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إننا عندما وضعنا عنوان الجزء األول من كتابنا "تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج" 

بلفظ وصفة التصحيح: "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" لم يكن يساورنا 

فيه شك من جهة ما هو مفهوم النحو حقا، وما هو مفهوم التصحيح أيضا  . وإنه ليس 

ينبغي اعتبار غالب ما دأب من اختالف بصري- كوفي وقبيله اعتباره نحو  ا أو من 

النحو؛ فإنَّ هذه اختالفات جدلية بنائية َما قْبَل قيام النحو علما بالمعنى المنطقي 

 والّصحيح؛

 

لكن ههنا مواقع للقول تساق غالبًا على وجه وضع مقام القول وشأنه موضعًا ومقاًما 

غير سهل، ومنها هذا االستدالل البن مضاء بتعليل ابن جني وبالطبع تقرير َمْن بعدهما 

لذينك التعليل واالستدالل، إذ اللغة إبانة وإعراب وصورة لنظمة واقعية كما النظمة 

الميكانيكية الفيزيائية تماماً؛ وليس بجسم وال مكون أولى بالركنية في النسق، ولكن لكل 

كني األلسني، الذي هو بالطبع ليس سابقا لبنية  منها ركٌن َوموضٌع فيه على النموذج الرُّ

 الواقع بل هو ممثل صنفيٌّ ضمن نماذجه المستقّرأة.
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:تمهيد  

علنا جو "تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج"صنا األجزاء األربعة لإذا كنا قد خصّ    

اا؛ فكان األول منها منها جزء   أمر وشأن من األصول العلميةلكل  س يتأسّ  لما مخصوص 

العلم  اء أصلأصيال على كون علم األسمت ،المتمثل في البيان ،الفقه والعلم كله عليه أمر  

 ا ثمَّ لهَ ك اءَ مَ األسْ  مَ آدَ  لمَ عَ قوله تعالى:}وَ الحق في  ما نتلوه مناإلدراك على مشكاة منتظم و

 لمَ ال ع   كَ انَحَ بْ ' قالوا س  ينَ ق  اد  صَ  كنتمْ  إنْ  ؤالء  هَ  اء  مَ ي بأسْ أنبئون   فقالَ  كة  الئ  لى المَ عَ  مْ ه  ضَ رَ عَ 

َ ' فلمَّ مْ ه  ائ  مَ بأسْ  مْ أنبئه   م  ا آدَ يَ  ' قالَ يم  ك  الحَ  يم  ل  العَ  أنتَ  تنا إنكَ لمْ ا عَ لنا إال مَ   همْ ائ  مْ بأسْ  مْ ه  ا أنبأ

 ا كنتمْ مَ وَ  ونَ د  ا تبْ مَ  لم  أعْ وَ  ض  األرْ وَ  ات  اوَ مَ السَّ  بَ غيْ  لم  إني أعْ  لكمْ  أقلْ  ألمْ  قالَ 

ي ة فمحوريّ ونبهنا إلى ضرورة النظر في مقوالت  (، فعرضنا31.. 30'{)البقرةونَ تكتم  

َشكلَ  باعتبار النحو عصبَ  - النحو العربي ، سام التوحيدمقولة أقفي و -الداللة التفكير وم 

سنة حتى ا وكتاب   المبين الوحي أحسن الحديث وبيان من ما نزلالتي لم ترد فيالمقولة 

لنا الجزء الثاني للدين. وجع األوحدَ  البيانَ  الفلسفي الدخيل   بفعل التقليد والقاموس   تمسي

 كمْ ليْ عَ  ة هللا  مَ عْ وا ن  اذكر  :}وَ عّز َوجلَّ به ربنا  ا بما أمروائتمار   إيمانا   تذكرة لمن يذكر

ي يثاقه  م  وَ   بذات   يم  ل  عَ  هللاَ  ' إنَّ اتقوا هللاْ نا' وْ أطعْ نا وْ عْ مْ سْ  إذ قلتمْ  به   اثقكمْ وَ  الذ 

امة إقعليهم السالم هي الغاية من الوحي وبعث األنبياء والرسل  أنَّ  (8'{)المائدةور  د  الص  

، حققوت على األرض تتبع ن، وأن اإلسالم شريعةالدين وعبادة رب الكون رب العالمي

جوهرها:  ، وأن اإليمان حقيقة شرعية عمليةى باالنتماءوليس فحسب أماني ودعو

فالجواهر والحقائق ال اعتبار لها ولوجودها إال  (284نا'{)البقرةأطعْ وَ  ناعْ م  قالوا سَ }وَ 

 امجموع  ها و في عالقة النصح بسواء في تنزلها من اللسان إلى الواقع والتجلي، أ ،كاملة

كما جعل  ،نعضي تخذوال أن ي   ،تبعيض ابتسارية وال إال كذلك من غيرعتبر ال ي   امنتظم  

نة ث، وكان م  . وجعلنا الجزء الثالاخفون كثير  بدونها وي  الذين من قبلنا الكتاب قراطيس ي  

بل ربها ا بين يدي رحمته ويلهم النحل سلوك سرسل الرياح نشر  من هللا تعالى الذي ي  

ناه جعل السالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من اتبع رضوانه سبلَ  يَْهد يذلال، و

فصال ، بناء استوى ممتناسق متسق تصّورا لبناء ووشاء هللا تعالى أن يكون عرض  

منقوص،  ا إياه كامال غيرظم  برى المطروحة في علم التفسير، ناالك اا لكل القضايَ وجامع  

ة محدّد معدودة مفاهيمَ ها على قواعد بناؤ مؤّسسنظرية  ،الّصارملتقعيد العلمي وبا

يبقى هذا العلم  ،هودليل برهان الحقوب سير التي بدونها، هي بمثابة مفاتيح علم التفتحديدا  

كل  إنَّ و هو ما كان بناء على هيكلة نظرية. ذلك، ألن العلم حقيقة ،مسّمىا على غير سم  ا
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، قائق معلومةالمفاهيم حت بها هذه ليس إلى اليوم جميعها بال استثناءالتفاسير المعروضة 

 .د المجيدمن القول في كالم هللا تعالى الحمي الّصحيحو السّدادرجى اإلمكان في ال ي   ومنه

آن العظيم القول في الحروف المقطعة والتحديد لبنية القر وكذلك من خاللها يحصل أقوم  

 تفصيال للكتاب.

من أعظم الوجوه  ،هتمامباال صَّ فهو على غرار ما أثير وخ  ا الجزء الرابع أمّ     

 القرآن   اتَ كيف وقد أزرى الواقع باألمة حتى ب بالشريعة والكتاب. الّصلةفي  مكّوناتالو

ذات لقن تجويده بور أنه يتلى وي  ح على الجمه  ّر  ص   ترانيمَ  ال يعدو رهْ على أمة من الدَّ 

.لغناءوا اعمَ للسَّ  تيات الالمقامَ   

ل الخلق تفصيكتاب " أفردنا كتاب موضوع حوار األديان والمذاهب الفقهية وإذا كنا قد  

كون هذه  وال يعارض فإن ذلك ال يمنععن الكتاب األول بأجزائه األربعة،  "واألمر

عند هللا  قبلالقضية هي من صلب إدراك حقيقة الدين، وحقيقة اإلسالم، الدين الذي ال ي  

 نه سبيل  أ ،المذاهبي فإنه ليس للشك مدخل البتة تعدّدبخصوص ال أيضا  تعالى سواه، و

ة ماء، صوف مة الباطلة ما بلَّ للمقاوالذي ال يزال ممثال  ،بل الشيطانمن س   ضل مبين  م  

بهة ، الجمن المقوالت التي بثها وفرضها االستشراق "حوار األديانهذه المقولة " وأنَّ 

 مسّمىليم وا ركز عليه من التع، أعتى جبهات الصليبية الحضارية، في طيات مالفكرية

 بالتشكيك في العلوم اإلنسانية، الذي وجد فيه الوليجة لتقويض بناء كيان األمة اإلسالمية،

الل، االستقالقوة و والصد عن العلوم النافعة والفاعلة في حيازة ،وأسسها تاريخها

ودة إلنجاز العوالعودة بإمكان قوي غير مستحيل، بل مذلل قريب لمن يفقه كنه التاريخ، 

و من هذا  ة الشهود خير أمة أخرجت للناس.مهمتها والشأن العظيم الذي أخرجت له، أمّ 

رحمه  –م من أن ابن حز بالذات، يستنبط ضالل وعدم فقه كنه ما يظنه البعض اكتشافا  

". وإنما العلم ما كان الدين المقارن" أو "مقارنة األديانأول من أوجد علم " -!هللا

حق، والحق أن الدين عند هللا اإلسالم. وإنما دخل عليهم الداخل من خطإ مرجعه ال

الباطلة  ومطابقتها بهذا المعنى الباطل لمقولتهم "مجادلة أهل الكتابالداللي ل" تصّورال

د أو علمهم الباطل الذي ما أنزل به من سلطان، إن هو إال إفك افتروه واسم سموه من عن

 أنفسهم.

فهو في فضاء  . لهمكّمال ال بالجزء الثالثاتصا أقرب هو في أصله هذا العمل   

على البعد  يص،وبنحو من التخص اوتحديد  وموضوع التناسق التركيبي والبنيوي للقرآن، 

بعناوين  أمكن القول، بأنه إذا كان الكثير من الكتب قد صدرتلئن و ي.الّصوتالمعجمي و

معينة في  آن الكريم، وقد أشارت إلى تراتيبتشير إلى أيسر الطرق وأمثلها لحفظ القر
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وسع الجهد ل طريقة تنظيم الوقت وغيره مما يتصل بالزمن والتدبير األحسن والمناسب

من وليس ل ،والشروط المتاحة والممكنة لذلك، فلئن كان ذلك حقا وكان مؤكدا فضله

ه، فإننا يرجو أن يكون ممن كتبت له الحسنى في الكتاب من حفظة القرآن إال أن يأخذ ب

 آنَ نا القرْ رْ سَّ يَ  لقدْ نرى أعظم تجلي لقوله تعالى المثنى آيات بينات في سورة القمر:}وَ 

ي الّصوتفي عظيم ومحكم التناسق المعجمي ولذلك  إن ،'{ر  ك  دَّ م   نْ م   لْ فهَ  لذكر  ل  

ية للدماغ. المتناسق والمنتظم مع الهيئة الخلوية الوظيف موضوعاتي للقرآن الحكيم،وال

. له ذكره وحفظه تيسرَ  هذا التجلي ومن يشهد فؤاده  

ها تاجمكن تقريرها وراجح احتمال استنوأالمستنبطات،  وجليّ  عظيم لئن كان هذا من   

من طرق ووجوه البحث والنظر، فإن الذي نهدفه أو نهدف إليه  طريق ووجهمن غير 

ام إلتم استجالئه إلى هذا اإلنساء والتأجيلنا من حيث صعوبة هو األمر الذي اضطرّ 

 ينا بشطر منه،اكتفف جزأين " حتى فرض نفسه أن يكونعلم الكالم مفاتيحالجزء الثالث "

تابة لما جاء وك ا وبحثا  كلية اإلنجاز تفكير  ، المدة التي استغرقت عقد من الزمن أو يزيدل

كنت  ". وفي هذه المدة وعلى هذه المسافة،تذكرة العلماءبعد األجزاء الثالثة األولى من "

إتمام عملي  ما يمكنه أن يسعفني ويساعدني فيعساي أجد  ،باحثا   ينح   دَ عْ بَ  حينا   ت  ألتف  

 ادئ النظربا أكثر ما أفرحني فيه بيّ . وبالفعل وجدت كتمن اآللية أو النموذج الرياضي

عنوانه "المنهج العلمي الرياضي في دراسة القرآن الكريم"1؛ على غالفه بيانات 

جمعيتين،  نرياضيتي ، بصيغتينيتوسطها منظم مرجعي ثنائي ،رسمية مجاالتية جذابة

ا كنت منشغال خاللها بأعمال مستجدة، وطمع   اولمّ  مدمجتي المجال وشرطه أو حدوده.

الكتيب  هذا الكتاب أو في في المزيد من الزاد العلمي والمنهاجي، لم أنظر وانتظارا   أيضا  

ون أو المسلم جمال الدين األفغاني والتحليل التاريخيإال حين فراغي من آخر عمل "

ته ما أنسأ بل خالجني ما هو أكثر من الشعور بأمر إتمام " حين استشعرتوالتاريخ

لى هللا على هدي قول نبينا ص اتام   ذا قبول حسن إال إذا كان متقنا   ما ليس يكونم وأجلته

عليه وآله وسلم: "إنَّ هللاَ  يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه"2. لكن ولألسف ما وجدت 

ئة التي في حدوده األولى أو لنقل في الهي تصّوروبقي ال ،شيئاالكتيب  هذا في جوف

ات من غير خروج عن ذ ،بخصوصه علي التعقيبي أوال إال ما يتحتم ارتسمت عند

ل عج !الموضوع بل هو من صميم الكلمة التي جعل هللا تعالى جل جالله وتعالى اسمه

.النهىو البصائر بادا فطنا من أوليلها ع  

                                                   

 1 المنهج العلمي الرياضي في دراسة القرآن الكريم  إدريس الخرشاف أستاذ مساعد بكلية العلوم قسم الرياضيات
1884/ 204اإليداع القانوني  –دار النشر المغربية الدار البيضاء  -الرباط    

  2 رواه الطبراني في األوسط وأبو يعلى وغيرهما عن عائشة رضي هللا عنها
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ة حديثة سنحاول في هذه الدراسة الجديدة أن نقوم بقراء»يقول أو قال الدكتور الكريم:    

ضة واألفكار ا العزيز وذلك قصد التمكن من تحديد الخطوط العريإن صح التعبير لكتابن
 الرئيسية التي تطرق إليها الحق سبحانه وتعالى في كتابه المبين.«3

، زجاله من جهة تصريف لفظ القراءة م ،كان الشطر األول من كالم الدكتور سائغا   إذا   

اإلبطال على وعاد ب ،مستقرّ ما تلفظ به لسانه في شقه التالي ال قرار له في الحق وال  فإن

يضة الخطوط العرفتحديد ما أسماه وما استساغه من اللفظ والتعبير " .هذا التسويغ

قلت:  !وغ الحق؟بل" ومتى جاز للحق التفكر وال يكون التفكر إال بغاية ةيواألفكار الرئيس

 ل "التي تطرق إليها الحق تحديد ما أريَد على اإلطالق، وذلك هو المجال البياني

وصريح  نالمبي الحقب هذا الكالم عين الخطل مردود سبحانه وتعالى في كتابه المبين"

 م  له  لعَ وَ  م  ه  لي  إ زلَ ا ن  مَ  لناس  ل   نَ ّي  تبَ ل   الذكرَ  كَ أنزلنا إلي  : }وَ فإنه قد نزل قوله تعالى القرآن؛
فمحمد صلى  (22البروج'{)د  جيمَ  آن  قر   وَ ه   ل  ( وقوله جل وعال: }بَ 44'{)النحلونَ تفكر  يَ 

 كم  لي  إ هللا   ول  س  إني رَ  ا الناس  هَ ا أي  يَ  هللا عليه وسلم هو رسول هللا إلى العالمين: }قل  
يجعله  " في اآلية من سورة النحلالناسمجال " يؤطر ( فهذا251{)األعرافجميعا  

 أيضا   ق؛ ثم التأطير على المنحى أو المحور الثاني محور القرآن بيانا فهو اإلطالمطلقا  

مثبتا   بخاّصة "المجيد"4. التأطير األول كون محمد صلى هللا عليه وسلم العنصر الكريم 

اني أن المخاطب انطباقا بكاف الخطاب الكريم في "إليك" من آية النحل؛ والتأطير الث

يرين التأط ذينك الخطابي الكريم للقرآن المجيد مطلق. وفي هذا الحقل وبينالمجال 

 ينَ ّي  ان  ب  ونوا رَ ك ن  لك  العليم الحكيم: }وَ  عّز َوجل  مين حقل الربانية فيما نتلوه من قوله الحكي
(97'{)آل عمران ونَ س  ر  تد   ا كنتم  بمَ وَ  تابَ الك   ونَ لم  تع   ا كنتم  بمَ   

ل وبيانه ه وكفي كفاء أداء الرسالة وتبليغ ما أنزأمر   الكتاب قد تم  تبيان ما أنزل من    

اح حقل بوفاة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم؛ أما الدراسة فمجالها منفتح انفت

م ينطق لسانه التكليف إلى يوم الدين. لقد توفي رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ول
الشريف بأن   حد سرعة الضوء هي 31 متر/الثانية وهي مستقرّ ة في المضمون الدراسي 

ليه الصالة ه االستخالفي عحّيزللقرآن الكريم بلسانه العربي المبين ألنها ليست من 

ما ك تماما  والسالم. والحقائق الدراسية هذه وعلى كل طور نسبتها إلى علم الحق هي 

صوير ر" في تمع شخص "الخض قصة موسى عليه السالم ما يروى ويحفظ منجاء في

                                                   

  3 المنهج العلمي الرياضي – ص8

  4 انظر: مفاتيح علم الكتاب)1( – ص180..183
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أن مدى علمه بعلم الحق بقدر ما ينال منقار الطائر من اليم؛ فال يصح أن نقول ب

 دراستنا قد تحيط بما تطرق إليه الحق.

ء إذا نحن فهمنا هذا األمر أو تذكرناه، فإن األمر الثاني األساس لالنطالق والبنا   

يسري  قاله األخ الكريم المهندس السليم في ربط القرآن الكريم بالرياضيات، هو ما

، عرضه: الجدير باألخذ والنظر مميّزود وهو يقدم عرضه الالّسعأحمد حمدي أبو 

اللغة  رياضياتمما أسماه ب" " كفرعرياضيات ألفاظ ومعاني القرآن الكريممقدمة في "
 ضمن عشرين نصيحة من، قوله (2002 -2429" )العربية في القرآن الكريم

":وألفاظ لغة القرآن لنصائح لباحث رياضيات معانيالتوصيات وا"  

:2نصيحة»  

هم شيئا يد إن زاد حده لن تففي استخدام الرياضيات )ألن ذلك مضلل( حيث التجر الغلوّ الوسطية ، فعدم     

احث ، في الدراسة للقرآن بدون أدوات رياضية، ألن القرآن يفهم حسب قدرة وعلم الب الغلوّ عدم  أيضا  ، ومنه

تزيد من  واألدوات والعالقات الرياضية هي أدوات هامة لن يستطيع الباحث التوصل إلى نتائج إال بدونها فهي

 قدرته على فهم القرآن الكريم.

ر للعين كلمات )علي غرار أدوات الكشف عما ال يظهالكشف عن ما يخفي من ال محيث باألدوات الرياضية يت   

ج بشكل رياضي المجردة في الكون( فيؤدي لنشوء رابط منهجي أوسع أفقا بشكل يؤدي لوثبات في صياغة النتائ

منضبط )مع ضرورة الحفاظ علي جوهر ذلك وهو أن األدوات والعالقات الرياضية هي هيكل، والوحي هو 

ا عن ن اعتمدت على األدوات الرياضية أكثر من الوحي اتجهت لالنحراف بعيدمحتوى وروح ذلك الهيكل  فإ

«الوحي ، وإن اتجهت للوحي دون األدوات الرياضية اتجهت للبطء وضعف في تدبر الوحي.  

:21نصيحة »  

 تحذير هام:

 األرقام ال تطلق إال ببرهان قاطع، بحيث تكون مسلمة بديهية

يتطلب اجتماع األمة كلها على مقياس موحدألن إعطاء أعداد لمعنى القرآن   

 فالمتر معتمد في العالم كله على أساس قياس اتفقوا عليه فيه ، وكذلك الكيلو جرام

 فال يوجد اختالف في المتر ، وال فى الكيلو جرام 

 رغم أنه مجرد اتفاق اصطالحي على وحدة قياسية، وليس مسلمة بديهية

«لكلمات ومعاني القرآن الكريم فابتعد عن إعطاء أي موازين عددية  
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:ال ريب من أعظم ما وفق إليه من وفق من عباد الرحمان مدارسة القرآن  

عبد ن ع ،بكر بن خنيسعن ، ن الّزبرقان داود بحدثنا بشر بن هالل الّصّواف ، حدثنا  ابن ماجه ، قال : ىرو"

قال :عبد هللا بن عمرو ، عن عبد هللا بن يزيد ، عن  الّرحمان بن زياد ،  

داهما ؛ إحبحلقتين ، فإذا هوذات يوم من بعض حجره، فدخل المسجد ليه وسلم صلى هللا ع خرج رسول هللا 

؛ على خير كل"   عليه وسلم :، فقال النبي صلى هللا، واألخرى يتعلّمون ويعلّمونيقرؤون القرآن ويدعون هللا

 -" ا؛ فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وهؤالء يتعلّمون، وإنّما بعثت معلّمهؤالء يقرؤون القرآن ويدعون هللا

.فجلس معهم  

 ... وسنده ضعيف جدّا ؛ داود واه ، وعبد الّرحمان - وهو اإلفريقّي - وبكر ضعيفان"5 

ْن ب ي وت  َّللاَّ  َعْن أَب ي ه َرْيَرةَ قَاَل قَاَل َرس ول  َّللاَّ  َصلَّى اللَّهم عَلَْيه  َوَسلََّم و"    تَاَب ...َما اْجتََمَع قَْوم  ف ي بَْيت  م   يَتْل وَن ك 
نْدَه  "6 ْحَمة  َوَحفَّتْه م  الَْماَل ئ َكة  َوذََكَره م  َّللاَّ  ف يَمْن ع  م  الرَّ يَتْه  ينَة  َوَغش  م  السَّك  ْم إ الَّ نََزلَْت َعلَيْه   َّللاَّ  َويَتَدَاَرس ونَه  بَْينَه 

 "وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب"7 

 "فضل العالم على العباد كفضلي على أدناكم"8 

ام ، هو أن المقيمكن بحال من األحوال إغفاله وال إهماله بيد أن الذي يتحتم علمه وال   

مات مقاحكيم، فال يجوز فيه ما يجوز في غيره من ال الذي للقرآن العظيم مقام عليّ 

ا تدل والموضوعات من اآلليات والمقاربات المنهاجية، كما هو ممثل هنا أوضح جليا فيم

 عليه هذه المواد البيانية:

... إن زاد حده لن تفهم شيئا منه - الغلوّ عدم  –الوسطية   

ق نصح ا هو التوقف، ليس يحد  كونها تعبّ  -قراءة التنزيل –فاألصل في القراءة هنا    

َحقّ ق  لوعالقة  لتسبيح إال اإلنسان بكالم خالقه سبحانه وتعالى بالمعنى والحال الحاضر الم 

هج ال تقبل وال التي تنطبق هنا بضوابط التفسير. فهذه المواد بما هي ممثلة لن الّضوابطب

أن يكون  -!هللا انسبح -فالقرآن الكريم ال ينبغي له و موضع لها في مقام المنهاجية الحق.

الحقل  اربات محض منهاجية نسبية ذاتية غير مجمع عليها، كما يدل على ذلكا لمقغرض  

 دارس.بمرجع ذات ال " وقبيله، على ما يرى مرتبطا  الغلو  عدم الداللي غير الثابت ل"

                                                   

  5 ملتقى أهل الحديث

  6 صحيح مسلم – شرح مختصر األحاديث- موسوعة النابلسي

  7 من حديث: "من سلك طريقا يطلب فيه علما..."- سنن ابي داود- موقع الكلم الطيب- أحاديث في فضل العلم

  8 من حديث أبي أمامة رضي هللا عنه- رواه الترمذي برقم )2282( وقال حديث حسن؛ والحديث في إسناده ضعف، 

ما. عن مكحول بإسناد حسن مرسل، وعن الحسن البصري بإسناد حسن مرسل أيضا  فيتقوى به 8881ورواه الدارمي  

)فضل العالم على العابد( –الهامش. عن موقع األلوكة الشرعية  -21ينظر: مختصر منهاج  القاصدين ص     
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ذا من أراد أن يلج ه وهذه من أقوى المرتكزات التي وجب أن تضبط وينضبط بها كلّ 

 ، أقول مما جاء فيالمجال العظيم والخطير من الدراسات، وإنما يقدر األمور الحكماء  

مان " لألستاذ عادل عبد الرحالنظام المقطعي وداللته في سورة البقرةمقدمة رسالة "

عبد هللا إبراهيم9 )مع لزوم التنويه على بعض الشوائب البيانية كلفظة "التربة" فهي ال 

شر الحق عن كل مناهج الب لّو  تجوز على أي من الوجوه(. فال بد من استحضار ع  

واشتهرت. ونظرياتهم مهما عظمت في نظرهم  

رتكز بنائي ولرفع هذا العضل البياني الذي ليس يقف حده في البيان بالطبع، بل هو م   

االعتبار  ولزوم في البناء، وجب االنتباه ا إلى اختالالت مصاحبة تصاعديا  سيؤدي حتم  

 ألمرين وحقيقتين ذواتي خطر جد هامتين:

تمييز الفهم عن الدراسة؛ فهما مختلفان. -1  

.تراتبية الخطوط المجالية الدراسية -2  

.ة نهج وآلية وعملفالفهم قيمة وحال، والدراس  

ا ة هنمتضّمنعلى مطلق الشروط  جميعا  رآن المجيد هو هدى للعالمين وللناس الق   

: }الم' عالىولنتل الحق في قوله ت من غير استلزام للمعرفة الرياضية وغيرهابالطبع 

ا مَّ م  الة وَ الصَّ  ونَ يم  ق  ي  ب وَ بالغيْ  نونَ ؤم  ي   ينَ الذ   ينَ تق  لم  ى ل  د  ه   يه  ' ف  بَ يْ ال رَ  تاب  الك   كَ ذل  

 كَ ' أولئ  نَ نووق  ي   مْ ه   ة  رَ باآلخ  وَ  كَ ل  قبْ  نْ م   لَ ا أنز  مَ وَ  لَ ا أنز  بمَ  نونَ ؤم  ي   ينَ الذ  ' وَ قونَ نف  ي   مْ زقناه  رَ 

إال  تابَ الك   كَ ليْ لنا عَ ا أنزَ مَ }وَ  (4..1'{)البقرةونَ ح  فل  الم   مْ ه   كَ أولئ  وَ  مْ ه  بّ  رَ  نْ ى م  د  لى ه  عَ 

  (24'{)النحلنونَ م  ؤْ ي   م  قوْ ة ل  مَ حْ رَ ى وَ د  ه  وَ  يه  وا ف  تلف  ي اخْ الذ   مْ له   نَ يّ  لتبَ 

يرة ومسا فإنه يستخلف ويحمل أمانة االستخالف توازيا  لكن بالهدى ولمن اهتدى    

جال ألطوار االستخالف في األرض التي أمكن مقابلتها بالتاريخ، فيتسع هذا الم

 انَ اإلنسَ  لقَ ' خَ لقَ ي خَ الذ   كَ بّ  رَ  م  أ باسْ ويستوجب السير فيه بالقوة التي أصلها العلم: }ا قرَ 

 ( ولزم5..1العلق{)'لمْ عْ يَ  ا لمْ مَ  انَ اإلنسَ  لمَ عَ  بالقلم   لمَ ي عَ لذ  م  اب َك األكرَ رَ أ وَ ' ا قرَ لق  عَ  نْ م  

ي ف   ا أنزلناه  االنتباه إلى الجوار الترتيبي الحق، لسورة القدر تلي أمر القراءة وأولها: }إن

، فال لعليّ رفع القرآن الشأن العظيم والمقام ا'{ بالبالغة العظيمة المعجزة في ر  القدْ  لة  ليْ 

 ارض من القرآن، هدى ونور  أحق بالمعرفة وال أعظم مما أنزل صلة السماء باأل شيءَ 
                                                   

 9 النظام المقطعي وداللته في سورة البقرة .. دراسة صوتية وصفية تحليلية: إعداد الطالب عادل عبد الرحمان

8ص –م ٦۲۲۲ -ه٧۲٤١ –الجامعة اإلسالمية غزة  -إشراف الدكتور فوزي إبراهيم موسى أبو فياض -عبد هللا إبراهيم     
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ين ربهم والسالم ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذ من اتبعه سبلَ  يَْهد ي لى هم إيَْهد 

ة وإلى ة الوجودية والحضاريالّصيغالحق في  إلىإلى سعادة الدارين، صراط مستقيم، 

 جنات النعيم في اآلخرة.

ن حينها النمطية والجمود، واالهتداء بالقرآن يكو هذه األمانة االستخالفية توجب نفيَ    

ي بشروطه ة والربانية، بمسايرة جدلية بين الموقع الوجودبوجوب العمل والدراس منطبقا  

لمي وتحدياته وأسئلته من جهة، وما يسايره ويوافقه من جهة، من المستوى والحل الع

هذا إنما ثابت، و محدّد، ليس للفهم فيه مدى مجيد   ا. فالقرآن  لحق إمام  والدراسي باتباع ا

 في مجال غير منحصر وال محدود لعدم محدودية المجال االستخالفي متغيّرالمدى 

ية والنفس ،وشروطه، مطلق االتساع في اآلن من حيث آفاق األبعاد األرضية المادية

ومن  والتاريخ إلى أن يرث هللا األرضاتية، ومطلق في الزمن مؤّسسواالجتماعية وال

-!الحي الذي ال يموت ان هللاوسبح -لى هللا المصيرعليها وإ  

ليس ينبغي  ين السابقينليس يبقى فيه جدل أن مقول األخوين والنصّ  إذن فواضح جليّ    

ّّ  له ع، مما ن من مواقع االهتداء واالتباإال على صنف معيّ  اإلطالق، ليس ينطبق ويصّح

اآللية الهندسية الرياضية. ا مشترطا  هندسي   وفضاؤه عدهيكون ب    

 -ينوهو الكالم عن الشطر الثاني والملتبس والمشكل جديا عند األخو -ههنا بيد أنه   

ه ونحوه إال مدى امتالك عقل الغلوّ لشخص الدارس فيه من شيء مما له صلة ب ليسَ 

دي به في ائز هيكلي ونسقي يهتالمعارف والعلوم التي منها ر محّصللألنساق المنطقية و

هو نفس المدروس. واختزاال، ف حيّزالعالقة ومنحى تحديد الهيكلة والنسق الحق لبنية 

، ةالمختبراتي قةا الطريالمنهج العلمي التجريبي في براءة القواعد والقوانين العلمية، نفسه

ل والتركيب التحليلمنهج  قرآن العظيم، يكون ليس فقط أقربَ لكن باعتبار المقام مقام ال

لقة للخ   ة ووفاقا  للحق مساير هي إال تفصيل   بل يعلوه، فالرياضيات البشرية ما الرياضي،

 والعقل البشريين.

ود:الّسعقول أبي  أنَّ  ستبين  يَ ومن هنا      

ريم ومن هنا كان على ممن يريد التخصص في رياضيات ألفاظ ومعانى القرآن الك»   

، والرياضيات اإللمام باآلتي:اإللمام باللغة العربية   

 اإللمام بالقرآن الكريم ، لتكون اآليات حاضرة في ذهنه. -1

 اإللمام بالسنة النبوية فيما يتعلق باآليات التي يشتغل بدراستها. -2
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اإللمام بما يستعين به على تفسير اآليات من كتب التفاسير التي تعتمد على  -3

 كثير(.تفسير القرآن بالقرآن والسنة ) كتفسير ابن 

اإللمام باللغة العربية عموما ، وفروق اللغة خصوصا ) مثل معجم الفروق  -4

اللغوية للعسكري ، نجعة الرائد في معرفة المترادف والمتوارد( ، وأخذ فكرة 

 عن علم اللغة الحديثة وفروعها ومناهجها البحثية. عاّمة

ضل وتكامل ، اإللمام بالرياضيات البحتة ، من حساب ، وجبر ، وهندسة ، وتفا -5

 وديناميكا وإستاتيكا ...الخ.

 اإللمام بمنهج البحث العلمي. -2

 ونعني تحديدا:

اإللمام بالرياضيات البحتة ، من حساب ، وجبر ، وهندسة ، وتفاضل  -5 

 وتكامل ، وديناميكا وإستاتيكا ...الخ.

  .لالّسؤاأن النقاط األربعة األولى واجبة على البداهة، والسادسة هي موضوع ذلك      

     :وبذات المالحظة ومثله جاء عند األخ الخرشاف   

ترتكز دراستنا على ثالثة محاور رئيسية:»  

المبادئ  الفضاءات المتجهة والهندسة باإلضافة إلى بعض خاّصة( الرياضيات البحتة و1

 في الميكانيك.

( اإلحصاء الرياضي واالحتماالت.2  

إذ لوالها  ،عليها محّصلدورا أساسيا في سائر النتائج ال( اإلعالميات يلعب هذا األخير 3

لما استطعنا أن نقوم بأي إسقاط ولصعب علينا بالتالي الحصول على النتائج 
 المتوخاة.«10

فهذا  «يك.باإلضافة إلى بعض المبادئ في الميكان» «وديناميكا وستاتيكا»فقوله:    

 الدراسةوالحق لحقيقة " الّصحيح تصّورمحض التحكم الذي قيمته النقدية هي سلب ال

له لمفهوم  سابق شرط تصّورعلى النهج الرياضي للقرآن الكريم"، الذي ال يحصل إال ب

كا وال " التي ال تسلزم منطقيا شرط معرفة مبادئ ال الميكانيالمعيارية الرياضية"

لعلمي ا محّصلاالستاتيكا، وإنما هذه األخيرة من مجاالت تطبيقها ومن حقل المعرفة وال

 الرائز المؤازر.

                                                   

  10 المنهج العلمي الرياضي في دراسة القرآن الكريم- ص21
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ة أو ما اعتبره الدكتور الخرشاف دراس وتوضيح هذا من كل جوانبه يستوفيه مثال     

يس الكتلة بإسناد مقاي ورأسا   في دراسة القرآن العظيم، فهو يبدأ فيه ابتداء   ا علميا  منهج  

ما جعله قد جاء فيات )سياقات( البيان القرآني الكريم، فحّيزوعزم العطالة لعناصر و

 مدخال يقول وبأسلوب تقريري ما يلي:

ى عليه ... سنالحظ )على سبيل المثال( عند تعرضنا للتحليل األول أن سيدنا موس»   

السالم يفسر معامال بأكمله وال توجد عناصر أخرى معه، معنى هذا من الناحية 

ل ألجل التوصالرياضية، أنه يقوم بإخفاء عوامل هامة كان من الممكن االستفادة منها 

 إلى نتائج أخرى.

هة نأخذ في هذه الحالة، هذا العنصر ونعتبره عنصرا إضافيا. معنى ذلك من الوج   

التي هي الكتلة تعادل الصفر: fالرياضية أننا نعدم كتلته. أي أن   

  f)العنصر(  =0(               2)

... 

 )i( تمثل المسقط األول للعنصر F)i( وأن ،)i( تمثل كتلة العنصر fi فإذا كانت     

( الموازي للمحور يكون مساويا ل:iعزم عطالة العنصر ) فإن  αالموازي للمحور  

∑ fi 𝑖 Fα)i(2
 

11»... 

سالم من مجاز وغيره من الوجوه إطالقا لقوله "أن سيدنا موسى عليه ال هَ جْ بالطبع ال وَ    

ونذكر  همل.ولزم البيان عن تعلق التحليل باللفظ والمعجم وال ي !يفسر معامال بأكمله"

تينية المعجم القرآني الكريم )الكلمات( واألرباع الس محوريّ بأن العناصر هنا هي على 

 التحزيبية للقرآن الحكيم.

من  جميعا  ة ين وعلماء الطبيعأكبر الرياضيين والفيزيائ عقولَ  ا أنَّ جيد   نعلمَ  أنْ  وجبَ    

الخازن ابن قرة والسجزي و والخوارزمي و وأبولونيوس طاليس وفيثاغورس وأوقليدس

وماكسويل  إلى ديكارت وليبنتز ونيوتن وأولير وفيرما والخيام والطوسي ابن الهيثمو

، يع الخلقهؤالء ال تخلتلف عن عقول جم عقولَ  وإينتشتاين وهاوكينغ على التمثيل، أنَّ 

                                                   

  11 ن م- ص12
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وسداد  العمل المكثف أمرين وعنصرين اثنين: ل  هو إال حاص   إنْ العبقرية وأن ما نسميه 

بغي أن ال يخرج وال ين رى غير هذين العنصرين. وفي كّل  البنى المنطقية، ال شيء ي  

طيات ا فيه خطر وشأن مكون المعمتضّمننخرج عن الحق والميزان الممثل هنا بالمنطق 

العالقة.وفقه عالقة الداللة باإلعراب، ومنحى هذه   

 عالقة مدلول وداللة الفهم بالدراسة نا إليها بشأنوعلى ذات الجدلية التي أشر   

شري ي إلى أعلى ما يمكن للعقل البة من موقع األمّ متغّيروغورها وآلياتها ال ،ومستواها

ي رياضي، سلم فقهي فلسفي منطق ه ونسق العقل، ثمةمحّصلبلوغه من التعلم والعلم و

لى لجوهر واحد، يبدأ من درجة الداللة البسيطة البيانية فينتقل إبكل هذه الجهات 

لى علم المتراكب دالليا بغير منحصر من أبعاد الدراسة على مختلف اآلفاق من اللغة إ

تفصيل.قانون الالنفس والتاريخ والجيولوجيا إلى ما سوى ذلك، حتى نصعد إلى درجة   

لم على مواضع هذا الس ن خطر العالقة هذهقة القصوى هو أاألمر الخطير هنا والمفار   

ى من جهة السالمة والصحة هي على منحى عكسي؛ حيث أن المقتصر في عالقته عل

؛ فإذا الداللة البسيطة الصريحة يكاد يفهمها على الوجه المرضي المطلوب في الحق

ا وْ عَ فاسْ  ة  عَ م  الج   م  وْ يَ  نْ م   الة  إلى الصَّ  يَ ود  نوا إذا ن  آمَ  ينَ ا الذ  هَ ا أي  }يَ : عّز َوجلَّ سمع قوله 

( فهمها على وجهها 7'{)الجمعةونَ لم  تعْ  كنتمْ  إنْ  لكمْ  ر  خيْ  كمْ ' ذل  عَ يْ وا البَ ذر  وَ  هللا   كر  إلى ذ  

تراكبت ت وتعدّد. لكن كلما شائبة هائتمارَ  عكرت وال بهةش هفهمَ  ولم تشب ،وائتمر بها

ى الفقيه فهم سواللن يفهمه حقيقة  الزلل، وهذاوقع الخطر واحتمل األبعاد الدراسية كلما 

معيارية الرياضية الالفيلسوف الذي بلغ صعوده الفلسفي قانون التفصيل وتحصل له فقه 

طبيعي في العقل ت الوجود الأن القوانين التقعيدية لتجليا له قّرر. وتجميعه أن يفقه ويتمعا  

ما بها أيّ  واختصّ  تميّزوهذا بالطبع أعلى ما  شري ما هي إال إسقاطات ظالل للحق.الب

طرناه عما دونه من الفالسفة والعقول فيورباخ سبينوزا مع التصحيح الذي س تميّز

ة ما هي واإلنشاءات الرياضي الّصيغبخصوصه، بل وأن روح هذه القوانين المنحفظة ب

اه وقمنا إال من وجود الحق سبحانه، وهذه هي الذروة في تفلسف ديكارت كما بين

 ،ما وديكارتا ومقوَّ مصّححفإذا كانت الرياضيات بما بلغه سبينوزا  باستجالئه وتحليله.

ل وبالحق نَزل، ه و الحق فإن القرآن العظيم أعلى من قاب قوسين وأدنى، فهو بالحق أنز 

.ال تفصيالمفصّ  اعربي   مفصال والبشر لسانا    

لتي هي واألوثق للمعيارية الرياضية ا ال مرية أن هذا هو التأصيل الفلسفي األعلى   

، الشرط األوحد بشرط قيامها بالطبع بحق روح التكنولوجيا ال ينقص منها شيء، السرّ 

والنظام الجماعي غير األناني االستبدادي في االجتماع  الّروحاألساس الذي هو 
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 ياغةلصّ اعلى رؤية سبينوزا وقولته المشهورة ب تماما  ة. المعيارية هنا هي الّسياسو

 يعابية الهيكلية؛هنا معناها االست. المعيارية هالوجودية الرياضية للطبيعة، بتحييد حلوليته

رآن في هذا االستيعاب. ولئن كان الق متضّمنمنطقيا اشتراط ما هو من ال فال يصحّ 

ما  المجيد أعلى هيمنة من الرياضيات وكالهما الحق منزال تفصيال، فاشتراط علم  

والخلط  لخطإسلم من ايَ  ليسَ  وما سواه كالميكانيكا والسنماتيكا مثال ،أي معرفته ،طبيعّي  

.اوحصل صحيح   تمَّ  إنْ  تصّورة الوثبات صحّ  تصّورفي ال  

ابت في السلم نعود إلى حقيقة تساوي العقول على العموم والتسديد والتقريب، وإلى الث   

ال األنساق درجتها؛ فهذا الثابت ليس إالجدلي بين فهم القرآن العظيم ومستوى الدراسة و

 عات لعالقةنسق االستنباط الموافق في نظرية المجمو أهّمهاالمنطقية األولية للعقل التي 

 أيّ  اه إلسناد. هذه العقول أو هذا الثابت ال يقبل على البداهة وال انتظام وإيّ التضّمن

م الهيمنة ابتداء؛ ذلك أن حقائق ومفاهي -بسيطة أو مركبة -يزيائية وقبيلهامقاييس ف

خصوصها من ، بعامل المنحى، ال تقبل ذلك بل إنه بالتضّمنواالستيعابية واالستنباط و

اد ال يكون ويدل بادئ التقويم على عدم بلوغ فقه المقام. فهذا اإلسن أفدح الخطإ الذي ينمّ 

ا وماصدقها همتضّمنلتي من من بعد تحديد الهيكلة ا منطقيا إال على المنحى االستنباطي

بمقاييسه ومتساوياته ومعادالته.  ،التطبيق النظري لهذا الحقل الفيزيائي  

ود الّسع( لألخ أبي 21) وإذا كان في هذا التفسير والتجلي لمعنى الوصية والنصيحة   

ني فابتعد عن إعطاء أي موازين عددية لكلمات ومعا» التي جاء في غايتها قوله: 

فاهيم م اعتبارَ  ؛ وإنَّ مقدمته إلى ختامها لمن أوّ ا ينقضها نقض   إن كانو «ريمالقرآن الك

ولوجية موالقياس؛ هذا ركن االبستي الكمّ  اعتباروالمعادلة والالمتساوية مستلزم  الدالة

ى يقف حت ،التمثل والفهم واالستيعاب لجوهرها وعالمها الوجوديالرياضية، أي فقهها و

. وإذا و منهقانوني في الوجود التي برأت عنه أوجوهرها النسقي ال العقل على داللتها

 ا غير  ياضي  ألن األصل فيها ر ،تسويغ وتوظيف العنصر البياني للمتتالية كان محققا  

في كينونة موجب لقانون التوالي وإنما تك وبمعنى آخر غير   ،مستلزم للتعريف بالمفهوم

 وإنما هي تنطبق بمفهوم الجدول مطلقا؛ " الةالمصفوف، فإن "أو الحدود العناصر

"أمثلة ود الّسع. وكل ما أورده األخ أبو اوتأسيس   الجبري الخطي ابتداء   مرتبطة بالفضاء

رياضيات عليه في الميزان وبيان الحق وال يصحّ  ليسَ لمصفوفات في القرآن الكريم" ا

ي البيان يجعل لها ف الذي -أقول الوحيد-اسم المصفوفات والمصفوفة. وموضعها الوحيد 

ية بين اخلد مسندة إلى عالقة والفضاء الرياضي هو كونها جداول )ليس مصفوفات البتة(

؛ وهذا بالطبع هو في جوهريةالجداء الديكارتي لمجموعة مطلق المعاني ال عناصر

علمه  مثم إن الذي يتحت .اليس بداخل فيها لزوم   ،ج فضاء الكمّ نظرية المجموعات خار
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 القاتالع مرجعي؛ وشتان ما بينها وبين -هه هو أن المصفوفة جوهر تحويلوحصول فق

السحابة  الجدول عن فاالختالف هنا كاختالف ية وضربها.الّضربالتطبيقات الجمعية وو

ود:الّسعيقول األخ أبو  في برامج الجداول الحاسوبية.  

م»  قرآن الكري ل لمصفوفات في لغة ا مثلة ا أ  

د على أهمية لوجود المصفوفات فى لغة القرآن الكريم ، لتأصيل المصفوفة ، وتأكيهذه أمثلة رياضية تشير 

 دخول الدراسات الرياضية فى مجال الدراسات القرآنية:

أن المصفوفة تعتبر  األمثلة التالية توضح كيفية تحليل المتشابهات اللفظية لآلية باستخدام المصفوفة  ، وكيفو

.ة فى القرآن الكريممفتاح تحليل المتشابهات اللفظي  

 مثال1

 سورة النحل:

ْندَ َّللاَّ  بَاق  ) ْندَك ْم يَْنفَد  َوَما ع  ( 82َما ع   

 تفسير ابن كثير

(0) يَْنفَد    (1) بَاق      

ْندَك ْم يَْنفَد   َما ِعْنَدك مْ  ْندَك ْم يَْنفَد    َما ع   َما ع 

َما ِعْنَد ّللَاِ  ََ ْندَ َّللاَّ  بَاق     َما ع  َّ َما   ْندَ َّللاَّ  بَاق  َّ ع   

ْندَك ْم يَْنفَد    ْندَ َّللاَّ  بَاق   َما ع  َما ع  َّ ْندَك ْم يَْنفَد    ْندَ َّللاَّ  بَ  َ+َما ع  اق  َما ع   

ْندَك ْم يَْنفَد  =  يَْنفَد   ×َما ِعْنَدك مْ  َما ع   

َما ِعْنَد ّللَاِ  ْندَ َّللاَّ  بَاق  =  بَاق   ×ََ َما ع  َّ  

ْندَك ْم يَْنفَد   ْندَ َّللاَّ  بَاق  + َ َما ع  نْدَك ْم يَْنفَد  =  َما ع  ْندَ َّللاَّ  بَاق   َ+ َما ع  َما ع   

 )وبالتالي حاصل جمع الصفوف = حاصل جمع األعمدة(

 مثال2

 سورة البقرة:

َن النَّ  ا فَم  ْكر  ْم آبَاَءك ْم أَْو أََشدَّ ذ  ك  ْكر  َ كَذ  وا َّللاَّ ْم فَاْذك ر  َكك  د ْنيَا َوَما لَه  ف ي اس  َمْن يَق ول  َربَّنَا آت نَا ف ي الفَإ ذَا قََضْيت ْم َمنَاس 

ْن َخاَلق  ) َرة  م  ( 200اآْلخ   
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 سورة النساء:

وا ن وب ك ْم فَإ ذَا اْطَمأْنَْنت ْم فَأَق يم  ا َوق ع ود ا َوعَلَى ج  َ ق يَام  وا َّللاَّ اَلةَ فَاْذك ر  اَلةَ َكانَْت َعلَى الصَّاَلةَ إ نَّ الصَّ  فَإ ذَا قََضْيت م  الصَّ

تَاب ا َمْوق وت ا ) ن يَن ك  ْؤم  (103اْلم   

 الجمعة:

وا الْ  ْكر  َّللاَّ  َوذَر  عَة  فَاْسعَْوا إ لَى ذ  م  ْن يَْوم  اْلج  اَلة  م  َي ل لصَّ يَن آَمن وا إ ذَا ن ود  ك ْم َخْير  لَك ْم إ نْ يَا أَي َها الَّذ   ك ْنت ْم بَْيَع ذَل 

وَن ) ا لَعَلَّ ( 8تَْعلَم  َ َكث ير  وا َّللاَّ ْن فَْضل  َّللاَّ  َواْذك ر  وا ف ي اأْلَْرض  َواْبتَغ وا م  ر  يَت  الصَّاَلة  فَاْنتَش  وَن فَإ ذَا ق ض  ك ْم ت ْفل ح 

ْندَ َّللاَّ  َخْير  10) ا ق ْل َما ع  ا اْنفَض وا إ لَْيَها َوتََرك وَك قَائ م  َن التّ َجاَرة  َوَّللاَّ   ( َوإ ذَا َرأَْوا ت َجاَرة  أَْو لَْهو  َن اللَّْهو  َوم   َخْير  م 

ق يَن ) از  (11الرَّ  

 تحليلهم باستخدام عن طريق 10، الجمعة 103، النساء 200الرياضية ما بين آية البقرة  يمكن توضيح العالقة

 المصفوفة كاآلتي:

 الَصاَلةَ  َمنَاِسَكك مْ  

َكك ْم )س2×200( فَِإذَا قََضْيت مْ  نَاس   فَإ ذَا قََضْيت م  الصَّالَةَ )س4×103( فَإ ذَا قََضْيت م مَّ

 فَإ ذَا قََضْيت م  الصَّالَةَ )س22×11(  فَِإذَا ق ِضيَتِ 

 

:أيضا  و  

ن وبِك   َكِذْكِرك ْم آبَاَءك ْم أَْو أََشدَ ِذْكًرا  مْ قِيَاًما َوق ع وًدا َوعَلَى ج  ونَ  َكثِيًرا لَعَلَك مْ   ت ْفِلح   

وا ّللَاَ   فَاْذك ر 
ك ْم آبَاءك   ْكر  واْ َّللّاَ َكذ  ْم أَْو فَاْذك ر 

ا )س2×200( ْكر   أََشدَّ ذ 

ا َوق ع ود ا  واْ َّللّاَ ق يَام  فَاْذك ر 

ن وب ك ْم )س4×103(  َوَعلَى ج 
 

وا ّللَاَ     َواْذك ر 
ا لَّعَلَّك ْم  َ َكث ير  وا َّللاَّ َواْذك ر 

وَن )س22×11(  ت ْفل ح 

 

 مثال3

 مصفوفة " جعل لكم" 

 الّرابط المنهجي لجمع اآليات القرآنية: رابط لغوى " َجعََل لَك م  اأْلَْرضَ  "

 أداة التحليل: المصفوفة

 سورة البقرة:

َن الثََّمرَ  َن السََّماء  َماء  فَأَْخَرَج ب ه  م  ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض ف َراش ا َوالسََّماَء ب نَاء  َوأَْنَزَل م  ْزق ا لَك ْم فاََل تَجْ الَّذ  َّ  ات  ر   ِ عَل وا 

وَن ) ( 22أَْندَاد ا َوأَْنت ْم تَعْلَم   
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 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  األَْرَض ف َراش ا  الَّذ   

 سورة طه:

َن السََّماء  َماء  فَأَْخَرْجنَا ب ه  أَ  ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض َمْهد ا َوسَلََك لَك ْم ف يَها س ب ال  َوأَْنَزَل م  ْن نَبَات  َشتَّىالَّذ  ا م  ( 53) ْزَواج   

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض َمْهد ا  الَّذ 

 الزخرف:

ي َجعََل لَك م   (10اأْلَْرَض َمْهد ا َوَجعََل لَك ْم ف يَها س ب ال  لَعَلَّك ْم تَْهتَد وَن )الَّذ   

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض َمْهد ا  الَّذ 

 سورة غافر:

َوَرك ْم َوَرَزقَك مْ  ْم فَأَْحَسَن ص  َرك  ا َوالسََّماَء ب نَاء  َوَصوَّ ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض قََرار  َن الطَّيّ بَات  ذَل ك م  َّللاَّ   َّللاَّ  الَّذ   َرب ك ْم م 

يَن ) ( 24فَتَبَاَرَك َّللاَّ  َرب  الْعَالَم   

 المعطيات:

ا ي َجعََل لَك م  اأْلَْرَض قََرار   َّللاَّ  الَّذ 

 سورة األنعام:

ل َمات  اْلبَّر  َواْلبَ  تَْهتَد واْ ب َها ف ي ظ  وَم ل  ي َجعََل لَك م  الن ج  وَن َوه َو الَّذ  قَْوم  يَْعلَم  ْلنَا اآليَات  ل  ( 89)ْحر  قَْد فَصَّ  

 المعطيات:

ومَ  ي َجعََل لَك م  الن ج   َوه َو الَّذ 

 سورة النحل:

َن  ْم بَن يَن َوَحفَدَة  َوَرَزقَك ْم م  ك  ْن أَْزَواج  ا َوَجعََل لَك ْم م  ْم أَْزَواج  ك  ْن أَْنف س  ل  َوَّللاَّ  َجعََل لَك ْم م  ن وَن الطَّيّ بَات  أَفَب اْلبَاط   ي ْؤم 

وَن ) (92َوب ن ْعَمة  َّللاَّ  ه ْم يَْكف ر   

 المعطيات:
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ا ْم أَْزَواج  ك  ْن أَنف س   َوَّللّا  َجعََل لَك م ّم 

 سورة الشوري:

َن اأْلَْنعَام   ا َوم  ك ْم أَْزَواج  ْن أَْنف س  ر  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َجعََل لَك ْم م  ه  َشْيء  وَ  فَاط  ثْل  ك ْم ف يه  لَْيَس َكم  ا يَْذَرؤ  ه َو أَْزَواج 

ير  ) يع  اْلبَص  (11السَّم   

 المعطيات:

ا ك ْم أَْزَواج  ْن أَنف س   َجعََل لَك م ّم 

 سورة النحل:

ل ود  اأْلَْنعَام  ب ي وت ا تَ  ْن ج  ْن ب ي وت ك ْم َسَكن ا َوَجعََل لَك ْم م  ف ونََها يَْوَم َظْعن ك ْم َويَْوَم إ قَاَوَّللاَّ  َجعََل لَك ْم م  ْن ْستَخ  َمت ك ْم َوم 

ين  ) هَا أَثَاث ا َوَمتَاع ا إ لَى ح  هَا َوأَْشعَار  بَال  80أَْصَواف َها َوأَْوبَار  َن اْلج  اَلال  َوَجعََل لَك ْم م  ا َخلََق ظ  مَّ ( َوَّللاَّ  َجعََل لَك ْم م 

ْم بَأْسَك ْم كَذَل َك ي ت م  ن ْعَمتَه  َعلَْيك ْم لَعَلَّك ْم ت سْ أَْكنَان ا َوَجعََل لَك ْم َسَراب   يك  يك م  اْلَحرَّ َوَسَراب يَل تَق  وَن )يَل تَق  ( 81ل م   

 المعطيات:

ْن ب ي وت ك ْم َسَكن ا  َوَّللاَّ  َجعََل لَك ْم م 

ل ود  اأْلَْنعَام  ب ي وت ا ْن ج   َوَجعََل لَك ْم م 

 سورة يونس:

ا ه َو الَّ  ر  ْبص  تَْسك ن وا ف يه  َوالنََّهاَر م  ي َجعََل لَك م  اللَّْيَل ل  ( 29آَليَات  ل قَْوم  يَْسَمع وَن ) إ نَّ ف ي ذل كَ ذ   

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اللَّيْلَ   ه َو الَّذ 

 سورة الفرقان:

ا ) بَاس ا َوالنَّْوَم س بَات ا َوَجعََل النََّهاَر ن ش ور  ي َجعََل لَك م  اللَّْيَل ل  ( 49َوه َو الَّذ   

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اللَّيْلَ   َوه َو الَّذ 

 سورة القصص:

تَْبتَغ وا م   تَْسك ن وا ف يه  َول  ْن َرْحَمت ه  َجعََل لَك م  اللَّْيَل َوالنََّهاَر ل  وَن )َوم  ه  َولَعَلَّك ْم تَْشك ر  ( 93ْن فَْضل   

 المعطيات:
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 َجعََل لَك م  اللَّْيَل َوالنََّهارَ 

 سورة غافر:

ا  ر  ْبص  تَْسك ن وا ف يه  َوالنََّهاَر م  ي َجعََل لَك م  اللَّْيَل ل  نَّ أَْكثََر النَّ  إنَّ هللاَ َّللاَّ  الَّذ  وَن لَذ و فَْضل  َعلَى النَّاس  َولَك  اس  اَل يَْشك ر 

(21 )  

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اللَّيْلَ   َّللاَّ  الَّذ 

 سورة يس:

ْنه  ت وق د وَن ) ا فَإ ذَا أَْنت ْم م  َن الشََّجر  اأْلَْخَضر  نَار  ي َجعََل لَك ْم م  (80الَّذ   

 المعطيات:

ي  االَّذ  َن الشََّجر  اأْلَْخَضر  نَار  َجعََل لَك ْم م   

 سورة غافر:

نَْها تَأْك ل وَن ) نَْها َوم  تَْرَكب وا م  ي َجعََل لَك م  اأْلَْنعَاَم ل  ( 98َّللاَّ  الَّذ   

 المعطيات:

ي َجعََل لَك م  اأْلَْنعَامَ   َّللاَّ  الَّذ 

 سورة الملك:

ي أَْنَشأَك ْم َوَجعََل  وَن )ق ْل ه َو الَّذ  (23لَك م  السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفئ دَةَ قَل يال  َما تَْشك ر   

 المعطيات:

 َوَجعََل لَك م  السَّْمَع َواأْلَْبَصارَ 

 التحليل للمعطيات بالمصفوفة:

 مصفوفة " الَّذ ي َجعََل لَك م  األَْرضَ  "

 قََراًرا َمْهًدا فَِراًشا 

الَِذي َجعََل 

اأْلَْرضَ لَك م    

ي َجعََل لَك م   الَّذ 

 األَْرَض ف َراشا  

)سورة البقرة 

ي َجعََل لَك م   الَّذ 

اأْلَْرَض َمْهد ا 

)سورة طه ، اآلية 
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(22اآلية سورة )(، 53 

(10 الزخرف اآلية  

ّللَا  الَِذي 

َجعََل لَك م  

 اأْلَْرضَ 

  

َّللاَّ  

ي  الَّذ 
َجعََل 

لَك م  

اأْلَْرَض 
ا  قََرار 

)غافر 

24)  

 

 مصفوفة: َجعََل لَك م  "

 
اأْلَرْ 

 ضَ 
ومَ   النُّج 

ِمْن 

 أَْنف ِسك مْ 

 أَْزَواًجا

ِمْن 

ْم ب ي وتِك  

 َسَكنًا

ِمْن 

ل وِد  ج 

اأْلَْنعَاِم 

 ب ي وتًا

 اللَْيلَ 

اللَْيَل 

َوالنََها

 رَ 

ِمَن 

الَشجَ 

ِر 

اأْلَخْ 

َضِر 

 نَاًرا

 اأْلَْنعَامَ 

الَسْمَع 

َواأْلَبْ 

 َصارَ 

الَذِ 

ي 

َجعَ 

َل 

 لَك م  

ي  الَّذ 

َجعََل 

لَك م  
األَرْ 

 ضَ 

)سورة 

ة البقر
اآلية

22 )

)طه 

53 ،)

)الزخ

رف 

10)  

      

ي  الَّذ 
َجعََل 

لَك ْم 

َن  م 

الشَّجَ 
ر  

اأْلَخْ 

َضر  
ا  نَار 

)يس

80)  

 

 

 ّللَا  

الَذِ 

ي 

َجعَ 

َل 

َّللاَّ  
ي  الَّذ 

َجعََل 

لَك م  
اأْلَرْ 

    

 الَّذ يَّللاَّ  

 َجعََل لَك م  

 اللَّْيلَ 

)غافر،

21)  

  

َّللاَّ  
ي  الَّذ 

َجعََل 

لَك م  
 اأْلَْنعَامَ 
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 ضَ  لَك م  

)غافر 

24)  

)غافر

98)  

َوه  

َو 

الَذِ 

ي 

َجعَ 

َل 

 لَك م  

 

َوه َو 

ي  الَّذ 
َجعََل 

لَك م  

وَم  الن ج 

)األنعام

89)  

   

َوه َو 

ي  الَّذ 

 َجعََل لَك م  

 اللَّْيلَ 
ن)الفرقا

49)  

   

 

َوال

لَه  

َجعَ 

َل 

 لَك مْ 

  

َوَّللّا  

 َجعََل لَك م

ْن  ّم 

ك مْ   أَنف س 
ا  أَْزَواج 

)األنعام

92)  

َوَّللاَّ  

َجعََل 

ْن  لَك ْم م 

ْم ب ي وت ك  
 َسَكن ا

)النحل

80)  

     

 

َجعَ 

َل 

 لَك مْ 

  

 َجعََل لَك م
ْن  ّم 

ك مْ   أَنف س 

ا  أَْزَواج 
)الشورى

11)  

   

َجعََل 

لَك م  
 اللَّْيلَ 

َوالنََّها

 رَ 
)القص

ص 

93)  

  

 

َوجَ 

َعَل 

 لَك مْ 

    

َوَجعََل 

ْن  لَك ْم م 
ل ود   ج 

اأْلَْنعَام  

 ب ي وت ا
)النحل

80)  

    

َوَجعََل 

لَك م  
السَّْمَع 

َواأْلَبْ

 َصارَ 
)الملك

23)  

ه َو 

الَذِ 

ي 

َجعَ 

َل 

 لَك م  

     

ي  ه َو الَّذ 
 َجعََل لَك م  

 اللَّْيلَ 

)يونس

29)  
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  ثم تحليل الجمل إلى المصفوفة من تحليل اآلية إلى جملمستويات للتحليل بوبالتالي يالحظ أن هناك ،

 كلمات

  وبالتالي يكون مزيد من برهان ضرب الكلمات في الكلمات لتكوين الجمل ، ثم ضرب الجمل في الجمل

 لتكوين الجمل األطول.

 

 ومن األمثلة السابقة نالحظ أنه يمكن التعبير عن )واو العطف(  بـ رمز الجمع  +» 

 

إال من  هاليس الهندسية، ال منطلق ل، أقول الرياضية وهنا الممكنة فالهيكلة الرياضية   

ركنين اثنين عليهما يتم البناء، مفهوم العالقة في نظرية المجموعات، وعدد أصلي بيان 

العالقة12. وما جاء عند األخ ال عالقة له بالمصفوفات وبعالم المصفوفات، ويكفي أننا 

مكون ومفهوم ل الحديث عن اإلحصاء واالحتمال أن ال اعتبار هنا لنا وإن أمكن

فهوم . وعدم الضبط الدقيق والكامل للهيكلة وهذا االلتباس بالطبع في ماإلحداثيات

عد الكمي تعطيل الب بق وال إمكان اإلفادة والتوظيف للمعطيات، فتمّ المصفوفة، لم ي  

 تعدّدر الاآلياتي أو بدقيق التعبي تعدّدال الوذلك بإهم د وبيان العالقة،رْ الموصول بجَ 

التي هي  – ةوبالطبع فالهندسي من اآليات. تعدّدوورود نفس التركيب في المالتركيبي 

ة ابتداء، وبآليات علمية فقه لغوي ينبغي لها الشرط الرياضي  -روح هذا الجزء

متعلقة بهذا الفقه وبالطبيعة الهندسية الفيزيائية للغة. ،ومختبراتية  

منطقي  على الواصل المؤّصالود هنا في حقيقته الّسعكل ما أدلى به األخ أبو كان وإذا    

قاموسها على  والرياضيات في بين اللغة كتعبير وصورة ناقلة للواقع والحق في الوجود

د، كما تجلى القص إما فيو، إما في الصحة دوجه التحديد، لكن مع تفاوت واقع في التسدي

حتمال بدل نا في التباس المصفوفة بالجدول، ومن حيث مثال القصد في الوصل باالبيّ 

عه المتساوي؛ عامل االحتمال لتوزي دحيث يتحيَّ  ،ةفي القضايا المنطقي القطعي االنفصال

 فنجد قوله:

ة االحتماالتأمثلة » ني قرآ ل ا  

وتأكيد على  لوجود االحتماالت فى لغة القرآن الكريم ، لتأصيل االحتماالت القرآنية ، هذه أمثلة رياضية تشير

 أهمية دخول الدراسات الرياضية فى مجال الدراسات القرآنية:

                                                   
12 Cardinal du graphe de la relation 
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 مثال1

 سورة التوبة

يبَنَا إ الَّ َما َكتََب َّللاَّ  لَنَا ه َو َمْواَلنَا َوعَلَى َّللاَّ  فَْليَتََوكَّل   ن وَن )ق ْل لَْن ي ص  ْؤم  ( ق ْل َهْل تََربَّص وَن ب نَا إ الَّ إ ْحدَى 51اْلم 

ينَا فَتََربَّص وا  ه  أَْو ب أَْيد  نْد  ْن ع  يبَك م  َّللاَّ  ب عَذَاب  م  ْسنَيَْين  َونَْحن  نَتََربَّص  ب ك ْم أَْن ي ص  تَ اْلح  ( 52َربّ ص وَن )إ نَّا َمعَك ْم م   

 تفسير ابن كثير

د ق ْل هَْل تََربَّص وَن ب نَا أَيْ  يَق ول تَعَالَى َحمَّ ْم يَا م  ْسنَيَْين  َشَهادَة أَْو َظفَر ق ْل لَه  وَن ب نَا إ الَّ إ ْحدَى اْلح  ر  قَالَه  ا ْبن  ب ك مْ  تَْنتَظ 

د َوقَتَادَة َوَغْيرهمْ  َجاه  يبك ْم َّللاَّ بكم  َونَْحن  نَتََربَّص َعبَّاس َوم  ر ب ك ْم أَْن ي ص  نْده أَوْ أَْي نَْنتَظ  ْن ع  ينَا أَْي ب    ب عَذَاب  م  أَْيد 

يبك مْ  ا أَْن ي ص  ر ب ك ْم هَذَا أَْو هَذَا إ مَّ ينَا ب َسْبي  أَْو قَتْل   نَْنتَظ  نْده أَْو ب أَْيد  ْن ع  تََربّ ص ونَ فَتََربَّص وا إ نَّا مَ " َّللاَّ ب عَذَاب  م  ".عَك ْم م   

 المعطيات:

ْسنَيَْين  تََربَّص وَن ب نَا إ الَّ    إ ْحدَى اْلح 

ينَا ه  أَْو ب أَيْد  ْند  ْن ع  يبَك م  َّللاَّ  ب عَذَاب  م  ْم أَْن ي ص   نَتََربَّص  ب ك 

 المطلوب: التوصل إلى االحتمال القرآنى

 الحل:

كون:ياحتماالت الفرض واحد من أثنين، ف  

ْسنَيَْين     الشهادة 0.5،     النصر 0.5احتمال = تََربَّص وَن ب نَا إ الَّ إ ْحدَى اْلح 

ينَانَّ  ه  أَْو ب أَْيد  ند  ْن ع  يبَك م  َّللّا  ب عَذَاب  ّم  ْم أَن ي ص  يبَك م  َّللاَّ  ب عَذَاب   0.5احتمال =  تََربَّص  ب ك  ينَا 0.5،   ي ص     أَْو ب أَيْد 

   

=================-  

 مثال2

 سورة إبراهيم:

  َّ  ِ وا  ْن َعذَاب  َّللاَّ   جميعا  َوبََرز  ْغن وَن َعنَّا م  وا إ نَّا ك نَّا لَك ْم تَبَع ا فََهْل أَْنت ْم م  يَن اْستَْكبَر  لَّذ  ْن َشْيء  قَال وا فَقَاَل الض عَفَاء  ل   م 

يص   ْن َمح  ْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا م  ( 21)لَْو َهدَانَا َّللاَّ  لََهدَْينَاك ْم َسَواء  َعلَْينَا أََجز   

 تفسير ابن كثير
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وا " أَْي بََرَزْت الَْخاَلئ ق ك لَّها بَّرَها َها يَق ول تَعَالَى " َوبََرز  ر  ار أَْي ا ْجتََمع وا لَه  ف ي ب َرا َوفَاج  د اْلقَهَّ َّ  اْلَواح  نْ ِ   ز م 

ي لَْيَس ف يه  َشْيء يَْست ر أََحد ا ْم َوك  فَقَاَل الض  " اأْلَْرض َوه َو اْلَمَكان الَّذ  َسادَت ه  ْم و  قَادَت ه  مْ عَفَاء " َوه ْم اأْلَتْبَاع ل    بََرائ ه 

وا" يَن ا ْستَْكبَر  لَّذ  يَك لَه "ل  بَادَة  َّللاَّ  َوْحدَه  اَل َشر  َوافَ  َعْن ع  س ل  قَال وا لَه ْم "َوَعْن م  ْي َمْهَما أَ " إ نَّا ك نَّا لَك ْم تَبَع اقَة  الر 

ونَا  ْن َشْيءفهل أنتم " ا ئْتََمْرنَا َوفَعَْلنَاأََمْرت م  ْن َعذَاب  َّللاَّ  م  َّا م  ْغن وَن عَن ْن عَ  "م  ذَاب َّللاَّ أَْي فََهْل تَْدفَع وَن َعنَّا َشْيئ ا م 

د ونَنَا َوت َمن ونَنَ  ْم قَدَر  َعلَْينَا قَْول  َربّنَا َوسَ كن حق ول "لَْو َهدَانَا َّللاَّ لََهدَْينَاك مْ فَقَالَْت اْلقَادَة لَه ْم "ا َكَما ك ْنت ْم تَع  بََق ف ينَا َوف يك 

ينَ وحقت  َّللاَّ  َمة اْلعَذَاب َعلَى الكاف ر  ْعنَا أَم" َكل  يص َسَواء َعلَْينَا أََجز  ْن َمح  ا ْي لَْيَس لَنَا خَ أ "َصبَْرنَا َما لَنَا م  مَّ اَلص م 

ْنه  إ ْن َصبَْرنَا عَلَْيه  أَْو َجز   نَْحن  ف يه   ْحَمن ْبن َزْيد .ْعنَا م  بَ : ْبن أَْسلَمَ  قَاَل عَبْد الرَّ ْعض  إ نَّ أَْهل النَّار قَاَل بَْعضهْم ل 

ْم إ لَى َّللاَّ  تَعَالَْوا فَإ نََّما ه  ع  ْم َوتََضر  ع إ لَى َّللاَّ  عّز َوجلَّ أَْدَرَك أَْهل اْلَجنَّة اْلَجنَّة ب ب َكائ ه  ا  فَبََكوْ تَعَالَْوا نَْبك  َونَتََضرَّ

مْ  ا َرأَْوا أَنَّه  اَل يَْنفَعه  ع وا فَلَمَّ وأَْهل اْلَجنَّة اْلَجنَّة ب الصَّبْر  تَعَالَْوا َحتَّى نَْصب ر فَصَ  قَال وا إ نََّما أَْدَركَ  َوتََضرَّ ا لَْم ا بَر  َصْبر 

نْد ذَل َك قَال و ْم ذَل َك فَع  ثْله فَلَْم يَْنفَعه  ْعنَا أَْم َصبَْرنَايْ َسَواء عَلَ "ا ي َر م  ف ي مراجعة هذه ال ق ْلت َوالظَّاه ر أَن " اآْليَةنَا أََجز 

ولهْم إ لَيَْها َكَما قَاَل تَعَالَى ين" النَّار بَعْد د خ  لَّذ  وَن ف ي النَّار فَيَق ول الض عَفَاء ل  وا إ نَّ  َوإ ذْ يَتََحاج  ا ك نَّا لَك ْم تَبَع ا فََهْل ا ْستَْكبَر 

ْغن وَن َعنَّ أَنْ  بَاد " َوقَالَ نص   ات ْم م  وا إ نَّا ك لٌّ ف يَها إنَّ هللاَ قَدْ َحَكَم بَْين اْلع  يَن ا ْستَْكبَر  ْن النَّار قَاَل الَّذ   تَعَالَى " قَاَل يب ا م 

ل وا ف ي ْنس  ف ي النَّار ا ْدخ  ّن  َواإْل  ْن اْلج  ك ْم م  ْن قَْبل  لََّما أ َمم  قَْد َخلَْت م  ة  لَعَنَْت أ ْختََها َحتَّى إ ذَا ادَّاَرك وا ف   ك  ا يهَ دََخلَْت أ مَّ

اَلء  أََضل ونَ  ْن اَل  اجميعا  قَالَْت أ ْخَراه ْم أل  واَله ْم َربّنَا َهؤ  ك ّل  َضْعف َولَك  ْن النَّار قَاَل ل  عْف ا م  ْم عَذَاب ا ض  وَن تَعْ  فَآت ه  لَم 

نْ َوقَالَْت أ واَله ْم أل  ْخَراه   َ  ْم فََما َكاَن لَك ْم عَلَْينَا م  ب وَن"فَْضل فَذ وق وا اْلعَذ إ نَّا أََطْعنَا بنا وقال تعالى "ر اب ب َما ك نْت ْم تَْكس 

ا َسادَتنَا َوك بََراَءنَا فَأََضل ونَا السَّب ياَل َربّنَا ْم لَعْن ا َكب ير  ْن الْعَذَاب  َواْلعَْنه  ْعفَيْن  م  ْم ض  ْم ف  تََخاص  " وأما آت ه  ه  ي اْلَمْحَشر م 

ونَ فَقَاَل تَعَالَى " ْم إ لَى بَْعض  اْلقَْوَل يَق ول   َولَْو تََرى إ ذْ الظَّال م  ه  ع  بَْعض  ْم يَْرج  نْد َربّ ه  يَن ا سْ  َمْوق وف وَن ع  ف وا الَّذ  ت ْضع 

وا لَْواَل أَْنت ْم لَك نَّا يَن ا ْستَْكبَر  لَّذ  ن يَن قَاَل الَّ  ل  ْؤم  ف وا أَنَْحن  م  يَن ا ْست ْضع  لَّذ  وا ل  يَن ا ْستَْكبَر  دَى بَْعد إ ْذ َصدَدْنَاك ْم عَ  ذ  ْن اْله 

ينَ  م  ْجر  ْم بَْل ك نْت ْم م  وا بَْل َمْكر  اللَّْيل   َجاَءك  يَن ا ْستَْكبَر  لَّذ  ف وا ل  يَن ا ْست ْضع  ونَنَ  َوقَاَل الَّذ  ر  َِّ  ا أَْن نَْكف  َوالنََّهار إ ْذ تَأْم  َ َر ب ا

َ  َونَْجعََل لَه ا َرأَْوا الْعَذَاَب َوَجعَلْن وا النَّدَاَمةَ لَمَّ وا َهْل ي ْجَزْوَن إ الَّ َما كَ ا أَنْدَاد ا َوأََسر  يَن َكفَر   ان وااأْلَْغاَلَل ف ي أَْعنَاق  الَّذ 

." يَْعَملون   

 المعطيات:

ن  ْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا م  يص  أََجز  ح  مَّ  

 المطلوب: حساب االحتمال فى اآلية

 الحل:

فتكون واحدة" مالنا من محيص"  احتمالية  

يص   ْن َمح  ْعنَا أَْم َصبَْرنَا َما لَنَا م  «(% ما لهم من محيص100 ي)أ 1= َسَواء  َعلَيْنَا أََجز   

غة كون اللفقوله: "هذه أمثلة ... مجال الدراسات القرآنية" هو من الحقيقة المهيمنة    

مة نسق خلقية ل بالنسبة للعقل البشري باعتباره نظوبيان الواقع من فضاء الحق المفصّ 

ة الّصيغيات ها سبينوزا بقولته الرياضتصّورر عنها أو عن هذه الحقيقة التي عبّ  منطقية.

 همّ وهذا أ أيضا  اإلدراكية للوجود؛ وهي ذاتها التي تجعل المنطق من الرياضيات؛ وهي 
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رياضيات ة الخطية والحدس الخطي والبيان الطبيعي للالّصيغهو قضية األسلوب و ،هنا

:كما كان أول انبثاقها مع ليبنتز  

عقل ولئن كانت الّرياضيات الفضاَء البنائي والقانوني األعلى واألََحقَّ في ال»     

ختلف للوجود ي تصّوراإلنساني للترابط الوجودّي، وكان لإلدراك درجات  وعمق  في ال

 ياغةالصّ سبينوزا دائما ، هي تبع ا لباختالف مدى عمق هذا اإلدراك؛ فإّن الّرياضيات، و

كون إال اإلدراكية للوجود. وهنا بالّضبط نحصل على أن الفيلسوف الحق ال يمكن أن ي

دراك إ –رياضيا، بل وبما أن العلم اإلنساني، علم الطبيعة وغيره، هو في كنهه إدراك 

حق- ستتبلور فكرة »العلم العام« أو »الطابع الكوني«13 لكل العلوم عند ليبنتز. ومنه 

ضي، كذلك سيكون ل زاما  عدم  اختالق حاجز أّي  كان بين الفضاءين الفلسفي والّريا

االسم المغالط وبالتالي وجوب الوحدة المرجعيّة، التي يعيبها راسل وقبيله فيمن يسميهم ب

نى أّن المسافة اإلدراكية عند هؤالء كما بيناه، أد ؛ ذلك وبما«!المثاليين»والمغرض 

 من مسافته اإلدراكية، كانوا بإدراكهم هم وأتباعهم أكثَر إفادة في صراعهم من أجل

َح فق ق  ألسماء أن ت َصح  ط المسافة الوجوديّة. ولئن ح  ق  أن الحياة، ألنهم محققون لشر  د ح 

ى هؤالء بما هو مترابط منطقّيا بال ة ، ليس بالدالل«ونالوجودي  »وجود الحق ي َسم 

على  ي؛ ولكنالّرسمفي القاموس « الوجودي ة»العالئقية على الموضوع، كما هي داللة 

ود، بتحققتصّورذات وجودهم وترابط فلسفتهم و ج  ود مع الطبيعة والو  ج  المسافة  هم للو 

وديّة. ج   اإلدراكية الو 

كرة بها عن درجة تقرير ومصدر وضع اعتبار وف عّبرناإّن داللة البلورة التي      

اخل ، ليست تعني سوى الحدسيّة واالستلزاميّة د«الطابع الكوني»و «العلم العام»

َركا  لدى العقل اإلنساني كمرجع نسبيّ ، مرجع في الّصيغة  د  المجال الوجودّي م 

طلقا ليس إلى حدود نسبيّة إلى العامل  اإلدراكية، وعنصر متضّمن قصريا في المجال م 

طلق اإلطالق. وهذا بالّضبط، وبوضوح تاّم، هو امت ّي  أ ياالعتقاد داد كان، ولكن إلى م 

كما  «وحدة الوجود»لذات الوحدة المجالية عند أفالطون، وعند سبينوزا لكن بضالل 

ا وتوافقا سنعرض له في موضعه بتفصيل. وكم هو جميل حقا أن  ألفَي تطابقا بياني

لمسافة، ]ا، بل بذات النّسق: ليبنتز معياريا لما توسلته في الحل للسؤال أعاله عند

!المسافة األدنى[  

                                                   
13 La caractéristique universelle 
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ير بيَد أّن األوَج هنا ليس في هذه النقطة، بل سوف يتجاوزها ويعلوَها إلى تقر     

يس البَياني تنباط فلسفي منطقّي ال غبار عليه، سيكون بحق القاصمة لظهر التلبواس

«.المثالية»المغرض تفلسفيّا في مادة   

ّر غير  وهو يتلو الخطوط الوجوديّة مستنطقة إيّاه بصدق الفيلسوف ا ليبنتزإّن      لح 

ل من نمط حضارّي دينّي أو ال دينّي إلحادّي، لم يكن له  بد من بلوغ أسير أّي عام 

فلسفة في ال الّصياغةسبينوزا في الوحدة القانونية للمجال الوجودّي، وحدة  مستقرّ 

لّرياضية ة االّصيغوالّرياضيات وكّل موضوع معرفّي إدراكي، وبطبيعة الحال، ستكون 

ما أعالها. وال بد من القول إنه من الصعب جدا ومن الخطير بدءا أن نلفظ بحكم في

موحدة عند الّرياضية ال الّصياغةالفيلسوفين؛ ذلك أن مجّرد مقول  تصّوريختلف فيه 

عنده،  سبينوزا، يَحجز العاقَل عن الجزم بعدم تبلور وكون مفهوم المسافة اإلدراكية

 تعالى تعالى ال أسلوب له. وبيانه يحصل بكون هللا إن  هللاَ وأن من مشهور قوله  خاّصة

جوز وهو سبحانه بكل شيء محيط، ومن ثّم ال يجل جالله وتقدست أسماؤه هو المهيمن 

ين نمد البصر لكننا ال نلبث وح !في حقه األسلوب الستحالة إسناد النسبيّة إليه سبحانه

يانا مفارقة على كل المساحة أو الحقل التفلس في في مجموعه، حتى تتبلور أمامنا ماثلة ع

؛ وهي «تعالى ال أسلوب له للاه  إن  »مدهشة، وهي أن هذه المقولة التي يقر بها سبينوزا 

عول  الحق التي أتت على تفلس ف سبينوزا فج علته أنقاضا، مقولة حّق ال ريب فيه، أنها م 

 ولكّن أكثر الناس مع السرب؛ ذلك أشد ما كان سبينوزا يذمه ويكرهه! 

د نقول مقولة األسلوب ستكون إذا واضحة كل الوضوح عند ليبنتز؛ وبغاية القص     

ند هذه المقولة أو هذا النّسق الفلسفي، هو أيسر فهما من خالل النّسق الحدسي عبأن 

النّسق  كانط. فاألسلوب هنا عند ليبنتز )وكذلك عند سبينوزا(، هو مادة وعنصر في

كميزة  إنما يحصل بالتحييد الكلي لألسلوب الخاصّ ؛ أي أّن الطابَع الّسلبعلى جهة 

انعدام  للفرادة والتخصيص والنسبيّة، )رغم ب عد استنباط تقرير هذه األخيرة(، أي

هر الحق.  المسافة بين الحدس الطبيعّي أو الَبيان الطبيعّي والجو 

نحن هنا، ورغم بروز إشكال جديد في طيّات هذا النظر، إشكال العالقة بين      

جود هر الحّق والموضوع في الواقع والوجود بالنّس بة للمرجعيّة النسبيّة للموالجو  

؛ سنهمل هذا «الظاهراتية»وللعقل، أّي  عقل أو أّي  إدراك؛ وهذا هو سؤال وإشكال 

َب عنا ة باألحرى. لكن ال ينبغي أن  يَغ ر  قّرراالختالف وسؤاله، ألنه يمثل حالة أدنى م  

هر أو البحال اختالف  إطار النّس جواهر قين الليبنيزي والكانطي؛ فالثاني يهّم الجو 
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، وذلك الّصيغالحدوسية؛ أما األول فيهم  ية هي نمَط ة الّرياضالّصيغكون تبع ا لة فحسب 

 الطابع الكوني:

   « La supériorité des mathématiques, et sa valeur de modèle, ne tient pas à sa 

méthode mais à son écriture puisque leurs preuves « ne se font pas sur la chose 

même, mais sur les caractères que nous avons substitués à la place des choses 

»
30

.»14 

طب محّصلعند ليبنز، ال «الطابع الكوني»لحقيقة  تصّورالم      حييد الزب هو ت شر 

حدسه  مستحيل في فضاء البَيان اإلنساني، ليس فقط لكون البَيان فياألسلوب، 

هريته رمزي الطبيعة، بل ألن الّرسمالّرسومي أو  وهذا هو المرتكز  –ي هو من جو 

هيئة ة بالمحّدد، مرتبطة وبشري ةرياضيات  الّرياضيات هنا هي -األساس لكتابنا هذا

تحالة حصول ما ومنه يتضح ويستنبط بشكل مباشر وَجل ّي  اس .الخلقيّة واإلدراكية للبشر

أسماه ليبنز ب»درجة الصفر في األسلوب«15 ولكن الذي في اإلمكان هو الّصيغة 

آخر  الفرادية بتحييد ما أسّميناه في موضع الّصيغالجامعة والمنضوية تحتها كل 

ّد في األقرب أو الح ةالّصيغبالمسافة البالغية أو الوسيط البالغي؛ أي ستكون هي 

ب إلى  هر النمط الّساري فالّصيغالقر  ي كّل ة المختزلة الجامعة، حتى كان لها دور وجو 

قول المعرفيّة .الح   

لوجوديّة نحن هنا نهتم أكثر بالجانب الخطير واألهم، الجانب الفلسفّي، لتبعاته ا     

شبه و« الطابع الكوني»بماهية مفهوم وحقيقة  محّددإننا هنا في الفضاء ال. الخطيرة

ريفية ية أو التعتصّورة الالّصيغ: ةالّصيغنحن في حدود  «تحييد األسلوب»مفهوم 

م  أننا في حدود . ة القانونية االنتظامية في المجال الوجوديّ الّصيغو ه  ة ال غالّصيالم 

هر، األصل منتهى اإلدراك .الجو   

ة، هو أن المثير هنا من الناحية المنطقيّة عند العقل المهتدي بالترابطات المنطقيّ      

اتية الوجودّي، الذي هو منتهى اإلمكان التواجدّي، أي بالكفاءة الذ الّرابطالتجلي لهذا 

هو ذو  طالّراب هذا يعني أن. نََمطا  صيغة رياضية« الطابع الكوني»للعقل البشرّي، هو 

ى كون أصل ونية؛ هذه القانونية هي أدنى مسافة ماهياتية بمتعلق الفلسفة األعلماهية قان

                                                   

14 Leibniz et le style de la science: Arnaud Pelletier, Université Paris 5 pelletier.ac@wanadoo.fr /
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C 154, 

cité par Yvon Belaval, « Y a-t-il une épistémologie leibnizienne », Etudes leibniziennes, 

Gallimard, 1976, p. 53.[   
15 Le degré zéro du style 
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ما هو وبما أن الّرياضيات البشريّة ك. الوجود هو العلم بما هو منتهى القانون والحكمة

ف الطرح والحقيقة المبرهن عليها في هذا الكتاب، هي إنشاء في الَمحسوس، تعري

ا وأصلها اإلدراكية للوجود؛ فحقله الّصياغةة للتعريف كونها متضّمنوحقيقة مهيمنة و

سع ومنه يتضح لمن ألقى السمع وهو شهيد أن ال حقل رياضيات أو. هو نفس األصل

لسفي وال أوثق صلة بالطبيعة والوجود، وال أصدق وال أيسر ذلال، مما هي بالعقل الف

ة ي يرمي من هم أقرب مسافوراسل الذ .الحّر غير المحتجز بعامل عقائدي أو إلحادي

بشرّي، إنما وجوديّة منه بالمثالية بمعناها المغالط أعظم مغالطة بيانية لتضليل النشء ال

هي إسقاط  ةالّصيغمتعلقه هو باليقين المنطقّي والفلسفي دون الماهية القانونية، ألن 

راوحه يزل ي بياني، له نحو فرادي إعرابا  وداللة، وملحق به بالغته؛ وهذا ما بقي ولم
ياضيات".«16  في جل كتابه "أصول الر 

رياضي؛ بياني معنوي )ال كلمي( يسند إليه مصوغه المنطقي ال كل بيان أو عنصر إنَّ    

البتحقق شرط ال الّسدادفهذا تأصيل مهيمن بالحق؛ ولكن المطلوب هو الصحة و  ءمةم 

 التوافقو م الءمةوال بد من التنبيه على وجوب حفظ ال وهدفه العلمي. بحسب حقل العمل

العرض  اء  اإلنشاء العلمي وما يعرض في شأنه من التآليف والكتابات؛ ففض مكّوناتفي 

ي إال في مراعاة مناسبة مادته لموضوعه؛ فال يغلب البالغ والقراءة أو التلقي يستوجب  

عتمد إال أن ت ،علم التفسيرل مخّصصالتفسيري إال في عرض  المكّونالبالغة وال 

  مسألة تفسيرية. ة المنطقية الخطية للبيان الطبيعي على حلّ الّصيغ

طقي وغير المن الّربطاعتبار المتتالية بتعريفها الرياضي بدل الجمع أو  أيضا  ومنه     

ات كل هذا هو من أوليات المشترك فيها جميع االتجاه ومن بعده فإن ليهذلك؛ عالوة ع

راتي  في تداخله وتطوره بالنهج المختب النهج البنياني خاّصةوالمدارس األلسنية، و

الهندسي الرياضي، كما أن ما يعرف بحساب الجمل أو الجيماتريا17 عند اليهود ليس إال 

التوراة. منحى رياضيا في القراءة والتأويل لنصّ   

 وفي خطإ المنحى ،النهج الرياضي مسّمىوجامع القول في تحديد موقع مقاربة    

ى بنية البيان العكسي للهيمنة المتمثل في إسناد صيغ علوم طبيعية فيزيائية وغيرها إل

ا ا، نوجزه بما جاء في ردنا على الدكتور عدنان إبراهيم بخصوص هذالقرآني رأس  

ي حديثه عن قوة بنائه ف مزدوج، تنويه وتفسير سرّ  ؛ ردنا هنا أتى على جهتي تنويهالشأن

                                                   

 16 انظر "الوحدة المرجعية للفلسفة والرياضيات شبها مفهوم »الطابع الكوني« و»تحييد األسلوب«" الفصل الثاني من 

كتابنا "األصول الحقة للرياضيات أو المدخل إلى الرياضيات ونقد الدليل الوجودي"     
17 Guématria 
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 يةه للعلمتصّورلضالله في سلب م مصّححوتنويه  -!رضي هللا عنهم -الصحابة 

بخصوص األول:ف ونظرياتها في القرآن المجيد؛  

ستند وهنا أسلك ما أسميه بالنحت الخطابي بالرجوع إلى عدنان إبراهيم وإلى ماذا ا»    

تسع  ل في "عدالة الصحابة" وفياقولبناء األ الصحابة". إنَّ القوة الباهرةفي "عدالة 

ر  في متانة هذا البناء، وعادة َل َحقا. ما هو الّس  ال يكون  خطب متتالية لَشْيء  ي ث ير  التَساؤ 

 مثله من كالم الناس وعلى طوله إال وتخلله نوع من االختالف واالختالل؟

رَّ هذه القوة     د ، اختراق البيان البشري وإزإنَّ س  احته والمتانة في البناء هو َشْيء  َواح 

مشكاة  والبناء على بيان القرآن بيان الحق؛ فالرياضيات والمنطق وبيان القرآن من

-آلية وما كان أكثرهم مؤمنين إ نَّ ف ي ذل كَ  -واحدة هي الحق   

ليه درجة الحق الذي تقوم ع ه الدكتور ع. إبراهيم هو الحق علىحدّدفالتقسيم الذي    

عقل السماوات واألرض؛ فنحن بصدد أمر عظيم، عظيم من حيث إنه قاعدة توجيهية لل

اإلسالمي في كل مناحي التكليف وأي شيء أعظم واخطر من المعايير الشرعية 

على وعظيم ألن القول والحكم وعلى الرجال و !ية وعليها يحمل التمكين لألمةالّسياس

كلما إذن فما كان هذا شأنه وخطره، ف -ثم عند ربكم تختصمون -را هينا الخلق ليس أم
 كانت المسافة إلى الحق أدنى كان أقوم قيال وأقسط للشهادة وأولى.«18

 وأما الثاني:

ن وهكذا إذا كان من المتفق عليه لدى العقالء من أهل العلم وفقهاء علم النبّوة م»  

ين حقول أن الكتاب لم ينزل ليكون مرجع قوانفالسفة يونان والمسلمين وأهل الكتاب 

لنبّوة، بكون الكتاب إنما فصل با م الءمةعلوم الطبيعة، بل ومجّرد أو يكفي معيار ال

بأبعاد منطقيّة  والنبّوة بكون تفصيلها أو ترجمتها للحق إضافة إلى العقل البشرّي العادي

، ما اب هو أجل وأسمىوسعة عقلية أعلى، فالمحتوى والفحوى والمضمون الذي للكت

ال تفصيل كان له لينحصر في قوانين الطبيعة، وما هذه القوانين وما القانون في كنهه إ

مبادئ  الحق على نظمة العقل البشرّي وهيئته الخلقيّة والوجوديّة اإلدراكية، ولتكون

وألو  ول النيرةعلميّة )عقلية بشريّة( يعتنقها الجميع؛ فهذا شأن حقلي يختص به ألو العق

ما  التواجد الفكري من علماء الطبيعة والفالسفة. ولكن مهمة األنبياء كما هو علو

                                                   

  18 د. عدنان إبراهيم وأمين صبري، النبوغ والضَّالل – ص198
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اختصوا به من المعدل اإلدراكي والعقلي مما ليس لعموم البشر، هي علم الحكمة 

 الوجوديّة بكل أبعادها. 

ن وإذن فإذا نحن قلنا بأن القرآن ليس فيه معارف وال نظريات تخص هذا الحقل م   

؛ وأسمى الحقول العلمية أو ذاك، فليس ألن القرآن ليس كتاب علم، ولكن ألنه أجل  

؛ ن بشريإن هي إال تفصيل للحق ببيافالمعارف والقواعد والقوانين واالنظريات كلها 

األشياء.  الحق مشكاة واحدة وهذه تفصيل له كمثل النور ينعكس ألوانا مفصلة على ذرات

ظريات ولكنه المشكاة روح هذه المعارف والقوانين القرآن ليس كتاب معارف ون

هو والنظريات؛ فكما كان ما دونه مصدر المعارف وحلول عقد وإشكاالت النظريات، ف

:مصدر آيات ودالئل إعجاز بهذا المعنى الذي فسرناه لروح هذه المعارف والنظريات  

َن السََّماء  َماء  فأْخَرْجنا ب ه      ي أنَزَل م  ا  }َوه َو الذ  ر  ْنه  َخض  نبَاَت ك ّل  َشْيء  فأَْخَرْجنا م 

ْيت   ْن أْعنَاب  َوالزَّ َها ق ْنَوان  دَان يَة َوَجنَّات  م  ْن طْلع  َن النَّْخل  م  بَا َوم  تََراك  ْنه  َحب ا م  ج  م  وَن ن ْخر 

ه  إذَا أثَمرَ  وا إ لَى ثَمر  ' ا ْنظ ر  تََشاب ه  ا َوَغْيَر م  ْشتب ه  اَن م  مَّ '  َوالر  ه  ات  ل قْوم  ْم آليَ إ نَّ ف ي ذل كَ َويَْنع 

ن وَن'{)األنعام  (200ي ْؤم   

يم ' إنَّ ف ي َخْلق  السََّماَوات  َواأْلْرض       ح  ْحَمان  الرَّ د  ال إلهَ إال ه َو الرَّ }َوإله ك ْم إله  َواح 

ي ف ي  َن اْلبَْحر  بَما َيْنفَع  النَّاَس َوَما أنْ َواْخت الف  اللْيل  َوالنََّهار  َوالف ْلك  التي تَْجر  َزَل هللا  م 

يَ  يف  الّر  ْن ك ّل  دَابَّة  َوتَْصر  ْن َماء  فَأْحيَا ب ه  اأْلْرَض بَْعدَ َمْوت َها َوبَثَّ ف يَها م  اح  السََّماْء م 

ر  بَْيَن السََّماء  َواألْرض  آليَات  ل قْوم  يَْعق ل و َسخَّ (123-122َن'{)البقرةَوالسََّحاب  الم   

ن يَن     وا َعدَدَ الّس  َل ل تَْعلَم  ا َوقدََّره  َمَناز  يَاء  َواْلقََمَر ن ور  }ه َو الذ ي َجعََل الشَّْمَس ض 

وَن'{)يونس  ل  اآْليَات  ل قَْوم  َيْعلم  َساَب' َما َخلََق هللا  ذلَك إالَّ ب اْلَحّق ' ن فّص  (5َواْلح   

ويعطي الجواب حول  حدّدإلى أن هذا الوصل الحق هو الذي يوحسبنا هنا اإلشارة    

رعة الجن ليس س –ابستيمولوجية أو داللة الثوابت الكونية كسرعة الضوء في الفراغ 

لعلمية على وقبيلها. وهناك أمور ال تبعد عن هذا تمثل مصدر التوجيه للبحوث ا -!بالطبع

  بأن القوة الغاذية خادمة للقوةأخطر المناحي. وإذا كان كما قال الفارابي رحمه هللا

ة الناطقة من حيث بها قوام البدن، وكون القوة الحاسة خادمة للعملية والعملية خادم

مسافة وجودية  ادة بتحقق العبودية وتحقق أدنىالّسعللنظرية؛ فغاية النظرية هي تحصيل 

القطري للظاهراتية. -بالحقيقة النقيض  
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واجب إال ذلك كله من مجال المستخلف فيه، وما ال يتم ال وإذن فالوسيلة والوسيط إلى   

ة به فهو واجب، أي أن هذه المعارف والعلوم هي من صلب الواجب في تحقق العبودي

ه أن ّصلمحواالستخالف، وغيابها أو تغييبها هو إخالل بعبادة هللا تعالى. وجماع األمر و

:عّز َوجلَّ قال فيهم ربنا  عالقة األمة اليوم بالقرآن العظيم هي ذاتها حذو من  

ا' ب ئَْس َمثل  ا ل  أْسفار  َمار  يَْحم  لوَها كَمثل  اْلح  ل وا التَّْوَراة ث مَّ لْم يَْحم  ّم  ْلقَْوم  الذيَن }َمثل  الذيَن ح 

يَن'{)الجمعة 5(«19    ي القَْوَم الظالم   كذَّب وا ب آيَات  هللا' وهللا  ال يَْهد 

هو  حقول البحث والعلوم مستجدّ  يلزم تحديده بخصوص ال اختالف في أن أول ما   

وجز إطاره وموقعه من المناهج، وإنه قد اتضح لنا كما سبق في هذا البيان المختزل الم

لق هو أنه إطار إمكان العالئق وممكنها بين بيان القرآن الحكيم والرياضيات، ال مط

ا في شأن قولن حيّزمنطبق بالعالقة للرياضيات والمنطق باللغة. وذلكم بالضبط هو ال

:!الصحابة رضي هللا عنهم -مقول د. عدنان إبراهيم في موضوع   

د ، اختراق البيان البشري وإ"    رَّ هذه القوة والمتانة في البناء هو َشْيء  َواح  زاحته إنَّ س 

مشكاة  والبناء على بيان القرآن بيان الحق؛ فالرياضيات والمنطق وبيان القرآن من

"-آلية وما كان أكثرهم مؤمنين إ نَّ ف ي ذل كَ  -واحدة هي الحق   

ابة اتية هي بمثحيّزهيكلة  ، فكلّ قرآن العظيم هو الحقوال من الحق حق، حيّزكل  إنَّ    

 تصّوري هي الهيكلة نظرية حقة؛ منه يستنبط عالقة البيان الكريم بالرياضة والهندسة الت

رياضيات فال الرياضي والبناء الحق لكل موضوعات الطبيعة والبيئة الوجودية المادية.

وصناعة مجال  تصّورية لفي أنساقها على مختلف ومطلق األبعاد هي المعيار

الحق  ، ألنها، أي الرياضيات من إسقاطات النوراالستخالف األرضي المادي والطبيعي

 الذي تقوم عليه السماوات واألرض؛ وإنما القرآن هو الحق من الحق وهو ذات النور من

ن فال خروج لشيء عن الحق وع !رب العالمين ان هللانور السماوات واألرض وسبح

ل مجال الحق، وبالتالي عن إمكان ارتسامه بنيويا وقانونيا وهيكلة داخل هذا المجا

ية والهندسية.المنفتح والمتسع لمطلق البنيات النظرية المحتوية قطعا لألنساق الرياض  

نا على ه هنا يلوح لنا أمر عظيم وخطير؛ وما يستحقه من النظر مثله في الشأن؛ فنحن   

 أنه   مْ له   نَ يَّ تبَ تى يَ حَ  مْ ه  ي أنفس  ف  وَ  ي اآلفاق  نا ف  ات  آيَ  مْ يه  نر  منحى الوصل بقوله جل جالله: }سَ 
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  إنه  ' أالمْ ه  بّ  رَ  قاء  ل   نْ م   ة  يَ رْ ي م  ف   مْ ' أال إنه  يد  ه  شَ  ء  يْ شَ  لى كّل  عَ  أنه   كَ ّب  برَ  كف  يَ  لمْ ' أوَ قالحَ 

(53'{)فصلتيط  ح  م   ء  يْ شَ  بكّل    

قهره السحري لتقدم الغرب وجبروته و ي هذه المعيارية الرياضية، القلمإنه ليكف   

ن محيط الحق؛ لحق، وأن الوجود المطلق ال يخرج م، أنها من نور اخاّصةللمسلمين 

لي لقول على نفس الخط الدالفالقرآن بانتظامه والحق حق ولقاء الحق ال مرية فيه؛ فهذا 

لى حتاج إن غير مأي أن القرآن حق بيّ  "في التحرير والتنوير:  -!رحمه هللا –ابن عاشور 

لتهم وأنفسهم ، وستظهر دالئل حقيته في اآلفاق البعيدة عنهم وفي قبياعترافهم بحقيته

"فتتظاهر الدالئل على أنه الحق فال يجدوا إلى إنكارها سبيال  

، ما يسمى باإلعجاز القرآني هو من ضمن أحد منحيَي هذه العالقة العظيمة فإذا كان   

و فاالقتصار عليها وعدم التواجد والعمل بما هو خارجها ليدل على أمر جد خطير، وه

ثل من يدوم إنه م عدم إطالق التدبر وتمديد النظر وتوسيع أفق العقل في فقه هذه العالقة.

أن ضياء نهار كل شيء على حدة هو من ضياء ا على أن يدلل على قاصر   !عقله

 حق بين غير محتاج إلى -!رحمه هللا -الشمس. والقرآن المجيد كما قال ابن عاشور 

 فونَ ر  عْ ا يَ كمَ  ونه  ف  ر  عْ يَ  تابَ الك   مْ ناه  آتيْ  الذينَ : }، وإننا نتلو قوله تعالىاعترافهم بحقيته

( فالعمل أو االستنباط 145'{)البقرةونَ لم  عْ يَ  مْ ه  وَ  قَّ الحَ  ونَ كتم  ليَ  مْ نه  م   يقا  ر  فَ  إنَّ ' وَ مْ ه  ناءَ أبْ 

ات بالحق عالقة الرياضيتبع ا لالخطير الذي هو منوط بالرياضي المسلم المؤمن الفقيه 

برى: برها وفقهها، هو الحقيقة الكتدالذي به قوام السماوات واألرض، أي باستكناهها و

ناء لقلم السحري الذي به خط ورسم وأنشئ بحقيقة معيارية الرياضيات الخاتم أو ا

ة ستقوم فلورنسة والمسلمون والعرب هم نائمون. هذه المعياريالغرب الصليبي من بؤرة 

ات سمؤسّ نظام االستخالف بما نزل من عند ربنا على أساس الحق ونور منه، وفي كل ال

رة لها مع ال مسايوالمستويات والمرافق واآلفاق. المعيارية الرياضية ال تقبل البتة و

لتاريخي ياضية العملية من أولى ثمراتها مسايرة اي، والمعيارية الرالّسياساالستبداد 

قوة  ة ورباط الخيل منات وما تكون به القوالّصناعمم ومسابقتهم في رسم وسبق األ

الئمجسام إلى مفعالت الطاقة وإنتاج العدة الاأل  األمة الة لرد كيد األعداء المتربصين بم 

 ينتهي صراع الحق والباطل حتى تقوم الساعة.

لى عناصر إ بالحق ليس فقهها أن نبدأ رأسا بإسناد الكمّ  تهاالمعيارية الرياضية وعالق   

لكن ، وعربيا   ل لسانا  سنية، والقرآن أنزالمعجم والبيان، فهذا من ضمن الدراسات األل

لى نور توسيع اآلفاق العلمية علخبير، هو والهندسي ا المنوط بالرياضي الفقيه حقا  

قانوني التناسق واالمتداد المتصل.ومعيارية القرآن معيارية الحق ب  
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بيعية ة في العلوم الطمحّصلوالمتطابقات والمتساويات والمعادالت ال الكمّ  إسنادَ  إنَّ    

بنية المن النظريات إسنادَ  تسبقَ  لها إطالقا ألنْ  ال صحة وال سندَ  يةالّصناعالفيزيائية و

ي يليه قريب أو حدس منطق من خالل تناسق جليّ  محدّدعليها لنسق رياضي ونظرياتي 

العلمي  هو األصل المعياري للنظرية الرياضية األساس استجالء وبرهان محقق. فالقرآن  

وم وعلى وبه تق ؛، إليه تلحق العلوم البشرية ونظرياتها ال العكسل  والهندسي، هو األوَّ 

ال ر النظريات وتسديدها، ؛ وهو المشكاة الهادية ألعظم وأخطتتسعتتطور ونوره 

ظ النفوس ح -بغرض ندوات اإلعجاز القرآني، فإن حجة هللا تعالى العزيز الحكيم بالغة و

ما نزل على أليس من البداهة امتداد حقول المجال التناسقي بالمعيارية الرياضية ل -حقيقة

؟التام لإلبستيمولوجيا العلمي مواقع النجوم، وإن هذا هو الفقه  

   ة األمم.مما هو عدّ  يةالّصناعذا الجهد في استمداد القوة هأليس األقوم أن ينفق    

 مكّمال ل التمهيد، هذا ما يتعلق باألصل الذي كان عليه هذا العملكما أشرنا إليه في أوّ    

التي  لالختزاليةا نظر  و ،وبالهدف الذي من أجله أجل متمه وأنسئ. كذلك للجزء الثالث

ن أنه " بالرغم منقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربيطبعت الجزء األول "

سنين،  أربع ، مدة تزيد علىمن الكتب استغرق أكثر أو أطول مدة مما تطلبه إنجاز غيره

تزالية، ا لهذه االخنظر   :"، أقولتفصيل الخلق واألمريس يضاهيه في ذلك سوى كتاب "ل

حقيقة  قضية النحو العربي، وعلى وجه أخصّ  عرض شكل خاصت بوالتي همّ 

والحكم  أمره من التقرير المنطقي هما يستوجبالتصحيح، بما لهذا اللفظ من المعنى و

ا ي  ص  حين الحظت إشكاال عَ ا ال سيمَ  .من الحكم من التقرير وال كأّي   العلمي، ال كأّي  

ن المدونة السنين، إنه إشكال الفصل بي لي من خالل بعض التعقيبات على مرّ  حَ اتضَ 

 أيّ  –العالقة ف ة والتحقيق، والثاني نظمة التقعيد.الّرواياألول شأنه  .اللغوية وعلم النحو

وفي عالقة  االنصهار الجوهري، بل بين مستويين ال تفرض البتة -عالقة ومنها البنائية

 بين ماهية لغوية وماهية محضألنه عالقة  ،ا وجلوةوضوح   أكثر   المدونة بالنحو األمر  

ن أي ا ما كا الموضوع وقانونه المادة وقانونها أو قانونية، وأنى يكون االنصهار بين

ما لم يتم االضطالع والنظر  وأخرى ال بد من ذكرها، أن   !؟ الموضوع على اإلطالق

نا صلالبن مضاء، وإن لم يكن له ليؤثر فيما تو مميّزة األفق الفيه من قبل، وخاصّ 

ان، أننا بفضل دينا إليه، ذلك أن النظرية تستغني في قيامها بالتقرير المنطقي والبرهوه  

علم م العلمي، ولي  وضعناه موضعه في السل أيضا  هللا تعالى قد تداركناه الستيفاء اإلسباغ و

    ، حقيقة التصحيح للنحو العربي.كن  وتتأكد الحقيقة الرّ 
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ونرسله ه نريد أن نثبتما بحول هللا وقوته وهديه ومشيئته ناه في هذا التمهيد هو حدّدما    

 بَّ فر   م حكيم؛نتها تعيينا ولكن حسبي اإليماء وهللا عليما أظنني عيّ  إرساال حقيقة علمية،

!مبلغ أوعى من سامع  
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األول الفصل  

 سؤال مفهوم 'الجناس' عند السيوطي

 

 رحمه هللا الذي ي  عتبر جامع  ا ومستوعب  ا الحقا للقرون واألطوار 
  عبد الرحمان السيوطي20

مختصة العلوم وحقول الدراسات ال ّل  العلمية األولى، التي هي بمثابة الحقبة التأسيسية لج  

'التحبير مؤلفه  بالقرآن الكريم وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واللغة العربية، يذكر في

، نحن اعا  اها أنومن تراكيب وصيغ القول في الهيئة والتعبير سمّ  أنماطا   في علوم التفسير'

:الّصوتنذكر منها هنا ما اتصل بموضوع المعجم و  

ع السابع والسبعونالنو »  

 المجانسة

ألف فيه هذا النوع من زيادتي، ويطلق عليه الجناس، وهو تشابه اللفظين، وأقسامه كثيرة، و   

 الصفدي تأليفا، ونذكر منه ما وقع في القرآن:

وهو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها. -األول: التام  

بثوا المجرمون ما ل كاسمين فهو مماثل نحو:}ويوم تقوم الساعة يقسمثم إن كان من نوع واحد 

( أو من نوعين سمي مستوفى نحو:}وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد 55.{)الرومغير ساعة. .

(21ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا . . .{)يونس  

سم، والثانية فجائية وهي حرف.فإذا األولى شرطية وهي ا  

ومئذ : وهو أن يختلفا في العدد نحو:}والتفت الساق بالساق، إلى ربك يالثاني: الناقص

(30. 28المساق{)القيامة  

ها الثالث: اللفظي: وهو أن يتفقا لفظا ويختلفا خطا نحو:}وجوه يومئذ ناضرة إلى رب

(23. 22ناظرة{)القيامة  

                                                   

  20 جالل الدين )القاهرة 848ه/ 1445م – القاهرة 811ه/ 1505م( من أئمة علماء المسلمين زاده تميزا اعتزاله أرباب

-انظر وكيبيديا –الدولة والسالطين      
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ون وينأ الرابع: المضارع: وهو أن يختلفا في الحروف بمتقاربين نحو:}وهم ينهون عنه

(22عنه{)األنعام  

}ذلكم  -(1الخامس: الالحق، وهو أن يختلفا بغير متقاربين نحو:}ويل لكل همزة لمزة{)الهمزة

}وإنه على ذلك  -(95بما كنتم تفرحون في األرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون{)غافر

(39.{)النساء (. }وإذا جاءهم أمر من األمن . .8. 9لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد{)العاديات  

بون السادس: المصحف، وهو أن تتفق الكلمتان خطا وتختلف نقط الحروف نحو:}وهو يحس

( }والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو 104أنهم يحسنون صنعا{)الكهف

(80. 98يشفين{)الشعراء  

عاقبة كان  السابع: المحرف، وهو أن يختلفا شكال نحو:}ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف

( 21( }وعتوا عتوا كبيرا{)الفرقان93. 92المنذرين{)الصافات  

(40(. }كل في فلك{)يس3ومنه نوع يسمى المقلوب المستوي نحو:}وربك فكبر{)المدثر  

 ويلحق بالجناس شيئان:

( وسماه المتأخرون 43األول: أن يجمع اللفظين االشتقاق نحو:}فأقم وجهك للدين القيم{)الروم

 الجناس المطلق.

الثاني: أن تجمعهما المشابهة، وهي ما يشبه االشتقاق نحو:}قال إني لعملكم من 

(128القالين{)الشعراء  

( أو وقع أحدهما في 22وإذا ولي أحد المتجانسين اآلخر فهو المزدوج نحو:}من سبإ بنبإ{)النمل

بكم إنه وا رأول اآلية واآلخر آخرها فهو رد العجز على الصدر كاآلية التي قبله ونحو:}استغفر

( ويقرب منه ما يسمى بالعكس، وهو أن يقدم في الكالم جزء ثم يؤخر 10كان غفارا{)نوح

م وال هم (، }ال هن حل له18نحو:}يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . .{)الروم

«(10يحلون لهن{)الممتحنة  

النوع الثاني والثمانون »  

 الفواصل والغايات
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 هذا النوع من زيادتي، والفواصل أواخر اآلي وهي جمع فاصلة وتسمى في غير القرآن   

زن ال في ، وال يطلق ذلك على القرآن تأدبا، والفاصلة إن اختلفت مع قرينتها في الوالّسجع

( وإن 14. 13التقفية فهي المطرف نحو:}ما لكم ال ترجون هلل وقارا وقد خلقكم أطوارا{)نوح

(. وأحسنه ما 14. 13نحو:}فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة{)الغاشيةاتفقتا فمتواز 

( ثم ما طالت قرينته 30. 28تساوت قرائنه نحو:}في سدر مخضود وطلح ممدود{)الواقعة

( أو الثالثة نحو:}خذوه 2. 1الثانية نحو:}والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى{)النجم

( وإن 32..30ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه{)الحاقةفغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة 

ي تساوت الفاصلتان في الوزن دون التقفية فموازنة نحو:}ونمارق مصفوفة، وزراب

(12. 15مبثوثة{)الغاشية  

يناهما فإن كان في إحدى القرينتين أو أكثره مثل ما يقابله من األخرى فمماثلة نحو:}وآت   

(118. 119اط المستقيم{)الصافاتالكتاب المستبين، وهديناهما الصر  

قهر، وأما وإن اتفقتا في الحرف الذي قبل األخير فلزوم ما ال يلزم نحو:}أما اليتيم فال ت   

( وآيات سورة}ألم نشرح{.10. 8السائل فال تنهر{)الضحى  

 ، والقصد بذلك أن آخر كل سورة أتى على الوجه األكملالّسوروأما الغايات فهي أواخر    
 والنمط األبلغ في براعة االنتهاء وما ينبغي أن يختم به.«21

لعلم ويرد؛ فحقيقة ا مالبشر من دون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يؤخذ من قوله كل   

ال يجوز ا، وومعاييره ال يمكن أن يكون فيها تعريف الجناس الذي جاء به السيوطي هنا صحيح  

ى جهتي هو االشتراك في اللفظ عل الجناسبحال لالصطالح مناقضة شيء من الحق. فحقيقة 

سر ا االشتراك والمشابهة فهما أمران مختلفان. وهذا االلتباس هو الذي يفوالوزن، أمّ  الّصوت

وقوله  في تقسيمه األول ما جاء من التفاوت وشتى ضروب الخلط من حشو الكالم كما هو جليّ 

، وليس . ." قص، قوله: "الثالث: اللفظي .من الجناس التام والنابعد ذكر النوعين األول والثاني 

.محضا   ا لفظيا  ا إال نوع  هذا النوع في حقيقة األمر كلية ومن حيث جوهره تحديد    

ليس  الخلطو التفاقم ، فهو ضرب من القول فيه منوكذلك قوله: "السادس: المصحف . . ."   

س كل قول وسالمة مسلكه، فليته من حيث صح من جهة التعبير فحسب، وإنما من جهة التفكير

والصحة يعابية ثم االست ،الإذ يلزم التوافق باألهلية أوّ  ؛الّصياغةالمعنى و ترجمة لتفكير صحيح

                                                   

 21 التحبير في علوم التفسير: ألبي الفضل جالل الدين عبد الرحمان أبي بكر السيوطي)ت811ه(- دار الكتب العلمية-

1الطبعة-بيروت       
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الداخلي عند  بين النطق الخارجي والنطق الّصلةوهذا ما يعبر عنه ب في المسار التفكيري ثانيا.

. واالصطالح التعبير البيان ولكن نعني هنا ابن سينا رحمه هللا وغيره، وهو أمر جليّ 

جل حفظ ي، بل وجب ألالّصوتبالجناس  ا  وعقلي ا  ولغوي ا  بياني ا  نمكوّ فالتصحيف ال صلة له 

عدي لإلدراك التنبيه على تمايز البعدين إن لزم ذلك.التباين الب    

، جناس' كنوع أو قسم سابع، فهو ليس من الالمحرفلمعنى ' نجده فيما وضعه مرادفا   أيضا  و   

يب بل هو قسم وأسلوب من أسال ؛اجناس   ليسَ  بل ضرب من ضروب األساليب؛ فالتوكيد  

 اإلخبار.

هو  (40( و}كل في فلك{)يس3كذلك الجناس في قوله سبحانه وتعالى:}وربك فكبر{)المدثر   

بحقيقة و الّصحيح تصّوريجوز بال'المقلوب المستوي' سم حقيقة، لكن اإلضافة إضافة اال

ة للجناس هو االشتراك في الماد الّصحيحواإلدراك  تصّورالجناس إلى غيرهما، ذلك أن ال

ن.ة، وهذا تام الحقيقة في اآليتيالّصيغو  

، لحقا  خالالت هاته سوف نلمسها أكثر ونراها واضحة حين جعل المصنف األصل م  اإل   

ه ا من جهة فقعتبر نقص  أن ي   وألحق بالجناس وأضاف إليه ما ليس منه. وكذلك مما يمكن

مكانه من الموضوع ورود االشتراك في االشتقاق، ذلك ما يجليه ذكر التصحيف وإيراد معناه و

م إنه كان كما في قوله تعالى:}استغفروا ربك أحاديا   ا رجحانا  الحديث. واالشتقاق إذا كان راجح  

ا ناس  ة أو الفعل، فهذا ليس جغفارا{ و}تخشى الناس وهللا أحق أن تخشاه{ كاتحاد في الكلم

حة على ية هنا راجالّصوتوليس مثله قوله سبحانه:} فأقم وجهك للدين القيم{ حيث أن المادة 

ما يكون عن حقيقة الجناس. د  عَ االشتقاق الذي هو أبْ   

لى ع الّسجعسم ر السيوطي أو قال بأن عدم إطالق اوفي حديثه عن الفواصل والغايات ذك   

ح من القرآن إنما هو على سبيل التأدب؛ فهذا التعليل ال يصح ألن االصطال أواخر اآلي في

يل، ألن قاموس الحقل العلمي والدراسي أو الفني، والقرآن ليس بقول شاعر وما هو من هذا القب

عالى رب أصال يعتبران باعتبار النظم البشري، والقرآن إنما هو كالم هللا ت الّسجعالشعر و

 العالمين.

يل ربما غلبت اإلدراك غير الواضح لها في تفصهي أن حقيقة الجناس  عاّمةحظة الالمال   

ية الّصوتلمادة فا داخل النوعين الذين ذكرنا من قبل؛فيالحظ ت -!رحمه هللا -السيوطي وتصنيفه 

عد والوزن كالهما مكون لنفس مادة الجناس، كما أننا نجد في القرآن ما الواصل فيه على ب

.الّصوتادة اتي من دون اشتراك في الحروف ومالّصيغجانس التركيبي االتصال التناسق والت  
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 الفصل الثاني

 االتصالية والتجميعية للص وت في القرآن الحكيم
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مفهوما 'االتصالية' و'التجميعية' في الهيئة -1  

 

للفظي، كان التركيب ا، والحيّز الجوار في م الءمةا كان نقيض الجناس هو التنافر وعدم اللمَّ    

بي؛ بالطبع ا عن حقيقة الجناس اللغوي واألسلوي، هو األقرب تعبير  الّصوتالتوزيع المعجمي و

سة نعني هنا التوزيع الموزون، المتصل والمتدرج، المحافظ على توافق األصوات وسال

األسلوب.ظالل وكنف  النطق؛ وهذا كله يتم تحت  

كيم هي بالحق من جوهر بنية القرآن كتاب هللا العلي الحإن مادة هذا االتصال التركيبي    

نيوية إال من تجليات الحق وترجمة ب عاّمةالمنزل بالحق وبالحق نزل. وما المبادئ الكونية ال

دراسة وقانونية في الخلق واألمر. ومبدأ االتصال هو من هذه المبادئ؛ فلننظر على سبيل ال

سورة  القرآني الواصل بين آخر سورة يونس وأول الحيّزوقصد التوضيح والبيان إلى هذا 

 هود، وإلى ما يمكن في الحق أن تبرزه وتجليه من حقائق وآيات:

ال  مْ ه  أكثرَ  نَّ لك  ' وَ قٌّ حَ  هللا   دَ عْ وَ  ' أال إنَّ ض  األرْ وَ  ات  اوَ مَ ي السَّ ا ف  مَ  هلل   }أال إنَّ 

(55'{)يونسونَ لم  عْ يَ   

 ' إنْ ءَ كارَ ش   هللا   ون  د   نْ م   ونَ ع  دْ يَ  ينَ الذ   تبع  ا يَ مَ ' وَ ض  األرْ َمْن ف ي وَ  ات  اوَ مَ ي السَّ ف   نْ مَ  هلل   أال إنَّ  }

(22'{)يونسونَ ص  ر  خْ إال يَ  مْ ه   إنْ ' وَ إال الظنَّ  ونَ تبع  يَ   

' نونَ ل  عْ ا ي  مَ وَ  ونَ ر  س  ا ي  مَ  لم  عْ يَ  مْ ه  ابَ يَ ث   ونَ تغش  سْ يَ  ينَ نه' أال ح  فوا م  تخْ سْ ليَ  مْ ه  ورَ د  ص   ثنونَ يَ  مْ ه  }أال إنَّ 

(5'{)هودور  د  الص   بذات   يم  ل  إنه عَ   

 ينَ لذ  ا الء  ؤ  هَ  اد  األشهَ  قول  يَ وَ  مْ ه  بّ  لى رَ عَ  ونَ ض  رَ عْ ي   كَ ا' أولئ  ب  كذ   لى هللا  ى عَ افترَ  نْ مَّ م   أظلم   نْ مَ }وَ 

(18{)هودينَ م  لى الظال  عَ  نة هللا  ' أال لعْ مْ ه  بّ  لى رَ وا عَ كذب    

 م  قوْ  اد  عَ ل   دا  عْ ' أال ب  مْ ه  بَّ وا رَ ا كفر  اد  عَ  ' أال إنَّ ة  امَ يَ الق   مَ وْ يَ نة وَ ا لعْ نيَ الد   ه  ذ  ي هَ وا ف  أتبع  }وَ 

(58'{)هودود  ه    

(85{)هودودَ ثم  ا ل  د  عْ ' أال ب  مْ ه  بَّ وا رَ ا كفر  ود  ثم   ا' أال إنَّ يهَ ا ف  غنوْ يَ  لمْ  }كأنْ   

وأسلوب  الوحداتي يالحظ جوار توظيفي على مستويات صيغة ومادة الّسورم وعلى بعد أو سل

تين يونس وهود:الّسورآخر   
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ي ي ف  زْ الخ   ذابَ عَ  مْ نه  نوا كشفنا عَ ا آمَ لمَّ  ونسَ ي   مَ ا إال قوْ انهَ ا إيمَ هَ فنفعَ  نتْ ة آمَ يَ قرْ  ال كانتْ }فلوْ 

 كره  ت   ' أفأنتَ يعا  م  جَ  مْ كله   ض  ي األرْ ف   نْ مَ  نَ آلمَ  كَ ب  رَ  اءَ شَ  لوْ ' وَ ين  إلى ح   مْ ناه  تعْ مَ ا وَ نيَ الد   اة  يَ الحَ 

ال  لذينَ لى اعَ  سَ جْ الّر   ل  عَ جْ يَ ' وَ هللا   إال بإذن   تؤمنَ  أنْ  لنفس   ا كانَ مَ ' وَ ؤمنينَ كونوا م  تى يَ حَ  الناسَ 

' ونَ نم  ؤْ ال ي   م  قوْ  نْ عَ  النذر  وَ  ات  ا تغني اآليَ مَ وَ  ض  األرْ وَ  ات  اوَ مَ ي السَّ اذا ف  وا مَ انظر   ' قلْ لونَ ق  عْ يَ 

ي ننّج   ' ثمَّ نَ رينتظ  ن الم  م   كمْ عَ وا' إني مَ ر  فانتظ   'قلْ همْ ل  قبْ  نْ ا م  خلوْ  ينَ الذ   ام  أيَّ  ثلَ إال م   ونَ نتظر  يَ  لْ فهَ 

ي فال ين  د   نْ م   ّك  ي شَ ف   كنتمْ  إنْ  ا الناس  هَ ا أي  يَ  ' قلْ نينَ م  ؤْ نا ننج الم  ليْ قا عَ ' حَ كَ نوا كذل  آمَ  ينَ الذ  لنا وَ س  ر  

' نينَ م  ؤْ ن الم  م   أكونَ  أنْ  ت  رْ أم  ' وَ فاكمْ توَ ي يَ الذ   هللاَ  د  ب  أعْ  نْ لك  ' وَ هللا   ون  د   نْ م   ونَ د  ب  تعْ  ينَ الذ   د  ب  أعْ 

ينَ ن الم   ال تكوننَّ وَ  يفا  ن  حَ  ين  للدّ   كَ هَ جْ وَ  مْ أق   أنْ وَ  ك  ْشر  ال وَ  كَ نفع  ا ال يَ مَ  هللا   ون  د   نْ م   ع  ال تدْ ' وَ م 

 كَ ردْ ي   إنْ ' وَ وَ له إال ه   فَ فال كاش   ّر  بض   هللا   كَ سْ سَ مْ يَ  إنْ ' وَ ن الظالمينَ م   إذا   فإنكَ  لتَ فعَ  ' فإنْ كَ ر  ض  يَ 

ه   َمْن يََشاء  به  يب  ص  ' ي  ه  ل  فضْ ل   ادَّ فال رَ  ر  يْ بخَ  بَاد  ْن ع   قدْ  لناس  ا اهَ ا أي  يَ  ' قلْ يم  ح  الرَّ  الغفور   وَ ه  ' وَ م 

أنا  امَ ا' وَ هَ ليْ عَ  ل  ض  ا يَ فإنمَ  لَّ ضَ  نْ مَ ' وَ ه  نفس  ي ل  تد  هْ ا يَ ى فإنمَ تدَ اهْ  نْ ' فمَ كمْ بّ  رَ  نْ م   ق  الحَ  كمْ اءَ جَ 

 88ونس'{)يينَ م  اك  الحَ  ر  خيْ  وَ ه  ' وَ هللا   كمَ حْ تى يَ حَ  برْ اصْ وَ  كَ ى إليْ وح  ا ي  مَ  اتبعْ ' وَ يل  ك  بوَ  كمْ ليْ عَ 

..108)  

 وفي آخر سورة هود نتلو قوله جل وعال:

' ينَ ر  لذاك  ى ل  كرَ ذ   كَ ' ذل  ئات  يّ  لسَّ ا نَ بْ ذه  ي   نات  سَ الحَ  ' إنَّ ل  ن الليْ م   لفا  ز  وَ  ار  في النهَ الة طرَ م الصّ أق  }وَ 

ن عَ  نَ وْ نهَ يَ  ة  قيَّ أولو بَ  كمْ ل  قبْ  نْ م   ون  ن القر  م   ال كانَ ' فلوْ ينَ ن  س  حْ الم   رَ أجْ  يع  ض  ال ي   إنَّ هللاَ ف برْ اصْ وَ 

' ينَ م  ر  جْ وا م  كانوَ  يه  فوا ف  ا أتر  وا مَ ظلم   ينَ الذ   عَ اتبَ ' وَ مْ نه  نا م  يْ أنجَ  نْ مَّ يال م  إال قل   ض  األرْ ي ف   اد  الفسَ 

ال ة' وَ دَ اح  ة وَ أمَّ  الناسَ  لَ عَ لجَ  كَ ب  رَ  اءَ شَ  لوْ ' وَ ونَ ح  ل  صْ ا م  لهَ أهْ وَ  ى بظلم  القرَ  كَ ل  هْ ي  ل   كَ ب  رَ  ا كانَ مَ وَ 

 ة  ن الجنم   نمَ هَ جَ  ألنَّ ألمْ  كَ بّ  ة رَ مَ كل   تْ تمَّ ' وَ مْ لقه  خَ  كَ ذل  لْ ' وَ كَ ب  رَ  مَ ح  رَ  نْ إال مَ  ينَ ف  ختل  م   الونَ زَ يَ 

ينَ  الناس  وَ   ق  حَ ال ه  ذ  ي هَ ف   كَ اءَ جَ ' وَ كَ ؤادَ ف   به   ت  ا نثّب  مَ  ل  س  الر   اء  أنبَ  نْ م   كَ ليْ عَ  كال نقصّ ' وَ أْجَمع 

وا إنا ر  انتظ  وَ  لونَ ام  إنا عَ  كمْ كانت  لى مَ لوا عَ مَ اعْ  نونَ م  ؤْ ال ي   ينَ لذ  ل   قلْ ' و  ينَ ن  م  ؤْ لم  ى ل  كرَ ذ  ظة وَ ع  وْ مَ وَ 

 كَ ب  ا رَ مَ ' وَ ه  ليْ عَ  كلْ توَ وَ  ه  دْ ب  ' فاعْ كله  ر  األمْ  ع  جَ رْ ي   ه  إليْ ' وَ ض  األرْ وَ  ات  اوَ مَ السَّ  ب  غيْ  هلل  ' وَ ونَ ر  نتظ  م  

(121.. 11'{)هود لونَ مَ ا تعْ مَّ عَ  ل  بغاف    

تبر هو تين أتى جوارهما باشتراك في الهيئة والشاكلة، فهنا المعالّسورنالحظ أن غايتي    

كوحدات، فالشبه للغايتين هو واصل ترتيبي وماهية بنيوية. الّسور  

 حيّزمعين في  للجناس المعجمي في القرآن كذلك تحقق على مستوى الكثافة التوظيفية للفظ   

برناها ية التجميعية، سواء اعتالّصوتالمواد  الّصوتتوى وجوار معين، وهذا يقابله على مس
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' يدرشمونوما أو حرفا أو غيرهما. ومن مثل هذا الجناس اللفظي أو األلفاظ التجميعية لفظا '

' في سورتي هود ويوسف:مبينو'  

(99{)هوديد  ش  رَ  ل  ج  رَ  نكمْ م   سَ }أليْ   

(89{)هودالّرشيد يم  ل  الحَ  ألنتَ  }إنكَ   

(89{)هوديد  ش  برَ  نَ وْ عَ رْ ف   ر  ا أمْ مَ }وَ   

(8{)يوسفبين  م   ف ي َضالل  انا لأبَ  }إنَّ   

(30{)يوسفبين  م   ف ي َضالل  ا اهَ }إنا لنرَ   

(85يم{)يوسفالقد   كَ ف ي َضالل  ل إنكَ  }قالوا تاهلل    

   '.ضاللهنا كذلك أبرزنا تجميعية لفظ '

ي وتالصّ المعجمي والقول الجامع بخصوص التناسق القرآني على المستوى التركيبي    

العدد منها  ه كصبغة بنيوية يشمل ويهم مختلف األبعاد من اآلية الواحدة إلىحيّزواألسلوبي، ف

كل حقائق  دّدحتين، وإلى القرآن ككل. وبالطبع ليس بكفاءتنا أن نالّسورة والّسورإلى مستوى 

عاده، ولكن دته وأبهذا التناسق ومظاهره، فذلك ينبغي علمية تتناسب مع مقاييس الموضوع وما

ى بنية غيرها ة واألهم في هذا التناسق وهذه البنية التي تعلو علمميّزحسبنا تحديد الخصائص ال

نظم للكالم. وعلى أيّ   
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استجالء خاصيتي االتصالية والتجميعية في القرآن الحكيم -2  

 

ن آيات سورة ية الواصلة بيالّصوتالتمثيل نقدم هاهنا رؤية أولية للمواد على سبيل البيان و   

ية الواحدة أو العدد من اآليات:اآل حيّزية التجميعية في الّصوتالبقرة، وللمواد   

جدول االتصالية والتجميعية لسورة البقرة  

 عقالمو اتصالية الحيّز تجميعية

 إن الذين كفروا -4المفلحون ف 1..2 ق

 ومن -6عظيم م 5..6 م

 مرض -3يشعرون ر 7..8 خ

 وإذا -3يكذبون ذ 9..11 د

 كمثل -95أولئك ك 10..14 س

 اعبدوا -93قدير د 16..19 ص

 تكفرون -06الخاسرون ر 19..26 ق

 تلقى -88مستقرّ  ق 28..34 س

 اذكروا -83كذبوا ذ -ك 34..37 ق

 الحق -40اتقون ق 37..39 د

 أتأمرون -40الراكعين ر 40..43 ق

 استعينوا -48تعقلون ع 43..51 ع

 إذ -50تهتدون د 57..58 د

 فبدل -57سنزيد د .. ..

 استسقى -53يفسقون ق -س 59 ش

 موسى -53مفسدين س 60 س -ف

 هادوا -60يعتدون د .. ..

 أخذنا -69خوف خ 61..65 خ

 ثم توليتم -60تتقون ت .. ..

 قال -65المتقين ق .. ..

 قست قلوبكم -70تعقلون ل -ت -ق 86 س

 تمسنا -73يكسبون س 86..87 ق

 خذنا أ-39خالدون خ 87..89 ك

 وإذا -33عذاب ذ 87..95 ق -م

 عدوا -35يَْعَملونَ  ع 91..95 ع
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 عقالمو اتصالية الحيّز تجميعية

 .. .. 96 ق

 .. .. 97..99 ك

 .. .. 99..102 م

ينَ  ك .. ..  كفروا -908الكاف ر 

 ما -904العظيم م .. ..

 تريدون -906نصير ر 108..112 ص

 أقيموا -903قدير ق .. ..

 قالوا -903تعملون  .. ..

 بالحق -997يوقنون ق .. ..

 بني إسرائيل -900الخاسرون ر -س .. ..

 إبراهيم -900ينصرون ر .. ..

 يرفع إبراهيم -905المصير ر .. ..

 تلك -980مسلمون ل .. ..

 قالوا -988يَْعَملونَ  ل .. ..

 آمنوا -985مسلمون ن -م  

 صبغة -986السميع ص -س 137..139 ص

 السفهاء -940تسئلون س 138..145 ع

 .. .. 142..144 ص

 نرى -943رؤوف ر 147..149 ر

 كما -943لعلكم ك 150..151 ك

 المروة -956رحمة م -ر 151..157 ر -ص

 يكتمون -957شاكر ك 161..167 خ

 القصاص -976المتقون ق 175..179 ق

 .. .. 177..181 ح

 سألك -934تشكرون ك 183..185 ع-د

   185..186 س

 يسألونك -937تعلمون ل  

 قاتلوا -933اتقوا ق 188..194 ق

 الحرام -930الظالمين م .. ..

 أنفقوا -938المتقين ق .. ..

 الحج أشهر -935شديدالعقاب ش 195..199 ض

 ليس -936األلباب ل .. ..

 أفيضوا -937الضالين ض .. ..
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 عقالمو اتصالية الحيّز تجميعية

 اذكروا -000سريع ر 201..209 ع

 إسرائيل -003األمور ر .. ..

 أم حسبتم -099مستقيم م -س 211..215 ق

 يسألونك -090الرسول س .. ..

 القتال -098األقربين ق .. ..

 جاهدوا -098خالدون د .. ..

 ميّسرالخمر وال -096غفوررحيم ر 216..218 ر

تنكحوا  ال -093عزيز حكيم ح 218..229 ح

 المشركات
 حرث -000المتطهرينيحب  ح .. ..

 وال تجعلوا هللا عرضة -009اعلموا ع 219..223 س

 والمطلقات -005الطالق ق -ل -ط .. ..

 يرضعن -080التعلمون ع .. ..

 يتربصن -089بصير ص -ب 232..231 ص

 عرضتم -080خبير ر 230..235 ع

 تعزموا-088معروفا ع .. ..

 على الصلوات -085بصير ص 235..236 ص

 بالمعروف -083عزيز ع .. ..

 فقال -040تعقلون ق 239..232 ق

 سبيل -049الناس س 241..243 س

 حسنا -040سميع س .. ..

 إسرائيل -تر -048ترجعون ر -ت .. ..

 لهم نبيهم -044الظالمين ن -م .. ..

 وقال لهم -045واسع عليم ل .. ..

 فلما -046مؤمنين م .. ..

برزوا  -047الصابرينهللا مع  ر -ل .. ..

 لجالوت
ينَ أفرغ، ف .. ..  فهزموهم -043الكاف ر 

 تلك -043على العالمين ل 249..256 ل

 الرسل -050المرسلين ل -س -ر .. ..

 أنفقوا -059يفعل ف .. ..

 تر -056النار ر 256..263 م

 قال -053قدير ق 257..261 ح
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 عقالمو اتصالية الحيّز تجميعية

 مر -057الظالمين م .. ..

 مثل -053حكيم م .. ..

 معروف -069خوف ف .. ..

 الذين -060حليم ل .. ..

ينَ  ف 263..273 ف  ينفقون -068الكاف ر 

 الصدقات -063أنصار ص .. ..

 ليس -070سيآتكم س .. ..

 يمحق -074أصحاب ح 275..275 ق

 يأكلون -075نويحزن ن .. ..

 وإن كان -073ال تظلمون ن 276..281 ل

 آمنوا -030ال يظلمون م .. ..

 هلل -030عليم ل 282..285 ل

 يكلف -034إليك  282..284 م

 

م، وهمتا ال نيوية للقرآن الكريتان، االتصالية والتجميعية، من الخصائص البالخاصّ هاتان   

 ما أبرزناهفي ذلك من أبعاد اإلعجاز القرآني وآيتان أنه من عند هللا تعالى العلي الحكيم. و ريب

.مستوى ظاهر لسريانهماهنا ليس إال  وجلوناه  

بين  ة، بل يتجاوزها إلى الوصلالّسوراالتصال المعجمي كما قلنا ليس يقصر في حدود    

صل ات. ومثاله الوالحيّزتين فأكثر، باإلضافة إلى التجميعية في هذه المواضع والّسور

:، ص'قثل في مادة '، بين سورة هود وسورة يوسف، الممطبعا  ي للّصوت متضّمنالمعجمي، ال  

 آخر سورة هود:

(100'{)هود يد  ص  حَ وَ  م  ا قائ  نهَ م   كَ ليْ عَ  ه  ى نقص  القرَ  اء  ن أنبَ م   كَ }ذل    

(118'{)هودكَ ادَ فؤَ  به   ت  ا نثبّ مَ  ل  س  الر   اء  ن أنبَ م   كَ ليْ عَ  كال نقص  }وَ   

 أول سورة يوسف:

(3..{)يوسفص  القصَ  نَ سَ أحْ  كَ ليْ عَ  نقص   ن  }نحْ   

(5..{)يوسفصْ ال تقص   نّي  ا ب  }يَ   
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وله تعالى:االتصال على مستوى سورة يوسف في ق فهذه تمثل مادة تجميعية ومادة وصل، ويتمّ   

(111'{)يوسفاب  ي األلبَ ة ألول  رْ بْ ع   مْ ه  ص  ي قصَ ف   كانَ  }لقدْ   

:ف، ص، ل'ونجد واصال معجميا بين سورتي يوسف والرعد في مادة '  

 أواخر سورة يوسف:

(84'{)يوسفون  تفند   ال أنْ لوْ  فَ وس  ي   يحَ ر   إني ألجد   مْ وه  أب   قالَ  ير  الع   لت  ا فصَ لمَّ }وَ   

(111ف'{)يوسنونَ م  ؤْ ي   م  قوْ ة ل  مَ حْ رَ وَ  دى  ه  وَ  ء  يْ شَ  كّل   يلَ تفص  وَ  ه  يْ دَ يَ  نَ يْ ي بَ الذ   يقَ د  تصْ  نْ لك  }وَ   

 أول سورة الرعد:

(2'{)الرعدنونَ توق   كمْ بّ  رَ  قاء  بل   لكمْ لعَ  ات  اآليَ  ل  فّص  }ي    

' واصال معجميا:المجرمينوبين سورتي إبراهيم والحجر نجد مادة ولفظ '  

 سورة إبراهيم:

(51{)إبراهيمفاد  ي األصْ ف   ينَ ن  قرَّ م   ذ  ئ  مَ وْ يَ  ينَ م  ر  جْ ى الم  ترَ }وَ   

 سورة الحجر:

(12{)الحجرينَ م  ر  جْ ي قلوب الم  ف   ه  لك  نسْ  كَ }كذل    

(58{)الحجرينَ م  ر  جْ م   م  لنا إلى قوْ س  }قالوا إنا أرْ   

الجامع الجامع  الحيّزوهذه اللفظة مادة تجميعية سواء على مستوى سورة الحجر أو في 

تين معا، الحجر وإبراهيم.للّسور  

هما:حيّز' واصل بين سورة الحجر وسورة النحل ومادة تجميعية في أْجَمِعينَ مادة ' أيضا    

 سورة الحجر:

(31. 30'{)الحجرينَ اجد  السَّ  عَ مَ  كونَ يَ  ى أنْ أبَ  إال إبليسَ  ونَ ع  مَ أجْ  مْ كة كله  الئ  المَ  دَ جَ }فسَ   

ينَ م نه  يَ و  }.. ألغْ  (40. 38'{)الحجرينَ لص  خْ م الم  نه  م   كَ ادَ بَ إال ع   أْجَمع   
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ينَ م ه  د  ع  وْ لمَ  نمَ هَ جَ  إنَّ }وَ  (43{)الحجرأْجَمع   

ينَ م وه  نج  إنا لم   لوط   }إال آلَ  (20. 58'{)الحجرينَ ن الغابر  ا لم  نا إنهَ رْ أته قدَّ رَ إال امْ  أْجَمع   

ينَ  مْ ألنه  لنسْ  كَ بّ  رَ }فوَ  (83. 82'{)الحجريَْعَملونَ ا كانوا مَّ عَ  أْجَمع   

 سورة النحل:

ينَ  اكمْ دَ لهَ  اءَ شَ  لوْ }وَ  (8'{)النحلأْجَمع   

صوتية،  ي ليس فقط موضوعه ما ندركه نحن من وحداتالّصوتاالتصال والتناسق البنيوي    

نطق. وال للّصوتة المكّونية الّصوت الّسماتيهم الغطاء والمادة البيانية كلها، وجميع بل هو 

في المادة  حا  وضوية في التقارب والجوار الوظيفي كما نراه أكثر الّصوت الّسمةح معنى ويتوضّ 

فظة من خالل خاصتي االتصالية والتجميعية للظ، ل' المتداخلة مع مادة 'ض، ل' ية 'الّصوت

متواصل في القرآني لسورة يوسف، والمستمر وال الحيّز' التي أشرنا إلى تجميعيته في ضالل'

تها الجوار البعدي، أي في سورة الرعد وسورة إبراهيم، حيث نرى بخصوص هذه المادة وسم

من حيث كثافة هذا الورود أو التردد: أيضا  في ورودها و ية اتصاال وظيفيا  الّصوت  

(15'{)الرعدف ي َضاللإال  ينَ الكاف ر   اء  عَ ا د  مَ }وَ   

(28'{)الرعدأنابَ  نْ مَ  ه  إليْ  يَْهد يوَ  َمْن يََشاء   ل  ض  ي   إنَّ هللاَ  }قلْ   

(34'{)الرعداد  هَ  نْ م   ا له  فمَ  َمْن ي ْضل ل هللا  }و  

(32ا'{)الرعدلهَ ظ  وَ  م  ائ  ا دَ }أكلهَ   

 يويللحيّز على البعد البن مكّمالا وعدي  بَ  اجوار  صال واالستمرار في سورة إبراهيم فاالت

ي:الّصوتو  

(4'{)إبراهيميد  ع  بَ  ف ي َضالل كَ }أولئ    

(4'{)إبراهيمَمْن يََشاء   يَْهد يو َمْن يََشاء   هللا   ل  ض  }في    

(2{)إبراهيمإلى النور   ات  ن الظلمَ م   كَ مَ قوْ  جْ ر  أخْ  }أنْ   

(21'{)إبراهيميد  ع  البَ  الضَّالل   وَ ه   }ذلكَ   
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(28'{)إبراهيمينَ م  الظال   هللا   ل  ض  ي  }وَ   

ورها مادة ية، التي محالّصوتأو المادة  الّسمة الّسوري بين الّصوتي الّسماتومثل هذا االتصال    

مادة اد، الواصلة بين سورة طه وسورة األنبياء. كما أن لفظ ومادة 'أهلك' واصل معجمي والضّ 

تين:السّور؛ وهي بذلك صلة قوية جوارية بين الحيّزتجميعية في   

مْ  ونَ ش  مْ يَ  ون  ن القر  م   مْ ه  ل  قبْ  نْ م   أْهلكنا كمْ  مْ له   د  هْ يَ  }أفلمْ  ن ه  ي ول  أل آليات   إ نَّ ف ي ذل كَ ' ف ي َمَساك 

(122ى'{)طهالنهَ   

 لَّ نذ   أنْ  ل  قبْ  نَ م   كَ ات  آيَ  وال فنتبعَ س  نا رَ إليْ  لتَ سَ ال أرْ نا لوْ بَّ لقالوا رَ  ه  ل  قبْ  نْ م   ذاب  بعَ  مْ ه  أْهلكناأنا  لوْ }وَ 

(133ى'{)طهنخزَ وَ   

 فاالتصال واالستمرار:

(2'{)األنبياءنونَ م  ؤْ ي   مْ ا' أفه  هَ أْهلكنا ة  يَ قرْ  نَ م   مْ له  قبْ  نتْ ا آمَ }مَ   

(8'{)األنبياءينَ ف  ر  سْ الم   أْهلكناوَ  نشاء   نْ مَ وَ  مْ ناه  يْ فأنجَ  دَ عْ الوَ  مْ دقناه  صَ  }ثمّ   

رى قد نجد ورودا وذكرا للفظ اتصالي بين سورتين معينتين في آخر أو أول سورة أخ   

ال في غيرهما، لكنه ليس كذلك صبغة وحقيقة، إما لمرجوحية وروده وكثافته، أو لعدم االتص

رب في ية والتراكيبية وغيرها. والمثال األقالّصوتالوجوه األخرى والمناحي الموضوعاتية، 

لك' في بدء سورة الحجر:هذا مجيء مادة' أه  

(4'{)الحجرلوم  عْ مَ  تاب  ا ك  لهَ إال وَ  ة  يْ قرْ  نْ م   أْهلكناا مَ }وَ   

ين عالوة على ما ذكرنا من عوامل ومؤاشرت ترجيحية، نالحظ قوة االتصال والترتيب ب   

' كما سلف ذكره.المجرمينسورتي إبراهيم والحجر بلفظ ومادة '  

ورتي التناسق القرآني كليا، فلننظر إلى الجوار بين سوما دام أصل الحديث ومحوره هو    

ل:ت آيات األخيرة من سورة الحجر واآليتين األوليين من سورة النحالحجر والنحل، السّ   

ينَ ن العَ  ضْ ر  أعْ ' وَ ر  ا تؤمَ بمَ  عْ دَ }فاصْ     ك  ْشر  َ  هللا   عَ مَ  لونَ عَ جْ يَ  ينَ الذ   ينَ ئ  ز  تهْ سْ الم   ' إنا كفيناكَ م   إلها

ن م   كنْ وَ  َسبّ ْح بَحْمد  َربّ كَ ' فيَقولونَ ا بمَ  كَ ر  دْ صَ  يق  ض  يَ  أنكَ  لم  نعَ  لقدْ ' وَ ونَ لم  عْ يَ  فَ وْ فسَ  'رَ آخَ 

(88..84'{)الحجرين  ق  اليَ  يكَ أت  تى يَ حَ  كَ بَّ رَ  دْ ب  اعْ ' وَ ينَ اجد  السَّ   
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كونَ ا مَّ عَ  الىتعَ وَ  انه  حَ بْ ' س  جلوه  تعْ فال تسْ  هللا   ر  }أتى أمْ  وتبدأ سورة النحل بقوله سبحانه:    ' ي ْشر 

ه   َمْن يََشاء  لى عَ  ه  ر  أمْ  نْ م   الّروحكة بالئ  المَ  ل  نّز  ي   بَاد  ْن ع  إال أنا  ال إلهَ  وا أنه  ر  أنذ   أنْ  م 

(2. 1فاتقون'{)النحل  

نجمل ي والمعجمي. والّصوتا شمولية الوصل الجامع، إن على الموضوعاتي أو هنا نالحظ جلي  

فيما يلي:بيان التحديد   

جدول الوصل بين سورتي الحجر والنحل  

أول سورة  نوع الوصل
 النحل

آخر سورة 
 الحجر

 اصدع تستعجلون موضوعاتي

 يجعلون تستعجلون صوتي معجمي

ي 
ات
ع
وو
ضوو
مو

ي 
وت
وووو
وووو
ووووو
ص
و

ي
جم
مع

 

 تؤمر أمره

 المشركين يشركون

 إلها إله

 سبح سبحانه

 اعبد عباده

   

مر ي ما جاء بين سورتي الزالّصوتللموضوعاتي والمعجمي وومثل هذا الوصل المجتمع  

 وغافر:

 د  مْ الحَ  يلَ ق  ' وَ ّق  بالحَ  مْ نه  يْ بَ  يَ قض  ' وَ مْ ه  بّ  رَ  د  مْ بحَ  ونَ ح  بّ  سَ ي   ش  رْ العَ  ل  وْ حَ  نْ م   افينَ كة حَ الئ  ى المَ ترَ }وَ 

(92'{)الزمرينَ الم  العَ  ّب  رَ  هلل    

 نَ يلذ  ل   ونَ ر  تغف  سْ يَ وَ  به   ونَ ن  م  ؤْ ي  وَ  مْ ه  بّ  رَ  د  مْ بحَ  ونَ ح  بّ  سَ ي   له  وْ حَ  نْ مَ وَ  شَ رْ العَ  لونَ م  حْ يَ  ينَ }الذ  

(2نوا'{)غافرآمَ   

نه االتصال، بالطبع، فالتناسق الموضوعاتي داخل كل سورة مع االتصال الجزئي يستنبط م   

تبار ترتيبه باعهما كجزء من القرآن حيّزتين، وداخل الّسوروبالتالي التناسق الموضوعاتي بين 

 مكونا جوهريا منه.

نية في الشروط والحال أن نقوم بالجرد والدرس الكلي للب ةالّسعكذلك، وإن كان من غير    

كيم ولجميع ية والمعجمية في كل القرآن الحالّصوتوالهيئة التناسقية والتوزيع الموزون للمادة 
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ه إلى عالى حقا منزال مجتمعا بعضاته، والوصل بين سوره المرتبة قرآنا من عند هللا تحيّز

ال تركيبية بعض بالحق، فقد صاحب تحليلنا ونظرنا في التناسق الموضوعاتي ذكر لعدة أوص

ي صورة صوتية، كمؤشرات وتجليات للتداخل البنيوي ككل. ولعل في ذلك تكملة، قد تعط

 وحكما متسقا مجمال، فيه الكفاية للمراد والغاية من الدرس والحديث.
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 الفصل الثالث

 اإلعجاز القرآني والتأصيل الدماغي للبيان
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تقويم بيان األصبهاني في اإلعجاز القرآني: اإلعجاز في النظم وخطأ القول بالص رفة -1  

 

وا ع  ادْ وَ  'ه  ثل  م   نْ م   ة  ورَ توا بس  نا فأد  بْ لى عَ ا نزلنا عَ مَّ م   ب  يْ ي رَ ف   تمْ كن إنْ يقول هللا تعالى:}وَ    

 اإلنس   تْ عَ تمَ اجْ  نْ لئ   ( ويقول سبحانه:}قلْ 22'{)البقرةينَ ق  اد  صَ  كنتمْ  إنْ  هللا   ون  د   نْ م   كمْ اءَ دَ هَ ش  

 ض  عْ لبَ  مْ ه  ض  عْ بَ  كانَ  لوْ وَ  ه  ثل  بم   أتونَ ال يَ  آن  ذا القرْ هَ  ثل  أتوا بم  يَ  لى أنْ عَ  الجن  وَ 

(.88يرا'{)اإلسراءظه    

ة، كثير باإلعجاز القرآني مذاهب من القول مختلفللناس في شأن ما يسمى وما اصطلح عليه    

سنة  اللغوي المتوفى مفّسرمنها أو جلها والغالب منها ذكره الراغب األصفهاني رحمه هللا، ال

ارب وال مع ما فيها من تض. والغريب هنا أن تجتمع عنده هذه األقمقدمة التفسير'ه، في '502

يقول األصبهاني: واختالف؛  

قال  حسية عقلية صامتة ناطقة باقية على الدهر مبثوثة في األرض ولذلك . . وهو آية »   

' أو لم تعالى:}وقالوا لوال أنزل عليه آية من ربه' قل إنما اآليات عند هللا وإنما أنا نذير مبين

طة في يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم'{ ودعاهم ليال ونهارا، مع كونهم أولي بس

سورة من مثله معارضة بنحو قوله }وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بالبيان، إلى ال

وادعوا شهداءكم من دون هللا{ وفي موضع آخر }وادعوا من استطعتم من دون هللا إن كنتم 

ن بمثله صادقين'{ وقال }قل لئن اجتمعت اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتو

لوا ض ظهيرا'{ فجعل عجزهم َعلما للرسالة فلو قدروا ما قصروا وبذولو كان بعضهم لبع

والغوا  ال تسمعوا لهذا القرآن يَقولونَ أرواحهم في إطفاء نوره وتوهين أمره، فلما رأيناهم تارة 

ذا أو ائت بقرآن غير ه يَقولونَ لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة وتارة  يَقولونَ فيه، وتارة 

م ا عن اإلتيان بمثله علمنا قصورهم عنه ومحال أن يقال أنه عورض فلبدله، كل ذلك عجز

على اإلسالم قد  ينقل، فالنفوس مهتزة لنقل ما دق وجل، وقد رأينا كتبا كثيرة صنفت في الطعن

نع إال لت. وهذه الجملة المذكورة وإن كانت دالة على كون القرآن معجزا فليس بمقنقلت وتدوو  

الثتهما، فإن أن يبين ما الذي هو معجز أهو اللفظ أو المعنى أم النظم أم ثبتبيين فصلين، أحدهما 

ت كل كالم منظوم مشتمل على هذه الثالثة. والثاني أن المعجز هو ما كان نوعه غير داخل تح

ا اإلمكان كإحياء الموتى وإبداع األجسام. فأما ما كان نوعه مقدورا فمحله محل األفضل، وم

حتى صار  ي النوع فإنه ال يحسم نسبة ما دونه إليه وإن تباعدت النسبةكان من باب األفضل ف

نس جزءا من األلف، فإن النجار الحاذق وإن لم يبلغ شأوه ال يكون معجزا إذا استطاع غيره ج

 فعله.
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علق فنقول وباهلل التوفيق: إن اإلعجاز قد ذكر في القرآن على وجهين، أحدهما إعجاز مت   

ليس يتعلق صرف الناس عن معارضته. فأما اإلعجاز المتعلق بالفصاحة فبفصاحته، والثاني ب

آنا ذلك بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى، وذلك أن ألفاظه ألفاظهم، ولذلك قال تعالى }قر

هي  عربيا{ وقال }ألم ذلك الكتاب{ تنبيها على أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي

لذلك قال عانيه، فإن كثيرا منها موجود في كتب المتقدمين، وبم أيضا  مادة الكالم. وال يتعلق 

و بمعجز تعالى }وإنه لفي زبر األولين{ وقال:}أولم تأتهم بينة ما في الصحف األولى{. وما ه

ل هو فيه من جهة المعنى كاإلخبار بالغيب فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بما هو قرآن، ب

ة أو هذا النظم أو بغيره وسواء كان موردا بالفارسيلكونه خبرا بالغيب وذلك سواء كونه ب

 بالعربية أو بلغة أخرى أو بإشارة أو بعبارة.

عرا أو فإذا، بالنظم المخصوص صار القرآن قرآنا كما أنه بالنظم المخصوص صار الشعر ش   

ختلف حكم ة يالّصورالخطبة خطبة. فالنظم صورة القرآن واللفظ والمعنى عنصره، وباختالف 

 شيء واسمه ال بعنصره كالخاتم والقرط والخلخال اختلف أحكامها وأسماؤها باختالفال

 صورها ال بعنصرها الذي هو الذهب والفضة.

زا هو أن فإذا ثبت أن اإلعجاز المختص بالقرآن متعلق بالنظم المخصوص، وبيان كونه معج   

مس مراتب:ل: لتأليف الكالم خنبين نظم الكالم ثم نبين أن هذا النظم مخالف لنظم سائره. فنقو  

ثالث: ى يتركب منها الكلمات الاألولى: نظم، وهو ضم حروف التهجي بعضها إلى بعض حت   

سم والفعل والحرف.اال  

ع الذي والثانية: أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها الجمل المفيدة، وهي النو   

م، ويقال له المنثور من الكالم.في مخاطباتهم وقضاء حوائجه جميعا  يتداوله الناس   

له  والثالثة: أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضما له مبادئ ومقاطع ومداخل ومخارج، ويقال   

 المنظوم.

والرابعة: أن يجعل له في أواخر الكالم مع ذلك تسجيع، ويقال له المسجع.     

والخامسة: أن يجعل له مع ذلك وزن مخصوص، ويقال له الشعر.     

ظم سجع وقد انتهى وبالحق صار كذلك، فإن الكالم إما منثور فقط أو مع النثر نظم أو مع الن   

 وزن. والمنظوم إما محاورة ويقال لها الخطابة وإما مكاتبة ويقال لها الرسالة. الّسجعأو مع 

وأنواع الكالم ال تخرج عن هذه الجملة، ولكل من ذلك نظم مخصوص. والقرآن حاو لمحاسن 
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أو  بنظم ليس هو نظم شيء منها بداللة أنه ال يصح أن يقال القرآن رسالة أو خطابةجميعه 

ال شعر كما يصح أن يقال هو كالم. ومن قرع سمعه فصل بينه وبين سائر النظم، ولهذا ق

أن تأليفه ليس  تعالى:}وإنه لكتاب عزيز ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه{ تنبيها على

تبع نظم القرآن طاه البشر فيمكن أن يزاد فيه كحال الكتب األخر. فإن قيل ولم لم يهيئة نظم يتعا

ر الوزن الذي هو الشعر وقد علم أن للموزون من الكالم مرتبة أعلى من مرتبة المنظوم غي

الموزون، إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم موزونا، قيل إنما جنب القرآن نظم الشعر 

حق عر منافية للحكمة اإللهية، فإن القرآن هو مقر الصدق ومعدن الووزنه لخاصية في الش

تعمال وقصوى الشاعر تصوير الباطل في صورة الحق وتجاوز الحد في المدح والذم دون اس

، ولهذا الحق في تحري الصدق حتى أن الشاعر ال يقول الصدق وال يتحرى الحق إال بالعرض

لعاقلة فيه ان على قرض الشعر أقدر ومن كانت قوته ايقال من كانت قوته الخيالية فيه أكثر ك

ة والسالم أكثر كان في قرضه أقصر، وألجل كون الشعر مقر الكذب نزه هللا نبيه عليه الصال

مناه الشعر عنه لما كان مرشحا لصدق المقال وواسطة بين هللا وبين العباد فقال تعالى:}وما عل

اذب، ولم لى:}وما هو بقول شاعر{، أي ليس بقول كوما ينبغي له{ فنفى ابتغاءه له وقال تعا

ن ينفي يعن أن ذلك ليس بشعر، فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أ

مر إلى عنه، وألجل شهرة الشعر بالكذب سمى أصحاب البراهين األقيسة المؤدية في أكثر األ

ي الكالم ظ متزنة فذلك بحسب ما يقع فالبطالن والكذب شعرية، وما وقع في القرآن من األلفا

 على سبيل العرض باالتفاق، وقد تكلم الناس فيه.

ا من إذا اعتبر، وذلك أنه م أيضا  وأما اإلعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته فظاهر    

ة صناعة وال فعلة من األفعال محمودة كانت أو مذمومة إال وبينها وبين قوم مناسبات خفي

طيعه قواه في هية بداللة أن الواحد يؤثر حرفة من الحرف لينشرح صدره بمالبسته وتواتفاقية إل

عالى }لكل مزاولتها، فيقبلها باتساع قلب، ويتعاطاها بانشراح صدر، وقد تضمن ذلك قوله ت

خلق له."  لما ميّسرجعلنا منكم شرعة ومنهاجا{ وقول النبي صلى هللا عليه وسلم "اعملوا فكل 

، وقد البالغة والخطابة الذين يهيمون في كل واد من المعاني بسالطة ألسنتهم فلما رؤي أهل

لبتة دعا هللا جماعتهم إلى معارضة القرآن وعجزهم عن اإلتيان بمثله، وليس تهتز غرائزهم ا

ز أعظم للتصدي لمعارضته لم يخف على ذي لب أن صارفا إلهيا يصرفهم عن ذلك. وأي إعجا

ما ء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه ومجبرة في الباطن عن ذلك ومن أن تكون كافة البلغا

 أليقهم بإنشاد ما قال أبو تمام:

 فإن نك أهملنا فأضعف بسعينا            وإن نك أجبرنا ففيم نتعتع
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                                                وهللا ولي التوفيق«22

زء من خاللها إلى أكثر ما ضمناه من حقائق في الجكلمة األصبهاني هذه أتت جامعة، أشار    

ضوعاتي وأشرنا إليه بخصوص التناسق المو 'نظرية التفصيل في علم التفسير'الثالث 

كن األهم فيما والتأطير البياني للحروف المقطعة الواردة في بدء كثير من سور القرآن الكريم. ل

نى النظم وهيئته ، هو أوال تحديد معطبعا  جمي ي والمعالّصوتيتصل بالبنية التركيبية على بعدها 

من هذه  وأبعاده التي ينفتح عليها، والثاني من العناصر ذات األهمية هو تحديد وإدراك البعد

بإعجاز هيئة القرآن العظيم. تميّزاألبعاد المختص دون غيره والم  

حديثه در مقاله ووإذا كان األصبهاني رحمه هللا قد أحسن وأصاب في القول والوصف في ص   

يقة ين، معطى حقنقطة عنده هو اعتماده على المعطيين الهامّ  عن اإلعجاز القرآني، وكانت أهمّ 

مراتب  اإلعجاز المنصوص بصريح القرآن، ومعطى المجمع عليه في تحديد وتقسيم ووصف

آن لقرته كموضوع ومادة لهذا اإلعجاز الحق، وبالطبع فقوله بنفي جواز تسمية اوهيئالنظم 

ال ووصفه رسالة هو خطأ، ألن الوحي بنص القرآن رسالة وألن االصطالح التصنيفي ت

ف، وليس ة بلغة وبيان القرآن المبين والحديث النبوي الشريمحدّدومشروط بأصول البيان ال

 «لهجنس فع ال يكون معجزا إذا استطاع غيره»ا، وقد أكده قوله: كان ذلك صحيح   العكس؛ إن

اآليتين من  وهذا المعنى وارد في القرآن الحكيم دال عليه لفظ وبيان قوله تعالى:}مثل{ كما في

وهذا إنما يدل  «البشر.تأليفه ليس هيئة نظم يتعاطاه »البقرة واإلسراء، والثانية قوله:سورتي 

ول لويستنتج منه كون البعد اإلعجازي المبرز هنا هو بعد هيئة نظم القرآن، وهو ظاهر المد

ال  آن  ذا القرْ هَ  ثل  أتوا بم  يَ  لى أنْ عَ  الجن  وَ  اإلنس   تْ عَ تمَ اجْ  نْ لئ   }قلْ  بلفظ }مثله{ في قوله تعالى:

. .(.88يرا'{)اإلسراءظه   ض  عْ لبَ  مْ ه  ض  عْ بَ  كانَ  لوْ وَ  ه  ثل  بم   أتونَ يَ   

ترجيح  وباعتبار، فإن الراغب األصبهاني الّصحيحنقول إذا كان هذا من القول المبني على    

ير معاني الكلمات واألسلوب، قد ناقض نفسه ونقض أهم المعطيات العلمية إال أن يكون غ

 ثل  م  أتوا بيَ  لى أنْ عَ  الجن  وَ  ت اإلنس  عَ تمَ اجْ  نْ لئ   مدرك لداللة معنى قوله تعالى وهو الحق:}قلْ 

عن  رفةالصّ ا'{، وذلك بقوله بإعجاز ير  ظه   ض  عْ بَ ل   مْ ه  ض  عْ بَ  كانَ  لوْ وَ  ه  ثل  بم   أتونَ ال يَ  آن  ذا القرْ هَ 

عنى معارضة القرآن، كما أن هذا القول يبطل إعجاز هيئة النظم في القرآن العظيم. وإن كان م

.الّسياقعند األصبهاني غير ذلك فهو معنى ال يصح وال يستوي في هذا  الّصرف  

                                                   

 22 الراغب األصبهاني: ملحق ب 'الفوز الكبير في أصول التفسير'- فصل في إعجاز القرآن.
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هذا تفسير '{: >فنفى ابتغاءه له.< في له غ  نبَ ا يَ مَ وَ  رَ الشعْ  ناه  لمْ ا عَ مَ كما أن في قوله تعالى }وَ    

فق وال يتفق ال يتوا الشعرَ  هنا هو أنَّ  الّصحيحوفهم ال ينطبق بمعنى اللفظ في اآلية، فالمعنى 

 وجبلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسجيته.
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بخصوص قاموس علوم القرآن الكريم -2  

 

ي، لم يكن عن مختلف المنحول من نظم الكالم البشربحكم المباينة المتسامية للوحي الكريم    

ا. فما من مباينة قاموس إطاره العلمي والدراسي لقواميس هذه النظم ومفاهيمها واصطالحاته دّ ب  

قة باالختالف في الحقي مؤّصال ا  جوبو  و ، ولكن لزاما  هو عن تأدب ترك هذه االصطالحات إذا  

 والجوهر وماهية األشياء.

به  ّررقة ال يسلم من نقد على كل وجوه ما تتالّسور' للداللة على نهاية 'الغايةاصطالح  إن   

قل وموضوع صحة االصطالح. ثم إنه ال بد من التذكير أننا لسنا بصدد قاموس واتفاق بياني لح

 ' إنماةاآلي' و'ةالس ور' و'القرآنكان، فإن األسماء البيانية للقرآن العظيم ك' من المواضيع أّي  

 ماه. فليس للمرءالتوقيفي اإللهي ح إلهي، ولهذا البيان توقيفي هي من عند هللا تعالى. فهذا البيان

ن وراء هذا الحكمة م ليجعل هللا له نورا يستشف به إال أن يقدم الورع خلقا علميا سابقا لغيره

 ظوص لفوقد عرضنا له على نحو مستفيض في الجزء األول بخص ؛الّرصينالضابط الفقهي 

دخيل فظ ل كتاب وال وحي كريم، وإنما هو لم ينزل بهه بسبيل من التقليد، وشيوع'التوحيد' 

.الصوفية والفلسفية ال ريب فيه على القاموس الشرعي من األلفاظ  

د ولمقصمن بعد مخالفة الحق المبين، هو أن الغاية بالمعنى اللغوي المنتهى وا الضَّاللل وأوّ    

 وضع   '، مما يؤول إلىالتحبيره في كتابه 'قّررالسيوطي رحمه هللا ي والمبتغى، وهذا ما نرى

ص لفظة ه سفها بغير علم بخصويَقولونَ ااالصطالح حتى يقول قائل كم غير وضع وحدّ  وحدّ 

ل إلى يحسم ألن االصطالح هنا يؤو الضَّالل' أن ال مشاحة في االصطالح، فالحكم بالتوحيد'

الال جميعا . وكفى به ض سورة واحدة بل سور القرآن حكم وعامل تفسيري، أي ليس يخص

ن القرآن تعالى عليم حكيم، وكل آية، بل وكل حرف م إنَّ هللاَ . وأعظم به تقوال على هللا تعالى

خرون هو على مواقع النجوم، وليس بعض القرآن يغني عن بعض كما يقول البعض ويردده آ

يخطئون.وكذلك  يصيبون شرجهال، فالعلماء وإن جل قدرهم عند الناس هم ب  

لى '، فال أمر فيه وال مانع، قوتهما بالحق جوهرية تأصيال عالمطرف' و''الوزنأما اصطالح    

'؛ الميزان الدال على الحق، والطرف الدال على الجواهر.الطرف' و'الميزانلفظي '  

بيرا  وعضال،  كلكن الذي يبقى الحكم بشأنه ليس بهذا البيان السهل والقريب، ويمثل إشكاال   

شعر، هو اصطالح الصوتيات المتداخل وعلم العروض والموسيقى. والقرآن العظيم ما هو بال

الموسيقى  وهو حديث أحسن الحديث لسانا عربيا؛ وماهية الحديث واللسان بيانية مباينة لماهية
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مى حالتي جوهرها التطريب والنغم. هذا وقد سبق أن سطرنا بقوة وأكدنا على وجوب حفظ 

تي أرسل بها القرآن العظيم وصونه عن كل ما ال يوافق حقيقته، وأنه حكم هللا تعالى وشريعته ال

علنا ذلك رسوله محمدا صلى هللا عليه وآله وسلم إلى العالمين، وخاصة في الجزء الرابع، بل ج

نه يكفي ن". إواالستئثار إلى ضالل األنغام واأللحا الغلوّ عنوانا له: "القراءات والتجويد .. من 

 آن  قرْ وَ  كر  إال ذ   وَ ه   ' إنْ ي له غ  نبَ ا يَ مَ وَ  رَ الشعْ  ناه  لمْ ا عَ مَ : }وَ عّز َوجلَّ العاقل أن يتذكر فيتلو قوله 

( يكفي العاقل الذي يعي ما 28-28'{)يس'ينَ ر  لى الكاف  عَ  ل  القوْ  قَّ ح  يَ ي ا وَ حَ  كانَ  نْ مَ  رَ تنذ  ل   بين  م  

شد أمره بينه وبين الشعر حاجزا، وبدليل األحرى بالموسيقى أيسمع لينزه القرآن ويجعل 

ورد  -لمصلى هللا عليه وس –: "أخبر تعالى عن حال نبيه -!رحمه هللا -زجرا ؛ يقول القرطبي 

له.  قول من قال من الكفار إنه شاعر، وإن القرآن شعر، بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي

شاد بيت ليه وسلم ال يقول الشعر وال يزنه، وكان إذا حاول إنوكذلك كان رسول هللا صلى هللا ع
 قديم متمثال كسر وزنه."23

عْ     ناه  الّش  ي "كما حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله )َوَما َعلم  َر َوَما يَنبَغ 

عر؟ قالت: من الشله ( قال: قيل لعائشة: هل كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتمثل بشيء 

له، وأوله كان أبغض الحديث إليه، غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس، فيجعل آخره أو
 آخره، فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذا، فقال نبي هللا: "إني وهللا  ما أنا بشاعر، وال ينبغي لي"24

: يا أمير "روي أن المأمون قال ألبي علي المنقري: بلغني أنك أمي، وأنك ال تقيم الشعر، وأنك تلحن. فقال   

لى هللا ص –المؤمنين، أما اللحن فربما سبق لساني منه بشيء، وأما األمية وكسر الشعر فقد كان رسول هللا 

 !و الجهل، يا جاهلعيوب فيك فزدتني رابعا وه ال يكتب وال يقيم الشعر. فقال له: سألتك عن ثالثة -عليه وسلم

صلى هللا  –بي فضيلة، وهو فيك وفي أمثالك نقيصة، وإنما منع الن -صلى هللا عليه وسلم –إن ذلك كان للنبي 
 عليه وسلم- ذلك لنفي الظنة عنه، ال لعيب في الشعر والكتابة."25

صف ل، ليس فحسب زاجرا  لوإن في هذا لمن يعقل حقا وال يكفي أن يزعم لنفسه أنه يعق 

لقرآن القرآن بما هو من أوصاف الشعر وباألحرى أوصاف الموسيقي والفنون، بل دليال من ا

بيَّنا  بالسنة  م المبين. ة ال ي دحض، على الخطإ الجلي لهذا التوصيف وضالله العظيالّصحيحم   

ة المنطقية، رهما، من الناحيوالموسيقى وغي الّرسمثم إن لفظة 'الفن' ومطلق المعنى للفن، في    

اة لبنية التي هي بالطبع الصيغة العليا والوثقى إذا ما أريد الخطاب الفلسفي، هو عمل محاك

ل الخلقي الحواسي والعقلي اإلنساني، أي أن أعظم إبداع فني  نسقية في الطبيعة من خالل المعدّ 

                                                   

  23 تفسير القرطبي

  24 تفسير الطبري

  25 تفسير القرطبي
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رآن ة أو تغريدة هزار؛ والقلمطلق البشر هو دون البنية النسقية ألزيز نحلة أو صورة زهر

جهات  العظيم نسقه الحق، وهو الحق. أي أنه ال يجوز إسناد معنى الفن إلى القرآن بأي جهة من

ني في لتصوير الف"ا -!رحمه هللا –اإلسناد، كما هو التركيب الذي ورد عند الشهيد سيد قطب 

ام مقام القرآن آن" ألن المق" ولو مع سبيل تسويغ بمعنى "إعجاز التصوير الفني في القرالقرآن

مقامات؛ العلي الحكيم؛ فليس يجوز فيه من سبل البيان كل ما هو جائز فيما دونه من عموم ال

ريف وكذلك ال يسلك المجاز وال يعتمد على التأويل فيما عظم شأنه من المعاني درءا للتح

 وااللتباس.

هذا التعبير: القرآن العظيم، نسوق وحتى يتضح هذا المعنى الذي للفن الذي ينبغي أن ينزه عنه  

ة ح( بصور-ح-وعلى الرغم من ورود هذا المقطع )يَعني المقطع المتوسط المفتوح ص»   

وسط المغلق ح والمت-قليلة نوعا  ما إذا ما قورن بالمقطعين السابقين )يعني المقطع القصير ص

ة كان لها دور بارز في إضفاء الّسورص(، إال أن الحركة المقطعية له داخل آيات  -ح-ص

وتية، حتى إيقاع موسيقي موزع بطريقة فنية بارعة، وذلك من خالل تنويعاته وتلويناته الص

بك.محكمة الس -إن صح التعبير –ليشعر معها القارئ أو المتلقي بأنه أمام صورة جمالية   

خالل  لدت منوال شك بأن الهندسة الصوتية قد أكسبت النص خاصيته اإليقاعية التي تو
 التوزيع والتلوين المقطعي بصورة تألفها األذن وتطيب لها النفس.«26

إن قوله: "إال أن الحركة المقطعية ... محكمة السبك" ليس يصح وال يجوز في حق القرآن، 

ذلك أن التعبير "موزع بطريقة فنية بارعة" بالذات ليس يشاكل منطقيا، أي لغويا ودالليا، إال 

ا، فالفن ما هو إال عمل وإنشاء محاكاتي للكمال المشهود في الطبيعة؛ بشري   إنشاء  ما كان عمال و

وهذا ما ينتظم واجتماع داللتي التوزيع والبراعة؛ فاألولى من فعل "وّزع" من صيغة "فعّل" 

العلية العملية اإلرادية، والثانية الدالة على سلم تقويمي لهذا العمل والمحاولة المحاكاتية، التي 

 ي عينها جوهر وحقيقة الفن المقترنة دوما بالسبك والتأليف.ه

المقطع" وقد أحيطت بإطار لفظ "الهندسة"  -اإليقاع –في حين أن ذات األلفاظ "التوزيع    

األقرب من لفظ "الفن" إلى ما هو في داللة المحكم والحكمة وهللا تعالى هو الحكيم أحسن 

في لغة القرآن المبين واردة، هذه األلفاظ يقصر حقلها الخالقين، والمشاكلة قد تسوغ كما هي 

 واإلطار األول. الّسياقالداللي إلى غير ما كانت عليه في 

                                                   

  26 النظام المقطعي وداللته في سورة البقرة – ص88
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ن اللغة ، هو اعتبار العالقة األصولية بيالّسؤالمن بعد هذا فإن أهم ما ينبغي أن ينحى بهذا    

اسا ، وبيانه . بمعنى أنه سؤال يتعين فيه اقتضاء الحكمة أسالّرسمبجوهرها الشفهي والكتابة أو 

أحدهم  مثال، الرجل الذي بعثه -!رحمه هللا تعالى –أو استجالؤه بما ضربه أبو حامد الغزالي 

هذا ه إنذار من غارة قبيلة عدوة وهجومها الوشيك؛ فإذا ببخطاب إلى قومه أو قبيلته، في طيّ 

ه أن لة، فيبهره ما رأى من حسن خطها ورونق رسمها، ونالالرجل وهو في طريقه يفتح الرسا

تغرق يكون في الكتاب والخطاطين من يبلغ هذه الدرجة والروعة في الخط أشد العجب، مما اس

 تفكيره، ذهل ذهوال ولبث في مكانه ال يخطو وال يتحرك ونسي أن جوهر ما بعث به هو

ى فات أوان النذير.مضمون الرسالة ال رسمها، ولم يفق من حاله هذا حت  

لذي ؛ االّسؤالفي استجالء البعد الذي يجب سريان الحكمة عليه في هذا  هذا المثل قصيٌّ    

الئمينبغي أن يضاف إليه هو الدرجة ال ها الحكيم ة للموضوع. بالطبع مع الشروط التي يدركم 

 ّورتصبال بداهة، الشروط التي تكفل له إصدار الحكم، منها على وجه التخصيص، اإللمام

الشرع  رتصوّ الحق،  تصّوروالمعنى الحقيقي للقاموس وبمواقع أو موقع حقله في اعتبار ال

العليا  الحكيم، الذي هو المرجع والمنظار األقوم في النظر إلى الوجود،  وإلى حقائقه الثابتة

 ذات المقام العلي الحكيم.

برها هي مادة القاموس التي نعت ؤالالسّ والجهة الثانية التي نراها عاملة ناجعة في هذا    

 من عناصره، وكأنه قد امتلكها خاصة له من دون مجال االستعمال اللغوي. فهذا ليس

عمال. أما إذا يمس باللغة إذا ما كان عن طريق التوليد أو إذا كان اللفظ المستمد قليل االست

عربي، في اللسان ال ةمحوريّ في اللغة، كلفظة ومادة "المقطع" ال كان لفظا أكثر ترددا  

من يعبر والكبير، فههنا ال يسلم القول في الّصغيرتدرج على لسان المتعلم واألمي و

لموسيقى، ال بالمقطع عن الوحدة الصوتية آليات القرآن الكريم بأنه يعبر بألفاظ قاموس ا

نا آتيْ  لقدْ . ففي قوله تعالى: }وَ الّسداديسلم هذا القول من عدم الحصافة ومجانبة الحكمة و

َ ال يَ نا فضْ م   دَ او  دَ  :-!رحمه هللا –( يقول ابن كثير 10'{)سبأرَ الطيْ وَ  ه  عَ بي مَ أّو   ل  ا جبا  

تاه يخبر تعالى عما أنعم على عبده ورسوله داود، صلوات هللا وسالمه عليه، مما آ»   

لعدد، وما من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن، والجنود ذوي العدد وا

ات، أعطاه ومنحه من الصوت العظيم، الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسي

أنواع لطيور السارحات، والغاديات والرائحات، وتجاوبه بالصم الشامخات، وتقف له ا

ى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سمع صوت أبي موس الّصحيحاللغات. وفي 

ا من األشعري يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال: "لقد أوتي هذا مزمار

 مزامير آل داود"
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 بربط وال وتر أحسن من صوت وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج وال 

«أبي موسى األشعري رضي هللا عنه.  

:-!رحمه هللا–دي الّسعويقول   

 من العلم أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا، داود عليه الصالة والسالم، وآتيناه فضال»  

من أمره  والنعم الدينية والدنيوية، ومن نعمه عليه، ما خصه به النافع، والعمل الصالح،

يح ى الجمادات، كالجبال والحيوانات، من الطيور، أن تؤوب معه، وترجع التسبتعال

م بحمد ربها، مجاوبة له، وفي هذا من النعمة عليه، أن كان ذلك من خصائصه التي ل

أوا هذه تكن ألحد قبله وال بعده، وأن ذلك يكون منهضا له ولغيره على التسبيح إذا ر

لك مما يهيج وتكبيره، وتحميده، كان ذ ح ربها، وتمجيده،الجمادات والحيوانات، تتجاوب بتسبي

 على ذكر هللا تعالى.

، قد كما قال كثير من العلماء، أنه طرب لصوت داود، فإن هللا تعالى –ومنها: أن ذلك    

ع التسبيح والتحميد بذلك  أعطاه من حسن الصوت، ما فاق به غيره، وكان إذا رجَّ

ر الصوت الرخيم الشجّي المطرب، طرب كل من سمعه، من اإلنس والجن، حتى الطيو

 والجبال، وسبحت بحمد ربها.

   «ليحصل له أجر تسبيحها، ألنه سبب ذلك، وتسبح تبعا له. ومنها: أنه لعله       

و به التأطير العلمي لتفسير سيد قطب "في ظالل القرآن" ه حدّدهذا وإن من أهم ما يت   

خطابية الربانية محققة في علم التفسير في درجة قل ما تحققت به، أي تحقق المسايرة ال

الى بالتأسيس التزام كامل وفي كل سور كتاب هللا تع المتوافقة ومطلقية القرآن المجيد؛ وذلك في

ي في الثان مميّزعلى المأثور والعمدة مما سبق عند المتقدمين من أهل التفسير وعلمائه. وال

ي الملمح العام ل"ظالل القرأن" هو أن اإليمان والنصح للقرآن هو العمل به واتخاذه منهجا ف

االقتصاد  به سياسة حدّدات المجتمع اإلسالمي، تتسمؤسّ كل مسالك الحياة وشريعة تقوم عليها 

نا والحكم؛ واألهم والمثير في هذا كله، هو اعتماده أسلوب التحذير من حذو ما سلكه من قبل

ة. هذا ممن اتخذوا ما أنزل إليهم من كتاب هللا وآياته موضوع تعاويذ وترانيم ال منهجا وشريع

ن حيث ة لهذا التفسير ال يشركه فيها مممّيزاصة العنصر البياني أو األسلوب بالذات هو خ

قيل بأنه  وال هو مجانب للحقيقة إن الّصوابالوضوح والقوة أي من التفاسير. وليس بعيدا عن 

وقف ية ولسان مشايخها وعلمائها البالطيين، المالّسياسة ي َرد  موقف األنظمة الخاصّ إلى هذه 

عره عب الذي استشالشرسة، مترجمة لمدى الخوف والرّ الذي بلغ ما يكون من الحدة العنيفة 

 ا، أو الذينالمبدلون، سواء منهم الذين يحاربون هللا ورسوله والذين آمنوا، إعالنا وجهار  
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ضاها، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ليس الدين عندهم إال الكالم في العقيدة دون مقت

نيفة التي إال أماني. هذه أو تلكم المواجهة العوالمتخذي القرآن ترانيم ال يعلمونه وال يعتبرونه 

قرآن، ليس كانت هذه حقيقتها وكان هذا تفسيرها، انتهت بنيل سيد قطب الشهادة ولقب شهيد ال

ص يطلق هذا اللقب إذا أطلق إال ويراد به هو؛ وموكب اإليمان سائر مع القرآن وسنة التمحي

الحلولية وما لم الكاذبين. وأما مقاالت التكفير وواالمتحان ماضية أبدا  ليعلم الذين صدقوا وليع

لطة شيء عند أوالء الذين عنيناهم، مقاالت ي علم في الحق إغراضها، إنما هي مقاالت سوء مس

للمؤمنين. ال تنطلي إال على األغرار وأدعياء العلم وأشباه العلماء الهفات. وهلل العزة ولرسوله و

وي عزيز.  ولينصرن هللا  من ينصره إن هللا لق  

  يقول سيد قطب في تفسير أواخر سورة األعراف:    

 الذي« ي العلم البشر » فأما أهل الجاهلية الحاضرة، فيحول بينهم وبين هذا القرآن غرور "    
الحياة البشرية اليوم؛  فتحه هللا عليهم في عالم المادة. وغرور التنظيمات والتشكيالت المعقدة بتعقيد

كم التجارب، ن ناحية التنظيم والتشكيل. وهو أمر طبيعي مع امتداد الحياة وتراونموها ونضجها م
رنًا من الحقد وتجدد الحاجات، وتعقدها كذلك! كما يحول بينهم وبين هذا القرآن كيد أربعة عشر ق

ن محاولة اليهودي والصليبي؛ الذي لم يكف لحظة واحدة عن حرب هذا الدين وكتابه القويم؛ وع
جاربهم الطويلة: توجيهه المباشر. بعدما علم اليهود والصليبيون من ت عنه؛ وإبعادهم عن إلهاء أهله

 أن ال طاقة لهم بأهل هذا الدين، ما ظلوا عاكفين على هذا الكتاب، عكوف الجيل األول، ال
  لييم ببي...هو كيد مطرد مصر   عكوف التغني بآياته وحياتهم مكلها بعيدة عن توجيهاته! . .

وما هم  -مينيسمون اليوم بالمسل النهائية هذه األوضاع التي يعيش فيها الناس الذين ثمرته
مكان  المحاوالت األبرى في كل وهذه -!بالمسلمين ما لم يحكموا في حياتهم شريعة هذا الدين

 حياة كلها، ويرد إليهللتعفية على آثار هذا الدين؛ ولتدارس قرآن غير قرآنه؛ يرجع إليه في تنظيم ال
ون إلى كتاب هللا كما كان المسلمون يرجع كل ابتالف، وكل نزاع في التشريع والتقنين لهذه الحياة؛

!!!في هذه الشؤون   
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عاويذ وتهاويم! بعدما ألنهم ال يعرفونه إال تراتيل وترانيم وت .إنه هذا القرآن الذي يجهله أهله اليوم  
من الفساد المزري ، ومن التعاليم المغرورة ، و ، من الجهل ،صرفتهم عنه قرون من الكيد اللييم

!"الشامل للفكر والقلب والواقع النكد الخبي.   

لقرآن العظيم ل قاموس الموسيقي للتعبير عن البنية الصوتية لفبون عظيم بين من يتوسّ     

 ي ذلك ليسوأثرها في الحواس والمشاعر اإلنسانية، والحكيم سيد بيانه يقدر سياق لفظه، وهو ف

 كلمة أشد منها يجهر بها ويعلنها إعالنا من حربه التي ال مداهنة فيها وال هوادة، حربه على

لبيوت، الذين اتخذوا القرآن موضوعا للترانيم والتعاويذ وإبطال السحر وإنزال البركة في ا

ف ينهون عن تفسير قطب ألنه يص -!يا للعجب -وهؤالء أنفسهم ومن واالهم وهم في ذلك 

مله بادئ الحكم لو بقاموس الموسيقى وتعابيره. فأّي الفريقين أحق بالتحذير من شاكلة عالتنزيل 

!كانوا يعلمون؟  

ر على خفاء أمور خفاء الظواه هي إذا مفارقة مضحكة مبكية، والمفارقات في كنهها تدلّ    

كما . والجوية التي ال ترى إال مع ارتفاع في طبقات الجو، فحظوظ الخلق في الحكمة درجات

، بيناه بينا عدم سالمة استعمال لفظة "الفن" وما سواه من اللفظ في هذا الوصف والتعبير

د الذي ال بمعايير محض علمية واضحة، فكذلك غيرها من اللفظ أمكن فيه هذا الميزان وفي الح

، إجالال للوحي وحفظا  لمقامه.تجاوز لئال يصطبغ التفسير ببيانهينبغي أن ي    
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البيان الدماغي والص وتي للقرآن الكريم عجازإ -3  

 

ناه واطلعنا ما رأيتبع ا لالذي يهمنا نحن هو أن البعد اإلعجازي في القرآن هو هيئته البنيوية، و   

يقة ونسق عليه في الباب السابق من تناسق اللسان في خطوطه البنيوية مع هيئة الدماغ، وطر

يكون في الهيئاتي للقرآن س تميّزلهذا اإلعجاز والعمله. فال شك أن التفسير األدنى واألقرب 

سمعه  ومن قرع»بر عنه في قول األصبهاني بقوله: مقابلة من نسق الدماغ وهيئاته، وهو المع

منقول بالحق فصل بينه وبين سائر النظم.<، وكذلك هو الذي يعبر عنه وينقل حقيقته النبأ ال

سول هللا غيرة بعد استماعه القرآن من في روالخبر المحفوظ في وصف وتحديد الوليد بن الم

 ما منكم صلى هللا عليه وسلم، وقد سأله قومه أن يقول فيه قوال؛ قال: >فماذا أقول فيه، فوهللا

ه الذي رجل أعلم باألشعار مني وال أعلم برجزه وال بقصيده وال بأشعار الجن، وهللا ما يشب

يقول شيئا من هذا، وهللا إن لقوله الذي يقول لحالوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه يعلو وما 
 يعلى.«27

وقد ثبت وروي كثير من مثل هذا، وإنما يدرك هذا التمايز من هو أصال من أهل البيان    

وص:وعلمائه ال مطلق الناس. يقول جاك بيرك المستشرق الفرنسي المشهور في هذا الخص  

للعلوم  تظل كثير من األلغاز واألسرار غير قابلة للحل. إن التقدم الحالي والمستقبلي»   

ات التحليل التي اللسانية والبالغية والشعرية والسيميائية هو وحده الكفيل بتلمس بعض إمكاني

«تجعلنا نفهم خصائص النص القرآني.  

لي تحدث عنها هنا، التي تجالخصائص في حدود طورنا هي هذه الخصيصة التي ن أهمّ  إنَّ    

(، تجليه وتظهره في 19'{)القمرر  دّك  م   نْ م   لْ فهَ  للذكر   آنَ نا القرْ رْ سَّ يَ  لقدْ :}وَ عّز َوجلَّ حقيقة قوله 

ماعه. التناسق البالغ اآلية والغاية مع بنية عمل الدماغ ونشاطه سواء في قراءة أو في است

ا بعد، هو على عاد البيانية كما سنعرض له فيمي والتركيبي كما سواه من األبالّصوتفالتوزيع 

شرط البنيوي، . ولكي يحصل التناسق والتوافق مع الالّصغر أبعاد يجوز أن نصفها بالالمتناهية

سواء لألداء أو االستماع المنطبق بالدماغ، لزم حصول االعتبار لعدد غير منحصر من 

الف المعطيات. وحسبك أن يتطلب أداء جملة واحدة ماليين من الخاليا أو مليارات، ومئات أو آ

 جموعات التي هي عناصر تشكيلمصفوفة من اللوحات والمجموعات الخلياتية. هذه الم

بيان أي الملفوظ من ال ،المنطق مكّوناتوعناصر النطق باألصوات والحركات وسوى ذلك من 

                                                   

  27 تفسير ابن كثير: سورة المدثر.
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مع هذه  والنطق. فانظر إذن إلى ما يؤول إليه ويستلزمه كالم موزون، بله أن يكون على تناسق

ات.وعدد النجوم والمجرهو على قياس بعد كم  من جهة ثانية المعطيات التي ب عد كّمها وعددها  

( وصل 182{)الشعراءينَ الم  العَ  ّب  رَ  لتنزيل   إنه  وإذا كان في داللة قوله سبحانه وتعالى:}وَ    

ا ليس وعالقة بداللة اإلحاطة علما وقدرة ومطلق التدبير، فإن هذا التوافق وعلى هذه الدرجة مم

داللة دماغ ونسقه، وإنه  لمن ذات اليحاط به من هذه األبعاد بين هيئة نظم القرآن وهيئة عمل ال

ل ذلك والوصل. وبالطبع فكما أن اللسان في خصائص اإلنسان كمثل اللون من البشرة، وك

غية لغوية. متناسق ببيئة التاريخ واالجتماع، فشرط التكيف الخلقي يجعل لكل أمة هيئة دما

وإنما  ة في أبعادها وخلقها،والبعد اإلعجازي فيه هو درجة التوافق مع الهيئة الدماغية المعجز

ه   يخشى هللاَ  بَاد  ْن ع   رَ تنذ  وَ  ينَ تق  الم   به   رَ لتبّش   كَ ان  سَ بل   ناه  رْ سَّ ا يَ ؛ يقول سبحانه وتعالى:}فإنمَ العلماء   م 

(88ا'{)مريما لد  م  قوْ  به    

ونسق  ال بد هنا من ضبط شيء مهم بخصوص اعتبارنا وقولنا في بنية الدماغ وطريقته،   

ية تصّورعمله من خالل المجموعات أو اللوحات الخلياتية وقبيلها من عناصر وهيئات 

والنظرياتي،  هو بقيد إطاره، وبقيد التوضيح االفتراضي تصّوروافتراضية؛ فهذا االعتبار وال

ة على بعد من الحق وبالتالي وزنه في العلم، كما أنه ال يعتبر إال نافل والذي يبقى له سلطان

ظيم في القراءة أو ح والبيان؛ فحقيقة األبعاد الالمتناهية في التوافق والتناسق للقرآن العيضا  األ

ث االستماع مع هيئة الدماغ لعمرك آية عظيمة وبرهان مهيمن مطبق على العالمين، فمن حي

( إلى ما ي )الفونولوجيالّصوتاحي الترتيب الموضوعاتي أو التوزيع وجهت بصرك في من

ال يسطيعه أي كائن محدود اإلدراك والحكمة. شأو مّ سواها من األبعاد رأيت ث  

اط القلب إن تناسق القرآن وتوافق هيئته مع الدماغ هو على قياس وب عد تناسق وتوافق نش   

تهما ال ط القياس والبعد فإننا نعني مجالهما ودرجوالرئتين مع النفَس، وعندما نقول هنا نشا

، من أدنى انالتساوي واالنطباق، ألن القرآن العظيم فضاؤه يسع كل الفضاءات الوجودية لإلنس

. هذا وأدق ما في ذاته ونفسه، إلى أوسع مجال في هذا الخلق الّرحب من السماء واألرض

ها تناسق الذات والنفس مع دقات قلبالتوافق الباهر المعجز الذي هو في درجة توافق و

يبة والنفس الط وأصل عدم سآمة القلب الحيّ  وأنفاسها، بل ومع استشعارها بوجودها هو سرّ 

 السوية من قراءة القرآن ومن استماعه كما جاء في األثر أنه ال يخلق من كثرة الرد.

من لدن حكيم  نية، وهو كونهتبين لنا أن القرآن الكريم يسع كل أبعاد وفضاءات النفس اإلنسا    

ي وبالتحقق خبير سبحانه، وكونه تنزيل رب العالمين آية من آيات هللا الكبرى المجيدة بالتجل

 الباهر لتناسق وتوافق ظاهرين مع هيئة وشروط المخاطب الخلقية والوجودية كلية.
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جمي ي والمعتالّصوإن ما رأيناه ولمسناه من عجيب وآيات انتظام التوزيع الموضوعاتي و   

يات إذا ما أريد وصله وإسناد حقيقته إلى التوافق مع بنية وهيئة الدماغ ونشاطه كآية من آ

الواحد من القرآن، من  الحيّزاإلعجاز إنما يكون أول النظر واالعتبار لها في إطار وحدود 

وع ي الموضألجل أن الدماغ مادته هنا ف طبعا  العدد من اآليات ومما يتيسر قراءته منه. وذلك 

من جهة  خاّصة ها الفيزيائية والرياضية،خاّصاتالتناسق الوظيفي مع اللفظ ومادته وصياغتها و

وزيع درجة التوافق واالنتظام. لكن للقرآن الحكيم خطوطا أطول وامتدادات من االنتظام والت

هر أو قل هي مظ اتالخاصّ الموزون أوسع، وهي من دون شك في تمام التكامل واالتصال مع 

 تالّصوفي إبراز آية توزيع  ةالخاصّ ى ذات الوظيفة الّصغرات الحيّزفي  اتالخاصّ هذه 

باألساس. فقد يمكن أن نبدأ قراءة وردنا أو ما تيسر من القرآن عند آخر سورة، أو من 

 عا  طبنراها ونجدها  للّصوتالتوزيعية  ةالخاصّ ة الموالية، وهذه الّسورأواخرها، إلى جزء من 

تحقق ة.م   

لجزء ك التي بدأنا بها الجزء الثالث، الوازية لترافقة والم  هذه االمتدادات والخطوط هي الم     

القراءة لألداء و مخّصصالذي خصصناه للتناسق القرآني ككل، والذي يمثل الجزء الرابع ال

هذا والمقابل، بمعنى أنه يستلزم وجود أداء وتلقي واتباع على ذات الدرجة ل مكّملالوجه ال

 التناسق، وذلكم هو واجب العبد وجهة العبودية.

ي. لقد كان أهم خط في ترتيب القرآن وكمال هيئته وحسن صيغته هو الخط الموضوعات   

هو يتجاوزه وبالطبع فهذا الخط ومسافته، وإن كان له ارتباط شرطي وطبيعي بالعقل والدماغ، ف

القلب. إلى النفس و ل هو كذلك، مسندا  ويتجاوز اإلطار الذي اعتبرناه للدماغ، ليكون أكثر، ب

 اتالخاصّ وهذا الخط الموضوعاتي، إن من هيكلته األساس الميزات الكمية والتركيبية و

حقيقة هذا الخط في القرآن العظيم. وبتعبير وتقديم مختزل، ف الّسورية الموازية لترتيب الّصوت

ه إلى صيام الشرع الحكيم وندب نّ وهذه الميزات والخصائص الترتيبية، هي بمثل الحكمة في سَ 

حكيم  ثنين والخميس من كل جمعة؛ فالقرآن أنزل من لدناأليام البيض من كل شهر ويومي اال

يعجز سعة  عليم، وسواء أكان الختم في القراءة في الجمعة أو الشهر أو غير ذلك، فالتوافق ليس

 علم حكمته تعالى، وهللا واسع عليم.

 

  



 

73 

الدماغية للبياناللوحات  -4  

 

إن أحسن ما نبدأ به هذا الفصل المبارك إن شاء هللا تعالى هو اإلشارة والقول بأن هذه    

هيئة الدماغ تجد كثير من الباحثين والعلماء في دراستهم ل اللوحات الخلياتية التي بنى عليها جمّ 

لشروط قق ما هو في الها من المصداقية وسلطان التمكين العلمي الشيء الكثير، ذلك أنها تح

 ومصداقية، الشرط األهم، المتمثل في التطبيق والنجاعة العملية في تحديد أكثر الحلول قبوال

مكن وأكثرها قدرة على تفسير ظواهر الحقل موضوع الدرس وموضع اإلشكال العلمي، بل أ

حصل المراد سان لللبيان والل ةالمنطقي من أوله على األنساق والخوارزمية القول أن لو تم البناء

ة، والتعليل أو وأنجز البناء على أوجز ما تبنى عليه األبنية العلمية من أوليات افتراضية وحدسي

اعا الحجة في ذلك الذي ال سبيل لرده هو كون أعظم التجليات لوظيفة الدماغ وأقربها اتس

ء ومصداقية على ضواللسان، والبيان و إلدراك اإلنسان وكفاءته التحليلية العلمية هو وضوحا  و

 انَ نسَ اإل لقَ ' خَ آنَ القرْ  لّمَ عَ  ان  مَ حْ :}الرَّ عّز َوجلَّ مقولة 'المعرفة تذكر والجهل نسيان' ن ذّكر بقوله 

 انَ يزَ الم   عَ ضَ وَ ا وَ هَ فعَ رَ  اءَ مَ السَّ ' وَ ان  دَ ج  سْ يَ  ر  جَ الشّ وَ  م  النجْ ' وَ ان  بَ سْ بح   ر  القمَ وَ  س  مْ ' الشّ انَ يَ البَ  ه  لمَ عَ 

فالعقل  (9..1'{)الرحمانانَ يزَ وا الم  ر  س  ال تخْ وَ  ط  سْ بالق   نَ زْ وا الوَ يم  أق  وَ  ان  يزَ ي الم  ا ف  أال تطغوْ 

 والقراءة قيدهما وناظمهما الميزان.

هو سابق  إن رفع الفاعل ونصب المفعول به، وجزم المضارع المنفي ونصب المستقبل منه   

اإلعراب  ا أن يكون لكل حركة من حركاتلتقعيد اإلنسان وأحكامه ووصفه، وليس اتفاقا عبثي

لحدوث ما هو مسند إليها من حدث أو عنصر لفظي وصوتي، فالضمة بداللتها على الفاعل أو ا

فتحة بها هذه الحمولة من القوة واالندفاع واالرتفاع، و ال الّصوتالمستمر في اآلن لها مادة من 

ض من هذه لالندفاع، وقد أشرنا إلى بعكذلك تعبير مكافئ لالنطواع والمفعولية أو السكون وا

 الخصوص،الدالالت التناسقية في الجزء األول عند الحديث في نقد النحو العربي واإلعراب ب

.في الباب الثاني أيضا  وسيأتي الحديث عنه هنا   

ة قد تتطابق يبالطبع فهذه الدالالت والوظائف اإلعرابية واللسانية للحركات هي دالالت نظمات   

إلى آخر. لف حسب األنساق اللغوية ومن نسق لغويوتخت  

ختالف مبدإ االتبع ا لوتحديده، هو أنه  ة أو الشيء المهم الذي نود تسليط الضوء عليهالنقط   

اس، نظرية لنظرية المطابقة لألصل والراجحة بالمعطيات العلمية والتجريبية باألستبع ا لو

ن التخصص الوظائفي للخاليا الدماغية، ولمواضع ومستويات هذه الخاليا ومجموعاتها م

المعطيات الدماغ، وهو المترجم عمليا ومعرفيا بمقولة اللوحة الخلياتية، باعتبار هذه الحقائق و
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غ القول يقابله ويؤصله على مستوى الدماغ. وهذا هو ساب اابي بياني نسقفإن لكل نسق إعر

لسيبويه في  وأحقه في إشكال التأصيل لإلعراب في سؤال لم؟ قال السيرافي على حاشية الكتاب

 'باب الفاعل':

  إن قيل لم كان الفاعل مرفوعا، ولم يكن منصوبا، أو محفوظا؟ فالجواب:»   

ى المفعول ل جماعة، ألن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واثنين وثالثة وإلإن الفاعل واحد والمفعو

م أخف والمفعول معه، وظرف الزمان والمكان، والمصدر والحال، فكثر المفعولون، فاختير له

أن  الحركات، وجعل للفاعل، إذ كان واحدا، أثقلها. ووجه ثان هو أن الفاعل أول، ألن ترتيبه

ين. فلما كان ل ال يستغني عنه، ويجوز االقتصار عليه دون المفعوليكون بعد الفعل، ألن الفع

 ذلك، وكانت الحركات مختلفة المواضع الختالف مواضع الحروف المأخوذة هي منها، وكان

مخرج الواو المأخوذة منها الضمة الشفتين، وهما أول المخارج، أعطي األول لألول. وقيل 
 غير ذلك.«28

حة وفضاء ما غيره من المواضع المتفرقة المبثوثة على مسا ه هنا وفيرقرّ إذا فإننا نعتبر ما ن   

ول في شاء هللا تعالى أن نثبته هو بمثابة الوسق لما كان من األساس والقواعد في الجزء األ

 إطار الدعوة والنقد المشروع للنحو العربي ومقوالته ومفاهيمه اإلعرابية.

وهيئته البنيوية  ط البيان في نسقه المنطقية بنشاط الدماغويكفي في إبراز وإثارة سؤال االرتبا   

ص المخصو– حه على الوجه األكمل في الجزء الرابعأيضا  والوظيفية مما أوفينا بيانه و

يير في ما يستشعر من شبه اإلعضال على مستوى الدماغ حين حدوث تغ -للقراءات والتجويد

الوظيفي  عن المفعول به، ذلك أن النسقالترتيب الطبيعي لعناصر الكالم كتأخير الفاعل 

عة العصبية تمر بترتيب معين من لوحة أو مجمو -وحركية نشاط الدماغ ودارته اإلدراكية

ف لوحاتي، خلياتية إلى التي تليها. فالجملة المسماة فعلية منطلق نسقها الدماغي لوحة أو صن

 ةخاصّ وأخرى على األقل  الّصوتب خاّصةباعتبار أن أي ركن وأي عنصر معجمي له لوحة 

اص بالمعنى، قلنا أوال لوحة أو صنف لوحاتي خاص بالفعل ثم لوحة أو صنف لوحاتي خ

كان بالفاعل ثم لوحة أو صنف لوحاتي خاص بالمفعول به. ويتم العطف في ركن من األر

 وتالصّ بعطف وإضافة لوحة أو صنف لوحاتي موازي في درجته، ومنه يستتبع تناسق 

مثله جة وميزات موازية، وذلك ما يدل عليه اإلعضال الناتج عن تأخير المعطوف وواللحن بدر

ه  ى هللاَ شَ خْ ا يَ وتغيير رتبته. ومثال األول قوله سبحانه وتعالى:}إنمَ  بَاد  ْن ع  (، 28ء '{)فاطرالمَ الع   م 

                                                   

 28 الكتاب: يسبويه- ص22- علق عليه ووضح حواشيه وفهارسه د. إميل يعقوب- المجلد 1- دار الكتب العلمية- بيروت-

لبنان       
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دم قفالذي ليس من أهل البيان قد يشكل على إدراكه هذا النسق ألن عادة فكره ودأب دماغه ت

اة رَ نا التوْ الفاعل على المفعول. ومثال الثاني اآلية التي تلونا قبل من سورة المائدة:} إنا أنزل

ظوا ف  ت حْ ا اسْ مَ ب ار  بَ األحْ وَ  ونَ ي  ان  بَّ الرَّ وا وَ اد  هَ  ينَ لذ  وا ل  لم  أسْ  ينَ الذ   ا النبيئونَ بهَ  كم  حْ يَ  نور  ى وَ د  ا ه  يهَ ف  

شرنا إليه في شأن اللحن (، وقد أثبتنا هذا وأ42'{)المائدةاءَ دَ هَ ش   ه  ليْ كانوا عَ وَ  تاب هللا  ك   نْ م  

قال ابن  وارتباطه وتناسقه بالفكر والمعنى المحمول في المنطوق، الذي ال يمثل اإلعراب كما

أنهم دون  هشام إال فرعه وإسقاطه، فظهر بذلك سفه وضالل القوالب اللحنية لكثير ممن يدعون

دون للقرآن العظيم.الناس هم القراء والمجو  

وإيجاز القول وخالصته في هذا كالتالي:     

يانية لكل عنصر صوتي لوحة خلياتية أو صنف لوحاتي خاص به، وله في كل نظمة ب - 1   

 صنف داللي.

لكل نسق إعرابي نسق لوحاتي على مستوى الدماغ. - 2     

اقا إعرابية، نهما نسقا أو أنسوالنسق اإلعرابي يضم حقيقتي التركيب واألسلوب، ألن لكل م   

بها. خاّصةفاإلخبار مثال أو االستفهام أو التعجب لها كلها إعراب وتراكيب   

الجناس عنه ب عبّرناواالعتبار اللوحاتي لوظيفة الدماغ، فإن ما أسميناه و تصّورعلى هذا ال   

رجة هذا ات، وأن دواالتصالية والتجميعية، يفيد أن هناك ترتيبا معينا وانتظاما لهذه اللوح

ودقيق  الترتيب واالنتظام في القرآن العظيم ال تنبغي إال من له إحاطة العلم بهيئة الدماغ

ن قوله ومعجز خلقه، وال غرو أن يذكر الراغب األصبهاني في موضع االستشهاد لمعجزة القرآ

 ' أو لمْ ن  بيم   ير  ا أنا نذ  إنمَ وَ  هللا   ندَ ع   ات  ا اآليَ إنمَ  ' قلْ ه  بّ  رَ  نْ ة م  آيَ  ه  ليْ عَ  لَ ال أنز  قالوا لوْ تعالى:} وَ 

(.51. 50'{)العنكبوتمْ ه  ليْ تلى عَ ي   تابَ الك   كَ ليْ أنا أنزلنا عَ  مْ ه  كف  يَ   

ي تالّصوب عن المستبصر الحصيف كون هذا الفصل بين الموضوعاتي ووليس يغي   

ما ذلك والتركيبي وما سواه من األبعاد والوجوه الجوهرية لذات الحقيقة وذات الجوهر الحق، إن

مأسورة أبدا في بالنسبة للمحدود، نعني هنا بالضبط لإلنسان وإدراكه وآلياته الخلقية والعلمية ال

يقته واحدة حقهذه المحدودية والتجزيئية، التي يعبر عنها مفهوم الب عد ومفهوم الجزء. فالقرآن 

الجزء،  وجوهر كامل، وهللا تعالى حكيم خبير. ولذلك فالجزآن الثالث والرابع ملحقا بهما هذا

ذي الى موضوعهما واحد، هو التناسق القرآني كتجلي وكمظهر لحكمة هللا وآياته، سبحانه وتع

.الحجة البالغة العزيز الحكيم  
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رسورة الفاتحة وال -5 اللوحاتي للدماغ تصو   

 

أصل.  ال بد من التذكير بأن كل قراءة وكل أداء لفظي وصوتي يقابله على مستوى الدماغ   

العلمية التي  ونمثل لهذا األصل وحقيقته بمفاهيم األبنية والنسق اللوحاتية كاختزال للنظريات

ودة ألهم الالمحد أشرنا إليها سابقا، والتي لها سلطان من العلم والحق، ويكفي استيعابيتها

اض اللسانية الحقول العلمية والمعرفية اإلنسانية، كعلم النحو وقواعد البيان، وتفسيرها لألمر

 كالحبسة وغيرها.

 ، هو في الحقيقة وعي وإدراكالّصوتإن هذا الوعي باألصل الدماغي للمقروء وللنطق و   

دماغ من دقة درجة اليسر في نشاط الحين نقرأ القرآن العظيم بآية من آياته الكبرى، فال يعلم 

قرآن، خلق ومنتهى التوافق إال هللا تعالى العلي الحكيم، الذي له الخلق واألمر سبحانه، علم ال

ن لنهايات اإلنسان وعلمه البيان. هكذا حين نتلو سورة الفاتحة، الكافية والشافية، نلمس وكأ

 -نستعين -دينال -الرحيم -هي إليه: العالمينا واحدا مشتركا تستقر وتنتمستقرّ  )فواصلها( آياتها

الضالين. -عليهم -المستقيم  

 النهايات هي:

ين. -هم -يم -ين -ين -يم -ين  

ها تتركب ، وكلت من غير السادسةاآليات السّ ، فإن إذا اعتبرنا أن للمد بالياء لوحة خلياتية   

لنون والميم ل يتناوبالف تلتقي في صياغتها بهذه اللوحة، واالختال من صائت طويل+ صامت،

ألن أصل الحركة هو  يرى أكثر توافقا لحصول اليسر باختالف موزون في المخارج،

. أما اآلية السادسة فتتم بحفظ االتصال بلوحة الميم.تعدّداالختالف وال  

  هكذا يمكن أن نمثل هذه التجميعية وتوحد نهايات آيات سورة الفاتحة كما يلي:     
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لوحاتي لسورة الفاتحة تصّورجدول   

   

بالمد  ةخاصّ بالطبع فإننا ال نقول بأن هذا هو التمثيل التام، وإنما توجد على األقل لوحة     

ية قد الّصوت اليائي هكذا تمثيلها، وكذلك بالنسبة للنون والميم، ألن كال من هذه المواد والعناصر

أن  قد يبلغ المئات أو اآلالف وما فوق. كمايساهم ويوظف في صياغتها العدد من اللوحات 

ي حقيقتها، ية التي نسميها بالحروف أو المونومات، ليست ثابتة ومتطابقة فالّصوتالعناصر 

قيقة يختلف سمي والمعجمي، ألن عنصرها في الواقع والحليست ثابتة إال في التعيين االفهي 

غيره من المؤطرات اللفظية ويتغير من حال وإطار صوتي إلى آخر باعتبار الجوار و

عجم حتى. لذلك واألسلولية والتعبيرية التي ال ينطبق بها حال ومقام بغيره ولو اتحد اللفظ والم

قيقة فاالعتبار اللوحاتي هنا هو اعتبار إسقاطي وتبسيطي، الهدف منه إبراز وتوضيح ح

.الّصياغةصول المشتركة والمتجانسة في التجميعية واأل  
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 الفصل الرابع

تجليات لكتاب هللا العلي الحكيم   
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في الخصائص البيانية للزهراوين البقرة وآل عمران -1  

 

نهاية  ة الغالبة علىالّصيغعندما نقرأ سورة البقرة نلفي أن  الّصوتعلى أساس الوزن و   

أي صائت  هي الجمع للصفة والفعل على السواء، أي بالواو أو الياء بالنون، )الفواصل( اآليات

 طويل+ الصامت ن= ح+ح+صن، وما يستثنى من ذلك هو كالتالي:

عدد 

 المستثنى
  حيّز

 اآليات
9 100-1 

17 128-100 

22 200-128 

29 251-200 

20 285-251 

 المجموع 97
           جدول المستثنى من فاصلة ح+ح+صن في سورة البقرة 

ا كثر ، وهو مختام كلمة الفاصلة أو المقطع األخير من الفاصلة بمد أو بمد يليه صامت●»
 استخدامه في القرآن الكريم.

رآن الكريم بتم فقد لوحظ من بالل التحليل الصوتي للفاصلة القرآنية "أنه قد كثر في الق   
كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المد واللين وإلحاق النون، وحمته وجود التمكن مع 

التطريب"29. بمعنى أن حروف المد واللين "األلف والواو والياء"قد تأتي مفردة في نهاية كلمة 
 الفاصلة وقد يلحق بها حرف )صامت( كالنون وغيره من الحروف.«30 

 

                                                   

 29 الزركشي، البرهان في علوم القرآن )1828(- انظر أيضا  اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي)38413( - محمد حرير

-المرجع -، البنية اإليقاعية وجماليتها في القرآن    

 30 النظام المقطعي وداللته في سورة البقرة دراسة صوتية وصفية تحليلية- إعداد الطالب عادل عبد الرحمان 

188ص –إشراف الدكتور فوزي إبراهيم موسى أبو فياض  -غزة( -) رسالة ماجستيرعبد هللا إبراهيم    
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( بكلمة 18(، منها )58وينقسم هذا المستثنى إلى قسمين، قسم نهايته بالياء والميم وعدده )   

بين  ( بكلمة 'رحيم'. كما أن ثلثي األول أي من اآليات التي نهايتها كلمة 'عليم' هو11'عليم'، و)

بكلمة  ( منه2( نهايته حرف الراء، )21، منه )مكّملة. والقسم الثاني الالّسوروآخر  213اآلية 

( 9. و)228إال واحدة اآلية  213و 124اء، كلها بين اآليتين ( بالب8( 'بصير'. و)4'قدير'، و)

. وواحدة بالالم. وعدد هذا القسم األخير 205. 204. 203( متتاليات في اآليات 3بالدال، منها )

(. وهذا القسم في توافق مع خاصيتي االتصالية والتجميعية.38)  

 القسم 1 2 3

 النهايات نح+ح+ص م -ي  ل -د  -ب  -ر 

 العدد 188 59 38

 رحيم 99عليم 93منها  ل9-د 7 -ب 3 -ر 09
 

 تنويه

فواصل سورة البقرة في جدول  

   

 تة الغالبة لنهاية اآلياالّصيغحين نستهل قراءة سورة آل عمران نلحظ االختالف في    

ا، أي عن سورة البقرة لكن مع خطوط اتصالية منطلقة مما بعد الشطر األول منه )الفواصل(

ة. للّسور اّمةعة الالّصبغة عن مميّزمن سورة البقرة، على شكل نقاط تجميعية بنهايات مختلفة و

( آيات فقط نهاياتها من القسم 5هكذا نجد في حدود األربعين آية األولى من سورة آل عمران )

( 3( لفظ 'حساب' و)3رة البقرة، وغالبه أتى مدا باأللف بعده باء أو دال أو راء: )األول من سو

ة أتى الّسور( مدا بالياء من مثل 'الحكيم' و'المصير'. كما أن آخر 10( بالراء. و)5'العباد' و)

ة األخير نعتبره من اآلي الحيّز( آيات فقط على منواله. وهذا 4على غير صيغة القسم األول، )

 15أتى منه  188، إلى اآلية الحيّز. والجزء األول من هذا 200ة، أي اآلية الّسورإلى آخر  192

منها آخره الراء ك'قدير'  5لفظ 'عظيم'، الثالثة األولى فيها متجاورة، و 4على وزن فعيل، منها 

 و'المنير'، وجاءت بدورها متجاورة تحققا لخاصية االتصال.

'. فجاء كله على وزن الفعال ك'األبرار' و'األنصار' و'المآب حيّزالأما الجزء األخير من هذا    

. ومثلها بالدال: 183، 182، 181متجاورة: 'النار' 'أنصار' 'األبرار' في اآليات  3منه بالراء،  4

.189، 182، 184'الميعاد' 'البالد' 'المهاد' في اآليات   

ره ن فعال على وزن فعيل، وأكثة غلب فيه وزالّسوركذلك، الذي يالحظ هو أن في بدء    

ة، غلب وزن فعيل على فعال، وأكثر هذا األخير )..ار(.      الّسور)..اب( وعكسه في آخر   
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 الحي ز فعيل فعال تنويه

 ةالّسورأول  10 21 غالبه: اب

 ةالّسورآخر  15 10 غالبه: ار
 جدول في فواصل سورة آل عمران
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الص وتية للنهايات الس ماتانتظام طول اآليات مع  -2  

 

، فمثال إلى آخر حيّزما يالحظ في كتاب هللا تعالى العزيز الحكيم اختالف طول اآليات من    

ات مما ذكرنا في سورتي البقرة وآل عمران لدينا ما يلي:الحيّزفي   

 سورة البقرة:

 حيّزال طول أي سورة البقرة
1.5 1..100 

1.6 100..128 

1.766666667 128..200 

2.166666667 200..251 

2.366666667 251..285 
 جدول في طول آي سورة البقرة

 

             

منحنى طول آي سورة البقرة               

 

 سورة آل عمران:

 حيّزال طول آي سورة آل عمران
1.666666667 1..40 

1.333333333 40..172 

0
2
4

طول آي سورة البقرة
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1.666666667 172..200 

سورة آل عمرانجدول في طول آي   

 

 وبيانه التالي:

 

 منحنى طول آي سورة آل عمران

 

تين للّسور اتالحيّزمن هذه  حيّزلآليات في كل  الّصيغو كذا وكما رأينا في تعيين الفواصله   

ية بالواو المنته الّصفاتالقسم األول، قسم صيغة الجمع للفعل و حيّزالكريمتين، نلحظ أن 

فعال  مع صيغة وزن خاّصةوالنون أو الياء والنون، يكون فيها طول اآليات أقل، ويكون أطول 

ليم'.ك'ألباب' و'حساب'، ويكون وسطا بينهما مع صيغة ووزن فعيل بالم ميمية ك'عليم' و'ح  

 

  

0

1

2

1..40
40..172

172..200

طول آي سورة آل عمران
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االنتظام الداللي الص وتي والبنية الص وتية لسورة النساء -3  

 

ركيب معطيات ظاهر النظر وظاهر لبعض تجليات حكمة هللا تعالى على مستوى ظاهر تهذه    

إليه السمع  بيان القرآن العظيم، وإن اإلنسان ليستشعر من أول وهلة يصغي فيها للقرآن ويرهف

.وأن لوقعه أمرا وشيئا ليس لغيره من كالم وحديث الناس ،أن نظمه ليس من نظم اإلنسان  

ي لبيان ين أن أهم وأنجع وسيلة إلدراك كنه هذه الحقيقة هي التصوير المرئوإذا يبقى ويتب   

ي.الّصوتالقرآن ولو على ما يقرب لنا من وجوهه كالتوزيع التركيبي و  

أن على هذا المنوال يمكن قراءة المعطيات الواردة بخصوص سورتي البقرة وآل عمران ب   

يفي للكالم أو وحات الطول أو االستغراق الوظالبيان األمثل يحصل بتوافق لوحاتي منسق بين ل

من جهة ولوحات نهايات األداء من جهة أخرى. وسوف نرى كذلك، وقد أشرنا إليه  الّصوت

الداللة  لوحات أيضا  حين حديثنا عن التناسق الموضوعاتي، أن هذا االرتباط واالنتظام يشمل 

، تحققا لداللي على هذا البعد بالذاتوالمعنى مما يؤكد مصداقية تأصيل علم الجذر المعجمي وا

 لمبدإ التناسق الكوني.

يدة عن ية ليست ببعالّصوتهذه العالقة للمحتوى الداللي والموضوعاتي للمعجم بمادته    

يحائية استشعارية التفسير للتغيير على التو الذي نلمسه ونستشعره في سورة النساء بصيغة إ

هبوط نسبي طالق بالنصب المستوي واألفقي، وكأنه إعالم بلحقيقة االستواء الدالة عليه ألف اإل

 من موقع }الم'{.

يات عددها على وزن فعيال إال قليال من بضع آ )فواصلها( آياتها فسورة النساء أتت نهايات   

، جلها على 195، 'عليم' 25، 'رحيم' 14، 'مهين' 13، 'العظيم' 12، 'حليم' 3ست: 'تعولوا' اآلية 

زن وزن فعيل. كما أن لفظ 'مهين' وإن كان وزنه مفعل فمنطوقه فعيل. هذه النهايات على و

، وهو 25ة إلى حدود اآلية الّسوراألول من  يّزالحفعيل، أي جلها كما اآلية الثالثة، أتى في 

ة، وهو الّسوراآلية، وباقي \سطر 2,4أي ما يقارب  30\93األطول معدال في اآليات:  الحيّز

اآلية.\سطر 1,9أي ما يقارب  30\50تقريبا كليتها معدله   

ا: لى معدلهوهكذا نالحظ أن نهايات اآليات المستثناة والمغايرة هي األطول، إذ الخمسة األ   

.4واآلية األخيرة  3,3يقارب  30\88  

 حيّزال طول آي سورة النساء
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2.433333333 1..25 

1.666666667 26..175 
 جدول في طول آي سورة النساء

 

              

 منحنى طول آي سورة النساء

 

  بأن طول جل آيات سورة النساء هو طول آيات أول وآخر سورة آل عمران. نالحظ إذا        

مييزية ت بصيغته، نالحظ وجوها   الّصوتبالداللة، بالطبع  الّصوتومن حيث سياق عالقة    

لكل قسم من األقسام التي رأينا على بعد الفواصل. فالقسم األول، قسم صيغة الجمع من صيغة 

)ح+ح+صن( ، فيه مجال الخطاب فضائيٌّ  تعميميٌّ ، وأمكن وصفه بالخطاب المنفتح. القسم 

عالى وأسمائه الثاني، قسم صيغة فعيل، غالبه ذكر ركائز الحق ومعالمه الثابتة من صفات هللا ت

غة فعال ما كان على صي خاّصةالحسنى، ك}عظيم{ و}سميع{ و}عليم{. كذلك القسم الثالث، و

صنيف و'الحساب' و'الميعاد' و'المهاد'، فيتناسب مع تخصيص وتأو نهايتها ك 'ألباب' و'النار' 

 حال معينة ضمن العام والكلي.

دون  ضا  أية ككل، أي صيغة فعيال، فهي ليست فضائية في خطابها، وهي الّسورأما صيغة    

ة والتصنيفية، فهي ة التخصيصيالّصيغالحقل الخطابي وسعته الذي للقسم الثالث ولصيغة فعال، 

ته إليه كنسبة الشريط إلى المستوى.في نسب  

0

2

4

1..25

26..175

طول آي سورة النساء
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الحروف  الحديث عن حيّزهنا ال بد من إشارة لطيفة نضيفها إلى ما ضمناه الجزء الثالث في    

 'يفعلون'و 'ونفاعل'المقطعة الواردة في أول كثير من سور القرآن العظيم، فالتعميم في صيغتي 

. وهذا معَ والج ية التي تفيد هنا الضمَّ رفالصّ ك'مؤمنون' و'يعلمون' و'خالدون' موصول بالداللة 

رودهما. الداللي اللوحاتي للمادة المعجمية سواء للواو أو الياء، أي باعتبار غالب و الّصنفمن 

م اإلطالق ا قاصرة أن تدل على الجمع، وذلك لعلة عدالياء الدالة على التثنية نلفيها دوم   ثم إنَّ 

ع لفعل ة المضارالّصيغية، فالّصوتة الكتلة المعجمية وبإسكانها. كما أن من شروط هذه الدالل

رط الكتلة 'كان'، أي 'يكون'، تحتوي على الواو والنون الذين يحمالنها صوتيا، لكنها تفتقد لش

الفعل في  ة فالعين أثقل من ياءالّصيغالدنيا. أما قبيل صيغة الجمع 'عمون'، فبإهمال تحوالت 

ن موضعها في الكلمة.'يكون'، ناهيك عن ثقلها األصلي م  
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يغة الص وتية مع موضوع  -4 ةالس ورتناسق الص   

 

ه، نجد المعني وموضوع الخطاب فيها هو المخاطب نفس وكأنَّ  تمّيزبعد سورة النساء التي ت   

ات في سورة المائدة أن الموضوع هو األشياء: 'األنعام' و'ما أحل'، أي أن الموضوع انتقل من ذ

ى المخاطب إلى مجال األرض، ولذلك يالحظ أو هو مما يتناسب مع تغيير نهايات اآليات عل

معنى كما رأيناه آنفا، ب ميمي إلى إطار أدنى وأخصّ شاكلة وهيئة االنتقال من اإلطار األول التع

أن العامل الموظف في االنتقال هو االختالف على مستوى الفواصل، خاّصة من صيغة الجمع 

)ح+ح+صن( إلى صيغ 'فعال' و'فعيل'. وبعبارة أوضح فإننا نرى سواء على مستوى الّسورة 

فا االنتقال من سورة إلى أخرى، نرى اختالمنا هو الشأن في سورة المائدة أو على مستوى 

ي بعد متناسقا يتناسب مع اختالف المواضيع ومواضعها ومجاالتها على أمر ليس ينحصر ف

أو  دون بعد أو منحى دون آخر. هكذا تجد أن لكل سورة من أولها انتقاال مغايرا يطبعها، وسمة

في سورة  ح والدرسيضا  لى وجه األسمات صوتية تكون للقرآن الكريم ميسما فيها كما رأيناه ع

ة مميّزالنساء، وكما هو شأن سور اإلسراء والكهف ومريم وطه، حيث نجد صيغا بارزة 

 كاآلتي:

 سورة اإلسراء:   فعيال، أكثره الراء ثم الالم ثم الباء وغيرها

 سورة الكهف:    فعال، أكثره الدال ثم الراء وغيرها

فيا'سورة مريم:      فعيال، الياء ك'خ  

 سورة طه:       األلف المقصورة

 

ول في الميسم الصوتي للسورجد  

ةالّسور ميسمها الصوتي لنهايات اآلي  
 النساء فعيال

 اإلسراء فعيال، أكثره الراء ثم الالم ثم الباء وغيرها

 الكهف فعال، أكثره الدال ثم الراء وغيرها

 مريم فعيال، المه ياء ك'خفيا'

 طه األلف المقصورة
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ول الذي نالحظه هو طول آيات سور النحل واإلسراء والكهف ومريم التي تتقارب في الط    

ت، إذ عن طول آيات سورة طه رغم الجوار الترتيبي. ويالحظ هنا تناسق ذلك مع نهايات اآليا

ية المنته الّسورفي نهايات آيات سورة طه أقل وأوجز. وهذا عام، فإن  الّصوتحركة أو قطعة 

المجاورة. وهو ما  الّسورباأللف المقصورة يكون طول اآليات فيها دون طول آيات  آياتها

رتيبا المتقاربة ت الّسوريظهر ويبرز أكثر في سور آخر القرآن. كذلك يالحظ أن طول آيات 

 متقارب.

داللته أن ي مع الموضوع والّصوتوجامع القول هنا للتعبير عن حقيقة تناسب التركيبي و   

 لّصيغا، كما أن االنتقال من هذه للّسورة مميّزيات وصيغها تعتبر بمثابة عناوين نهايات اآل

و أوفى قد بيناها على نح ةالخاصّ يوازيه انتقال مقابل على مستوى المواضيع. وهذه النقطة و

صي في وبوضوح أكثر في الجزء الثالث بخصوص الترتيب الموضوعاتي والتوزيع القص

 القرآن الحكيم.
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 الفصل الخامس

 ترتيب المصحف آية القرآن العظيم

 وخصائص ترتيب التنزيل

 

ار أوسع تي في القرآن الكريم وخطابه الحكيم، لننظر إلى إطبعد تحديدنا لهذا الخط الهيئا   

ب النزول بكل وحقائق الترتيب في القرآن وترتي خاّصاتمن  حدّدتجتمع فيه باإلضافة إلى ما ت

يس فحسب ه الداللي والواقعي. وفي هذا فضاء أبعد وأوسع من آيات التناسق والتوافق، لمتضّمن

في  يضا  أفي حدود النفس والعقل اإلنساني، وفي ذلك لذوي األلباب والفكر غناء وكفاء، بل 

اه وللخلق وزواي أركانهاإلنساني وللتاريخ من كل األبعاد والشروط الدقيقة والمركبة لالجتماع 

.ه وبنيته وقوانينهفي سعت  

   وفي صلة بقياس طول الّسور واآليات باتخاذ الّسطر كوحدة31، قد ي  طرح سؤال أول بسيط 

 وعالمات أرقام اآليات. والجواب أو الحكم في هذا يرجع إلى أنَّ  حّيزفي اعتبار أو إهمال 

ه مفهوم شبا فيما نرى وليس سديد   بالمعنى اللغوي هو من حقيقة اللسان والكالم، الترقيم

التسديد  والذي ينطبق أكثره وغالبه بالوقف. واعتبارا على "الفونيمات غير التركيبية"

إلنسان، عدية المهيمنة على الحقل الوجودي والتواجدي لوالتقريب، ومن اتفاقات المسألة الب  

الحروف م مناسب للبرهة الزمنية للوقف، ومن ثمة فهي كالحيّز الفضائي لعالمات الترقيف

رآن المتلقى ي للبيان؛ فال جرم أن يكون لتجريد القالّرسمالتمثيل الخطي و مكّوناتالكلم، من و

اني كان ا عند العلماء؛ فالمصحف العثممحدّدوالمحفوظ في الصدور، أن يكون له معنى  شفهيا  

 و أطوارا من أي عالمات تشير إلى نهايات اآليات بل من التنقيط والشكل. ولم يدخل طور أخلوّ 

ي في ذلك وغيره إال مع اتساع مساحة وحقل بالغ الخطاب الكريم المجيد، إذ دخل ف الّرسم

الكامل، بمعنى  ليقة العربية، التي تتمثل اللغة فيها في جوهرها الشفهياإلسالم أقوام تعوزهم السّ 

، ما هو إال حدس أو حدوسات وإسقاطات على أبعاد مختلفة وما اتصل به جميعا   الّرسمأن 
 متراكبة، خطية وداللية وأسلوبية وغيرها.32

                                                   

  31 بالنسبة لغايتنا العملية هنا، ال تأثير هندسيا لمقاس المصحف، أي الختالف وحدة السطر

  32 وانظر: مباحث في علوم القرآن، الدكتور صبحي الصالح- دار العلم للماليين- ط13- تموز1881- الفصل الثاني:

80ص -المصاحف العثمانية في طور التجديد والتحسين     
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ير نظ –روح عملنا هذا، ومنها كل الجداول والبيانات الواردة فيه، هي المشاكلة أو التقابس 

االقتباس اآللياتي الّصناعي من الطبيعة33- بين القرآن الحكيم المنزل على مواقع النجوم، 

ب ، وسلوك الحق علما وعمال لكسالبر والبحر ظلمات الموافق دالليا كونهما معا هدى، في

 الفالح في مطلق الوجود، وهو الحق.

الحكيم جدول عام لسور القرآن  

 ترتيب

 النزول

 معدل اآلية ترتيبه

الس طرب  

 

 طولها ترتيبه

الس طرب  

 عدد ترتيبه

 آياتها

كيةم  

 أم مدنية

 ترتيب الس ور

 المصحف

 1 الفاتحة ك 9 102 3 90 0.42857143 38 2

 2 البقرة م 285 1 511 1 1.79298246 8 89

 3 آل عمران م 200 3 282 4 1.48 12 88

 4 النساء م 192 6 312 2 1.81395349 2 82

 5 المائدة م 122 11 228 9 1.87704918 9 112

 6 األنعام ك 129 7 224 5 1.58083832 13 52

 7 األعراف ك 188 4 308 3 1.55555556 14 38

 8 األنفال م 92 30 118 18 1.56578947 13 88

 9 التوبة م 130 9 243 2 1.86923077 9 113

 10 يونس ك 108 17 128 8 1.5412844 14 52

 11 هود ك 121 12 183 8 1.51239669 15 53

 12 يوسف ك 111 14 154 11 1.38738739 18 54

 13 الرعد م 44 52 98 28 1.79545455 8 82

 14 إبراهيم ك 54 41 98 30 1.44444444 19 93

 15 الحجر ك 88 19 22 33 0.66666667 32 55

 16 النحل ك 128 10 122 10 1.296875 22 91

 17 اإلسراء ك 110 16 139 12 1.24545455 23 51

 18 الكهف ك 105 18 128 15 1.22857143 23 90

 19 مريم م 88 19 82 24 0.96969697 29 45

 20 طه ك 134 8 130 14 0.97014925 29 42

 21 األنبياء ك 111 14 118 18 1.07207207 21 94

 22 الحج م 92 30 124 12 1.63157895 12 103

 23 المؤمنون ك 118 13 108 22 0.90756303 28 95

 24 النور م 22 34 128 15 2.08064516 4 102

 25 الفرقان ك 99 28 81 22 1.18181818 15 42

                                                   
33 La Bionique 
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 ترتيب

 النزول

 معدل اآلية ترتيبه

الس طرب  

 

 طولها ترتيبه

الس طرب  

 عدد ترتيبه

 آياتها

كيةم  

 أم مدنية

 ترتيب الس ور

 المصحف

 26 الشعراء ك 225 2 135 13 0.6 34 48

 27 النمل ك 85 22 111 21 1.16842105 24 48

 28 القصص ك 88 24 112 18 1.31818182 23 50

 29 العنكبوت ك 28 33 84 25 1.36231884 18 85

 30 الروم ك 58 37 98 28 1.33898305 20 84

 31 لقمان ك 32 62 48 38 1.5 15 58

 32 السجدة ك 30 65 35 45 1.16666667 24 92

 33 األحزاب م 33 61 120 19 3.63636364 11 80

 34 سبأ ك 54 41 98 30 1.44444444 28 23

 35 فاطر ك 42 49 90 32 1.52173913 13 44

 36 يس ك 82 27 98 30 0.95121951 29 41

 37 الصافات ك 182 5 88 23 0.53846154 32 59

 38 ص ك 82 25 32 31 0.37209302 28 38

 39 الزمر ك 92 32 113 20 1.56944444 13 24

 40 غافر ك 84 26 120 19 1.42857143 19 58

 41 فصلت ك 53 43 99 31 1.45283019 18 20

 42 الشورى ك 50 46 81 28 1.62 11 21

 43 الزخرف ك 88 23 82 29 0.96629213 29 22

 44 الدخان ك 52 38 39 43 0.66071429 32 25

 45 الجاثية ك 32 58 48 38 1.33333333 20 22

 46 األحقاف ك 34 60 21 34 1.79411765 18 29

 47 محمد م 38 56 54 39 1.38461538 18 85

 48 الفتح م 28 68 55 32 1.89655172 9 111

 49 الحجرات م 18 82 35 45 1.94444444 2 102

 50 ق ك 45 50 39 43 0.82222222 28 34

 51 الذاريات ك 20 36 38 42 0.63333333 33 28

 52 الطور ك 49 48 33 42 0.70212766 31 99

 53 النجم ك 21 35 35 45 0.57377049 35 23

 54 القمر ك 55 39 32 44 0.65454545 32 39

 55 الرحمان ك أو م 99 28 40 41 0.51948052 39 88

 56 الواقعة ك 88 19 43 40 0.43434343 38 49

 57 الحديد م 28 71 58 35 2.07142857 4 84

 58 المجادلة م 21 77 45 38 2.14285714 3 105

 59 الحشر م 24 75 43 40 1.79166667 8 101
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 ترتيب

 النزول

 معدل اآلية ترتيبه

الس طرب  

 

 طولها ترتيبه

الس طرب  

 عدد ترتيبه

 آياتها

كيةم  

 أم مدنية

 ترتيب الس ور

 المصحف

 60 الممتحنة م 13 88 33 42 2.53846154 1 81

 61 الصف م 14 87 21 54 1.5 14 108

 62 الجمعة م 11 91 19 58 1.54545455 14 110

 63 المنافقون م 11 91 18 59 1.63636364 10 104

 64 التغابن م 18 82 25 51 1.38888889 18 108

 65 الطالق م 12 89 29 48 2.25 2 88

 66 التحريم م 12 89 24 52 2 5 109

 67 الملك ك 30 65 32 49 1.06666667 22 43

 68 القلم ك 52 44 32 49 0.61538462 33 2

 69 الحاقة ك 52 44 28 48 0.53846154 32 98

 70 المعارج ك 44 52 22 50 0.59090909 34 98

 71 نوح ك 30 65 25 51 0.83333333 28 92

 72 الجن ك 28 71 29 48 0.96428571 29 40

 73 المزمل ك 18 82 20 55 1.11111111 25 5

 74 المدثر ك 55 39 29 48 0.49090909 38 4

 75 القيامة ك 38 56 12 58 0.41025641 38 31

 76 اإلنسان م 31 64 24 52 0.77419355 30 88

 77 المرسالت ك 50 46 23 53 0.46 38 33

 78 النبأ ك 40 55 20 55 0.5 39 80

 79 النازعات ك 45 50 20 55 0.44444444 38 81

 80 عبس ك 42 54 15 20 0.35714286 41 24

 81 التكوير ك 28 68 13 21 0.44827586 38 8

 82 االنفطار ك 28 68 13 21 0.44827586 38 82

 83 المطففين ك 32 58 18 52 0.52777778 32 82

 84 االنشقاق ك 25 74 18 59 0.72 38 83

 85 البروج ك 22 76 12 22 0.54545455 35 29

 86 الطارق ك 19 85 9 22 0.41176471 40 32

 87 األعلى ك 18 81 8 25 0.42105263 38 8

 88 الغاشية ك 22 73 10 23 0.38461538 40 28

 89 الفجر ك 32 62 19 58 0.53125 32 11

 90 البلد ك 20 79 8 24 0.45 38 35

 91 الشمس ك 15 86 9 22 0.46666667 38 22

 92 الليل ك 21 77 8 25 0.38095238 41 10

 93 الضحى ك 11 91 5 29 0.45454545 38 3
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 ترتيب

 النزول

 معدل اآلية ترتيبه

الس طرب  

 

 طولها ترتيبه

الس طرب  

 عدد ترتيبه

 آياتها

كيةم  

 أم مدنية

 ترتيب الس ور

 المصحف

 94 الشرح ك 8 98 3 90 0.375 41 12

 95 التين ك 8 98 4 28 0.5 39 28

 96 العلق ك 20 79 8 25 0.4 40 1

 97 القدر ك 5 106 3 90 0.6 34 25

 98 البينة م 8 98 10 23 1.25 23 100

 99 الزلزلة ك 8 96 4 28 0.44444444 38 83

 100 العاديات ك 11 91 5 29 0.45454545 38 14

 101 القارعة ك 10 95 4 28 0.4 40 30

 102 التكاثر ك 8 98 3.25 28 0.40625 40 12

 103 العصر ك 3 112 2 93 0.66666667 32 13

 104 الهمزة ك 8 96 4 28 0.44444444 38 32

 105 الفيل ك 5 106 3 90 0.6 34 18

 106 قريش ك 5 106 2.50 92 0.5 39 28

 107 الماعون ك 2 103 3 90 0.5 39 19

 108 الكوثر ك 3 112 1.25 95 0.41666667 40 15

 109 الكافرون ك 2 103 2.50 92 0.41666667 40 18

 110 النصر م 3 112 2 93 0.66666667 32 114

 111 المسد ك 5 106 2.50 92 0.5 39 9

 112 اإلخالص ك 4 111 1.50 94 0.375 41 22

 113 الفلق ك 5 106 2.50 92 0.5 39 20

 114 الناس ك 2 103 3- 91 0.5 38 21

 

ورجدول في طول آي                         حسب ترتيب النزول السّ  

 ترتيب الّسور ااآلية سطر   ترتيب الّسور ااآلية سطر   ترتيب الّسور ااآلية سطر  
 1 العلق 0.4 39 األعراف 1.55555556 77 الطور 0.70212766

 2 القلم 0.61538462 40 الجن 0.96428571 78 الحاقة 0.53846154

 3 الضحى 0.45454545 41 يس 0.95121951 79 المعارج 0.59090909

 4 المدثر 0.49090909 42 الفرقان 1.18181818 80 النبأ 0.5

 5 المزمل 1.11111111 43 الملك 1.06666667 81 النازعات 0.44444444

 6 الفاتحة 0.42857143 44 فاطر 1.52173913 82 االنفطار 0.44827586

 7 المسد 0.5 45 مريم 0.96969697 83 االنشقاق 0.72

 8 التكوير 0.44827586 46 طه 0.97014925 84 الروم 1.33898305

 9 األعلى 0.42105263 47 الواقعة 0.43434343 85 العنكبوت 1.36231884
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 ترتيب الّسور ااآلية سطر   ترتيب الّسور ااآلية سطر   ترتيب الّسور ااآلية سطر  
 10 الليل 0.38095238 48 الشعراء 0.6 86 المطففين 0.52777778

 11 الفجر 0.53125 49 النمل 1.16842105 87 البقرة 1.79298246

 12 الشرح 0.375 50 القصص 1.31818182 88 األنفال 1.56578947

1.48 
آل 

 عمران
89 

1.24545455 
 51 اإلسراء

0.66666667 
 13 العصر

 14 العاديات 0.45454545 52 يونس 1.5412844 90 األحزاب 3.63636364

 15 الكوثر 0.41666667 53 هود 1.51239669 91 الممتحنة 2.53846154

 16 التكاثر 0.40625 54 يوسف 1.38738739 92 النساء 1.81395349

 17 الماعون 0.5 55 الحجر 0.66666667 93 الزلزلة 0.44444444

 18 الكافرون 0.41666667 56 األنعام 1.58083832 94 الحديد 2.07142857

 19 الفيل 0.6 57 الصافات 0.53846154 95 محمد 1.38461538

 20 الفلق 0.5 58 لقمان 1.5 96 الرعد 1.79545455

 21 الناس 0.5 59 غافر 1.42857143 98 الرحمان 0.51948052

 22 اإلخالص 0.375 60 فصلت 1.45283019 98 اإلنسان 0.77419355

 23 النجم 0.57377049 61 الشورى 1.62 99 الطالق 2.25

 24 عبس 0.35714286 62 الزخرف 0.96629213 100 البينة 1.25

 25 القدر 0.6 63 سبأ 1.44444444 101 الحشر 1.79166667

 26 الشمس 0.46666667 64 الزمر 1.56944444 102 النور 2.08064516

 27 البروج 0.54545455 65 الدخان 0.66071429 103 الحج 1.63157895

 28 التين 0.5 66 الجاثية 1.33333333 104 المنافقون 1.63636364

 29 قريش 0.5 67 األحقاف 1.79411765 105 المجادلة 2.14285714

 30 القارعة 0.4 68 الذاريات 0.63333333 106 الحجرات 1.94444444

 31 القيامة 0.41025641 69 الغاشية 0.38461538 107 التحريم 2

 32 الهمزة 0.44444444 70 الكهف 1.22857143 108 التغابن 1.38888889

 33 المرسالت 0.46 71 النحل 1.296875 109 الصف 1.5

 34 ق 0.82222222 72 نوح 0.83333333 110 الجمعة 1.54545455

 35 البلد 0.45 73 إبراهيم 1.44444444 111 الفتح 1.89655172

 36 الطارق 0.41176471 74 األنبياء 1.07207207 112 المائدة 1.87704918

 37 القمر 0.65454545 75 المؤمنون 0.90756303 113 التوبة 1.86923077

 38 ص 0.37209302 76 السجدة 1.16666667 114 النصر 0.66666667

 

عاد على مستوى ظاهر األبلية لهذا الجدول الرقمي هي أوال كون الواصل األبرز القراءة األوّ    

فاتيح علم 'مت القريبة والمدركة للنظر هو الوصل الموضوعاتي فيما بيناه في كتاب والهيئا

وكما كان  لكن عدم اإليجاد ال يعني عدم الوجود، الكتاب: نظرية التفصيل في علم التفسير'.

من هللا تعالى،  وهدى االستبصار والكشف عن الهيئة المعجزة في البنية التركيبية للقرآن فتحا  
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قرآن العظيم ق الباهرة المدهشة في االتصال الحكيم للالتي سطع نورها فتجلت هذه األنسالهيئة ا

ناسق بالبعد في موضوعاته وترتيب قصصه على نحو ليس يقدر عليه إنس وال جان، في هذا الت

في انتقاالته،  ، العجيبالتاريخي وأطواره، وفي الترتيب الموجاتي المقدر في استرساله تقديرا  

معجزة؛  من}الم{ إلى }حم{ تجليا وهيئة الّسوري لمواقع الحروف المقطعة في أوائل وفي تجل

 زالحيّ القرآن العظيم ومن بيانه إال ما هو مقدور لهذا  ما يلمحه ويراه اإلنسان من فكذلك إنَّ 

ب الطاقة الهندسية واألشكال هو بحس الّصيغواألفق المحدود، فإدراك األبعاد واستبصارها كما 

عالم وأفق اإلدراك مثال لل تصّوردية الخلقية لهذا اإلدراك ولعقله. ولئن كانت قدرة الالب ع

عاده وتناسقه، من لالمنتهية أبالرياضي هي فوق التي لإلنسان العادي، فإنها بالنسبة لبنية الحق ا

ا طإسقا تناسقا وحكمة وبهاء، فهي إليه مهملة ال تدرك منه إال تزاوية نظرت إليه ألفيت تم أي

ن استجالؤه نقطاتيا يحسبه الجاهل كل العلم. وهذا ما جعلنا نتهيب كل صيغة من التمثيل لما أمك

م للقرآن من الوجوه العجيبة في االنتظام الموضوعاتي وتماوجاته على منحى الترتيب الحكي

لت م. لقد حاوالعظيم، المحكم بآخر معارضة جبريل عليه السالم للنبي صلى هللا عليه وآله وسل

ما أول األمر وسعيت إلى ذلك، ولكن تبين لي أن من المعاني ووجوها من النظم والتناسق م

ْن أمكن اإلبانة عنه وبقدر جائز دال على المراد أو يقارب الداللة، أنه ال إمكان وال سبيل أل

 يمثل برسم غير رسم الكلمة اللغوية. ولنعط في ذلك مثاال يتضح به قولنا:

أتت في موضعها من القرآن العزيز الحكيم على ترتيب وموقع  }الر{وكذلك "

التمثيل لإلحالة على البعد التاريخي المعبر عنه في البيان القرآني بأمره وقوله 

تعالى:}قد خلت من قبلكم سنن' فسيروا في األرض فانظروا كيف كانت عاقبة 

 (. 138-139المكذبين' هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين'{)آل عمران

ذكر أنباء الرسل وال نعني هنا بالتمثيلية للبعد التاريخي االختصاص المواضعي، فالقصص و   

ي مة فذلك على كل مواضع القرآن؛ وإنما ثوأقوامهم، وأخبار القرى واألمم ممن سبق، قد جاء 

نها وكأ موضع }الر{ شعور يمتلك القلوب ويأخذ باأللباب واألذهان إلى عمق  التاريخ، وتحس

د األزمنة في بع الّسورقد انفصلت عن الزمن الفيزيائي الحاضر، وسارت وهي تقرأ اآليات و

من المعالجة  الممتدة على التاريخ. ويتم هذا االنتقال في الفكر الزمني للذات القارئة على أنحاء

لها كامل  وطريقة علمية قائمة الذات، تبرز وتجلي إلى أي حد هو هذا التأثير وهذه الحقيقة التي

مد عليها وجودها وأثرها الواقعي لمكون البيان؛ حيث نرى هنا أبعادا بيانية وعوامل لسانية يعت

ة للسورة نالمكوّ ات الّسياقفي هذا االنفصال للزمن الفكري، إن على بعد النظمة المواضيعية و

ي تحقيق ف وترتيبها، أو على مستوى المادة المعجمية والتركيب البياني، وكل ما يتوسل به
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ر ذلك مما المناحي الداللية في حديث القرآن المعجز وسرديته القصصية للقصص الحق، وغي
 ال نعلم منه حقا إال النزر القليل."34

حليل جمال الدين األفغاني والتبرهانه في " قّررأجل، إن المعيارية الرياضية مطلقة كما ت   

التاريخي أو المسلمون والتاريخ"35؛ لكن ليس لإلنسان بما يملكه من عقل، ليس له من سعتها 

و من إال كما ينال منقار الطائر من اليم. وكما أنه ليس يدرك إعجاز القرآن في بيانه إال من ه

مقاييسه،  ت لهحدّدة بلسانه، ثم كان فيه صناعة من أحاط بفنونه وتميّسرخاصته وأهله سليقة 

ظيم بين طاقة العقل يرى ببصيرته أن البون عفإنه ليس يقف على التحقق مبلغ عين اليقين حتى 

ئاتها ها، وبين سعتها وأبعادها وهيتصّورالبشري في تمثل الحكمة واالنتظام وتمثيلها و

 وهندساتها.

قة ما على أن يجمع في نظمة محكمة متناس تعالى قادر   أنَّ هللاَ ه به وعلم   لزم اليقين  الذي  إنَّ   

 المصحف فإن في عدم تطابق ترتيب أيضا  انه واسع حكيم. ووأبعاد، وأنه سبح مكّوناتشاء من 

العظيم  ية كبرى من آياته سبحانه وتعالى، وهي اختراق القرآنآل وترتيب التنزيل، إن فيه

 دَّ لتشجرهتشجر ال ح لمجال التنزيل ببعده الزمني الممتد على ثالث وعشرين سنة وفضاء ذي

لمصحف التي فلسَت تعجب من دعوة استبدال ترتيب النزول بترتيب اومن بعدها  شعب.دقيق ال

التفسير أن تولى كبرها أئمة االستشراق وتبعها فيهم تالمذتهم ناعقين مرددين ما ال يفقهون. و

غفل أو الذي  في ذلك كفرا آلية من آيات هللا تعالى في أفق ليس ي صرف عنه إال سفيه العقل أو

 تعالى وكذلك فليس يقف هذا الكيد عند هذا الحد من الكفر بآيات هللاأخذ به الغباء كل مأخذ. 

طاعه وكفرها وحجبها، بل هم يرون في اعتبار ترتيب التنزيل مظنة للفرقة أعظم مما است

أعداء اإلسالم من ضروب الفرقة وما زال االستشراق منذ بدأ مهمته يسعى خاللها من غير 

 كلل.36 

ه الخطابية ومعايير للحق، مرتبطة ببيان القرآن الحكيم وميزاتكذلك سوف نرى هنا حقائق    

النفسي، هذا  ، على المعنى الشامل للتاريخي ببعده االجتماعيخاّصةواللسانية، والتاريخية منها 

القرآن.  إلى ترجيح صلته بوجه وزاوية من وجوه وزوايا هيئة ترتيب البعد الذي أشرنا قبل  

إلدراكي مستويات ومظاهر من الترتيب والتناسق بحسب األفق ا وكل ذلك إنما يدل أن للقرآن

نسبي ورؤية منظاره، فالقرآن نور وهو الحق، فأنى يحصر النور في ما ينال من أثره على ال

                                                   

  34 مفاتيح علم الكتاب )1( – ص103-102

 35 انظر "جمال الدين األفغاني والتحليل التاريخي الباب السابع،  الفصل األول: دليل الهيمنة الكونية للمعيارية الرياضية 

..429ص -       

  36 انظر الفصل الثالث: علم المكي والمدني- نفس المصدر – ص124
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ر البصري المحدود، ولئن علمت حقيقة الطيف الضوئي وقصور الخلق اإلنساني عن االستشعا

في  راكا  ا ينال العقل واإلدراك من نور الحق إال اشتلجميع ألوانه وذبذباته، فليس هذا مثال لم

جيد ا من حيث النسبة فهي نسبة المحدود للمطلق؛ وهو كما قال هللا تعالى قرآن ماللفظ، أمَّ 

الك بن نبي ال تنقضي عجائبه. يقول م أنه وأخبرنا نبيه ورسوله األمين صلى هللا عليه وسلم

لقرآن وإن العقل اإلنساني ليقف حائرا أمام رحابة ا»: 'الظاهرة القرآنية'رحمه هللا في كتابه 

وعمقه، إنه بناء فريد ذو هندسة ونسب فنية تتحدى المقدرة المبدعة لدى اإلنسان.«37 وإنني 

بعد أرى وهللا تعالى أعلم بما لهذا القول من الصحة، أن ما يظهر للناس من توافقات على ال

ه وموضع الحسابي في القرآن العظيم سواء داخل بنيته وبين أوضاع آياته وسوره وعدد ألفاظ

عي ذلك من حيث زوايا مختلفة، أو عالقة ذلك كله مع حقائق كونية في آفاق الكون الطبي

اء المطلق والفض ةالّسعنينه، إنما هو مجرد قبسات تلوح من بعيد جد بعيد لمسافة ما بين وقوا

الهيئة  ونقطة من االعتبار رأيته غاية في عظيم وهو الحق، والحق مطلق من أي زاويةللقرآن ال

ذه والترتيب المحكم الكامل، وكلما زادت طاقة اإلدراك عند العقل اإلنساني تحصل له من ه

وهيئة. ت شكالالهيئا  

أولية، لكنها ا نحن في هذا النظر المتواضع فسنكتفي بذكر ما أبصرنا به، كقراءة سطحية وأمّ    

لعقلي قد تضيف إلى إدراك المؤمن، وتلهم العالم إذا ما وصل هذا بالمحتوى العلمي، أي المبدأ ا

ه إال قد ال يبلغ يما  ا عظ، تلهمه أمر  الثالث الذي كان بؤرة البناء ومنطلقه الهندسي، للجزء

نبي: المستصحبة بما أومأ إليه مالك بن بالقراءة  

ه الفكرة وكأنه ال ينتهي، وكأنه يزداد على الدوام. هذ -في نظر القرآن –وهكذا يبدو الفضاء »   

ة )هابل( أن التي أصبحت اآلن علمية هي التي هالت )انشتين( نفسه عندما اكتشف عالم الطبيع

س )لومتر( من ذلك ة تبتعد عن سديمنا، واستنبط عالم الرياضة البلجيكي القسيالكواكب السديمي

 نظرية )امتداد الكون(.

معالمها المضيئة أمام الفكر  -هكذا دائما -أو ليس عجابا مذهال أن تضع الفكرة الموحاة   

قت من بثالعلمي، حتى كأنها تصف له الطريق؟.. وهل يستطيع أحد أن يقول إن معالم كهذه قد ان
 عقل أمي، وبأن هناك بالتالي معادلة بين األفكار المحمدية واألفكار القرآنية؟..«38

، وإنما هذه إيماءة موضوعها البحث الطبيعي في أخطر وأدق ما يتلى منه في آفاق التسخير   

ي السماوات اته، قال هللا تعالى الذي يخرج الخبء ويعلم السر فحيّزالقانون هو تجلي الحق في 
                                                   

 37 مالك بن نبي: الظاهرة القرآنية- ترجمة عبد الصبور شاهين بإشراف ندوة مالك بن نبي- دار الفكر- دمشق- سوريا-

182ص      

  38 نفس المرجع- ص283
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 ثمَّ  ونَ ش  ر  عْ ا يَ مَّ م  وَ  ر  جَ ن الشَّ م  وَ  وتا  ي  ب   ال  ن الجبَ ي م  ذ  أن اتخ   ل  َك إلى النحْ ب  ى رَ حَ أوْ }وَ  األرض:و

ة آليَ  ي ذل كَ إ نَّ ف  ' لناس  ل   فاء  ش   يه  ف   انه  ألوَ  ف  تل  خْ م   اب  رَ ا شَ هَ طون  ب   نْ م   ج  ر  خْ ذلال' يَ  ك  بّ  رَ  لَ ب  ي س  لك  اسْ 

 ع  ناف  مَ وَ  يد  د  شَ  أس  بَ  يه  ف   يدَ د  أنزلنا الحَ ( ويقول عز من قائل:}وَ 28-28'{)النحلونَ تفكر  يَ  م  قوْ ل  

(، وإن القانون كما 24'{)الحديديز  ز  عَ  يٌّ قو   إنَّ هللاَ ب' بالغيْ  له  سَ ر  وَ  ه  ر  نص  يَ  نْ مَ  هللا   لمَ عْ يَ ل  ' وَ لناس  ل  

ية مبنية بحسبان األنساق النظرأدركه كبار العلماء وحكماء البشرية، إنما سلكوا سبال مذللة 

ل إال على المحاكاة كما عممه أرسطو في كل مناحي الحياة، وكل الخلق ال يتفاوتون في العق

علم، ولذلك بقدر ما يتفاوتون في خلقتهم، وإنما العلم بالتعلم، والقوة مصدرها األول الكلمة وال

ي وا ف  ير  س  يَ  لمْ }أوَ  لعظيم إذ يقول:قرن الحق سبحانه وتعالى العلم القدرة بالعلم في القرآن ا

 نْ م   ه  جزَ عْ ي  ل   هللا   انَ ا كمَ ة' وَ قوَّ  مْ نه  م   دَّ كانوا أشَ وَ  مْ ه  ل  قبْ  نْ م   ينَ ة الذ  بَ اق  عَ  كانَ  فَ وا كيْ نظر  فيَ  ض  األرْ 

القوي ( ويقول سبحانه وهو 45'{)فاطريرا  قد   يما  ل  عَ  كانَ  ' إنه  اء  مَ ي السَّ ال ف  وَ  ض  ي األرْ ف   ء  يْ شَ 

 إنَّ هللاَ ئا' يْ شَ  لم  ع   دَ عْ بَ  لمَ عْ ال يَ  كيْ ل   ر  م  الع   ذل  إلى أرْ  د  رَ ي   نْ مَ  نكمْ م  وَ  فاكمْ توَ يَ  ثمَّ  خلقكمْ  هللا  }وَ  العزيز:

وهذا الموقع هو الذي من أجله جاز لنا في هذا العمل وفي الغاية منه،  (90'{)النحلير  قد   يم  ل  عَ 

االستغناء كلية عن هاتيك األلفاظ من قاموس الشعر والموسيقى وما سواهما، فاألمر 

انية والموضوع هنا متجاوز علو الثريا عن الثرى، إنه يهم القانون الرياضي للهيئة البي

علم الفلك. الفيزيائية وما وليها كما هو قانون  

 أما ما يخص المعطيات أو االهتمام بأعداد اآليات في مجمع القرآن والحروف وعدد كلمات   

رآن فذلك مستوفى في كتب كثيرة منها ما هو مخصوص به كمؤلف' مع الق ،وغيرها الّسور

 -أمثاله -ودهمقص -ترجمته -متشابهه -فضائله -جمعه -حروفه -كلماته -آياته -الكريم في تاريخه

ناسخه ومنسوخه دراسة تحليلية لسور القرآن الكريم مستمدة من كتب التفسير'39، لكننا نحن هنا 

ين سنأخذ منحى من النظر على نور الحق وهدي آيات القرآن العظيم والكتاب المكنون مهتم

 ببعد معين أبرز وأخص األبعاد في تحقق وتجلي وحدة مشكاة الحق والنور المبين.

الثامنة  أطول سور في القرآن الكريم جاءت في العشر األولى، األنفال ضمنها، وهي التسعة   

 جاز اعتبارها مع سورة براءة سورة واحدة. وبهذا أمكن القول بأن أيضا  عشر في الطول. و

 التسع األولى في ترتيب المصحف هي أطول التسع سور في التنزيل.

د ما يلي بالنسب رى بالتقريب والتسديالتحزيب الستيني ليس توافقيا في الطول، في

 المئوية:

 جدول نسب األرباع الستينية

                                                   

  39 إعداد وتقديم األستاذ صفوت جودة أحمد- مكتبة الصفا- القاهرة
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 الربع األول الثاني الثالث الرابع

29 25 25 22    النسبة

 

.11طول الزهراوين البقرة وآل عمران بالنسبة للقرآن مئويا هو      

جميعية ات تحيّزالمتقاربة في الترتيب، وبلفظ آخر مالحظة  الّسورالمالحظ تقارب طول    

 طولية.

ونس. القرآن المدني يمثل حوالي ثلث القرآن، وثلثي الثلث األول، أي إلى حدود سورة ي    

ها.حيّزبمعنى أن ثلثي القرآن المدني هو في السبع الطوال، أي في   

مكي هي قصر المقابل فالميزة الغالبة للقرآن الالميزة الغالبة للقرآن المدني هو طول آياته. وب    

 آياته.

ا مع الشروط ليس طول آيات القرآن المدني متساويا، وكذلك المكي، فالظاهر تبعيتها وتناسقه   

ه.الخطابية للتنزيل، وهذا تخصيصا هو ما سنسعى في بيانه بحول هللا تعالى وقوت  
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مع من أهم خاصات سور القرآن الكريم عدد آياتها وطول أو معدل طول اآلية فيها، وبغاية ج   

اذ باتخ تين معا، نسمي الجداء اآليي للسورة جداء عدد اآليات في معدل طول اآليةالخاصّ 

:ل آية سورة الفاتحة أساس القرآنالوحدة معدل طو  

يمالحكجدول الجداء اآليي لسور المصحف   

 جداؤها

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 الّسور

18.66
66667 

 العلق

53.66
66667 

المرسال
 ت

105 

 المجادلة

263.6
66667 

.303 الزمر
3333

33 

 طه

7 

 الفاتحة

7 

 القدر

46.66
66667 

 النبأ

100.3
33333 

 الحشر

280 

.277 غافر
6666

67 

 األنبياء

1192.
33333 

 البقرة

23.33
33333 

 البينة

46.66
66667 

النازعا
 ت

77 

 الممتحنة

179.6
66667 

.289 فصلت
3333

33 

 الحج

690.6
66667 

آل 
 عمران

9.333
33333 

 الزلزلة

35 

 عبس

49 

 الصف

189 

الشور
 ى

252 

 المؤمنون

728 

 النساء

11.66
66667 

 العاديات
30.33

33333 

 التكوير
39.66

66667 

 الجمعة
200.6

66667 

الزخر
 ف

301 

 النور
534.3

33333 

 المائدة

9.333
33333 

 القارعة

30.33
33333 

 االنفطار

42 

المنافقو

86.33 ن
33333 

.212 الدخان
3333

33 

 الفرقان

616 

 األنعام

7.583
33333 

 التكاثر
44.33

33333 

 المطففين
58.33

33333 

 التغابن

112 

 الجاثية

315 

 الشعراء
718.6

66667 

األعرا

 ف

4.666
66667 

 العصر

42 

 االنشقاق

63 

 الطالق
142.3

33333 

األحقا

 ف
259 

 النمل
277.6

66667 

 األنفال

9.333
33333 

 الهمزة

28 

 البروج

56 

 التحريم

126 

.270 محمد
6666

67 

 القصص

567 

 التوبة

7 

 الفيل

16.33
33333 

 الطارق

74.66
66667 

 الملك

128.3
33333 

.219 الفتح
3333

33 

 العنكبوت

392 

 يونس

5.833
33333 

 قريش

18.66
66667 

 األعلى

74.66
66667 

 القلم

81.66
66667 

الحجر
 ات

184.
3333

33 

 الروم

427 

 هود

7 

 الماعون
23.33

33333 

 الغاشية
65.33

33333 

 الحاقة
86.33

33333 

 ق

112 

 لقمان
359.3

33333 

 يوسف

2.916
66667 

 الكوثر

39.66
66667 

 الفجر

60.66
66667 

 المعارج

88.66
66667 

الذار
 يات

81.6
6666

67 

 السجدة

184.3
33333 

 الرعد

5.833
33333 

الكافرو

 ن
21 

 البلد
58.33

33333 

 نوح

77 

 الطور

280 

 األحزاب

182 

 إبراهيم
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 جداؤها

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 جداؤها الّسور

 اآليي

 الّسور

4.666
66667 

 النصر
16.33

33333 

 الشمس

63 

 الجن
81.66

66667 

 النجم

182 

 سبأ

154 

 الحجر

5.833
33333 

 المسد

18.66
66667 

 الليل

46.66
66667 

 المزمل

84 

.163 القمر
3333

33 

 فاطر

387.3
33333 

 النحل

3.5 

اإلخال
11.66 ص

66667 

 الضحى

63 

 المدثر
93.33

33333 

الرحما
 ن

182 

 يس
319.6

66667 

 اإلسراء

5.833
33333 

 الفلق

7 

 الشرح

37.33
33333 

 القيامة

100.3
33333 

الواقع
 ة

228.
6666

67 

 الصافات

301 

 الكهف

7 

 الناس

9.333
33333 

 التين

56 

 اإلنسان

135.3
33333 

74.6 الحديد
6666

67 

 ص

224 

 مريم

 

 

يمالجداء اآليي لسور المصحف الحك بيان  

          

   

: سلم'محمد رسول هللا صلى هللا عليه وبشأن ترتيب النزول كتب محمد رضا في مؤلفه '     

y = -166.5ln(x) + 774.74

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 6

1
1

1
6

2
1

2
6

3
1

3
6

4
1

4
6

5
1

5
6

6
1

6
6

7
1

7
6

8
1

8
6

9
1

9
6

1
0
1

1
0
6

1
1
1



 

103 

ان الفرقنزل القرآن بلغة قريش، وقريش خالصة العرب. وللقرآن أسماء كثيرة، منها »

 والتنزيل والحديث إلخ. ومعناه القراءة. قال ابن عباس: 'القرآن والقراءة واحد'.

سورة، أطولها 'البقرة'، ونزل من القرآن بمكة اثنتان وثمانون سورة،  114ويشتمل على    

قرأ باسم ونزل تمام بعضها بالمدينة. وكان أول ما نزل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم }ا

ا المدثر، الذي خلق{ ثم }ن' والقلم وما يسطرون{ ثم والضحى، ثم يا أيها المزمل ثم يا أيهربك 

يل إذا يغشى، ثم فاتحة الكتاب، ثم ثبّت، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح إسم ربك األعلى، ثم والل

م ، ثم ألهاكثم والفجر، ثم ألم نشرح لك صدرك ثم الرحمان، ثم والعصر ثم إنا أعطيناك الكوثر

م والنجم إذا هوى التكاثر ثم أرأيت الذي يكذب بالدين، ثم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ث

لبروج، ثم ثم عبس وتولى، ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم والشمس وضحاها ثم والسماء ذات ا

همزة ثم  لكل والتين والزيتون، ثم إليالف قريش، ثم القارعة ثم ال أقسم بيوم القيامة، ثم ويل

م اقتربت المرسالت عرفا، ثم ق' والقرآن المجيد، ثم ال أقسم بهذا البلد، ثم والسماء والطارق، ث

ك الذي الساعة، ثم ص' والقرآن ذي الذكر، ثم األعراف، ثم سورة الجن، ثم سورة يس' ثم تبار

النمل،  م طسنزل الفرقان، ثم حمد المالئكة، ثم سورة مريم، ثم سورة طه، ثم طسم الشعراء، ث

وسف، ثم ثم طسم القصص، ثم سورة بني إسرائيل، ثم سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة ي

م الحجر، ثم األنعام ثم الصافات، ثم لقمان، ثم حم المؤمن، ثم حم السجدة، ثم حم عسق، ث

الزخرف، ثم سبإ، ثم تنزيل الزمر، ثم حم الدخان ثم حم الشورى، ثم حم األحقاف، ثم 

نوحا، ثم  يات، ثم هل أتاك حديث الغاشية، ثم سورة الكهف ثم سورة النحل، ثم إنا أرسلناوالذار

ثم تبارك  سورة إبراهيم، ثم اقترب للناس حسابهم، ثم قد أفلح المؤمنون ثم الرعد، ثم والطور،

اء إذا السم الذي بيده الملك، ثم الحاقة، ثم سأل سائل، ثم عم يتساءلون، ثم والنازعات غرقا، ثم

قا، ال انفطرت، ثم سورة الروم ثم العنكبوت.وعن ابن عباس أنه قال: كان القرآن ينزل مفر

ا نزل ينزل سورة سورة، فما نزل أولها بمكة أثبتناها بمكة وإن كان تمامها بالمدينة. وكذلك م

 حيم،ة إذا نزل بسم هللا الرحمان الرالّسورة والّسوربالمدينة. وإنه كان يعرف فصل ما بين 

«أن األولى قد انقضت وابتدئ أخرى.فيعلمون   

ا من تعدّدلفا وممختالتحبير في علوم التفسير' وذكر عبد الرحمان السيوطي في كتابه القيم '   

ة النقول واألقوال من سبقه من المصنفين والعلماء، تجلي في مجموعها عدم حصول دراس

لتقريب العلميين. ير االجتهاد والتسديد واوافية وكافية للحكم في ترتيب التنزيل في حدود ومعاي

 وملتقى هذه األقوال وإطارها يمكن تحديده دراسيا فيما يلي من القول:

دالئل  وقد روينا من طرق عن الصحابة والتابعين عدّ المكي والمدني فقال البيهقي في»   

إسحاق حدثنا  النبوة: أخبرنا أبو عبد هللا الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد العدل حدثنا محمد بن
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سين بن يعقوب بن إسحاق الدورقي حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي حدثنا علي بن الح

أبيه حدثني يزيد النحوي عن عكرمة الحسين بن أبي الحسين قاال: واقد عن  

ي لهب، ما أنزل هللا من القرآن بمكة: اقرأ باسم ربك، ونون، والمزمل، والمدثر، وتبت يدا أب   

م وإذا الشمس كورت، وسبح اسم ربك األعلى، والليل إذا يغشى، والفجر، والضحى، وأل

ب ر، وألهاكم، وأرأيت، وقل يا أيها الكافرون، وأصحانشرح، والعصر، والعاديات، والكوث

الشمس الفيل، والفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو هللا أحد، والنجم، وعبس، وإنا أنزلناه، و

يامة، وضحاها، والسماء ذات البروج، والتين، وإليالف قريش، والقارعة، وال أقسم بيوم الق

، البلد، والطارق، واقتربت الساعة، وص، والجن والهمزة، والمرسالت، وق، وال أقسم بهذا

ابعة، ويس، والفرقان، والمالئكة، وطه، والواقعة، وطسم، وطس، وطسم، وبني إسرائيل، والس

ويوسف، وهود، وأصحاب الحجر، واألنعام، والصافات، ولقمان، وسبإ، والزمر، وحم 

اثية واألحقاف، المؤمن، وحم الدخان، وحم السجدة، وحم عسق، وحم الزخرف، والج

، والم والذاريات، والغاشية، وأصحاب الكهف، والنحل، ونوح، وإبراهيم، واألنبياء، والمؤمنون

ت، السجدة، والطور، وتبارك، والحاقة، وسأل، وعم يتساءلون، والنازعات، وإذا السماء انشق

 وإذا السماء انفطرت، والروم، والعنكبوت.

دة، للمطففين، والبقرة، وآل عمران، واألنفال، واألحزاب، والمائوما نزل بالمدينة: ويل    

والممتحنة، والنساء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحمان، وهل أتى على 

 اإلنسان، والطالق، ولم يكن، والحشر، وإذا جاء نصر هللا، والنور، والحج، والمنافقون،

، وبراءة.لم تحرم، والصف، والجمعة، والتغابن، والفتحوالمجادلة، والحجرات، ويا أيها النبيء   

حة الفات ةالّروايقال البيهقي: والسابعة يريد بها سورة يونس. قال: وقد سقط من هذه    

 واألعراف، وكهيعص، مما نزل بمكة. 

ن الفضل، قال: وقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا محمد ب   

رشي حدثنا ثنا إسماعيل بن عبد هللا بن زرارة الرقي حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمان القحد

 خصيف عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال:

كر أول ما أنزل هللا على نبيه من القرآن: اقرأ باسم ربك، فذكر معنى هذا الحديث، وذ إنّ    

فسير مكة. قال: وللحديث شاهد في تاألولى في ذكر ما نزل ب ةالّروايالتي سقطت من  الّسور

الذي تقدم. الّصحيحمقاتل وغيره مع المرسل   

«قلت: وسيأتي مثله في أول ما نزل.  
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ة وأسند أبو داود في الناسخ والمنسوخ من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني عن أمي»   

 األزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن قال:

رد هللا على محمد صلى هللا عليه وسلم من القرآن بمكة: }اقرأ{ ثم }ن'{ وس أول ما أنزل   

، وذكر بين المتقدمة في النوع األول عن عكرمة على الترتيب عاطفا كل سورة بثم الّسورسائر 

ن ثم ص' والجن األعراف، وبين المالئكة وطه كهيعص، وسمى يونس السابعة، وقال حم المؤم

، ثم المؤمنون، ثم النحل أربعين منها، وبقيتها بالمدينة ثم نوح، ثم الطور حم السجدة ثم األنبياء

يل ثم الملك، وقدم إذا السماء انفطرت على إذا السماء انشقت، وقال بعد العنكبوت ثم }و

كما  ّسورالللمطففين{ فذاك ما نزل بمكة. ثم قال: وأنزل بالمدينة سورة البقرة، فذكر سائر 

ففي  التغابن. ومن أوائل ما أنزل بمكة: اإلسراء والكهف وطه ومريم، تقدم، وجعل الصف بعد

ه من أول البخاري عن عبد هللا بن مسعود أنه قال: إنهن من العتاق األول. قال أبو عبيد: يقول إن

«شبهه بتالد المال القديم ..ما أخذت من القرآن ف  

ف المكي وكذلك في تصني ال شك من وجود إشكال على مستوى الحسم في ترتيب النزول،   

إلمكان  بعا  طالفقهي والعلمي مع االعتبار  الحيّزوالمدني مما يدل بوضوح على تقصير في هذا 

بط حقيقة ، ولوجوب ضمفاتيح علم الكتاب'كما أشرنا إليه في الجزء الثالث ' تعدّدالتنزيل الم

يب النزول منظومته في ترتالخالف العلمي ومشروعيته كما أشار إليه أبو الحسن الحصار في 

 في كتابه 'الناسخ والمنسوخ'40:

  «فليس كل خالف جاء معتبرا       إال خالفا له حظ من النظر    

ي اتالخاصّ فاإلمكان الدراسي ينقص وقد يبطل تسويغ هذا الخالف، ذلك أن التأطير    

مرتبط  ا  أيضذلك  والتمييزي لسور وآيات وموضوعات القرآن الحكيم مع مساره التنزيلي، كل

ا أخبرنا هللا ببيئة وفضاء التنزيل الذي هو مجال وحقل السيرة النبوية الشريفة، فالقرآن كم

(.1تعالى:} الر' كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير{)هود  

ا في كما قلنا فأول تمايز بين القرآن المكي والقرآن المدني هو طول آيات المدني وقصره   

 المدنية وآخرها أكثر طوال في اآليات. وأن الجوار لغزوة من الّسورويالحظ أن أول  المكي.

هذا يجلي الجوار البعدي القريب والمباشر، يكون طول آياته أقصر نسبيا. و خاّصةالغزوات، و

أكثر في  التنزيل للشروط النفسية االجتماعية. وهذا يستشف م الءمةويبرز وجها حكيما في 

صر طوال قل تناسق طول آيات القرآن المكي ذاته، فأول القرآن في العهد المكي أقاختالف أو لن

                                                   

  40 التحبير في علوم التفسير- جالل الدين السيوطي -ص18
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 ، أنالّسطربعد اإلسراء. فنرى كما اعتمدناه من وحدة  خاّصةفي اآليات مما نزل في آخره، 

أ طول آيات سور اقرأ والمدثر والقلم وهي من أول القرآن نزوال، فعن مجاهد أول ما أنزل اقر

؛ أما  48.0و 21.0و 0.40ين اقرأ والمدثر، هي تباعا الّصحيحن أبي سلمة في ون' والقلم، وع

على  آية 30سطرا ل 54و 39بما يوافق  98.1و 41.2طول آيات اإلسراء واألحقاف فهي تباعا 

.التسديد والتقريب  

ر ل ما يرى من أبعاد التناسق الخطابي هو الشرط النفسي كمكون في أركان وعناصوأوّ    

جال الممثل لشرط من شروط التلقي في م المكّونالخطاب، تنزيل من لدن حكيم خبير، هذا 

ور بالطمأنينة خطابي إنساني بطبيعته النفسية، التي تحكمها أساسا حالتا األمن والخوف، والشع

 عن هاجس التوتر واالضطراب. فعملية بالغ الخطاب تتم مستقرّ المن عدمه، والتواجد 

كانت درجة هذه  البيانية للخطاب، وكلما م الءمةبحصول التلقي، والتلقي ال يكون إال بمقتضى ال

قي أعلى كان األمر كذلك على مستوى الهدف وإبالغ الخطاب. وهذا التوافق التناس م الءمةال

ألولى بين طول آي العهد األول من القرآن المكي في المرحلة ا نراه واضحا حين نقارن ونقابل

حابه للنبوة ومرحلة عداوة قريش للنبي صلى هللا عليه وآله وسلم واالضطهاد الشديد ألص

م باعتبار لنا اإلطار والمناخ النفسي الذي ال ريب ينزل القرآن الحكي حدّدرضي هللا عنهم مما ي

ر اآليات هو للمجال ككل، فقص أيضا  ال للمؤمنين فقط ولكن شروطه كبيئة للخطاب وللتنزيل، 

ة، فشرط الطمأنينة النفسية للتلقي، بل ولإلصغاء ولإلمكان والكينونة المخاطباتي ةالّسعبحسبان 

عندها  إلى آفاق تفكرية من توقف الّسؤالال شك عامل في الخطاب، وهذا بالضبط يمتد بهذا 

ي فلسفته ق كله قائم بالحق، ومنه يرى الفيلسوف مهما عال فمليا أبصر بحقيقة أن األمر والخل

لطبيعة أيا أن التأصيل والتأويل منتهاه الحق، وبه يهتدي الباحث الرياضي وعالم الفيزياء وا

 امتداد نظره؛ يقول سبحانه وتعالى وهو األول واآلخر حيّزكانت هيئة مفاهيم نظريته و

بشرا الحق أنزلناه' وبالحق نزل' وما أرسلناك إال موالظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم:}وب

(105ونذيرا'{)اإلسراء  

المدني مع  ا في قصر آيات المرحلة األولى المكية بخالف القرآنالتناسق يالحظ جلي   قلنا إنَّ    

الئمالخوف. وكأن طول اآلي كمثل طول الموجات ال حلول الطمأنينة محلّ   ة لتحقق اختراقم 

اعتماد الجملة هذا العامل انتبه إليه النهج العلمي في الكتابة الروائية واألدبية ب الوسيط والمجال.

قارئ من القصيرة، استشعارا بالتحول الطارئ على مستوى الشرط االجتماعي والنفسي لل

ت وضيق الوقت والتوتر النفسي.تماما  كثافة االه  

مما  اآليات ووحدات البيان عموما، وكذلك من أبرز ما يجليه هذا المعيار عالقة اللحن بطول   

مكانات يدل على تناسق حاصل بين فحوى الموضوع والخصائص الكمية؛ فيالحظ اختالف إ
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سورة  اللحن في بعض مواضع االنتقال كما نلحظه مثال في االنتقال من سورة إبراهيم إلى

 طرالسّ ته لوحدة القرآني من سورة البقرة إلى سورة إبراهيم طول آيا الحيّزالحجر، حيث أن 

.0.29بينما هو في سورة الحجر فقط  1.40الذي اعتمدناه هو   

 ّسماعالببادئ الرأي وواضحه، ومن بعد اعتبار  قّررهذا التناسق أو المعيار التناسقي الم   

ائي بين كن ليس فقط من الفصل الثنمَ باألساس، ي   الطريق األول في معرفة المكي والمدني

" آنمباحث في علوم القركما جاء في "تأطير ترتيبي لكل منهما، من المكي والمدني، بل 

ار أو هب إلى تقسيم كل من المكي والمدني إلى ثالثة أطوذحيث  للدكتور صبحي الصالح

 مراحل كما اختار له من اللفظ والتعبير:

ترتيب  ولو أخذنا برأي أبي القاسم النيسابوري الذي التزم المنهج التاريخي الزمني في»   

 الّسورالمكية و الّسورأن نقسم كال من  –تطبيقا  له وتأثرا  به  –المكي والمدني لكان علينا 

عيين هاتيك المدنية إلى ثالث مراحل: ابتدائية، ومتوسطة، وختامية، وال نتجشم كثير عناء في ت

لقسم صح األسانيد وأخذنا بمقاييس النقاد المحدثين. وترددنا في ااحل إذا عولنا على ألمرا

فظ المدني سوف يكون يسيرا  بل ال يكاد يكون شيئا مذكورا ، إذ انتشر في المدينة اإلس الم، وح 

أما في الدين.  ة والتفقهالّروايالقرآن، وكثر القراء الكاتبون، وتيسرت وسائل النسخ والنقل، و

ه، وال سيما القسم المكي فقد كان منطق األحداث نفسه يقتضي وقوع التردد في تصوير مراحل

م في أعوام في أوائله، ألن اإلسالم بدأ بمكة غريبا ، ولم يؤمن برسول هللا صلى هللا عليه وسل

، وار التنزيلالوحي األولى إال نفر قليل، فلم يتيسر لغير السابقين األولين منهم تقصي أط

 وتحري أوئلها على وجه التحديد.

ه عن تعيين بيد أننا إن ندع جانبا  ما اختلف العلماء المحققون في ترتيبه الزمني وعجزوا في   

ماثلة، تبرز السابق والمسبوق، ال يتعذر علينا أن نضع أيدينا على زمر متشابهة، وفصائل مت

دينة.طة أو نهائية في مكة أو في المفيها مالمح صريحة نجزم معها بأنها مرحلة أولى أو متوس  

ارتنا ون على أنها من أوائل الوحي، أو أنها بعبمفّسرالتي اتفق المؤرخون وال الّسورفمن    

شرح، الحديثة من المرحلة المكية اآلولى: العلق، والمدثر، والتكوير، واألعلى، والليل، وال

 والعاديات، والتكاثر، والنجم.

بلد، طة في مكة: عبس، والتين، والقارعة، والقيامة، والمرسالت، والومن المرحلة المتوس   

 والحجر.
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ومن المرحلة الختامية في مكة: الصافات، والزخرف، والدخان، والذاريات، والكهف،    

 وإبراهيم، والسجدة.

كرة تتفاوت تفاوتا  يسيرا  ف –وإن بدت سمات المكي واضحة عليها  -وهذه الزمر الثالث   
 وأسلوبا ، حتى  لتبدو كل زمرة منها، بل كل سورة منها، وحدة فكرية إيقاعية قائمة بذاتها.«41

دء الوحي، وقد أشرنا آنفا  إلى صعوبة الجزم في تصوير المراحل المكية، وال سيما في ب... »   

تشار ن الوحي، وعللنا ذلك بانوإلى سهولته في تعيين المراحل المدنية حتى آخر ما نزل م

 اإلسالم وتيسر أدوات النسخ والكتابة والنقل في المدينة.

تأخره، وسعنا ات في سبقه والّروايت تعدّدوإذا أغفلنا النزر القليل الذي اختلف في مدنيته، أو    

تلتها قرة، ثم ين على أن المرحلة المدنية األولى افتتحت بالبمفّسرأن نتفق مع المحققين من ال

المتوسطة  األنفال، ثم آل عمران، فاألحزاب، فالممتحنة، فالنساء، فالحديد، وأن المرحلة المدنية

لحجرات؛ وأن بدأت بسورة محمد، ثم تلتها الطالق، فالحشر، فالنور، فالمنافقون، فالمجادلة، فا

المرحلة الثالثة النهائية في المدينة استهلت بالتحريم، ثم تلتها الجمعة، فالمائدة، فالتوبة، 

 فالنصر.«42  

ادا امتد -في جل المواطن –أما أسلوب هذه المرحلة )يعني المكية الثانية( فربما كان .. »   

واصل، ألسلوب المرحلة المكية األولى في اإليجاز، وحرارة التعبير، وتجانس المقاطع والف

 الّسورعض األلوان واللوحات، إال أن بووفرة التجسيم والتشخيص والتخييل، وكثرة األصباغ و

واحدة ة الالّسورت في تعدّدبدأت تجنح إلى الطول، وبعض اآليات بدأت هي األخرى تطول، و

مين من األنغام، وبرزت أحيانا  بين مقاطعها لوازم اإليقاع، وذيّ لت بعض الفواصل باسم أو اس

وهي في كلتا  خرى،ة تارة عنيفة تارة أنتخابا ، رشيقأسماء هللا الحسنى، وظلت األلفاظ تنتخب ا

 الحالين تهز المشاعر الراقدة بالبيان الرفيع، والسحر الخالب.

طولها بوجه  -ئناأكثر ما يفاج –اآلن نمضي إلى المرحلة المكية الثالثة الختامية، فيفاجئنا فيها    

ما حيث –دون اآليات، وهذا الطول نفسه  الّسورعام آيات  وسورا ، وإن كان األغلب عليها طول 

ي اآلية المدنية أو بعدد األلفاظ ف الّسورليس شيئا  ذا بال إذا قيس بعدد اآليات في  –يالحظ 

المراحل  المدنية الواحدة، ولكنه بال ريب ي عدّ طوال بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع

                                                   

  41 ن م – ص182-185

  42 ن م – ص231-230
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شارة من إيجاز التعبير تعويال على اإل المكية من تناسق القرآن مع ما يرغبه فصحاء مكة
 الخفية أو اإليماءة البارعة المحكمة.«43

يات المكية ما هو أطول عددا في اآل الّسورمن بت مالحظة عدم عموم سريان قوله، فوج    

ما حسب تقسيمه وه من الطور المتوسط المكي مثال ؛ فاألنعام واألعرافوفي طولها كذلك

.(23،3،38األعراف )و( 20،5،52تحديدا على ترتيب النزول والطول وطول اآلية: األنعام )  

سي ا على ما ذكر، وإنما العامل األهم هو العامل النفكذلك فليس العامل في الطول مقتصر      

هو  وهذا مة.وكمال الحك م الءمةوشروط الخطاب والتبليغ من جميع نواحي ال لجماعة المؤمنين

أن كثر  صبحت للمؤمنين بعدلمكي؛ فهو متناسق مع القوة التي أالذي يفسر طول ما جاء من ا

ليس  عددهم وشاع اإلسالم نسبيا، ثم إنه من الحكمة بادئ الرأي ومن المناسب أن يشتد الخطاب

للخطاب ير فحسب من جهة النبي صلى هللا عليه وسلم، ولكن مناسبة مع شدة ومدى قابلية التأث

بشتى عوامل ومفعالت هذا التأثير والقابلية واالهتمام. في مكة ذاتها  

جدول عدد اآلي حسب ترتيب النزول  

 الّسور اآلي الّسور اآلي الّسور اآلي الّسور اآلي الّسور اآلي الّسور اآلي

 العلق 20 الفلق 5 األعراف 198 لقمان 32 الطور 47 الرعد 44

 القلم 52 الناس 6 الجن 28 غافر 84 الحاقة 52 الرحمان 77

 الضحى 11 اإلخالص 4 يس 82 فصلت 53 المعارج 44 اإلنسان 31

 المدثر 55 النجم 61 الفرقان 77 الشورى 50 النبأ 40 الطالق 12

 المزمل 18 عبس 42 الملك 30 الزخرف 89 النازعات 45 البينة 8

 الفاتحة 7 القدر 5 فاطر 46 سبأ 54 االنفطار 29 الحشر 24

 المسد 5 الشمس 15 مريم 99 الزمر 72 االنشقاق 25 النور 62

 التكوير 29 البروج 22 طه 134 الدخان 56 الروم 59 الحج 76

 األعلى 19 التين 8 الواقعة 99 الجاثية 36 العنكبوت 69 المنافقون 11

 الليل 21 قريش 5 الشعراء 225 األحقاف 34 المطففين 36 المجادلة 21

 الفجر 32 القارعة 10 النمل 95 الذاريات 60 البقرة 285 الحجرات 18

 الشرح 8 القيامة 39 القصص 88 الغاشية 26 األنفال 76 التحريم 12

آل  200 التغابن 18
 عمران

 العصر 3 الهمزة 9 اإلسراء 110 الكهف 105

 العاديات 11 المرسالت 50 يونس 109 النحل 128 األحزاب 33 الصف 14

 الكوثر 3 ق 45 هود 121 نوح 30 الممتحنة 13 الجمعة 11

 التكاثر 8 البلد 20 يوسف 111 إبراهيم 54 النساء 172 الفتح 29

 الماعون 6 الطارق 17 الحجر 99 األنبياء 111 الزلزلة 9 المائدة 122

 الكافرون 6 القمر 55 األنعام 167 المؤمنون 119 الحديد 28 التوبة 130

 الفيل 5 ص 86 الصافات 182 السجدة 30 محمد 39 النصر 3
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 جدول طول اآلي حسب ترتيب النزول

 

 النزول  الس ور اآلية سطرا
 

 النزول  الس ور اآلية سطرا النزول  الس ور اآلية سطرا
 1 العلق 0.4 39 األعراف 1.55555556 77 الطور 0.70212766

 2 القلم 0.61538462 40 الجن 0.96428571 78 الحاقة 0.53846154

 3 الضحى 0.45454545 41 يس 0.95121951 79 المعارج 0.59090909

 4 المدثر 0.49090909 42 الفرقان 1.18181818 80 النبأ 0.5

 5 المزمل 1.11111111 43 الملك 1.06666667 81 النازعات 0.44444444

 6 الفاتحة 0.42857143 44 فاطر 1.52173913 82 االنفطار 0.44827586

 7 المسد 0.5 45 مريم 0.96969697 83 االنشقاق 0.72

 8 التكوير 0.44827586 46 طه 0.97014925 84 الروم 1.33898305

 9 األعلى 0.42105263 47 الواقعة 0.43434343 85 العنكبوت 1.36231884

 10 الليل 0.38095238 48 الشعراء 0.6 86 المطففين 0.52777778

 11 الفجر 0.53125 49 النمل 1.16842105 87 البقرة 1.79298246

 12 الشرح 0.375 50 القصص 1.31818182 88 األنفال 1.56578947

1.48 
آل 

 عمران
89 

1.24545455 
 51 اإلسراء

0.66666667 
 13 العصر

 14 العاديات 0.45454545 52 يونس 1.5412844 90 األحزاب 3.63636364

 15 الكوثر 0.41666667 53 هود 1.51239669 91 الممتحنة 2.53846154

 16 التكاثر 0.40625 54 يوسف 1.38738739 92 النساء 1.81395349

 17 الماعون 0.5 55 الحجر 0.66666667 93 الزلزلة 0.44444444

 18 الكافرون 0.41666667 56 األنعام 1.58083832 94 الحديد 2.07142857

 19 الفيل 0.6 57 الصافات 0.53846154 95 محمد 1.38461538
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 النزول  الس ور اآلية سطرا
 

 النزول  الس ور اآلية سطرا النزول  الس ور اآلية سطرا
 20 الفلق 0.5 58 لقمان 1.5 96 الرعد 1.79545455

 21 الناس 0.5 59 غافر 1.42857143 79 الرحمان 0.51948052

 22 اإلخالص 0.375 60 فصلت 1.45283019 98 اإلنسان 0.77419355

 23 النجم 0.57377049 61 الشورى 1.62 99 الطالق 2.25

 24 عبس 0.35714286 62 الزخرف 0.96629213 100 البينة 1.25

 25 القدر 0.6 63 سبأ 1.44444444 101 الحشر 1.79166667

 26 الشمس 0.46666667 64 الزمر 1.56944444 102 النور 2.08064516

 27 البروج 0.54545455 65 الدخان 0.66071429 103 الحج 1.63157895

 28 التين 0.5 66 الجاثية 1.33333333 104 المنافقون 1.63636364

 29 قريش 0.5 67 األحقاف 1.79411765 105 المجادلة 2.14285714

 30 القارعة 0.4 68 الذاريات 0.63333333 106 الحجرات 1.94444444

 31 القيامة 0.41025641 69 الغاشية 0.38461538 107 التحريم 2

 32 الهمزة 0.44444444 70 الكهف 1.22857143 108 التغابن 1.38888889

 33 المرسالت 0.46 71 النحل 1.296875 109 الصف 1.5

 34 ق 0.82222222 72 نوح 0.83333333 110 الجمعة 1.54545455

 35 البلد 0.45 73 إبراهيم 1.44444444 111 الفتح 1.89655172

 36 الطارق 0.41176471 74 األنبياء 1.07207207 112 المائدة 1.87704918

 37 القمر 0.65454545 75 المؤمنون 0.90756303 113 التوبة 1.86923077

 38 ص 0.37209302 76 السجدة 1.16666667 114 النصر 0.66666667

 

ا حسب ترتيب النزول  بيان اآلية سطًر
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حسب ترتيب النزول يجدول الجداء اآلي                     

 ترتيب الّسور ج. اآليي ترتيب الّسور ج. اآليي ترتيب الّسور ج. اآليي
 1 العلق 18.6666667 39 األعراف 718.666667 77 الطور 77

 2 القلم 74.6666667 40 الجن 63 78 الحاقة 65.3333333

 3 الضحى 11.6666667 41 يس 182 79 المعارج 60.6666667

 4 المدثر 63 42 الفرقان 212.333333 80 النبأ 46.6666667

 5 المزمل 46.6666667 43 الملك 74.6666667 81 النازعات 46.6666667

 6 الفاتحة 7 44 فاطر 163.333333 82 االنفطار 30.3333333

 7 المسد 5.83333333 45 مريم 224 83 االنشقاق 42

 8 التكوير 30.3333333 46 طه 303.333333 84 الروم 184.333333

 9 األعلى 18.6666667 47 الواقعة 100.333333 85 العنكبوت 219.333333

 10 الليل 18.6666667 48 الشعراء 315 86 المطففين 44.3333333

 11 الفجر 39.6666667 49 النمل 259 87 البقرة 1192.33333

 12 الشرح 7 50 القصص 270.666667 88 األنفال 277.666667

690.666667 
آل 

 عمران
89 

319.666667 
 51 اإلسراء

4.66666667 
 13 العصر

 14 العاديات 11.6666667 52 يونس 392 90 األحزاب 280

 15 الكوثر 2.91666667 53 هود 427 91 الممتحنة 77

 16 التكاثر 7.58333333 54 يوسف 359.333333 92 النساء 728

 17 الماعون 7 55 الحجر 154 93 الزلزلة 9.33333333

 18 الكافرون 5.83333333 56 األنعام 616 94 الحديد 135.333333

 19 الفيل 7 57 الصافات 228.666667 95 محمد 126

 20 الفلق 5.83333333 58 لقمان 112 96 الرعد 184.333333

 21 الناس 7 59 غافر 280 98 الرحمان 93.3333333

 22 اإلخالص 3.5 60 فصلت 179.666667 98 اإلنسان 56

 23 النجم 81.6666667 61 الشورى 189 99 الطالق 63

 24 عبس 35 62 الزخرف 200.666667 100 البينة 23.3333333

 25 القدر 7 63 سبأ 182 101 الحشر 100.333333

 26 الشمس 16.3333333 64 الزمر 263.666667 102 النور 301

 27 البروج 28 65 الدخان 86.3333333 103 الحج 289.333333

 28 التين 9.33333333 66 الجاثية 112 104 المنافقون 42

 29 قريش 5.83333333 67 األحقاف 142.333333 105 المجادلة 105

 30 القارعة 9.33333333 68 الذاريات 88.6666667 106 الحجرات 81.6666667

 31 القيامة 37.3333333 69 الغاشية 23.3333333 107 التحريم 56

 32 الهمزة 9.33333333 70 الكهف 301 108 التغابن 58.3333333
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 ترتيب الّسور ج. اآليي ترتيب الّسور ج. اآليي ترتيب الّسور ج. اآليي
 33 المرسالت 53.6666667 71 النحل 387.333333 109 الصف 49

 34 ق 86.3333333 72 نوح 58.3333333 110 الجمعة 39.6666667

 35 البلد 21 73 إبراهيم 182 111 الفتح 128.333333

 36 الطارق 16.3333333 74 األنبياء 277.666667 112 المائدة 534.333333

 37 القمر 84 75 المؤمنون 252 113 التوبة 567

 38 ص 74.6666667 76 السجدة 81.6666667 114 النصر 4.66666667

 

 

بيان الجداء اآليي حسب ترتيب النزول  

 

 

ات المكي والمدنيمميّز»                                   

كل من المدنية، واستنبطوا ضوابط قياسية ل الّسورالمكية و الّسوراستقرأ العلماء    

من ذلك  المكي والمدني، تبين خصائص األسلوب والموضوعات التي يتناولها. وخرجوا

ات.مميّزبقواعد و  
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اته.ممي زضوابط المكي و     

سجدة فهي مكية. كل سورة فيها -٤     

قرآن. األخير من الكل سورة فيها لفظ )كال( فهي مكية، ولم ترد إال في النصف  -۲   

 وذكرت ثالثا وثالثين مرة في خمس عشرة سورة.

ال سورة كل سورة فيها )يا أيها الناس( وليس فيها )يا أيها الذين آمنوا( فهي مكية، إ -٣   

لماء الحج ففي أواخرها )يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا( ومع هذا فإن كثيرا من الع

 يرى أن هذه اآلية مكية كذلك.

كل سورة فيها قصص األنبياء واألمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة. -١     

كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة كذلك. -٥     

ية ونحو ذلك فهي مك «حم»و «الر»و «الم»كل سورة تفتتح بحروف التهجي ك -٦   

لرعد.سوى الزهراوين: وهما البقرة وآل عمران، واختلفوا في سورة ا  

الموضوعية وخصائص األسلوب  اتمميّز، أما من ناحية الالّضوابطهذا من ناحية    

 فيمكن إجمالها فيما يأتي:

جزاء، الدعوة إلى التوحيد وعبادة هللا وحده، وإثبات الرسالة، وإثبات البعث وال -٤   

ين بالبراهوذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين 

 العقلية، واآليات الكونية.

ان المجتمع، للتشريع والفضائل األخالقية التي يقوم عليها كي عاّمةوضع األسس ال -۲   

، وما وفضح جرائم المشركين في سفك الدماء، وأكل أموال اليتامى ظلما، ووأد البنات

 كانوا عليه من سوء العادات.

ذبين قة زجرا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذكر قصص األنبياء واألمم الساب -٣   

مئن إلى قبلهم، وتسلية لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويط

 االنتصار عليهم.

رعه قصر الفواصل مع قوة األلفاظ، وإيجاز العبارة، بما يصخ اآلذان، ويشتد ق -١   

ل إال نادرا.م، كقصار المفص، ويؤكد المعنى بكثرة القسعلى المسامع، ويصعق القلوب  
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اته الموضوعية:ممي زضوابط المدني و     

كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية. -٤     

كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية. -۲     

كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. -٣     

ات الموضوعية وخصائص األسلوب مميّزناحية ال، أما من الّضوابطهذا من ناحية    

 فيمكن إجمالها فيما يأتي:

بيان العبادات، والمعامالت، والحدود، ونظام األسرة، والمواريث، وفضيلة  -٤   

كم، الجهاد، والصالت االجتماعية، والعالقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الح

 ومسائل التشريع.

يفهم وبيان تحر من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى اإلسالم، مخاطبة أهل الكتاب -۲   

 لكتب هللا، وتجنيهم على الحق، واختالفهم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.

ياهم، وبيان الكشف عن سلوك المنافقين، وتحليل نفسيتهم، وإزاحة الستار عن خبا -٣   

 خطرهم على الدين.

    ١- طول المقاطع واآليات في أسلوب يقّرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها.«44 

 المختلف فيه على قول:

البينة  -8 القدر -9المطففين  -2 التغابن -5 الصف -4 الرحمان -3 الرعد -2 الفاتحة -1

الناس -12الفلق  -11 اإلخالص -10الزلزلة  -8  

كرار ما هو بالطبع، ليست الغاية هنا كما هو الشأن في جميع أعمالنا بغير استثناء ت    

ئل إلى حد ليس أيسر منه من وسا ميّسرمسطور وممكن االضطالع عليه ومتاح بما هو 

، ومهما االتصال والمعرفة الحديثة، بل وأي نفع في مثل هذا العمل إذا كان مجرد ترديد

حاط به. ما تحتويه الكثرة من المراجع والمصنفات مما قد ال يبلغ فإنه يبقى دائما دون 

يه شيء نفسه. وليس ف عقل الحكيم، وتنفر منه أباهيمن العمل،  الّضربفإن هذا  أيضا  و

عمل إنما يحمد فال .وفتوحاته وفضله، وال محفز للتفكر ونوال جليل نعمه من صبغة العقل

                                                   

  44 مباحث في علوم القرآن- مناع القطان- مؤّسسة الرسالة- الطبعة السابعة ٤١۲۲ه- ٤٩١۲م- ص24-23
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الوصال  لنفعه، وقد جعل هللا تعالى الكتاب مقترنا بالحكمة. ولوال هذا ما جاء النهي عن

آدم له إال  تعالى جده وتبارك اسمه: "كل عمل ابنفي الصيام وفي الحديث القدسي يقول 

الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به"45 وال ثبت في الشرع النهي عن الصالة وال القصر فيها 

قد في أوقات معينة ومواطن طارئة وأقرب ما يكون العبد إلى هللا تعالى وهو ساجد. و

 على كلذكرنا خطر تدبير العمل عموما والعلمي تخصيصا ونهج إنفاق جهد األمة 
 مساحة االستخالف.46

فالقوة  إن غايتنا هي من مدلول العمل بالتنزيل في أخطر ما يكون من عوامل التمكين؛   

وما  عالي.اليوم معملهما مراكز البحث العلمي ومختبرات الفيزياء ذات الضغط الوالبأس 

هذه الجداول والبيانات إال ما يكون من أبجديات هذا المنحى في النظر، ومنه وجب 

 اعتبار رد المختلف في المكية والمدنية للسور مثال ليس إال.

سورة الفاتحة:»  

إنها مدنية. :قال مجاهد     

 الحسين بن الفضل: هذه هفوة من مجاهد، ألن العلماء على خالف قوله ولقولقال    

ْيناَك َسْبع ا علي: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. ولقوله تعالى: }َولقدْ آت

يَم'{، وسورة الحجر مكية باتفاق ن الَمثان ي َوالقْرآَن العَظ  بق.، وهذا إخبار عن ماض سم   

بريل نزلت على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله( علمه إياها ج ة كاملةوألنها أول سور   

ولى جماعة ) يصلي بها في أ فكان )صلى هللا عليه وآله ؛ومن ثم سميت بفاتحة الكتاب

حفظ صالة انعقدت بهم نطفة اإلسالم. وال صالة إال بفاتحة الكتاب. قال جالل الدين: ولم ي

 بغير فاتحة الكتاب.«47 

وسورة التوديع  وإذا استثنينا سورة النصر ختم التنزيل بوعد نصر هللا الغالب والفتح،   

ل في قوله كما نزبها نعي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد إكمال الدين وإتمام النعمة 

 المَ اإلسْ  لكمْ  يت  ض  رَ ي وَ ت  مَ عْ ن   كمْ ليْ عَ  ت  مْ أتمَ وَ  ينكمْ د   لكمْ  لت  أكمَ  مَ وْ سبحانه: }اليَ 

( فإنه ال سورة مدنية معدل طول آياتها أو جداؤها اآليي )انظر الجداول 4'{)المائدةينا  د  

 التبع. والبيانات( أقل أو يساوي من معدل طول اآلية لسورة الفاتحة وجدائها اآليي على

                                                   

  45 البخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه – موقع الراشدون 

  46 انظر كتابنا "د. عدنان إبراهيم وأمين صبري"- ص102...

  47 انظر: موقع هدى للقرآن الكريم- سور مختلف فيها كونها مكية أم مدنية



 

117 

ختلف فيها الم الّسورفي الحكم بالنسبة لباقي  مرّجحوعلى منواله يمكن إضافة تأطير و

مدنية. أمكية هي أم  
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الثانيالباب   

 العمل البنائي لعلم النحو

 من سيبويه إلى ابن مضاء
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 الفصل األول

 تمي ز اللغة العربية

 النحو العربي واللسانيات

 

   من الخطإ الكبير اعتبار اإلعراب الحقا   للمعنى، على معنى البَ عدية، ومنه كذلك مقولة 

ابن هشام48 اإلعراب فرع المعنى. وإذا كان األمر واضح  ا بالنسبة البن هشام، نعني في 

المعنى  '، فإن القول فيه يتسم بأهمية أكثر بخصوص حمل هذا'اإلعرابما يراد به معنى 

دراسة ظاهرة  على المظهر اإلعرابي الّصوتي على وجه التحديد، كما هو سياقات

ثاال له بي المؤخر لإلعراب عن المعنى كما نجد مالترتي تصّورهذا الاإلعراب في اللغة. 

ه ومناحي ا عند د. خالد نعيم الشناوي، يتضح لبسه ومن بعده التباس استشهاداتواضح  

وي الخطاب اللغ مكّوناتالبنيوية الجامعة والمنتظمة لكل  الّروحهذه االستشهادات، ب

نفصال الوحدة اتي بعدم ابأقصى طرفيه ولوحتيه، المنطبقة بمبدإ التناسق الكوني النظم

الّصوتية )الحّسية( المعنوية، الذي على نوره ولمحه عرضنا لتصحيح المقوالت النحوية 

بما فيها الثورة المضائية. ومنه يستبين كون اللبس قام عن تضمن التالزم التناسقي 

هذا  . بل إنَّ على الذي ينبغي حمل مقولة الفرعية عند ابن هشام تماما  لالستلزام المنطقي، 

ن على وجه التعيي نقطة دون أخرى وحاال دون آخر، وأحيانا   ن  عيّ  التناسق هو الذي ي  

 لّسياقاه عن البعض اآلخر. فمكّوناتاألحادي، مما يغني فيه البعض من أبعاد الخطاب و

ث ة اإللقاء، واعتبار حقل الخطاب من حيواألداء الّصوتي من النبر وغيره بل وهيئ

. الخطاب مكّوناتالمقام والعقل والذكاء وغيرها من الشروط، كل أولئك من عناصر و

راب وما كنه ما اعتبر مناظرات لغوية ونحوية إال من هذه العالقة التي تربط بين اإلع

المعرفية والعلمية. ةالّسعوسرعة بديهة االعتماد على  ،والذكاء  

دم ن كتب لهم االتصال باأللسنية، عذلك نرى عدم انتباه الكثيرين خاّصة ممّ وك   

طير، المنطقية، التي لها الشأن كله في هذا المضمار العلمي الخ الّضوابطإدراكهم لهذه 

ي الحق وما هي ف ،ا إلى إصدار أحكام يحسبونها استنباطات مصدقةحيث جنح بهم كثير  

                                                   

  48 ابن هشام األنصاري المصري: عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، يكنى بأبي محمد ويلقب

ه(921 –ه 908بجمال الدين )     
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اب اللغة أفضى بصاحبه إلى القول بصعوبة حفظ إعر ا إذافي شيء؛ أليس األمر خطير  

!العربية، وأنه ليس الزما حتى لقيام المعنى في الكالم العربي؟  

... 

وجوه  كانت ومنه. المفصّ  القرآن العظيم كالم هللا تعالى العزيز الحكيم منزال وحيا     

. رَ خَ أبعاد أ  ى في ب عد دونما الحكمة فيه ال تقتصر على وجه دون آخر، وال أن تتجل

ك شأن عظيم وذل وال ينتهي إلى نهاية. وإعجاز تناسقه البنيوي ليس يقف عند حد فحكمته

 –مة نبي هذه األ وكان الذي أوتيه ،من حقيقة أن لكل نبي آية معجزة يؤمن عليها الناس

 ،ظيموسلم هو الوحي والقرآن الع وآله محمد رسول هللا صلى هللا عليه  -أمة الناس كافة

ية والمعجزة الخالدة إلى يوم الدين.اآل  

شأنه  الو ،ال يعلم مكان البيان من اإلدراكلكبرى ليس يقف عليها من هذه الحقيقة ا   

واجدي العلم اإلنساني الذي هو الحامل والمشكل في ذات اآلن للفضاء التكونه وسيلة 

غة من خطر ز ما للإبرانا في كثير من المواضع وأفضنا في ولمسار هذا الفضاء. ولقد بيّ 

، وهذه حقيقة فاللغة هي الصائغ الحقيقي للعقل الجماعي التاريخي ؛األمم ى بهفي ما تتهوّ 

يل روب القول بالخرص، وإنما هي مبدأ علمي انتهى إليه التحلا من ض  ليست ضرب  

عظماء في  وجعله سياسيون كبار وعمل بهه كبار األلسنيين وأعالم اللغة، قّرراأللسني و

 ؛الهويةي وتحقق السيادة والّسياساالستقالل ره من الشروط في لغي اسابق اشرطأممهم 

علموا أن ال بناء كيان ألمة وال استقالل لها وال حضارة إال بلغتها. ونأتي هنا إلى حيث 

القول49: "إنما العربية اللسان" لكيال نقصر داللته على االنتماء، بل كذلك باللغة يقوم 

 الكيان.

التي قد  من هاتيك الجوانب جانبا   العربية عما سواها من األلسن واللغات ليس يهمّ  تميّز   

يكون موضع الدراسات اللغوية المحصورة في إطار الدرس اللغوي وقاعات 

ن من دثييلقيها أساتذة قد تلقوا ما في كتب األقدمين والمح ،المحاضرات لدروس الجامعة

ا درس   فإن هذا ليس للغة العربية مآخذ القول وفنونه؛تفرعات في شأن األسلوبية و

يوم وقد تجد عند أرسطو وامتداداته إلى ال جميع األلسن واللغات.ا وإنما هو لمخصوص  

غيين البالفي كل جامعة من جامعات الغرب ما يفوق بكثير اهتمام اللغويين ومدركات 

فيه من اللغات  لغيرها تشعبا وتفصيال. إنما الذي للعربية وليسمن ذوينا في ذلك وأكثر 

 لسان الوحي المجيد هاأن -!سبحانه -رب المشرق والمغرب لها ههو ما اختصّ  ،شروى

                                                   

  49 ويروى حديثا ضعفه أهل العلم، لكن هو سار اليوم حقيقة واضحة في صراع الحضارات واألمم على بعدها الثقافي
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، أحمرهم وأسودهم الى رب العالمين إلى الناس كافةرسالة هللا تع ،والقرآن العظيم

من  الشأن ما لشأن القرآن، فهيو الخطر عربيهم وأعجميهم. فال غروى أن يكون لها من

. وحسبك أن القرآن رسالة وأحرى جوهره، وكل أمر عظم بحقيقة الوحي هي أولى به

مور يعلوه للعالمين، ليس أمر من األ ةراوالنذ ةراهللا تعالى بين يدي الساعة، فحواها البش

  .ا، يعلم ذلك البسيط والساذج، ويدركه العالم والفيلسوفخطر  

ية والوحي االرتباط الوجودي التاريخي بين العربهذا األساس المسلم به  في  بناء على   

التي  اني،اإلنس ة والبعد التناسقي لمختلف اللسانالّصبغذات  اتالخاصّ الكريم، وعلى 

على  اتالخاصّ تها كل المدارس والنظريات اللسانية، ونعني من هذه قّررأجمعت عليها و

احيتها التطورية االجتماعية والوظيفية للغة وانفتوجه التحديد التناسق العقلي و

اء على هذا وإبداعيتها، فيما يمكن أن نجمعه في مفهوم االتساعية والتناسق الوجودي؛ بن

اإلنساني  لزم القول واستنبط بالعقل والمنطق الحق أن اللغة العربية في طورنا، الطور

ية ، ليس للعرب وحدهم بل لإلنسانأخطر اللغات وأعظمها أهمية وشأنا   ،التاريخي هذا

قول هللا سبحانه  متضّمنوهذا هو بالحق بخصوص العرب من فحوى و .جميعا  

(، قال ابن عباس في 43'{)الزخرفألونَ سْ ت   فَ وْ سَ ' وَ كَ م  قوْ ل  وَ  لكَ  كر  لذ   إنه  وتعالى:}وَ 

 الّسلبمعناه: إنه لشرف لك ولقومك. فاللغة والواقع االجتماعي متناسقان على 

ونسقه  واإليجاب، والبيان شرط وتبع في عالقة تأثيرية جدلية مع أطوار االستخالف

مردها العلم،  تم صياغة الوجود؛ والقدرة، وعلى الفكر تالبيان يكون الفكربا له. فمساير  

 والتشكل إنما هو ضرب وبعد ضمن أبعاد القدرة.

أينا واالعتبار ألمر ما ر في هذا الجانب من المعطى العلمي التاريخي وجب االنتباه   

ا الذين يتبعونهم ينوليس التابعين لهم من متألسن ،لأللسنية واأللسنيين البهاليل بالطبع

عالم وينقلون عنهم كل شيء حتى األحكام المرتبطة أو التي لزمها االرتباط بذات ال

ي العلمية، بيوالمفكر الباحث وعقله وهويته وموقفه، لم نر لأللسنية الغربية وعلمائها غر

يسه لم نر منها وال منهم وهم الذين يزعمون علمية هذا الحقل اإلنساني بارتباطه وتأس

ة ، والعرقية والباطنيعلى مبادئ التاريخ واالجتماع واإلناسة أو اإلنتربولوجيا

 وال لم نجد عندهم -!غفر هللا له –اها مسددا األستاذ إدوارد سعيد االستشراقية كما سمّ 

للغة أدنى اعتبار من باب وخلق الموضوعية العلمية لعالقة ا فاتة أدبية أومجرد الت

تفسار بالدين، والدين أعظم مكون في االجتماع اإلنساني. وعلى وصل مباشر بهذا االس

اللغة  الذي يفرض نفسه وتفرضه ضرورة شمولية المعايير واالعتبار لكل مناحي

طلق بحفظ ية اللغة الوحيدة المحفوظة بحفظ موإطارها االجتماعي التاريخي، فاللغة العرب

اختالف المثلى لها بالوحي المستدل عليه بدليل األقصى ودليل الوجود ذاته و مدّونةال
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لة نفصالليل والنهار، في حين أن جميع وكل اللغات الغربية التواجدية في هذا الطور م

ه م كما يطلق عليفالجزء المهم من العهد القدي ومنبتة ليس لها في ذلك من شيء.

وطوال  المسيحيون، هذا الجزء األعظم منه قد كتب باللغة العبرية، لغة اليهود في عهود

يونانية وجودهم التاريخي؛ وتمت أولى الترجمات من األصل العبري لغير اليهود للغة ال

ليهود عاصمة ا التي كانت تمثل حينها ،اإلسكندريةفي القرن الثالث قبل الميالد ب

المهاجرين. وهذه الترجمة أو النسخة هي المسماة بالسبعينية50، ثم من بعد ذلك تمت 

دي، وهي إلى اللغة الالتينية في القرن الرابع الميال أيضا  الترجمة من األصل العبري 

ة.التي ستبقى المعتمدة لوحدها لدى الكنيسة الرومانية لمدة طويلة وقرون عديد  

الثاني من  عهد القديم، يرجع تأريخ كتابتها إلى النصفوالتوراة كما هو الشأن لباقي ال   

يه القرن السادس قبل الميالد، أي بعد حوالي سبعة قرون من زمن وبعثة موسى عل

اللغة السالم. وأما األناجيل ومجموع ما يسمى بالعهد الجديد إنما كتبت أول ما كتبت ب

 اليونانية في القرن الميالدي األول.

بين ما وحقيقة تاريخية من أوسط الموضوعية والواقعية العلمية، ي اانبيلهذا في  إنَّ    

طفي ما للغة العربية من تمايز وحقيقة فضل وشرف عن غيرها من اللغات، وربك يص

!سبحانه -رة من بعدهيشاء ويختار وما كان لهم الخي  

ومية الق ثم إنه إذا كانت اللغات األوروبية لم تنشأ إال مع التولد التاريخي للدول   

قيت على أنقاض اإلمبراطورية الرومانية، بل وحتى بعد نشأتها إلى أمد ب ةاألوروبي

، والعلوم هي فاللغة العربية لم تزل هيَ  ،الالتينية هي لغة العلم والالهوت، لئن كان ذلك

ى شاهد اللغة ، لم تعرف ولم تؤسس إال علاوحضاري اتاريخي افكري اوعاءالعربية اللغوية 

اال متسقا ، اتصبعد طور التحقيق للقرآن العظيم ولغة الحديث النبوي الشريف المثلى

ب، وهذا هو الم المعتبر بحق ديوان العروعضويا لعربية الوحي، بشعر العرب قبل اإلس

ق والمؤطر لخطر مقولة منحولية الشعر الجاهلي التي أوحى بها المستشر مفّسرال

بديع كما ذكر ذلك مالك بن نبي بطه حسين  د. !!مرجليوث صداها عميد األدب العربي

من نمط العبارة وبليغ الرصف51؛  فالعروبة انتماء تاريخي والعربية اللسان. وبناء على 

 ،الذاتالذين أصبحوا مادة ترديد وصدى للمقابلة اللفظية ب هذا يعلم مدى خطإ وضالل

والمقابلة  ا، المقولةلسحر  لما لها من بالغ األثر والترسيخ أكثر من غيرها، وإن من البيان 

و لبناء النح المنظومة العلمية طبعا  النحو القديم، ويعنون به الباطل: النحو الحديث مقابل 

                                                   
50 Septante 

  51 انظر: مفاتيح علم الكتاب )1( – ص22-25
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أو  مقابل علم اللغة الحديث ،ته وإطاره التاريخيالعربي بأصوله المنهاجية ومدون

ل العربي عن الفكر العربي والعق الّصلةاأللسنية ذات األصل الغربي المنبتة مقطوعة 

حور. ة والمالتي تمثل اللغة فيها بإطارها الكامل علما وتعليما، تمثل الوشيع ،وحضارته

وي مهتمين مين على العلم اللغيعتبرون أنفسهم قيّ  وإن تعجب فاعجب للتابعين األلى

ج في بشأنه ممن هم من العرب لغة، وهكذا كذلك ينظر إليهم مشايخهم في الفكر والمنها

هم من ته ونواديه، عجبا لهؤالء وقد رضوا أن يكونوا من الخالفين ليس لالغرب وجامعا

العلم ، ال يملكون من أمرهم في هذا العلم وترديد والترديد وليس إال الترديداألمر إال ال

ل أو إال النقل الحرفي لما يتلفظه هذا الرج ،الذين يزعمون ويظنون أنهم من أهله ،كله

ايدة ذاك من القوم الذين لم يكن من عامل وال شرط أعظم في سرعتهم التاريخية المتز

تقاللية عقل بعدم االسوكراهية إعطاء زمام الذات لآلخر ووأد ال ،وطفرتهم من نبذ التقليد

مور ليدرك هاتيك األ ومن أعوزته نباهة الفكر واتقاد ملكة البصيرة !في التفكير

ي استنبات الخطيرة، فقده االعتبار والقياس البسيط على ما هو جلي وظهر على حقيقته ف

المعيارية الشعر الحديث، معاييره ال مسّمىما رسخ بذات الزخرفة والسحر البياني تحت 

كرية الف يفةأخالقية وجمالية، البعيدة كل البعد عن األغراض النبيلة والوظ -وقيمته الضد

لمتجلية في عن الكينونة واالستمرارية المتصلة لهذه الكينونة ا والوجودية للشعر، يعبر

ه، ولتاريخه الوجودية الممثلة في اللغة، اللغة الحاملة لثقافة اإلنسان وفكر الّصورأصدق 

ي على كل من الحداثة السريالية التي تأت الّضربوهويته؛ فلينظر لهذا االستحداث لهذا 

بقى على ال البعد الجمالي واألخالقي يبقى غرضا شعريا، وال اللغة في معجمها تشيء، ف

ثم  ة.العربي في قواعدها محفوظة مصون ، وال هي على بعد ما يتكلم بهاخالصة أصلها

ى وكيف لينظر كيف كان هذا االستحداث والمقابلة بين القديم والحديث في الشعر، مت

اوة وتنجاب معه غش واب قمن بأن تحصل به الجلوةكان ومن وراءه وأين بالذات؟ فالج

نشأ في كل هذا وجماع القول فيه كون اإلطار التاريخي الذي أ . واألمر الجليّ ما يغشى

لحلول امتدادا وتحققا عمليا ممنهجا ل ،الشعر الحر في لبنان كان إطارا مسيحيا بحتا

 خية رسمية.خاّصة بؤرة تارياألولى المسيحي بعد انهزام العثمانيين في الحرب العالمية 

ن وهذا بعد ليس فيه إال التاريخي والحضاري وال يفقهه إال المفكرون والفاعلو

تمع فيها التاريخيون، وقد ال ينتبه له من دونهم كثير ممن يقحمون في هذه الحقول المج

ح على مسرمترجمة ومعربا عنها الفكري والتاريخي، ولقد كانت أولى الصراعات 

رسالية، والمدارس التبشيرية، التي بالرغم من اختالفاتها حول نصيب كل إالبعثات 

كانت كانت كلها متفقة ومجتمعة على اجتثات الوجود اإلسالمي العربي من المنطقة، و

للقرآن المجيد،  اجوهري امكونالدين اإلسالمي واللغة العربية  جبهة المواجهة هي

الستمرار ي آدابها وعلومها الموغلة والواصلة لبحمولتها الحضارية والتاريخية الممثلة ف
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خي الخطير وال إمكان لتفسير الوضع الحالي في سوريا إال بهذا المعطى التاري واالنتماء.

  الدال على صلب القضية التي كنهها الصراع الديني الحضاري.

يته هو بهذا لحمولة الحضارية ألمتها، فبناؤها العلمي بكلفما دامت اللغة حاملة للفكر وا   

لسنية البعد التاريخي والحضاري ال ينبو عنه، والدارس الحصيف المضطلع على األ

بسيط انطالقا من النهج األولي ال ،الغربية الحديثة في مبادئها وطرق تشييد مدارسها

التي  ،رهاالممثل في النهج المقارن إلى مستوى تبني النسق المنطقية والرياضية وغي

يزيولوجية قبيل الهيكلة المنطقية من مثل الميكانيكية العضوية أو الفيرجع إطارها إلى 

ة لحقيقة دّدتعوالعصبية وغير ذلك من األبنية والنسق في البناء، كل ذلك حقائق وجوه م

 لكن الذي وجبا. وتاريخي ااجتماعي اإنساني اخلقي اواحدة، هي كون اللغة موضوع

فقهها إال ما انبنى على هيكلة نظرية، وهذه ال ياعتباره أن العلم في التعريف العلمي هو 

د رأينا فق من الزائف؛ الّصحيحة النقد ومعرفة من درس حقيقة النظرية وكانت له أهلي

 وهللا قوما دكاترة يجلسون مجالس الدرس في شأن شرطه األول اللغة والبيان وال

لغة العربية أن ال، ورأينا آخرين يتصدون لشوالرباعيبين الثالثي  في الفعل يفرقون

جم لفظ ومنهم من يرى نفسه الرائد قبل غيره والسابق على غيره في هذا المضمار يتر

بعدها لعدم  أو لنقل على األصح تعبيرا حرفية ال يبقى ،الدرس األجنبي ترجمة حروفية

لهجينة إلمامه وارتباطه بنسق القول المنطقي للمترجم له، حتى أصبحت هذه الترجمة ا

بالشأن  مادة تجلي حال العلمية عندنا واللغوية، التي تزعم لنفسها االختصاصو مدّونة

حره بس ،اللغوي أخطر معاقل األمة والهوية، تحت غطاء مفهوم األلسنية أو اللسانيات

.خاّصةوساذجيته في نفس اآلن بالنسبة لهؤالء   

وعها في موض بالمناحي المخصوصة محدّدإن األلسنية بمفهومها وباعتبار إطارها ال   

القة األمة بلغة ة في عمؤّصلال يمكن أن تكون بديال للنحو العربي بتاريخيته المستمدة وال

ا، الذي ليس لغيرها من األلسن في المعمور في يومنا وطورنا هذ تميّزالوحي، هذا ال

ا ي أو الفونولوجيالّصوتوالذي يلزم األخذ به وذم الزهد فيه وإهماله هو المستوى 

جهزة وما ارتبط من موضوع اللغة بالتطور النظري والعلمي من جهة األ ،تيكاوالفوني

ل يصله والتقنيات المختبرية والعلمية؛ بمعنى أن ليس للنحو العربي من سبب ووص

اس األهلية الذي وإن لم يدرك وليس لكثير من الن ،باللسانيات الغربية بمنظارها العلمي

بية في صبغة المعايير الفكرية وقيم الحضارة الغرإلدراكه وفقهه، هو أبدا من شاكلة و

ن شقها المنبت عن أهم ما يميز اللغة اإلنسانية من تعبيرها أوال وقبل كل شيء ع

صوى التي من مخلوقيته، والمخلوقية تعني في نهاية االستنباط الغاية والعلة الوجودية الق

. فكيف دية واالجتماعية للغةة الوظيفية الوجوالّصبغ حدّدأجلها خلق اإلنسان، وبها تت
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يرجى ويراد من هؤالء ومن شاكلتهم ومنظارهم العلمي ومن علميتهم الملتبسة أن 

  !؟يجعلوا لهذا الجانب في اللغة حظا وال أن يعتبروه في حسبانهم أدنى االعتبار

الغطاء  فليس للنحو العربي من صلة باأللسنية الغربية الحديثة إال على مستوى   

فقه من ي، لكن على مستوى الجوهر والجذع فاالنفصال تام وبين، إال لمن ال يالّصوت

يرددها أماني  األلسنية الغربية الحديثة وال النحو العربي إال اللفظ واألسامي والنصوص،

.مكنونها وفحواها وال يدرك  
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 الفصل الثاني

نة اللغوية  علم النحو والمدو 

 

ي ه، يرتبط بحقيقة النحو ذاتها، ال في جوهرها كما هي فههنا أمر ال مندوحة عن ذكر    

ضالل من الحق، ولكن في تمثلها المعجمي عند العلماء وغير العلماء. إننا إن قلنا آنفا ب

ي الحديث يريد أن يسحب على النحو العربي نفس المقاربة وذات النهج األلسني الغرب

م النحو، ، الخلط بين مفهومستقرّ لمن الخطإ ال أيضا  على أنه هو حقيقته العلمية، فإنه 

نة اللغتحديدا علم النحو من جهة، ومفهوم الدراسات اللغوية، تحديدا مفهوم " " ويةالمدو 

ما يتصل بحيّز وطور جمع اللغة العربية. الذي غالبا   ،من جهة ثانية  

س يعطينا لغوي ليإنشاء البناء ليس هو البناء، التفكير الرياضي كما النحوي وال إنَّ    

هو و ،كينونة علم رياضي وعلم لغوي نحوي. وإنما النحو أو قل علم النحو هو القواعد

من  ذوذل اللساني، والشالبناء التقعيدي الكامل المتسق المطرد الساري في كل الحق

لية التي ينشأ القاعدة يلحق بها. فليست األعمال السابقة لقيام البناء والقواعد الك مكّونات

ات الّروايعنها علم النحو، كجمع اللغة وروايتها والخالفات الناجمة عن تضارب 

ومشاربها ومصادرها واختالف هذه المصادر في علوها ونزولها، ليس ذلك وليس 

ول ابن ينبغي له أن يعد من ذات علم النحو ومفهومه عنصرا بيانيا علميا ومنهاجيا. يق

: -!رحمه هللا -خلدون   

، اإلسالم وفارقوا الحجاز لطلب الملك الذي كان في أيدي األمم والدولفلما جاء »   

لمعربين، وخالطوا العجم. تغيرت تلك الملكة بما ألقى إليها السمع من المخالفات التي ل

يه باعتياد والسمع أبو الملكات اللسانية. ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها، لجنوحها إل

نغلق م أن تفسد تلك الملكة رأسا، ويطول العهد بها، فيالسمع، وخشي أهل العلوم منه

ة مطردة القرآن والحديث على الفهوم، فاستنبطوا من مجاري كالمهم قوانين لتلك الملك

باه، مثل أن شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر الكالم، ويلحقون األشباه باألش

ر حركات رأوا تغير الداللة بتغي الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمبتدأ مرفوع، ثم

امال، . وتسمية الموجب لذلك التغير عهذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرابا  
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اعة وأمثال ذلك، وصارت كلها اصطالحات خاّصة بهم، فقيدوها بالكتاب وجعلوها صن

 مخصوصة، واصطلحوا على تسميتها بعلم النحو.«52.

" مجاري كالمهمفشرط البناء أو طور النشأة هو الممثل هنا في قول ابن خلدون ب"   

نةالوهو الذي نريد به ويمثله على التسديد " بي ألجل أن " وبالطبع ينوه بالعقل العرمدو 

عنصر  " بين القاعدة والداللة، ولم يقتصر علىاإلعرابجمع في العنصر البياني ل"

م القاعدة:ومفهو  

              

نة  شكل: علم النحو≠ المدّو

 

لحوا على ا" و"اصطكذلك فالمادة البيانية في قوله: "فاصطلحوا على تسميته إعراب     

اللغة وقوانين  تسميتها بعلم النحو" ليست تصح بالمعنى الذي يفيده االصطالح، فقواعد

وجود من كما بيناه في غير هذا الموضع سابقة الكون وال -كل اللغات واأللسن –اللسان 

                                                   

 52 المقدمة، الفصل السادس في العلوم ... علم النحو: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة – الشيخ محمد الطنطاوي- الطبعة

    18ص --دار المعارف -الثانية   

استلزام بياني

المدونة≠ علم النحو

البناء

علم النحو القواعد

طور التكوين

المدونة مجاري الكالم
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فليس  و.لة ومتعلق مفهومي اإلعراب والنحقبل أن تبرأ للعقل العلمي، وهو موضوع الدال

اسمي العقل العربي منشئا لهما، وإنما هو منشئ مصطل ح على العنصرين البيانين و

اإلعراب والنحو. وكذلك على ما استجليناه من ضابط التنزل53 أدرك ذلك أم لم يدرك؛ 

قوم مما يلزم التوقف عنده وتصحيحه من الرأي الذي ال ي "ذلك ما أومأنا إليه من قبل:

وانينها، هذا ليس على الحقيقة العلمية القول باالرتباط البنيوي بين األساليب واللغة في ق

غي لها التبدل ية ال ينبالّصرفاقية وألن هذه القوانين النحوية واالشتق ،من الحق في شيء

لغة كانت  ة للغة أيانين البنيويوبمعنى آخر فالقو ولتبقى لها الحقيقة العلمية للغة.لتكون 

ا الى:}مَ هي قوانين وجودية وجوهرية قائمة بقانون الحقيقة الوجودية مما يمثله قوله تع

( مما يعني أن 7'{)الروممسّمى ل  أجَ وَ  ّق  إال بالحَ ا مَ نهه يْ ا بَ مَ وَ  ضَ األرْ وَ  ات  اوَ مَ الس   للاه  لقَ خَ 

مثله اإلعراب ية )الفونولوجية( على الفضاء الهندسي الذي يالّصوتبنيتها التركيبية و

الى في عواالشتقاق هي مثلها مثل أبنية المادة وجزيئياتها وذراتها، سنة للا ت الّصرفو

وف كل الناس ال يعلمون. وإنما الخفهذا الحق ولكن أكثر  خلقه ولن تجد لسنة تحويال؛

الخوف أن ينشأ في غفلة من سياسة القوم وعلى ضعف في التواجد العولمي 

ماؤه حتى عن لسان قومه، فيصبح انت الّصلةاالستعماري الكاسح، أن ينشأ نشء منبت 

ساد اللغة إال رسما وادعاء كاذبا ووثيقة كاذبة ليست لها حقيقة، وال تسألن حينها عن ف
 في هاتيك الذوات السليبة عن هويتها وذهاب اللسنة وفشو اللحن."54

                                                   

  53 انظر"جمال الدين األفغاني والتحليل التاريخي أو المسلمون والتاريخ" الباب السابع، الفصول 9-2-5-4 

  54 نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي – ص105
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 شكل: تنّزل النحو

 

   

  

توقيفية اللغة وشفهيتها

سبقية النحو جوهرية العالقة

قانون االختالف

لكل لغة نحوها نظماتية العالقة

التناسق الكوني

تنزل النحو عالقة الصوت بالمعنى
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صل الثالثالف  

البصرية -المناظرات الكوفية  

 ومفهوم النحو 
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الكوفية -ظرات البصريةانحوية للمن -الطبيعة اإللغازية غير علم -1  

 

ناول قضية بالمسألة االصطالحية والمفهوماتية، والتي يكاد كل اإلشكال في ت ارتباطا      

 تيا  ا مقوالالنحو العربي يرد إليها، وما العلم أو ما يبنى كأنه معرفة وعلم إال مجموع  

وفي  –ت هنا ات والمدركات بسبيل من نسج مثبت على األسماء التي ليستصّورمتعلقه ال

حات والمفاهيم.سوى االصطال -كل إنشاء علمي  

ال ه إليه الشيخ محمد الطنطاوي من حقيقة التداخل واالتصينبغي أوال وكما نبّ     

ة الزمنية ذات نا لصلة التكوين بالبناء في الخطيتصّوراألطواري، ينبغي أن ال ينحصر 

ى أن بلغت المنحى األحادي، بل هي فضائية جدلية في المنحيين بين المدّونة والقواعد إل

في لفظ  دادالسّ أو تبلغ كمال البناء. وعلى هذا فإنه مع التنويه أعاله بشأن التفاوت وعدم 

شهر شأة النحو العربي وتاريخ أن" فإن الطنطاوي حين اعتمد في كتابه "التكوين"

مفاصل  " على هيكلة األطوار األربعة وطبقات النحويين، لم يكن فقط قد ه دي إلىالنحاة

لبناء، بناء ة بين المدّونة واالّرابطأقوم التأريخ، بل إلى استجالء هذه الجدلية التكوينية 

ا نحوي ا منظومة قواعدية متسقة متناسقة، مما يستنبط ب منه خطأ أو وجو النحو علم 

تلف عن ولنذكر هنا أن تاريخ النحو يخ»التأطير لقول الدكتور محمد المختار ولد ابّاه: 

تاريخ النحاة. لقد كتب الكثير عن النحويين، والقليل عن تاريخ النحو.«55؛ فليس تاريخ 

خي النحاة من تاريخ النحو فحسب بل هَو هو وإليه يؤول، ألن مقاطع المبيان التاري

تحققا برجال علماء حملة هذه العلوم أو هذا العلم؛ وللل علك إن علوم ليس يكون إال نمطا م 

لم أن تكون كتب ع ا في مصبّ ا قوي  أنت أمعنت النظر، لرأيت في هذه الحقيقة رافد  

ريخ "ومهما يكن من أمر فإن علم التا :التاريخ أو كما قال الدكتور محمود محمد الطناحي

ربية. لعلوم الضخمة، ويوشك هذا العلم أن يكون نصف المكتبة الععند المسلمين من ا

هرست البن وانظر تصديق ذلك في: علم قوائم الكتب )الببلوغرافيا العربية( مثل الف

: مسّمىال ادة لطاش كبري زادة، وكشف الظنون للحاج خليفة، وذيلهالّسعالنديم، ومفتاح 

هذا العالم  ح المكنون إلسماعيل باشا البغدادي، ثم انظر من المصنفات الحديثة فيأيضا  

بوعات إلدوارد فنديك، ومعجم المط «اكتفاء القنوع بما هو مطلوب»: -علم قوائم الكتب

                                                   

  55 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب – تأليف الدكتور محمد المختار ولد ابّاه- دار الكنب العلمية- الطبعة   

22ص -لبنان -م بيروت2008 -ه1428الطبعة الثانية  -م إيسيسكو1882 -ه1419األولى     



 

133 

رق األلماني للمستش «تاريخ األدب العربي»العربية والمعربة ليوسف إليان سركيس، و

ظر في للدكتور محمد فؤاد سزكين، ثم ان «راث العربيتاريخ الت»كارل بروكلمان، و

بات الكبرى الموزعة على الفنون، بل ادخل مكتبة من المكت عاّمةفهارس المكتبات ال

علم ة التي ي عنى أصحابها بجمع الكتب، وسترى في ذلك كله غلبة ظاهرة لالخاصّ 

 التاريخ.

ية، مثل ط تلك الكتب الحولوتفسير هذا أن علم التاريخ عند المسلمين ليس هو فق   

هب، ، مثل مروج الذعاّمةتواريخ الطبري وابن األثير وابن كثير، أو كتب األحداث ال

فن التراجم » والتنبيه واإلشراف للمسعودي، وإنما يدخل فيه، بل يمثل الجانب األكبر منه
 والطبقات« وهو بحر خضم.«56

فغاية النص دليلنا أو لقل محل الشاهد عندنا.     

   إننا عندما وضعنا عنوان الجزء األول من كتابنا "تذكرة العلماء في الربانية والمنهاج" 

بلفظ وصفة التصحيح: "نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" لم يكن يساورنا 

فيه شك من جهة ما هو مفهوم النحو حقا، وما هو مفهوم التصحيح أيضا  . وإنه ليس 

ا أو من  ينبغي اعتبار غالب ما دأب من اختالف بصري- كوفي وقبيله اعتباره نحو 

النحو؛ فإنَّ هذه اختالفات جدلية بنائية َما قْبَل قيام النحو علما بالمعنى المنطقي 

 والّصحيح؛ يقول الطنطاوي - رحمه هللا!-:

  كلمة في مناظرات الطورين )الثاني والثالث( » 

 ووضع، لبلدين يرى أن كل واحد منهم قد خبّ إن المتتبع لتراجم رجال الطورين بين ا   

ول إلى ة في الوصالّرغبوأن المشادة بين الفريقين ما فترت حينا ، إذ كانت تثيرها 

ائل الخلفاء الحقائق، واالعتزاز بالنفس، والعصبية للبلد والنمط العلمي، والطمع في ن

هم، أو على كثب من واألمراء الذين ساهموا بقسط قيم فيها، وكان أغلبها على أيديهم

ي زج وحكموا في كثير منها، فنصروا وخذلوا ورفعوا وخفضوا، كان لذلك كله أثره ف

ذا العلم العلماء بأنفسهم في هذه المعمعة التي كان يأمل كل فيها أن يكون المجلى، ألن ه

ف أمامها كل كان حينذاك لما ينضج في أغلب مسائله، ولم يتخذ شكال وال صورة ثابتة يق

ك، ئد مكتوف اليد، بل كان يبدو لكّل  ما ال يلمحه اآلخر، وحجة هذا تناهض دليل ذارا

                                                   

  56 مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي: صفحات في التراث والتراجم واللغة واألدب- القسم األول- دار  

282-285ص -م2015 -ه1432  -الطبعة الثالثة -سالميةالبشائر اإل    
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ا من ات وتفاوت المسموعات وتنوع العصبيات، ولقد تطاير شررهالّروايالختالف 

سهم.الخارج إلى الداخل، فكانت مناظرات بين البصريين أنفسهم والكوفيين أنف  

جبلي في  إن المناظرات تصير حيث يصير العلم وحيث يصير العلماء، فحب الغلبة   

المقاصد؟  اإلنسان في مظاهر الحياة المختلفة، فكيف العلم الذي هو أنبل الغايات وأسمى

ن فيه نعم إذا كان مبعث المناظرات محض العلم فحبذا الغرض والمطلب، لكنها فيما نح

ال لما تسفر ربا ضروسا غير أنها محمودة المغبة على كل حقد شيبت بالعصبية فكانت ح

علمي ال الّسجالعنه من نتائج القرائح المكنونة، فما نعمت اللغة وال غنيت إال من هذا 
 »حين الصباح يحمد القوم السرى«.57

خ اعلم رعاك للا وجعلنا وإياك من المحسنين، وقد نّوهنا بحسن ما أتى به الشي   

حويين، أنه يع البناء الهيكلي األطواري الطبقي لنشأة النحو وتأريخ النالطنطاوي من بد

وال  ،لموضوعالنمط األدبي والشعري في كتابته إلى حد ال تستسيغه طبيعة ا بقي رهينَ 

بط به ا يسري عليه ضابط ما تنضهو بجائز في حقل موضوعهه النحوه باعتباره علمً 

 العلوم وبيانها ونمط هذا البيان.

ي ذلك من لك أن ترصف في كتابتك األدبية ما شئت من المترادفات وأن توالي ف إن      

في هذا  جوانب الوصف ما يحتمله التركيبه اللغوي، بل ولك في إبدال حروف المعاني

ه أن األسلوب سعة ومنتدح، وال يضير هذا كله جانَب الصحة في اإلنشاء الذي يراد ب

 ً حو هو في الحقول العلمية، والحديثه َوالكالًم عن الن ا أو شعًرا. لكنْ نثرً  يكون حديثا

وزه  مثابة شيء من ذلك. فلئن كان النّص أعاله إنما هو عند الكاتب ب فيه منها، ليَس يَجه

كوينه المقول التقريري الوصفي للظاهرة المناظراتية ضمن مجال وحقل النحو إب ان ت

، بل "إنما" هنا تحكًما وَدْعَوى من خالل مفعالته ومساره التكويني، وليس الحصر في

لم  بالمعنى الّصر َواه، ألننا بالفعل والواقع نتكلم عْن ع  ه وس  نه غيره ف للعلم، ليس يهْمك 

ي الوصول ة فالّرغبوأن المشادة بين الفريقين ما فترت حينا ، إذ كانت تثيرها "فقوله: 

ي نائل الخلفاء العلمي، والطمع فإلى الحقائق، واالعتزاز بالنفس، والعصبية للبلد والنمط 

هم، واألمراء الذين ساهموا بقسط قيم فيها، وكان أغلبها على أيديهم أو على كثب من

ل:وحكموا في كثير منها، فنصروا وخذلوا ورفعوا وخفضوا" كمثل من قال أو يقو  

ب أكبر من س، وس يساوي د، ود أكبر من ب، وضعف س يساوي ضعف ب.   

                                                   

  57 نشأة النحو العربي وتاريخ أشهر النحاة- ص50-48
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ل العلمي الوصول إلى الحقائق" بالمعنى العلمي أو قل في بيان الحقة في الّرغبف"    

نائل  مستلزمة عدمية عناصر: "االعتزاز بالنفس" و"العصبية للبلد" و"الطمع في

 الخلفاء"

خفف ا أْن ال سبيَل لحضور نمط علمي. وقد يومن بعده يصبح لك االستنباط جلي      

بداله ' واستالواوالجمعي ' الّرابطحييد وحذف بت م الءمةويقلص من ب عد المسافة عن ال

يقة '، لكن مَع وجوب الوعي التام بأْن ال وجود لحقأوبرابط االنفصال المانع للجمع '

هج ا داللة المنالنمط العلمي كذلك، إذ ال تخرج داللة النمط هذه عن إحدى الداللتين: إمّ 

ا؛ ا ال سبيل للحديث عنه هنالبنائي للعلوم أو داللة النظمة القواعدية للعلم. وهذ

ولى فال ا الداللة األفبخصوص النظمة القواعدية فذلك بدهي إذ هو المقصود والغاية؛ فأمّ 

اء الذين تجتمع في الواقع والمنطق مع تقريره معطى: "والطمع في نائل الخلفاء واألمر

كثير  فيساهموا بقسط قيم فيها، وكان أغلبها على أيديهم أو على كثب منهم، وحكموا 

ه ما هو منها، فنصروا وخذلوا ورفعوا وخفضوا". وما كان هذا إال ليستتبعه من تناقض

ا لطرفي ظاهر  معنى  وتركيب ا في شطره األخير، والمثبت بإيجابية قيمة الوصفْين مع  

 االستدراك "لكنها" بعودة الضمير على عنصر "المناظرات". 

ى ن إال إذا كان هناك نظمة قواعدية أو منهج يرجإنَّ الحديَث عن النمط العلمي ال يكو   

أقرب مثال يتضح به ما يكون من المناظرة العلمية  إقامته على هذه النظمة. ولعلّ 

فظ واإلنشاء، الذي تفي به اللغة والبيان ال مجّرد رصف الل العلمي بالمعنى التامّ  الّسجالو

العالمين، إلى  و بين فريقيهو تنازع السبق في حساب التفاضل بين ليبنتز ونيوتن أ

تي درجة أن اتخذ هذا الصراع أو التنازع بعد ا قومي ا. لكن في كل هذا ومع هذه الدرجة ال

يكن لها  ت والمناظرات لمالّسجاالهذا  وتأثيره التاريخي والقومي فإنَّ  الّسجالبلغها أثر  

ع ة وترتيب الوقائمن سند وال عضد إال ما هو من واقع العلم وحقيقة األنماط العلمي

اك. واألحداث، ال سلطاَن ل غير هذا في ترجيح هذه الحجة على تلك أو رفع هذا ووضع ذ

نبغي لحقيقة فاحتضان األمراء والخلفاء للمناظرات العلمية، ليس ينبغي له أو ال ي أيضا  و

مسار  العلم ووجود حقيقة األنماط العلمية، أن يعدو موضع عامل القومية والعصبية من

دَّة وعظيم ما يستتبع ذلك من األثر والن تائج المناظرات العلمية وحكمها، بالرغم من ح 

ع في المادية االجتماعية عالوة على الذكر العلمي والتاريخي. وليس يرى أعظم وال أرو

ع، بين سبَّ ذلك من نهاية القرن الرابع الهجري والعاشر الميالدي في شأن سبق عمل الم  

ن أعظم في زمرة م -!رحمهما هللا– الرياضيين الكبيرين أبي الجود والّسجزيالعالمين 
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ي  لمعن ى النمط رجال الرياضيات على مستوى التاريخ البشري، حيث التوضيح  البَه 

 العلمي، والتي جاءت قضية ليبنتز ونيوتن على شاكلتها وأثرها58:

ينهم بطت أعضاؤها فيما ب"يتعلق األمر بظهور مجموعات جديدة من الرياضيين ارت   

أو  عن طريق تبادل الرسائل وعن طريق المحاورات المباشرة في العديد من المجالس

غير  حتى في مجالس الملوك والوزراء وداعمي العلوم. وكان من بين نتائج هذا الوضع

لى المسبوق إثارة التنافس وتشجيع التحديات وإطالق المجادالت. وكان التفوق ع

المنافسين طريقة للتقرب من مراكز السلطة وحتى للوصول إلى قمتها في بعض 
 األحيان"59

ا كان للبحث في مسألة المسبع بعد  اجتماعي فاقت أهّميته أيَّ بحث ر    ياضي "وأخير 

آخر في ذلك العصر. وهكذا نفهم أن البحث في مسألة المسبع قد استؤنف في جّو  من 
 الحرب الكالمية"60

اهر الحكم تمايز علمي في المثالين التاريخيين للعقل البشري يجليها ظفحقيقة النمط ال   

مفهوم التدفق61 عند نيوتن بناء وتصّورا عن مفهوم منتهى الّصغر)فارق منتهى 

الّصغر(62 عند ليبنتز. وبخصوص عمل المسبع الذي استعصى على العقل البشري حتى 

بتجاوز العقل  ائرة المحتضنة للمسبع سواءع دَّ إعجازا إلهي ا، فبالطريق المحققة للقسمة للد

اتي من األرشميدي باالعتماد على اآللة في تحقيقها، وباالهتداء إلى الوسيط المخروط

 جهة ثانية.

ان لكن إن أنت ذهبت تبحث عن هذا المعنى والحقيقة للنمط العلمي بمعيار اإلمك   

بي، وإلى ي في النحو العرالكوف -المناهجي في ما يمكن أن نشير إليه بالحقل البصري

دل ل، من قبل أن يسحدود نهاية القرن الثالث منتهى الطور أو العصر العباسي األوّ 

( الطبقة الخامسة للبصريين 285التاريخ ستاره على ختام طبقات التكوين بالمبرد )ت

ى ه علدل لك بدليله، باسط  اها. وأنا م  ا إيّ ( في الكوفة، فإنك لست واجد  281وثعلب )ت

.برهان العلم النحو الذي يوجبه الحق ويفرضه  
                                                   

 58 انظر: جدل حول األولوية: السجزي ضد أبي الجود، المسبع المتوازي األضالع، من الفصل الثالث: مسائل األعمال

الدكتور  -هيثمالجزء الثالث: الحسن بن ال -رن الخامس للهجرةالرياضيات التحليلية بين القرن الثالث والق –الهندسية    
ترجمة د. بدوي المبسوط -رشدي راشد   

  59 ن م – ص322-321

  60 ن م – ص322
61 Fluxion : (calcul fluxionnel) 
62 Différentiel: (calcul différentiel) 
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ما جعل عنوان هذا الطور في الدرس النحوي الذي يعرض لما يزعم أنه من  لَّ ج   إنّ    

 هي إال ، إنْ اختالفات نمطية علمية أو مدارس نحوية، ليس في شيء من ذلك إطالقا  

ه أو من اإللغاز واألغاليط وقبيل ذلك، مما ليس مناطه ومتعلقه النحو وقواعد ضروب  

خر مما يراد أو هكذا يفترض أنه من منحّو القول مستقال به في علم ما، بل هو شيء آ

ا أشهر ممّ  من أسس المنطق والعقل. وإذا كانت المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي

ميّزت " تنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةها في كتاب "حكي ويحكى في هذا، وإننا نرا

فلنقدم  والخطإ والتناقض، تصّوربأنها مجمع أو جمعت بين كل ما تحتم تصحيحه من ال

يقة بين يديها أوال بالحديث عن بعض مما اشتهر من هذه المناظرات ونبيّن كنه وحق

نى العلم بغي أن يكون لمعالخالف فيها، وأنها ليست من علم النحو على المعنى الذي ين

 ولمعنى النحو.

والبياني الذي  لننظر إلى ما اعتبر مناظرة بين الكسائي واليزيدي، وبالتناول األسلوبي   

:ميّزم"، يقول الطنطاوي بعد عرضه للحادث الزنبوري النشأة النحوجاء في كتاب "  

د اليزيدي ه منه على يولئن ظفر الكسائي بسيبويه في هذه المناظرة ظلما  لقد ثئر ل»   

 في المناظرة اآلتية التي اندحر فيها الكسائي:

 بين الكسائي واليزيدي

ل كثيرة، ، فجرت بينهما مسائالّرشيدقال العسكري: اجتمع الكسائي واليزيدي عند      

 فقال له اليزيدي: أتجيز هذين البيتين؟:

 ما رأينا خربا  نْق      قر عنه البيَض صقر  

عَير مهرا     ال يكون المهر مهر  ال يكون ال  

فانظر  قال الكسائي: يجوز على اإلقواء، وحقه ال يكون المهر مهرا ، فقال له اليزيدي:   

جيدا  ! فنظر ثم أعاد القول، فقال اليزيدي: ال يكون المهر مهر63 محال في اإلعراب، 

: أنا أبو والبيتان جيدان، وإنما ابتدأ فقال: المهر مهر، وضرب بقلنسوته األرض، وقال

ك مع محمد، فقال له يحيى بن خالد: خطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صواب

                                                   

  63 في النص: "ال يكون المهر مهرا محال في اإلعراب" ونراه خطأ لعارض. فالسّياق وقوله: "والبيتان جيدان" دليله
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وعزة  سوء أدبك، أتكتنى قدام أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ فقال: إن حالوة الظفر
 الغلبة أذهبا عني التحفظ.64

    وينبغي للكسائي أن يعبر باإلصراف ال اإلقواء بحسب اصطالح العروضيين.«65

   ومثله بين ابن أبي إسحاق والفرزدق66: »قال ابن هشام: قد حضر )أي الفرزدق( 

 يوما مجلس عبد هللا )ابن أبي إسحاق( فقال له كيف تنشد هذا البيت:

عوالن باأللباب ما تفعل الخمروعينان قال هللا كونا فكانتا     ف  

فأنشده فعوالن، فقال له عبد هللا: ما كان عليك لو قلت فعولين؟     

عبد هللا: لو  فقال الفرزدق: لو شئت أن أسبّح لسبّحت، ونهض، فلم يعرفوا مراده، فقال   
 قال فعولين ألخبر إنَّ هللاَ خلقهما وأمرهما، ولكنه أراد أنهما تفعالن ما تفعل الخمر.«67

 ويروى أن يونس بن حبيب قال ألبي الحسن»من نقله من قول المبرد:  أيضا  و   

بيت الفرزدق فأنشده: الكسائي: كيف تنشد  

 غداة أحلت البن أصرم طعنة     حصين  عبيطات  السدائف والخمر  

م الكالم؛ فقال الكسائي: لما قال غداة أحلت البن أصرم طعنة حصين عبيطات السدائف ت
 فحمل الخمر على المعنى أراد وحلت له الخمر، فقال له: ما أحسن ما قلت!«68

ر في حدود وإمكان العقل العلمي كامل البناء )ناضًجا على إن  النحَو العربي لم يعتب   

تعبير الطنطاوي( يمتلك مفهوم العلم بمعيار اإلمكان المناهجي إال مع انتهاء العصر 

بعد مسار تاريخي قرابة قرنين ونصف قرن أو يزيد، وكانت األنساق  ،العباسي األول

                                                   

 64 راجع كتاب التصحيف والتحريف وما وهم فيه الكسائي، وذكرت هذه المناظرة أيضا  في معجم األدباء ترجمة الكسائي،

، والخرب ذكر الجبارى، ونقر: نقب البيض لخروج 35واص الوهموفي الوفيات ترجمة اليزيدي، وفي شرح درة الغ   

ا بعدها توكيد الفرخ. والشطر األول من البيت الثاني تمثيل لأليضا ح، و)ال يكون( في أول الشطر الثاني تأكيد لفظي وم

-المرجع –معنوي.  

  65 نشأة النحو – ص59-52

  66 ن م – ص93-92

 67 راجع األشباه والنظائر، الفن السابع، فن المناظرات والمجالسات إلخ، والبيت من قصيدة طويلة لذي الرمة – المرجع-

93أسفل ص    

 68 راجع الكامل مع الّرغبة ج4 ص58 وما بعدها، وعبيطات جمع عبيط: اللحم الطري، والسدائف جمع سديف: شحم

-112ل صالمرجع أسف –بني ضبة السنام، والبيت من شواهد التوضيح في باب الفاعل ، ومن قصيدة في مدح أخواله    

119  
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سق الفعل والفاعل والمفعول والمبتدإ األولية اللغوية المقارنة للبديهي منها في العقل كن

والخبر والنواسخ؛ كان ذلك مما ابتدئ به من األبواب كما هو بديهي وكما هو مسطور. 

وإذا كانت النظمة القواعدية إطار هذه الحلول ال يخرج عن األولي واالبتدائي من نسق 

قة للفظة وحقيقة اللغة، فإن كنهها ليَس نحويًّا بالمعنى الذي َوَجَب أْن يَكوَن مطاب

المناظرة، إنها محض فوازير وألغاز. وإني ال أدعوك هنا للتعجب وإنما هو دليلي على 

ما أقول إن أنا أخبرتك بأنني ما زلت أذكر من هذه األلغاز والفازورات ما كنا نتداوله 

ونحن بعد صغار في سن التعليم األولي، بل منها ما هو في مستواه النسقي النحوي 

كما هو هذا اللغز التالي، الذي يهلقى سماعا من غير كتابة، ألن هذه  عمق إلغازاً أعلى وأ

األخيرة هي بالضبط إعراب صوري منطقي متناسق مع نسق الضمير وقانون 

 الّسماعاالختالف المنطقي المعمل على المعجمية المشتركة باعتبارها مادة خاما لغويا؛ 

 ا:صل ومن غير ترقيم إال ما هو ظاهر بدءً إذن يترجم بالكتابة الّصوتية من غير ف

 !سألتَكياقاضيتهاعنامرأةتزوجتتهاهيأميوأناولدتها

هذا اللغز أو هذه الفازورة الذي كنهه استخراج أو توليد الجملة النحوية من  فحلّ    

المادة الّصوتية، يكون بحصول التفكيك المنتج، ليس فحسب للجملة النحوية بل للجملة 

ة، أي التي لها إمكان المعنى ألن تعتبر كالما. وإذن فهي تجمع بين الّصحيحأو الجمل 

القاعدة النحوية والمنطق في اإلمكان التوليدي المعجمي، أي إمكان الكلم من المادة 

: صفة اسم الفاعل أو اسم علم على تعّدد" لها إمكان مقاضيالمعجمية؛ فلفظة أو مادة "

أو هكذا يظهر سماعا من عبارة اللفظ المنطوق بعدم  وظيفة القاضي. ويبرز أول اللغز

تها"  في تداخل والتعارض -التمييز المبين بين الحركة واإلسكان لواو في "تزوجت

المنطقي بين الزواج والبنوة واألبوة، وفي النطق المدغم للدال في التاء "ولد تها"، أي 

 تها"ات باعتبار اسم العلم "اإلدغام الكبير. وبالتفكيك على تفصيل األحوال واإلمكان

لشخص القاضي وارتكازا على حقيقة الضمير المشترك هنا في مادته الّصوتية 

ة للتأنيث وضمير المتكلم، الّساكن" ضمير االتصال المؤنث والتاء هاوالمعجمية: "

 في الّصيغة: فيكون الحلّ 

 سألتك يا قاضي تها عن امرأة تزوَجت  تها، هي أمي وأنا َولد  تها! 

هنا إللغاز أطفال يلعبون بين أكواخ على مشرفة المحيط  فأنت ترى أن مسلك الحلّ    

من بعد وعلى بعد اثني عشر قرنا من مجلس أو مناظرة   -بحر الظلمات -األطلسي 

، ومن قبله مناظرة ابن أبي إسحاق اليزيدي والكسائي، وهذا األخير ويونس بن حبيب

والفرزدق، حل إلغاز أطفال يتخذون اللغة غرضا لهوا يعبثون، أنه أعقد تركيبا وأبعد 
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ً مناال، ليس فقط لكون مفهوم الضّ  على مستوى التقعيد لباب الفاعل ولمفهوم  مير الحقا

إليه  فَ دَ الناسخ مع الجملة االسمية، بل ألن ما أشكل على الكسائي وبه هَ  مسّمى

 ً عن ابن أبي إسحاق من أفق التفكير، ومستند الكسائي فيما  اليزيدي، والذي غاب حينا

، ليس سوى التفكيك الداللي للجملة كوحدة الّسديداستحسنه ابن حبيب والحق إنه الوجه 

عالئقيا بالمنطق وبالترقيم. وهو األمر الذي يجليه تمايز سياقي 'فعولين'  محّددبيانية، ال

. أما هنا فحقل اللغز أوسع أبعاًدا، إذ هي مضاعفة على الّرشيدن' في مجلس و'فعوال

قاعدة الجداء الديكارتي ببعد أو حقل المعجم في وحداته الّصوتية الحرف فيها أو الكلمة 

ً )المونوم والمورفوم(، مضاعفة صعوبتها أضعاف بعاداً تين من البون أالّسعبقدر ما بين  ا

 ً  .وإمكانا
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ا، تتجلى المسألة عدً اته ومفهوماته صه تصّورمن بعد هذا العلو المداري للعقل في    

ً الزنبورية بلورة ونموذجً  ما نحن بصدد استجالئه، من المتفاوت في  جامعاً لكلّ  ا تمثيليا

في العقل اللغوي بما هو عليه من  مستقرّ وبالمفهوم الناتج وال تصّورعالقة الحقيقة بال

 ً ا من البيان وعلم األسماء وفي موضوع وخطرً  الشأن والخطر. و هل شيء أعظم شأنا

ً  تصّورعلم النحو بل وفيما ي أن يأتي  ويفهم على أنه علم النحو بالذات، فليس عجبا

( 633( والرضّي )ت530( وابن مضاء )ت830)ت 69الزمان العلمي بمثل ابن جني

 (...769وابن هشام )ت

إننا هنا بصدد نظر مباشر في صلب موضوع سؤال علمية هذا المجموع من القول    

تذكرة العلماء في الربانية عنه بنفس التعبير وذات األلفاظ في كتابنا " عبّرناكما 

"، ننظر إلى نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربي" الجزء األول منه "والمنهاج

من خالل تاريخ هذا الحقل الذي يجوز على االتساع إن شئنا من باب وسيلة  لالّسؤاهذا 

". إنه في بادئ النظر والتمحيص علم النحو العربيالبيان أن ندل عليه بشبه مفهوم "

المنهاجي بهذا الخصوص، خصوص مفهوم العلم والعلمية، إن في المسار المقوالتي 

من التعليم اللغوي مظاهر عدم تحققه؛ فمن بعد البصرة  الّسائدلهذا الحقل وإلى اليوم ب

في  الّسدادائي في المذهب البغدادي نظًرا نقديًّا موضوعيًّا يبتغي وإن ظهر للرّ  ،والكوفة

القول بمعرض عن كونه بصريًّا أو كوفيًّا )طور الترجيح(، فإنه عالوة على دحض 

بل إنك في طرف المسار كله، طور دعوى كمال حقيقة العلم لم يبلغها في نقده وطوره، 

 المتأخرين، ستجد هذا التأطير: 

يرون )الكوفيون( الضمير في أنت وأخواته التاء، وفي إياك وأخواته الكاف، قال:  -"   

 71في الموضعين" الّصوابهذا القول بعيدا من  70)المتكلم هو الّرضّي( وما أرى

 فمما اختار )ابن هشام( من مذهب الكوفيين:»    

                                                   

 69 أبو الفتح عثمان بن جني، ويذهب المؤرخون أن جني معرب لعلم رومي، ولد بالموصل )322ه(، لقي المتنبي ونشأت 

   -!رحمهما هللا تعالى –بينهما صداقة شخصية وأدبية متينة من التقدير واإلجالل   

  70 رضّي الدين، محمد بن الحسن االستراباذي نسبة إلى أستراباذ، الملقب بنجم األئمة )ت 282ه- 1289م(

  71 ن م – ص242



 

142 

وهو ة قال: "وعن الكوفيين إنكار أن التفسيرية ألبتة مفّسرإنكارهم وجود أن ال -9   

 72إلخ"متجه عندي...

، قال: وإليه  -0    اختيارهم شرطية أن المدغمة في ما في نحو أما أنت منطلقا انطلقته

   73...إلخ"ويرجحه عندي أمورذهب الكوفيون 

كما تقدم في ضمن المسائل  ح سبق للرضّي  ومن االتفاق والمصادفات أن هذا الترجي   

التي فضل فيها رأي الكوفيين مستدال في هذا االختيار بعين ما استدل به ابن هشام، مع 

أن ابن هشام ولد بعد وفاة الرضي بنحو عشرين عاما، ولذلك قال البغدادي في خزانة 

افق األدب الشاهد الخمسين بعد المائتين لالشتراك بين الرأيين ما لفظه: "وهذا من تو

 الخاطر كما يقال قد يقع الحافر موضع الحافر".

إعراب فعل األمر بالجزم بالم األمر المقدرة ألنه مقتطع من المضارع المجزوم  -3   

ألن األمر  وبقولهم أقولبها قال: "فحذفت الالم للتخفيف وتبعها حرف المضارعة، 

 75«74معنى ...إلخ"

ً  ومما يدلك على أنه لم يتحقق مفهوم العلمية وال بلوغ العقل  للمقول المعتبر نحويا

العربي إلى اليوم حقيقة العلمية في هذا الحقل هو هذا التعبير للطنطاوي، وهو يتكلم عن 

 الرضي، فيجمع بين:

"وفي الكتاب أمثلة كثيرة من هذا الطراز لمن شاء أن يستزيد، ومن البدهي أن من  -ا   

 76بلغ هذا الحد وصل إلى العنقود."

أنه عّد قياسية تاء الوحدة في الفرق بين اآلحاد واألجناس في المخلوقات » -ب   

وهو قياسي في كل واحد »والمصادر كتمر وضرب، فقال في باب المذكر والمؤنث: 

، ثم هو بعد ناقض نفسه إذ يقول «من الجنسين المذكورين أعني المخلوقة والمصادر

                                                   

  72 الباب األول »أن« - المرجع-

  73 المبحث الماضي – المرجع-

  74 الباب األول »الالم« – المرجع-

  75 ن م – ص280

  76 ن م – ص248
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وليس أسماء األجناس التي واحدها »في شرحه على الشافية أواخر باب جمع التكسير: 

 .77«بالتاء قياًسا إال في المصادر نحو ضربة وضرب ... إلخ

فما سطرنا عليه أو تحته ليس بمسوغ في االستدالل العلمي وال في بيان حقل    

 فيما سطره الدكتور محمد المختار ولد ابّاه: لك مقاالالعلمية. وإن 

 كيف نتعامل مع التراث النحوي:»   

اعتماد هذا التراث باعتباره جزًءا من مقوماتنا الثقافية، فكيف نتغلب  قّرروإذا ما ت   

 على استيعاب مادته الهائلة، ونوعياته البالغة التعقيد؟

وبما أننا هنا ال نعنى بإشكالية اإلصالح النحوي إال من الناحية التاريخية، فإننا    

أبرز اآلراء المطروحة حول التعامل سنكتفي في عصر التجديد والتيسير باستعراض 

 مع هذا التراث.

، عاّمةوقد يكون من األولويات لعلماء النحو اليوم أن يميزوا بين ما هو ضروري لل   

ات الثقافية الّرغبومعين على إحكام اللغة العربية، وتذوقها، وتطويعها لتلبية الحاجات و

والبحوث التي تهدف إلى  تعّمقوالعلمية، وبين ما هو شأن ذوي االختصاص في ال

 إحياء التراث وتطويره، وإبراز قيمته العلمية، والتنويه بأعمال السابقين.

وهكذا جاءت حركة التجديد والتيسير تلبية لحاجة الدارسين اليوم إلى تصفية هذا    

 78«التراث النحوي مما سماه الدكتور شوقي ضيف ب"األعشاب المضرة".

ا سماها الحكماء "الحكمة" من العلم هي العمل؛ فروحه هي الحكمة إن "الغاية" أو كم   

العملية. اللغة شأن األمة جميعاً؛ هو لسانها ولسان بنيها ووسيلة تفكيرهم ومنظار 

هم للحقائق والوجود. وليس يتميّز العالم عن أمته في العالقة باللغة إال بحفظ تصّور

غتها واآلثار األدبية التي ال تنفك لغات األمم مدونتها الممثلة في معجمها وتعابيرها وبال

به العالم  حقا فيما يختصّ  مميّزة عليها منسوج كالم أهلها على منوالها، والمؤّسس

ة للغة القوم، ليس له دونهم من فصل عن جنس أو الّصحيحاللغوي هو استنباط األحكام 
ْم'{)النساءنوع وال عموم إال كما يفقه من قوله تعالى: }لعَل َمهه  نهه يَن يَْستنبطونهه م   (12الذ 

                                                   

  77 ن م – ص255

  78 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب- ص22
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الفالح قائم على أرضه قيم في حقله، والمرابط في رباطه تبيت عينه تحرس في    

سبيل للا، والعالم اللغوي مسؤول عما استرعيه من شأن اللغة في مدونتها ونحوها، كما 

ت في السباق إلى ا بالموتهديدً و وعيداً  علماء وطنه وحتىعن سطالين في إكراهه  يذكر

القنبلة الذرية والسالح الذري، حين علم بتمكن معسكر الغرب بحيازته. مما يستبط منه 

مثله في نسق معسكري اإليمان والكفر؛ وهذه من أولويات األمة وأولياء أمورها، وال 

خير في رجال وال عقول لها تمكن لإلسالم وتحفظ األمن لألهل والديار. هكذا يقول 

باني في تنزيل صريح واضح في تعريف ما فروض الكفاية والعين وفي الذين الفقه الر

ي والزخرف العلمي الّسياسبالكذب  حمدوا بما لم يفعلوا، الذين يمكنون للعدوّ يحبون أن يه 

والتعالمي وهم يحسبون أنهم على شيء في شأن عظيم من أمور األمة وواجب العزة 

 في الدين.

مائي للمنتسبين لعلم اللغة والنحو العربي هو إيجاد العلم، إن الغرض من العمل العل   

المطابق للحق، وهو كما ينبغي علمه، بناء قواعدي واحد  الّصحيحعلم النحو العربي 

، ألنه على غرار القواعد العلمية في غيره من الحقول. فهناك قاعدة تعّددووحيد ال ي

ً واحدة وقانون واحد للذرة، ومثل ذلك للمثلث، و قانون واحد للنظام النجمي  أيضا

فحقيقة ومفهوم علم  والشمسي ولمدارات الكواكب، فكذلك للغات وللغة العربية بالتحديد.

كما جاء في  أن ال يخرج عن كون معنى مجموع قوانيني ونظام مستتب النحوي ينبغي

 كلمة حجاج معبرة لمحمود الطناحي رحمه للا:

"تقعيد القواعد:     

تهى علم وصناعة، وقد قعد النحاة القواعد بناء على الجمهور األعظم الذي ان إن النحو   

ا، فهو نظام مستتب، مبني على األكثر والشائ ا ونثر  ع، ولذلك إليهم من كالم العرب شعر 

م بما يوجد إن أئمة النحويين كانوا يستدلون على ما يجوز في الكال»يقول ابن عصفور 

 في النظام.

... 

و حريص على هذا النظام، متشبث به، فما خرج عنه رفضه أو ضعَّفه أوالنحوي    

حوي شذَّذه، وال يبالي النحوي أي نص كان هذا الذي خرج عن النظام، ولذلك يضعف الن

لم النحاة بعض القراءات القرآنية اآلتية من طريق التواتر. فقد تك -بناء على نظامه –

{ ي: }إنَّ هذان لساحران{ بتشديد نون }على قراءة نافع وابن عامر وحمزة والكسائ إنَّ

{ بعدها، وحقه النصب. وتكلموا على حذف الفاء في جواب   من «أما»مع رفع }َهذان 
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ي في أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست ف»قوله صلى هللا عليه وسلم: 

 عليه هللاصلى رسول هللا صلى ». وحقه: فما بال...، وتكلموا على حديث: «كتاب هللا

، «رجال»حاال، وقبله نكرة  «قياما  »، لمجيء «وسلم قاعدا ، وصلى وراءه رجال قياما  

على قول  أيضا  وحق صاحب الحال في النظام النحوي أن يكون معرفة، وتكلموا 

أخوك.»، وحقه «مكره أخاك ال بطل»العرب:   

... 

له، وما فما وافقه قبفالنحوي يعرض كل ما يرد عليه من كالم ونصوص على نظامه،    

هذه  خالفه رفضه، فلئن كانت عداوة بين النحاة والشعراء لهذه العلة، وجب أن تكون
 العداوة أيضا   بين النحاة وكل من تكلم بكالم خالف فيه النظام واتبع هواه."79

ة لوظيفة العالم اللغوي وإغفال حكمة العلم، الّصحيحة غير الّصورفاإلبقاء على     

مفهوم النحو، كل ذلك مما يلزم العقل اللغوي النحوي التسطير عليه  تصّوروأعظم منها 

وإزاحته كما أشار إليه وبه الدكتور شوقي ضيف. ومنطقيا توافقا مع المفهوم الذي ال 

صحابه أنه شأن خاص يصح غيره لمفهوم النحو، فإن ما ال يكون، من هذا الذي يراه أ

ة التي ال الّصحيحا، ما ليس يكون هدفه تحديد القواعد تعّمقواختصاص ويزعمونه 

يصح غيرها في النطق واإلعراب، الذي يهم كل عربي بما هو واجب عليه األخذ 

بأسباب العلم والنحو عصب البيان العلمي كله وأساسه من المنطق إلى الرياضيات إلى 

علوم المسخرة لمجال االستخالف، كل ما ال يخدم هذا الهدف هو ما يبنى عليها من ال

من هذا الذي يجب أن يزاح ويوضع في خانة ما عبر عنه ب "األعشاب المضرة" 

 !ا والبالغة التعقيدالهائلة كمّ 

واقتضاء لهذا االرتباط التقريري المنطقي بين الحقائق الثالثة: إحكام اللغة يكون    

 الّصوابنحوها، ال نشك في مجانبة أخينا الدكتور ولد اّباه  بإعرابها الذي هو عصب

 والتباس األمر عليه في قوله هذا:

ويجب أال ننسى أن هدف النحو هو إحكام اللغة وأنه قد يكون اإلنسان خبيرا بنحو »   

لغة ما، دون أن يعرف هذه اللغة، وقد يكون متمكنا من اللغة دون معرفة قواعدها 

                                                   

  79 مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي- القسم األول – ص219-212
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نشأة غذاء يرضعه الصبي من ثدي أّمه وصدى للهواء الذي يتنفسه في النحوية فلغة ال

   80«بيئته، فيتحول مزاجاً يقدمه الفكر واللسان في آن واحد وبطريقة آلية.

بالطبع لن ندخل هنا في تفريعات منطقية لتبيان الفروق بين اللزوم واالستلزام    

والتكافؤ، ولكن نحصر الخطاب في مستواه الطبيعي، النحو غايته إحكام اللغة، وهذا 

ليس يعني إال التقرير، وقد يكون النحو من غير معرفة للغة، مما ينتج عنه أن معرفة 

ما  –" وقد يكون التمكن من اللغة إحكام اللغةم ومدلول "اللغة ليست مكونا في المفهو

ما نظنه يهباينها عن  –من غير هذه القواعد النحوية  -نظنه يهباينها عن إحكام اللغة

  -النحو

" مع المضارع تفيد التقليل، واألمر هنا هو الشرط الكفائي للنحو في إحكام اللغة قد"   

يكون متمكنا من اللغة دون معرفة قواعدها" وقد من غير ضرورة أو لزوم. وقوله: "

إذا كان لمفهوم اللغة حقيقته العلمية كونها منطوقة بميزان الرحمان المنطبق عند أهل 

العلم باإلعراب، فمعناه، أنه يحقق ذلك سليقة على ما أشار به سيبوبه في المسألة 

ه تصّورير أن يالزنبورية ومعنى قولهم عن األعراب أنه ال تتسيغه ألسنتهم، من غ

 كقواعد لعلم مصطلح عليه عند الناس بعلم النحو، إذا كان كذلك فالكالم صحيح.

" تنتمي إلى اللغةوحقيقة االلتباس مردها تداخل دالالت غير منضبطة لمفهوم "   

الدراسات االجتماعية واأللسنية الحديثة، التي ال يبقى فيها علم النحو، إال فرعا تشجريا، 

" الكالم" و"اللغةنية اجتماعية تاريخية وثقافية. وهنا نجد مفاهيم منهاجية ك"من اللغة كب

عند دوسوسور، والكفاية اللغوية واألداء اللغوي عند تشومسكي، وأشباه مفاهيم 

 "األلسنية الرياضية" و"األلسنية الجغرافية" وغيرها.

 ولعل الجوار البعدي القريب الذي يقول فيه:

هؤالء الفصحاء في الزمان والمكان. فالعرب الذين يستشهد بهم ابتدأ ثم حهصر ... »   

تاريخهم من الجاهلية إلى أواخر القرن الثاني. فآخر من استشهد به سيبويه هو إبراهيم 

ه. أما الذين جاءوا بعده من محدثين ومولدين فقد تهركوا 950بن هرمة المتوفى سنة 

الفصيحة إلى وضع العامية وهي حقيقة تؤكدها لفساد لغتهم، وانتقال اللغة من صيغتها 

روايات تاريخية تبين أن القرن الثالث للهجرة شاعت فيه لهجات عامية، ليست معربة. 

 حتى أن اإلعراب في الكالم العادي صار مستقبحاً. ويقول ثعلب:

                                                   

  80 ن م – ص28
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 إن شئت أن تصبح بين الورى   ما بين شتام ومغتاب

 «بإعراب فكن عبوساً حين تلقاهم   وكلم الناس

 لعل هذا إن عرضته على سابقه اتضح لك ما أردنا بيانه؛ فانظر إلى هذه التعابير:

 فساد لغتهم -
 انتقال اللغة من صيغتها الفصيحة إلى وضع العامية -
 لهجات عامية، ليست معربة -

ا عن مفهومها في سياق الحديث عن يبعد إن قليال أو كثيرً  فالمفهوم االجتماعي للغة   

بل وإن  فيما اشتهر من دواع في فكرة القيام به وضرورته من أجل نفس  علم النحو،

وي من هلع أبي األسود الدؤلي حين خاطبته ابنته وهي تريد أن تخبره  حفظ اللغة، َما ره

"، والخطأ الفاحش في قراءة قوله تعالى من اآلية !ال أن تسأله فقالت: "ما أشدُّ الحرّ 

يَن َوَرسهولههه'{)براءةالكريمة من سورة براءة: }إن   ك  ْشر  َن المه يٌء م  ( فيمن قرأها 8للاَ َبر 

ً }ورسول ه{ بالكسر.. إن في هذا لشاهدً  فيها من غير  للغة وال تمكنَ  في أنه ال إحكامَ  ا بينا

 ا، وإحكامه في النطق بها.تمكن في إعرابها إن سليقة أو تعلمً 

 إن التحليل الجلي لهذه النظمة: 

 ([769ابن هشام ) -(633الرضي ) -(530ابن مضاء ) -(830]ابن جني ) 

تحليل هذه النظمة في حقل النقد العلمي التاريخي بمنظار التأصيل المعرفي من حيث 

الوسيلة والمدار العقلي أو النسق العقلي، يهستنبط منه بصفة جلية ومباشرة أن حتى ما 

وعلما لدى العقل العربي  أطوار النحو العربي تكوينا مستقرّ اعتبر ويعتبر نهاية و

ا، بعد طور النضج والكمال على تعبير الشيخ الطنطاوي، الطور تصّورمفهوًما و

( 039( شيخ الطبقة السابعة وثعلب الكوفي )ت035المنتهي بعصر المبرد البصري )ت

شيخ الطبقة الكوفية الخامسة، وما بعد ذلك من طور ومراحل من قرون التعليق 

إلى محط عصا الترحال، ومحل النزوح من بعد سقوط بغداد والترجيح والشروح، 

ومجمع  مستقرّ .. واألندلس الفردوس المفقود؛ فابنه هشام  معياري ا معلم الّرشيدعاصمة 

األندلسي  -البغدادي -الكوفي -المشهور مما اعتبر من المذاهب النحوية: البصري

 المغربي..
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المنهاجي لمقول نقاط هذا المنظم الجليٌّ أنه حتى إلى الطور وبالنقد المعاييري و   

ملحظه بادئ النظر، فسواٌء الرضي أو ابن هشام ومع ثبوت مصداقية لسانهما، بقيا 

دون اإلمساك بخطوط العلمية والصعود إلى المدار العقلي المنطقي للعلم كمنظومة من 

هذا الحقل األحكام متكاملة متناسقة ال دخل فيها للرأي؛ فهما معا كانا في تماس ب

 ً ً  والمدار، حيث نلفي ميال ما نحو التحليل البنيوي التركيبي، معجميا ، لكن من ودالليا

دون تبني أو بلوغ هذا المدار، الذي كان ابن جني وقد جاء قبلهما بثالثة قرون، كان 

 أقرب إليه منهما. ويأتي ابن مضاء الذي أجاء به الزمان العقلي وليقع على مدار علّي  

ا هو من التحليل البنيوي كما سيأتي مع الرضي وابن اته، لم يكن عنده ممّ من مدار

 ً ، كان كما أشرنا إليه، به قوة وصبغة المصداقية قوية، تخالف هشام تخلال عارضا

ً  المذهب البصري حيناً  ا، بل هو خرج عن طوق كليهما معً  والكوفي حينا آخر، وأحيانا

 منظارهم جميعاً.عقل القوم وعال مداره  منظارهم أو على 

 لكن ههنا لبس عظيم واختالط ال شك فيه؛ ويكفي أن نقول ونبادر التصريح بأنه يهمّ    

د على الرّ "، مرتكز ومناط كل الكالم حول ابن مضاء وموقفه في "العاملمفهوم "

ال زال هو  تصّور"، أي نحن بصدد تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان" و"النحاة

إلى يوم الناس هذا، لسجال عقولي يخص قضية خطيرة الشأن في سؤال ما هو  تصّورال

 النحو العربي في جوهره.

العلم اإلنساني ومعرفته لم يزاال بسنن التراكم واالستنباط في اتساع مبارك وتمدد  إن     

' ا قَرأْ وَ  ْن َعلق  ي َخلَق' َخلَق اإلنَساَن م  ي َعل َم كريم: }ا قَرأْ باْسم  َربّ َك الذ  َربَُّك األكَرمه الذ 

( ورائزه في ذلك دليل الحق بلزوم الحجة 5..9بالقلم  َعل َم اإلنَساَن َما لْم يَْعلَْم'{)العلق

ً ة ونور البرهان الّساطع ا لحقيقة العلم، ال مجرد اللفظ بغير يقين وال مؤّسسو هاديا

تستجلى للنظر على غير " يمكن أن العاملتحقيق. والحق إن  إشكاَل وقضية مفهوم "

الئمواحد من األنساق المنطقية بحسب ما يرى  ا للمخاطب؛ فاالبتدائي منها نسق مه

المنطقي على البعد المقوالتي المجّرد والبسيط. وأما  الّربطالكفاية واللزوم اقترانا ب

المقتضي لمقامنا هذا، فهو التعميل على مستوى األبعاد التركيبية للموضوع والعمل 

في الحقل الرياضي والمختبراتي الطبيعي وما إليه.  قّررعلى شرطه، مما هو سار وم

ن مفهوم القياس، المفهوم ا أشكل ملكن قبل ذلك ال بد أن نقدم بين يديه بالحديث عمّ 

 المرتكز في بيان هذا الحقل، حقل علم النحو.
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 الفصل الرابع 

 القياس العلمي والتوّسع اللغوي

 

ل لنا بما تقدم وضوح تمايز العناصر البيانية للمدّونة اللغوية لقد جاوزنا وتحصّ    

وإنما هو الطور أو والنظمة القواعدية، وأن ما بينهما ليس هو النحو أو علم النحو، 

ة كما ممّيزللقيمة أو الوشيجة البديعة ال مفّسراألطوار التكوينية لهذا العلم. وهذا هو ال

". لكن المسألة الزنبورية نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةأومأنا إلى ذلك لكتاب "

بصفتها التركيبية الجامعة ليست بما هي عليه موضوعيا ظاهر النظر ليست أحادية 

ة، فهي تتجاوز الداللة على التمايز أعاله، تتجاوزها إلى إبراز تفاوتات بل الجه

وتناقضات مقابلة، وضًعا وقيمة نقدية، للسلم األطواري وطبقات النحويين في كتاب 

 وبيان وحديث الطنطاوي.

من حسنات الطرح النظماتي أو اآللية النظماتية أنها قبل كل شيء تنبني على شرط    

عقلية، أو بمعنى مبسط وقريب،أن يكون العقل قد فقه وفهم ما تتميّز به من المسايرة ال

، ال مجّرد إلقاء التعبير واأللفاظ الّرصينوجهة النظر النقدية والتقويم العلمي الراسخ و

ة األسلوب وجماليته وسحره اآلسر، ومن على عواهنها من غير اعتبار سوى لصحّ 

وال حقيقة منضبطة، كما هو الحال  مستقرّ ر هذا الكالم واألسلوب عن أمر غير أن يعبّ 

فيما يقدمه كثير من األدباء وقدمه مشاهيرهم على أنها أعمال وبحوث علمية، وما هي 

عند المستبصرين من العلمية في شيء. ولست أريد بهذا كتاب نشأة علم النحو وتاريخ 

" القياسظماتيا أن نأخذ العنصر البياني "أشهر النحاة على التخصيص، ولكن يكفي ن

ألنه المكافئ التقريري للقاعدة التي بدورها مكافئ لحقيقة العلم، فننظر ما مفهومها من 

 !حيث الثبات والتغير

لم يحصل إال من بعد القراءة وعملية الفحص  محّددبالطبع هذا التوجه ومنحاه ال   

الساري خالل فصول الكتاب، ومن بعدما  الكلي للكتاب، أي باستشعار ولمس االختالل

ت وظهرت ماثلة بارزة أكثر المواضع والعناصر البيانية في هذا التفاوت حّددت

 واالختالل. يقول محمد الطنطاوي:

ألنواع اإلعراب  عاّمةرأى ذلك البصري وقد رغب رغبة صادقة في وضع قواعد »   

ار على منهاجها بدقة وحزم في جزئيات الكالم عند االستعمال يجب أن تطبق ويس
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ويتحامى بها عن األساليب المبهرجة، فلم يجد بدًّا من أن يقف عند الشاهد المذعن 

ة، أو الشاذة أو الّضعيفبصحته المتكاثرة ضارباً صفحاً عما عداه من المرويات 

المنحولة، مما يؤدي اعتمادها إلى الفوضى واالضطرابات وعدم الوقوف عند غاية، 

من البصري نزوع إلى شنشنته األولى. أما الكوفي فقد حمله على مسلكه وذلك كله 

احترامه كل ما ورد مسموعا من العرب وكفى، والتيسير للناس أن يستعملوا 

استعماالتهم على مقتضى ما أثر عنهم، فال ضير على القائل متى حاكى أي استعمال 

هذا مع  –ها دون العكس كان، وما القواعد إال وليدة اللغة، فهي ذات سلطان علي

الترخيص بالقياس على مقتضى الرأي إذا فقد الشاهد، وما كان ذلك من الكوفي إال 

ً تأثراً بنزعته الطبيعية   .أيضا

من ذلك ترى أن كال من المذهبين قد اتخذ له سبيال خاّصة عرف بها حتى صار لكّل     

 طابٌع يخالف طابَع اآلخر، فكان نتيجة ضرورية لهذا أمران:

األول: أن ما كثر من األمور األربعة التي تخلفت عن القياس عند البصري بحسب    

 ر قد قلت عند الكوفي.المقتضيات من التأويل والشذوذ واالضطرار واالستنكا

الثاني: أن األقيسة التي اعتمد عليها البصري في تدوين مذهبه على العكس من ذلك،    

فهي قليلة عنده بالنسبة إلى األقيسة التي تكون منها المذهب الكوفي، ومن ثمة قيل إن 

 ، ومذهب الكوفيين مذهب القياس، ولذا يقول الكسائي:الّسماعمذهب البصريين 

 «81لنحو قياس يتبع   وبه في كل أمر ينتفعإنما ا

من أهم الحقائق األقرب إلينا جميعاً وال نكاد نأبه بها وال نكثرت بتبعاتها هي داللة    

المنهج على العقل أو لنقل داللة مستوى المنهج على موقع مدار العقل ومستوى تفكيره. 

يات المنهج، فليكن تعبيرنا بالطبع هذا إن درج التعبير عنه بابستيمولوجية المنهج وآل

عنه بما هو أنسب وأقرب للخطاب فصال وفهًما، بداللة المنهج أو التقويم الداللي 

المنهجي للعقل، من حيث هو كائن مفكر يفكر ويفترض، أو يزعم لنفسه كذلك التفكر 

 والعلم ومسايرة العقول واألمم العقلية في التفكر والعلم والعمل بالطبع.

عن معنى القياس وسألت عنه أو سألت عنه في الناس، حيث في القياس  إنك لو بحث  

الحق والواقعي هم هو، ال كما زعم تلقيناً أعرابه الحليمات، لتراءت لك بابل بالتنوين 

سوى قوالن  محّصله كما هو اإلمكان الحّددليس بها قانون. ولن تجد وليس يوجد ما ي

                                                   

  81 البيت في مطلع قصيدة في المعجم، واإلنباه ترجمة الكسائي.- المرجع- 
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ى مستمدة من مبدإ علمي كوني وثنائية يفيان على القصد؛ أما األول فحقيقة كبر

، والبناء عليه هو قوة ما جاء في مقال موقع 82معاني اللفظ تعّدد، المعنى( أو الّسياق)

"، لكن ينبغي أن يفهم معنى القوة هنا بأن وضع العقل المستشكل عليه هذا سطور"

 ه احتياجنا األساس لقوله:حّددأو المفهوم ي الّسؤال

 المعاني في اللغة تعّدد»

عة على دول ال    ّ عالم، كانت اللغة  العربية اللغةَ الثريَّة من بين باقي اللغات المتوز 

، وي عرف وتَشكَّل هذا الثراء في كلمات اللغة، فالكلمة الواحدة كانت تحمل أكثر من معنى

ال ب دّ من معانيه، وت تعدّدالمعاني بالمشتَرك اللفظي واللفظ المشتَرك، وهو الذي  تعدّد

ح معناه ، فالمعنى يتضالّسياقمعرفة هذه المعاني وتوضيح مفهومها من خالل القرائن و

عنى، وي عرف مفهومه عن طريق سياقه، ومن أمثلة ذلك كلمة العين والتي لها أكثر من م

لكثير من فلفظ العين ي طلق على ما ي بصر به اإلنسان، وعلى َمنبع الماء، إضافة إلى ا

الحي، الكلمات، فهي كلمات تتضح معناها من خالل تعريفها بوجهيها اللغوي واالصط

ا، ف مثال ذلك دة، وكل لفظة يدل عتعريف القياس لغة  واصطالح  ليها اللفظ للقياس أوجه ع 
ك ا لفظي ا.«83  المشترك ت سمى مشتر 

ي يوسف في أما القول الثاني وهو ما جاء في موقع ملتقي الحديث لألخ الكريم راج   

 ":القياس المنطقي والقياس الفقهي"

يقول الشيخ عبد الرحمان حنبكة في كتابه المانع ضوابط المعرفة )القياس المنطقي »   

ب منها إذ يأتي صيغة شكلية إلثبات حقائق سبق العلم بها ولكن حصلت الغفلة عن جوان

 رها(بها عليها أو ملزما التسليم بها إن هو أنكالقياس المنطقي من

... 

يقول زكي نجيب محمود )إن منهج البحث عند أرسطو هو في صميمه منهج إلقامة    

البرهان على حقيقة معلومة ال للكشف عن حقيقة جديدة وهو بعد ذلك منهج يراد به 

 إقناع من يختلف وإياك في الرأي(.

                                                   
82 Polysemy 

  83 موقع سطور
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إذن فهو قياس وليد التفكير االستنباطي الشائع في عصره فأتى به ليكون على صورة    

البرهان الهندسي فيبدأ بأقوال مسلم بها ثم يمضي في استنباط النتائج التي تترتب عليه 

 بعكس القياس األصولي الذي يسعى لحل المسائل الشرعية.

األركان ونوع النتائج إال أن هذا لم وبالرغم من الفرق بين القياسين في المقدمات و   

يمنع الفقهاء من استعمال القياس المنطقي كنوع من االستدالل العقلي بجانب األصولي 

 «األصيل في الشريعة اإلسالمية(.

الشطر الثاني هنا من القول هو تأطير أدق للقول األول. أما حصر القياس المنطقي    

 ن مقول العقم الذي سبق أن عرضناه وبينا خطأه:  في المعلوم يراد إثباته، فهذا هو عي

 ولم يفقه لم أنه محال ال وعقميته، المنطق بشكلية يقول الذي إن»   

 والفارابي أرسطو عند فالمنطق للمنطق.  الحقيقي الجوهر يستوعب

كماء وعند سينا وابن  وآلة، ميزان هو إنما الحقيقين الرياضة وعلماء الح 

 ولهذا مادته. تصنع أن البناء آلة وال الموزون يخلق أن للميزان وليس

 والدقة التسديد بوجوب التعليمي النص على بقوة وسطرنا قلنا بالذات

قدمة لمفهوم التحديد في قدمات أو الم   .القياس هو ما تعريف في الم 

 القواعدي محص لال على بتعميله ولكن وحده، بالقياس يتم ال البناء إن

 مؤكد وإما اتصاال، متصل بناء أداة إما فهو .اإلدراكية النظمة أو والمعرفي

 امتالك أي األولى، االستلزامي العقلي الحدس حالة البنائية للصلة

 م صدق وإما الحدسية، النقطة نحو كطريق والمعرفة للقواعد النظمة

ري الذي والتراب ط للتوافق  في المستجد االكتشاف وحقيقة مصداقية قر 

 للبناء الالزبة األداة هو يكون وبالتالي. ومعرفة قواعد اإلدراكية النظمة

 .واالكتشافية الحدسية أو المتصلة أبعاده كل على والمعرفي الرياضي

 بنائية أداة واالستلزام القياس فيه يظهر قد المتصل البناء كان وإذا

 سالمة تأكيد في سواء غيرها في فإنه وسريانه، تعميله لبداهة قريبة

 وحبل الخبير آلة بمثابة هو االكتشاف حقيقة تقرير أو واالنتقال البناء

 حقيقة تكمن وهنا .المعالق هي الحدس نقطة حيث الجبال متسلق

 األخير هذا فإن الرياضي، غير يعلمه ما ظاهر على تبقى وال القياس

 والمراد والمعرفية، القواعدية النظمة في كلها العملية أن له يتجلى

 لنسق البنائية الفعالية فتبرز الثالثة، البناء تبعًا ألضرب وغايتها منها

 -ضد صيغة خاص ة المتكافئة صيغه اعتبار تحوالت خالل من القياس

 .المقابل



 

154 

 البناء في الفعالة اآللة هو عموما والمنطق القياس إن القول وجملة   

ة المعرفي  القواعدي محص لال فيه والمادة خاص ة، والرياضي عام 

لق لما ميس ر وك ل التحصيل؛ همة علو وعمدته فكنهه والمعرفي؛  .له خ 

 الحل مثال لنأخذ وأتمه؛ الوضوح سابغ )أو مسبغ( على البيان   يكون ولكي

 لحل فإنه والتقني؛ العلمي الس ؤال عموم وكذلك المسائلي الرياضي

 :العقل شرط بعد من واضحة شروط هناك كانت مهما مسألة أية

 .ةم الئمال ته ومرجعي الموضوع تحديد 1-

عطى الكافية المعطياتية النظمة 2-  المعرفي محص لوال المسائلي )الم 

 .اآلني التجميعي واعتبارها والقواعدي(

 .االستلزامي النسق لتعميل التناسق مبدأ تعميل 3-

 والثالث التناقض وعدم االختالف مبادئ وباعتبار ذلك، أجل ومن

 األول التناقض، لعدم المسائل حالة في اعتباري كمكافئ المرفوع

 المسار سالمة في والثاني اعتباريته، أو وكونه العقل سالمة في شرطا

 النظماتية الكفاية بعد من المنطقي االستلزام يبقى ، الحل في البنائي

ابط البنائية األداة هو االستلزام نسق يبقى اإلدراكية،  بين والواصلة ةالر 

لوال منها المعطاة العقلي اإلدراكي المجال نقاط  البناء الستقرار ةمكم 

 لعناصر نة المكو هي التوازني مستقر  ال النقاط هذه .وتناسقه وتمامه

 84.«الحلول أو الحل

وإذن فهذا االضطراب الحاصل في استعمال لفظ القياس، يدل على افتقاد المعيار    

به في كل  حّددوالمفهوم الذي يت تصّوراالصطالحي المقيد والموجه لهذا االستعمال ولل

 .الّسياقحقل يستعمل فيه ويكون بمثابة 

يس في النسق وليعلم أن الفرق بين القياس المنطقي االستنباطي والقياس الفقهي ل   

 ً ة قّرر. وإنما هو في تقرير المقولة الكلية؛ حيث تكون في النسق االستنباطي مإطالقا

يجب عليه تعيين مقدمتها المنطبقة  مثبتة، بيد أن الفقهي وجب عليه تقريرها، وتحديداً 

بالطبع بالعلة، ولهذا بالذات كان عضل التعليل عضال فقهيًّا. وقد أفضنا وأسهبنا في 

ضالل " و"إبطال فصل األصول": "الفقيه الربانيء هذا وبيانه في جزئي كتابنا "استجال

 ".المقاصديين

                                                   

  84 د. طه عبد الرحمان في الميزان – ص299-292
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ه في معناه تصّوروامتداد االختالف في لفظ القياس فيما دون هذا التمايز هو    

المعجمي غير العقلي وغير المنطقي من جهة قيمته المنطقية المنتجة، أي من جهة 

. وكلما كان الّصنفإمكان اعتباره ممثال لصنف تبنى عليه مقولة تكون قاعدة لعناصر 

التصنيف صعدا كان التقعيد أعلى حتى يبلغ التصنيف القانوني، فيكون ويصبح حينها 

هذا هو معنى القياس عند سيبويه رحمه للا؛ ويا ليت شعري هل هو التقعيد العلمي، و

 يدرك مدى التناقض في هذا القول:

الثاني: أن األقيسة التي اعتمد عليها البصري في تدوين مذهبه على العكس من »   

ذلك، فهي قليلة عنده بالنسبة إلى األقيسة التي تكون منها المذهب الكوفي، ومن ثمة قيل 

 ، ومذهب الكوفيين مذهب القياس، ولذا يقول الكسائي:الّسماعصريين إن مذهب الب

 «85إنما النحو قياس يتبع   وبه في كل أمر ينتفع

 ومثله في قوله:

 موازنة بين المذهبين»

ا كفة البصريين. ولسنا في حاجة مرّجحال إخالك بعد أن تستحضر ما عرضناه إال    

التشعيب الفائت، ليتركز في الذهن ويبقى في  إلى البسط بعد ما فات، غير أننا هنا نلم

الذاكرة، فنقول إن مذهب البصريين إنما رجح ألنه نشأ على مالحظة أمور ثالثة ال 

 يراها الكوفيون:

على القياس فال يصيرون إليه إال إذا أعوزتهم الحاجة،  الّسماعأنهم يؤثرون  - 2    

لكثرتهم حولهم قد تعصبوا في وحملهم على هذا سهولة اتصالهم بجمهرة العرب، و

رواياتهم فال يحملونها إال عن موثوق بفطرته. أما الكوفيون فعلى عكسهم فضلوا القياس 

في كثير من مسائلهم لتنائيهم عن خلص العرب، ولذا تساهلوا في رواياتهم  الّسماععلى 

 عن أعراب ال يرى البصريون سالمتهم.فتلقوها 

هم فلم يدونوها إال بعد توافر أسباب االطمئنان عليهما أنهم احتاطوا في أقيست - 2   

بخالف الكوفيين الذين تفككوا من قيودهم، ولذا يقول السيوطي: "اتفقوا على أن 

 86البصريين أصح قياساً، ألنهم ال يلتفتون إلى كل مسموع وال يقيسون على الشاذ."

                                                   

  85 البيت في مطلع قصيدة في المعجم، واإلنباه ترجمة الكسائي.- المرجع- 

  86 االقتراح في أصول النحو للسيوطي – ص100- المرجع
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أنهم ال يعولون على القياس النظري عند انعدام الشاهد إال فيما ندر جدًّا. أما  – 3  

 الكوفيون فطالما جنحوا إليه، وسلفت لك أمثلة من هذا النوع.

فهذه األمور الثالثة التي تولد عنها االختالف بين الفريقين. في المسائل الجمة    

في اللغة  الّسماعإذ ال ريب أن  تضافرت في النهوض بمذهب البصريين على الكوفيين،

ركن، ألنها ليست فلسفة يتحكم فيها ميزان العقل والدراية. والتشدد في القياس الذي 

يؤذن بصحة نظائره حتم الزم، وإلغاء القياس النظري في اللغة مستقيم مع الواقع؛ هذا 

 87«حال المذهبين في مجملهما وإن ظفر مذهب الكوفيين في بعض المسائل.

ليس عليك أو علينا وما كان على الطنطاوي إال أن يرتب معطياته فيستقيم كالمه ف   

 ويتجلى فتنزاح جميع تناقضاته:

 ركن في اللغة، بل هو الركن األساس السابق لغيره. الّسماع -ا    

 = االستقراء المنتج لتقعيد القياس.الّسماع –ب    

بله، بل هو شرط فيه، فال قياس في ليس يعارض القياس وال هو يقا الّسماعومنه ف   

الممثل لمدّونة التقعيد. ومنه ال قيمة حقيقية للسماع من  الّسماععلم اللغة والنحو إال ب

غير صفته المنطقية التقريرية. وهذه التقريرية المنطقية هي التي تكسبه الصفة العلمية 

وهذا المعنى للقياس المصطلح عليها ب"الشاهد". وأعراب الحليمات ليسوا بهذه الصفة. 

هو الذي أراده مؤلف تاريخ النحو العربي في قوله عن عبد للا بن أبي إسحاق: 

وأوضح الدكتور عبد العال أن قياسه لم يكن قياسا أرسطيا وال أفالطونيا. وإنما كان »

قياس فطرة وعقل. مثل ما قال عمر بن الخطاب ألبي موسى أن يعرف األشياء وأن 

 88«يقيس عليها.

 قول سيبويه:ي

 هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع»

 بلغة أهل الحجاز، ثم يصير إلى أصله

 وذلك الحرف ما. تقول: ما عبده للا أخاك، وما زيٌد منطلقاً.   

                                                   

  87 نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة – ص122-125

  88 تاريخ النحو العربي – ص52
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وأما بنو تميم فيجرونها مهجرى أما وهل، أي ال يَْعَملوَنها في شيء. وهو القياس، ألنه    

 ليس بفعل وليس ما كليس، وال يكون فيها إضمار.

 89«وأما أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها.   

لى شيء من ومما يقبح بعده ابتداء األسماء ويكون االسم بعده إذا أوقعت الفعل ع»   

سببه نصباً في القياس: إذا، وحيث. تقول: إذا عبَد للا تلقاه فأكرمه، وحيث زيداً تجده 

 90«فأكرمه؛ ألنهما يكونان في معنى حروف المجازاة.

كما أن ما كليس في لغة أهل الحجاز ما دامت في معناها، وإذا تغيرت عن ذلك أو »   

 91«ت فيها كلغة تميم.قدم الخبره رجعت إلى القياس، وصارت اللغا

وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس مئين أو مئات، ولكنهم »    

شبهوه بعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا ما يهبي نه به العدده واحداً، ألنه اسم لعدد كما أن 

 92«عشرين اسم لعدد.

 -للدكتور محمود الطناحي  93وجاء في مقالة "النحو العربي .. والحمى المستباح"

 :-!رحمه للا

 كتاب سيبويه والقياس:»

وي أن أبا عمر الجرمي     أنا مذ ثالثون سنة »قال:  –من نحاة القرن الثالث  –وره

، فحدث ابن شقير بهذا الحديث المبّرد، على «أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه

وأومأ بيديه إلى  –الجرمي يقول هذا  أنا سمعت»! فقال المبرد: سبيل التعجب واإلنكار

وذلك أن أبا عمر الجرمي كان صاحب حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في  –أذنيه 
(، 2/5، )كتاب سيبويه «الحديث، إذ كان كتاب سيبيويه ي تعلم منه النظر والتفتيش

لناس قال الجرمي: أنا مذ ثالثين سنة أفتي ا»وروى ياقوت هذا الخبر برواية أخرى، 

في الفقه من كتاب سيبويه، فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: أنا رجل مكثر من الحديث، 

                                                   

  89 الكتاب- مكتبة الخانجي –  تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون - ط3 - ج1 – ص59

  90 ن م – ص109-102

  91 ن م – ص122

  92 ن م – ص208

  93 مجلة الهالل – سبتمبر 1882م- المرجع-
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، )معجم األدباء «وكتاب سيبويه يعلمني القياس، وأنا أقيس الحديث، وأفتي به
 ، طبعة د إحسان عباس(، وهي أصح الطبعا ت.2443ص

الجرمي يوما  وكان أبو عمر »هذا وقد روى الزجاجي قصة تؤكد هذا الخبر، قال:    

في مجلسه، وبحضرته جماعة من الفقهاء، فقال لهم: سلوني عما شئتم من الفقه، فإني 

أجيبكم على قياس النحو، فقالوا له: ما تقول في رجل سها في الصالة، فسجد سجدتي 

السهو فسها؟ فقال: ال شيء عليه، قالوا له: من أين قلت ذلك؟ قال: أخذته من باب 

م  الترخيم، ألن الم   م ال ي َرخ   .«َرخ 

عن أبي زكرياء الفراء، بإجابة أخرى شبيهة بالسابقة،  أيضا  ورويت هذه القصة    

َر ال ي صغ ر  مرة أخرى، »وذلك قوله:  غّ  أخذته من كتاب التصغير؛ ألن االسم إذا ص 
 94«(.252,252)مجالس العلماء للزجاجي ص

ضوح وليحسم في أمر ما المعنى الذي وال شك أن هذا الكالم وهذا البيان ليبين بكل و

ه للقياس، فليس له من مشترك مع المعنى الذي جاء في قول الكسائي وهو تصّوركان ي

 النحو، ليس بينهما من صلة إال اللفظ. حّددي

 

  

                                                   

  94 مقاالت العالمة الدكتور محمود محمد الطناحي- القسم الثاني – ص438- 438
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 الفصل الخامس

 تقويم عمل ابن مضاء
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 سداد النقد -1

 

نة من الدرجة معادالت معيّ  لقد كان ركن استداللنا في مفارقة بومبيلي حين أراد حلّ    

، المعيار الذي ينبغي أن 95الثالثة مطبقا قاعدة كاردان وتارتاجليا، هو المعيار األبعادي

ا للجبر إذا ما أريد لهذا األخير حقيقته وجوهره كامال غير يالزم وال ينفك مالزمً 

رقة كان هذا هو المرتكز المتين وشاهدنا الحاسم في برهاننا على السّ منقوص؛ وبالطبع 

وليس لمخصوص من  لكلّ  الغربية في حياز السبق وصعود المدارات العقلية؛ فالحلّ 

منطقا وفلسفة  هذه الدرجة من المعادالت هو في البعد الهندسي المخروطي، وال يصحّ 

 ً ا في البعد الجبري األحادي وفي مجموعة )ابستيمولوجيا( أن يكون منحصرً  وفقها علميا

األولي  المكّوناألعداد الحقيقية بالتحديد؛ وهذا ال يعني البتة عدم وجود هذا البعد أو 

الجبري، ولكنه جزئي بعد إلى أبعاد أخر؛ فكذلك هي قضية ابن مضاء مع النحويين أو 

 كذلك هي قضية "العامل"؛ يقول ابن مضاء:

اب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه، وأنبه على ما "قصدي في هذا الكت     

 أجمعوا على الخطإ فيه.

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم ال يكون إال بعامل لفظي، وأن الرفع    

منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا 

زيد، والنصب الذي في عمرو، إنما أحدثه )ضرب زيد عمرا( أن الرفع الذي في 

قال في صدر كتابه: وإنما ذكرت ثمان  -رحمه للا –ضرب. أال ترى أن سيبويه 

مجار، ألفرق بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة لما يحدثه فيه العامل، وليس شيء 

منها إال وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناء ال يزول عنه لغير شيء 

 حدث ذلك فيه؟. فظاهر هذا أن العامل أحدث اإلعراب، وذلك بيّ نه الفساد.أ

ح بخالف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره، قال أبو الفتح في خصائصه، بعد     وقد صر 

كالم في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية: وأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل 

ا هو للمتكلم نفسه، ال لشيء غيره. فأكد المتكلم من الرفع والنصب والجر والجزم إنم

بنفسه ليرفع االحتمال، ثم زاد تأكيدا بقوله: ال لشيء غيره. وهذا قول المعتزلة. وأما 

                                                   

 95 انظر فصل 'المعيار البعدي دليل السرقة الصليبية للعمل العربي الرياضي' من كتابنا "جمال الدين األفغاني والتحليل

212ص -التاريخي"    
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مذهب أهل الحق فإن هذه األصوات إنما هي من فعل للا تعالى، وإنما تنسب إلى 

 اإلنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله االختيارية.

ها بعضاً فباطل عقال وشرعا، ال يقول به أحٌد من وأما الق    ول بأن األلفاظ يحدث بعضه

العقالء، لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازه، منها أن شرط الفاعل أن يكون 

موجودا حينما يفعل فعله، وال يحدث اإلعراب فيما يحدث فيه إال بعد عدم العامل، فال 

 ( إال بعد عدم إن.يهنصب زيد بعد إن في قولنا )إن زيدا

فإن قيل بَم يهرد على من يعتقد أن معاني هذه األلفاظ هي العاملة؟ قيل: الفاعل عند    

القائلين به إما أن بالطبع كما تحرق النار ويبرد الماء، وال فاعل إال للا عند أهل الحق، 

َيفعل، وقد وفعل اإلنسان وسائر الحيوان فعل للا تعالى، كذلك الماء والنار وسائر ما 

تبين أن هذا في موضعه. وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل، ال ألفاظها وال 

 معانيها ألنها ال تفعل بإرادة وال طبع.

فإن قيل: إن ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشبيه والتقريب، وذلك أن هذه    

المنسوب، وإذا وجدت وجد  األلفاظ التي نسبوا العمل إليها إذا زالت زال اإلعراب

اإلعراب، وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها. قيل: لو لم يسقهم جعلها عوامل إلى 

تغيير كالم العرب، وحطه عن رتبة البالغة إلى هجنة العي، وادعاء النقصان فيما هو 

كامل، وتحريف المعاني عن المقصود بها لسومحوا في ذلك، وأما مع إفضاء اعتقاد 

 96ن األلفاظ عوامل إلى ما أفضت إليه فال يجوز اتباعهم في ذلك."كو

من الجانب المعلوماتي أو المضمون واعتباًرا للمعنى غير المنطقي المراد بالقياس،    

ا، وحيثه مفهوم " مرتكزً العاملولكون مفاهيم التقدير والحذف والتنازع ترجع إلى "

"، يهرى هذا النص العاملب" تصّورال " على نفس بهعد العالقة التي لهذاالتعليل"

 ا قاعدة لكل ما جاء في الكتاب.التمهيدي أساسً 

 وهذه القاعدة أو األساس جاء في خمس فقرات:

فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم ... العامل أحدث اإلعراب  -9

 )وذلك بين الفساد(.

                                                   

د على الن حاة البن مضاء القرطبي، نشره وحققه الدكتور شوقي ضيف- دار الفكر العربي- الطبعة األولى-  96 كتاب الر 

88..85ص  -م1849 -ه1322القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر     
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 أفعاله االختيارية.ح بخالف ذلك أبو الفتح... كما ينسب إليه سائر وقد صرّ  -0
 وأما القول بأن األلفاظ يحدث بعضهها بعضا... إال بعد عدم إن. -8
 فإن قيل بَم يرد على من يعتقد... ال تفعل بإرادة وال طبع. -4
 فإن قيل: إن ما قالوه... فال يجوز اتباعهم في ذلك. -5

 

 إظهاًرا من العالم الكبير سيبويه. الفقرة األولى: دعوى العامل -
أحدهما= العمل من الرفع والنصب  مرّجحية: اعتراض بَسندين الفقرة الثان -

 -!سبحانه وتعالى -والجر والجزم من فعل للا 
 الفقرة الثالثة: عدم التزامن الوجودي للعامل والمعمول فيه= دليل اعتراض. -
 -!سبحانه وتعالى -الفقرة الرابعة: العامل هو فعل للا تعالى -
لألصل التجريبي )االستقرائي( للقول بالعامل. الفقرة الخامسة: تقرير ضمني  -

تغيير كالم العرب، وحطه عن رتبة البالغة إلى هجنة  لكن تطبيقه يؤدي إلى "

 العي، وادعاء النقصان فيما هو كامل، وتحريف المعاني عن المقصود".

 القيمة العلمية للرجال وألعمالهم، كما هو شأن هذا التحقيق واالهتمام إعطاءَ  إن     

والعمل العظيم الذي قام به سواء الشيخ الطنطاوي أو الدكتور شوقي ضيف، إن له في 

الحق لمنزلة عظيمة بنفس القدر، وهو لعمري أجدر من غيره كثير، أجدر بالثناء 

ومما هو أحق بالتنويه أن الكشف لمثل هذه األعمال  أيضا  واإلجالل. لكن من واجبنا 

ممن غمرهم تاريخ وجهل قومهم باإلهمال والنسيان، ال  ولهؤالء الرجال العلماء األفذاذ

 الّصحيحينبغي أن يغلب صبغ اإلعجاب فيه ليصبغ العمل ذاته مضمونا  ومقوال بصبغة 

 من علو قدره ورفعة قيمته. قّرربواضع ما ت الّسمةمنقطع النظير. وليس سلبه هذه 

ابن مضاء ينتمي إلى نسق تاريخي عربي إسالمي ثوري على الجمود الذي كان  إن     

. وإنه ليكفي أن يكون حائز السبق في مدى من هذه الجديد ابن حزم آية بزوغ فجره

الثورة من نور هذا النسق يشق به تكلس العقل اللغوي والنحوي، الذي أصابته عدوى 

 التقليد النقيض البديهي لالجتهاد العلمي.ا إلى المذهبية غير العلمية الداعية بدء  

أَجل  وأجل  ما به يفرح به اإلنسان من بعد فضل هللا ورحمته هو حياز السبق، وما    

ا ومأثرة في مضمار العلم! ومن مثال لهذا الفخر والسبق العلمي من أعظم أن يكون فوز  

 ابن مضاء!
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 مضاءاختالط ابن جني في "العامل" واتباع ابن  -2

 

ما كان البن مضاء وال غير ابن مضاء أن يخرج عن طبيعته البشرية، فذلك ضرب    

ا، ومهما كان شأنه في العلم وشأوه ما بلغ، من المحال، وما من عالم وال حكيم ليس نبي  

إال وتعتريه لحظات تيه وذهول عقلي، حتى ليكون حاله فيها أقرب إلى الهفت منها إلى 

القولي البن مضاء، وهو يريد أن  الّسلوكوالتفكير السوي. وهذا الحيّز من  الّروية

يستدل لحقيقة موقن بها كمن أبصر بشيء يسعى للوصول إليه، ليس ببعيد عن هذه 

 الحالة، بل هو منها.

ن الفقرة الرابعة تحت الثانية. والثالثة واهية يردها أن ال ل ما نلحظه هو تضمّ أوّ    

، وذلك ال يكون إال جملة كل م  اللفظ إال في الكالم المفيد خبًرا أو إنشاءً اعتبار إلعراب 

ا الفقرة . أمّ تصّورت الحكم ويقطع في سؤال العلمية للبمما يسمى بالجملة. وهذا بالطبع ي

د َعى بحكمه ودليله؛ فلننظر إلى  األولى فهي مقدمة ضرورية في تقديم الدعوى أو المه

 !والخامسةالفقرتين الثانية 

الفقرة الثانية بسنديها معا وبما احتوته وأتى فيها من المعنى واللفظ، واأللفاظ  إن     

 : الّسياقأوعية المعاني، ودليل 

"وهذا قول المعتزلة. وأما مذهب أهل الحق فإن هذه األصوات إنما هي من فعل للا   

 ه االختيارية."تعالى، وإنما تنسب إلى اإلنسان كما ينسب إليه سائر أفعال

فموضع الحديث والقول هنا وموضوعه ومحله إنما هو الفعل، فعل الكالم، من أهم    

وأبرز مسائل علم الكالم مما هو موصول بشبه مفهوم الجبر واالختيار وغيره. وما هو 

بالموضوع والموضع والمحل الذي يتحدث فيه وعنه سيبويه، موضوع علم النحو 

لنا القول في هذا من قبل خاّصة في تفصيل الخلق واألمر. ومن صّ حقيقة. ولقد أوفينا وف

النزاع وال سلوك لمنهج في القول رصين ومتين، ال يمكن الخروج  غير تحرير محلّ 

بثمرة ما يرجى من الحوار والدرس والتناصح العلمي وبيانه ونظره في هذا الحّيز 

 الصعب حقا.

هذا الذي جاء به ابن مضاء يريد به استدالال  وخالصة ما وجب أن نقوله هو أن     

وحجاًجا هو خارج موضوع النحو وأبعد وهو ضرب من التيه ال محال. والمسألة هي 

في عالم آخر من العالمين والعوالم، عالم القوانين الموجهة لما نسميه بحركات اللفظ 
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عبد وفيما كسب وما ومنحى النطق به أو بآخره، فنحن لسنا بصدد عالم الفعل أو أفعال ال

اكتسب، ولكن في قوانين منطوقه ومنطقه، التي هي من الحق وقوانين الحق التي جعلها 

 ً في خلقه. فقانون اللغة من عند للا تعالى ميزان الرحمان في البيان، كما  للا تعالى قانونا

نباط ما قوانين الفلك والنواة والذرة والكوارك، واإلنسان من أجل االستخالف واجبه است

 استطاع من هذه القوانين لالستخالف القوي بالعلم.

الجوهر  تصّورثم إن قول ابن جني هنا لينم بصورة واضحة على قصور بين في    

اللغوي، إذ يقصر عنده على اللفظ وما اللفظ في اللغة إال المنطوق ومنه ذات "اللفظ" 

ا ي حدسه اللغوي ليس اعتبارً في معناه، فالبيان إبانة بمعنى صورة وحدس، واعتباره ف

 جوهريا.

الئمومن هذا بالضبط يتجلى كون اإلشكال هو في المنهج ال    للدراسة  الّصحيح مه

ً اللغوية والنحوية، و في آليات المنهج التي يجب اعتمادها على كل بعد من أبعاد  أيضا

 ً بالبعد  الموضوع اللغوي؛ فاإلعراب بعده النظمة البيانية المرتبطة بداهة وتطابقا

البالغي والمعلوماتي، والبعد الّصوتي هو على نظمة الكلمة واللفظ الواحد بنية صوتية 

 يحكمها قانونا االتصال والتناسق الّصوتيان بنحو خاص.

سيبويه هو أقرب للنظمة اللغوية العلمية، وهذا يتجلى  تصّورمن هنا يتضح أن قول    

ً مؤّسسمنطقيا باعتبار األنساق اإلعرابية ال ً  ة على اعتبار الجملة وحدة ونسقا ، إعرابيا

بالطبع عدم تجاوز أو لربما التفكير في عدم تجاوز االقتصار في البناء على مقولة 

 الّروابطالعامل الناحي بالعقل إلى تأثير اللفظ في غيره وإن صح هذا إلى حد ما في 

يحة في البعد اإلعرابي، اللغوية المنطقية والجهاتية، أي إلى التجزيئية وهي غير صح

 وإنما تصلح وتالئم األداء الّصوتي ومخارج النطق وموجباته.

ومنه فقوله: "وال يحدث اإلعراب فيما يحدث فيه إال بعد عدم العامل، فال يهنصب زيد    

بعد إن في قولنا )إن زيدا( إال بعد عدم إن." فهذا يدل بشكل جلي وقاطع ليس يماري 

للنحو العربي.  الّصحيحن قائله أبعد عن المنهج والوضع العلمي فيه ذو نهية عاقل، أ

فالنظمة الذراتية أو العناصرية في روحها ومطلق إمكان وظيفتها في المقابل العكسي 

قطريا بالنسبة لعلم النحو، ولهذا يعتبر تضمين الّصرف واإلمالء للنحو إنما هو بسبيل 

 التجوز.

ا، و العربي وكان به لطور الثورة على التقليد َمْعلمً والذي جاء به ابن مضاء في النح   

وفي وجوب نبذ المذهبية المقوضة لمنهاج وشرعة اإلسالم الحق روحها الربانية 
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ً وواالجتهاد،  ً  ضياءً  كان لها برهانا ً  ساطعا ً  وصوتا ، هو كلمته القوية بالحق صادعا

 بدليلها الحق الذي ال يدحض في الفقرة الخامسة.

ان ابن مضاء ودليله لواضح بل بديهي، أصل كل البدائه وإليه ترد. فمتن بره إن     

كالمه به تقرير للمصدر االستقرائي لمقول العامل، وكذلك أّن فيه مما هو ال يتوافق مع 

الحق وليس ينتظم. وهذا من الناحية المنطقية يدعو بسبيل االستنباط إلى النظر في 

موضوعي بذاته، والموضوعي صحيح مثبت،  الموضوع من جهة أبعاده، فاالستقراء

وإذن هناك عوامل وأبعاد أخر ال زالت خارج زاوية النظر، وجدليا تقود إلى تقويم 

الئممواز وتهدي إلى منهج   وأقوم. مه

لنعهد إلى هذا الذي رآه ابن مضاء ولم يستقر له قرار حتى صدح به غير آبه بما ليس    

بحق من مقالة اإلجماع في هذا اإلطار وحّيز النحو المبني على النظر واالجتهاد 

ما  البشري وقبيل مقالة اإلجماع. وإن  أْمَر قوة دليله الذي كان واثقا منه وموقنا به أشد  

يس أدل عليه من أن يجعله مقام الدافع األول الذي ال ينبغي التواني عن يكون اليقين، ل

َصّرحا:  اإلدالء به، فيستهل كتابه قائال مه

"أما بعد فإنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول صلى للا عليه وسلم: الدين    

تاب النصيحة، وقوله: من قال في كتاب برأيه فأصاب، فقد أخطأ، وقوله: من قال في ك

للا بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وقوله: من رأى منكر منكرا فليغيره بيده، فإن لم 

 يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.

وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن إن كان ممن يحتاط لدينه، ويجعل    

زلفا له من ربه، أن ينظر، فإن تبيّن له ما نبيّنه رجع إليه، وشكر للاَ عليه، وإن  العلم مه

لم يتبيّن له فليتوقف توقف الورع عند اإلشكال؛ وإن ظهر له خالفه فليبيّن ما ظهر له 

 97."بقول أو كتابة

ن ا( يبيّ وبعد أن يعرض لضرورة التقدير والحذف المستلزمة لمقول العامل )قصرً    

وبكل وضوح ما معنى ذلك في عموم البيان، مما ال يجوز بمقام القرآن وال يليق بكالم 

 للا تعالى ذي العزة الجالل:

فظ، "وهذه المضمرات التي ال يجوز إظهارها ال تخلو من أن تكون معدومة في الل   

موجودة معانيها في نفس القائل، أو تكون معدومة في النفس، كما أن األلفاظ الدالة 
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عليها معدومة في اللفظ، فإن كانت ال وجود لها في النفس، وال لأللفاظ الدالة عليها 

وجود في القول، فما الذي ينصب إذن؟ وما الذي يهضمر؟ ونسبة العمل إلى معدوم على 

ل إن معاني هذه األلفاظ المحذوفة موجودة في نفس القائل، وإن اإلطالق محال. فإن قي

الكالم بها يتم، وإنها جزء من الكالم القائم بالنفس، المدلول عليه باأللفاظ، إال أنها 

حذفت األلفاظ الدالة عليها إيجازا، كما حذفت مما يجوز إظهاره إيجازا، لزم أن يكون 

نها جزء منه، وزدنا في كالم القائلين ما لم يلفظوا الكالم ناقصا، وأن ال يتّم إال بها، أل

به، وال دلنا عليه دليل إال ادعاَء أن كل منصوب فال بد له من ناصب لفظي. وقد فهرغ 

من إبطال هذا الظن بيقين، وادعاءه الزيادة في كالم القائلين من غير دليل يدل عليها 

في كتاب للا تعالى الذي ال يأتيه  خطأ بيّن، لكنه ال يتعلق بذلك عقاب، وأما طرد ذلك

الباطل من بين يديه وال من خلفه، وادعاءه زيادة معان فيه من غير حجة وال دليل  إال 

القوَل بأن كل ما يهنصب إنما يهنصب بناصب، والناصب ال يكون إال لفظا يدل على 

لك حرام على معنى إما منطوقا به، وإما محذوفا مرادا، ومعناه قائم بالنفس، فالقول بذ

من تبين له ذلك، وقد قال رسول للا صلى للا عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه 

فأصاب فقد أخطأ، ومقتضى هذا الخبر النهي، وما نههي عنه فهو حرام، إال أن يدل 

دليل. والرأي ما لم يستند إلى دليل ]حرام[. وقال صلى للا عليه وسلم: من قال في 

فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعد شديد، وما توعد ]رسول[ للا على القرآن بغير علم 

فعله فهو حرام. ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل، قد تبين 

بطالنه، فقد قال في القرآن بغير علم، وتوّجه الوعيد إليه. ومما يدل على أنه حرام 

ير المجمع على إثباته، وزيادة المعنى كزيادة اإلجماع على أنه ال يزاد في القرآن لفظ غ

اللفظ، بل هي أحرى، ألن المعاني هي المقصودة، واأللفاظ دالالت عليها ومن 

 98أجلها."
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 النظماتية في النحو -3
 

إن المجال الوجودي بكل مخلوقاته وموجوداته هو فضاء عالئقي؛ واصطلح في    

القاموس العلمي الطبيعي والمادي على هذه العالقات بالقوة والقوى. وهكذا أمكن القول 

بأن هذا الفضاء هو فضاء ترابطي تحكمه ما نسميه ب"السببية" وهي ال ريب رابط 

العمل وأن كل من له عقل وإرادة فهو مسؤول: عظيم يهعلم منه أن كل شيء قائم على 

 (.83-83}َوأْن لْيَس ل إلنَسان  إال َما َسعَى' َوأن  َسْعيَهه َسْوَف يهَرى'{)النجم

فلئن كان غير سديد وغير صحيح إطالقا القول بأن "ضرب" في "ضرب زيد    

لواقع عمرا" هو الذي رفع األول ونصب الثاني، ودليله كون اللغة صورة وحدسا ل

ة، فهي بمثابة معادلة القوى لنظمة الّصوربميزان بنيوي حافظ. فإذا أخذنا هذه الجملة= 

 عمرو[ مع القوة= ضرب. -]زيد

ا في النظمة الميكانيكية؛ فالقوة= ضرب معتبر لنالحظ أن األبعاد هنا هي أكثر ممّ    

ادة= إرادة وذات الحق لإلر الّضربفيها اإلرادة فهو نقطة انطالقها. ومنه فحدوث فعل 

ٌب عن نظمة العالقة التي هي  ْعر   .الّضربزيد، والبيان هنا إنما هو مه

وإذن يتجلى عدم صحة القول بأن 'ضرب' هي المحدثة للرفع والنصب وال في 'أكل    

اللحم القط' بأن  اللحَم َرفَع القط. ومن خالل مبدإ كون البيان صورة للواقع يحمل بنيته؛ 

زم اعتباره قاعدة شرطا أساًسا في المقول النحوي على وجه التخصيص؛ فهذا المبدأ يل

ومنه بحسب الطبيعة والماهية الواقعية المتمثلة في العالئق التأثيرية، فإن  النسق المثل 

األقرب منهجيًّا للنسق النحوي واإلعرابي وجب أن يكون هو النسق الفيزيائي 

يوتن قانون التأثير المتبادل أو قانون الفعل ورد الميكانيكي؛ ومنه ومن القانون الثالث لن

الفعل المتالزمين في اآلن الزمني والمنطقي، يتضح أن مقولة العامل صحيحة، لكن من 

نسق لحدث وجودي ال يعتبر إال  غير أحادية أو ركنية أحادية في التأثير، وإنما هو

 .نظمة جوهًرا واحًدا

َمن     َرا الز  وإذا علمَت أن  أكثر القضايا والمفارقات المنطقية والرياضية مكمنها عهنصه

والنظَمة، كما أوضحناه جليًّا بخصوص إشكال تداخل الجوهر والعرض عند الحسين بن 

؛ وكذلك به يظهر لمن يسمع 100مفارقة برتراند راسل الشهيرة وحلّ  99علي بن سينا
                                                   

 99 انظر "الباب الثاني: الطريق إلى مفهوم الحدس التمثيلي أو الحدس المنطقي: من ابن سينا إلى كانط، حل اإلشكال 

..35ص –العقلي للمنطق في االنضباط النظماتي" من كتابنا "د. طه عبد الرحمان في الميزان"      
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ل والسفه في القولة الشائعة عن تقليد متبع قولتهم في شهادة ويعقل مدى الجهل والض ال

الحق "ال إله إال للا" قولهم: نفي وإثبات على وجه االنفصال في االعتبار وسيرورته 

الزمنية غير المنعدمة، أي غير اآلنية، إنما هي صيغة ال ينبغي لها التجزيء اللفظي 

هذه الّصيغة اللغوية من حيث وظيفتها . ومثل 101وال الزمني، صيغة إفادتها األحادية

 .كال واحداً  ال معنى وال وظيفة ألحد طرفيه إال باعتبار المقصّ  البيانية مثل المقصّ 

 .ومنه يتبين أن قول أبي الفتح بن جني الوارد في قول ابن مضاء ال يصحّ  

ا مقامً ا وا على وجه وضع مقام القول وشأنه موضعً لكن ههنا مواقع للقول تساق غالبً    

عدهما ب نْ غير سهل، ومنها هذا االستدالل البن مضاء بتعليل ابن جني وبالطبع تقرير مَ 

إذ اللغة إبانة وإعراب وصورة لنظمة واقعية كما النظمة لذينك التعليل واالستدالل، 

ً الميكانيكية الفيزيائية  ؛ وليس بجسم وال مكون أولى بالركنية في النسق، ولكن لكل تماما

كني األلسني، الذي هو بالطبع ليس سابقا لبنية منها  ركٌن َوموضٌع فيه على النموذج الرُّ

  أة.مستقرّ الواقع بل هو ممثل صنفيٌّ ضمن نماذجه ال

 ومنه يستنبط بوضوح خطأ ابن مضاء وتقرير ما ذهب إليه:   

جني، وقد رجع ابن مضاء فكرة تزييف العامل إلى من سبقوه إليها من أمثال ابن »    

فهي فكرة قديمة ولكنه َوس عها وأخرجها في شكل نظرية، وإنه ليدعم هذه النظرية بكل 

ما يمكن من أدلة. وانظر إليه كيف يحاول أن يبين فساد رأي النحاة في العامل فيقول: 

"إن القول بذلك باطل عقال وشرعا، ال يقول به أحد من العقالء، لمعان يطول ذكرها 

ه، منها أن شرط الفاعل أن يكون موجودا حينما يفعل فعله، وال فيما المقصد إيجاز

يحدث اإلعراب فيما يحدث فيه إال بعد عدم العامل، فال ينصب )زيدا( بعد )إن( في 

 قولنا )إن زيدا( إال بعد عدم )إن("

وهذا صحيح، ألننا ال ننطق بكلمة )زيد( حتى تكون كلمة )إن( قد ذهبت ولم يعد لها  

نبغي أن تكون موجودة، حتى يمكن أن تعمل في )زيد( عملها الذي وجود، وكان ي

   102«يزعمه النحاة.

                                                                                                                                    
100 Paradoxes de Cantor et de Russel  حل مفارقتي كانتور وراسل Rachid Beloued 
101 L’unicité 
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    ً  فكالم ابن مضاء كله خطأ لوجوب اعتبار الكالم والجملة نظمة حدثية واقعية نسقا

ا كما أنف بيانه، وال تدعم نظرية ما في أي علم من العلوم حتى يصح وجودها واحدً 

مبرهن على  عاّمةرية وقوامها مقوالت وقواعد قانونية حقيقتها، وأساس النظ قّرروتت

ا سريانها، وليس من ذلك من شيء. فحقيقة العامل كما قول النحاة به ليس مردودً 

والبيان على قصوره وعدم تمام الجرد ألبعاد  بحذفوره وإنما وجب تقويمه بالنصّ 

ا في اآلخر، لجملة تأثيرً ولقوانين هذه األبعاد العاملة ليس منحى واحد من لفظ من ألفاظ ا

وإنما في عموم النسق وعلى األلفاظ كلية في ذات االعتبار واآلن، من غير جهة في 

التأثير والزمن. وما من شك في أن  َمَرد  قصور وخطإ ابن مضاء هو بالتحديد في 

وبالتالي  ينحفظ بهالذي  صولة عن قاعدتها ومرجعها الواقعي،اعتبار المادة اللغوية مف

ظهر ويتأكد شرط ارتباطها الوجودي المتالزم؛ فال وجود لضرب وزيد وعمر إال ي

 ً ً واحدً  نسقا ً وجوديً  ا وحدثا  فيه للتجزيء العناصري والزمني. ال جوازَ  واحداً  ا آنيا

من مقول النحو ومفهوم  تصّورفال جرم من بعد ما تبين من التفصيل فيما يعتبر وي   

 العامل أن يصح كل الصحة مذهب ابن جني في حكمه إبانه:  

وينتبه ابن مضاء إلى أنه ربما قال قائل كيف نبطل العامل وقد أجمع عليه النحاة؟ »   

فيقول إن إجماعهم ليس حجة علينا، وقد صرح بذلك كبير من حذاقهم، ومقد م في 

من مقدميهم، وهو أبو الفتح بن جني في خصائصه إذ يقول: "اعلم أن إجماع  ةالّصناع

ك يده أن ال تخالف  أهل البلدين يعني البصرة والكوفة إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمه

المنصوص والمقيس على المنصوص، فإذا لم يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم 

     103«حجة"

م على اإلجماع حين كان علينا نقض مقولة التقسيم هذا هو مسلك استداللنا في الحك   

ن لنا بيقين ال شك فيه خطأ )أقسام التوحيد= األلوهية+ الربوبية+ الحاكمية( وقد تبيّ 

المقوالت اإلعرابية عصب النحو، فجعلناها مقدمة لها ليطمئن بجنبها ويعلم أن ما دونها 

ة وما له ألن هذا اإلجماع ليس بحجّ  ،اإلجماع قّررأحرى بإمكان الض الل وإن قيل وت

من سلطان. وبتوفيق وهدى من للا عظيم ومن بعد ما بصرت بتناسق اللسان العربي 

، تبلورت لدي نظرية التناسق في النحو العربي عاّمةمع البعد الزمني والمبادئ الكونية ال

اء ولم قواعد وقوانين سارية، ولم أكن حينها قد اطلعت على شيء من مقول ابن مض

أكن أظن قد سمعت به وال عن آرائه وإن حرصت حين عزمت التصدي لهذه القضية 

الكبرى للعقل العربي، على االضطالع بقدر اإلمكان وبقدر ما يفي باألمر من تاريخ 
                                                   

  103 ن م – ص23
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اللغة العربية من طور الجمع وعبر أهم المؤلفات وخاّصة الكتاب لسيبويه الذي غصت 

أحكامه  مميّزوغ تطابق حدسي مع لسانه في كثير من فيه بعمق مستكشفا إلى درجة بل

مما استغرق من المالزمة اليومية المتصلة لمدة ستة أشهر، وحتى كاد أو كدت أرى 

وأشعر بأن سيبويه بجانبي يجالسني و يكلمني؛ وهذا األمر واإلحساس حصل لي نفسه 

ة واالستغراق مع سيد قطب حينما كنت مكبا على قراءتي لظالل القرآن بنفس الوتير

الذي انكببت به في قراءتي للكتاب، ولم أدر ولما أوقن، هل كان مصادفتي إبانها 

وخالل هذا االستغراق ألشخاص وجوههم ليس في البريئة أشبه منها للشهيد من 

ة الّصوردفة إال شيء غير قريب دف، وما الصّ الصدف، وهي ال شك من أغرب الصّ 

رض هو من تدبير ذي العرش العلي الحكيم، وقد والفهم، فكل ما في السماوات واأل

ة وعقال مشكال على أساس الفكر؛ وما يدريك أن لو كنت رأيت يكون المنظار حاسّ 

بي أشباه ونظائر  ا على صورته كما مرّ صورة سبيويه من قبل لربما صادفت أشخاصً 

 !!وأشباه للشهيد سيد قطب؟

 وبهذين التقريرين الجليين تبيانا وبرهانا:

استلزام الفعل للفاعل كالتصويب لمفهوم العامل وإحالته إلى االستلزام المنطقي  -9

، والعكس، وكنسق ]الحكم،المحكوم عليه[=]المسند، والمفعول به حين التعدي

 المسند إليه[=] الخبر، المبتدأ[

تقرير عدم صحة وقصور منظار ابن مضاء في اعتباره للغة موضوع النحو   -0

، بفصلها عن جوهرها األصل التي هي إعراب له دوقواع مدّونةالعربي 

 وصورة.

 نستنتج ونستنبط العالقات والتقريرات المنطقية التالية:

حكم اإلبطال ليس ينبغي توجيهه ل"العامل" ولكن لالقتصار عليه. وهذا هو  -أ

الذي يرفع تناقض شوقي ضيف مع كالمه المتردد حول اإلبطال والتحطيم في 

بغي أن ال يفهم منه أن مضاء دعى إلى إلغاء النحو قوله: "على أن هذا ين

العربي، فالنحو العربي أكثر ثباتا واستقرارا من أن يلغيه تحطيم نظرية العامل. 

حقا هي من أهم نظرياته، أو قل هي األصل األول من أصوله، ولكن إلغاءها 

ال يترتب عليه ،أو قل ال يرتب ابن مضاء عليه إلغاء النحو، وإنما يرتب 
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نعني قوله: "حقا هي من أهم نظرياته، أو قل هي األصل  104تسهيله وتيسيره."

 األول من أصوله"
لم يصل ابن مضاء قط إلى نظرية في النحو لعامل فصلها عن جوهرها   -ب

 الواقعي.

 

  

                                                   

  104 ن م – ص49-42
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 خطأ الوصل بين نقد "العامل" النحوي والظاهرية -4

 

مطابقته للحقيقة قول  شوقي ضيف: ن عدم سداد وعدم بناء على ما سبق، وإذا تبيّ    

فهي فكرة قديمة ولكنه َوس عها وأخرجها في شكل نظرية، وإنه ليدعم هذه النظرية بكل "

ً ما يمكن من أدلة" ف        يتحتم علينا توخي االنتباه والحذر بخصوص ما جاء في قوله: أيضا

وما من ريب أن ابن مضاء يستهدي في ذلك آراء الظاهرية الذين يتشددون في »   

التمسك بنصوص القرآن الكريم دون تأويل لها أو تقدير فيها، وقد تسرب من خالل هذه 

اآلراء يدعو إلى إلغاء نظرية العامل، التي تنتهي بنا إلى تأويل نصوص القرآن الكريم 

ه أفعاال وعوامل محذوفة، ال تهدي إلى فهم، وال إلى حل تأويال ال دليل عليه، إذ نقدر في

ات النحويين للعوامل، وما توهموه في أبوابها. تصّورلمدلول عبارة، وإنما تهدي إلى 

، ما دام ال يقودنا إلى خير، وال إلى ما يشبه الخير، بل تصّوروإنه لينبغي أن نهدم هذا ال

 105«عبارات القرآن الكريم.إنه يقودنا إلى التأويل، وكثرة التقدير في 

فالظاهرية مع وجوب اإلعالم باإلشكال الجدي الذي الزال يعضل مفهومها بالناس    

 ً حقيقتها التي هي كنهها  ال فيما يخصّ ، أوّ وبكثير من أهل العلم بل وممن يتخذها مذهبا

أنه مذهب خامس يضاف إلى المذاهب األربعة  تصّوروجوهرها، وليس هذا الذي ي

لتجتث باطلها من منهج الدين الحنيف القائم على الكتاب والسنة؛ فانظر  جاءت هي

 106!شيء على نقيض روح ما جاء به؟ تصّوركيف وصل بهم الكيد وأي جهالة هاته 

ً ثم من جهة آلية القياس ومفهومه  ، الظاهرية وصال البن مضاء بنقده هي ليست أيضا

سوى رائز االختالل والخطإ؛ بل إن األمر أكثر من ذلك؛ فالذي يصحح االقتصار على 

في الحق بالمعنى  ا مرضياً ويصححه تصحيحً  -من غير إبطال له بالطبع –العامل 

ال اطالع نظر و ت بمعزل عن أيّ الكامل للنظرية العلمية، هو نظرية التناسق، التي تمّ 

وال معرفة حتى باسم ابن مضاء، وإنه ليس وقوع الحافر موضع الحافر، وإنما هي 

األنساق العلمية والحقائقية الحقة وامتداداتها ومداراتها. ولو عدت من جديد لتنظر إلى 

منها بال مثنوية، أللفيت الحكم فيها  الّصحيحجميع أقوال ما اعتبر مذاهب نحوية إلى 

من بين األحكام المذهبية خاّصة  مرّجحوما اآلراء النيرة البن جني وال نظرية التناسق؛

البصرية والكوفية والمستقل بالخروج بها كما حصل وخط خطه مع الرضي وابن هشام 
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ً وابن مضاء، إن كل ذلك إال تمهيد إرهاص وحدوس مناطات لما سيكون بناء علمي  ا

 رصين. للنحو العربي؛ هذا هو القول الفصل بقاموس علمي

" في النحو، وقد أشرنا إليه في العاملودائما حول هذا الوصل بين نقد مقول "   

" فإن الذي به تم نقض مقولة التقسيم وتصحيح النحو العربيموضعه من كتابنا "

تدعيم الهيكلة لعمل الكتاب وبالغه في أقوى مرتكزاته، المرتكز المنطقي، كان هو 

العالقة بين التفسير، تفسير القرآن العظيم، عالقته ذات الشأن والخطر بالمقوالت 

النحوية، مما دعانا وحتم علينا الرجوع إلى قضية النحو العربي. لكن ليس هذا هو الذي 

إنه من اللبس، ولبس عظيم، أن يقترن بين نقد ه ونود أن نسلط الضوء عليه. نرمي إلي

 لك مثل. فإنه ال شك قد " في النحو العربي والظاهرية في الحقل الفقهيالعاملمقولة "

واتضح مشهد تاريخ النحو العربي التكويني وتاريخه ككل، اتضح التقويم المعاييري. 

ات ما هو حق، ولكن ال إبطال للعامل في الحق. نقد ابن مضاء للعامل له من المقدم

فمرجع الحق في نقد ابن مضاء هو البناء العلمي للنحو العربي قبل أن يخلق للا 

السماوات واألرض، ولكن ابن مضاء لم يبلغ مدار هذا التفصيل؛ وقوله أو نقده 

لقرآن وهجومه على تعميل المقول النحوي غير العلمي والقاصر، تعميله في تفسير ا

عن معيار  ا، ينمّ العظيم، من جليل العمل والنصح لكتاب للا تعالى وألهل العلم خصوصً 

قدر لألمور قدرها. ولو أخذنا معنى الظاهر أو الظاهرية في النهج المعاييري يه  علّي  

ة للظاهر هي المنظار العلمي، محّددالعلمي، لكانت الحق، ألن العين المبصرة وال

يبرهن أن تناقض المقوالت اإلعرابية ظاهر على المستوى المنظار الذي سوف 

ا عنده هذا النحوي لو أمعن النظر ألصبح ظاهراً واضحً  السطحي للنظر، وأن العقل

للسان العربي مع البعد الزمني. هذا المعنى المعياري للظاهرية  ممّيزالتناسق الباهر ال

هو ال ريب من الحق ومن وجوه النصح لكتاب للا تعالى والوحي الكريم. وهذا المعنى 

أو المعيار هو النهج الموصل للبناء العلمي وحقيقة العلمية ليس سواه وليس ما دونه 

هنا من حقائق المنهاج الحق لتحيين ل وأعظم ما وجب استحضاره على اإلطالق. وأوّ 

الميز بين الحق والباطل والعلم والجهالة هو تكافؤ العلم والقياس، بالمعنى التقعيدي لهذا 

 ال المعنى التصنيفي كما سبق بيانه. ،األخير

وهنا نرى وهو ما نظن القارئ المستبصر الواعي قد الح أمام ناظريه أمره من أن    

الظاهرية أو المعنى الفقهي للظاهرية نقيض للمرجع الحق في نقد ابن مضاء لمقولة 

 ا."العامل" في النحو العربي، فما كان لنقيضين أن ينحوا اتفاقا أبدً 
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 هرية ... التعليل قوام العلوممفهوم التعليل، ابن مضاء وضالل الظا -5
 

    ً ً  والذي يزيدك تصديقا ، ال حول ما جاء به ابن مضاء فحسب، ولكن وإلى يقينك يقينا

كذلك في القراءة لتاريخ التفكير والعمل اللغوي والنحوي العربي، وطريقة تناوله 

ً تصّورو والتقويم من خالل هذا  تصّور، هو أن ننظر إلى ذينك اله وتقويمه منهاجيا

 العرض لشوقي ضيف؛ وهو وعلى إيجازه من خير ما كتب وألف في هذا الشأن:

 إلغاء العلل الثواني والثوالث»   

وليس كل ما استفاده ابن مضاء من تطبيق مذهب الظاهرية على النحو العربي،    

ينحصر في إلغاء نظرية العامل، فهناك أشياء أخرى استفادها من هذا المذهب، وقد 

أراد أن يريح الناس عن طريقها من عبث للنحاة. وعلى رأس هذه األشياء ما يراه 

في الشرع، وقد ذهب ابن مضاء يطلب ذلك في  الظاهرية من إلغاء العلل، وإلغاء طلبها

النحو، ولكنه لم يتشبث بإلغاء العلل جملة، فإن فيها قْدًرا ال يمكن أن نلغيه وهو العلل 

األول، التي تجعلنا نعرف مثال أن كل فاعل مرفوع، أما ما وراء ذلك من العلل الثواني 

العامل. وانظر إليه يقول:  والثوالث، فحرّي بنا أن نحطمه تحطيما، كما حطمنا نظرية

"ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث، وذلك مثل سؤال السائل عن 

ف ع؟ فيهقال: ألنه فاعل، وكل فاعل مرفوع، فيقول: ولم  )زيد( من قولنا )قام زيد( لم ره

فع الفاعل؟ ف ن أن يهقال له: كذا نطقت به العرب. ثبت ذلك باالستقراء م الّصوابره

الكالم المتواتر، وال فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص، وال يهحتاج 

م؟ فإن الجواب على ذلك غير  ّر  فيه إلى استنباط علة، لينقل حكمه إلى غيره، فسأل لَم حه

واجب على الفقيه. ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن تقول له: للفرق بين الفاعل 

قال: فل َم لْم تهعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: والمفعول، فلم يقنعه و

َي األثقل  ألن الفاعل قليل، ألنه ال يكون للفعل إال فاعل واحد، والمفعوالت كثيرة، فأعط 

للمفعول، ألن الفاعل  -الذي هو النصب –للفاعل، وأعطي األخف  -الذي هو الرفع –

هم ما يستثقلون، ويكثر في كالمهم ما يستخفون، واحد والمفعوالت كثيرة، ليقل في كالم

فال يزيدنا ذلك علما بأن الفاعل مرفوع، ولو جهلنا ذلك لم يضرنا جهله، إذ قد صح 

 107«عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبنا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم"

                                                   

  107 ن م – ص34-33
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عند  تقرّ من ضروب الحديث ال يأتي إلى نهايته إال وقد اس الّضربهذا المأخذ و   

سامعه أنه حق، وأن كل ما جاء فيه حقائق وأمور قد قضي األمر بشأنها وثبتت 

ً  قّررفي الحق، واإلفادة ال تكون إال مما هو م قّررفكأنما المذهب قد ت صحتها.  مرجعا

 ً ؛ ومنه فما أفاده من إراحة الناس من عبث النحاة حق، وأن ما عناه عنده بالعلل وصدقا

 والبداهة. عند الكاتب قد أخذ به، ومن دونه بالحريّ  قّررعبث، وهذا مالثواني والثوالث 

هذا التردد للفظي اإلبطال والتحطيم اللذين ما انفكا مسلطين  لكنك قد رأيت كيف أنّ      

على "العامل" ليس له من الحقيقة سوى الطبيعة األدبية للكتابة، التي قد تقترب وتبعد 

ة على الحق، مما يتصل بمفهوم األسلوب؛ فاألمر هنا المنطقية المحافظ الّصياغةعن 

ً  على غراره، بل هو أشدّ  الفقهاء في مفهوم وحقيقة  جلّ  تخبّطا؛ فوأكثر فسادً  عسفا

خاّصة في جزأي  -نا . ولئن بيّ مبين ليس يخفى، والظاهرية فيه أضلّ  تخبّطالتعليل 

"ضالل  والجزء الثاني: "إبطال فصل األصول" الجزء األول: "الفقيه الفقيهمؤلفنا " 

ا بوجوب الميز بين إشكال التعليل، وتحديدً  لئن بسطنا البيان في حلّ   -المقاصديين"

منتج للمصلحة  ، والنصّ مقام الحق ومقام الحدوث والفرق بين علة الحكم داخل النصّ 

أو المصالح؛ وأن العلة التي يقاس عليها في الحكم الفقهي هي العلة المنصوصة في 

ى بالعلة الجعلية؛ فإن  المشاكلة بين الفقه وقواعد اللسان التي الشرعي مما يسمّ  النصّ 

الشرعي في الفقه والقاعدة االستقرائية  هي النحو، هذه المشاكلة تقابل بين النصّ 

المستمدة من المدّونة اللغوية في النحو، وتسند إلى تعليل المصالح ما سماه أو ما سمي 

لثوالث. وإذا كانت المصالح وتعليلها على اإلمكان حق وإن كان ال هنا بالعلل الثواني وا

ً  يمكن الوقوف عليه إحصاءً  ، وال يحيط بذلك إال للا تعالى العليم الخبير؛ فكذلك وجمعا

التحليل التعليلي للقواعد النحوية حق على اإلمكان، المنطبق بالعلم، العلم بالقوانين 

ه المداراتي؛ ولذلك وّ مه لتي ينالها عقلنا ومستوى سه المحتضنة لحقل اللسان، القوانين ا

. ولنضرب للبيان عاّمةا قدمنا نظريتنا بموضوع المبادئ )القوانين( الكونية التحديدً 

 ولنسلك فيه مثال:

 اصه صَ الق   كمْ ليْ عَ  بَ نوا كت  آمَ  ينَ ا الذ  هَ ا أيّ نزل في القرآن العظيم أمر للا تعالى: }يَ  -أ

 يه  أخ   نْ م   لهه  يَ ف  عه  نْ األنثى باألنثى' فمَ وَ  د  بْ بالعَ  ده بْ العَ وَ  ّر  لحه با رُّ ي القتلى' الحه ف  

 نْ ة' فمَ مَ حْ رَ وَ  كمْ بّ  رَ  نْ م   يفٌ تخف   كَ ' ذل  ان  سَ بإحْ  ه  إليْ  اءٌ أدَ وَ  وف  ره عْ بالمَ  اعٌفاتبَ  ءٌ يْ شَ 

 لكمْ لعَ  اب  األلبَ ي ا أول  يَ اة يَ حَ  اص  صَ ي الق  ف   لكمْ ' وَ يمٌ أل   ذابٌ عَ  فلهه  كَ ذل   دَ عْ بَ  ىتدَ اعْ 

 (973-977'{)البقرةتتقونَ 

 د الماء.فهرنهايت( يتجمّ  80عند درجة الصفر المئوية ) -ب

 كل فاعل مرفوع. -ت
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العلوم  –نحن إذا بصدد ثالثة نصوص قواعد سارية بالتبع في الحقول: الفقهي 

 نحو اللغة العربية، والجدول الذي ينتظمها هو التالي: -الطبيعية

 

 الحكم العلة الجعلية النص القاعدة

 القتل القتل القصاص في القتلى

عند درجة الصفر 
 المئوية يتجمد الماء

 د الماءتجمّ  درجة الصفر المئوية

 الرفع الفاعلية كل فاعل مرفوع
 جدول العامل   

   

ههنا ينبغي االنتباه كون الشريعة غايتها االنتظام مع الحق المشهود في الوجود والخلق  

كلية؛ وإذن فالمكلف بالشريعة المأمور بإقامتها والتواجد على قانونها يشترك مع 

"الماء" و"الفاعل" في أنه موضوع االنتظام؛ فما هو محقق من انتظام قوانين الخلق 

كلٌف بتحقيقه، واألمر بالنسبة لعنصري " الماء" و"الفاعل"، المخاطبه بشريعة الحق مه

فيحصل بالحق االنتظام ويكون كل ما في الكون في تناغم سبل ووفاق؛ وهذا هو 

 لعدم إمكان حصر ثمرة مصالح االئتمار بما نزل من الحق وتالوته حق تالوته. مفّسرال

 الكريم بقوله جلّ  ومنه تجلى لنا أن المقابل للمصلحة أو المصالح الممثلة في النصّ    

{، المقابل له هو القوانين 'تتقونَ  لكمْ لعَ  اب  ي األلبَ ا أول  يَ اة يَ حَ  اص  صَ ي الق  ف   لكمْ وَ  جالله: }

ى، ، وكما أن المصالح في الحكم الشرعي ال يحيط بها إال للا تعالالمنتظمة ضمن النصّ 

فكذلك بالنسبة للمشهود من الكون والظواهر، ال يمكن للعقل اإلنساني أن يزعم اإلحاطة 

بكل القوانين، وكلما ازداد علمه بها ازداد فقهه وتفسيره لها، كما هو الحال في العلوم 

الطبيعية؛ فتجّمد الماء وانصهاره كذلك وتبخره، بل وأحوال كل المادة تتحكم فيها 

محصورة ال يتخلف سريانها، قوانين تنتظم طبيعة المادة في جزيئاتها قوانين حقة غير 

وفي كل جهة من أبعادها وخصائصها الفيزيوكميائية والهندسية والشروط المحيطة من 

 الحرارة والضغط وغيرها.

    ً اللغوية الممثلة تكافئيا باالستقراء  مدّونةال بد لنا أن نثبت ونعتبر مقابلة ال أيضا

ا وبال جدل أن التوقف في حدود قاعدة للتجربة في العلوم الطبيعية. ومنه يستنبط جليًّ 

"كل فاعل مرفوع" إذا كان يخدم هدف التسهيل التطبيقي والعملي في األداء الكالمي، 

عمله هو رد هذه  فإنه ليس من حقل أو ليس هو الغاية في االهتمام العلمي باللغة الذي
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ة لها؛ بل وهذا هو مفّسرالقواعد االستقرائية إلى قوانين متحكمة في البنية اللغوية و

وجمع اللغوية والشواهد وطوره العملي  مدّونةالمفهوم العلمي للنحو، ال المنحصر في ال

 المعرفي.

ة أو مرّجحثم ال ينبغي أن نغفل كون هذه اآلراء االنتقادية أو المستجدة التي تأتي    

ا ما تأتي بحجج اة مذاهب نحوية، وهي غالبً األطوار المسمّ  ة لما قبلها وعلى مرّ مصّحح

عند أئمة بصريين نجباء من أقوال  مرّجحة راجحة، كالمفّسرداعمة وأسباب ألقوالها 

الكوفيين والعكس، وكقول ابن جني في أحرف المضارعة والضمير، وترجيحات ابن 

ضّي وما استقال وامتازا به في مذهب القول، وما ذهب إليه ابن مضاء  هشام والر 

بخصوص مقوالت أساس  عند من قبله جميعاً؛ ال ينبغي أن نغفل عما يعنيه هذا في النقد 

لمنهاجي وفقه المناهج مما هو من صلب مفهوم فلسفة العلوم أو االبستيمولوجيا؛ فإن  ا

الذاتي للجوهر العلمي لقانون اللغة  -أو االندفاع -هذا ليس إال من قوة القصور

وناموسها الذي ال يسعه هذا المجموع من القواعد االستقرائية، التي هي على البداهة 

في بناء العلم أي علم يهم ظواهر أو مجال ظاهرة  ليست سوى شوط ومرحلة أولية

 معينة.

إنه من غير العلة الجعلية المنصوصة ليس واجباً على الفقيه التعليل، لكن كما بيناه     

واستجلى األمر، عكس ذلك بخصوص عالم الطبيعة وعالم اللغة، فهو ليس يكون عالما 

إال بالعمل على استكناه قواعد حقل موضوعه والوقوف على تفسيرها وشرحها، بردها 

ال عبثا وال من غير انتظام؛ فالمنحيان المعرفيان والعلميان  إلى أسبابها القائمة بالحق

متعاكسان، ومقام الحكم اإللهي الحق، وال يحيط بعلم الحق إال للا تعالى، والنسق 

النظماتي للحكم الشرعي متوقف على االئتمار به واتباعه؛ أما الموضوع الطبيعي 

ه متناسب وجهد العمل والتحليل وثابت، واستخراج قوانين محّصل مستقرّ واللغة فنسقه 

 وسعة المدى في النظر.

ولضرورة تحديد مرجع الكالم وإمعاناً، لنرجع البصر كّرة أخرى إلى النص نضيف    

 ا:ا وتوضيحً شيئا من التعليق أو يضيف فيه شوقي ضيف ما يلي تأكيدً 

، إذ يقول ونحن نرى ابن مضاء في أول هذه الفقرة يقرن مسائل النحو بمسائل الفقه»   

إن النحوي ال يحتاج إلى تعليل ما ثبت بالنص، كما أن الفقيه ال يحتاج إلى تعليل ما 

حرم بالنص، ولكن أي فريق يرى ذلك؟ إنه فقيه مذهب الظاهرية، ذلك المذهب الذي 

كان يجله ابن مضاء، كما كان يجله مواله يعقوب بن يوسف، الذي أمر بحرق كتب 

العلل، وال تسير في مسائلها سيرة الظاهرية في االعتماد على المذاهب التي تعتمد على 
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األصول، من القرآن الكريم والحديث الشريف. وقد تبعه قاضي قضاته ابن مضاء 

يحاول أن ينفي من النحو كل ما ال يستقيم ومذهب الظاهرية، فهو ينفي منه نظرية 

ينفي الظاهرية العلل من العامل، وهو ينفي منه العلل الثواني والثوالث على نحو ما 

الشرع الحنيف، حتى يستقيم النحو مع مذهب الظاهرية من جهة، وحتى نستريح من 

 كثرة ما فيه من علل مصطنعة، ال تهدي إلى حق، وال إلى ما يشبه الحق.

ويضرب ابن مضاء لذلك مثال هو باب الفاعل، فإن النحاة يسوقون فيه علة أولى،    

وهي علة مستقيمة ألنها تعطينا الحكم في الباب. غير أن وهي أن كل فاعل مرفوع، 

فع للفرق بينه  النحاة ال يكتفون بها، بل يضيفون إليها علة أخرى، وهي أن الفاعل ره

فع ألنه قليل، والمفعول  وبين المفعول، كما يضيفون علة أخرى وهي أن الفاعل ره

ي الثقيل للقليل والخفيف نهصب ألنه كثير، ولما كان الرفع ثقيال والنصب خفيفا أعط

للكثير، ليتم التعادل والتوازن. وهذا كله فضله تفكير فيما وراء طبيعة أبواب النحو 

وأحكامه. وإن الواجب أن نقتصر على وصف الطبيعة األولى، أو بعبارة أدق على 

وصف حكم الباب، وما يتضمنه من علة أو أولى معقولة.  أما هذه العلل الثواني 

ينبغي نفيها من النحو، ألنها ال تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما والثوالث ف

تكسبنا حكمتهم في كالمهم وصيغ عباراتهم، وهي حكمة ال تفيد الناطقين بالعربية شيئا 

  108«في نطقهم

ل أو ما الذي تعرب عنه هذه المادة وكل ما يخرج من لهج النفس وتنطق بها ثم تأمّ    

" وقد ان يجله ابن مضاء، كما كان يجله مواله يعقوب بن يوسفكالشفتان إعراب: "

 مضى مثله ونحوه:

"ولم  يلبث يوسف بن عبد المؤمن أن جعله قاضي الجماعة في الدولة كلها، أو كما    

نقول اآلن قاضي القضاة، وقد مر بنا تعصب يوسف للظاهرية ضد أصحاب الفروع. 

وما نشك في أن ابن مضاء كان يشرك مواله في هذا التعصب، إذ الناس على دين 

  109ملوكهم."

   سوف نعود إلى هذا بعد حين.   

 هذا الكالمَ  أن   لكَ  بين، قد اتضحَ المه  العلم والحقّ  ن من جليّ فأنت على ضوء ما تبيّ    

 -العامل -التعليل -الظاهرية -المذهب -جمع هذا المجموع من األلفاظ : الفقيه وإنْ 
                                                   

  108 ن م – ص34..32

  109 ن م – ص11-10
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الشرع الحنيف، فإنك لو ذهبت تبحث له في الحق وميزان الرحمان في البيان  -النحو

، ألن مستقرّ هو ب نتظمه ألعياك أمره وليس ينجمع ومايجمعه وي رّ مستقوالحقيقة عن 

الظاهرية في حقيقتها جاءت لنقض المذهبية، وما كانت لتدعو لنفسها عكس ما جاءت 

من أجله، وإن هذا هو الموافق وما يرددونه من غير حضور رويّة بأنها دعوة إلى 

حقا إال بدعوة تنفي عن  لك ال يتمّ االعتماد على األصول أو الوحيين: الكتاب والسنة، وذ

الفقه واالتباع ما أحدث من منكر المذهبية الذي فّرق األمة شيعا؛ كل شيعة بمذهبهم 

ر به بضمير الغيبة هو وهم ا هو اآلخر والغير على ما يعبّ يعبدون، كل ما خالفهم مذهبً 

 وبه يعربون.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فابن مضاء وإن كان قد أيقن في عدم كفاء البناء على    

في تعليله بعدم  الّسدادال محالة وأخطأ  الّصواب"، فإنه قد جانب العاملعامل أو بعد "

 تعليل الفقيه، بالطبع كما بيناه وبرهنا عليه.

 

لمعرفية من خالل التوافق بين من بعد الذي تّم بسطه وكشفه من البنيات العلمية وا   

ة تقابال بين عنصر نظمة بنيات القاعدة في الفقه والعلوم الطبيعية واللغة، وكيف أن ثمّ 

سواء في  -ال أحكام القاعدة–والقوانين المنتجة للقاعدة  -ال العلل الجعلية-علل المصالح 

اه أو ما ة كون ما سمّ العقل السليم في رؤية حقيق ضامّ العلوم الطبيعية أو اللغة، فلن يه 

يشار إليه بالعلل المعقبات الثواني والثوالث ما هي إال هذه القوانين التي يجب على عالم 

ال تجب في األداء وال الكفاية  –اللغوي والنحوي كشفها واالجتهاد في رصدها وتعيينها 

كالمه ما جاء في  بل إن هذا هو معنى علم النحو ومدلوله وجوهره. وأن   -اللغويتين

 وقوله:

"ويضرب ابن مضاء لذلك مثال هو باب الفاعل، فإن النحاة يسوقون فيه علة أولى،     

وهي أن كل فاعل مرفوع، وهي علة مستقيمة ألنها تعطينا الحكم في الباب. غير أن 

فع للفرق بينه  النحاة ال يكتفون بها، بل يضيفون إليها علة أخرى، وهي أن الفاعل ره

فع ألنه قليل، والمفعول وبين المفعول،  كما يضيفون علة أخرى وهي أن الفاعل ره

نهصب ألنه كثير، ولما كان الرفع ثقيال والنصب خفيفا أعطي الثقيل للقليل والخفيف 

للكثير، ليتم التعادل والتوازن. وهذا كله فضله تفكير فيما وراء طبيعة أبواب النحو 

يعة األولى، أو بعبارة أدق على وأحكامه. وإن الواجب أن نقتصر على وصف الطب

وصف حكم الباب، وما يتضمنه من علة أو أولى معقولة.  أما هذه العلل الثواني 

والثوالث فينبغي نفيها من النحو، ألنها ال تكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما 
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شيئا تكسبنا حكمتهم في كالمهم وصيغ عباراتهم، وهي حكمة ال تفيد الناطقين بالعربية 

 "في نطقهم

 اللغة هو القوانينه  وعالمه  به النحويُّ  ز ويختصُّ ميّ الفساد ألن الذي يه  نه يّ  بَ  فهذا فاسدٌ    

القاعدة  الذي تعم معرفته العالم ومطلق متكلم اللغة، ألن   ،القوانيني ال الجعلي والتعليله 

يه نوام تشومسكي سمّ النحوية ضمنية فيما يأخذه المتكلم في نشأته االجتماعية مما يه 

. فاللبس 110"العلل التعليميةدا في تسميتها ب"جاجي مسد  بالكفاية اللغوية. ولهذا كان الزّ 

"، وإال التعليلهنا عظيم كما كان وال زال عند أهل الفقه والمهتمين بعلمه في مفهوم "

 فاسمعه يقول فيما أوردنا له من قول:

فيها قْدًرا ال يمكن أن نلغيه وهو العلل  "ولكنه لم يتشبث بإلغاء العلل جملة، فإن   

األول، التي تجعلنا نعرف مثال أن كل فاعل مرفوع، أما ما وراء ذلك من العلل الثواني 

 والثوالث، فحرّي بنا أن نحطمه تحطيما، كما حطمنا نظرية العامل."

بون فارق بين األرض والجبال، وشتان ما األوتاد وما المهاد. وعلل المصالح في    

لي أو التحليل التعليلي في اللغة كما التفسير القوانيني للظواهر  الفقه يقابلها التحليل الع 

أة بالتجربة. وإنك لو تأملت ولو شيئا قليال لبدا لك مستقرّ الطبيعية، أي تفسير القواعد ال

 ":  اللم سؤالا تخلل كالمه من سلسلة تعليالت في "اقه ممّ أن ما س

ف ع؟ فيهقال: ألنه فاعل،     "وذلك مثل سؤال السائل عن )زيد( من قولنا )قام زيد( لم ره

فع الفاعل؟ ف أن يهقال له: كذا نطقت به  الّصوابوكل فاعل مرفوع، فيقول: ولم ره

وال فرق بين ذلك وبين من عرف أن  العرب. ثبت ذلك باالستقراء من الكالم المتواتر،

شيئا ما حرام بالنص، وال يهحتاج فيه إلى استنباط علة، لينقل حكمه إلى غيره، فسأل لَم 

م؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه. ولو أجبت السائل عن سؤاله بأن  ّر  حه

َم لْم تهع كس القضية بنصب تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول، فلم يقنعه وقال: فل 

الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: ألن الفاعل قليل، ألنه ال يكون للفعل إال فاعل واحد، 

َي األثقل  الذي  –للفاعل، وأعطي األخف  -الذي هو الرفع –والمفعوالت كثيرة، فأعط 

للمفعول، ألن الفاعل واحد والمفعوالت كثيرة، ليقل في كالمهم ما  -هو النصب

 كثر في كالمهم ما يستخفون"  يستثقلون، وي

                                                   

  110 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب – ص39
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ة في التحليل التعليلي للقاعدة لكن دون جدوى، حّ ل  هذا في الحقيقة يمثل محاوالت مه  أن     

 عين التحليل الذي ارتضاه؛ يقول شوقي ضيف:

 !ومع ذلك فنحن نجد ابن مضاء يرتضي قبيال من العلل الثواني، ولكن أي قبيل؟»   

إنه القبيل المقطوع به، مثل العلة التي تذهب إلى أن كل ساكنين التقيا في الوصل، 

وليس أحدهما حرف لين، فإن أحدهما يهحرك، فإن قيل: ولَم لم يتركا ساكنين؟ أجيب بأن 

 111«الناطق ال يمكنه النطق بهما ساكنين، وهي على ثانية يرتضيها ابن مضاء.

قد تجلى، خاّصة في الخلط علة هذا الخبط في عدم  ما نرى إال وما سبق من بياننا  

مستويات التعليل،  تعّددل في اعتبار وتوسّ  مفّسراالنضباط البياني، الذي هو وحده ال

والفرق بين علة الحكم وتعليله العلمي والفقهي فرق ماهية وعوالم. هذه العلة أو التعليل 

جه التقرير، هو بالتحديد حقيقة القبيل المرتضى عند ابن مضاء كما أثبته شوقي على و

ومهمة النحوي وعالم اللغة، ومرجعه هو القوانين المتحكمة في أبعاد الخلق والطبيعة 

دنا بها نقدنا وبناءنا لنظرية ؛ ومن أجل ذلك مهّ عاّمةمما أسميناه بالمبادئ الكونية ال

على  يهخصّ ، فلئن جاز أن لمنطقي للنحو العربي. ومن أجله كذلكالتناسق واإلعراب ا

نحو من النهج كال من عبد للا بن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العالء على ما قاله 

 الدكتور ولد اّباه:

لقد عرفت الدراسات النحوية تطوراً جديداً في العقود األولى من القرن الثاني »   

الهجري على يد عالمين بارزين، وهما عبد للا بن أبي إسحاق الحضرمي، وأبو عمرو 

ن العالء. وقد كان دورهما متكامال إذ أن أولهما، وهو من الموالي، ركز جهده على ب

تثبيث القواعد، واعتبارها شاملة مطردة، واهتم الثاني، وهو من أصل عربي، بتتبع 

 الحروف اللغوية وتنظيمها في إطار َمرن يتسع الستيعاب التنوع اللغوي.

 ابن أبي إسحاق:

اتفق مؤرخو اللغة أن ابن أبي إسحاق "هو أول من بعج النحو ومّد القياس وشرح    

فهو النحوي األول الذي لم يقبل من العرب أن يخرقوا القواعد التي استقراها  112العلل"

 من كالمهم، واعتبرها ثابتة وملزمة، وهذا ما جعله يعيب على الفرزدق قوله:

َجل فه وعض زمان يا بن مروان لم يدع    م  ن المال إال المال مسحتاً أو مه

                                                   

  111 الرد على النحاة – ص32

  112 الزبيدي: طبقات النحويين، ص 31- المرجع-
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فلم يرض ابن أبي إسحاق عن رفع كلمة "مجلف" ألنها معطوفة على ما قبلها وال    

 يجوز غير نصبها، واعترض على الشاعر نفسه قوله:

 مستقبلين شمال الشام تضربنا   على زواحف تزجى مخها رير

ال أن أطلق لسانه في ابن أبي ولقد غضب الفرزدق من هذا التلحين، وما كان منه إ

 إسحاق قائال:

 ولو كان عبد للا مولى هجوته   ولكن عبد للا مولى مواليا

ات أن ابن أبي إسحاق، لم ينكر على الفرزدق هجاءه أكثر مما الّروايوتقول بعض    

أنكر عليه نصبه لكلمة "مواليا" في آخر البيت والتي كان من المفروض أن تكون 

ولعل حرصه على االلتزام بالقواعد ومد القياس جعله يبحث عن تعليل ، 113مجرورة

 اإلعراب فقال أن التكرار يبيح حذف الواو في العطف مثل قول الشاعر:

 114«وإياك إياَك المراء فإنه   إلى الشر دعاء وللشر جالب 

واحد من  إنه ال ينبغي أن يحمل هذا التخصيص على خاّصات ذاتية تمّيز بها كلّ    

رحمه  -كون عبد للا  -للاَ عليما حكيما وكان –الرجلين. نعم من جهة العلم والحكمة 

من الموالي وكما قال البغدادي عنه: "وكان يقال عبد للا أعلم أهل األرض  -!للا

بالبصرة وأعقلهم"، فهذان الشرطان كونه من الموالي وأعقل الناس )من في البصرة( 

 .115والمؤهل منطقيا ليكون "شديد التجريد للقياس" هو بالذات المنتج

  116"جمع موسوعة للنحو من لغة األعراب )البدو( التي ظن أنها األقرب للنقاء"

 لكن قوله أو قولهم: "إنه كان أشد تجريدا للقياس من أبي عمرو بن العالء"

 مستقبلين شمال الشام تضربنا   بحاصب كنديف القطن منثور

 على عمائمنا تلقى وأرحلنا    على زواحف تزجى مخها رير  

 فاآلن قد تبين لك أن قوله:   
                                                   

  113 المصدر نفسه، ص32- المرجع-

  114 تاريخ النحو  في المشرق والمغرب- ص55

  115 عبد هللا بن أبي إسحاق - ويكيبيديا

  116 عبد هللا بن أبي إسحاق- المعرفة
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"ولكنه لم يتشبث بإلغاء العلل جملة، فإن فيها قْدًرا ال يمكن أن نلغيه وهو العلل    

األول، التي تجعلنا نعرف مثال أن كل فاعل مرفوع، أما ما وراء ذلك من العلل الثواني 

 رّي بنا أن نحطمه تحطيما، كما حطمنا نظرية العامل."والثوالث، فح

هو إال ضرب من رصف اللفظ لصداه على سامعه طنين وأثر، إن صح أن يكون  ما   

كالما في تعريف سبيويه وعند األلسنيين جمال نحوية، فإنه وأيم الحق من جهة المعنى 

ثم اسمع وانظر إليه يقول ة فيه، وحسبك ما يحتنكه من الخطل فيما التعليل. هفت ال رويّ 

ره المفعول المطلق "نحطمه تحطيما" فإن هذا األسلوب ة ما يصوّ وبنبرة فيها من الحدّ 

 ً ، فصورها والمذهب من التعبير ال يكون إال إبانة عن قضية آمنت بها نفس المتكلم إيمانا

أنما بما هو معبر عن الدعوة أقرب ما يكون إلى وظيفة اسم فعل األمر "فحري بنا" فك

 يقول: "هلم" وأمعن في منحاه التعبيري هذا بالوظيفة التوكيدية للمفعول المطلق.
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 ضمن األبعاد النحوية حقّ  العامل بُعد   -6

 

" ما وجب أن يعلم بأنه إسقاط بالحق الذي تقوم العاملإنه لو عهلم من مفهوم وكلمة "   

عليه السماوات واألرض وما بينهما لقانون ومبدإ السببية أحد تجليات الحق في القرآن 

ي ال يمكن أن يقوم من غير هذا القانون، ويكفي اعتماد الّصناعالمشهود، وأن العمل 

مرتبط بقانون التوازن الكوني؛ فلست  الّصلةالنظرية الميكانيكية عليه، وأن هذا محتم 

ترى في الخلق ومنشإ األعمال المحكمة ما ترى فيها من اختالل عن قيام كيان متزن 

 ومتوازن، لو علم لما قال كذلك وتمادى في القول:

 "فحرّي بنا أن نحطمه تحطيما، كما حطمنا نظرية العامل" 

 !ب اإلنشائيا أن يثبت الترقيم بعالمة األسلوبالطبع كان لزامً 

 مفهوم الناسخ والتقعيد»

رؤيتنا لمقولة الناسخ في النحو العربي ولما سواها من المقوالت هي من نفس رؤية 

ومنظور قول المؤلف: >فقد صحح مفاهيم كثيرة خاطئة، واتجاهات بعيدة عن واقع 

 النحوية من جهة أخرى.< ةالّصناعاللغة من جهة، وعن 

خطأ مفهوم الناسخ كما تبناه العقل اللغوي العربي، وبعده عن الواقعية اللغوية في 

النحوية، هذا ما سنعرض له وسيأتي هاهنا بيانه بجلي الحجة  ةالّصناعاتجاهه وعن 

 وأوضح البرهان.

إن الحقل الداللي للفظ النسخ في اللسان والمعجم العربي حقل ال أحادي، أي أنه    

صر. والداللتان الغالبتان في استعماله اللغوي أوالهما ما في سياق قوله العنا تعّددم

على كل  إن  للاَ سبحانه:}ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها' ألم تعلم 

(، والداللة الثانية التي في قوله تعالى:}إنا كنا نستنسخ ما كنتم 905شيء قدير'{)البقرة

لداللة األولى تفيد معنى اإلزالة واإلبطال والتغيير  كقوله (. ا03تعملون'{)الجاثية

تعالى:}وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نبيء إال إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 

(؛ ومعنى الداللة 50فينسخ للا ما يلقي الشيطان ثم يحكم للا آياته وللا عليم حكيم{)الحج

ما في قوله تعالى الحق المبين:}إنا نحن نحيي الثانية هي حفظ األثر وكتبه ونقله ك

 (99الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم' وكل شيء أحصيناه في إمام مبين'{)يس
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الداللة الثانية إذا هي المتوافق مع سياق وحقل المقول النحوي الذي نحن بصدد    

ئية زوايا النظر إليه موضوعا. وإن هذا المقول باعتباره المفهوماتي ليكفي القول بجز

ووجوه النظر للعقل المتبني لهذا المفهوم للسان وللغة كهدف للمقوالت والقواعد 

الموضوع اللغوي تتمثل في االعتماد كلية وأساسا على  تصّورالنحوية. هذه الجزئية في 

ما يسمى مجازا بنظرية العامل، التي ال شك وال مرية هي اعتبار للغة قاصر، ليس 

ة للغة واللسان؛ وال يمكن تعّددإال وجه واحد من الوجوه الم يدرك وينال من خالله

والحال هاته أن نقول بأنه يفي ببسط وبيان الموضوع اللغوي ووتوضيحه وإعرابه. 

فالعامل كمنظار دراسي ألسني منظار جزئي أولي، ليس له في حدود ما يستطيع أن 

في الواقع، وهو كما قلنا  ينال من الموضوع اللغوي سوى العالقة السببية كمكون بنيوي

عدة وعديدة، ال على مستوى الواقع ذاته  مكّوناتضمن  مكّوناتالليس سوى أحد 

كأصل مصور معبر عنه، وال كذلك على مستوى اآللية اإلدراكية اإلنسانية، التي تعتمد 

ها وضبطها للظواهر واألشياء، من تصّوروتتوسل أبعادا ومنظومة من العالئق في 

وقوانين العقل والمنطق، التي تتجلى أكثر ما تتجلى في البيان وفي المادة خالل بنية 

 المعجمية.

ات والعلل في مواضع محّدداعتماد مفهوم العامل يجعل النظر قاصرا على ال   

وحركات مفردات وعناصر التركيب، بيد أن موضوع النحو والقواعد اللغوية وجب أن 

النظر ومن كل أنحائها ومستوياتها، واألخص منها يهم الظاهرة اللغوية من جميع زوايا 

إعراب وتوضيح المراد الخطابي والتواصلي، وتبيان أدائها ووظائفها المتبعة 

لتصاريف النظم واختالف بنياته وتكويناته وتشكيالته. ونحن من أجل هذا الغرض 

جمع تحديدا، وحين بلغنا موضع الحديث وفصل خطاب إسناد لفظ )الرب( إلى ضمير ال

المخاطب، أي التركيب والمادة البيانية )ربكم( في السبر الداللي للفظ )الرب( في 

القرآن كأهم ما اعتمدنا عليه في هذا الجزء والدراسة، حينها الح لنا وظهر من بعدها 

أن مستحبا االستحضار لحقيقة ومفهوم النظم عند عبد القاهر الجرجاني، ومن ثم تحتم 

ة بالنقد والتمحيص، محوريّ لمقوالت النحو العربي ومفاهيمه ال علينا الرجوع والتطرق

وأساسا في بعدها الوظيفي ومداها االستيعابي للحقيقة العلمية. يقول ديونسيوس ثراكس 

 صاحب التخني:

القواعد هي المعرفة العملية باستعماالت كتاب الشعر والنثر لأللفاظ، وتشتمل على »

 ستة أقسام:

 ة )بصوت مرتفع( مع وجوب مراعاة األوزان العروضية.الّصحيح األول عن القراءة -
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 الثاني عن تفسير التعابير األدبية في المؤلفات. -

 الثالث عن تقديم المالحظات حول أسلوب ومادة الموضع. -

 الرابع عن اكتشاف أصول الكلمات )اإلتميلوجيا(. -

 الخامس عن استنباط أنواع االطراد القياسي. -

  117«عن تقدير قيمة التأليف األدبي، الذي هو أشرف أقسام القواعد.السادس  -

اتها كذلك تفسير المادة اللغوية وفصل متضّمنفالقواعد إذن يلزم أن يكون من    

الماهية في  مكّوناتالخطاب والكالم. وعلى سبيل التمثيل مقولة الناسخ على مستوى 

ة مضمونها وفحواها مع مقوالت القاعدة يمكن أن نعرض لها ونبينها من وجه مقارن

أقرب منها إلى الصحة. فمقوالت المبتدأ والخبر أو الفعل والفاعل والمفعول به، إضافة 

إلى إفادتها إعمال مفهوم العامل واعتبار مواضع األلفاظ في الخط األفقي الركني، فهي 

 ةالّصناع تحمل وتمثل ترجمة وتفسيرا للواقع المعبر عنه. بيد أنه بقولنا في:)أصبحت

يين المكّونالثقيلة والطاقة النووية فرضا على األمة( كون )أصبحت( ناسخا فعليا و

التاليين في التركيب على التبع إسمها وخبرها، فإن هذه القاعدة في عناصر لفظها 

التقعيدي ال تفيد شيئا من مقصد التقعيد، وال هي على حقيقة ومعنى اإلعراب كتوضيح 

تعمي  تماماً ي والترجمي، بل نلفيها عكس ذلك الّصوروفرع للمعنى على التنزيل 

ته لتنحو به إلى التحييد والزوال والنسخ الوجودي للواقع المعنى، وتفرغ الكالم من حقيق

المعبر عنه. هذا كله مرتكزه الموضوع، وكل ماسواه معلق به موصول على مختلف 

األبعاد والعالئق، البنيوي، والمواضعي األيني، والزمني، والحقائقي، وغيرها من 

 المناحي واألبعاد.

ة الناسخ وإسمه وخبره، ليس فحسب تخل والحال هذه نرى أن هذه المقولة، مقول   

بشرط االنحفاظ على مستوى نقل الواقع، بل تنقل موضع االرتكاز من الموضوع الحق 

 ا حقائقيا أو زمنيا. محّددالناسخ، الذي هو في الحقيقة ليس إال أداة و مسّمىإلى 

فواقع األمر هنا بشأن هذه القاعدة المزعومة هو نسخ الواقع المعبر عنه برمته تحييدا    

وتبديال. فإن بعد العقل العربي اللغوي بفكره عن الواقع لينزل عالم المبهم بمقولة البناء 

واإلعراب ومقولة الضمير المستتر، فبقاعدة الناسخ وإسمه وخبره يكون نظره ورؤيته 

                                                   

  117 مقتطفات من تاريخ العلم اللغوي في الغرب: ترجمة د. أحمد عوض- إصدار عالم المعرفة-ص67
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، كما هي تبعية التمثل الوجودي لألنموذج وجود رؤية ونظرا مقلوبالهذا الواقع وال

 .118التقعيدي العلمي

ة للناسخ في هذه المقول، ينقضها ذات معناه المستمد محوريّ كما أن المرتكزية وال   

تحديدا من نسخ الحالة الحركية للموضوع والمحمول أو المسند والمسند إليه أو الحكم 

يس يرتبط إال ببعد واحد ضمن عدد من األبعاد والعالئق البنيوية والمحكوم عليه. وهذا ل

للظاهرة والحدث الواقعي المعبر عنه، من المادي والسببي، والفضائي الزمني، 

والمكاني، والحقائقي، وغيره من األوصال واألبعاد. فهذا المعنى يدل ابتداء على سبق 

 محّددناسخا هنا إال مؤطر و مسّمىموضوع النسخ المنطبق بالمبتدإ وخبره، وما هذا ال

 زمني.

على هذا البعد الدراسي للتصنيف االصطالحي والتقعيدي في أقسام التعبير والجمل    

 يقول ابن هشام ويشير معترضا كما نقله كاتب )منهج ابن هشام( بقوله:

زاد بين أقسام الجمل الجملة الشرطية  –ومعه غيره  –ثم يقول بأن الزمخشري »

أنها من قبيل  الّصواب(. و409، والمغني ص33\9)انظر المفصل مع شرح ابن يعيش 

 الجملة الفعلية.

ويوضح في تنبيه أن المراد بصدر الجملة المسند أو المسند إليه، فال عبرة بما تقدم    

ن آيات الكتاب عليهما من الحروف، ويضرب لذلك أمثلة توضيحية أكثرها م

 119«العزيز.

إن الدراسة العلمية والتحليل الموضوعي من غير التفات إلى مسبق األحكام، وال    

تقديس لقول من سبق ومن غير شك، سيستبين معه خطأ مقولة الناسخ أوال باعتبارها 

ق القاعدة العلمية، المنطبقة هنا بنس مكّوناتمقوال تقعيديا، حيث ال استيفاء لها لشروط و

ها البعيد كل البعد عن الواقع، تصّورإعرابي وظيفته فصل الخطاب معنى وتركيبا، ثم 

ها الذي يقلب سلم الواقع ويعدم الحقيقة. هي مقولة تفرغ الكالم من الداللة على تصّور

 معنى، إلى أن تجعله أجوف في عالم الالشيء.
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وإنكاري، فهل يا ترى يقبل على ثم هاهي أقسام الخبر لدى البالغيين إبتدائي وطلبي    

أي من وجوه العلم ومطلق معايير الموضوعية أن نجعل أداة ومؤشرا في السلم 

الحقائقي لإلخبار كأداة التوكيد )إن( مثال، أن نجعلها أساسا ومرتكزا تقعيديا وهي في 

األصل والواقع المعبر عنه ليست كذلك، إنما هي مجرد قيمة حقائقية على بعد ضمن 

 120«!اد عديدة مؤطرة لظاهرة وحدث واقعي معين؟أبع
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 المؤمنون بعضهم أولياء بعض -9

 

عند الشيخ الطنطاوي في حق  مثلهوهنا نعود لهذا التعبير غير اللبق، كما صدر    

 ،به بعد مناظرة الكسائي، يصفه كأنه أو بأنه "خزي" سيبويه وهو يصف ما حلّ 

ا على عكس ما هً ا موجّ رً وعجيب أن يقول كذلك ويكرر القول بأن ما جرى كان مدبّ 

 وجب أن يكون، ويكفي فيها حضور عنصر "أعراب الحليمات"..

 نعود إلى تعبير شوقي ضيف وهو يتكلم بشأن ابن مضاء: 

 ]يشرك مواله في هذا التعصب[ 

  ]كما كان يجله مواله يعقوب بن يوسف[

 ضَ عْ بَ  ا" أو "إن  رً حْ لس   ان  يَ البَ  نَ م   يقول رسول للا صلى للا عليه وآله وسلم: "إن     

"رٌ حْ س   ان  يَ البَ 
، وما كان عليه الصالة والسالم ينطق عن الهوى؛ إنه الحق، وإنك كما 121

أدركت ما للفظ واألساليب من حيث أغراضها البيانية من اشتراك وتداخل، وهذه 

" في األدب الجاهليا كتاب "ما تجلت وكان مثال لها ونموذجا قصيً الظاهرة أكثر 

للدكتور طه حسين، فقد تسلم من كل مصيبة ولكنك ما تخرج من هذا النص وما ينتهي 

إلى سمعك هذا الكالم حتى يكون قد استقر في خلدك أن الظاهرية مذهب فقهي قسيم 

في هذين التعبيرين: ]يشرك  للنزوعات المسماة مذاهب فقهية، بل هو خامسها، فكذلك

حر من هذا السّ  مواله في هذا التعصب[ ]كما كان يجله مواله يعقوب بن يوسف[

والمعاني، التي ال تمت إلى الحقيقة والحق بصلة، الناشئة  تصّوروالمستنبت من ال

 األسلوب من تداخل آليات والمولدة عن اللطيف من الخلط بين دالالت اللفظ، والخفيّ 

 البيان.و

ال إن يعقوب المنصور الموحدي، وكما نوه به الكاتب نفسه ناقال عن الناصري أوّ    

هو أعظم خلفاء هذه الدولة، فقد »صاحب االستقصا ألخبار دول المغرب األقصى: 

خ فرنج األندلس، وأنزل بهم هزائم منكرة، وكان مثل أبيه ثقافة واسعة، وكان يعقد  دو 

بين يديه. ويقول صاحب نفح الطيب: إن فقهاء عصره المناظرات للعلماء والفالسفة 

: إنه صن ف كتاباً جمع فيه متون أحاديث أيضاً كانوا يرجعون في الفتاوى إليه، ويقول 

اه الترغيب، ويقول ابن خلكان: "إنه أمر برفض فروع  صحاح، تتعلق بها العبادات، سم 
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ة النبوية، وال يقلدوا أحدا من األئمة الفقه كما أمر الفقهاء بأن ال يفتوا إال بالكتاب والسن

  122«المجتهدين القدماء، بل تكون أحكامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم.

أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم أليامها ومآثرها وجميع »وكان أبوه:     

أخبارها في الجاهلية واإلسالم. صرف عنايته إلى ذلك أيام كونه في إشبيلية واليا عليها 

حياة أبيه. ولقي بها رجاال من أهل علم اللغة والنحو والقرآن. صح  عندي أنه كان  في

إما البخاري أو مسلم، وأغلب ظني أنه البخاري،  –الشك مني  –ين الّصحيحيحفظ أحد 

ٌر في علم النحو، ثم طمح  وكان له مشاركة في علم األدب، واتساع في حفظ اللغة، وتبحُّ

به شرف نفسه، وعلوُّ همته إلى تعلم الفلسفة، وأمر بجمع كتبها، فاجتمع له قريب مما 

  123«اجتمع للحكم المستنصر باهلل األموي...

 ناته م  ؤْ المه وَ  نونَ م  ؤْ المه  تعالى في محكم ما أنزل من القرآن العظيم: }وَ ويقول للا    

 ؤتونَ يه الة وَ الصّ  ونَ يمه ق  يه وَ  نكر  المه  ن  عَ  نَ وْ نهَ يَ وَ  وف  ره عْ بالمَ  ونَ ره أمه ' يَ ض  عْ بَ  اءه يَ ل  أوْ  مْ هه ضه عْ بَ 

 (70'{)التوبةيمٌ ك  حَ  يزٌ ز  إن  للَا عَ ' للاه  مْ هه مه حَ رْ يَ سَ  كَ ' أولئ  ولهه سه رَ وَ  للاَ  ونَ يعه ط  يه وَ  كاةَ الزّ 

' ثم هو ال يزال يردده مولىفإن كان المعنى الذي يريده الكاتب من تعبيره ومن لفظ '   

ا لموقعه في نفسه، هو المعنى الذي في اآلية المجيدة؛ فذلك هو الحق؛ والرجالن معً 

شهادة التاريخ بل وشهادة  الكريم المجيد لآلية؛ وإنا نَحكم الّسياقمحققان بل إمامان في 

 ً من اللفظ  الّسديد؛ ولكن إن كانت األخرى فما هو من ما نقله الكاتب وكفى باهلل حسيبا

 ية.الّسياسبالذي يجمل. فهذا من التقويم التاريخي ألخالقيات النظم و

ا األخطر، وإن كان األول ال يخلو من خطر     ً أم  ، فهو هذا اإلشراك التبعي أيضا

 خاطئ يقينا للظاهرية مذهباً  تصّورالمقرون بعالقة المولوية في األخذ بما سّماه َعْن 

 ً ، ال عن استقالل بالنظر واهتداًء بالعقل. وعالوة على المعطى جّد الهاّم في تأطير فقهيا

، والجد أمًرا جده من قبلهوالجدير باالقتداء والتأسي للخليفة وأبيه  وّ مه القيمة العلمية والسُّ 

شرعيًّا في األخذ من العلماء ال يمنعهه أْن يكوَن العالمه أميًرا، بل خير الحكام العدول 

الشطط .. عالوة عليه  ركوبوالعدل هديه نور العلم، وسالمة قلوب أهله ووجلها من 

 فابن مضاء شخصية ال كآخر من بدل من داللة العالم بدعوى االختصاص المشبوهة،

بق فيما يقوم عليه أمر موضوع الفقه من فالفقيه الحق ال يكون إال إذا حاز مرتبة السّ 

وال  ،ة والهندسة والطب، وأكيد أنه من ال يعرف إال القواعد الفقهية ليس بفقيهالّسياس
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الذي يقتصر علمه على ما عرف من قواعد تركيب الجمل وآثار قومه في البيان من 

ومن  ب، فاألدب غايته خدمة واقع الناس،صر المعجمي بأديشعر وأدب وألم بكل العن

يجهل واقع الناس وال يفقه من أبعاد فكرهم وعلومهم، كيف له أن يكون أديباً حقا؟ أال 

وإن لنا في رسول للا صلى للا عليه وسلم إسوة حسنة؛ فهو عليه الصالة والسالم كان 

بينه، ويتكلم خطباء العرب بين  أفصح من نطق بالضاد؛ يستسمع ألشهر الشعر فيوازن

يديه، فيثني على هذا ويذم اآلخر بنقد معاييره لن يبلغها ناقد أدبي؛ وهو في ذلك صلى 

للا عليه وآله وسلم قد شارك الصحابة عمليا وبيديه الشريفتين في بناء مسجد قباء، بل 

سجد ل من وضع أول حجر فيه، أساس التمكين في األرض، ثم في بناء المهو أوّ 

النبوي، وساهم في حفر الخندق وحمل التراب، في ظروف جد صعبة من كل جانب، 

 بل كان عمله الكبير هذا عليه الصالة والسالم مصدر قوة ونشاط للصحابة وللمسلمين.

لم تقم ثورة على فساد تاريخي إال بفكر عملي، فكر يكون رائد الدعوة إلى مناحي    

عف العسكري شاخصان لكل ذي ي والضّ الّسياساد الفساد والقصور في األمة؛ الفس

هم العامل في  -مدّونة تاريخية واستقراًء  -صر وبصيرة؛ وفولتير وروسو وديدروب

 التغيير وتجلي صدق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

، تصّورهم، بل على نقيض هذا التصّورفإذا كانت الظاهرية ليست على ما هي في    

تاريخي األندلسي، وقد أومأنا إلى ذلك وإن بإيماءة خاطفة في حديثنا عن فهذا المفصل ال

فكر ابن حزم، كان إيذانا نذراً بخطر الجمود الذي يتهدد العقل العربي اإلسالمي. ولعل 

ابن حزم بالذات آية حق من آيات التدبير كما كان يرى يوهان جوته، بأن  اللطف حق 

ً  وأن  األمر ال يسير همال، وتكون بنا أو نمر بها. هكذا شأن  على قرب تمرّ  آيته أحيانا

ابن حزم الذي قدر عليه أن ينشأ على غير النظام الذي يهنشأ عليه بنو قومه، وليكون 

، النمط الذي لم يكن بالطبع الّسائدبتواجد تفكري متحرًرا ومستقال استقالال عن النمط 

التنشئة لطليعة المجتمع العربي اإلسالمي  مكّوناتبل بمجموع  ،الفقه مكونه الوحيد

ية. وأمكن أن نختزل التعبير عن هذا كله بكون ابن حزم قدر أن الّسياسونخبته العلمية و

ينشأ ويصنع بجذر تكويني مخالف للنمط الجذري الذي كان عليه قومه وأهل زمانه آية 

، وإن  للاَ تعالى الحكيم نذرا، فيها هو النذير، ومحمد صلى للا عليه وسلم آخر النبيئين

الخبير، يبعث كما في الخبر، يبعث على رأس كل مائة سنة في هذه األمة من يجدد لها 

 أمر دينها.

وإن كنت تبحث عن معنى للنمط التفكري )الفلسفي( والعلمي يكون به أكثر وضوحاً،    

وفتن الناس به  به لفظ "االبستيمي" الذي مهر به ميشيل فوكو محّددوهذا بالضبط هو ال
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ي الجامعي خصوًصا، الّسياسبل جل المشتغلين بالفكر الفلسفي و -إبانها وبعدها -وكثير 

وا فيه، إن لك في هذا تخّبطا وإن لم يفقهوه ووا به ونقلوه بذات حروفه مستعربً نتف

منها ابن حزم ابن  المفصل، المفصل األندلسي ممثال في أعالم ومعالم بارزة نخصّ 

رشد وابن طفيل والمستشهد له ابن مضاء. إنه نمط واحد ونسق واحد ينتظم باجة وابن 

العقل التاريخي الفاعل والخالق، إنه نسق نقدي انقالبي ثوري؛ ههنا ال شك نستحضر 

التاريخي وفي معنى الجدلية التاريخية عند هيجل، إنه نسق فاقت  تصّورما الحق في ال

اء العلياء ليس في الفقه ينادي بالثورة على عقوله حتى ضاقت اآلفاق به، فحلق في فض

التقليد االستعبادي للرجال بأسماء محرفة ملبسة على الناس باسم المذاهب الفقهية، وإنما 

دت في هذه المذاهب، تبدل الدين وتعطل العقول وتعمي األبصار، كيانات شياطين تجسّ 

إنه نسق بلغ من قوته ووهج نوره وعلو عقله أن امتد بصره ليدعو إلى تصحيح 

 الكون؛ تقول المستشرقة زيغرد هونكه: تصّورنظريات مركزية في 

"إنه حتى غضون القرن الثاني عشر للميالد كان هناك شك ونقد ألساس صورة     

العالم حسب نظرية بطليموس فقامت في الشرق وخاّصة في إسبانيا ومراكش أصوات 

تشك في نظريات بطليموس متأثرة بأفكار أرسطو، وانطالقاً من ابن باجة السرقسطي 

ة في البحث عن أسباب طبيعية الّرغبتوارث المفكرون مدة ثالثة أجيال روح النقد و

 124تشرح ظواهر السماء بشكل إقناعي."

انظر إلى شخص ابن مضاء من هو وما علمه وما قيمة علم علماء زماننا بله فقهائنا    

وانظر إلى النسق التاريخي الذي هو منه  !وأدبائنا ومؤرخينا إلى جانب علمه وقدره

وعقله من عقله، ثم ضع بحسبها هذا اللفظ من القول الذي تلفظ به الكاتب في درجات 

يبدئ  في درجاته. نعني لفظ " مواله" الذي لم يفتأسلم الحقيقة إن وجدت له موضعا 

 !!ويكّررهويعيد في التلفظ به 

 

  

                                                   

  124 ابن باجة وآراؤه الفلسفية: الدكتورة زينب عفيفي- أستاذة الفلسفة اإلسالمية- كلية اآلداب- جامعة المنوفية- ص42- 

المكتبة الفلسفية -مكتبة الثقافة الدينية     
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!... حين تكون الكتابة التاريخية أشد   -1  

 

  بين الكسائي وسيبويه »  

ألمراء، ت نفس سيبويه إلى الشخوص إلى بغداد آمال في الحظوة عند الخلفاء واطمح   

ن براز فارتحل وهو ال يدري ما خبأه الغيب له، فرب ساع لحتفه، وحق ما قال خليفة ب

 الجاهلي:

 والمرء قد يرجو الرجا   َء مؤمال والموت دونه

ينه وبين ، فاعتزم يحيى الجمع بالّرشيدونزل ضيفا عند يحيى البرمكي وزير هارون    

حضر ، فالّرشيدجلية األمر، وعين لذلك يوما في دار  الّرشيدالكسائي، بعد أن عّرف 

اإلجابة  سيبويه أوال، وتالقى مع الفراء واألحمر تلميذي الكسائي، فسأاله وخطآه في

ئلة وأغلظا له في القول. ويطول بنا الكالم ونخرج عن المقصود لو عرضنا لهذه األس

 ، فقال لهما: لستبه عنها، وكل ذلك معروف في كتب النحو المبسوطة وما أجيب

 أكلمكما حتى يأتي صاحبكما، يعني شيخهما الكسائي.

دأ جاء الكسائي وغصت الدار بالحضور على مشهد من يحيى وابنه جعفر، ثم ب   

، فقال له: هل الكسائي الحديث وقال لسيبويه: تسألني أو أسألك؟ فقال سيبويه: سل أنت

و ر فإذا هو هي أو يقال مع ذلك فإذا هيقال كنت أظن أن العقرب أشدّ لسعة من الّزنبو

 إياها؟

فإذا  : فإذا هو هي وال يجوز النصب، فسأله عن أمثال ذلك نحو خرجتفقال سيبويه   

لك وتنصبه، عبد هللا القائم  أو القائَم، فقال: كله بالرفع، فقال الكسائي: العرب ترفع ذ

كما، فمن يحكم نتما رئيسا بلديواحتدم الخالف بينهما طويال، فقال يحيى: قد اختلفتما وأ

نع بهم أهل بينكما؟ فقال الكسائي: هؤالء العرب ببابك وفدوا عليك من كل صقع، وقد ق

ا الكسائي، المصرين، يحضرون ويسألون، فقال يحيى: قد أنصفت، واستدعاهم فتابعو

قبض عند ذلك وان فاستكان سيبويه، فأقبل الكسائي على سيبويه وقال قد تسمع أيها الرجل

 خاطره، فقال الكسائي ليحيى: أصلح هللا الوزير، إنه قدم إليك راغبا  فإن أردت
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يتوارى  . فرق له يحيى وجبر كسره، فخرج من بغداد وتوجه تلقاء فارسأال ترده خائبا

زع، من الناس من سوء ما لحقه، ولم يقدر أن يعود إلى البصرة، وقد كان إمامها غير منا

ا بفارس في ر يعان شبابه، وقال قرب احتضاره متمثال:فمات غم   

 يؤمل دنيا لتبقى له     فوافى المنيّة دون األمل

 حثيثا  ي رّوى أصول الفسيل   فعاش الفسيل ومات الرجل

ة اسالّسيوقد رويت هذه المناظرة على صور مختلفة. ويرى جمهرة العلماء أن أصبع    

رجلين، وما نها حكم بين البلدين ال بين اللعبت دورا  كبيرا  في هذه الحادثة الخطيرة، أل

ين أن وحاشيته، وهم على يق الّرشيدوافق العرب الكسائي إال لعلمهم أنه ذو حظوة عند 

دولة، الحق مع سيبويه، على أنه روي أنهم قالوا: القول قول الكسائي، بإيعاز رجال ال

بها لكنه لم  مرهم بالنطقولم ينطقوا بالنصب إذ ال تطاوعهم ألسنتهم، ولذا طلب سيبويه أ

وسليقته،  يستمع له. قال الروداني: والذي ال ينبغي أن يشك فيه أن ذلك إذا ترك العربي

كلمت أما لو أراد النطق بالخطإ أو بلغة غيره فال يشك في أنه ال يعجز عن ذلك، وقد ت

ى قول حك العرب بلغة الحبش والفرس واللغة العبرانية وغيرها، وأبو األسود عربي وقد

ع الكسائي في ابنته ألمير المؤمنين علي: ما أشدّ الحر  بالرفع. فقول سيبويه في قصته م

ك، مسألة كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي: مرهم أن ينطقوا بذل

نحو ذلك  ال بد من تأويله، كأن يقال المراد من لم يسمع مقالة الكسائي ولم يدر القصة أو

ضي نطقهم على سليقتهم الذي هو المعيار.مما يقت  

: )فإذا هي وبعد فإن الحق مع سيبويه، والقرآن الكريم أصدق شاهد له، يقول هللا تعالى   

ا  عن بيضاء  للناظرين(، وعلى نمط هذه اآلية آي كثير، ولو ثبت النصب لكان خارج

أوجه ثم  صب علىالقياس واستعمال الفصحاء، ولذا تمحل النحويون في تخريج هذا الن

يها األعلم تعقبوها، ذكر بعضها الرضي في شرح الكافية باب الظروف، وأفاض القول ف

ثاني عنوانه الشنتمري، ونقل كالمه المقري في نفح الطيب في فصل برأسه في الجزء ال

حث ، وأجاد التفصيل لها ابن هشام في المغني الباب األول مب«المسألة الزنبورية»

: وجها  خمسة مع التعقيب على كل وجه بما يفنده، وخالصة هذه األوجه، فذكر أ«إذا»

 األول أن الظرف وهو إذا نصب الضمير ألن فيه معنى وجدت، والثاني أن الضمير

صل فإذا المنصوب استعير من مكان ضمير الرفع، والثالث أن الضمير مفعول به، واأل

لق، أن الضمير مفعول مط هو يساويها، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، والرابع

واألصل فإذا هو يلسع لسعتها، ثم حذف الفعل والمضاف، والخامس أن الضمير 

ها، ثم منصوب على الحال من الضمير في الخبر المحذوف، واألصل فإذا هو ثابت مثل
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ن حذف المضاف فانفصل الضمير، وقد جمع هذه األوجه الخمسة مع االختصار أحمد ب

ه في هذا النظم:1182فى سنة الحسن الجوهري المتو  

التوجيه فادر المآخذا تعدّدوفي ضمير النصب تاليا  إذا        

 مفعولها أو نائب المرفوع        أو نصبه بفعله المقطوع

 أو أنه مفعول فعل مطلقا         أو معرب حاال أنيب فارتقى

رت ولخطورة هذه المناظرة نّوهت عنها أغلب كتب األدب والتراجم والتاريخ، فقد ذك   

ت ونزهة في أمالي الزجاج، كما ذكرت في ترجمة سيبويه في طبقات الزبيدي والفهرس

ي األلباب ووفيات األعيان ومعجم األدباء وإنباه الرواة، غير أنها ذكرت مرة أخرى ف

مته ، وقد نوه عنها حازم األنصاري القرطاجني في منظومعجم األدباء ترجمة الكسائي

فة وعدالة، النحوية المشهورة معترفا لسيبويه بالحق ومنددا  بغلبة الكسائي بدون نص

وعرض لها السيوطي في األشباه والنظائر أو ل الفن السابع )فن المناظرات 

 والمجالسات إلخ(.

د اليزيدي في ظلما لقد ثئر له منه على ي ولئن ظفر الكسائي بسيبويه في هذه المناظرة   
 المناظرة اآلتية التي اندحر فيها الكسائي.«125

!أشد إيالما ة سيبويه فالقلم واللسانالّسياسأال لئن آلمت      

إنه ما يطرق النفس كأنها نفس أبي بشر وتألم، ف للفظ على القلب أثر أّي أثر، وتحسّ    

تها وقد أتت رواية الزنبورية إلى نهاي -سمعك هذا الكالم وهذا المتراكب من االقتباس

قه" ال "فخرج من بغداد وتوجه تلقاء فارس يتوارى من الناس من سوء ما لح : -وغايتها

اس من ها "يتوارى من النينتهي هذا الكالم حتى ال يبقى ويستقر على سياقها إال آخر

ليه سوء ما لحقه" وفي القرآن الحكيم أحسن الحديث الشاهد الذي ال ينقض لما تدل ع

ى ارَ توَ }يَ ى: األلفاظ ووجوه التعبير، ليس من أصله بل هو عين المقتبس منه إال قوله تعال

( على 57'{)النحلاب  ي الترَ ف   ه  س  د  يَ  أمْ  ون  لى ه  عَ  كه  س  مْ ' أي  به   رَ شّ ا ب  مَ  وء  س   نْ م   م  القوْ  نَ م  

هون، أي على هوان. واألخطر )ونحن نعني ما نقول( هو أنه لم تجتمع في التنزيل 

 " إال في ذات الطيف الداللي، وذلك في قولهسوء" و"وارىالمادتان المعجميتان "

                                                   

  125 نشأة النحو وتأريخ أشهر النحاة- ص52..52
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 لتايَ يْ ا وَ يَ  الَ ' قيه  أة أخ  وْ ي سَ ار  وَ ي   فَ كيْ  ه  يَ ر  ي  ل   ض  ي األرْ ف   ث  حَ بْ ا يَ اب  غرَ  ث هللا  عَ تعالى: }فبَ 

( 33'{)المائدةينَ م  الناد   نَ م   حَ بَ ي فأصْ أة أخ  وْ سَ  يَ ار  اب فأوَ ذا الغرَ هَ  ثلَ م   أكونَ  أنْ  ت  زْ جَ أعَ   

ئن ظفر ولخ هذا المنحى وهذه الداللة فيعقبها بقوله: "رسّ كيف وها هو لم يبرح حتى ي     

المناظرة  ثئر له منه على يد اليزيدي فيالكسائي بسيبويه في هذه المناظرة ظلما لقد 

 ي هان". اآلتية التي اندحر فيها الكسائي"؛ والمثل يقول: "عند االمتحان ي كرم المرء أو

 !؟الذي ال تعدوه إال "الغلب" الّسياق" في لسان العرب في هذا ظفروهل معنى مادة "

ع: ظف ر المعاني الجام فيقال: "ظفر هللا  فالنا على فالن معناه غلبه عليه" وفي معجم

 مْ ه  يَ د  أيْ  ي كفَّ الذ   وَ ه  }وَ بعدوه أو عليه، غلبه وقهره وانتصر عليه. ومنه قوله تعالى: 

 لونَ مَ ا تعْ بمَ  ' وكاَن هللا  مْ ه  ليْ عَ  كمْ أظفرَ  أنْ  د  عْ بَ  نْ كة م  مَ  طن  ببَ  مْ نه  عَ  كمْ يَ د  أيْ وَ  نكمْ عَ 

ه ( وال قوة تأثير تبقى للفظة "ظلما" ال سيما بمنحى داللي موج24يرا '{)الفتحص  بَ 

والضد لعنصر "اندحر". الّسلببعنصري "ثئر له منه" وعلى   

 وي حمل األمر محمل الجد ويتحتم التوقف من غير المرور، مرور الكرام، ذاك حين   

رٌّ يندسّ  ادة من ت الكالم مما ي همل عمتخلال فجوا يتكرر نفس الشيء، وكأن الباطل م ص 

ة على لكرّ تقارب معاني األلفاظ واالهتمام أكثر بالخصائص الجذبية لألسلوب. فيعاود ا

لغة ذوق وال ذوق لغة: نحو تفاقَم وبلفظ ال ندري كيف لم يرده تحفظ وإباء    

بغداد لمنازلة  ولقد قدر لهذا العبقري أن تكون منيته في أمنيته، حببت إليه التوجه إلى»   

الكسائي الذي كان ينفس عليه126 ما نال من جاه كبير وفير، ثقة منه بالظفر عليه، فتالقى 

األمل،  القرينان وجرت بينهما تلك المناظرة المشؤومة التي سلف الكالم عليها، فخاب

 !؟()الخزي داد مقهورا ، وعز عليه أن يعود إلى البصرة بعد هذاوفارق سيبويه بغ

، وبث إليه والخذالن، فاستقدم تلميذه أبا الحسن األخفش في طريقه إلى بلدة في فارس

يوخه، حزنه، وما كاد يرد بلده حتى اشتدت علته، فمات في ريعان شبابه قبل جل ش
 رحمه هللا، سنة 188ه.«127

: ذل وهان وقهر. والخزي: الهالك والعقاب والندامة والذل والهوان128.  َي فالن     وخز 

ال نا لوْ بَّ لقالوا رَ  ه  ل  قبْ  نْ ذاب م  بعَ  مْ أنا أْهلكناه   لوْ وفي القرآن المبين جاء قوله تعالى: }وَ 

 هللا   مْ ه  ذبْ عَ ي   مْ لوه  ( }قات  233نخزى'{)طهوَ  لَّ نذ   أنْ  ل  قبْ  نْ م   كَ ات  آيَ  وال فنتبعَ س  نا رَ ليْ لت إْ سَ أرْ 

                                                   

  126 التلوين والترقيم تنويها

  127 ن م – ص103

  128 معجم المعاني الجامع
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' مْ ه  ظ قلوبغيْ  بْ ي ذه  وَ  ينَ ن  م  ؤْ م   م  قوْ  ورَ د  ص   يَشف  وَ  مْ ه  ليْ عَ  كمْ رْ نص  يَ وَ  همْ ز  خْ ي  وَ  يكمْ د  بأيْ 

( 25-24'{)التوبةيم  ك  حَ  يم  ل  عَ  هللا  لى َمْن يََشاء ' وَ عَ  هللا   توب  يَ وَ   

ا وب  قد يصح لغة وأسل الذي رصف رصفا   طنطاويلل ة هذا الكالمثم ما هو كفل صحّ    

الواقعي،  لكنه لألسف ال يقوم على أساس وال برهان له عند المستبصرين وفي المنطق

، الذي كما للمنطق السيكولوجي الّصحيحكما هو عند المناطقة السيكولوجيين بالمعنى 

صف بيناه في موضعه هو أبعد شقة من المنطق السكوني والرياضي. قد يسهل أن نر

على ما لفظ ونطق به المؤلف: نظما كل ميا  

ما نال عليه  ينفس" ... أمنيته، حببت إليه التوجه إلى بغداد لمنازلة الكسائي الذي كان    

 من جاه كبير وفير، ثقة منه بالظفر عليه"

عن هذا  الّسؤالولكن ألن يحمل الرجل جبال على ظهره أهون وخير له من حمل    

!ما هو الذي وقع حقا وصدقاالكالم الذي يساق مساق الخبر كأن  

لكسائي كون سيبويه رحمه هللا كان يحسد ا الّسؤالوهل صحيح ليس موضع الشك وال    

سده " الشيَء وبه، على فالن: حنفس عليهرحمه هللا على ما نال من الجاه، فإن معنى "

 عليه ولم يره أهال له.129 ؟!

 -!مه هللاأحمد الفراهيدي "كان  رح فإن يكن الجاه سبيال محققا للمال؛ فهذا الخليل  بن  

ه. وّجه في فاقة وزهد ال يبالي الدنيا، على حين أن الناس محظوظون بها من علمه وكتب

يب ولده، إليه سليمان بن علي عم أبي العباس السفاح ووالي فارس واألهواز رسوال لتأد

مان، بي إلى سليفأخرج الخليل إلى الرسول خبزا  يابسا  وقال: ما دمت أجده فال حاجة 

 فقال الرسول: فما أبلغه عنك؟ فقال أبياتا  مطلعها:

 أبلغ سليمان أني عنه في سعة     وفي غنى غير أني لست ذا مال"130

!وعمرو بن العالء شيخ الخليل مات ناسكا متعبدا     

وهذان أو أوالء هم سلف سيبويه ..     

                                                   

  129 المغني والوسيط وغيرهما

  130 ن م – ص98



 

201 

ن أن إنه ما من إنسان إال وفي نفسه مركوز حب الخير ال يسأم من دعائه، وفرق بي   

نيته والدرهم علىيكون اإلنسان على جبلته هاته، وأن يكون الذهب قرّ  قلبه أو  ة عينه وم 

ا وراءه كض  قلبه عليه، فال يرى الوجود وال ما حوله إال بهذا الميزان، فتستحيل الحياة ر

ها.ا على الدنيا ومنافسة فيها وفي التقرب إلى أوليائه، وحرص  ا في نوالوسعي    

غة خ لرجل من أعظم رجال العلم في تاريخ اإلسالم واللغة العربية، لوعندما نؤرّ    

وب القرآن الكريم، ولغة نواة أمة الشهود وعمادها، فينبغي أن يسلك في ذلك األسل

بير مع أن تجتمع البالغة ورونق التعالعلمي؛ وليس يمنع إذا ما روعي المنطق الداخلي 

لصبغ ا وحتى في البيان المنطقي إن شئت أن تضيف إلى قوام المنطق ،الموضوعية

سحر البيان.و الجمالي للفظ  

ها إنه ال شك بقدر وقيمة الموضوع يكون خطر الحكم عليه، بل وكل كلمة ي راد ب   

 حكما في شأنه.

د، مل للمؤلف جاء على طراز علمي رائع سديوكما أشرت إليه من قبل فإن هذا الع   

جنف  حين بنى هيكلته على بنية األطوار األربعة وطبقات النحويين، إال ما كان من

ويه.بيالم النحو العربي غير منازع سالقلم في حق ع  

 

وايالتفاقم بين الحيثيات وصياغة  -2 ة الزنبوريةالر   

 

ب؛ إنه أبدأ بما هو ظاهر جلّي، ال يتطلب من الذكاء إال اليسير ومن االنتباه إال القري   

ندهم هذا التفاقم والتفاوت؛ يسمى عموما باالختالف ويسميه المناطقة أو هو يدخل ع

معيار ضمن التضاد والتناقض، وفي قاموس النظماتية التي أضحت ميزان العلمية و

أو الالتوافق.سالمة القول بالالنتظام   

يخ، المادة فنتساءل هل يجوز في العقل اجتماع هذه المادة في بيان الحكم وبيان التار   

نفا:الغلب .. أن تجتمع وتقترن بقوله آ –القهر  –الظفر  –السوء  –إياها: الخزي   

طيرة، ة لعبت دورا  كبيرا  في هذه الحادثة الخالّسياسويرى جمهرة العلماء أن أصبع »   

نه ذو حظوة نها حكم بين البلدين ال بين الرجلين، وما وافق العرب الكسائي إال لعلمهم أأل
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الوا: وحاشيته، وهم على يقين أن الحق مع سيبويه، على أنه روي أنهم ق الّرشيدعند 

 القول قول الكسائي، بإيعاز رجال الدولة«131 

نوة هي التي عاضدت الكوفيين وأوجدت الّسياسالحق أن » وقوله:  ا منهم رجاال كو 

هم، ولما مذهبا ناضل المذهب البصري، ولوالها لما ثبتوا أمام البصريين في مساجالت

قهروهم، في مواطن كثيرة ظلما وعدوانا. والدنيا منذ الخليقة مملوءة باألغراض 
 والشهوات.«132

 عليهم وفي حادثة سيبويه الماضية التي كان فيه القضاء عليه ما يشهد بتآمرهم»   
 ومناصرة العباسيين وبطانتهم لهم.«133

وفة جاءت دولة بني أمية فكان ضلعها مع البصرة التي ظاهرتها وناصرتها، والك»    

وة وفي على تبرم وحنق مستجنين في قلبها بضغط األمويين عليها؛ وفي الدولة قس

وفة، كرجالها صرامة، ثم قامت الدولة العباسية على أنقاضها، وكان مبدأ ظهورها في ال

ها ومظاهرتها فإن أبا العباس السفاح أول خلفائها إنما تمت له البيعة فيها بفضل تشيع

ها، فانقلب للهاشميين، ولقد حفظ العباسيون لها تلك الصنيعة، وعطفوا عليها وكافئو

األيام  األمر في البلدين، وعزت الكوفة بعد ذل، وأفل نجم البصرة بعد تألق )وتلك

 نداولها بين الناس(.«134؟

لب هو الذي يحكم كما القاضي والفقيه، وإنما هو مطا إنه ليس المؤرخ في الحقيقة   

ر عنه ا يعبّ ا في ذلك إلى ذكائه وعلمه ممبتحديد الحكم بمرجع الوقائع والنصوص، مستند  

تنباطية بكفاءته وأهليته. وليست عملية الحكم أو المحكمة في كنهها سوى إطار عملية اس

 في القاموس مهمتها تعيين المقدمات والمعطيات أو ما يطلق عليهمحض منطقية، 

اد إصدار بالحيثيات من غير نقصان وال زيادة. ومنه يكون األمر قد استقام وأف القانوني

مجرى كل  الحكم. لكن الجانب األخطر الذي يبقى قائم اإلمكان غير بعيد من التأثير على

 بَّ ته ور  قانوني تعتوره وتعيبه صياغ ن من نصّ هذا المسار، هو الجانب البياني. فكأيّ 

ة اكتشافا حق أفادته محكمة ضاع من جهة بيانه. فإذا كان انبثاق الّصيغة المنطقية الرمزي

بوقة في عظيما في تاريخ العقل البشري العلمي، أحدث طفرة هائلة وجد بديعة وغير مس

                                                   

  131نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة – ص54-53 

  132 ن م - 128

  133 ن م – ص128

  134 ن م – ص123



 

203 

الرياضيات، حتى بدع هذا شبه- المفهوم والتعبير "الطابع الكوني" عند ليبنتز135، صفة 

حة يغة الرياضية؛ ألنها بالذات حافظة لجوهر الموضوع محيّ دة ومزيمخصوصة للصّ 

شري، إذ إن للذاتيات األسلوبية. ولقد نال هذا بالفعل أكبر اهتمام من لدن مؤرخي العلم الب

قد وضع قضية األسلوب قضية نقل صورة وحقيقة الموضوع العلمي وموضوع الحكم. و

دموند هوسرل هذا الشرط من وجوب عدم إهمال التفاوت على مستوى البيان، وهو إ

غوية هي النسيج ا على الحدس، حيث اللغة أو الّصيغة اللا عملي  يستجلي حقيقة العلم تأسيس  

 الحامل والمتراكب للمعاني.

بين  " ليس بين لغة وأخرى ولكنالترجمة األمينةوتقريب المعنى يكون بمقولة "   

ار ة قرمستقرّ تويي الموضوع أو الواقعة من جهة، والبيان الطبيعي عنها من جهة مس

والبيان  ر له. وهذا ال مرية من الزم شرط العلميةة والحقيقة عند المتلقي أو المعبّ الّصور

شهر  نشأة النحو وتاريخالعلمي، والتأريخ كما شأن المادة المعروضة في هذا الكتاب "

قه أن يكون كذلك." هو منه، أو حالنحاة  

 حادثةفلئن كان هذا الذي أجمع عليه أو يكاد يكون عليه إجماع من كون الحادثة، "   

قول بأن رة بليل، وأنه محض مكر ووقيعة وكيد مبين، والمؤلف نفسه ي" مدبّ الزنبورية

مواد ما وقع بالمؤامرة، فإن هذه ال -والوصف في كنه حكم –الحق مع سبيويه ويصف 

ا من قبيل:وأسلوبي  ا معجمي    

   "وفارق سيبويه بغداد مقهورا ، وعز عليه أن يعود إلى البصرة بعد هذا الخزي)!؟(136 

 والخذالن"

" ظلماالكسائي بسيبويه في هذه المناظرة  (!!)ظفر"ولئن      

الناس  من يتوارى"فرقَّ له يحيى وجبر كسره، فخرج من بغداد وتوجه تلقاء فارس     

ا  ولم يقدر أن يعود إلى البصرة، وقد كان إمامها غير منازع، فمات ما لحقه،من سوء  غم 

 بفارس في ريعان شبابه"

اريخية من الشأن هذه التعابير ال تقبل، ألنها ليست فقط مخلة بالشرط العلمي والكتابة الت  

ظة لف ة إزراء. فإنَّ الّسياس، زادت على ظلم وجنف ا وجنفا  العلمي، بل ألن فيها ظلم  

والفاسقين.  " لم تأت في القرآن المنزل لسانا عربيا مبينا إال بحق العصاة والكفارزيخ"

                                                   

  135 غوتفريد فيلهيلم ليبنتز )1242-1912م( فيلسوف ألماني وعالم طبيعي وعالم رياضيات وديبلوماسي ومكتبي ومحام

  136 التلوين والترقيم تنويها
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ي وا ف  ح  سَّ تف لكمْ  يلَ نوا إذا ق  آمَ  ينَ ا الذ  هَ ا أي  : }يَ عّز َوجلَّ والحق إن سيبويه ما إن تتلو قوله 

 نكمْ نوا م  آمَ  ينَ هللا  الذ   فع  رْ وا يَ وا فانشز  انشز   يلَ إذا ق  ' وَ لكمْ  هللا   ح  فسَ وا يَ ح  فافسَ  س  ل  جْ المَ 

( وقد ارتسمت في ذهنك 11'{)المجادلةبير  خَ  لونَ مَ ا تعْ بمَ  هللا  ، وَ ات  جَ رَ دَ  لمَ أوتوا الع   ينَ الذ  وَ 

ة لسان ومخيلتك حلقة علم مزدحمة فيها الركب إال كان هو مثلها في تعلم اللغة العربي

وال يء في النهل من العلوم ونالوحي، وفي اإلصرار واالندفاع الذي ال يقف دونه ش

ماء ا فيمن أنفق عمره في مزاحمة العلإال مثال واضح   -!رحمه هللا –العال. وليس يرى 

ا.للعلم مجلس   أوشكت أن تكون حياته كلها ا حتىا وعالم  بالركب متعلم    

الحق  يء فيذو الدرجة الرفيعة في العلم ال يذل وال يخزى؛ ثم متى كان للمكر السّ    

ى إنه والميزان سلطان في نوال الظفر والعزة فيحل بالممكور به والمكيد الخزي حت

يد ليتوارى من سوء ما لحقه؛ والشواهد كلها وحيثيات الواقعة تدل على أنها مكر وك

!ومؤامرة، وأن الحق مع سيبويه؟  

ننا في . إإننا ههنا لسنا بصدد إهمال في التقارب الداللي لأللفاظ وألغراض األساليب   

ى نجد حال اختالل وعسف بيانيين؛ واألمر ليس مسألة حدس يقتضي كدا مضنيا حت

الئمالمنظومة المعجمية ال زوع ة للحيّز الداللي للواقعة والموضوع؛ ولكنها غلبة ونم 

الئمالغرض األدبي سابقة غلبت بميلها حتى أدت إلى هذا االختالل. فال مي المعج م 

ر التالية: والمعين بالنقاط والعناص محدّدت الواقعة هو الحيّز اله حيثياحدّدالداللي الذي ت  

مكروه ...( –مصيبة  -مكظوم -مغموم –غم  -محزون –حزن  –قرح  -ابتالء –)ضيم   
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رفع الخفاء: الحجية متعلق المسألة الزنبورية -3  

 

قائع التوافق مع الو البياني الذي تستلزم علميته تمامَ  الجانبَ  يخصّ  مَ ما تقدَّ       

ث ا. أما من حي. وهو بعد تاريخي صرف طبيعة ونهج  الّصياغةوحيثياتها، أي جانب 

الل تأكيد على وجود االخت أيضا  المضمون، مضمون المسألة الزنبورية. وإذا كان هنا 

ا األسلوب كما أنف ذكره، إذ نجد مع تقرير الحق لسيبويه، نلفي مع ذلك هذ الّصياغةفي 

هذا ا، وكأن حكم أعراب قطربّل يزن بقول الكسائي، وكأن له من الحق قط  رح به الذي ط

 القدر حجة.

ك تقرير ويه قد رضي باالحتكام إلى أعراب الحليمات فذلالذين يَقولوَن بأن سيب إنَّ    

خذ عنهم، يتهم، يريدون أن ينقضوا أسفارا وأخبارا مستفيضة على اخترام شرط األلحجّ 

ي فعلت ويه االحتكام إليهم، وال شيء عن أجواء هذا القبول وعوامله التد قبول سيبلمجرّ 

:أحكم كيده وأجمع على أمره. ويكفي هذا البيان والنصّ  فعلها فيه، في جوّ   

ال الكسائي: هؤالء "فقال يحيى: قد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فق   

 قد قنع بهم أهل المصرين، يحضرونالعرب ببابك وفدوا عليك من كل صقع، و

 ويسألون، فقال يحيى: قد أنصفت"

ه أال ترى أن المشهد مرتبة أموره وأشخاصه، وعالم شهود أبي يحيى والكسائي من   

كام أعراب مرتبون عند الباب، هو عند سيبويه من الغيب؛ وكان الذي أشار إلى االحت

 !!بالنصفة واصفا إياه شاهدا على الّرأي زير بمتابعته، بلإليهم هو الكسائي، ليبادر الو

فيها  ستدرك على نصفته، وفي داره وهوالوزير البرمكي وي   واقتراح   طلب   د  رَ وهل ي  

!لحكمه؟ ة ال معقبَ الّسور، وهو ذو المهابة ود  يّ السّ   

االنفصال والحجاج له مستساغ ليس في الحكم ب الّسؤالثم علينا أن ننتبه كون موضع    

ا النصب، بل في الجمع بينهما:ا الرفع وإمّ مع، أي إمّ منعا للج  

 "هل يقال كنت أظن أن العقرب أشدّ لسعة من الّزنبور فإذا هو هي أو يقال مع ذلك   

 فإذا هو إياها؟"
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إذا : فإذا هو هي وال يجوز النصب، فسأله عن أمثال ذلك نحو خرجت ففقال سيبويه"

لك وتنصبه، ه بالرفع، فقال الكسائي: العرب ترفع ذعبد هللا القائم  أو القائَم، فقال: كل

 واحتدم الخالف بينهما طويال"

   ما من شك أن صدور أكثر المتصدين لهذه المسألة غير الّصحيح، أي من غير هذا 

المعطى المرتكز، وهيكلة الجواب تكون دائما في تحليل الّسؤال، هو الذي جعل القول 

فيها بكثرة حدَّ التفاقم. وإنما المسألة إطارها أضيق من ذلك بكثير؛ فجوهرها وكنهها 

حّجية أعراب الحليمات. وهذه الحّجية إنما هي من روافد وشروط المدّونة اللغوية، التي 

هي أساس ومادة التقعيد والقياس، مما يمثل علم النحو ومستوى علم النحو. ومنه فجوهر 

المسألة الزنبورية بالمعيار المنهجي العلمي القائم بالحق، ال يتحدد فقط في كونها أنها 

ليست من صلب علم النحو، وال هي دون المستوى الذي تحته، مستوى المدّونة اللغوية، 

 بل المسألة الزنبورية هي دون المدّونة وتحتها.

   بالطبع فهذا السلم موجه بسياقه. وبسبب ومأخذ للمسألة قريب، نقول بأنها تختزل في 

 بنيتها وتؤول إلى الّسؤال التحتي والضمني:

 "أو يقال مع ذلك فإذا هو إياها؟"

َسلم  به، والّسؤال موضوع ه النصب  أجائز  مع الرفع أم ليس     أي أنَّ الرفَع م  قّرر وم 

".  بجائز. ولذلك قال سيبويه:  "فإذا هَو هَي وال يجوز  النصب 

   وإذا  فبيّ ن  أنَّ الذين تصّوروا ويتصّورون الّسؤال على وجه االنفصال الشرطي 

الحقيقي إمّ ا الرفع وإمّ ا النصب، ال يَ ص  ح   تصّورهم ابتداء  ، ومن ثم يكون صدورهم عن 

 الطرح الخطإ.

سواه ال الذي تؤول إليه المسألة، وأي وضع دونه و الّصحيحومنه كذلك يتضح الوضع    

للنظمة  ستقرّ مفي مضلع الحّجية الذي يشترط قبله االستيعاب ال الّسؤال، ليصبح ح  صْ يَ 

 العالئقية التالية:

الّسماع -1  

الحّجية -2  

المدّونة -3  

القياس -4  
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علم النحو -5  

                 

 شكل الزنبورية

  

ذا النّص ومن أجل توضيح أكثر للروابط الشرطية واالستنباطية لهذه النظمة، نسوق ه   

الجامع لولد اباه:الوجيز و  

ادر، يقول وإذا كانت القاعدة ال تفي بالّصيغ المقصودة في بابها، مثل أوزان المص... »   

 لنا الناظم:

 وما أتى مخالفا  لما مضى     فبابه النقل كسخط ورضى

 وعليه، فإن عملية القياس النحوي تتم وفقا للمراحل التالية:

ي، أو الّصيغ أوال: رصد الظواهر اللغوية، وتصنيفها بحسب تماثلها في التركيب اإلعراب

.الّسماعالّصرفية. وتقرير القاعدة اعتماد ا على استقراء الغالب في   

ري. وهذا ما ، ولو كانت موافقة للقياس النظالّسماعثانيا : استبعاد كل صيغة لم ترد في 

حيث قال:نظمه ابن المرحل من فصيح ثعلب   

مانع القياس الّسماعوال تقل يعسو وال ذا عاس     إن   

علم النحو

الّسماع المدّونة الحّجية

القياس
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مثل:  ثالثا : اعتبار ما خرج عن القاعدة المطردة سماعا  منقوال، يحفظ وال يقاس عليه،
 الشاذ والنادر، وما دعت إليه الضرورة.«137

ا ة ممّ ههنا تأطير لمفهوم القياس، ومن ثم ال يكون قول االكسائي كما سبقت اإلشار   

نقول من االختالل والخطإ المكرور الم نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة"تخلل مؤلف "

بغير وعي بما ينقل ويقال، قوله: "إنما النحو قياس يتبع   وبه في كل أمر ينتفع138« 

ه علم النحو. علي مؤّسسوالمعيار الحق في ما هو القياس العلمي ال ويتوافقه  يستقيمه  ليسَ 

قال أبو محمد اليزيدي: فال جرم أن  

 كنا نقيس النحو فيما مضى   على لسان العرب األول

 فجاء أقوام يقيسونه      على لغى أشياخ قطربل

 إن الكسائي وأصحابه       يرقون في النحو إلى أسفل"

ّيزها وال ينبغي وصل هذا وال تخصيصه بالمسألة الزنبورية، ألن هذه األخيرة ح    

 الّسماعوموضعها هو الحّجية التي تعطي للنصب ول"فإذا هو إياها" موضعًا في 

 المنقول من لغات العرب، الذي يهحفظ وال يهقاس عليه.

أبي  روى الزبيدي قال: "قال ابن سالم فقلت أنا ليونس هل سمعت من ابن أيضا  و    

م عمرو إسحاق شيئا؟ قال: نعم، قلت له: هل يقول أحد الصويق يعني السويق؟ قال: نع

بن تميم تقولها، وما تريد إلى هذا، عليك بباب من النحو يطرد وينقاس."139 وعبد هللا بن 

هو أول من بعج " -رخين كما مر ذكره من قبلباتفاق المؤ -!أبي إسحاق رحمه هللا

بل من النحو ومّد القياس وشرح العلل كما قال الزبيدي" و"هو النحوي األول الذي لم يق

 العرب أن يخرقوا القواعد التي استقراها من كالمهم، واعتبرها ثابتة وملزمة".

ا قعد  وم   كان مبنيا  ا إلى ما ه  ومنه يكون قول وانتقاد اليزيدي أعاله ليس فحسب موجّ    

ا في حجية أشياخ قطربل، هم الذينمتضّمن أيضا  على الّشاذ والنادر، ولكن  كانوا  ا قدح 

حتج   ا م  ا به في مكيدة الزنبورية.عنصر   

                                                   

  137 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب- ص32

  138 البيت في مطلع قصيدة في المعجم، واإلنباه ترجمة الكسائي.- المرجع- 

  139 طبقات النحويين واللغويين ص32- عن مولف 'يونس البصري، حياته وآراؤه ص84' للدكتور أحمد مكي األنصاري-

 -ثمان إدريسثريا عبد هللا ع -بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اللغة -عبد هللا بن أبي إسحاق الحضرمي حياته وآراؤه  
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ن ع ا أنه دفاع ومما ال ينبغي إهماله في هذا الشأن غير الهين، ما يظهر وينبري زعم     

 ينفك ر البياني. إن الذي وجب أن يعلم أبدا الالكسائي في هذه المسألة وبنفس الشعا

يء ا عند صاحبه، هو أن الحقل العلمي ما حق له وما كان ينبغي له تحامل وال شحاضر  

 نْ إ انكمْ هَ رْ اتوا ب  هَ  من هاتيك الخالل والعوامل النفسية، إنما هو الحجة والبرهان: }قلْ 

(110'{)البقرةينَ ق  اد  صْ  كنتمْ   

بنا بتالوة ما أنزل من الكتاب والميزان؛ يقول ر فيه ومأمور   ل  مؤمّ  العاقلَ  المؤمنَ  إن     

(9'{)الرحمانانَ يزَ وا الم  ر  س  ال تخ  و   ط  س  بالق   نَ ز  وا الوَ يم  أق  : }وَ عّز َوجل    

سمع  قد -وَمن  لسانه عربي ونشأ في بيئة عربية فهو عربي -وإن كان كل عربي    

بية في منذ نعومة أظفاره حتى أصبح ومنزلة العر -ولم يسمع بالكسائي –بسيبويه 

وجي وهو عند أصحاب المذهب السيكول . قد يكون هذا عامال نفسيا  وجدانه وقلبه سواء  

ر أنفسنا بقوله تعالى: }يَ   ينَ ام  ونوا قوّ نوا كآمَ  ينَ ا الذ  هَ ا أيّ في المنطق له تأثير؛ لهذا نذّك 

 ا فالل  ير  ق  ف ا أو  ي  غن   كن  يَ  ' إن  بينَ األقرَ وَ  ن  ي  دَ ال  الوَ  أو   كم  أنفس  لى عَ  لو  وَ  لل   اءَ دَ هَ ش   ط  س  بالق  

 لونَ مَ ا تع  مَ ب وا فإن  هللاَ كانَ رض  تع   وا أو  تلو   إن  لوا' وَ د  تع   ى أن  وَ وا الهَ ا فال تتبع  مَ لى به  أو  

(134ا'{)النساءبير  خَ   

ي الكسائي ال شك علم من األعالم، وليس يدانيه في قدره العلمي والمعرفي ف إنَّ    

كاؤه معاصريه وغير معاصريه إال قليل، إمام في القراءات وعالم في اللغة بلغ به ذ

 يكون ونبوغه العلمي إلى التعليل النحوي واللغوي لهذه الوجوه من القراءات. ثم إنه ال

وي، الذي حمل إرادة الكوفة في بناء صرح علمها النح الرائد في قوم إال أوسطهم؛ فهو

لو وقد شحذ عزمه لقاؤه الخليل، فهام يجوب البوادي يأخذ اللغة من مظانها؛ ويكفي ع

 قدر هذا الرجل أن روحه معلقة بالعلم.

بن ي -وهو ناشر المذهب الكوفي وصاحب الفضل فيه –"على أنه ما كاد الكسائي    

ائل غير األعراب الذين فيها وحولها، وهم أوشاب من مختلف القبببغداد حتى استمع إلى 

في  العريقة في العروبة، ومنهم أعراب الحليمات الذين قدموا بغداد وضربوا خيامهم

شهد به، قطربل )قرية من منتزهات بغداد اشتهرت باللهو والخمر(، فاعتد بكالمهم واست

أبو  د مذهبه ضعفا  على ضعف. قالوهم من زعانف العرب الذين اختبل لسانهم؛ فازدا

حوا  كثيرا ، قدم علينا الكسائي البصرة فلقي عيسى والخليل وغيرهما، وأخذ منهم ن»زيد: 
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ليمات فأخذ عنهم الفساد من الخطإ واللحن، ف أفسد بذلك ثم سار إلى بغداد فلقي أعراب الح 
 ما كان أخذه بالبصرة كله.«140

ي إنما ولوالهم ما فاز الكسائي وانخذل سيبويه في المناظرة البغيضة. فإن الكسائ   
 اعتمد على لغتهم، واحتج بكالمهم. وكانوا له مظاهرين."141

لنحو تاريخ اومن التعقيبات أو التنويهات التي لها قيمة هنا هو ما عقب به مؤلف "   

بَيّ نا  ومستجل" على األبيات السابقة العربي في المشرق والمغرب يا ما يلي:لليزيدي م   

ما "وقائل هذه األبيات أحد نحاة البصرة الذي توطدت عالقته بالكسائي، فجمعه   

ان مؤدبا االختصاص، والجدل في المسائل، كما لكل منهما سند في الخالفة، فالكسائي ك

م صار ( ث، واليزيدي مؤدبا ليزيد بن منصور الحميري )خال المهديالّرشيدلألمين بن 

منهما يعرف  فيما بعد أستاذا  للمأمون. وقد ال تقتصر عالقتهما على التنافس، بل كان كل
 قدر الثاني ويقدر ما له من علم وذكاء."142

ن الشيباني وإنصافا منا لليزيدي، فالبد أن نذكر قوله في رثاء الفقيه محمد بن الحس   

 والكسائي في أبيات منها:

محمد    فأذريت دمعي والفؤاد عميدأسيت على قاضي القضاة   

 وأوجعني موت الكسائي بعده       وكادت بي األرض الفضاء تميد

 وأذهلني عن كل عيش ولذة          وأرق عيني والعيون هجود

        هما عالمان أوديا وتخرما          وما لهما في العالمين نديد«143"144

  

  

                                                   

  140 راجع أخبار النحويين البصريين، ترجمة أبي زيد، والتصحيف والتحريف، ما وهم فيه الكسائي، ومعجم األدباء، 

-المرجع -ترجمة الكسائي    

  141 نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة – ص138

  142 تاريخ النحو في المشرق والمغرب– ص102

  143 طبقات النحويين للزبيدي – ص130- المرجع-

  144 تاريخ النحو في المشرق والمغرب – ص109



 

211 

 الفصل السابع

القائم عليه أمر السماوات واألرضاإلعراب من الحق   

 

 " في ذكر عبد الرحمان بن هرمز"تاريخ النحو في المشرق والمغربقال مؤلف    

 األعرج:

عرج ولقد حاول عبد العال سالم مكرم، في كتاب الحلقة المفقودة، تتبع آثار األ»   

 النحوية، معتمدا في ذلك على تعليل القراءات التي نسبت إليه.

وأورد أوال إنكار ابن مجاهد145 لقراءة من قرأ: }أفحكم الجاهلية يبغون{)المائدة- 

ال أن في ( وقول األعرج "ال أعرف في العربية "أفحكم " ويعتقد الدكتور عبد الع52اآلية

 هذا النص دليال على تمكن األعرج من اللغة واستيعابه ألساليبها.«146 

ا قال سبيويه المبتدإ ونصب المفعول به، كمواستجالء في تعليل رفع  قويٌّ  هذا تأصيل     

ماده، ل َما ينطلق ممثال لذات النفس، فهي مصدر التيار البياني وقوامه وع مَّ الضَّ  بأنَّ 

 مستقر  نية، وعلى الحركة المنشئة الفاعلة والبا الدال   فاللفظ األول منطبق بها، لزمه الضم  

 تح  والفعل واستقرار الحركة فهو الف البسط محلَّ  ها موافق  الحركة وطرفها وموضوع  

. وقانون الحركات هنا أو القانون الّصوتي هو كالتالي:والنصب    

ات الزمنية والحقائقيةمحدّددة من الالرفع لمتعلق البيان وألعراضه المجرّ  -  

مية الظرفية واالس الّروابطدة من النصب لمباينها )المنطقي( الموضوعاتي المجرّ  -

 وغيرها التي حكمها الجرّ 

ه( ، من نفس إنكار سيبويه 119وقول عبد الرحمان بن هرمز األعرج )ت   

" وقوله: م رهم أن ينطقوا بها فلن تستسيغه ألسنتهم، ألن في "فإذا هو هي

المتعلق  و"}أفحكم الجاهلية يبغون'{ في األولى بقي التيار اللفظي في نفس

ممثل هنا ن األنا الالمنطبق بذات "هو" وفي اآلية واضح سريان التيار اللفظي م

ل كالمدخ تماما  ب"أ" االستفهام إلى المتعلق الثاني المباين "حكم" فمثله 

                                                   

  145 توفي سنة 324ه

  146 تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب – ص53
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توى والمخرج للتيار؛ ومنه ال يستسيغ اللسان الضم، لعدم سالمته على مس

ديرا؛ سبحانه الذي خلق كل فقدره تقالدماغ والخاليا الدماغية، تقدير الخالق 

 بارك:التطابق قول األستاذ عبد المجيد الم فنجاوز التأطير من المقاربة إلى

"والنحو في نشأته في اللغة يكاد يكون فطريا"147 مما وجب أن ينتحى به معنى 

المجرى في قول الكسائي: "العربية على ثالثة أحرف: على الرفع والنصب 

والخفض"148 أي أن معنى الحرف هنا يحمل على داللة الب عد، وهو قول أبي 

 نصر القرطبي149. 

ي إلى تجاوز المستوى الّصوترحمان في البيان. وجلي  أنَّنا نهذا من تجلي ميزان الف  

د. عبد مستوى المنطق الداخلي الذي حقله الدماغ والمناطق الوظيفية الدماغية، مما حدا ب

ت هللا بن محمد بن مهدي األنصاري على وصف ما سماه ب"التفسيرات والتعليال

ها أي "حتما مما يجده القارئ عند بعض النحويين وال يجد لالمعنوية" بالطرافة وأنها 

ها من عالقة بالطبيعة الّصوتية لهذه األلقاب اإلعرابية الموضوعة للدراسة، بل يجد
 تأملها بعيدة كل البعد عن الواقع اللغوي، وفيها من التكلف والتأويل ما ال يخفى."150

 ومما ذكره منها151:

ه( رحمه هللا: "وألقاب 588وية قول الحيدرة اليمني )ومن هذه التفسيرات المعن -2   

اإلعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. وهذه ألقاب صياغية من المعاني، وذك أن 

لما كانت  الفاعل والمبتدأ لما كانا شريفين سمي إعرابهما رفعا. وكذلك المفعول وشبهه

لسهل. وقيل سن احركته خفيفة، يخرج بغير تكلف سميت نصبا، والنصب الّصوت الح

 للجر جر ألنه يجر معاني األفعال إلى األسماء..."152 

يقة. في مثل هذه العالقات المنطقية على الحق تصّورأنه ال يمكن لإلنسان أن ي وال شكَّ    

سية؟ عالقة يمكن ربطها بين الشرف وهو صفة معنوية، والرفع الحركي وهو صفة ح

يبي ال كما أنه يستبعد معنى الشرف المذكور في مصطلح )الفاعل(، وهو مصطلح ترك

                                                   

  147 ظاهرة اإلعراب في العربية: فقه اللغة- د. عبد الحميد المبارك – ص121

  148 أصل تسمية الحركات- ص12

  149 ن م – ص30

 150 أصل تسمية الحركات وألقاب اإلعراب في اللغة العربي، تحليل صوتي: د. عبد هللا بن محمد بن مهدي األنصاري، 

ربية العدد مجلة  العلوم الع -كلية اللغة العربية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية -قسم النحو والّصرف وفقه اللغة   

42ص  -الثاني والعشرون   

  151 أصل تسمية الحركات وألقاب اإلعراب في اللغة العربي، تحليل صوتي – ص41-40

  152 كشف المشكل في النحو للحيدرة اليمني – ص129-128- المرجع-
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المعنى  ة فيهولمراعاة معنى الحسن والسّ  تصّورعالقة له بالمدح وال الذم. كما يستبعد 

 اللغوي للنصب الحركي المدلول عليه بالفتح.

ه( 292ومن هذا النمط من التعليل المعنوي: قول عز الدين القواس الموصلي) -3   

زلة، رحمه هللا:" وألقاب اإلعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فالرفع من رفع المن

ز  الوجهين  في علة تسمية الجرلكونه على المفعول الذي يتأثر بفعل الفاعل ..." وجوَّ

 السابقين: الوجه الّصوتي والوجه المعنوي153.

ارتفاع وكالمه في الرفع ككالم سابقه في نسبة الرفع إلى الفاعل بجامع الشرف و   

َّ هذا في الفاعل فليت شعري ما شأن المرفوعات؟ هل جاءها الرف !!الرتبة ع وإذا ادّعي 

علله  وقد علل النصب بنقيض سابقه. فهناك !!من تلقاء نصيب لها من هذا الشرف؟

ه وخفته الحيدرة بأنه بمعنى الحسن والسهولة لغة، فسمي المنصوب منصوبا لسهولت

حت وهنا جعل القواس معناه المراد المرض، ألن المفعول، في هذا الزعم، واقع ت !!لذلك

وق هذا لحولم يذكر سبب  !!تأثير الفاعل مصاب  بعذاب أليم منه، فهو منصوب مكظوم

دنف لسائر المنصوبات التي ال تقع تحت تأثير الفاعل.  العذاب الم 

ه( رحمه هللا: "... ألن حقيقة 829ومن قبيل هذا التعليل قول العالمة الدماميني) -4   

قولنا: مرفوع، إنه ع مدة، ألن ذلك إعراب الع مد، أي إعراب ما هو أحد جزئي 

 الجملة"154. 

، بل هي عهذه التعليالت  إنَّ      كس ذلك ليست بعيدة عن الحقيقة والواقع اللغوي كما ظ نَّ

ند مستوى تدل ويعضد بعضا على هذه الداللة على إمكان تأصيلي وتعليلي ليس يقف ع

ا لها؛ اج  الّصوت بل إلى قاعدة المنطق الداخلي التي ليس الّصوت واألداء اللفظي إال نت

افة، هي بحق أن تثيره حتى أن توصف بالطر فهذه التفسيرات في حقيقتها، ومع ما يمكن

هذا  دوس نحو اإلطار العلمي الكامل المستوعب للموضوع. وقد سلف أن تطرقنا إلىح  

يل العلمي "، وتحديدا في التأصالقول الفصل في القراءات والتجويدمن قبل في عملنا "

 الحق لإلدغام:

ى فيه لمن ه قوال عظيما قد تجلأما اإلدغام فقد ضلوا فيه ضالال بعيدا فقالوا في»   

م من يرى أن القوم أبعد الناس وأكثرهم إثما في حق القرآن العظيم، وكل ذلك عنده

هم وافتقادهم لما ألح عليه اإلمام مالك رحمه هللا تصّورقصور أفهامهم وسذاجة 
                                                   

  153 شرح ألفية ابن معط  للقواس الموصلي – 18225- المرجع-

  154 تعليق الفرائد للدماميني 18134- المرجع-
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يث من أن هذا األمر وسطر عليه في شروط من أخذ عنهم من رجال وأصحاب الحد

يعرفون ما يخرج من أفواههم، أي عقالء ذوي علم وحكمة. ناس ورجالينبغي له   

ي أمر وهؤالء تاهلل قد زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم القول بغير علم ف   

ما عظيم يتوقف فيه رجال أعالم راسخون في العلم هيبة وإجالال لربهم وتعظي

.للوحي الكريم الذي نزل به روح القدس  

الء ب بمعنى العقل هو األصل يتبعه القول استقامة وعوجا، فهؤولما كان القل   

عندهم في  بافتقادهم لشرطه اختل بناؤهم كله من جميع أنحائه، فال التفكير يستوي

ي، تعبير في نهجه وال البيان والتعبير المختل أصال باختالل مسالكه هو تعبير ألسن

 وضوح في مخارج الحروفمستوى أهل الفكر والعلم، ثم هم كما هو واضح كل ال

معلوما  في أقصى حدود القصور النظري للموضوع العلمي، ولقد أصبح الّصفاتو

دنيا أن عند عموم المهتمين المبتدئين في دراسة اللغات وتعليمها في كل أنحاء ال

بطيفية  ية جوارها المتصل بها المعبر عنهالّصوتالحروف تتبع من خالل مركباتها 

سام الكالم.حى الفحوى والمحتوى مما يعبر عنه بتبعية اللحن ألقمن أيضا  ، والّصوت  

اءاتي سمع وأبصر بمثل مادة قولهم في اإلدغام في اعتبارهم القرأما أصحابنا فأ   

وما  الذين يريدون االستئثار من بعده على الناس بالقرآن، وبئس ما يصنعون

:يَقولونَ   

 م فيها مثل "قل نعم" ألن النون الوجب إظهار الم الفعل عند النون ولم تدغ -1>

 يدغم فيها حرف أدغمت هي فيه من حروف "يرملون" فلو أدغمت لزالت األلفة

و(.                 -م -ر -بينها وبين أخواتها من حروف يرملون الباقية وهي )ي  

إدغام الالم في النون في نحو "الناس، النار" لكثرة دورانها في القرآن الكريم.  -1

 155الالم التي أدغمت هي للتعريف "الم أل" وليست الم الفعل.<وهذه 

ة" كنالّساوهذا الباب "باب حكم الم أل والم الفعل والحرف واالسم" أو "فصل الالم 

يئون االختالقية عندهم، اختالق ما يكرسون به االختالف وهم مس الّروحيبرز كذلك 

مون؛ ثم إن يه ولكنهم ال يعلفي جناب وصلة النصح لكتاب هللا بالدعوة لالختالف ف

ر عنه في هذا به يفتضح جهلهم العظيم ويتبين لمن كان ينعم بذرة من العقل المعب

يل غايته بسب قّررالقرآن بالفؤاد، وذلك من خالل انكبابهم صيغة في التعبيد الم
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ويه والكسائي التكريس، يفصلون ما ال يفصل، فالالم حرف وعنصر أبجدي يعلم سيب

ايد  وكل العقالء والعلماء أولي النهى والبصائر أنه عنصر وحرف محرحمهما هللا

ء من واالشتقاق، فهال عرضوا هذه السفاهات التي يضلون بها النش الّصرففي 

 عليه المسلمين حتى جعلوا القرآن مادة للمقامات الغنائية ممن حذر الرسول صلى هللا

 وسلم منهم في الحديث الثابت:

 وإياكم ولحون أهل العشق ولحون ،بلحون العرب وأصواتها وإياكم "إقرأوا القرآن   

يجاوز  وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، ال ،أهل الكتابين

 حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم."156. .

وما ال  يعقلميز لهم فيها بين الذي يهال عرضوها على من يعقل من الناس فينقدها ل   

لفطنة يعقل حتى ال يجب فيهم حكم ميزان األرض والسماء، حكم الحق بالسفه وذهاب ا

.والبصيرة  

اإلمام  وكما أنهم ذهبوا في الخلط كل مذهب، فلم يدركوا المقتضى الشرعي للمصحف   

وكذلك  !وقول حذيفة لعثمان: أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا اختالف اليهود والنصارى

بالميز  يحصل لهم الفقه واإلدراك السليم لحقيقة اإلدغام والتسهيل واإلدراج المنوطلم 

 الّصوتأن بين الالزم والجائز، فالمصيبة العظمى أن أفق البصر عندهم ال يبصر من ش

إنما هو الدماغ  جميعا  وعلم المنطق إال أدنى الظاهر، وال يعلمون أن منبثقه ومرجعه 

ته منبثق ومرجع الفكر.والجهاز العصبي الذي ذا  

هل فبديهي وال جرم أن ليس لهم من القول في اإلدغام أحكاما وتعليال إال محض الج   

رب  والقول بغير علم وال سلطان مبين، وإن كان ذلك في القرآن المنزل من عند هللا

عن اهم فما أشد هذا اإلضالل الذي أكبهم فيه الشيطان، أت ،الّروحالعالمين رب المالئكة و

.أيمانهم وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعا  

جي أي في ي الفونولوالّصوتأما المستوى األول في بيان هذا وتفسيره فهو المستوى    

 الكالم والقراءة كبيان، فالضابط فيه هنا حقيقتان ومبدآن اثنان:

سع ألن اإلدغام إنما هو من مت ،األول: أن من قرأ باإلظهار كلية فسليم وصحيح أصال   

التي  ،عاّمةة العدية والمبادئ الكونيوتفسيره العلمي المسألة الب   ، والنطق منها.أبعاد الخلقة
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إنَّ ة، وسبحمتراكبة متداخلة، متناسقة ومتصل وحدات   جميعا  اللسان  مكّوناتتنصهر فيها 

!العليم القدير أحسن الخالقين هللاَ   

تالفا أبدا، وكل ما ليس بحق تجد فيه اخولما كان للحق قوة ذاتية ال يسطاع دحضها    

ون وباللفظ:قّرركثيرا، فإننا نلفيهم ي  

    >فائدة اإلدغام: التيسير والسهولة في النطق والتخفيف.<157

>س: ما هو األصل اإلظهار أم اإلدغام؟     

 ج: اإلظهار هو األصل واإلدغام تخفيفا، وهو مشتق منه "أي فرع منه" وهما لغتان   
 من لغات العرب، وبهما جاء التنزيل.<158

محمد بن  وهنا نذكر بالقول المنكر العظيم الذي نطق به الباطل على لسان شمس الدين   

عدنا الجزري غفر هللا له وهدانا والمؤمنين والمؤمنات إلى ما فيه قوة األمة وذريتها من ب

ذبح واالستباحة ا بالفال تجرؤ علينا وعلى أبنائن ،بتحكيم القرآن العظيم وقوة بأس الحديد

ي أفغانستان كما رأيناهم بأم أعيننا يدخلون على إخواننا ف ،من بعد الصليبية والصهيونية

ألصفاد وفلسطين والعراق في بيوتهم يقتحمون عليهم أبوابها وسررهم، يكبلون با

جزري اآلباء على مرأى األطفال والرضع في أحضان أمهاتهم؛ لقد قال ابن البوينكلون 

رأه القرآن الحري >أفتى بأن من استأجر شخصا ليقرئه القرآن أو ليقرأ له ختمة فأقأو ب

ويد ليس أو قرأ له الختمة بغير تجويد ال يستحق األجرة، ومن حلف أن القرآن بغير تج
 قرآنا لم يحنث.<159

ن" الثاني: إنكار عمر الفاروق على ابن مسعود رضي هللا عنهما قراءته "حتى عي   

جمع عثمان وذلك قبل أن ي ،لقرآن لم ينزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريشبقوله إن ا

 الناس على مصحف واحد.

نية، ومنه إن هذا هو حد اللفظ في مادة البيان القرآني، بمعنى قرآنية الحرف كوحدة بيا   

علونه يدرك يقينا أن عمدهم وقصدهم الحثيث في خلق المختلف حتي يكون  لهم ما يج

أن ذلك ال ا مختلفا علما يكاد يكون حجرا عليهم مستأثرين به، أن من شتعدّدنه مويعتبرو

 في خاّصةريب عدم حفظ الحمى لحروف البيان وهي من القرآن حتما، التي تأتي 
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كالم  ، وإذا يغيرونالّصوتنهايات كلم اآليات ومواضع التسهيل والوصل في النطق و

يا ة للقرآن، فالّصحيحالناس إلى التالوة  هللا وهم ال يشعرون، ويحسبون أنهم أهدى

  !!للحسرة ويا أسفاه

معنى أو معاني المستوى الثاني: المستوى القلبي الفكري والعقلي للنطق كونه بيانا ل   

وحدات  عناصر من الفكر والحق قائمة الذات ذوات مستويات تحليلية بالحق، دالة على

رى تتالية في وحدة معنوية في حال أخفرادى ومجتمعة، معجمية في حال ومتراكبة م

 عليها منبنية.

لمه فقه اإلدغام وتعليله وتفسيره كما هو في خلق الرحمان الذي خلق اإلنسان وع   

تم وال البيان، وكما هو في جميع األلسن وفي كل منطق خلق هللا رب اإلنس والجان، ال ي

.منوال هذا التأصيليحصل بالصفة العلمية والموضوعية إال بهذا المرجع وعلى   

نى الذي على المع الّسلوكإن كالم اإلنسان ونطقه هو كلمة تواجدية بمعنى االكتساب و   

إلى يوم  }إنها كلمة هو قائلها' ومن ورائهم برزخ في قوله تعالى الذي يعلم السر وأخفى:

اره القوي والجلي لمستوى انبثاق الكالم هو اعتب مفّسر(، وال101يبعثون'{ )المؤمنون

بح صيغة التواصلي لإلنسان مع اآلخر في حوار مثال، فالكالم والنطق يص الّسلوكضمن 

دماغ خلقية لكلمة وموقف تواجدي قلبي، أي على مستوى العقل لينبثق من خالل ال

 مما قد ،لهواألعصاب ليكون الكالم والنطق ترجمة وصورة عملية وسلوكية ظاهرة 

ثابة األثر فصلنا فيه البيان والتحليل. وكل من قصر نظره وإدراكه على الظاهر الذي بم

ل عموما والقول فهو بعيد كل البعد عن القو ،ة بالنسبة للحقيقة واألصل والمنبثقالّصورو

 في بيان كتاب هللا بعلم.

التفاعل مع متصل أساسا بالبيان والكالم حقيقته المعاني، والمعاني من فضاء الفكر ال   

على علم  ة في بدئها وقاعدتها األولىمؤّسسال ،الوجود من خالل العلم والمعطيات القلبية

(، الذي 30}وعلم آدم األسماء كلها{)البقرة األسماء بالمعنى المنزل في قوله تعالى:

قريبة في ليخصنا هنا هو الجهة المركباتية األولية في أقسام الداللة على أبعاد البيئة ا

، وهذه منها الوجود، الداللة على التحديد للجواهر وداللة الفعل وداللة العالقات التفاعلية

جدية على  ومن حقيقتها أقسام الكلم في النحو التي ال زالت إلى يومنا هذا مثار تساؤالت

لغة ومدى خصوصا وأن هذا الباب له خطره الكبير في تمثل ال ،مستوى المعرفة اللغوية

ولحقيقة ما عليه الكون واألشياء. ،قه تصويرها للوجودف  
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س الدارات مركبات المعنى الذي ينتقل إلى اللغة بمفهوم الجملة والكالم ليست لها نف   

منتج عدنا عن حقيقة وأبعاد هذا المجال الوب   واضع والحزم الخلياتية في الدماغ.وال الم

 ،ة إلى ألفاظتحول المعاني على البديه والمتحكم عصبيا في السرعة الباهرة في للّصوت

رة في حضور اللفظ المناسب عبر الذاك ،من خالل بديهة والسرعة القصوى اآلنية

اء أمرا أو ، أو إنشتعبيرا أو ردا على سؤال ،ي اآلنيالّسلوكالمعجمية المتفقة مع الموفق 

ة له من حقيقعدنا والمسافة الفاصلة بين حدود إدراكنا هي على مثل ما نجهب   نهيا،

}وفي األرض آيات للموقنين' وفي أنفسكم' أفال  المجرات والنجوم البعيدة:

(.21-20تبصرون'{)الذاريات  

تاب هللا العزيز الجهول واالستئثار بك الغلوّ لقد رأينا كيف كان تفسير أصحابنا أصحاب    

لى سول صالحميد، يجعلون حاجزا وحجرا محجورا بين العباد وكتاب ربهم وقد قال الر

أوقعوا  هللا عليه وسلم:"والذي يتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران" لقد رأيناهم كيف

يل منه أنفسهم جهال وغلوا في أقوال أقل ما يقال فيها أنها مدعاة للضحك ويردها طفل يس

المخاط، كقولهم في اإلدغام وعدمه في "قل نعم" و"الناس"، فإلى جانب العامل 

هنا،  مفّسرائي في اتصال األصوات خالل النطق، وهذا ليس المعلل الياتي الفيزيالخاصّ 

ه وعدمها كون لكل قسم منه حسب مرتكزيت ،اللفظ في الفكر مكّوناتيمثل عامل أقسام 

االتساق  على أبهى مكّوناتالات والّصبغدارة نوعية وحزمة خلياتية وظيفية، فتتداخل 

المركبات  حكمة بالغة متجلية في انصهار تجميعي، تتناسق فيه منبثقا ومخرجا دالالت

راتية دالة ؤشكألوان م ،ية وغيرها بسمات صوتيةالّصرفات التعريفية ومحدّدالركنية وال

هال ال كما يعتبرونه ج طبعا  مة فاإلدغام وعدمه، من جهة الجواز على تركيبيتها. من ث

الف يما منهم، في حالتي "قل نعم" و"الناس" هو هذا المستوى مرجعه باعتبار اختعظ

اهر كمرتكزات الملحقات والجو بين الدارتين الخلياتيين أو الدماغيتين، فاالختالف كائن

عطي يقابله اختالف على المستوى الخلياتي الوظيفي. وهذا بالضبط ما ي ،إدراكية

ار الشكلي وكذا لمفهوم الركن في التمثيل واالعتب ،وفيمصداقية علمية لألنموذج المارك

 للجملة وللوحدات المعنوية في اللسان.

الدماغ  على مستوى مؤّصلفالعنصر والمادة اللغوية "قل" ركن ومرتكز في المعنى    

م" على بالركن الثاني "نع الّصلةسواء على مستوى الموضع أو الوظيفة، وكذلك في 

الخلقية  ي ليست سوى ملحقا، والبيان كالرنين على ذات الشبكةنحو مخالف ل"ال" الت

 بالدماغ.
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ه بقلبية ه، مما نعبر عنمكّوناتية للبيان في كل الّصورهذا التناغم، بل وهذه الترجمة    

ي حدود ليس يقف فحسب ف ،وفكرانية البيان كتعبير عن حال وجودية وحدث  تواجدي

إلى التمثيل  اللسان العضوية والخصائص الفيزيايئية، بل يتجاوزه خاّصاتالتمثيل ل

نزله ربنا الذي أ ،النفسي، مما يأتي على بنيان أصحاب الحجر على قراءة القرآن الكريم

يه وعليه وحبب لعباده قراءته فجعل لمن يقرأه ويتعتع ف ،األكرم رحمة وهدى للعالمين

ر فمن خالل جهاز التصوي ه من القواعد.واب أجرين، يأتي عليشاق من الجزاء والث

البصري لإلشارة الّصوتية160، ومن خالل عرض وتحليل نطق نفس الجملة، جملة 

، وطفل عمره خمس سنوات، كل على حدة بسيطة وقصيرة، من طرف رجل وامرأة

ي على مواضع توازن واستقرار الفونات، لوحظ أن المدى الزمن خاّصةوبالتركيز 

نبرة  لمركبات، مركبات المصوتات أي الحركات، تختلف وكذلكللفونات وذبذبات ا

النحفاظ ، اختالفا بينا. وهذا كذلك يضيف إلى دحض الزعم والكذب البين في االّصوت

 لّصوتاوتحمل ما ال ينبغي وما ال يصدق من دقيق األبعاد في  ،األدائي لشيوخ القراءة

والقرآن  ءات الصادين عن سبيل هللامما يتصل بمناطات أناط علها أدعياء القرا ،والنطق

حمه في اإلمالة والروم واإلشمام، وقد نبه السيوطي ر ةالّروايالمجيد، من زعمهم انحفاظ 

قرأون هللا وأشار إليه عن جنب وبالتعريض كون ابن الجزري كان يجيز الجموع وهم ي

يحصر  من أن في نفس الوقت. وإذا كان غور  العامل النفسي أبعد جميعا  عليه ويسمعهم 

م إلى البدل، األصابع وسلم المدود من الالز دّ  في ساذج المعايير الثبوتية كاعتبار المد بعَ 

قبض الزمني الذي يزعمون ثبوتيته وعده ب الحيّزدقة وبعد  ص تبيانفإنه بخصو

فظ واحد من األصابع. فإن التجربة وكما ذكرناه آنفا بينت أن مجرد االنحفاظ الحقيقي لل

ار نفس كاعتب ،جهزة التعرف عبر اللفظ والكالم، وفي شروط مختبرية يسيرةخالل أ

الشخص المختزن لفظه ونطقه هو موضوع التعريف مع القرب في الزمن والشروط 

المختبرية161، هذا االنحفاظ وفي هذه األبعاد ليس ينبغي في أبعادنا هذه العملية 

!والمجردة  

نهم جعلوا قن ما ليس لهم عليه من سبيل إال أليفرّ ثم لم تكن فتنتهم وقد أجمعوا أمرهم    

لوا وذلك مبلغهم من اإلدراك ودليل فساده ولكنهم ال يشعرون، جع ،البشري من األثر

 كشروط وأحوال إلقاء المعلم ،من عام ووارد أحوال البريئة ،ألمور محض مخلوقاتية

وها متعلقا لوجوه إذ جعل ،يلالشيخ وتلقي التلميذ الطالب، جعلوها مكونا في االعتبار للتنز

ن والقراءات؛ وما غالب قولهم في الوقف والسكت إال من ذلك األخرق م ةالّروايوطرق 
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وه الفكر إن جاز أن نسميه أصال كذلك فكرا. وكذلك من الوجوه العجيبة فيما سطر

 مكّوناتخذ في اختالفا متعلق التكبير، شيء عند هللا تعالى ليس منزال به التنزيل فيؤ

الّصلة به، تعالى هللا وتنزه القرآن العظيم أن يعتبر بشيء ليس منه، وهللا المستعان عما 
 يصفون!«162

ن النسق فأهم خصائص اللسان هو البعد التركيبي، الذي تمثله وتعبر عنه مجموعة م»

ل بقوله الركنية واإلعرابية؛ وهذا البعد يجد له في الكتابة الخطية ذات الحمولة والوص

( يجد له في هذه 1بديع السماوات واألرض:}ن' والقلم وما يسطرون'{)القلم سبحانه

 خاّصةموزونة ة والتمثيل البسيط والجلي لبنيته الالّصورة التمثيلية الّصيغالخطية و

الزمني  وأساسا على يعده الزمني، ألنه هو الوعاء الحدوثي للنطق وللكتابة. وهذا الشرط

مجال قوله تعالى:}أ فمن يخلق كمن ال الدقيق الذي يرى غير بعيد من 

يقة ( هو الذي يجعل باألساس البناء على الفكر الكافل والضامن لحق19يخلق'{)النحل

ألبعاد اللسان؛ وقد تطرقنا وذكرنا من قبل هذا الجانب الذي يخص المقاييس الزمنية ل

ية.الّصوتاللسانية والوحدات   

ة والخط أو األداء التعليمي والكتاب الّسماعبين ولهذا إن نحن ربطنا وحاولنا أن نراكب    

هللا  فلن نحقق هذا التراكب والتناسق، الذي هو كما يلزم التذكير به من أمر الّسطرو

و وخلقه، ومن داللة وحقيقة الميزان الوارد ذكره في سورة الرحمان. وإننا ل عّز َوجلَّ 

ا عجباواألداء لوجدنا فيه انحرافا كثيرا وعوج الّسماعذهبنا في تمثيل وتصوير هذا  ! بل  

صبح ها الحقيقي ليحيّزها الزمني قد تجاوز حيّزخط ورسم لمد أو غنة  تصّوروكيف ي

 ،الّسماعمي وبقدر كلمة أو أكثر. فهذا هو التفسير البنيوي في عدم لسانية األداء التعلي

قا ألبعاد ا بالخلق واألمر، موافحدّدمها الزمني حّيزفالنسق التركيبية للسان لها بعدها و

إلعرابية. نشاط الدماغ ونسقه، التي هي القاعدة الخلفية األولى لهذه التراكيب وللنسق ا  

يحية، من وليس ينبغي أن يغيب عنا أن األبعاد التعليمية هي في جوهرها أبعاد توض   

. أما د الحقيقيةذات حقيقتها وجوهرها مكبرة ومن ثمة ال تساوي وال تنطبق باألبعا

وقا تاما عن فهو انفصال شبه كلي عن العقل وعن التفكير، مما يعني خروجا وفس الّسماع

نطقه ة للسان اإلنساني ومميّزضرورية و خاّصةالبعد التركيبي واإلعرابي، الذي هو 

 السوي والسليم.
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ن البحوث وارتباطا بالنسق الدماغية، وباعتبار اإلعراب فرعا للمعنى، واستخالصا م   

من والنتائج العلمية كما عرضنا لبعض منها هنا، فقد أصبح من شبه المؤكد بل و

ركيبي المشروع والممكن عمليا البناء على كون أن لكل نسق تعبيري وإعرابي نسق ت

رابط اللساني على مستوى الدماغ يمثله، وهذه األنساق والبنيات تساهم بقدر كبير في الت

ما قد والمستمع، وهي موضع اإلخالالت واالنفعاالت األولية، كالمتبادل بين القارئ 

من الحقيقة  تؤدي أحيانا وفي درجة معينة من االنكسار إلى فساد البناء بالكلية، والخروج

وص اللسانية كما هو في حال اإلسراف في المد وفي السكت والوقف، وكذلك وبالخص

 حين الترجيع المتكرر والمسرف.

... 

( اضع واألحوال التي تخل بالبيان وتحدث لدى المأمومين )المستمعينومن المو   

فات وما انفعاالت وتوترا ال يعلم مدى أثره على الدماغ والنفس إال هللا سبحانه، التوق

سبيل ومقصد  أكثرها التي ال تحفظ للبيان والخطاب شيئا منه، ال تركيبا وال معنى. فعلى

تقوا ماما ما تال قوله تعالى:}يا أيها الذين آمنوا إن تالدراسة الشرعية هب أن قارئا أو إ

هللا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم' وهللا ذو الفضل 

(، تالها بتوقف على ما يؤخذ لرد النفس على لفظ الجالل أو 28العظيم'{)األنفال

 سامع ويحدث)فرقانا(، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى حال الطوارئ في دماغ المأموم وال

ي، ألن انفعاالت في الدرجة القصوى قد تؤدي ويحصل معها انفصال االرتباط اللسان

وهو  األسلوب و البيان الشرطي ومهما كانت لغته ولسانه ال ينبغي لنسقه الدماغي،

 لقانون السماوات واألرض، ال ينبغي له وال تالؤم له وال إسناد مع إشارة قالمواف

 صوتية تجزيئية أو كالم مجزأ بوقف.

ن كما في ومثل هذا التأصيل والحكم كذلك في الوقف والفصل غير الواعي للمعطوفي   

ثل مما يم الوقف الثاني من اآلية؛ وكذلك للمضافين أو المفعول به عن الفاعل، وغير هذا

 عناصر وحقائق متصلة في الفكر وفي الواقع.

في مقام هنا إذا نستبين ويتضح لنا أن ما يصنعه بعض أدعياء القراءة والتجويد، و   

ف، صالة الجماعة على وجه التعيين، ما يأتونه من ترجيعات جاهلة وإسراف في الوق

على  د واعتداءإنما هو اعتداء في الصالة كحق هلل سبحانه وتعالى وفرض على العبا

هم على المأمومين، وأدناه أن يكون كاالعتداء في الدعاء ألن هؤالء يسيئون ويحسبون أن

!شيء راءة يحسبون أنهم عالمون، عارفون بما ال يعلمه وال يعرفه الناس من أحكام الق 
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بين  ألنهم ال يفرقونوقواعد التجويد، وهم في الحق والواقع جهلهم جهل مركب عظيم، 

. . .التعليمية واألبعاد الحقيقية للسان األبعاد  

راءة ، وفي إطار الدارات والنسق الدماغية، فما يميز القأيضا  من الجانب البنيوي    

صري، الواعية هي االرتباط العملي اآلني والمتزامن ألجزاء الدماغ المختلفة بالمهاد الب

سر ناته هو الذي به يفكمحور أو مركز ارتباطي، ألن هذا االرتباط المركزي في تواز

ن الوعي واإلدراك. وبمعنى آخر إذا انطلقنا من نقطة وحالة البله كطرف ملتقى بي

الطرف االنفصال واالتصال للنطق بالوعي والفكر أو اإلدراك، واتخاذ نقطة الوصول و

ي ارتباطها الثاني القراءة تامة الوعي، فيمكن أن نستنتج بأن الدارات الدماغية تختلف ف

بط أن قراءة ومنه يستنلها بالمهاد البصري تبعا وتناسبيا مع درجة الوعي والفكر. ووص

ختالف، مبدإ االتبع ا لمن الناحية التحليلية و أيضا  . والعالم تختلف عن قراءة الجاهل

 مفّسرهو  لن تكون واحدة في القراءتين؛ وهذا له صلة أو للّصوتفالخصائص القياسية 

سمع اءة المنشاوي رحمه هللا بقوله إنك حين تسمع له، تلقول بعضهم وتصويره لقر

!وتشعر وكأن القرآن حينها يتنزل  

يعية هذا وقد رأينا ضمن الحقائق المثبتة أن شدة مجال االنفعال واالستجابة الطب   

ثمة إذا  ية عند المتلقي والمستمع تختلف بحسب مدى الوعي بها، ومنالّصوتلإلشارة 

التمام، ة الشريطية، أي اتصالية في درجته ومداه بين العدم وغالّصيكان الوعي يقبل 

ون، حظهم فالتناسب يكون على مستوى الشريط كله. وإذا علمنا كذلك أن الناس متفاوت

ات في المعرفة والعلم ليس واحدا، فالدارات الدماغية والخاليا أو المجموعات واللوح

وية؛ فقد دارات، ليست متطابقة ومتساالخلياتية العصبية الموظفة والداخلة في هذه ال

 ترتبط  قراءة آية واحدة  وهي كذلك متجذرة على مستوى الدماغ بمجموعات ولوحات

 خلياتية، كل مجموعة ولوحة تتكون وتحتوي على مئات الماليين من الخاليا.

كير هذا الفضاء الالمحدود من األبعاد، اإلطار الجذري واألساس المهيكل لبنية التف   

عة من البيان، هو الذي يرسخ القيمة االعتبارية للنسق الدماغية في اإلعراب كمجموو

الئماألنماط واألبنية التركيبية ال ل من هذه ة لمختلف الجمل وأقسام الكالم؛ بل ستجعم 

د يحق الهياكل والنسق مرتكزات وحروفا بارزة وأكثر مصداقية. هذه المصداقية التي ق

تمثيلها  الحركاتية، ونعني هنا في اللغة العربية بالخصوص أو يجوز اعتبار النظمات

كيب، يجوز ية تناسقيا مع المعنى ومع موقع الركن ووظيفته في الترالّصوتللتغيرات 

 اعتبارها أهم دليل وأهم تحقق لها.
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ي في إنتاج هذا وإن كان اإلعراب في حقيقته تعبيرا عن التناسق بين الفكري والعضو   

ن تمثيل ، ولكن من دوالّصوتالكالم والبيان، فيمكن اعتباره ضابطا في بنية وهيكلة 

 للحمولة الفكرية التي على أساسها يكون اللحن. ومنه نستنتج:

يغ: اللحن 2استنباط ية للبيانالص وتة الص   

 إذا كان ابن هشام يقول بأن اإلعراب فرع للمعنى، فاللحن هو صيغته الص وتية. «163

: -!رحمه هللا -يقول سيبويه   

هذا باب االبتداء»  

فاالبتداء ال  فالمبتدأ كل اسم ابتدئ لي بنى عليه كالم، والمبتدأ والمبني عليه رفع.    

د إليه. يكون إال بمبني عليه. فالمبتدأ األول والمبني ما بعده عليه فهو مسند ومسن  

مكان أو  واعلم أن المبتدأ ال بد له من أن يكون المبني عليه شيئا هو هَو، أو يكون في   

ه الثالثة يذكر كل واحد منها بعد ما يبتدأ.زمان. وهذ  

و باالبتداء، فأما الذي يبنى عليه شيء هو هَو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع ه   

، وارتفع وذلك قولك: عبد هللا منطلق؛ ارتفع عبد هللا ألنه ذكر ليبنى عليه المنطلق
 المنطلق ألن المبني على المبتدأ بمنزلته.«164

والجار  السم أول أحواله االبتداء، وإنما يدخل الناصب والرافع سوى االبتداءواعلم أن ا»

ر مبتدأ، على المبتدأ. أال ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل عليه هذه األشياء حتى يكون غي

 وال تصل إلى االبتداء ما دام مع ما ذكرت لك، إال أن تدعه. وذلك أنك إذا قلت: عبد  هللا

، إن شئت أدخ د  هللا لت رأيت  عليه فقلت: رأيت  عبدَ هللا منطلقا، أو مررت  بعبمنطلق 

 منطلقا، فالمبتدأ أول جزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قبل المعرفة.«165 

 ومنه ا أو إنشاء  ا أو استخبار  أوال وجب العلم بأن موضوع البيان هو الحدث إخبار     

قوالت النفسي االنفعالي. وماهية هذا الموضوع عملية حقلها الواقع بأبعاد الم الّسلوك
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العشر. فإذا استقر الفهم لهذا، ع لم أن هناك إمكانا علمه من علمه وجهله من جهله، 

 ألمرين ذَوي موقع في العلم رفيع:

صياغة قواعد إعرابية منتظمة حد االنتظام المنطقي -1  

للماهية العملية بمفهوم القوة والتأثير الئمم  صياغة تمثيل هندسي  -2  

وهذا ال شك أقرب لكل األفهام من نسق الدارة الكهربية. ومنه إذا نحن حملنا هذه    

موصلي المواد المعجمية التي جاءت في تعليالت الحيدرة اليمني وعز الدين القواس ال

يكية، الميكان ياغةالصّ ي في هذه الّصنفوالدماميني، على صورتها ومقابلها الداللي 

، كلها صنف والمتعلق والمناط الّسندألفيناها متوافقة، فالشرف والرفعة والعمدة والركن و

تملق واحد، مسند إلى المؤثر مصدر التأثير ومنطلقه وركنه البنيوي األول. كقولنا "

ضوعه الموظف  رئيَسه" فمصدر العمل والفعل والتأثير الموظف المخاتل المخادع، ومو

لمسلط عليه التأثير والعمل والفعل هو الرئيس.ا  

 أردوغان  شجاع  )ا(

 إنَّ أردوغاَن شجاع  )ب(

ا ح  إننا هنا نستجلي خطر االصطالحات اإلعرابية، فسبق داللة التوكيد اصطال   

نواسخ ما فسح النظر؛ وإن كنا قد أسمينا ما اصطلح عليه بال يصرف أو يحصر شيئا  

ي والتأثيري الذي ائقية مقابل الزمنية للفعلية، فإنه على البعد العملات الحقمحدّدالحرفية ال

العالمة  ا بمصدر التأثير ومنحاه وركنه وبتعبيرنحن بصدده، والذي يهتم تخصيص  

 الدماميني: "ألن حقيقة قولنا: مرفوع، إنه ع مدة، ألن ذلك إعراب الع مد، أي إعراب ما

ين )ا( جزئي الجملة" أوله، فالفرق بين الجملتهو أحد جزئي الجملة" وي رى معنى "أحد 

" كأنك قلت:شجاع" وفي الثانية "أردوغانو)ب( هو أن األولى مرتكزها "  

(3)من الشجعان أردوغان   

الئقيا إلى ا حقائقيا عمحدّدومنه يستنبط منطقيا كون "إن" في قولنا وفي التركيب )ب( 

صدقها. -بعد األعراض انتمائيا إلى ما  
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 فمن حيث أقسام البيان األربعة بحسب نسبة الماهية الفكرية166:

البيان االنفعالي: نفساني مباين للفكر  -  

البيان الفكري: ماهية فكرية سابقة جوهريا لبيانها -  

البيان التفكيري: البيان التعبيري الموازي لعملية التفكير -  

البيان القراءاتي: غير تعبيري، منفصل عن الفكر على تماس خطي  -  

( على 3( و)1نحن هنا في حالة البيان الفكري، ووضع مكونْي أو ركني الجملتين )   

( هو 1ي )مستوى الدماغ متبادل معكوس، وكذلك في الممثل اللحني. فالمنطلق والعمدة ف

( نسبت الشجاعة إلى "المتعلق" 1( "مجموعة الشجعان" في )3"أردوغان" وفي )

دوغان" ينتمي إلى "مجموعة الشجعان". ( نسبت وجعلت "أر3"أردوغان" وفي )  

بها  بعد عرض للمسار التاريخي لمظاهر اإلعراب في اللغات العروبية وما اتصل   

ا النبطية، وص  بدءا باألكدية إلى األوغاريتية والفنيقية والعبرية واآلرامية والنبطية وخص

 يقول د. خالد نعيم الشناوي:

واء موقع هذه العالمات من المباني والتراكيب س وبعد هذا العرض آن األوان لبيان»   

في النص المكتوب أو المنطوق، قال ابن جني في حده لإلعراب )هو اإلبانة عن المعاني 

باأللفاظ(167، أن هذا القول يقودنا إلى أمرين: األول: جعل العالمة اإلعرابية جزءا  من 

ني للمعلوم مييز بين كتب المبتركيبة الكلمة سواء في فاء الكلمة كما هو الحال في الت

در وكتب المبني للمجهول، وكذلك في االسم المفرد والمجموع )أسد، أس د( وفي المص

ح، فَرح( أو في األسماء ك: بر )اإلحسان وبر )األرض( وبر )القمح( أ و في والفعل )فر 

ل  قال:عين الكلمة: كاسمي الفاعل والمفعول في حال اشتقاقهما من الفعل الرباعي، ي مفعّ 

ومفعَّل، أو في نهايات الكلمة كهيهاَت وهيهات، وعل هذا األمر يقودنا إلى ما كان 

لفا من موجودا في اللغة الفينيقية، كون هذه الحركات أمارات ورسوم تبين ما كان مخت

 المباني الّصرفية ذات المادة اللغوية الواحدة.

                                                   

الترابط الجواهري للفكر واللحن في البيان: الشرط العقلي والفكري في األداء القاراءاتي' من كتابنا "القول   166 انظر' 3- 

203..200ص -الفصل في القراءات والتجويد' )القراءات والتجويد من الغلّو واالستئثار إلى ضالل األنغام واأللحان(    

 167 الخصائص ألبي فتح عثمان بن جني، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2: 2003-1404،

-المرجع -88: 1      
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لزجاجي ما جاء به ا ي يتطابق هذا التحديد معبالتالوالثاني: أنه كنى عن الحركات باأللفاظ، و   

ولم تكن  كون أن األسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافا إليها

في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات اإلعراب فيها تنبئ 

عن هذه المعاني168. وقيل إن اإلعراب هو اإلبانة عن معنى جديد أو حال انتقل إليها الشيء169، أو 

كونه نتاج صوتي يكون في أواخر الكلم سببه الترابط العضوي للعوامل النحوية بالمعموالت في 

 تركيبهما170. 

تكوين  لكن النظر في في في حقيقة األمر ال نريد أن نستبق نتائج الدراسة لهذه الظاهرة،   

وتي، وصناعة النص المنطوق تجعل من وظيفة هذه الظاهرة منوطة بعامل التوافق الصّ 

معنى ألن هذه كون العملية اإلبالغية )التمثيل الّصوتي( تكون بعد مرحلة نتاج وتحديد ال

ا يعرف ابتداء في البنية العميقة وم قّررالرموز الّصوتية تكون ألفاظا دالة على ما ت

بوها بالبنية الضحلة، وما ألهمية تلك األلفاظ عند العرب. لذا أصلحوها وحسنوها وهذ

تنويه وصقلوا عروبها )أطرافها(، وجاءت عنايتهم باأللفاظ كونها عندهم خدم للمعاني و
 بها وتشريف منها171.«172

ل، مفعَّل( بعده صفاوجب االنتباه كون التغيير الداللي في بعد ع    تي جوهري. أما ين الكلمة ك)مفعّ 

 أيضا  دثية. وهذا في الم الكلمة وآخرها )طرفها( فبعده عالئقي وتفاعلي تركيبي في بنية حدوثية وح

 يهم الّصيغ الفعلية بشكل خاص.

ال بد من اإلشارة إلى عدم سداد األخ د. الشناوي في قوله أو اعتراضه:       

" كونها تدل ال" الكلمة أصل في التركيب لكن ثمة تناقضا في الحركة "حركة نصبقولنا "يا رج   

ي موضع على الفضلة، وكذلك قولنا: يا رجل "الكلمة أصل في التركيب" تناقض حركة بناء" ف

ب تدل نصب"، وقولنا: يا غالم زيد "الكلمة أصل في التركيب" "تناقض في الحركة" حركة نص

كة" السكون يضرب "الفعل أصل في التركيب" "تطابق المعنى مع الحر على الفضلة، وقولنا: لم

 "انقطاع الحركة ال معنى"

صل، ثم ا، واألصل فيه ومصدره نفس المتكلم، فهو األفأسلوب أو حدث النداء خطابا ليس إخبار     

.أيضا  إن لفظ المعنى هو صورة تسند إلى كائن وظاهرة وحدث، فالحركة وأحوالها لها معاني   

 

                                                   

  168 ينطر: األيضا ح في علل النحو 28- 90 – المرجع-

  169 ينظر: داللة اإلعراب: 21 – المرجع- 

  170 ينظر: األمالي الشجرية: 1: 24 – المرجع-

  171 ينظر: الخصائص: 1: 238 – المرجع-

  172 ظاهرة اإلعراب في لغة العرب: فقه اللغات العروبية وخصائص العربية- د. خالد نعيم الشناوي- ص 124
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، أستغفره وأتوب إليه.بحمد هللا سبحانه الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير تمّ   

 اإلثنين العاشر من شهر صفر للعام الواحد واألربعين وأربع مائة وألف للهجرة

م28/8/2020الموافق ل  
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