الجرجاني  --11

 

 مقدمــــــة

 

نالجرجاني عبد القاهر الذو أضيف الى  لسنا نحاجة الى التعريف

اسمه لقب )اإلميا  ( ، فقيد اجميع المتيأخرول والسيانقول مميم جياً 

نعده ، في شيرق األمية وغرنهيا عليى أنيه إميا  هيذا الفيم ، ورئيسيه 

ر نه وواضع أسسه وموّضح مسال ه . فليا للبيال مم علم  والمبشِّ

 ً  قبييل أل يوضييح يييذكُر قبييل الجرجيياني وليسييف البالغيية شييي اً معلومييا

الجرجاني مسال ها وطرقها وأنواعها فهو واضع أسا هذا العلم نال 

 منازإ .

تبه في هذا الشأل دستور البالغة األو  الذو أخذ منيه كيّل  وتعّد كُ

مم جاً نعده ، وأ بحف محط أنظار الدارسيم لعلو  اللةة والقر ل 

لشيييعر والتفسيييير والفقيييه واألدب والنقيييد األدنيييي وشيييّراح دواوييييم ا

ً في هذه  وغيرهم ممم يتعاطى العلو  الدينية واإلنسانية وال تجد أحدا

المياديم ال يعر  ميم هيو عبيد القياهر الجرجياني  ياحب ) أعظيم ( 

كتانيم في البالغة ) أسرار البالغة ( و ) دالئل األعجاز ( ، وال فرق 

في كونهم قدامى أو محدثيم ، فقهاً أو مفسريم ، شعراً أو نقاد ، 

ّاب أو مثقفيييييم ومييييم جميييييع المييييذاهب والمشييييارب . فيييياألزهر كتيييي ـ

والقيييروال وم يية والمدينيية تييّدرس الجرجيياني كمييا تّدرسييه النجييف 
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 وكرنالً ونةداد وقم ودلهي واستانبو  .

ذلك أل الجرجاني خرج ميم دائير  الصيراإ الميذهبي اليييّق ميم 

 البيياب الخلفييي الييى دائيير  الصييراإ األممييي محيياوالً تأسيييا البالغيية

 ً وعلييم البيييال وإظهييار كنييوز القيير ل وأسييراره وجمييا  األدب عمومييا

وفييق مقيياييا ومعييايير لةوييية وتركيبييية لييم يسييبقه أحييد فييي كشييفها 

فأظهر محاسم اللةة وفّرق نيم ميا هيو حسيم وقبييح فيي اسيتعمالها 

ووضع ف ر  النظم القر ني وفسر سحر القير ل وجماليه ن شيفه عيم 

شيياراته وأمثالييه وتشييبيهاته فاحبّييه اسييتعاراته وكناياتييه ورمييوزه وإ

الجميييع لهييذا وأخييذ عنييه هييذا الجميييع . وإل كييال تالمذتييه ومييم جيياً 

نعدهم قد انحرفوا قليالً عم نعض تلك القواعد االّ أنهم يعّدول عالّـة 

 عليه فما تعلّم أحد هذا الفم اال على يديه  .

اب هللا ولّما كال المنهج اللفظي قد أن ر المجاز واالستعار  في كت

كاشييفاً عييم النظييا  القر نييي ، وخييالف نييذلك مييا أجمعييف عليييه األميية 

اللةوية كافة . وجاً نأمر جديد على نعض القلوب شديد ، فقد ارتأ  

نعض األخوال اقتالإ الفساد مم جذره أو اجتثاثه مم أ له ، إلنهاك 

فرعه ونتر نسله وأنياد  خيليه ورجليه وكشيف حبائليه وم يره وذليك 

م ال تانيم لقواعد هذا المنهج ومحاكمتهما وفق النظا  نإخياإ هذي

القر ني  والمذهب القصيدو للةية اليذو خيالف االعتباطيية ميم خيال  

 .  1تحديده قيمة مسبقة لأل وات واأللفاظ

                                                        

 نهج اللفظي ( و ) اللغة الموحدة ( للمؤلف .ظهر بلك في كتابْي ) النظام القرآني ـ مقدمة في الم  1
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فالجرجاني هو حقاً واضع هذا الفم ومؤسسه ويراه المينهج أو  

وأشيار  مم أدخل كال  الخالق مع كيال  المخليوقيم فيي نفيا العبيار 

إليهما ننفا اإلشار  وو مهما ننفا ال ناية أو االستعار  وأجر  

عليهما معاً تقسيمه وشملهما ننفا القواعد لمحاسم ال ال  وسقيمه 

حتى  ار يخرج مم الية الى الشعر ومم قو  الجاحظ الى الية نال 

 حرج مذكور ، فانخدإ نم يدته علماً األمة طوا  العصور .
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  النفسية للجرجاني على القّراًالنفسية للجرجاني على القّراً  . التأثيرات. التأثيرات22

 

ال تحسب أخي القار، أل الباحث في هذا المنهج محباً للسجع مم 

هذه المقدمة   ل م جير  القليم نيذلك رنميا ألنيه عياش لحظيات وهيو 

يتصفح نالغة الجرجاني وأسلونهُ في ال ال  فأراد أل ينقلك الى تلك 

نمييق واأللفيياظ األجييواً . فتلييك األجييواً كانييف مشييحونة نييال ال  الم

والتراكيييب الشييديد  الجييرس الفارغيية المعنييى والمبييارا  نيييم أول ييك 

المتحذلقيم في فم النثر وال تانة ومنادمة الخلفاً أو الخطانة جارية 

 في الحلبة على قد  وساق .

 ً ل م الجرجاني تخلل مم هذه التهمة نلباقة حينما قّد  لك انتداًا

جوفيياً فييي مقارنييات جميليية لفييتح طبقيياً مييم األلفيياظ واالسييتعماالت ال

شهيتك لقبو  نالغته خشية أل يةل النهم نتعبير قر ني : ) ال يأتي 

الجم واألنا ولو تظاهروا نمثله ( دسّه لك وسط  حم مليً نما لذّ 

وطاب ميم أ ينا  الشيعر الجياهلي واإلسيالمي واألميوو والعباسيي 

للسييلف  وقييد زيّنييف حاشيييته نييألوال مختلفيية مييم األقييوا  المييأثور 

الصالح والطالح تتخللّه أقوا  مأثور  لعهد ما قبل الصحانة ومطعّيم 

 نأحاديث نبوية .

وكال في الحسبال أل المرً إذا ازدرد مقطعياً ميم اليية القر نيية 

مع ما يزدرد وهو نعد لم يز  جائعاً وشيرب علييه حيديثاً نبويياً فميم 

تراكيب القر نيية المؤمل أل يزدرد في الوجبات الالحقة أطباقاً مم ال
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ولو كانف خالصة ، ناعتبار أل الفم الذو يتذوق المجاز واالستعار  

فانه لم يفّرق نعد لالعتياد عليهما نيم ما يقوله المليك الييليل وميا 

 ، ً يقوله الملك الجليل ، إذا كال ح مهما في مطعم خال البالغة واحدا

 ووضعا في قائمة أسعار األكالت البديعة سوية .

أل للمنهج اللفظيي نصياحب المطعيم ونوايياه ) إنميا حسيانه وال ش

يه مثلما ال يقدر أل يبّريه وما كال ليدخل  عند رنه ( وال يقدر أل يزكّ

المطعم ليأكل فهو ال يشعر نجوإ لتلك األكالت ، وإنما أراد إجيراً ) 

الفحل الطبي ( وإظهار البيال الصّحي لهذه األطعمية مسيتةّالً شيد  

رار الناس الى المييغ وهيم قييا  وهيو ال ييدرو نعيد الزحا  ، واضط

ماذا يصنع نالالفتة وكيف يعلقها وأيم ، وهل يرفع الجياإ ر وسهم 

الطعييا  … ليقرأوهييا أ  ال ...   ؟   الالفتيية التييي تقييو  :  ) إحييذروا 

 مسمو     ( .

 قا  الرسو  )ص( : 

 ).. ربَّ حامل فقه وما هو نفقيه وربَّ حامل فقه الى مم هو

 أفقــــه منه ( .

 ً وتمر عشر  فحات وليا فييه شياهد ميم كيال  اليوحي االّ حيديثا

ً للنبييي )ص(. ثييم تميير أرنعييول  ييفحة قبييل أل يأتيييك نشيياهد  واحييدا

ً  خر مم غيير أل يوّضيح األو  أو ييذكر نيل  قر ني يرمي نه شاهدا

 الثاني   .

 وعلى النحو  التي :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
284 

 

على عيني . وا نع  ) ثم انظروا في مخرج قوله تعالى ) ولتصنع

الفلك نأعيننا ( فليم يجيدوا للفظية العييم ميا يتناوليه عليى حيد تنياو  

النور مثال للهد  والبيال ، ارتب وا في الشك وحياموا حيو  الظياهر 

وحملييوا أنفسييهم علييى لزومييه حتييى يفيييي نهييم الييى اليييال  البعيييد 

 وارت اب ما يقدح في التوحيد . . (  

د لألميير نييبطً شييدي د لييم يظهيير ) نالغيية ( اليينل األو  وه ييذا مّهيي

للتشويق والمح الى نل لم يذكره  مالً في أل يأتييك نيه نعيد حييم ، 

كمم يمّرر مم أنفك رائحة الشواً ليّرغب فمك ومعدتك في اللحم .. 

 مع شيً مم التهديد والترهيب مم اليال  أو القدح في التوحيد   .

األقوا  ـ فراجع وكل ذلك في حشد مم شواهد عاّمة مم األشعار و

كتانه ولي م نيم يديك وأنف تطالع ميا نيذكره ليك ميم نمياذج لتجيرو 

ّك عليه هذه األوراق .  على ما نقى منها الح م الذو تدلـ

 ً وتمر خمسية وأرنعيول  يفحة .. فيعطييك لفيظ ) شيّق ( ، تمهييدا

لقبو  ) مّزق ( .. تمهيدا لوضع ) ومزقنياهم كيّل مميّزق ( فيي طبيق 

ر : )  فا  الهد  مم أل تّرق فتحرقا ( وقو  القائل فيه قو  الشاع

) خييرق الحشييمة ( وقييو  القائييل ) تشييقق الثييوب ( نعييد مقدميية عييم 

استعار  الصفا  رغم  النتها لما يرق ويخرق كالثوب .. وانف الل 

قد تهيأت نفسياً وروحياً لقبو  ف ر  : أل        ) مّزقناهم ( استعار  

ذر شديد هو قوله ) أنه راجع الى الحقيقة مم تمزيق ) الثوب ( مع ح

 مم حيث أنه تفريق على كّل حا  ( ..
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ً الى الحقيقة في كّل حا  ألل التمزيق  فاسأله إذل : إذا كال راجعا

وا مييا كييال مثييل الثييوب نييالتمزيق ( علييى حييد  تفريييق ) االّ أنهييم خّصيي

نف عبارته فلماذا إذل االستعار  ومم هم الذو ) خّصوا ( هذا نهذا وأ

 الباد، نالتأسيا ؟

 ونهذا الحذر الشديد .. أرادك أل تعبر أو يعبر إليك :

عنيياهم فييي األرض أّممييا ( مييا دا  التمــــييـزيق فييي الحقيقيية  ) وقطّ

 تفريق والتفريق في الحقيقة  ) تقطيع ( ..   .

ً ومنقوعيية نالسييمو  يقييّدمها  وتلييك لعمييرو أو  وجبيية دسييمة جييدا

 ، نل شرنوها مم غير أل يشعروا .الجرجاني للزنائم ، أكلوها 
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  . اعتباطية الجرجاني في شرح التمزيق والتفريق. اعتباطية الجرجاني في شرح التمزيق والتفريق33

 

قا  الجرجاني : ) ومّزقناهم كّل ممزق ( : يُعّد استعار  مم حيث 

أل التمزيق للثوب في أ ل اللةة   وتمزيق الثوب تفريق نعيه عم 

به اسيتعار  ولي و نعض . وقا  : ) وقطعناهم فيي األرض أممياً ( : ِشي

 كال المعنى  في الموضعيم على إزالة االجتماإ ونفيه .

فهذا ) التمزيق ( فيي أ يل اللةية للثيوب فلميم التقطييع فيي أ يل 

اللةة ؟ لم يخبرنا الجرجاني ولماذا  ار التقطيع هو الخر استعار  

 ؟

هو قا  : ) أل التمزيق والتقطيع تفريق ( ، فلماذا ي ول التمزيق 

زيق قو  ومعناه تفريق ؟ ومم هو الذو ّحدد استعار  إذا قصد نه تم

أل التمزيق في األ ل للثوب  ؟ ماذا يقترح أل نيع ند  ) مّزقناهم 

عناهم ( على األ ل ليفيد المعنى المذكور فيي كليهميا عليى  ( و ) قطّ

الحقيقة تخلصاً مم المجاز  ؟ أييع ) فّرقناهم ( ندالً عنهما جميعاً ؟ 

الثالثة سواً  إذا  مم نصيحة المعنيى أو في هذا الحا  تصح األلفاظ 

إذا  مم أل المعنى  حيح على االستعار  فقط . فما اللفظ المالئم إذا 

لييم يرغييب المييرً نتركيييب هييذا المعنييى علييى االسييتعار  وأراده علييى 

ً . لنحيياو  فهييم مييا يقولييه الجرجيياني وال نعجييل فييي  الحقيقيية ؟ حسيينا

ّل مفيّرق  ( هيو االسيتعما  الح م : أيقو  أل التحقيق ) وفرقّنياهم كي

الحقيقي  ؟ ل م هللا ال يريد أل يقو  فرقناهم ، فرب مفّرقيم متنعميم 
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عنيياهم كييّل مقطّييع  ( ؟ غييير  وغييير معييذّنيم   أ          الحقيقييي ) قطّ

معقو  أل يّدعي الجرجياني أل التقطييع عييم التفرييق والتمزييق أو 

وأنيف تعليم أل تمزييق  أ حَّ منهما وأقرب للحقيقي   . ل نه قيا  : )

الثوب تفريق نعيه عم نعض (   أهو قا  ذلك ؟ أو وهللا فيي نفيا 

السييطور . وميياذا يعنييي نقولييه نعيييه عييم نعييض ؟ الييبعض هييذا هييو 

لة أ ييالً مثييل ال ييم والصييدر أ  القميياش نفسييه لحميية  األجييزاً المفّصيي

وسييد   ؟ . فييإذا كييال يريييد نييه األو  فهييو فصييل لألجييزاً واسييمه ) 

ال تفريق وال تمزيق . وإذا كال نريد نه الثاني فهو إتال    تفتيق (  

 القماش نفسه واسمه ) تخريق (   .

 .1ومنه ما في المالحم : ) وتخريق الرايات في الس ك (

 إذل التمزيق ال عالقة له نالثوب ؟ أو ورنك   

 . ً  فلم يقل أل الناس جعلوه للثوب خطأ

 يح   على المجاز .ولم يقل أل الناس جعلوه للثوب وهو  ح

ولم يقل أل الناس جعلوه للثوب ول م هللا جعله لتمزيق الناس وما 

 فعله هللا أولى ناالتباإ وا ح   

ً . نيل قيا  ميا هيو اعظيم : األ يل فييه  ولم يسي ف إذ ليم يقيل خييرا

للثوب ، وهللا جعله للناس استعار  ألل المفردات هرنف منه ، وجاً 

ره ناأل ل     الجرجاني ليذكّ

 كّل ذلك وال شاهد لديه مم كال  العرب أو أشعارهم   

                                                        

 من النبوي .  1
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ييه فييي نالغتييه ) ومزقّنياهم كييّل ممييزق ( . فمييرَّ ولييم  أو  شييً دسّ

 يتطير منه فما أنلده  

وأو  شيً مّهد نه مم الحديث النبوو ) الظلم ظلمات يو  القيامة 

 ( فمّر ولم يتطيّر منه فما أنلده   .

 

جرجاني في كتاب ) دالئيل اإلعجياز ( :  سنبرهم لك أل ال تنبيـــه

كانيف غايتيه إثبييات إعجياز عمييو  ال يال  ال إعجيياز القير ل خصو يياً 

 إعجاز ال ال  ال إعجاز القر ل .–نأدلـّة وافية نأذل هللا تعالى 
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 . قدرات الجرجاني في فهم التشبيه. قدرات الجرجاني في فهم التشبيه44

 

قييا  الجرجيياني : ) اليييرب الثالييث ( وهييو الصييميم الخييالل مييم 

ً مم الصيور العقليية وذليك االستعار  . وحدَّ  ه أل ي ول الشبه مأخوذا

ّبعيوا  كاستعار  ) النور ( للبيال والحّجة كما في قوليه تعيالى : ) وات

النور الذو أنز  معيه ( ، ثيم قيا  : فأنيف ال تشيّك فيي أنيه لييا نييم 

النور والحجة ما نيم طيرال الطائر وجرو الفرس مم االشتراك في 

 ييفة مييم  ييفات األجسييا  المحسوسيية عمييو  الجيينا ، الل النييور 

والحجة كال  وكذا ليا نينهما ما نييم الرجيل واألسيد ميم االشيتراك 

 في طبيعة معلومة كالشجاعة .

وقا  أييا : ) فليا الشبه الحا ل مم النور في البيال والحجة  

ونحوهيا االّ أل القليب إذا وردت عليييه الحجية  يار فييي حيا  شييبيهة 

 ور ووجهف طالئعه نحوه .. ( . نحا  البصر إذا  اد  الن

ا اليوَ  نشّك :  وإذ لم يجد الجرجاني الى اليو  مم ال يشك ، فأنّ

نشّك أوالً في مفيرد  ) الحجية ( الةريبية عيم الينل ، فيالنل ليم 

يتيمم هذه المفرد  وإنما ذكر  اتباإ نفا ) النور الذو أنز  معه ( 

. 

ً فيي قوليه : لييا نييم النيور والحجية  ميا نييم الطيائر ونشك ثانييا

 والفرس في الحركة والجرو .

ونشّك ثالثاً في قوله : النور  فة مم  فات األجسا  المحسوسة 
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.   

 ونشّك رانعاً في قوله : والحجة كال    .

ً فيي قوليه : أل القليب إذا وردت علييه الحجية  يار  ونشّك خامسا

 شبه البصر إذا  اد  النور  ..  

اً ونحييم نشييّك فييي كييّل مييا وهييو يييّدعي مييا شيياً ويييزعم كيييف شيي

 يتناوله .

فليييا النييور فييي الييية اسييتعار  للحجيية ومييا أدراه أل ال ي ييول 

اسيييتعار  للهيييد  أو األيميييال أو الحيييق أو غييييرهم فلمييياذا زعيييم أنيييه 

 استعار  للحجة ؟ . 

وما أدراه أل الحجة كال  .. أ  يزعم أل ) انفالق القمر ( وهو  ية 

 يسف نحجة ألنها ليسف كالماً ؟ ومعجز  مم معاجز النبي ) ص ( ل

وما أدراه أل النور ال ينصر  الى معاجز أخر  ليه ) ص ( غيير 

ر الحجية عليى ال يال   ؟ . وميا أدراه أل النيور  القر ل  ؟  فلماذا قّصي

 ييفة مييم  ييفات األجسييا   ؟ فيينحم نقييو  لييه أل مييا تقصييده هييو ) 

ه البصر هو اليوً وليا ال نور .. اليوً ( وليا النور ، وما يحسّ

 وللنور معنًى  خر مختلف عم المحسوسات المادية .

وما الذو دفعه لهيذا البحير اللجيي ليخيوض غمياره وهيو ال ييدرك 

الفيرق نيييم الييوً والنييور وال يييدرو أل النيار ) تييييً ( وال تنييير 

وال النهار ) مييً ( وال يقيا  أل النهيار منيير ؟ . وميا أنعيده عيم 

وقوله:   فلما أضاًت ما حوله لى : البالغة وهو ال يذكر قوله تعا
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  الى الحق نأذنه وسراجاً منيرا ً .. فالتحقيق فيي اسيتعما   وداعيا

العرب وفي القر ل يثبيف أل المحسيوس هيو الييوً وال النيور هيو 

 شيً  خر .

 

 

 تنبيــــــــه :

 النيور اليذو أنيز  معيه  ألم يالحظ هذا الرجل أنه تعيالى قيا  : 

نز  إلييه أو أنيز  علييه أو أنيز  معيه كلهيا سيواً أ  ليسأ  إل كال أ

نينهييا فييرق يييذكر  ؟ . فييإل اليينل القر نييي قييد ذكيير ) ال تيياب ( و ) 

ً مييم  ً جييدا ً كبيييرا القيير ل ( و ) كييال  هللا ( و ) الييذو أوحينييا ( عييددا

المرات ورد فيها جميعاً أنه أنز  ) إليه ( أو ) عليه ( االّ هذا المورد 

ر فقيا  ) أنيز  معيه ( وهيذا كيا  إلثبيات أنيه هيو الذو ورد فيه النيو

ً ( أنز  معيه يجيب ) اتباعيه ( ال )  نفسه ) ص ( قد أنز  وأل ) نورا

 تالوته ( أو )ستماعه(.
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فزعم أنها استعار  للحجة وزعم أل الحجة كيال  وزعيم أل النيور 

هو القر ل ولم يفسر لنا لماذا . قا  في هذا المورد وحده ) أنز  معه 

يييه وال عليييه كمييا فييي نيياقي المييوارد . فيييا لبالغيية الجرجيياني ( ال إل

محّر  ال لم عم مواضعه ناستعارته ، جاعل النور الذو أنيز  معيه 

ّباعه القر ل الذو أنز  عليه الواجب استماعه ..   الواجب ات

  وإذا قر، القر ل فاستمعوا له وأنصتوا لعل م ترحمول . 

ّبع الجرجاني النور ولم يست  مع القر ل .فلم يت
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 . استعارات أخر  للجرجاني. استعارات أخر  للجرجاني55

 

وزعييم نعييد خمسيية أسييطر قييائالً : ) هييذا والنييور يسييتعار للعلييم 

 ولإليمال أيياً ( 

فاسأله : لماذا جعلته في الية استعار  للحجة وليا ألحيد هيذيم 

 الجديديم  ؟

ألل لييه غايييية جدييييد  .. فأضيييا   ) اإليمييال ( .  وهيييذا هيييو حيييا  

وت ف يرو أشيرس ميم الطياغوت السياسيي ألنيه االعتباط ، أنه طياغ

 أساس األخير ومنبعه ودعامته .

 ونعد أسطر قا  الجرجاني :

) ومييم ذلييك اسييتعار  القسييطاس للعييد  ونحييو ذلييك مييم المعيياني  

المعقوليية ومنييه اسييتعار  الجيياحظ فييي علييم ال ييال  إذ قييا  : " وهييو 

لذو نه المعيار على كّل  ناعة والزما  على كّل عبار  والقسطاس ا

 يستبال نقصال كّل شيً ورجحانه "  (  .

وه ذا دخل كال  هللا وكيال  الجياحظ سيوية فيي م ياٍل واحيٍد ضييٍق 

ً وفي فرإ واحد مم ضرب واحد مم ضروب نالغة الجرجاني .  جدا

فتباً لهذا الجرجاني الذو جعل كال  الخالق وكال  المخلوقيم على 

 حّدٍ مم البالغة سواً .

 مد  فهمه ووعيه للنل النبوو :وانظر الل الى 

 قا  الجرجاني : 
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) ومثا  األ ل الثاني وهو أخذ الشبه مم المحسوس للمحسوس 

 ثم الشبه عقلي قو  النبي ) ص ( : ) إياكم وخيراً الِدّمم ( .

عّده الجرجاني مثالً للمرأ  الحسناً في منبف السوً ألنهم قالوا : 

المييرأ  الحسييناً فييي منبييف  ومييا ذاك يييا رسييو  هللا فقييا  ) ص ( : )

السوً ( . لقد فات الجرجاني أل ليا في االمر تشبيه فالنل يحذر 

ً لمفيييرد   ميييم كيييّل خييييراً فيييي اليييدمم . والمعييياني هنيييا عامييية جيييدا

"خيراً" ولمفرد  "دمم" وليسف خا ة نالشجر  لت ول تشبيهاً 

لشييً ليم ييذكره ) ص ( .. وكيذلك اكتفيى وليم ييزد فلميا سيألوه وليم 

ا المراد ـ أو فهموا وأرادوا التحديد لإلحراج والتييّق ضرب يفهمو

لهييم مييثالً فقييا  ) المييرأ  الحسييناً فييي منبييف السييوً ( فهييذا مثييلٌ 

لخيراً الدمم وليسف خيراً الدمم مثالً للمرأ  الحسناً في منبف 

السوً كما فهمه   ألنه قلب األمر فجعل الممثل نه مثالً والمثل ممثالً 

   نه رغم وضوحه .

وعلى ذلك ف ل ندعة أو ضاللة قالها األكيانر وأ يلها منيتم فهيي 

 مم مصاديق خيراً الدمم .

قا  تعالى على لسال هؤالً االتباإ الذيم لم يطيعيوا أمير النبيي ) 

 ص ( :

  وقالوا رننا إننا أطعنا ساداتنا وكُبرائنا فأضلّونا السيبيال . رننَّيا

 . كبيرا  و تهم ضعفاً مم العذاب والعنهم لعناً 
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  . مدارك الجرجاني في  ية. مدارك الجرجاني في  ية66

لوا التورا  ( ـ لوا التورا  ( ــ ) مثل الذيم حّمِ  ـ ) مثل الذيم حّمِ

 

زعم الجرجاني أنه جاً نبحٍث دقيٍق في خفايا التشبيه القر ني في 

 قوله تعالى :

  مثل الذيم ُحّملوا التورا  ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل

  أسفارا 

) الحمل ( نل القصيد  فاّدعى أل التشبيه في الية ال ينصر  الى 

 ما يوجبه تعّدو الحمل الى األسفار مع اقترال الجهل نها .

وقيى ال ثير مم الزمم إلثبات شيً ال وجود له في اليية نيأكثر 

 مم ثالث  فحات .

ثم قا  : ) فإل قلف ففي اليهود شبه مم الحمل مم حيث هو حمل 

للشييً  على أية حيا  وذليك أل الحاميل للشييً نقلبيه يشيبه الحاميل

على ظهره ومنه ) يقا  حملة الحديث وحملة العلم ؟ . فالجواب : أل 

االميير وال كييال كييذلك فييال هييذا الشييبه لييم يقصييد هنييا وإنمييا قصييد مييا 

يوحيه تعّدو الحمل الى األسفار مع اقترال الجهل نه . ومثليه قوليك 

لرجل يحمل في كمه دفاتر علم وهو نليــد وال يفهم : إل كيال يحميل 

علم فالحمار أييا قد يحمل ، تريد أل تبطيل دعيواه أل ليه فيي كتب ال

 حمله فائد  ( أ . هـ  / نقلناه نتصر  يسير .

لوا التورا   ظمَّ الجرجاني أل التشبيه لليهود وإنما هو للذيم ) ُحّمِ
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(  . وزعم أل التشبيه هنا معقود نيم اليهود والحمار   . وإنميا هيو 

زًال ظاهرال وجزًال خفيال كما تشبيه مؤلف مم أرنعة أجزاً ، ج

 سيأتيك .

وزعم أل األسفار هي دفاتر العلم مم غير علم وال هدً  وال كتاب 

 منير .

وه يييذا أخيييذها أهيييل التفسيييير وثبتيييف هيييذه المعييياني عنيييد جمييييع 

 المفسريم على مد  قرول   .

 وسنوضح الل هذه المزاعم األرنعة فيما يأتي :

 

 تورا  ( أ . اليهود والذيم ) حّملوا ال

لييوا التييورا  هييم مييم اليهييود ول ييم ليييا كييّل اليهييود قييد  الييذيم حّم

حملوا التورا    . فقوله ) تشبيه لليهيود ( وهيو يتحيدث عيم نالغية 

القيير ل خيياطي الل البالغيية ال تظهيير نالتعسييف وإنمييا تظهيير نييالنظر 

الدقيق في ألفاظ الية والتفريق الشديد نيم )المجموعات ( وهو أمر 

ً في كتب أخر  .أوضحناه م  رارا

فهو ينياقض نفسيه نهيذا القيو  : ألنيه زعيم أل األسيفار هيي كتيب 

العلم ومعرو  للجميع أل حملة العلم خواص اليهود ال اليهود كلهم 

. 

ولو كال التشبيه لليهود لقاله هللا تعالى على هذا اللفظ عينه وما 

 .كال يستدعي أل يأتي نهذا التركيب : ) ُحملّوا التورا  (  
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وقد أخطأ إذ قرل الحمل نالقلب وأقر نه نينما العليم ال يسيتقر فيي 

القلب إذا كال قاسياً .. وهذا ظاهر في قوله تعالى عم تلك المجموعة 

 :   ثم قسف قلون م مم نعد ذلك فهي كالحجار . 

ليوا ( وليم  فلم ينتبه هذا الرجل الى أل الفعيل ننيي للمجهيو  ) ُحّمِ

يقل ) حمليوا ( . الل القليب القاسيي ال يحميل  يبم على المعلو  إذ لم

ً ( . وإذل فهم أكانر المحّرفيم وسياداتهم  العلم وإنما ) يُّحمل مرغما

 وليييا المقصييود حمليية العلييم ميينهم ألنهييم ممييدوحيم فييي القيير ل : 

 . والذيم أوتوا العلم مم قبله يعلمول أنه منز  مم رنك نالحق 

  ني مدعماً ن يات عديد  .وقد أوضحناه في كتاب النظا  القر
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 ب . حقيقة الشبه 

 زعم أل التشبيه نيم اليهود والحمار   

وال يدرو أل هللا تعالى أجّل وأعظيم ميم أل يعقيد مقارنية مباشير  

 نيم اإلنسال والحــيوال .

ثَييلٌ ال نعلييم مييا كييال وللحمييار يحمييل  لييوا التييورا  ( َم فللييذيم  ) ُحّم

والشيبه نييم المثيل األو  والمثيل الثياني أسفارا مثلٌ ال نعلم ميا كيال 

 وليا نيم اليهود والحمار  

 وتلك لعمرو هي البالغة  ال ما زعمه الجرجاني .

فلييو قييا  ) الييذيم حملييوا التييورا  كالحمييار يحمييل أسييفارا ( ألختييل 

التشبيه وتهاو  نرمته ألنه ال شبه نينهما مطلقياً فانتبيه ، فيال ذليك 

   التشبيه نيم المثل والمثل ال نينهما .مم  يات هللا ، حيث فصلف كا

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 َمثل

ّلوا  الذين ُحم
 التوراة

 احلمار حيمل          
                     اسفارا       

 ا

 كـ َمثل
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ل   ج . معنى الَحمو

وزعم أل الَحملو غير مقصود وإنما تعّدو الحمل الى األسفار هيو 

 األساس في التشبيه   

وهو ال ير  أنه قا  ) ًحّملوا ـ يَحملُ ( ـ للتأكيد على أل األسياس 

الحمل .. وإنما فّرق نينهميا نالبنياً  في التشبيه هو ) اإلجبار ( على

للمجهو  في األو  ألنه ) إنسال وله عقل وهيو مسيؤو  عيم ذليك ( 

وننى الثاني للمعلو  ألنه ) نهيمة ( ـ فهو يحمل تلقائيا ـ فهنا مركز 

البالغيية ومركييز التشييبيه وليييا التعييدو الييى األسييفار . ألنييه لييو قييا  

ل جييزً منييه وحسييب وال يحمييل أثقيياالً ـ لبقييى أسيياس التشييبيه واختيي

يتهاو  كما لو قا  ) كمثل الحمار ال يعقل (   فانتبه فال الحمل فيي 

كليهما هو ميزال التشبيه ـ وتعّمد هذه الية نالذات لعظمتها عند هللا 

في تفنيد االعتباطية ـ كما أشيارت إلييه نصيوص نبويّية جهيل النياس 

 مةزاها  

 

نميا هيي ) األسيفار ( كميا د . وزعم أل األسفار هي دفاتر العلم وإ

هي في اللةة الى هذا اليو  . والخالق تعالى أجّل مم أل ييرب مثالً 

نالحمار وهو يحمل دفاتر العلم لينّوه للسيامع أل الحميار ال يعليم ميا 
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فيها   أنما أراد أل الحمار يتحمل مشاق األسفار لةاية راكبه وسائقه 

ختييار وأسيفاره ليسيف ال لةايته هيو فهيو مسيلوب اإلراد  منيزوإ اإل

نإرادته وال لةاية في نفسه ، فهو نهيمة ساٍه عم نفسه دوماً ، ف ذلك 

مثل الذيم ) نسيوا هللا فأنسياهم أنفسيهم ( فيإل حيركتهم وفعلهيم كليه 

نإراد  الطةا  والقاد  فحّملوهم علم التيورا  وأميروهم أل يحّرفوهيا 

كتب العلم وإنما  ويبّدلوا ففعلوا ، وما فعلوه عم جهل وجهالة نما في

فعلوه عم علم ودراية والذو فقدوه كمثل الحمار إنما هو اختييارهم 

وإرادتهم وذلك ل ي يطانق هذا المعنى ما ذكر في مواضع أخر  في 

القيير ل عييم قييدراتهم فييي التحريييف وعييم زيةهييم نعييد البيييال وعييم 

اختالفهم نعد مجيً العلم ولو أخذنا نأقواله ونالغته لتناقض القر ل 

ع نعيه ولما أم م قط الجمع نيم اليات وال فهم معاني المفيردات م

 ولحدث تخريب في اللةة ال مثيل له في تاريخ األمم . ولقد وقع ..   

لقد حسب أل ) األسفار ( هيي ) أسيفار ( التيورا  فظيم أنهيا كتيب 

العلم وأل القر ل يشبّه القو  نالحمار وهو يحمل كتب العلم   تطبيقاً 

 .1أسفار مع  كتب ( في  قائمة كنانةلتراد  ) 

  . والمعلو  أل الحمار ال يدرك ما يحمل سواً فأو شبه نينهما ؟

كانف كتب علم أ  سيجالّت نييياً غيير م تونية أ  غيير ذليك ؟ . لقيد 

استعمل القر ل لفظ األسفار ولفظ ال تب في تةاير واضح ال ين ره االّ 

 جاهل .
                                                        

 .144انظر ص   1
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ستعملها القر ل إنميا يسيتعملها ونسي أل مفرد  ) أسفار ( التي ي

على أ لها اللةوو ال على سبيل المجاز كما سميف نه أسفار التورا  

ً أل هذا المجاز ناطل عنيدنا إذ القصيد أنهيا كتيب لألسيفار ، ال  . علما

ً نمعنى ال تب فانتبــه .  أسفارا

وهنا ندرك أل أساس التشيبيه هيو ) الحميل ( ولييا التعيدو اليى 

اً ناألسفار لبيال توزإ حركة الحمار فيي اتجاهيات األسفار وإنما ج

مختلفييية وأزميييال مختلفييية ألمييياكم مختلفييية نحسيييب اليييذيم يركبونيييه 

فالتشبيه في األ ل نيم مثليهميا فيي ) الحميل ( وجياً نالتعيدو اليى 

األسفار إلتما  الصور  وإكما  خطوطها مم حيث أل الذيم ) ُحملّوا 

لجبييانر  فيي كييّل م يال وزمييال ال التيورا  (  .. ألعونية نيييد الطةيا  وا

ينتبهييول مييم غفلييتهم مهمييا تبييّد  القيياد  ، ف ييذلك مثييل الحمييار دائييم 

 األسفار وراكبوه كثار ال يتبد  شأنه في األسفار نتبدلهم .

نعم أنه مثل لالعتباطية ال شك في ذلك ولهذا هُوجميف هيذه اليية 

اها فقد في جميع األماكم وعلى جميع المستويات إلفراغها مم محتو

هُوجمف في إعرانها وفي نحوها وفي تفسيرها ـ فانظر ماذا سيتفعل 

 يو  تأتى شاكية الى رنها مما جر  لها ؟  

وللعلم أل السور  كلها حو  هذا الموضوإ وقيد هُوجميف الييات 

السانقة على هذه الية وعلى كافة المستويات وفيي جمييع الميذاهب 

 اإلسالمية  .
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  يم وال ذب يم وال ذب . دفاإٌ عم ال ذّان. دفاإٌ عم ال ذّان77

  يؤسّسهُ الَجرجانييؤسّسهُ الَجرجاني

 

قا  الجرجاني نالموازنة نيم مقولتيم هما ) خيير الشيعر أكذنيه ( 

 والمقولة المعارضة لها ) خير الشعر أ دقه ( .

 وانتهى مم الموازنة الى ترجيح القو  األو    .

فالشعر ليسيف فيييلته فيي ) المييمول ( وإنميا فيي ) الشي ل ( . 

قيا  أل خيير الشيعر أكذنيه فهيذا ميراده الل انظر الى قوليه : ) وميم 

ً الشييعر  ل  ال ي تسييب فييييلة ونقصيياً وارتفاعيياً وانحطاطييا نييال يُنِحييي

الوضيع رفعه أو يصف الشريف ننقل وعار ، ف م ميم جيواد نحليه 

الشعر ونخيل سخاه وشجاإ وسمه نالجبم وجبيال سياو  نيه اللييث 

عيى ليه وذو ضعة أمطاه العيوق وغبيي قييى ليه نيالفهم وطيائب ادّ 

لم يعتبر ذليك فيي الشيعر حييث تنقيد دنيانيره وتنشير طبيعة الح م ثم 

 ( . ديانيجه ويفتق مس ه فيفوح أريجه 

لقد رأيف الل ذلك اإلطيراً والتمجييد للشيعر األكثير كيذناً فليسيف 

العبر  في ميا قلبيه الشيعر ميم ميوازيم وع يا ميم أشيياً وال فيميا 

تشير كاليدنانير فيفتيق مسي ه افتعله مم أناطيل ميا دا  فيي النهايية ين

 ويفوح أريجه  .

هيييا هيييو يح يييم خيييال  السيييرد نفسيييه قبيييل اليييدخو  فيييي الموازنييية 

المزعومة وقبل أل يأتي الى شرح المقولة المناقية .. وهو تمهييد 
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نفسي وتوط ة نقبو  الح م النهائي نترجيح مقولة خير الشعر أكذنه  

كما يترتب عليى أو  . ومعلو  أل ) الشعر ( كال  له أثر يترتب عليه

كييال  وإذا كانييف غاييية الشييعر وضييع ال ييال  فييي نسييق جميييل ليييحفظ 

ويدّول ويدخل األذل نيال اسيت ذال فميم اقيبح القبيائح القيو  أل خيير 

الشعر أكذنه ـ لقبح القو  العا  : خير ال ال  أكذنه  .. إذ لو  ّح هذا 

ر  أنه لصّح ذاك  .. فهل تظم أل مثل ذلك يخفى على الجرجاني أل ت

 يعي ما يقو  لةاية في نفسه  ؟ . فلنتانع أقواله في فقرات  :

 

 : الموازنةأ . 

ثم جاً الى شرح المقولة المناقية )  خير الشعر أ دقه ( فقا  : 

 أل ي ول مراده ..  يجوز

ومم أو  مفرد  يؤكد لك أسلونه المريض ال امم فيي نفسيه ألنيه 

 ) يجوز أل ي ول    مراده (   قا  هناك : ) فهذا مراده ( وقا  هنا :

وهذا االختال  في األسلوب يدّ  داللية يقينيية عليى  يحة توقعيك 

كييول الرجييل جيياً نالموازنيية ال لةييرض الموازنيية نييل لةييرض تثبيييف 

المقولة األولى واإلجهاز على المقولة الثانية   نحيث ال يذكرها ذاكر 

 . 

يعيف حجتهم وتوهيَم لم يمّجد المقولة الثانية إالّ ن الٍ  أراد نه ت

ً نييل  مقييولتهم والتأكيييد علييى أل الشييعر ال يستحسييم أل ي ييول كاذنييا

 يتوجب أل ي ول كذلك  
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 :  الح م في الموازنةب . 

ألنهميييا قيييوالل متعارضيييال فيييي  ) واألو  أوليييىقيييا  الجرجييياني : 

اختيييار نييوعي الشييعر فمييم قييا  خيييره أ ييدقه كييال تييرك اإلغييراق 

ـ ال  أحب إليه و ثر عندهتحقيق والتصحيح والمبالةة والتجّوز الى ال

عند الجرجياني   وال عنيد البلةياً ـ إذ كيال ثميره أحليى وأثيره أنقيى 

 وفائدته اظهر ، وحا له أكثر  ( .

أتوقف هنا ألسأ  نلةاً العالم كله  : كيف تفسرول قوله أل األو  

 أولى مع أل الثاني أحلى وأنقى وأظهر وأكثر ؟؟

المس ول نياإلفتراً ميا كيال ليميّر ميم غيير  إل هذا الخلط مم هذا

ة نلةيف ميم الةبياً أل ي يول الجرجياني إمامهيا فييي  كشيف إالّ فيي أّمي

ألل أ ييل كييّل الشييرور هُييَو الخلييط نيييم الحييق و الباطييل  –البالغيية 

 وخا ة في تقييم ال ال    .

ثم قا  : ) ومم قا  أكذنه فالل الصنعة إنما يميد ناعهيا ، وينشير 

ميدانها ، وتتفرإ أفنانها  .. ( الى  خر كلماته التي  شعاعها ، ويتسع

أ .  –نلةف نصف  فحة في شرح المقولة األوليى وتأوييل معانيهيا  

 هـ .

فاسأله ميا هيو األفييل فيي الموازنية عليى نفيا كلماتيك  ؟ . لقيد 

أجانك الجرجاني حيث دسَّ لك السم منذ البداية وأعلم في الوسط أل 

ر ال ال  في أكذنه حيث ندأ فيي أ يدقه   . ) األولى أولى ( وجعل  خ
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واسأ  مترجمي الجرجاني حيث و فوه نالتقو  والورإ   ، إسألهم 

لو عرضف المقولتال على النبي ) ص ( وهيو سييد البلةياً ميم وليد 

( رغم أنف الجرجاني فهل سيؤيد المقولة األولى أ  الثانية ؟  د  )

لنبيي ) ص ( فيي هيذه . وإذا كال ميم المحيا  تصيور أل يح يم مثيل ا

الموازنيية نتييرجيح مقوليية خييير الشييعر أكذنييه . فاسييأ  األميية التانعيية 

 للجرجاني مم أيم جاًته التقو  والورإ  إذل ؟؟

 

 : وان شف القناإج . 

ثم كشف الجرجياني عيم قناعيه وأعليم عيم طيو  ناعيه فيي تأيييد 

 األكاذيب حينما انيو  تحف لواً ال ذانّيم حامالً رايتهم فقا :

مييا ذليييك القبييييل  ) أو الشيييعر الصييادق ( فهيييو فييييه كالمقصيييور و

الُمداني قيده والذو ال تتسع كيف شاً يَدهُ وأيدهُ ، ثمَّ هَو في األكثر 

ً مشهور ً ويتّصر  في  يوردُ على السامعيَم معانَي معروفة وُ ورا

ازديادها، كاألعيال الجامد  التي  كانف شريفة فال يُرجىأ وٍ  وإل 

 ال تزيد وال تَرنُح وال تفيد  .. ( ال تنَمي و

وإذل فالشعر الصادق ال يرنح وال يفيد   وال ينَمو وال يزيد  . فما 

أكذب الجرجاني إذ قا  ذلك ولو كال المقصودُ سوَق البالغة ال سوَق 

األف يار والمبياد، وال سيوَق المعرفيية والحقيائق وال سيوَق المشيياعر 

وال سيوق المعياني والبييال والوجدال وال سوق الخير  والحسياب   

بية ميم مفيردات اللةية ال  وال سُوَق األخالق . ذلك ألل الصيور المتركّ
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حدود لها وال نهاية ألعدادها وفيها مم االتساإ إلظهار طو  الباإ ما 

يفي ويفي للصادقيم وال اذنيم على حّدٍ سواً ، وليو شي نا أل نيأتي 

فية ( فييالً عيم لهذا الرجل مم الصور التي ذكرهيا شيعراً ) الصيو

ً نها  غيرهم ما تتيائل عنده نالغة شواهده التافهة التي كال مبهورا

 . ل م ال مدعا  لها نعد أ دق ال ال  ـ كتاب هللا .

على أل فلسفة االمر تأخذ منحًى  خر ، الل ال يال  األفييل نالغية 

هو ال ال  األفيل قدر  على و ف الشيً ندقة واألكثير قيدر  عليى 

في الذهم اقرب ما ت يول اليى  يفتِه الحقيقيية   وال  رسم  ور  له

يبقى للبالغة أوُّ موضوإٍ حينما تُناقَب المقولة الةريبة عم البالغة 

مم األ ل ـ اعني مقولة ) خير الشعر أكذنيه ( ـ ألل البالغية أخيذت 

 اسمها هذا مم نلون ال ال  المراد منه .

لحركة الشعر في  وإذا كال قصد القائل لهذا الشعار إعطاً مساحة

مجا  التشبيهات فاألمر سيّال ، فال أنلغ التشبيهات هي التي ترسم 

ق أمٌر  ور  أدق للشبه مم خال  المشبّه نه ، وهذا يعني )  ألَّ الصدَّ

ًٌ منهييا فييال  ذاتييّي فييي نفييِا                               البالغييِة وجييز

 .1(نالغةَ نةير ِ دق 

ً  حيحاً  يغ نصياغة لةوية في هذه الحالة يصبح الشع ار شعارا

 كاذنة وي ول الشعار نفسه ليا نليةاً .

أال تر  أل أسم البالغة يدّ  عليها ؟ فيإذا ليم تبليغ نيال ال  الميراد 

                                                        

 تعتبر هذه العبارة إحدى القواعد الهامة في الحل القصدي للغة .   1
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الحقيقي منه ولم تبلغ السامع نهيذا الميراد فليسيف ميم البالغية فيي 

 شيً .

أقيلَّ  لو  ّح كال  الجرجاني الخيالي ميم كيّل نالغية ل يال كيال  هللا

ال ال  نالغةً ألنه أ دقه ، وما أدراك لعّل المراَد مم الموازنة كلّهيا 

 إيصالك الى هذه النتيجة التي يحلم نتحقيقها هذا الرجل   ؟

نلييى هييي ال غيرهييا كمييا سيييأتيك فييي مناقشيية نميياذج مييم ) دالئييل 

 اإلعجاز ( .

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
309 

 

 . ذوق الجرجاني في التشبيه. ذوق الجرجاني في التشبيه88

 

ةييِة عموميياً وأفسييد النقييَد األدنَّييي أفسييد الجرجيياني ذائقييةَ أهييِل الل

ّياب  ً وزاَد مم فساد ذائقية ) المبيدعيم ( ميم الشيعراً وال ت خصو ا

ً  ..  وكييال نتيجيية ذلييك أل  ً نقييدياً فاسييدا نتأسيسييه ألوّ  ميير  منهاجييا

المييرض الييذو اسييتفحل نسييريانه فييي عييروق األدب انييتج أميية نقدييية 

ً واألدب عموما متدنية للةاية في ذائقتها مثلما جعل الشعر خصو  ا

ً ميم المحتيو  الحقيقيي إرضياً لبالغية  ً فارغيا ً مزيفا يتجهال اتجاها

الجرجيياني وأ ييحانه وتالمذتييه . فحيثمييا اتّجييه النقييد اتجييه األدب .. 

. ً  وتلك قاعد  مطرد  دوما

ً لميزال النقد المجمع عليه ؟  ً يسلك سلوكاً مةايرا هل تر  شاعرا

ّدو أقرانيه والبياني لنفسيه أسياس كال . االّ أل ي ول أوحد زمانيه وعي

ننيانه .. ومثل هؤالً ال يجيود نهيم اليدهر اال ميّر  فيي كيّل عصير أل 

 فعل فِعل األجواد ، وقليالً ما يفعل .

تمييادت هييذه األميية فييي التشييبيه والتمثيييل حتييى نَعييدت الشُييقّة نيييم 

ييبه والمشييبهُ نييه  .. وكييال عييد  إدراك التشييبيهات القر نييية نييل  المشَّ

نّرها أ الً قد زاد الطيم نلة وجعلهم يظنول أنهم جاًوا نما وعد  تد

 يؤنا النفوس ويزيد اإلفها  وينمي الذائقة . 

تمادوا في ذلك الى حيّدٍ مقير  .. واليى حيّدِ أل ليم ت يم هنياك أيية 

عالقيية نيييم المشييبه والمشييبه نييه ال فييي الف يير  وال الميياد  ، ال فييي 
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م ذليك اليى ) خليق الصيور الصور  وال في الحركة نل ذهبوا أكثير مي

الالمعقوليية ( .. للتشييبيه نهييا وإدراجهييا ضييمم التمييثالت للمعقييوالت 

 والمحسوسات  .

 أسألك الل أيها الرجل الواعي المثقف عم رأيك نهذا التشبيه :

 وكأل البرق مصحف قار       فإنطباقا مر  وانفتاحا 

الحييظ التعسييف فييي التشييبيه فييالبرق كأنييه مصييحف   ثييم يجعلييك 

تراجييع عييم ذلييك لرنطييه نالحركيية ) انفتيياح وانطبيياق ( وهييذا ال ييال  ت

أشبه ن ال  المصانيم نالعّي إذ يتوجب عليك  ر  طاقة كبير  لجمع 

مفييرداتهم وفهييم مييا يرمييول إليييه . وفييي التشييبيه افتييراُق  خيير فييي 

الحجو  فإذا حجزت الل عقلك وأطلقف العنال لمخيلتك لتتخيّيل هيذا 

هاً أل حروفه نيياً وأل انفتاحه ) السريع المصحف ، وزعمف ُم ر

( سيظهر منه نيياض الحيرو  نلمعية سيريعة كيالبرق ،  فيال خياليك 

ً  عيم تصيّور السيماً مثيل المصيحف   ألنيك أكبير ميم  سيبقى عاجزا

المصحف والسماً أكبر منك ، اللهم اال أل تةصب نفسك مر  أخر  

ا تسييعك لتتخيييل أنييك ـ حاشيياك ـ نمليية فييي نطييم مصييحف ليسييعك كميي

 السماً  

هيييذا التشيييبيه اليييذو ) انت يييره ( انيييم المعتيييز هيييو ميييم الصيييور 

 والتشبيهات التي أعجبف الجرجاني   نل وأذهلته  

قا  الجرجاني : ) ولم ي م إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسيه إيياك 

ألل الشي يم مختلفال في الجنا أشد االختال  فقط   نيل ألل حصيل 
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َم وراَق وفَتم   ( .نإزاً االختال  في شد  في   االئتال  ـ حال وَحسُ

فييي أو شيييً هييو االئييتال  أيهييا الناقييد العبقييرو ؟ فييأيم العالقيية 

الزمنييية نيييم البييرق والمصييحف الييذو يفييتح نأزمييال مختلفيية ونييبطً 

شديد ؟ . وأيم هي المالئمة نيم  ور  ال تاب المفتوح وخط البرق 

 بد  نالسّحب ؟الالمع المتعرج في  فحة السماً الداكنة المل

ومييا العالقيية نيييم  ييور  األسييطر نالمييداد األسييود علييى الييورق 

األنيض نصور  البرق الالمع فيي السيماً الداكنية  ؟ إذا كيال الميداد 

 نهذا اللول والورق على لونه المعتاد  ؟

حوا لنيا أيييم ) الُحسييم  إنيي أحيييل المسيألة الييى أهييل الفيم   ليوّضيي

مقانييل لالخييتال  والييذو جعييل هييذا والحييالو  والمالئميية واالئييتال  ال

 التشبيه يروق ويفتم كما يزعم الجرجاني( ؟ .
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 : تنبيــــــــه

 

 مرَّ الجرجاني نقوله تعالى :

  َمثلُهم كَمثِل الذو استوقَد ناراً فلّما أضاًتو ما حولَه ذهب هللا

 ننُوِرهم  

ً نيل جعليه ميثالً ميم أقسيا  التشيبيهات الثالثية  فلم يذكر عنيه شيي ا

 التي انتدعها واكتفى نأل هذا التشبيه مم هذا اليرب   

 فاعتبروا يا أولي األنصار .
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 . اختيار عشوائي. اختيار عشوائي99

 

 عند فتح كتاب الجرجاني عشوائياً :

 / العنوال ـ قلب التشبيه (  .  180ظهرت الصفحة  ) 

أو  الصفحة : ) هذا فم غير ما تقيّد  فيي الموازنية نييم التشيبيه 

 والتمثيل ( 

 واضيع :الم

شرح نصف  فحة  ، شاهد شعرو ألني نؤاس ، شاهد  خر النيم 

المعتز ، شاهد للتنوخي ـ نيتال ـ ، نيتال النم المعتز يصف سحانة ، 

ثالث أنيات أخر  في و ف النار لشاعر  خر ، خمسية أنييات لعليي 

انم محمد في و ف الِدمم ،أرنعة أنيات أخر  له ، شاهد للبحترو 

. 

د  خر ألني فراس ثالث أنيات ، نيتال  خرال له ، شاهد  خر ، شاه

ثالثة شواهد متفرقية النيم المعتيز ، شياهد  خير ل اتيب الميأمول فيي 

و ف فرس أرنعة أنيات ، نيف النم نباتة ، نيف  خر النم المعتيز ، 

 نيتال  خرال وشرح نصف  فحة . 

ثالثيية أنيييات فييي تشييبيه النسيياً النييم المعتييز ، نيييف  خيير ليينفا 

، نيتال للمتنبي ، نيتال لخر ، شاهد  خير فيي السييف النيم  الشاعر

المعتييز ، شيياهد النييم نانييك ، ثالثيية متفرقيية أخيير  للسييرو ، نيييف 

للبحترو و خرال إلنم المعتز ، تشبيه لل واكب النم المعتيز ، نيتيال 
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للناشي و خرال النم الرومي . شاهد للبحترو و خر النم المعتز في 

نم المعتز ، أنو نؤاس يرثي خلف األحمر ، النرجا ، ثالثة أخر  ال

أنو العباس وذو الرّمة ، شرح  فحتال لشواهد انم المعتز خصو اً 

، وشرح  فحتيم ألشياً متفرقة مم الشواهد ، شواهد أخر  النيم 

 المعتز . شرح مماثل أرنع  فحات .

شرح لشاهد نثرو النم العميد يدعو فيه على القمر ويظهر التظلّم 

 شهر رميال . مم هال 

تمثيييل المعقييو  نالمحسييوس ، شيياهد للبحتييرو وشييرح للنميياذج : 

نييف إلنييم طباطبييا و خير للتنييوخي وقطعيية أخير  لييه وأخيير  فيياألمر 

طالب المأموني ، شواهد إلنم نانك وانم المعتز ، شرح أخذت أرنيع 

  فحات لشواهد مختلفة لنفا الموضوإ .

 الخال ة :

  فحة 40مجموإ الصفحات :  

ً  117اهد الشعرية :  الشو  نيتا

 الشواهد القر نية  : ال يوجد    

 شواهد مم أقوا  النبي ) ص (  : ال يوجد    

 شواهد مم أقوا  الخطباً أ حاب النبي ) ص ( : ال يوجد   

 شواهد مم شعراً العصر النبوو : ال يوجد   

 شواهد مم الشعر الجاهلي : ال يُوجد .

حقية كيالفرزدق وجمييل والحطي ية شواهد ميم شيعراً الطبقية الال
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 ومم هم في طبقتهم : ال يوجد   

سؤا  نوجهه للذيم و فوا الجرجاني نالتقو  والورإ     سؤا  

أعلييم عييم نفسييه ، سييؤا  عييم سييبب غييياب هييذا التييراث اليييخم مييم 

 القر ل واألدب في نالغة الجرجاني ؟ 
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 . تشبيه غُر  الفرِس األدهم نالصبح أو الع ا. تشبيه غُر  الفرِس األدهم نالصبح أو الع ا1010

 

 عتز :    انم الم

 والُصبُح في طُر  ليٍل ُمسفر            كأنه غُر  َمهٍر أشقرِ 

 

ودافيييع عيييم التشيييبيه وأظهييير   182أورده الجرجيياني فيييي ص ـ 

وعّده مم التشبيهات المقلونة واّدعى  193محاسنه الحقاً في ص ـ 

 أنه مم محاسم التشبيه  .

نطريقة  مم الواضح أل التشبيه يراد نه تقريب الصور  وح ايتها

مييؤثر  كمييا ر هييا الشيياعر وإذا لييم يم نييه ذلييك وكييال التصييور العييا  

للصور  عند القار، أحسم وأدق مم تشبيه الشاعر فقد سقط تشبيه 

 الشاعر عم كّل اعتبار  .

ً  ييحيحاً عييم الصييبح  إل مييا يييذكره انييم المعتييز  ال يح ييي تصييورا

ع فيييالً عييم أل ي ييول مييم محاسييم التشييبيه . فهنييا تنييافر مييم جمييي

 الوجوه   

ً نيييم  ييور  السييماً واألفييق أو الفييياً  األو  :  ال عالقيية مطلقييا

و ور  المهر ألل الفياً ي تنف الرائي ويحويه نينما المهر حيوال 

ً فيي تخيّيل  له حدود شاخصة أما  الرائي وهذه مشي لة تُسيبب عسيرا

 الصور  .

ع الثاني : إل لول المهر ) األشيقر ( ال عالقية ليه وال شيبه فييه مي
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 الليل أو الفجر أو منظر السماً ولونها .

الثاليييث : إل الصيييبح شييييً مختليييف عيييم الفجييير فالصيييبح طليييوإ 

الشييما وإذا طلعييف الشييما ذهييب الليييل فييأيم ) الليييل المسييفر (  ؟  

وكيف يجتمع الصبح مع الليل في  ور  واحد  لي ول في طر  الليل 

 كما الةر  في المهر  ؟

أو غيرهييا مييم اللةييات عييم هييذا إنييي اسييأ  كييّل عييار  نالعرنييية 

التشييبيه وعييم وجييود الصييبح فييي طيير  الليييل   أهييي جمليية مركبيية 

 نصور   حيحة أ  ال  ؟

وأسألهم ثانياً عم عالقة هذه ) الصور  الال ور  ( نةيّر  المهير 

 األشقر  ؟

 وقا  الجرجاني الحقاً :

) إل تشيبيه غيير  الفييرس نالصييبح لييم يقيع مييم جهيية المبالةيية فييي 

ً  خيير و يفها نال يييياً واالنبسيياط وفيرط التلؤلييؤ ، وإنمييا قصيد أمييرا

وهو وقوإ منير فيي مظليم وحصيو  نيياض فيي سيواد ، ثيم البيياض 

قليل ناإلضافة الى السواد وأنف تجد هذا التشبيه على هذا الحيّد فيي 

األ ل فإذا ع سف فقلف : كأل الصبح عند ظهور أوله في الليل غر  

ميا ليو أنيك شيبّهف الصيبح فيي في فرس ادهيم ليم تقيع فيي مناقيية ك

 الظال  نعلم نياٍض على ديباج اسود لم تخرج عم الصواب (  .

 أقو  :  

 هل رأيتم  بحاً يشبه العلم األنيض على الديباج األسود  ؟
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 هل رأيتم  بحا يشبه غر  الفرس األدهم  ؟

وهللا ال أدرو مييم أعجييب مييم الجرجيياني أ  مييم الييذيم رّددوا ألييف 

  منقطع النظير أل الجرجاني هو سيّد البالغة  سنة ذاهليم ذهوالً 

 

 التشبيه في :  وأدهم يستمد الليل منه 

 

 لقد كال قو  انم نباته أهول :

 وادهم يستمد الليل منه          وتطلع نيم عينيه الثريا

ونييالرغم مييم مسيياوئه االّ أنييه تخلييل مييم جمليية مييم التناقيييات 

مة .. وتخلل ثانياً مم الترانط نقوله الثريا ألنها تطلع في نقعة مظل

فييي التشييبيه نالليييل نقولييه ) يسييتمد (  الليييل منييه فلييم يجعلييه كالليييل 

ليح م على السامع نتصور نفسه نملة على جلد ذلك األدهم ، وي ول 

ًً وافقا له    نل قا  يستمد الليل منه .  األدهم فيا

يف انم ومع ذلك لم ينتبه الجرجاني للفارق .. ولم يذكر مقارنة لب

ذ نالفعل مشروعه القائل :  المعتز مع نيف انم نباته وكأنه ينفِّ

) خييير الشييعر أكذنييه (  ـ فقييارل روعيية هييذا البيييف مييع نيييف انييم 

 المعتز .

 

 :تنبيـــــــه 
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أ ييعب شيييً علييى الرسييا  المحتيير  رسييم الفجيير أو أو  نييزون 

الشما الضطراره إلى تدريج األلوال واإلضاً  عليى  يفحة األفيق 

 لواسع   ا

ولو در  الرسامول أنه كالعلم األنيض عليى اليديباج األسيود لميا 

 أتعبوا أنفسهم والذنب هو ذنبهم ألنهم لم يقرأوا نالغة الجرجاني   .
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 القسم الثالث

 نقد كتاب الجرجاني

 

 ) دالئـل اإلعجاز (

 إعجاز القر ل أ  إعجاز ال ال ؟
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  رجانيرجاني. نظرية النظم وإعجاز القر ل عند الج. نظرية النظم وإعجاز القر ل عند الج11

 

ً نييافتراض أشييياً مييم عنييده ليييرّد عليهييا  ولييع الرجييل ولعيياً شييديدا

ننفسه فهو وحيده المفتيرض وهيو وحيده المعيارض لهيذا الفيرض .. 

ً تييؤمم وتعتقييد ذلييك  ة نييل األمييم جميعييا ول نييه يييوحي لييك أل هنيياك أّميي

الفرض .. وأنّه لتفّرده نالنقد وتوقد ذكائه قد اكتشف خطأهم وسوً 

 طريقتهم .

ألمة التي  منف قبل الجرجاني أل الفصاحة هي في اللفظ مم هي ا

ً  ثروا عنه أنه ذكره  ً كال أ  كبيرا الواحد وأو عاقل أو جاهل  ةيرا

 قبل ذلك ؟

وإذل فلمم كّرس الجرجاني سبعيم  فحة مم  فحات نالغته في 

الرّد على مم زعم أل الفصاحة ت ول في اللفظ خصو اً دول ال ال  

 ؟

د يتحّدث عم فصاحة اللفظ وحده فإنميا يعنيي نيه وإذا كال ثمة أح

كول اللفظ عرنياً واقعاً على النطق الصحيح المتعار  عليه مم غير 

) لحم ( أو تشويه أو مما طاله مم التأثر ن ال  األعاجم ـ فيذلك هيو 

المقصود مم فصاحة اللفظ وهو أمر مختلف عم فصاحة ال ال  التي 

ب معاً نما يؤدو الى نلون المعنى تعني فصاحة اللفظ وفصاحة التركي

 المقصود للقائل .

وفي كّل مر  ينسى الجرجاني نفسه ، وينسيه هللا تعالى ما ندأ نه 
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فيقو  عبارات تنبأ الخبير وغير الخبيير عيم غيياب األمية التيي كيال 

 يصارعها الجرجاني مثل العبارات التية : 

ً يخالف ذلك  .  ـ وال أظم أحدا

 دو الى خالفه ظّم ما يخرج نه عم المعقو   .ـ فمم ظّم ظناً يؤ

 ـ وهذا هو الفيصل لمم عقل  .

 ـ وال أظم أحدا يشك في ذلك .

 ـ وهذا ما ال عذر لعاقل في خالفه  .

وتلييك عبييارات ختييا  الييردود .. ول ييم عبييارات نداييية الييردود هييي 

 االخر  مشانهة لتلك :

 ً  ـ ال يتصور أل يتعلق الف ر نمعاني ال لم إقرارا

 ـ ليف شعرو هل مم يتصور وقوإ قصد مم ذلك 

 وما شانهها مم عبارات .

 وفي وسط الردود كال ي رر : وهذا كله ف ر في أمور معلومة .

 وهذا كله مما ال شك فيه .. الخ .

تييير  ميييم هيييم ا ل يييك اليييذيم سيييّماهم الجرجييياني : اليييذيم لهجيييوا 

فّرغيوا ناألناطيل والذيم عموا عيم الطرييق ، وميم هيم اليذيم ) ليم ي

خواطرهم في تأمل ما استخرجناه  ( ، ومم هم الذيم يريد الجرجاني 

أل ) يزيدهم تبصيراً أنهم في عمياً مم أمرهم ( .. الى  خر عباراته 

 وما أكثرها ؟

إني ال أتحد  الجرجاني وهو مم الموتى ول ني أتحد  األمم كلها 
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ّبعوا الجرجاني حتى  ار إمامياً لهيم في ي البالغية ـ نعلمائها الذيم ات

ً تأخذ نه جماهير األمة  ا أتحداهم أوالً أل يرّدوا على هذه المقاالت رّد

ً أل يأتوا نشاهد واحد على لسال رجيل واحيد قبيل  واألمم كلها وثانيا

ً مما ذكره الجرجياني عيم معنيى ) الفصياحة ( ـ  الجرجاني ذكر شي ا

 ليصح معه الرد عليه  .

م يتحيّدثول وفيي أو كتياب لم يذكر الجرجاني مم هيم هيؤالً اليذي

 ولم يذكر عم أو راٍو اخذ ما قالوه عم الفصاحة  ؟

إل الرجل يعمد الى األمور التي ) ال يشك فيها ( ـ فيزعم أل هناك 

ً مم الناس يش ّول فيي تليك الحقيقية  مم يشك فيها ويصّور لك جمعا

 وينبرو الجرجاني وحده لتفنيد  راًهم  

  الرد الحقيقية على ) المذاهب ( كّل ذلك مم اجل أل ت ول له قو

 التي ليسف )حقيقية ( وال وجود لها  ؟ 

أما قوله : ال يتعلق الف ر نمعاني ال لم أظم وال هذا غير متصور 

عنده فهو هراً. ألل المفيردات يتعليق نهيا الف ير قبيل الجملية وإنميا 

تتحدد حركة األلفاظ وجهاتها مم خال  نسيبة نعييها اليى نعيض فيي 

 الجملة .

لقييد زعييم دو سوسيير نفييا الييزعم وقييد سييألنا مييم قبييل فييي اللةيية 

الموحييد  كيييف تظهيير المعيياني إذل إذا كانييف األجييزاً ) األلفيياظ ( ال 

تمتلك اية داللة قبل التركيب ؟ هل رأيف في حياتك أشياً ال قيمة لها 

 فإذا جمعتها ظهرت للمجموإ قيمة خالفاً لألجزاً ؟
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مجموإ قيمة األجزاً كلها وتناسب  كال . إل القيمة ال لية إنما هي

نعيها مع نعض وهو قيانول فيزييائي ومنطقيي عيا  .. ليذلك اضيطر 

خليفيية الجرجيياني الييى تسييمية اللةيية ) نالنظييا  الالمنطقييي ( وح مييه 

 نالمبدأ الذو سماه ) المبدأ االعتباطي ( .

فيييإذا كيييال الجرجييياني يتحيييدث عيييم القيمييية المسيييبقة ويسيييميها ) 

 ب االمر كله رأساً على عقب   الفصاحة ( فلقد قل

وإني ألحسبه ال يتحدث اإل عم ذليك وميم هنيا أ يبح الينظم عنيده 

أساس المعنى المتحصل . ول نه خالف ف ر  النظم نفسها فيي جمييع 

 المواضيع الل غايته أنعد مم تفسير اللةة .

لييو كانييف األلفيياظ معدوميية الدالليية خييارج الجمييل ل انييف متسيياوية 

ً نيييل ول انيييف مثيييل قطيييع ) الطيييوب ( تمامييياً وال فيييروق  نينهيييا مطلقيييا

المتشانهة ف يف تظهر قيمة وداللة للتركيب مع غياب الداللة في كّل 

 جزً منه ؟

وهل  حيح أخي القار، انيك ال تمتليك أيية ف ير  وال يعليق ذهنيك 

نأو معنى حينما أتلو عليك األلفياظ المجيرد  التيية : نحير ، تفياح ، 

 ؟ سرور ، ألم ، موت ، جبل 
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 .  اختيارات عشوائية.  اختيارات عشوائية22

 

نفييتح كتيياب دالئييل اإلعجيياز نشيي ل عشييوائي لنبيييّم ل ييم كيييف دّس 

الجرجياني مقيياطع اليييات القر نييية نييم األنيييات والشييواهد الشييعرية 

ً وأنه أجر  على الجمييع  ً واحدا واللةوية وأنه اخرج الجميع مخرجا

ظم ( القر ل ح ماً واحداً نما يفهم منه أل اإلعجاز الذو هو في    ) ن

 إنما هو في ) نظم ( غير القر ل أيياً :

/ القيياهر  / الطبعيية  1969/ طبعيية  286االختيييار االو  : ص ـ 

 األولى .

ّد  :  العنوال : فم مم المجاز لم نذكره في ما تقـ

 التسلسل على النحو التي :

، شيرح لهيذا  فميا رنحيف تجيارتهم  تمهيد نصف  يفحة ـ  يية 

ثالثية أسيطر ، انتقيا  اليى نييف الشيعر اليوارد فيي  المقطع ميم اليية

 التمهيد .

 شاهد  خر : فنا  ليلي وتجلّى هّمي  ـ مثا  ) رأيف األسد  ( .

شعر : يحمى إذا اخترط السيو   / شرح للبييف كونيه ) كنيز ميم 

كنوز البالغة ( ، شعر  خر : وسالف نأعناق المطّي االناطح / شرح 

مما يظهير منيه نالغية كيّل قيو  فيي  نصف  فحة ثم عود  الى الية

نفسه ونظمه وغايته ال فرق نيم الية والشعر ، شاهد  خير / نيتيال 

لحياجز نييم عيو  شييرح لجهييات اللطيف فييي البيّتييم نصييف  ييفحة . 
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شيياهد  خيير ثالثيية أنيييات لمجنييول ليلييى ، شييرح لجماليييات المجيياز 

 الح مي في شعر المجنول نصف  فحة .

ه ين فييي نهييا / للبحتييرو . شييرح شيياهد  خيير / و يياعقة مييم نصييل

الستعار  البحترو وأسرارها الجمالية والبالغية ثلث  فحة / شاهد 

  خر للبحترو :  والبارقات كأنها...

 تشبيه وشاهد  خر الحق للخنساً شرح للشواهد نصف  فحة .

كّل هذا والل يمر مقطع مم  ية على النحو التيي : وال يعيد هيذا 

وأقيم الميا  إليه مقامه كقوله تعالى :  معد ما حذ  منه الميا 

  واسأ  القرية  : ومثل قو  النانةة الجعدو 

 وكيف توا ل مم أ بحف     خاللتهُ كأني مرحب

 وقو  األعراني : حسبف نةا  راحلتي عناقا .. الخ 

شرح للبيتيم نصف  فحة ، شاهد  خير للمتنبيي ، شيرح للشياهد 

 راحلتي / نهاية الفصل .نصف  فحة ، مقارنة مع حسبف نةا  

  فحات  9المجموإ : 

 نيم مم الشعر  19الشواهد الشعرية : 

 شواهد  4الشواهد المأثور  : 

 شواهد  7الشواهد االفتراضية : 

الشيييواهد القر نيييية : شييياهد واحيييد هيييو ) فميييا رنحيييف تجيييارتهم ( 

 مقطوإ عما قبله ونعده.

واهد االخير   الشروح : ثالثة اسطر للشاهد القر ني والباقي للشي
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. 

نتيجيية الشييرح والمقارنيية : يوجييد فييي الشيياهد القر نييي مجيياز الل 

ً ، أميا  التجار  ال ترنح نفسها نيل ييرنح فيهيا وهيو مجياز عيادو جيدا

الشييواهد الشييعرية والنثرييية فهييي  يييات مييم  يييات الفييم والفصيياحة 

 والبالغة  
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 :  تنبيــــــــــه

 

مّر  إعجاز القير ل فيي  معلو  أننا في الحل القصدو وضعنا ألو 

موضعه وكشفنا ألو  مر  عم سّره اليدفيم ال يائم فيي النظيا  العيا  

والمرتبط نإلةاً المترادفات وثبات المعنى الموّحد والداللة األ لية 

ل ل لفظ مما يوجب العجيز التيا  عيم اإلتييال نيأو تركييب    ) جملية 

ر لفهييم مفيييد  ( مييم جنسييه واقعيية ضييمم هييذا النظييا  الشييامل ـ انظيي

الف ر  كتانَيو النظا  القر ني واللةة الموحد  فيي حييم سيعف نظريية 

 اإلعتباطية ) ونظرية النظم ( الى إثبات أنه ) ص ( تقّوله .
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  . اختيار عشوائي  خر. اختيار عشوائي  خر33

 

/ العنيييوال فيييروق فيييي الحيييا  لهيييا فييييل تعلّيييق  216الصيييفحة ـ 

 نالبالغة 

رتني نلد  . تمهيد على طو   فحة ، شاهد شعرو لبشار : إذا أن 

شيياهد  خيير ألمييية : فاشييرب هني ييا عليييك التيياج مرتفقيياً . شيياهد  خيير 

لوائلة السدوسي أخذه عم الجاحظ ، شاهد  خر النم الس يف ، شاهد 

 خر للفارسيي ، شياهد  خير لالخطيل ـ شيرح نصيف  يفحة . مثيا  : 

جاًني زيد يسعى غالمه نيم يديه ، شاهد  خر لعلقمية ، شياهد  خير 

 لأليادو .

لل يأتي الجرجاني نثالثة مقياطع ميم ثيالث  ييات ليبيرهم أمير وا

هذا النوإ ) كله يستمر على الةنى عم الواو وعليه التنزيل وال ال   

.  ) 

 وهذا هو نيف القصيد ... التنزيل وال ال  سواً في هذا األمر .

ال شييرح وال إضييافة علييى مقيياطع اليييات نييل تييدافعف سييوية فييي 

 سطريم .

ني :  شاهد  خر للسلّوو انيم هميا  ، شياهد  خير ويستمر الجرجا

للحنفي ، شاهد  خر مم قصة عبد هللا نم عتيك حيم دخيل عليى أنيي 

رافييع ، شيياهد  خيير للييدارمي نعييد شييرح نصييف  ييفحة ، نيتييال عييم 

مصعب انم الزنير لمالك نم رفيع : أتاني مصعب وننو أنيه ، شاهد 
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ع رشية ، شياهد مفترض ، شاهد مم قو  أني األسود ، شياهد  خير ل

ً ( ، شياهد  خير   خر ألرطا  الشاعر األموو و فه نأنه ) لطيف جدا

مثله في ) الحسم واللطف ( ألعشى همدال ، شياهد  خير مفتيرض ، 

شاهد  خير لخاليد نيم يزييد انيم معاويية فييه جمالييات ال يهتيدو اليى 

وضعها ) نالموضع المرضي اال مم كال  حيح الطبع ( حسب تعبير 

شاهد  خر نةير الواو لجنيدح الميّرو ، شياهد  خير النيم الجرجاني ، 

عبد العّزو ، شاهد  خر و فه نأنه في غاية الحسيم والجميا  ألحيد 

الخوارج يصف أ حانه كما في الهيامب ، نيتيال لألعرانيي ، شياهد 

 خير للفييرزدق ، شياهد  خيير النيم الرومييي ، شيرح  ييفحة ونصييف ، 

ث  يفحات ، استشيهاد شاهد لعلقمة ، شرح للشواهد المفترضة ثيال

نشطر اية إلثبات فرضيته نوضع الجملة مم المبتيدأ والخبير موضيع 

الفعل والفاعل ، شيطر ميم شيعر نشيار ، شيرح  يفحة ، شياهد  خير 

 لسعد نم ناشب ، شرح نصف  فحة ، نهاية الفصل .

  فحة  16المجموإ : 

 نيتا وشطر نيف  29الشواهد  الشعرية : 

 واهد الشواهد المأثور  : ثالثة ش

 ستة شواهد . 6الشواهد المفترضة نجملة زيد وعمرو : 

الشواهد القر نية : شاهدال . االو  ثالثة أسطر سوية إلثبات أمر 

التنزيل وال ال  سواً في الةنى عم اليواو كميا رأييف . والثياني قبيل 

نهاية الفصل إلثبات فرض جديد فرضيه هيو جياًه نالشياهد القر نيي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
331 

 

 التالي :ونسطر واحد على النحو 

ً ووضيعوا الجملية ).. ألل المعنى على النصب نحو اضيرب زييدا

موضييع الفعييل والفاعييل فييي نحييو قولييه تعييالى : أدعوتمييوهم أ  أنييتم 

 امتول ألل األ ل في المعادلة أل ت ول  أدعوتموهم إليه َ َمتّم ( 

 . انتهى .

 فأيم هو إعجاز القر ل في هذا الفصل ؟

حييل الحييا  ) وأنييتم  ييامتول ( ـ وكيييف يحييل الفعييل )  ييَمتّم ( م

 ) ً وفرضية النظم تقتيي االختال  نيم القوليم ) جاًني زيد مسرعا

و ) جاًني زيد وهو يسرإ ( وهما شاهدا الجرجاني في أو  ما نيدأ 

 نتأسيا الف ر  ؟

وكيييف تحييل دالليية اشييتقاق محييل دالليية اشييتقاق  خيير فمييا فائييد  

اق الصييغ المختلفية عليى االشتقاق إذل ؟ وما فائد  التنوإ في اشتق

ً والصيييغ مختلفيية ؟  أ ييل واحييد ؟ وكيييف ي ييول مييراد المييت لم واحييدا

ولماذا ال نعثر على مثل هذا التقيدير والتةييير فيي الشيواهد األخير  

 ونجده دوماً في الشواهد القر نية وحدها ؟
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 . اختيار عشوائي  خر. اختيار عشوائي  خر44

 

 : الموضوإ : فصل في ) الذو ( . قا  الجرجاني  213 فحه ـ 

ً جميية وخفايييا إذا  ً وأسييرارا إعلييم أل لييك فييي ) الييذو ( علميياً كثيييرا

نحثف عنها وتصورتها اطلعف على فوائد تؤنا النفا وتثلج الصدر 

نميا يفيييي نييك إليييه مييم اليقيييم ويؤديييه إليييك مييم حسييم التبيييم .. (  

 انتهى .

ه ييذا يبييدأ الجرجيياني هييذا الفصييل ـ وانييف الل تتشييوق لمعرفيية 

والخفايييا فييي ) الييذو ( ، وتسييا  فييي أو نييوإ مييم األسييرار الجميية 

 الشواهد مم األولى وفي أو السّور  ؟

ل نك واهم  . فالجرجاني يتحدث عم األجزاً ، األجزاً في ال ال  

 وحسب   

وعنوال ال تاب هيو ) دالئيل األجيزاً ( . وانيف واهيم منيذ البدايية 

 أدعوتموهم ظننف أنه يتحدث عم إعجاز القر ل :

يه إليك مم حسم التبييم ، والوجه فيي ذليك أل تتأميل ويؤد).. 

ِ غرٍض أُجتلب وأشياً و فوه نها (  َم ُوضَع وألّو عبارات لهم فيه لِ

. 

ويشيرح الجرجياني تلييك األسيرار الجمية والخفايييا نيثالث  ييفحات 

فيها ثالث شواهد مفترضة . واليأتي نأنه شاهد قر ني ويخلو الفصل 

االسييتعماالت القر نييي لهييذا االسييم مييم أييية إشييار  ولييو عييانر  الييى 
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 المو و      وما أظم في القر ل  
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 . النظم واإلعجاز نتيجة وتناقض. النظم واإلعجاز نتيجة وتناقض55

 

نظرية النظم للجرجاني لم تفسر إعجاز القير ل كميا تيوهم النياس 

 منذ قرول   

لسبب واضح هو أل الينظم عنيد الجرجياني هيو تسلسيل األعرانيي 

مواقعهيا يخيّل نيالمعنى  على نحو منتظم في العبيار  نحييث أل تةييير

 الذو يقصده القائل .

إذا ف ل  ية قر نية هي معجز     وذلك أدعوتموهم افترضينا مثيل 

ما رأ  الخرول أنه حينما تحدث عم الشعر فقد تحدث عيم القير ل  

  

ول م عندهم أل القير ل ميا تحيد  ن يية واحيد  نيل تحيد  نسيور  

 النصر و ياتها ثالثة .واحد  ومعلو  أل أقل سور   نعدد األولى هي 

أل ولع الجرجاني ننظريته أعماه عم هذا السؤا  وليو كيال سيأ  

 نفسه ألعرض عم نظريته العجيبة   

أل األجزاً أوسع واعظيم مميا تتصيوره جمييع العقيو  فييالً عيم 

 عقل الجرجاني  وحده   

 

 وتناقض الجرجاني مع نفسه   

 

عينة ال يؤدو المعنى فإذا كال النظم هو ترانط المفردات نطريقة م
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المقصود سواه فما أحسنه مم رأو .. ل م الجرجاني هّدمه في جميع 

سييطوره حينمييا قييا  نتأسيييا طريقتييه فييي تقييدير الجمليية نيينظم  خيير 

وحينما قّد  و خر كما يشاً فاسأله : أليا الينظم الجدييد المفتيرض 

 يؤدو الى معنى  خر غير النظم االو  فأيم ذهبف نظريتك  ؟ إ  كيال

 ذلك ) طُعماً ( إلزدراد المزيد مم السمو   ؟

وكيف جعلف النظميم أو األرنعة نمعنى واحيد حينميا قيّدرت قوليه 

 تعالى  ) ال تقولوا ثالثة  ( نأكثر مم  ور  مختلفة  ؟؟
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  .  تفسير الجرجاني لقوله تعالى.  تفسير الجرجاني لقوله تعالى66

  ال تقولوا ثالثة ـال تقولوا ثالثة ـ

 

لهم إنهييا ليتييه إذ قييا  أل الييذيم قييّدروا هييذه العبييار  القر نييي نقييو

ً في إثبات وجود ) وال تقولوا  لهتنا ثالثة  نمعنى  ( ـ ارت بوا عظيما

ً الل معنياه  لهتنيا عدييد    لهة ونفى عيددها .. فتقيديرهم خياطي جيدا

 ل نها ليسف ثالثة   

ليته إذ قا  هذا ال ال  التز  نه الى الخر والتز  ننظرية النظم فلم 

يفعل الل قوله هذا لحمٌ في سينار  يقّدر كتقديرهم .. ل نه أنى اال أل 

  يده .

فقا  : ما استخرجناه أد  هذا التقيدير اليى الفسياد وجيب العيدو  

عنه الى غيره والوجه وهللا اعلم أل ت ول ثالثة  يفة مبتيدأ وي يول 

التقدير ) وال تقولوا لنا ثالثة  لهة ( ثم حذ  الخبر ) لنا ( فبقى وال 

 و   لهة فبقى ثالثة   تقولوا  لهة ثالثة ثم حذ  المو 

 فأنظر ماذا فعل فقد عاد الى ما ندأوا نه وفعل أسوأ مما فعلوا  .

ذلك الل النهي تعلّق مير  أخير  نالعيدد : أو ال تقوليوا لنيا ثالثية 

 لهية نيل قوليوا أرنعية أو عشير  أو مياًه ال فيرق فيالمنهي عنيه هييو 

 الثالثة فقط .

 ي ال يثبف  لهة .وكأنه شعر نذلك فقا  : األو  يثبف والثان

فييال قلييف : أل كييال ال يوجييب  لهيية فانييه ال تنفيييه  ؟ وأجيياب علييى 
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 السؤا  نقوله :

 قيل ينفيه ما نعده وهو قوله تعالى : أن رتني هللا إله واحد  ؟

فاسييأله أيييم هييي المشيي لة إذا  ؟ حتييى أدعوتمييوهم أدرك الةييرق 

صالً : أل تشبث نالمقطع الالحق .. وقد كنف تناقب المقطع األو  منف

تقديره على هذا النحو خاطي .. فما شطف نك األرض ول م نقلف مم 

 السواد الى السواد   

ول نه رغم ذلك رضي نالتقدير ناعتباره ال يثبف  لهة وال ينفيها .. 

 ونحم نقو  نل يثبتها  يات مادا  متعلقا نالعدد ال نوجود اللهة .

ل تقديره ) ال تقولوا لنا ألنك لو قلف لجماعة : ال تقولوا ثالثة : أ

ثالثيية شييعراً ( فالسييامع يفهييم انهييم ثالثيية مييا نييدأ يييأمر نال تمييال 

والتستر عليهم فأ بح تقيدير الجرجياني ال يثبيف اللهية وحسيب نيل 

 ويثبف عددها  يات  

مم خال  أل النهي تعلق نالثالثة فقط وكل عدد غيره فوق الثالثة 

ً في  يةة الجمع  لهة وهيم جائز الل الواحد واالثنيم يستلز  تةي يرا

ً في نقية األلفاظ     ال يقّدرول الجمل إذا اقتيى التقدير تةييرا

 

 تقدير  خر للجرجاني في قوله تعالى

 ـ ال تقولوا ثالثـة ـ

قا  الجرجاني : وال يمتنع أل تجعل المحذو  في موضع التميييز 

( وتقديره دول المو و  وي ول التــقدير : ) وال تقولوا ثالثة  لهة 
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 : ) وال تقولوا لنا أو في الوجود ثالثة  لهة ( .

فانظر الى هذا  التقدير الذو انجب تقيديرا  خير هيو عييم التقيدير 

ً  خر  االو  والنتيجة : ال تقولوا في الوجود ثالثة  لهة نل قولوا عددا

أو ي ييول معنيياه : ال تييذكروا العييدد ألن ييم ال تعرفونييه المبييدأ كثييير ال 

تةيّر ال يعلم أو ي ول : اكتموا العدد وأحفظوا السّر فانهم يحصى أو م

 ثالثة فعالً  

 قو  المنهج القصدو في الية

 

ال يوجد هنا أو احتما  ألو تقدير . ألل اللفظ المقّدر موجيود فيي 

ً . وذليك أل الييات مترانطية  نفا الية فهو ليم يحيذ  ليقيّدر مجيددا

 اليم م فصل جزً منها .

وال تقولوا ثالثة انتهوا خييرا ل يم أن رتنيي  الى : أليا قوله تع 

 مترانط مع نعيه ومع ما يسبقه وما يلحقه  ؟ هللا اله واحد 

فاللفظ المقّدر مفرد ال جمع هيو نفيا لفيظ الجاللية ) هللا ( واليذو 

ا له ) اإلله ( فأدغمف الالمال وأزيلف الهمز  واأللف الثاني فصار 

للفيظ الجاللية  ( ـ ولفيظ اإلليه ال يطليق اال ) هللا (  ـ ) هذا تخيريجهم 

 على اإلله الواحد كما هو معلو  لوجود أ  التعريف . 

ما استخرجناه كال الند مم تقدير على عادتهم العجيبة فهو : وال 

اإلله ( ثالثة  .. فيدخل نفي التعدد مم أو  العبار  �تقولوا هللا أمة )

اإللييه ( إلييه واحييد .. حيييث  الييى  خرهييا ويوضييّحه : أن رتنييي هللا أو )
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.ً  يتعلق ) المحذو  ( المزعو  ناللفظ المذكور الحقا

ف يييف يقييّدر هييو وغيييره المحييذو  المزعييو  نصيييةة الجمييع وهييم 

 يريدول مم الجملة أل تفيد نفي التعدد  ؟ 

فالجرجيييياني لييييم يميّييييز شييييأنه شييييأل الجميييييع نيييييم المخيييياطبيم 

 والمقصوديم مم القوليم : 

/ المائيد  ـ  كفر الذيم قالوا أل هللا ثالث ثالثية  لقد قوله تعالى 

73 

 171/ النساً ـ  وال تقولوا ثالثة  وقوله 

إذ أل هنياك طيائفتيم تميثالل أسييوأ وأهيول القيائليم نالتثلييث مييم 

النصار  . وتقع نينهما أكثر مم تسعة اتجاهات في فهم هذا التثليث 

. 

الثة فقد اثبتوا ثالثة  لهية فالذيم قالوا أل هللا الذو هو إله ثالث ث

م للتثليث وقولهم كفر . والذيم قالوا : اإلله واحد ل نه  وهو أسوأ فَهو

ثالثة . وهي طائفة في النصار  جمعف نيم القو  نالتوحيد الخالل 

ونيم التعدد في االقانيم في مفهو  غامض ومعقّد للةايية . ال يفهميه 

روا مثييل أول ييك فقييا  : حتييى قيياد  االتجيياه أنفسييهم ـ وهييؤالً لييم ي فيي

 انتهوا خير ل م    الل قولهم مخالف العتقادهم فافهم  .

 األ تراه قا  عبارتيم في التوحيد مختلفتيم مع كّل منهما :

  لقد كفر الذيم قالوا إل هللا ثالث ثالثة ـ نعدها : وما ميم إليه إال

 إله واحد 
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   هللا إله واحد .. ال تقولوا ثالثة انتهوا خير ل م ـ نعدها : أنما 

فأوضح للذيم كفروا نقولهم هو ثاليث : أنيه لييا ميم إليه اال إليه 

 واحد ألنهم عّددوا هللا نفسه   

وأوضييح للييذيم قييالوا اإللييه الواحييد ثالثيية : أل هييذا اإللييه الييذو 

تؤمنول نه هو هللا وأنه واحد . فانتهوا عم القو  . ولم وال فروق أل 

 ال ينتهي عم ال فر . ينتهوا عم ال فر الل ال افر

  أل اليييذيم كفيييروا سيييواً علييييهم أًنيييذرتهم إلييييه ليييم تنيييذرهم ال

  يؤمنول 

ثم انظر الى اإلعجاز المذهل في ذكر الفريق الثاني ميع األو  فيي 

 مورد المائد  :

  لقد كفر الذيم قالوا أل هللا ثالث ثالثة وما مم إليه اال إليه واحيد

.. 

ر الفرييق ا لثياني اليذو يقيو  ثالثية وال يعنيي األ ف أل السامع تيذكّ

 الواحد فسأ  : والذيم يقولول ذلك ويعنول أنه واحد هل ي فرول  ؟

ول م لم ينتهوا عما يقوليول ليمسّيم اليذيم كفيروا مينهم  فقا  : 

  عذاب اليم 

ً في مورد المائد  فانتبه . فبعض هؤالً كفر ونعض  فجمعهما معا

لقد كفير اليذيم  ر الفريق االو  كلهم لم ي فر فقا  )منهم ( نينما كفَّ 

 . قالوا أل هللا ثالث ثالثة 
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فزعم  خرول مم أمثا  الجرجاني أل ) منهم ( في الييات مزييد   

   

فافهم وتأميل وأعيد القيراً  أل ليم تفهيم ألنيي أوضيحف ليك األمير 

 ً نطريقة تظهرك على اإلعجاز الفعلي في كّل القر ل ناعتباره ) نظاما

ً ال )نظماً( في كّل مقطع   ( مح ماً   ونسيجاً واحدا
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 . التقديم والتأخير عند الجرجاني. التقديم والتأخير عند الجرجاني  77

 

الجرجاني هو الذو ننى أساس تخريب اللةة نافتراضاته العجيبية 

ً ن ثير   التي انطلف على المأل ، ذلك أل هذه األمة ولعف ولعياً شيديدا

ر التأليف مع ضعف النظر والتدقيق وعلى ع ا ما تظم .. فإنها أكث

األمم تحّدثا عم اللةة مفرداتها ونحوها وإعرانها ول نها في الواقع 

أنعد األمم عم فهم لةتها الخا ة فيالً عم وضع نظرية حصيفة في 

 علم األلسم .

: األ تر  إنك إذا قلف ) أتانيا وقيد  162قا  الجرجاني في  ص ـ 

 طلعف الشما( وذلك أذا استبطأت أنساناً وع ا هذا إذا قلف ) أتى

والشما لم تطلع ( كال أقو  في و فك له نالعجلة والمجييً قبيل 

الوقف الذو ظمَّ أنه يجيً فيه مم قولك )أتى ولم تطلع الشما نعد 

( ، هذا هيو كيال  ال ي ياد يجييً اال نانيياً وال يال  البلييغ هيو أل تبيدأ 

 ناالسم وتبني الفعل عليه. انتهى .

لقيييم ( ال ) اليينظم ( كييال الييولى أل تسييّمى نظرييية الجرجيياني ) نا

 ألنها قيمف اللةة والتراكيب قيماً .

أييير  الجرجيياني أل الجمييل المبييدوً  نفعييل وهييي الجمييل الفعلييية 

 ليسف نليةة  ؟

ماذا يرميي الجرجياني  نقوليه : ومثيل ذليك قوليه : ) وقيد اغتيدو 

والطير لم ت لّم (. أيرمي اليى أل الجميل الفعليية ال ثيير  فيي القير ل 
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 ؟ وال أشعار الجاهليم انلغ منها  ؟ليسف نليةة  

ًً نالفعييل ال  كيييف وهنيياك ال ثييير فييي كييال  هللا تعييالى مييا كييال مبتييد

 االسم :

أتى أمر هللا ، أتاهم العذاب ، قيد جياً أمير هللا ، إذا جياً نصير هللا 

والفتح ، وجاًت سيّار  ، وقا  فرعول ، وقا  الذيم كفروا ، قيل ال 

 الموارد  ؟أسأل م أجرا . ... الى م ات 

لقد ظم الجرجاني أل القائل : أتى ولم تطليع الشيما نعيد .. أمير 

يت لم ن ال  )ال يجيً اال نانياً ( . نينما ت ول هذه العبار  ذات معنى 

مختلف عم العبار  األولى : )أتى والشما لم تطلع نعد (. ألل تقديم 

طلوإ الشما كفعل على اسمها ينبيي عيم عجلية فيي المجييً اكبير 

ا يتوقع القائل .. وخال  االتفاق في الوعد نينهما ، نينما العبار  مم

الثانية تؤكد أل مجي ه في عيم الوقف المتفق عليه    لمياذا    ألنيه 

حينمييا قييّد  الفعييل أوحييى الييى السييامع أل الموعييد هييو الطلييوإ نينمييا 

 العبار  الثانية أوحى إليه فيها أل الموعد قبل الطلوإ   

مم ذلك نالتأمل فيه أوالً ووضع االستفها  المناسب ويم نك التأكد 

 ل ل عبار  ثانياً ه ذا :

 هل أتى وقد طلعف الشما  ؟ الجواب : أتى ولم تطلع الشما نعد 

 الل السائل قّد  الفعل ، فالجواب على نفا الترتيب .

 والسؤا  ينبي أل الموعد هو الطلوإ . 

شما قد طلعف  ؟ وهذا المبدأ الثانية فالسؤا  فيها : هل أتى وال
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التةيير في السؤا  وتقديم الفاعل ) الشما ( قد غيّير العبيار  كلهيا 

وأَفهم السامع أل الموعد قبل الطلوإ وأنه يسأ  عما إذا كال قد أتى 

والشما قد طلعف . وجوانه : أتى والشما لم تطلع نعد . فتم تقديم 

ً وهيذا  كليه هيو الشما عيم الفعيل فيي  ييةة السيؤا  والجيواب معيا

ً .. وليسف الثانية نانيية كميا زعيم نيل  ع ا ما قاله الجرجاني تماما

 هو تركيب  حيح لمعنى مختلف .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
345 

 

 . اختيار عشوائي  خر. اختيار عشوائي  خر88

 

. نعنوال ) فصل ( ليا تحته عنيوال قيا   الجرجياني  424ص ـ 

 وننفا نبر  كالمهُ الملي ة نالةرور وحيث قا  :

وعييالج الفسيياد الييذو  ) قييد نلةنييا مييم مييداوا  النيياس مييم داًهييم ،

عرض في  راًهم كّل مبلغ ، وانتهينا الى كّل غاية ، وأخذنا نهم عم 

نم الالحب ، ونقلناهم ميم  المجاهل التي كانوا يتعسفول نها الى السّ

الجييم المطييروق الييى النمييير الييذو يشييفي غليييل الشييارب ولييم نييدإ 

سيناه  لباطلهم عرق ينبض اال كويناه وال للخال  لسال ينطق اال أخر

 ، ولم نترك غطاً على نصر ذو عقل اال أحسرناه ..( .

ا انتهى مم ديباجته قا  :  ولّم

) اعلم أنه لما كال الةلط الذو دخل على النياس فيي حيديث اللفيظ 

كالداً الذو يسرو في العروق ويفسد المزاج وجب أل يتوخى دائباً 

نتيه ) أو فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقة مم تعهده نما يزيد في م

 قوته ( ويبقيه على  حته ويؤمنه الن ا في علته  (  .

قا  مؤلف هذه األوراق :  دق القائل ، خيذوا الح مية ميم أفيواه 

ّبعييف الجرجيياني وهييو يهينهييا هييذه اإلهانيية  المجييانيم فييأل جماعيية ات

ويمثلهييا نالناقيية الهزيليية المن سيية مييم علتهييا .. المتداعييية  ييحتها 

ّبع للداً الذو يسرو الخائر  قوتها ويمثل نف سه فيها طبيبها .. المتت

في عروقها لهي جماعة نهذا الو ف فعالً . .  نيد أل الذيم يؤمنول 
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نوجود قيمة ذاتية في اللفظ هم أمة أخر   ن يل تأكييد . ونسيجل ليك 

 الل ثبتاً نمواضيع هذا الفصل :

ـيي أرنييع  ييفحات لشييرح الييداً الييذو ذكييره الجرجيياني . امييتألت 

ً ميم ال ييؤمم نأقواليه نمختليف نعبارات  ً وا يفا التبجح واليته م معيا

ّبياإ الهيو  ،  األو ا  : شد  الةفلة ، خراب العقيو  ، الةوايية ، ات

 تأسيا الفساد ، التورط نالجهاالت .. الى ما يصعب إحصاًه  

 ـ شواهد : ثالثة أنيات ألني نُخيله ونيتال ألني تما   .

للبيييد و خيير للبحتييرو وثالييث  ـيي مثييا  قييديم ، نيييف للهاللييي ، نيييف

 إلنراهيم نم المهدو و خر النم أني فنم  .

شرح  فحة وشاهد  خر : نيتال للحطي ية ، شيرح  يفحة أخير  

 ونيف لحسال ، شرح  خر ونيف للمتنبي و خر للبحترو .

 ـ  فحة أخر  فيها سبعة شواهد شعرية مختلفة .

عشر    ـ  فحة أخر  ليا فيها شروح نل أنيات وشواهد عددها

. 

 ـ  فحتال واثنال وعشرول نيتاً لطبقات مختلفة مم الشعراً .

 ً ـ خمسة  فحات أخر  وشواهد شعرية ما يقرب مم خمسيم نيتا

لشعراً مختلفيم يتخللها نماذج مم األشعار وأنيات لبعض الخوارج 

وأني نؤاس مثلما يتخللهيا نمياذج لشيعراً جياهلييم ، شيرح  يفحة 

 لشاهد أني نؤاس  .

الث  فحات مع ستة وعشريم نيتاً  خر . شرح  فحة واحيد  ـ ث
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 لشاهد المتنبي.

.  ً  ـ شرح  فحتال مع شواهد شعرية ، ثالثة عشر نيتا

.  ً  ـ  فحتال أخريال واثنال وعشرول نيتا

. ً  ـ ثالث  فحات وخمسة وثالثيم نيتا

عوّد  الى الشرح : إلثبات أل اإلعجاز ليا في الحرو  ومذاقها 

متها مما يثقل اللسيال ميم حييث يير  النياظر أل كالمهيم وال في سال

 ليا كال  مم خطر ذلك منه نبا  ..الى  خر عباراته .

 تثبيف أل اإلعجاز ليا في اللفظ     

ونالتالي فال إعجاز القر ل ليا في اللفظ نل نالمعاني المتحصلة 

مم اللفظ  . ل م قار، الجرجاني سيدرك نال شك أل الشواهد معجز  

ً وإال ف يف تصح النتيجة مم المقارنية  وا لقر ل رنما هو معجز أييا

؟ ل م الجرجياني  ميم ميم ان شيا  االمير ألنيه يعليم أنيه لييا هنياك 

قار، حقيقي نل هي ) ناقة جرناً ( تحتاج الى كيّي وهياهو يعالجهيا  

  

 الخال ة : 

 33عدد الصفحات : 

ً    (  . نيتاً ) مائة وتسعة وتسعيم 199الشواهد الشعرية :   نيتا

 األمثا  : واحد  .

 اليات القر نية : ال يوجد   

 الحديث الشريف : ال يوجد     . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
348 

 

 

 انتبــــــــــــــه   

اسم ال تاب : دالئل اإلعجاز     والمفروض أل المقصيود إعجياز 

 القر ل ال سواه ول م أنظر :

 نما عدد المرات التي ذكر فيها لفظ الجاللة أو أسم مم أسماً هللا

في ذلك الشعر : ثالثة موارد. موضوإ البحث :  إعجاز القر ل      

 أو ه ذا يفهم مم عنوانه ) دالئل اإلعجاز (  

 توزيع موارد ذكر أسماً هللا :

 األو  : في البسملة  في أو  الفصل  .

الثاني : في الجملة األخير  في نهاية الفصل ونّصها : ونسأ  هللا 

 التوفيق والعول.

 ثالث : في شروح النتيجة في النل التي :ال

ً ال نميا كيال )  ذلك أل شيً يؤدو الى اليات ي ول القر ل معجزا

 . 257(  ./ ص  قر ناً وكال  هللا عز وجل

ومعنى ذلك : أنه ليا نمعجز ألنه  كيال  هللا  . .  نيل للينظم اليذو 

 هو مطّرد في كّل كال   .  

 والدليل هو الشواهد .

 

 : ـــهتنبيـــــ
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الدسيسة في هذه الفقر  هي : فصلُ اإلعجاز عم القر ل ـ نتعميم 

أل اإلعجاز ال يعود اليى القير ل ميم حييث هيو )  كيال  هللا  ( نيل ميم 

ً على  حيث هو نظم لل ال      والنظم عا  في كّل كال  وليا مقصورا

 كال  هللا .

 ً مم كيال   ولذلك جمع الجرجاني القليل مم كال  هللا مع ال ثير جدا

ً ـ ميع التأكييد  غيره في نسق واحد وأجر  على الجميع ح ماً واحيدا

المستمر على مزايا كال  الخليق والصيمف المسيتمر عيم مزاييا كيال  

 الخالق .

 

 :تنبيه  خر على حيلة الجرجاني 

 أل حيلة الجرجاني في الفصل المتقّد  كانف على النحو التي :

مم يرفض اليات ين ر أحد أل  إذا كانف هذه األمة ترفض أو فيها

ً .. ولي م  القر ل معجز فعند الجرجاني طريقة فذ  هي : لي م معجزا

  ..  ً  كالمنا هو الخر معجزا

فالنتيجة واحد  : ألستم تريدول إن ار اإلعجاز ليتساو  كيال  هللا 

مع كالمنا  ؟ فإذا عجزتم أل تنزلوا نالقر ل الى كالمنا فارفعوا كالمنا 

 كال  هللا    . فهني اً ألمتنا نإمامها الجرجاني .ليساوو 
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  . افتعا  الجرجاني ألحاديث نال موضوإ. افتعا  الجرجاني ألحاديث نال موضوإ99

 

 قا  الجرجاني تحف عنوال : فصل في مسائل ) إنما ( :

قل إنما حّر   أل ناسا مم النحوييم قالوا في نحو قوله تعالى :  

نيي : أل المعنى : ما حّر  ر رني الفواحب ما ظهر منها وما نطم 

 اال الفواحب .

إنميا حيّر  عليي م الميتية واليد    وذكر عم الزّجاج قوليه فيي  يية 

.  أل معناه ما حّر  اال الميتة والد 

وراح الجرجيياني يحيياو  تخييريج كالمهييم فييي كييال  هييو الةاييية فييي 

السفسطة نالرغم مم أل كال  هؤالً هو أحد المعاو  الهادمة لنظرية 

 يّد ويتعيب إلثبيات شييً ثيم يعيود اليى الجرجاني فيي الينظم . ف يال ي

 نقيه فمثله كمثل ) التي نقيف غزلها مم نعد قو (.

 كيف ت ول : إنما حّر  الميتة مساوية لقوله ما حّر  اال الميتة   ؟

الل العبييار  الخييير  هييي مؤلفيية مييم مييا  النافييية وأدا  الحصيير 

خير والمعنى أنه ليا هناك مم محيّر  سيو  الميتية واليد  .. واليى  

 الية .

نينما العبار  األولى تيمنف أل التوكيد مع ما المو ولة والمعنى 

أل الييذو حييّر  فييي هييذا الموضييع مييم الحييديث ومييا يييدور حولييه مييم 

األطعمة واألشرنة هو الميتة والد  .. الل هناك محّرمات أخير  فيي 

 مواضيع أخر  .
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واليييدليل عليييى ذليييك  ييييات و ييييات كيييال عليييى الفقهييياً أل ييييرّدوا 

صححوا نها كال  النحوييم لو كانوا يعلمول . ف م ميم محيّر  ميم وي

ً وكيم ميم محير  فيي وقيف دول وقيف وكيم ميم  الصيد ما داموا حرميا

 محّر  في ناب دول ناب  ؟

ف يف اخرجوا العبار  القر نية نطريق الحصر  ؟ أ  كال هؤالً ال 

 يصلّول وال يحّجول وال شأل لهم نبقية المحّرمات  ؟

ني :  ليا معنى كالمهم أل المعنى في هذا هو المعنى قا  الجرجا

 في ذاك  ؟

فييال ادرو كيييف يقييرأ الجرجيياني سييطورهم  ؟  ألييم يقييرأ قييولهم : 

معناه ما حّر  اال الميتة     ف ييف ال يعنيي أل المعنيى فيي هيذا لييا 

 المعنى في ذاك  ؟

ويتخييبط الجرجيياني لتوضيييح مقصييودهم نعبييارات عجيبيية وأمثليية 

 : اعجب فيقو 

ألنه ليا كّل كال  يصلح فيه ) ما ( و ) اال ( يصيلح فييه ) إنميا (  

  

فلماذا قلب الجرجاني المعادلة  ؟  إذ المفروض أل يأتي نشاهد لـ 

) إنميييا ( ال يصيييلح فييييه ) ميييا و اال ( ولييييا الع يييا الل هيييذا هيييو 

 موضوعه المبحوث فيه   

 وجاً نالشاهد : قوله تعالى : وما مم إله اال هللا 

 وزعم أنه لو قّدر كذلك ل ال : إنما مم إله هللا وهو نال معنى   
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وعلييى نفييا تقييديره المع ييوس ومثالييه الةريييب عييم الموضييوإ 

 فالتقدير ليا كذلك نل هو : 

 إنما هللا إله   

ل ييم مييم الواضييح أنييه ال يفيييد الحصيير الل المقارنيية خاط يية مييم 

 األ ل  .

حّر  رني .. ، إنما حّر   فالجمل المبحوث فيها تيمنف فعالً : إنما

علي م  . وهذه الجملة : ما مم إله اال هللا جملة مؤلفة مم نفي دخيل 

 على شبه جملة مع أدا  الحصر فما هي عالقته نالجملة الفعلية  ؟

ال ادرو نأو شيً التز  هؤالً : نقواعدهم الخاط ة مم األ ل أ  

ذا اال موضيوإ نالمعاني أ  نالمنطق .. الشييً التزميوا نيه .. وميا هي

. ً  اخترعته االعتباطية مم نفسها اختراعا

 

 :  تنبيــــــــــه

 

راح الجرجيياني يسييرد األمثليية علييى النحييو الييذو ال يييدرو مييا هييو 

 جامعاً نيم اليات والشواهد الشعرية في خلطة واحد   :

  إنّما يستجيَُب الذيَم يسَمعُول ،  ا أنَف ُمنذٌر ، مع إنما  وإنّم

اب مم هللا وإنما أنف والد : النم قيا الرقيّات والمتنبي  مصعب شه

. 

  ا حييرَّ  علَييي ُم الَميتيية ، مييع إنمييا يييدافع عييم أحسييانهم أنييا  إنّميي
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 ومثلي للفرزدق .

 ... إلو أنتمُ االّ نشٌر مثلُنا  ما وجدت  اال شهاب ، مع 

  هم في طُةيانِهم يَعمُهيول زعيم ، ميع :  هللاُ يستهَز، نِهم ويَمدُ

 العواذ  أننّي في غمر  ... وه ذا دواليك  .

وهذه األمة تقرأ في كتياب هللا : ) قُيلو لَيو إجتمعيفو األنيُا والجيمُّ 

هم  علييى ألو يييأتُوا نمثييِل هييذا القيير ل ال يييأتوَل نمثلييِه ولَييو كييال نَعُييي

لبعٍض ظهيرا ( . ومع ذلك فقد جمعف والزالف تجمع هذا القر ل مع 

رو عليى أقوا  السفهاً مم ال جم واألنا في م يال ضييق واحيد تُجي

الجميع قواعدها التي انتدعتها    مم غير أل يثير ذليك غيير َ رجيٍل 

 منهم  .
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 . تقديرات الجرجاني االعتباطية. تقديرات الجرجاني االعتباطية1010

 

 قا  الجرجاني وهو يشرح األس لة المقّدر  للفعل ) قا  (  :

واعليم أل اليذو تيراه فيي التنزيييل ميم لفيظ ) قيا  ( مفصيوالً غييير 

هيلو أتياَك حيديُث ضييف  طو  هذا هو التقدير فييه كقوليه تعيالى مع

ً قييياَ  سييال ٌ قيييو ٌ  إنييراهيَم الم َييرميم إذو دخليييوا عليييه فقيييالوا سَييالما

جاً على ما يقع في انفا المخليوقيم ميم السيؤا  فلميا  ُمن َرُول  

كال في العير  إذا قييل لهيم : دخيل قيو  عليى فيالل فقيالوا كيذا ، أل 

هو  ؟ ويقو  المجيب قا  كذا اخرج ال ال  ذلك المخرج يقولوا : فما 

 الل الناس خوطبوا نما يتعارفونه  ... الخ  .

ثييم قييّدر الجرجيياني األسيي لة المالئميية ه ييذا : فقرنييه إليييهم قييا  اال 

 تأكلول ؟ 

 السؤا  هو : فما قا  حيم وضع الطعا  نيم أيديهم  ؟

ى هيذا النحيو وميا قا  مؤلف هذا ال تاب : ما أدراه أل السؤا  عل

أدراه أل اليرور  العرفية تقتيي خالفه  ؟ إذ المتعار  أل الرجيل 

إذا وضع الطعا  نيم يدو قو  فالسامع للقصة ننتظر منه أل يقو  : 

 فما قالوا حيم وضع الطعا   ؟

وال يسأ  السامع : ماذا قا  الواضع للطعا      فانتبه أيها القار، 

 النبيه   

نخال  المتعار  ألمر مقصيود تيرك ذكيره وميا  ولذلك جاً ال ال 
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تركه اال ألل السؤا  المقّدر نخالفه .. ألنه لميا قيا  : ) اال تيأكلول ( 

فهم السامع أمراً ميى وجاً نخال  توقعاته وهو انهم لم يأكلوا كما 

( الل  هييو المتعييار  فتحييّو  السييامع األل لينظيير الييى إنييراهيم ) 

هيي نخيال  ايية  يور  يعرضيها أو الصور  التيي يعرضيها القير ل 

كال  للمخلوقيم .. فهو يعرض الصور  شاخصة حيّة متحركة كما لو 

ً أميياَ  عينيييه . ونعييود الييى كالمييه  كييال السييامع يشيياهد الحييدث واقعييا

فنقو  : ه ذا قّدر الجرجاني جميع األس لة الميمر  نزعمه نحيث ال 

لخيالق يختليف يبقى معها شيً يم م فيه للمرً أل ييّدعي أل كيال  ا

 عم ال ال  المتعار  نشيً .. فقتل كيف قّدر ثم قتّل كيف قّدر  

 انظر الى األس لة المقّدر  وأجونتها المنّزلة :

 س : فما قالوا حيم رأوه وقد تةيّر ودخلته الخيفة  ؟

 ج : قالوا ال تخف  .

 ( : فما قا  موسى له  ؟ وفي قصة موسى )

 ج : قا  ربُّ السمواِت واألرض 

نا نثالث  وفي قصة مؤمم يا :   .ف ذنُوهما فعززَّ

لُول  سؤا  الجرجاني : فما قالوا  ؟ ج :   ؟ قالوا أنا إلي ُم مرسَ

نيخ نيخ للجرجياني ميا هييذه ال نيوز البالغيية التيي يسيتخرجها مييم 

 التنزيل  ؟

وكأل العقو  البشيرية عياجز  عيم اإلتييال نمثيل أسي لته المقيّدر  

و تا  نيم طرفيم ال يحتاج الى أل تقدير مزعو   العجيبة لسياق حوار
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 ؟  

على أنك تالحظ نوضوح كيا  : أنيه لميا قيا  : ف يذنوهما فعززنيا 

نثالييث ، فييالمتوقع كييال  الثالييث نعييد ت ييذيب االثنيييم    وإذا كييال ثميية 

سؤا  مقيدر فهيو : فميا قيا  الثاليث  ؟ ولييا فميا قيالوا .. ويفاجيأك 

الثالييث وحييده وهنييا ت مييم البالغيية القيير ل أل الجميييع قييالوا وليييا 

وأسرار علم النفا وعظمة األنبياً والرسل وأشياً أخر  في كال  

 هللا  .

وه ييذا يسترسييل الجرجيياني فييي تقييدير األسيي لة المالئميية لجميييع 

 نصوص ) الح اية (:

يييول ُم اليييذو أُرسيييَل إليييي ُم  فميييا قيييا  فرعيييول  ؟  :  قييياَ  أل  رسَ

  لَمجنُول  

قاَ  ربُّ المشرَق والمةيربِ وميا نينَهميا ألو   :  فما قا  موسى  ؟

نتم تعقلول   كُ

قيا  لي م اتخيذَت إلهياً غيَيرو ألجعلنَّيك ميم  فما قيا  فرعيول ؟ : 

 المسَجونيم 

ًٍ ُمبيم  فما قا  موسى ؟ :   . قاَ  أو لُو ج تُك نشي

 قا  فأِت نه ألو كنَف مم الصادقيم  فما قا  فرعول ؟ : 

ي : جاً ذلك كله على تقدير السؤا  والجواب كالذو قا  الجرجان

 جرت نه العاد  نيم المخلوقيــم  
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وقييد رأيييف أنييه نخييال  مييا جييرت نييه العيياد  نيييم المخلييوقيم ألنييه 

نخال  كال  المخلوقيم كونه كال  معجز وكال  المخلوقيم غير معجز 

لعنة .. فال كال الجرجاني يريد إثبات أنه ك ال  المخلوقيم ال فرق . ف

 هللا على نالغة الجرجاني   

 

 :إنتبــــــــــــه  

 

 إذا وضعف طعاماً لييوفك فانك تقو  : تفيلوا كلوا واشرنوا .

وال تقيييو  : اال تيييأكوا  ؟  فأنيييف ال تقيييو  هيييذه العبيييار  إال حينميييا 

يفعلول أمريم اثنيم معا االو  : االمتناإ عم األكل والثاني الصيمف 

ه سؤا  يتيمم إن ارا على امتناعهم عم األكل لحد تلك اللحظة    ألن

، فلم يفهم الجرجاني االمر مم  يةة ال ال  أيياً مثلما لم يفهمه مم 

 القصة  .
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  . اكتشافات الجرجاني. اكتشافات الجرجاني1111

 

ً ثيم ييرِ  نيه نري ياً فقيد  قا  تعيالى :  وميم ي سيب خطي يةً أو إثميا

 احتمَل نهتاناً وإثماً مبينا 

ا ال يخفى في مجموإ الجملتيم ال في قا  الجرجاني : ) الشرط كم

كّل واحد  منهما على انفراد وال في واحد  دول األخر  ألننا أل قلنا 

: أنيه فيي كيّل واحيد  منهييا عليى االنفيراد وجعلناهميا شييرطيم ، وإذا 

ً وال قلنيا أنيه  ًً واحيدا فعلنا ذلك اقتيتا جزاًيم وليا معنا إالّ جزا

ه إشيراك ميا لييا نشيرط فيي في واحد  منهميا دول االخير  ليز  مني

 الجز  نالشرط وذلك ماال يخفى فساده  ( .

أقو  : أل الذو ال يخفى فساده هيو كيال  الجرجياني . فهيذه اليية 

فيهييا هندسيية هييي أنعييد شيييً عييم عقييل الجرجيياني . اال يالحييظ هييذا 

المتعسف وجود شرطيم فعالً في جملية الشيرط وجيزاًيم فيي جملية 

 الجزاً  ؟

لمتعسف أل أحد الشرطيم تييمم شيرطيم  خيريم اال يالحظ هذا ا

تفرعيياً علييى الشييرط االو   ؟ وال أحييَد الجييزاًيم هييو نفييُا الشييرط 

 االو  نأحِد فروعه مع إضافة )مبينا(  ؟

فهذه الية العجيبة تيمنف جميع االحتماالت المؤلفة ميم الشيرط 

 والجزاًات المتعدد  في  ل واحد  .

ً .الشرط االو  : ي سب خطي ة أو أث  ما
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. ً  الشرط الثاني : ير  نه نري ا

 ً الجييزاً العييا  : احتمييل نهتانيياً ) نييالرمي ( و ) أثمييا ( كييال خافيييا

 فأ بح ) مبينا ( نالرمي أيديهم .

 هذا يعني إذا رجعنا للشرط االو  والثاني وجزاًيهما :

أ . أل مم ي سب خطي ة ـ ولم ير  نها نري اً فال تصل تلك الخطي ة 

 ثم نل تبقى خطي ة  .الى درجة اإل

 ب . ومم ي سب إثماً وال ير  نه نري اً ـ فقد اكتسب إثماً وحسب  .

ً فقد احتمل نهتاناً وإثمياً )  ج . ومم ي سب خطي ة وير  نها نري ا

 نالرمي (  .

. ً  د . ومم ي سب أثماً وير  نه نري اً فقد احتمل نهتاناً وإثماً مبينا

ية .. والتي ال يعقلها الجرجياني وهذه االحتماالت المت ونة مم ال

 وأمثاله   

فالخطي ية تتحيو  اليى اثيم نيالرمي ، واإلثيم يتحيو  اليى إثيم مبيييم 

 نالرمي وكل مم العمليتيم هو نهتال .

وسبب ذلك هو : وُجود ) أو ( في الشرط يقانلُه العطُف نالواو في 

   ًِ  الجزا

 الجزاً .ووجودُ اإلثِم في الشرط وتحوله الى إثٍم ُمبيٍم في 

 ووجود نهتاٍل في الجزاً وغيانه في الشرط .

 قا  في  خر كالمه نشأل األو ا  السانقة :

" أنا نعليم أل الجيزاً أمير يتعليق إيجانيه نمجميوإ ميا حصيل ميم 
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الجملتيم فليا هو الكتساب الخطي ة على انفراد وال لرمي البيروً 

   على اإلطالق نل لرمي البروً نخطي ة كانف مم الرامي " 

أقو  : ف يف زعيم أوالً أل الشيرطَ واحيدٌ والجيزاً واحيدٌ  ؟ فهيذا 

 اعترا  نوجود شرطيم ؟

وما عالقة هذه النتيجة الواضحة كّل الوضوح نيالتخريج النحيوو 

 الذو انبهرت نه األمة اللةوية ؟

مو ي سويب خطي ية أو أثميا ثيم يَير  نيه  أليا هللا هو القائيل  :  وَمي

 ؟  نري ا 

قا  : ومم ي سَبو أخوه أو انُم عمه خطي ة أو أثما ثيم  ألل هللا ما

ير  نه نري ا ، ليأتي الجرجاني ويوّضح لنا أل الخطي ة ) يَجبو ( أل 

ه نري يا فهيو  ت ول ميم الراميي  ؟ نعيم ليو رميى عيم أخييه وانيم عّمي

 كالرامي االو  ال فرق . 

 انتبهوا يا أمة اللةة والنحو   انتبهوا قبل فوات األوال   
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  . اختيار عشوائي  خر. اختيار عشوائي  خر1212

 

. فصل تحف عنوال : هذه فصو  شتى في أمير اللفيظ  251ص ـ 

 والنظم . قا :

) فيها فيلُ شحٍذ للبصير  وزياد  كشف فيها مم السرير  وغلط 

 الناس في هذه الباب كثير  (   

شرح الجرجاني عالقة اللفظ نالمعنى إلثبيات شيي يم متناقيييم ، 

ني الح مية لتراكيب اللةة عموماً وتحويلها ويبدو أل هدفه هد  المعا

الييى لةيية ) سوفسييطائية  وخالييية مييم المعنييى المحييدد الييذو ترمييي ) 

البالغة ( كعلم الى نقيده ميم جهية المعنيى وجهية اللةية. فقيد تحاميل 

على اللةة مم حيث هي لةة ، وعلى معنيى اللفيظ ميم حييث هيو لفيظ 

أل الجرجاني يعتني  مجّرد.. وأذا تنزلف عم مناقشة كّل ذلك وظننف

نالنظم فاجأك أيياً أل النظم ليا هو النظم الذو هدفه إنراز المعنى 

ألنيه مييم هييذه الجهيية يحيياو  تسيخيف أول ييك الييذيم يعتنييول نييالمعنى 

الحا ل مم النظم فماذا يريد الجرجياني إذل  ؟  ال يرييد سيو  هيد  

إلعجاز ( اللةة كلها وهذا مم أوضح األمور إذا قارنف كتانه ) دالئل ا

نما ذكرته لك في القسم االو  مم كلماته في البالغة واعتداًه  على 

) الصدق ( وتأييده لل يذب فيي الفصيل المعنيول نعنيوال ) دفياإ عيم 

 ( .7ال ذانيم ( وهو الفصل )

 وهاهو في هذا ال تاب يحتا  لذلك نوسيلة أخر   :
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قييا  نعييد أل جيياً نشييواهد شييعرية متييياد  فييي المعنييى وهييي ) 

 قارنة في قو  النظم( استعملها كتمهيد للو و  الى غايته  :مت

) ومعلو  أل سبيَل ال ال  التصوير والصياغة وأّل سيبيل المعنيى 

 سبيل الشَيً الذو يقع التصوير والصون فيه  ... ( .

 وهذا ال ال   حيح لّحد الل ول م انظر ما قا  نعده :

 ميا أل محياالً إذا ) فالفية والذهب يصان منهما خاتم أو سوار ف

أل أردت النظر في  ون الخاتم وفي جود  العمل ورداًته أل تنظر 

الى الفيية الحاملية لتليك الصيور ، كيذلك محيا  إذا أردت أل تعير  

 م ال الفيل والمزية في ال ال  أل تنظر في مجرّدِ معناه  ( .

 قل لي نرنك أتعد هذا الرجل معتوها ألم دّجاالً  ؟

ات كونها ) أدا  ( لصياغة المعنى كما الذهب ماد  ألم يمثل المفرد

 لصياغة الخاتم؟  أليا الخاتم في هذا المثا  هو مثلٌ للمعنى  ؟

ف يف يعر  الناظر العمل ورداًتيه ؟ ألييا الجرجياني هيو اليذو 

 يطالبه أل ال ينظر الى الذهب نل ينظر الى  ياغته  ؟

ي عباراته كلمة نالطبع الجرجاني ما كال يحسب أل أحداً سينظر ف

كلمة ويحاسبه كما افعل األمثلة   أليا هو الذو شبّه الخاتم نالمعنى  

 ؟

 واذل فعليه أل ينظر للخاتم ال للذهب أو الفية  ؟

واذل فالناظر في ال ال  يجب على هذا التشبيه أل ينظر للمعنى ال 

للمفردات الل مثل المعنى هو مثل الخاتم ، ف ميا ينظير للخياتم ينظير 
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 عنى  ؟للم

ف يف يأمره الجرجاني في نفا العبار  أال ينظر للمعنى ، وييأمر 

 الصائغ أل ينظر للخاتم  ؟

ا  اكثير ميم  ً الى هيذا الحيد ول نيه دّجي نعم أل الجرجاني ليا غبيا

 هذا الحد .

ثم قا  : ) وكما إننا لو فّيلنا خاتمياً عليى خياتم نيال ت يول فيية 

ييالً له مم حيث هو خاتم  ( هذا أجود أو فّصه انفا لم ي م ذلك تف

. 

ً ال ميم حييث  نعم سي ول تفييالً له مم حيث أل مادته انفا ثمنا

  ياغته .

وماد  ال ال  هي المفردات والمفردات عند الجرجاني ليا واحد  

مم حديد واألخر  ميم ذهيب الل الصيياغة والينظم يعطييال للمفيرد  

 رونقها   نماذا  ؟

الواضح الجلي المقبيو  والمعقيو  .. ن ونها تتركّب ألداً المعنى 

فما عالقة المثل الميروب ننظريية الينظم    إذا كيال الجرجياني فيي 

 النهاية ال يؤمم نتمايز المفردات وال يؤمم نالمعنى معاً ؟ ثم قا  :

) كييذلك إذا فيييلنا نيتيياً ) أو كالميياً ( مييم اجييل معنيياه أل ال ي ييول 

 قاطع فاعرفه  (  . تفييالً له مم حيث هو شعر أو كال  وهذا

ميياهو القيياطع ؟  ومييا هييو الييذو عرفنيياه مييم قبييل حتييى يم ننييا أل 

 نعر  هذا  ؟
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كيف إذل نفّيل كالماً على كال  إذا لم ننظر للمعنى المتحصل مم 

 ال ال   ؟

مييا هييي فييي األسيياس فائييد  ال ييال  أهييي ألداً المعنييى ألييم لمجييرد 

 الهذيال ؟

اني أل ننظر اليى المفيردات إذا لم ننظر للمعنى فهل يقترح الجرج

كيف تتركّب مع نعيها فإذا كانف متالئمة ن تفي نذلك ولو لم تيؤدو 

 الى أو معنى  ؟

أنييي ال اسييأ  الجرجيياني نييل اسييأ  أول ييك الييذيم عبييدوه والزالييوا 

يعبدونه : مم من م يرفع رأسه ليشيرح لنيا نظريية الجرجياني فيقيدر 

ًُ على إ يداَر ُح يٍم نقيّدو وفيق تليك ال ترهيات التيي أسيميتموها المر

 نظرية النظم  ؟

 

 :تنبيــــه 

 

حيلة الجرجاني في المثل السيانق تركّيزت فيي تلبييا االمير عليى 

ً أل  القار، نسانق علم منه وقصد الى ذلك ـ فيأني قيد دعوتيك ميرارا

 تقرأ كتاني هذا نتأل وتف ّر وتركيز ذهم :

غته ألل الخيياتم فيييه شييي ال منفصييالل : مادتييه ونفاسييتها و يييا

 المتمثلة في نقشه فرب ماد  نفيسة ننقب ردوً ونالع ا  .

أما ال ال  فصياغته مم مادته األ لية وهي المفردات ال ينتج منه 
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شي ال كالخاتم نيل شييً واحيد هيو ) عبيار  ذات معنيى ( . فيالمعنى 

والصياغة في ال ال  هيي شييً واحيد نخيال  الخياتم اليذو  يياغته 

نهميا قيمتيه .. فيافهم ذليك فهيو االمير شيً ومادته شيً  خر ل يل م

 القاطع قطع هللا رقاب ال ذانيم .

ألل الصياغة الردي ة في ال ال  تيؤدو اليى رداً  المعنيى نخيال  

الخاتم فالصياغة الردي ة ال تؤثر على قيمة الذهب ، فتأمل في حيلته 

 هذه ، إذ جعل الذهب مثالً للمعنى.

 

 :تنبيـــه  خــر 

 

الفصييل السييانق أل يُعلّييم القييار، النظيير الييى  أراد الجرجيياني مييم

 التراكيب مم حيث هي تراكيب ال معاني   

وال فائد  مم ذلك نالطبع إالّ ما يحلم نه الجرجاني مم هجر األكل 

للقر ل وترك التدنر في معانيه ، ولذلك اكثر ما استطاإ مم الشواهد 

 :  الشعرية االعتباطية المعنى وأنهى الفصل ندسيسة حيث قا 

) .. ليا كالمنا يفهم مم مفردتيم نحو ) قعد وجلا ( ول م فيما 

يفهم مم مجموإ كال  ومجموإ كال   خير ، نحيو أل تنظير فيي قوليه 

وقو  الناس ) قتل البعض إحيياً  ول م في القصاص حيا   تعالى 

للجميع ( فأنه وأل جرت عاد  الناس أل يقولوا فيي مثيل هيذا أنهميا 

احد فليا هذا القو  قوالً يم م األخذ نظاهره إذ عبارتال معبرهما و
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 المفهو  مم أحد ال الميم غير المفهو  مم الخر  (  . انتهى   

وه ذا ينتهي الفصل مم غير أل يوضيح الجرجياني ميا هيي مييز  

أحيدهما عليى األخيير ... وه يذا ييودإ الجرجيياني فيي خليد القييار، أل 

 الناس (   تساوو العبارتيم هو ) مما جرت عليه عاد  

فمم هم الناس قبل الجرجاني الذيم مم عادتهم تساوو العبارتيم 

 ـ عبار  الخالق وعبار  المخلوق  ؟

ليّو شي ِنا لقُلنيا مثيَل … اللهم غفرانك : نعم هناك فعالً ميم قيا  ) 

هذا إلو هذا إالّ أساطيُر األولّيم ( .. ل م الجرجاني جعلهيا ميم عياد  

 كّل الناس   

  

  قو  القصديةقو  القصدية

  في العبار  القر نية والعبار  الجرجانيةفي العبار  القر نية والعبار  الجرجانية

 

أوحى الجرجاني للقار، فيي المقارنية الخير أل العبيار  القر نيية 

كال  وكال  الناس كال  ـ ومم يدرو لعله لوال الخو  أعلم أل عبار  

ً لييؤمم  الناس افيل مم العبار  القر نية .. وكأنه يدفع القار، دفعيا

 نذلك .

ً وال عينياً ومم هنا نعلم للمأل أل  هذه العبار  ميا وجيدت لهيا أثيرا

في أو مصدر تاريخي أو معجمي أو لةوو وإنها مم وضع الجرجاني 

 نفسه    ألل عبارتهم الجاهلية هي ) القتل أنفى للقتل ( .
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ومم يدرو لعل البعض ممم أغواه شيطال الجرجاني يظم فعالً أل 

قوله ) قَتلُ البعِض  العبار  يم م مقارنتها نالعبار  القر نية  ؟  وهي

ًٌ للجميع  ( .  إحيا

لذلك نقو  أل عبار  الجرجياني أو ) النياس ( هيي عبيار  خاط ية 

ً ال في عالم المعاني وال في عالم البالغة     وال تساوو نقيرا

الل قوله ) قتلُ ( ندأ نالقتل .. والقتل ظلم عظيم والبيدً نيه جهيل 

 في الُح م ..

لقصيياص ( والقصيياص عقونيية علييى والعبييار  القر نييية ذكييرت ) ا

القتييل ال انتييداً فييي القتييل فالفييارق نينهمييا هييو الفييارق نيييم الحييق 

 والباطل .

وقوله ) قتل البعض ( مم هو هذا البعض ؟ في حيم خلف العبار  

القر نية مم ذلك فهل تنصيح العبيار  نقتيل نسيبة ميم النياس فيي كيّل 

 زمال ل ي يعيب الخرول ؟ .

ميييع  ، هييل الجميييع مييوتى في ييول فييي قتييل وقولييه ) إحييياً ( للج

ًً للموتى؟  األحياً إحيا

وقوله ) للجميع ( أل كال يقصد الجميع مم األحياً الباقيم ف يف 

يحييهم وهم إحياً أ الً  ؟ وما عالقة ) الجميع ( نقتل البعض ؟ إنما 

العالقة مع البعض وإل كال القصد يحييهم دوماً فهيو ناطيل ألنهيم ال 

 ا  ند أل يموتو

ـ وحيا ٌ  ل م في القصاص حيا   نينما ذكرت العبار  القر نية أل 
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ن ر  غير معّرفة وال معلومة والمعنى زياد  معينة في  جا  نعيي م 

مم جهة قتل القاتل ـ فيقل لذلك القتل نهذا الردإ ومم جهة قلة عدد 

القتلة نالقصاص ومم جهة تطبيق العد  والح م اإللهي . وقا  ) ل م 

 لم يقل إحياً الجميع  ( و

فييأو أحمييق فييي هييذا العييالم يقييارل العبييار  القر نييية المح ميية مييم 

جميع جهاتها لةة ومعاني وألفاظاً ونسقاً وجماالً نالعبار  الجرجانية 

ال اذنيية فييي كييّل لفييظ مييم ألفاظهييا المخزييية نمعانيهييا المتناقييية فييي 

رتيم اليى داخلها ؟  وإل كنف تشك فتأمل وإل كنف تشك فترجم العبا

) كفّار ( مم قو   خريم وال تخبيرهم نيل سيلهم فقيط أيهميا المح مية 

 البليةة وأيهما الهذيال  ؟

 

  ال غير  على القر ل وال غير  على البالغةال غير  على القر ل وال غير  على البالغة

 

فأيم غير  الجرجاني على اليديم وعليى القير ل وقيد خيتم الفصيل 

 النف نمثل هذا اإليحاً الى تساوو العبارتيم عند الناس  ؟

ُيه عليى القير ل وقيد اكتفيى نيالقو  أل هيذا االعتقياد أيم هي  يرت غَ

اليم م أل يؤخذ نه على ظاهره ، فلم يطلعنا على ظاهره فييالً عيم 

 ناطنه  ؟

وقبل ذلك أيم هيي غيرتيه عليى البالغية .. وفيي هيذا األمير مجيا  

 واسع إلظهار البراعة في البالغة  ؟
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أحسيم الشيعر كيال .. إل الميدافع عيم أكيذب ال يال  وعيم مقولية ) 

 أكذنه ( لم تطيعه نفسه للدفاإ عم أ دقه  .  ولو كال أنلغ ال ال   .

ومرت ألف سنة ولم يرفع أحد مم تالمذ  الجرجياني وميا أكثيرهم 

عقيرته للدفاإ عم الية أو للدفاإ عم البالغة أو للدفاإ عم الصدق  

  

 هـ   [ 471هـ     ومات سنة   400الجرجاني ولد سنة  ]
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 يد المنطلق وعمرويد المنطلق وعمرو. ز. ز1313

 

يتلخل كال  الجرجاني في الفروق نيم العبارتيم : ) زيدٌ منطلِق 

( و ) زيدُ الُمنطلق( فيي أل األوليى تفييدُ اإلخبيار عيم انطيالق زييد ، 

والثانية تفيدُ اإلخبار عيم أل المنطليق المعليو  انطالقيه للسيامع هيو 

األمر واضيح زيدٌ دول غيره ـ فتأمل تجد هذه الجملة وافية وإل هذا 

نهييذا السييطر الييذو كتبنيياه وغنييي عييم شييرح  ييفحتيم كيياملتيم أنييى 

الجرجاني االّ أل يجعلهما نخصوص العبارتيم  ..  فهيو هنيا يسيهب 

ليوضح الواضحات وهناك يصمف حينما يتعلق األمر نالمقارنية نييم 

 الترهات واليات البيّنات .

العبييار  ل نييه خييتم الشييرح نواحييد  مييم مسييوداته حينمييا أعلييم أل 

ِ حا  مم األحوا  . هذا  التالية ) زيد المنطلق وعمرو ( ال تّصُح نأّو

 نل كالمه : 

) ذلك ألنك أردت أل تثبف انطالقاً مخصو اً قد كال مم واحد فإذا 

أثبته لزيد لم يصح إثباته لعمرو ثم إذا كال االنطالق مم إثنييم فإنيه 

و هما المنطلقال ال ينبةي أل تجمع نينهما في الخبر فتقو  زيد وعمر

 أل تفرق فتثبته أوالً لزيد ثم تجيً فتثبته لعمرو.( انتهى كالمه  .

إذل فالعبار  الصحيحة هي إحد  عبارتيم ) زيد منطلق وعمرو ( 

للمعنى األو  أو ) زيد وعميرو هميا المنطلقيال ( للمعنيى الثياني أميا 

.. ال عبار  ) زيد المنطلق وعمرو ( فهي خاط ة مم جميع الجهات .
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ً عم الفاعيل اليذو هيو إثنييم كميا تصيح األوليى وال تصيح  تصح خبرا

ً عم الحا  كما تصح الثانية .  خبرا

 هذه هي نراعة الجرجاني   وهذه هي قدراته اللةوية   

مييا در  أل السييائل لييو سييأ  : مييم المنطلييق مييم النيياس وأجانييه 

ميع المجيب : زيدٌ المنطلق .. ثم قا  : وعمرو لصحف العبار  مم ج

 الوجوه   

ول ال المجيُب قد أثبف أل االنطالق المعلو  وقع مم اثنييم األو  

زيد والثاني عمروا فأو انله في هذا العالم يح مُ على الجملة نالخطأ 

 وللجملة مجا  واسع لالستعما ؟

فما أدراه أل المجيب ال ير  اال واحداً والناس في سباق مثالً فقا  

حظة رأ  الخر فقا  وعمرو ثم رأ  نعد ذلك : زيدُ المنطلق ثم نعد ل

ً في غيّه وغيروره وتبجحيه فقيا  .. والجرجياني ..  الجرجاني منطلقا

 فلماذا ال تقع إجانته  حيحة  ؟

نل يصح أو عدد  خر معطوفاً على ) المنطلق ( االو  ، نل يصيح 

لو قّد  الحا  أو الخبر .. إذ لو سأ  السائل : مم المنطلق مم الناس 

المجييييب : المنطليييق زييييد وعميييرو وماليييك .. وسيييعيد  .. اليييخ   وقيييا 

 لصحف العبار  .

 فانتبهوا يا أرناب العرنية الى ) إما  نالغت م (  .

انتبهوا اليى مقا يده األخير  ميم وراً ذليك والتيي تجيدونها فيي 

الفصو  فأل إيياح هذا ال م الهائل مم االعتباط مم قبل رجل واحد 
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 ا أذكر ل م نماذج وأوضح ل م المسالك  .هو أمر غير معقو  ، وإنم
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 . نموذج  خر مم لةويات الجرجاني. نموذج  خر مم لةويات الجرجاني1414

 

 زعم الجرجاني في قو  الشاعر :

 إذا أتيَف أنا مرواَل تسألهُ      وجدته حاِضراه الجودُ وال ر ُ 

زعم أل ِغنى الجملِة عم الواو ) وجدتُه َوحاضراه الجود وال ر  

 ( له سببال :

ا ليسف مما تأخذ مفعيوليم ول نهيا المتعديية األو  : أل وجدته هن

الييى مفعييو  واحييد كقولييك : ) وجييّدُت اليييالة ( . والثيياني أل لتقييديم 

ً في الةنى عم الواو .  الخبر الذو هو حاضراه تأثيرا

وشرح ذلك نقوله : أنه لو قا  : وجدته الجود وال ر  حاضراه لم 

ه يقيرب فيي يحسم حسنه الل وكأل السبب في حسنه مع التقيديم أني

 المعنى مم قولك : وجدته حاضره الجود وال ر    

إنّا نسأ  األمة اللةوية العرنية واالستشراقية معاً عيم معنيى هيذا 

 الهذيال  ؟

كيف ي ول الفعل ) وجدت ( هنا نمفعو  واحد ؟ وهل ييتم المعنيى 

نقوله ) وجدته ( حيث اليمير هو المفعو  االو   ؟ أ  أنه ال ي تمل 

ملة الخبريية التيي هيي موضيع نصيب عليى الحيا  تقيو  مقيا  اال نالج

 المفعو  الثاني ؟

 ً وقارنه نقوله : وجدت اليالة : في حيم أل الجملة مختلفة تماما

: فهنا وجد اليالة نفسها ال على حا  معيم والصحيح هو المقارنة 
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 مع قولك :

وجدت الياّلة غارقةً في النهر . فأنظر الى حيله وم ره وخداعه 

 نه مم المحا  أل تخفي على الرجل هذه األمور الظاهر  .أل

وأفييرد حاضييراه الييى : ) حاضييره الجييود وال يير  ( إلثبييات حسيينه 

وغناه عم الواو فما عالقة المفرد والمثنى نالموضوإ المتحّدث عنه 

؟ ألييييا التقيييدير نيييالواو أو الةنيييى عنيييه يبقيييى هيييو نفسيييه : وجدتيييه 

ضيره أو وجدتيه وحاضيراه أو وحاضره الجيود وال ير  أو وجدتيه حا

كما في البيف نةير واو ؟ ليسف الجملة غنيةً عم اليواو نيل هيي ميع 

الواو ذات داللة ونةيرها ذات داللة أخير  ، وميع اإلفيراد لهيا داللية 

ومع التثنية لها أخر ..  وإنما البراعة هي في إيياح هذه الفروق 

التعبير عنها نالرغم الداللية المعلومة نالسليقة والتي ال يم م للعوا  

َو أميٌر ليم يفعليه الجرجياني وال تالمذتيه ،  مم شعورهم نالفوارق وهُ

وال أسال  االعتبياط وال أخالفهيم .  إل وجيود اليواو يفييد فيي إيقياإ 

الوجدال على الجود وال ير  عطفياً عليى وجيدال المميدوح ، وغيياب 

 الييواو إنمييا يشييعر نوجييدال الجييود وال يير  حييا  وجدانييه نةييير عطييف

ً فيييه كييّل حيييم ال ينتظيير  ًً منييه وحيياالً متلبسييا وكأنهمييا أ ييبحا جييز

 حيورهما أو وجدانهما نعد وجدانه .
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 . مقارنة أخر  غريبة. مقارنة أخر  غريبة1515

 

 : 219في ص ـ 

في قولهم ) قمف .. وأّ ك وَجهه ( ـ قا  الجرجاني : ليسف الواو 

 فيها للحا  وليا المعنى قمف  اكاً وجهه ول م : أ ك وجهه  

قا  أل الواو هنا للحا  ليرد عليه الجرجاني ؟ ومم هو ومم الذو 

الذو يشك أل المتحدث يريد و ف حدث ميى نتجسيده في الحاضر 

وعطف الحركة على قمف فيبدأ ناألمر الواضح وينتهي دوماً نالخطأ 

 الفاضح  :

فييأراد أل يثبييف هييذا ) الجديييد ( الم تشييف ويبطييل مييزاعم قييو  ) 

 : هو مثل قوله : وهمييم ( ال وجود لهم فقا 

 ولقد أّمر على الل يم يسبني     فمييف ثم قلف ال يعنيني

قا  وكما أل ) أّمر ( ههنا نمعنى مررت ف ذلك ) وأ ك ( نمعنيى 

    ف  

 ً ما عالقة هذا نذاك ؟ وما هذا التناقض حييث قيا  لييا هيو  ياكا

 ول م أ ك ثم يقو  نمعنى    ف   ؟ 

ماضيي وقوليه وأ يك : نقيل ميم فال قوله : قمُف : حدٌث وقيع نال

 الماضي الى الحاضر لتجسيد الحركة نحادث معيم وقع سلفاً.

أما البيف فمراده في الميارإ وهو  فة مستمر  للشاعر . كونه 

ً أنيه  ً وحاليه أنيه يسيبّه .. وحيا  الشياعر دوميا يمر عليى الل ييم دوميا
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 يميي يقو  ال يعنيني  

الل يييم يسييبني ـ أو  وكييال نمقييدوره أل يقييو  : ولقييد مييررت علييى

وهييو يسييبني ول نييه كييال سيحصيير ذلييك نواقعيية واحييد  معينيية فييي 

الماضي نينما هو يرييد أل هيذا الفعيل يت يرر ميم الل ييم ـ وإل حاليه 

ً أنه يميي ويقو  ال يعنيني .  دائما

نحم نناقب الجرجاني على قواعده وعلى مسلّمات القو  النحوية 

ً  خر والبالغية وأسرار فإل لجملة ) قمف  . وأ ك وجهه ( .. تفسيرا

 على منهجنا .

ً ناللهجيية العامييية  هييذه العبييار  وأمثالهييا ال زالييف مسييتعملة يوميييا

 نصوٍر مختلفة فيقو  المعجب ننفسه مثلها كقولهم :

) فقمف وأضرنه على رأسه ( ـ وال يقو  وضرنته    ومعناها : ) 

وهيذا عليى فقمف  "وحالي في القيا " أني أضرنه على رأسيه  (  . 

ً للفعييل  تقييديرنا الييذو ينطييوو علييى جمليية ال ضييرور  لييذكرها تفسيييرا

 الميارإ .

وكما ذكرت لك يحاو  القائل نقل الذهم نالفعل الميارإ لتصوير 

الحا  في الزمم الحاضر ندالً مم الماضي الذو أكده الفعل الماضي ) 

مم  قمف ( . ف أل السامع تصّور المشهد ، وعاد المت لم ينقل الحدث

مشييهد معييايم فييي الييزمم الحاضيير وهييذا هييو سييبب االلتفييات الزمنييي 

 ال ثير التداو . 

ول ييم فهييم النحييوييم القييدامى ومييم جيياً نعييدهم ) للحييا  ( أنييه ال 
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يجوز االّ عند النصب مثل ) قمف ضارناً له على رأسيه ( ـ اسيتدعى 

تفسير العبار  وتقدير زمم مةاير لزمنها و يرفها عيم الحيا  وهيو 

 .خطأ  

وحقيقيية االميير أل الييواو هييي واو الحييا  نصييوره المختلفيية وهييي 

تتقلب ما شيائف فيي التراكييب .. وميم هنيا ذكرنيا ميرارا أل القواعيد 

ً ونتعسف حتى إذا اسقط في أييديهم ورأوا أل  النحوية وضعف جزافا

الشواذ عم القاعد  أ بحف اكثر مم الجارية في القاعد  وضعوا لها 

 فسيرات جزافية مثل هذه وغيرها نالم ات  .قواعد استثنائية أو ت

وهذا واضح ميم سيوً تقيدير الجملية ، والفعيل المييارإ ـ حييث 

قّدره الجرجاني نالماضي على نسق قمف فقا  ) قمف و   ف وجهه 

   ) 

تر  فما الذو جعل القائل يقو  وأ ك ندال مم    ف ؟ وهل كال 

جياً نيه إذا قيّدر يعجزه أل يقيو  : )  ي  ف ( ؟ وميا الجدييد اليذو  

ً للزمم الذو قصده  القائل ؟   زمناً مةايرا

ر العبار  .. اللهم االّ كمم فسر  إل هذا معناه أل الجرجاني لم يفسّ

الماً نعد الجهد نالماً    ألنه ناقض نظريته فيي الينظم نتةييير نظيم 

 اللفظ .

 فانظر الى تقديرنا للفعل وتقديره وقارل األمريم ننفسك  .
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 :ـــــه تنبيـــ

 

سييقطف ميير  أخيير  نظرييية الجرجيياني فييي اليينظم وأتلفهييا ننفسييه 

حينما جعل نظم ) قمف وأ ك وجهيه ( هيو نفيا معنيى نظيم ) قميف 

 و   ف وجهه (   

مم دالئل اإلعجاز ففيها يعرض الجرجاني معنى   117انظر ص ـ 

 النظم  

حيث قا  : ) جاًني مسرعا ، وجاًني وهو يسرإ ، وجياً وهيو 

 وجاًني وقد أسرإ ، وجاًني قد أسرإ :يسرإ ، 

 فيعر  ل ٍل مم ذلك موضعه ويجيً نه حيث ينبةي له ( .

 ومعنى ذلك أل ل ل تركيب مم هذه التراكيب معناه وله موضعه  

 فنسى الجرجاني ذلك كله وزعم أل  أ ك هو    ف  

مثلما نساها في عشرات المواضع األخر  .. مثلما نساها عشرات 

تحمسيم للجرجاني في م ات المواضع ، مم شروحهم في التالمذ  الم

 البالغة والخطانة والشعر و يات القر ل واألحاديث  .. 
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 . اختيار عشوائي. اختيار عشوائي1616

 

 : 123الصفحة 

 فصل نعنوال ) مزايا في النظم نحسب المعاني واألغراض ( .

. شييرح  ييفحتيم فييي مزايييا اليينظم .. ن ييال  الطائييل مييم وراًه 1

. ً  مطلقا

 ثة أنيات مم الشعر القديم .. ثال2

 . نيف للعباس انم األحنف : قالوا خراسال أقصى ما يراد ننا .. 3

. شاهد ثالثة أنيات النم الدمينة . إلفات الى الفصل واالست ناس 4

 في قوله ) تريديم قتلي قد ضفرت نذلك ( .

لييية أخييف 5 . شيياهد  خيير ثالثيية أنيييات للشييطرنجي علييى لسييال عُ

 الرشيد .

 الى جملة قد احسب في قوله : إلفات 

ما أعجب الشيً ترجوه فتحرمه    قد كنف أحسب أني قد مألت 

 يدو

. شيياهد  خيير : نيتييال ألنييي داود ) ه ييذا ( وهييو األيييادو شيياعر 6

 جاهلي :

 ولقد اغتدو يدافع ركني ..

 . شاهد  خر النم البّواب : أرنعة أنيات  خرها :7

 جلوال قتل الهو  رجال    فأني ذلك الر
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 إلفات الى العجز .

 هـ ( :  خره  240. شاهد  خر لعبد الصمد انم المعذ  ) ت 8

 يرفع عيناه الى رنه     يدعو وفوق ال بد اليسر 

 إلفات الى موضع يدعو

 . شاهد  خر لجرير :  خره 9

  دإ الةواني إذ رميم فؤاده     دإ الزجاجة ما لذاك تدالِ 

 إلفات الى : ما لذاك 

 :خال ة الفصل 

 نيف 20عدد الشواهد الشعرية : 

 عدد الشواهد القر نية : ال يوجد 

 الموضوإ : مزايا النظم نحسب المعاني واألغراض 

 اسم ال تاب : دالئل اإلعجاز  

 إعجاز ماذا وإعجاز مم  ؟

 

 :تنبيــــه 

 

 قد تقو  أل قو  الشاعر : وال قتل الهو  رجالً   فإني ذلك الرجل 

نظميياً حسييناً. ول نييك إذا حاكمتييه علييى الحييق أجييده كالمييا جميييال و

والمنطق وجدته كالماً كاذناً فالمت لم لم يقتل ومم هنا قا  الجرجاني 

 احسم الشعر أكذنه  
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 فهو يقصد هذه األ نا  وأشباهها  .

أقو  : سبحال رنك رب العز  عما يصفول     وماذا كنا نت لم مم 

ةة الموحّد  والمعنى الفعلي أو  ما انتدأنا ن تاب النظا  القر ني والل

 لأللفاظ والحل القصدو والدالالت العامة ؟

ً : فيإذا نظيرت فيي البييف  ً لفظيا ألم نقل انظر في األلفاظ كلها لفظيا

وجدت شرطاً هو : ) إل قتل الهو  رجال ( . ثم جواناً للشرط : فأني 

ذلك الرجل . فلم يقتل الهو  رجالً نعد وإنما هو محمو  على الشرط 

 م ي ذب الشاعر .فل

ألم نقل ثم انظر الى اللفظ ومعناه الجذرو وقيمته قبل االسيتعما  

ثم أنظره في االستعما  .. فإذا فعلف وجدت ) قتل ( على األ يل هيو 

إيقا  الحركة عّمم وقع عليه الفعل وليا هو ) إهالك القتل نإخراج 

 ( ـ وهم لم الد  ( ، اال تر  أل هللا تعالى قا  ) فلم تقتلول أنبياً هللا

يقتلييوا نبييياً ميينهم علييى المعنييى اال ييطالحي ول يينهم أميياتوا سييننهم 

وأوقفوا حركة شرائعهم فانظرلفظ " قتل" في معاني الحرو  ـ نيل 

فييي اإلن ليزييية والييذو هييو نفييا انظيير  الفعييل ) 

. ) ثم  1اللفظ نتةيير نسيط تجد أحد استعماالته الباقية هو ) أوقف (

) الهو  (  وعمومه فلو قا  ) الحب ( أو ) الةرا  ( أو ) انظر قوله 

ً وهيي عنيدهم مرادفيات يحيل  ً شيديدا العشق ( الختلف المعنى اختالفا

نعيييها محييل الييبعض الخيير ـ ل نييه قييا  ) الهييو  ( ـ والهييو  ـ  

                                                        

 أرظ ه فر معارر ني/ وف مي نيلغة نيموحدة ث ح ف نيقاف  1
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والهواً مم مصيدر واحيد ومعنياه األ يلي التخيبّط واتبياإ الخيياالت 

ول نه أطلق على المحب التصافه نذلك ـ واألوها  نال عقل أو رويّة ـ 

فقد  دق كّل الصدق في ذلك نل فلسفياً طانق الح مة المعلومة ميم 

التناقض نيم الحرية والوجود ـ حيث االلتزا  وجود والتخبط فناً ـ 

أو االلتزا  نالعقل حركة وحيا  ومجانبة العقل توقف وموت فما تجده 

الى الصدق و حة الو ف مم جمالية وحسم في البيف إنما مرجعه 

ودقة اختيار األلفاظ والتناغم والتالئم نيم السبب والنتيجية نصيور  

منطقييية . واعلييم أل للميينهج القصييدو رأو فييي البالغيية خال ييته أل 

الصدق ودقة الو ف وتيوّخي الحقيقية نشيةف وقيو  ينيتج ال محالية 

سيلةً لبلون كالماً نليةاً فالبالغة ليسف هدفاً وال قصداً وال غايةً وال و

أمر ـ نيل هيي تحصييل حا يل للصيدق عنيد الميت لم .. وقيد ذكرنيا أل 

نالغيية القيير ل هييي تحصيييل حا ييل لصييدقه المطلييق وانطباقييه علييى 

حقائق الموجودات نأسرها ، نحيث أل المعنى الذو يشير الى حقيقة 

ال يم ييم أل يشييار إليييه ندقيية و ييدق اال نعبييار  واحييد  فقييط فلسييفياً 

ً وكل ع بار  غير تليك سيت ول كاذنية فيي جيزً معييم وليذلك ومنطقيا

 ار القر ل انلغ ال ال  ألنه أ دقه . هذا هو خال ة الرأو القصدو 

وهييو نقيييض البالغيية الجرجانييية القائميية علييى ال ييذب والخلييط نيييم 

المفييردات نالمرادفييات والجمييود علييى المعنييى الييذهني اال ييطالحي 

 للمفرد  .
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  لى هللا على سيدنا ونبيناوالحمد هلل رب العالميم و

 محمد النبي المختار وعلى  له الطيِّبيم

 الطاهريم  األنرار
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