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  :ال����ل�

ة، و���قة ت���فه في ال���ص تع� دل�ًال على ثقافة معای�� ال���ة ال��ع �ع� ال��اص أح�

ال�ات� وم�� ا�العه على ال���ص ال�ا�قة وتأث� ال�ات� ب�ع�ها ���ل ��ه� في ال�� الالح�، 

ولل��اص أن�اع وآل�ات ع�ی�ة ی��فها ال�ات� ���ل ���م ف��ة ن�ه، واس��اع ش�قي ض�ف م� خالل 

  .�اعه ال�ی�ي، األسل��ي، وفي تق��ات ال��ا�ةأن ی��ف ال��اص �أن) معي( س��ته ال�ات�ة

ال��اص الق�آني، ال��اص  ال���ة ال�ات�ة، عل� اللغة ال��ي، معي، األ�ام،: ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  .  األف�ار، ض��� الغائ�، دور ال�او�  ت�اص األسل��ي، ت�اص الع��ان،

  

  ال�ق�مة

ارت�� في ال�رس الل�اني ال��ی� "ق� م� ال��ف� عل�ه أن ال��اص أح� ع�اص� ال���ة ال��عة، و 

�ال�عال� ال��ي ب�� ن� وآخ� أو ب��اخل ال���ص ��ا �ع��ه م� ح��ر ن� في ن� آخ�، اس��عاًء 

أو تأث�ً�ا أو ت�ارد خا��ة أو غ�� ذل� م� األس�اب ال�ي تعلل ح��ر ال�� في ن� آخ�، ان�الًقا م� 

  .)١("ل�اع م� ال�واعي ال�ي ت��م ف��ته ال�ي ی���ها ف��ة ان�قاء ال��لف ال�اح� لل�� ال�� ی�عال� معه

وال��اص �ال��ل ال�اب� ���� لل���ص حالة م� ال�وام وال�قاء واالس���ار، وه� ب�ل� �ع��� 

الق�رة على اخ��ال ق�ر م� ال��روث ال�قافي في ذاك�ته ث� �ق�م "ال�ي ت��ح ال�ات� )٢("ال�اك�ة ال�اف�ة"على 

ع�� أث�� ن�ه، م��ًثا ب�ل� ش�ًال م� أش�ال ال��اخل ب�� ال���ص، وه�ا  ب�� وم�ات ذل� ال��روث

  .)٣("ال��اخل م� شأنه أن ی��� ال�� ال�الي

  : مادة ال���

: مادة لل�راسة، وهي تقع في ج�أی�) معي(ات��ت ال�راسة م� س��ة ال����ر ش�قي ض�ف ال�ات�ة وع��انها 

  . ال��ء ال�اني م� ت�عة ف��لی���ن ال��ء األول م� ث�ان�ة ف��ل، و����ن 

  ب�ق� إی�اع ١٩٨١، أغ��� ��٤٦٦عة دار ال�عارف، سل�لة اق�أ، الع�د ) معي(ال��ء األول ،

 . صف�ة ) ١٣١(، وه� �قع في ٣٦٩٥/١٩٨١

  ب�ق� ١٩٨٨، ��٥٣٩عة دار ال�عارف، سل�لة اق�أ، الع�د ) ذ���ات وم�اه�ات(ال��ء ال�اني ،

 .صف�ة ) ١٧٧( ، وه� �قع في٣٥٠٨/١٩٨٨إی�اع 
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  : م�هج ال���

ه� أن�� ال��اهج ل��ل ه�ه ال�راسة؛  ال��هج ال�صفيتق��ي ���عة ال��ل�ل ال��ي أن ���ن 

  .ح�� إنه �ع��� على ال�صف و االس�ق�اء و ال��ل�ل و ال�ف���

  : م�اور ال���

  .اق��� ���عة ال��� أن �قع في مق�مة وت�ه�� وثالثة م�اور وخات�ة

  . ومادته، وم�ه�ه ل� على ن��ة م����ة ح�ل ال��ض�ع،واش�� :ال�ق�مة

 ی��اول ال��اص مع�ً�ا واص�الحا: ال��ه��.  

 م�اور ال��� :  

 .مع الق�آن ال���� ال��اص: أوًال 

 .ال��اص األسل��ي: ثانً�ا

  .ت�اص الع��ان - ١

  .ت�اص ال��ل أو اله��ل - ٢

  .ت�اص األف�ار - ٣

 .ال��اص في تق��ات ال��ا�ة: ثالً�ا

  .ع� ال�ات �ل�ات ال�����مة لل�ع���ال  - ١

 .ال�ع��� �اس���ام ض��� الغائ� ) أ

 . ال�ع��� �اس���ام اس� ) ب

  .دور ال�او�   - ٢

  .ال��اص الق�آني - ٣

  .ت���� ال���ة �ع� األشعار وال��� واألم�ال واق��اس آ�ات ق�آن�ة  - ٤

  .تق��� تع��فات ل�ع� ال�ل�ات - ٥

  .االس�غ�اق في ال�صف  - ٦

 ت�صل� إل�ها ال�راسةال�ي  وت��ل ال��ائج: ال�ات�ة. 
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  ت�ه��

ون�َّ ال��ی� إلى صاح�ه رفعه "، )ن ص ص(إلى ال��ر اللغ��  ال��اص في ال�ع�� ی�جع لف�

وت�اص الق�م ازدح��ا، وال�� م��ر أصله أق�ى ال�يء وال�ال ")٤("وأس��ه، ون�َّ ال�يء رفعه وأ�ه�ه

  .)٥("على غای�ه أو ال�فع وال�ه�ر

ب�ع�د  - ���ل ال ی��ع ال�قام ل���ه  –ع�دت ال�ع��فات ال�ي ت�اول�ه أما ال��اص في ال���لح ف�

ال��ارس ال�ق��ة واخ�الف ال�فاه�� إال أن ه�اك اتفاًقا على أنه ت�اخل لل���ص ف��ا ب��ها، وم� ه�ه 

) رو��ت د� ب�ج�ان�(خاص�ة م� خاص�ات ال��اب، وه� سا�ع ما ذ��ه "أن ال��اص  ال�ع��فات ما مفاده

لع�ة ن��ص �ق�م �ه ) اس��عاب وت��ل(�أنه ع�ل ت���ل وت��ُّب ) ج��ي. ل(��ة ما، وق� ح�د ل��ق�� ن

العالقات ب�� ن� ما ون��ص أخ��  ن� م���� ���ف� ����� ال��ارة في ال�ع�ى، فال��اص ی����

  .)٦("م�ت��ة �ه وقع� في ح�ود ت���ة سا�قة

ف��ا أن ال�� ی��ج ض�� "، )٧("�لفةتعال� ن��ص مع ن� ح�ث ���ف�ات م�"وم�ها ما ی�� أنه 

ب��ة ن��ة سا�قة، فه� ی�عال� بها و��فاعل معها ت���ًال أو ت���ً�ا أو خ�ًقا، و����لف األش�ال ال�ي ت�� 

����ل على مفه�م االس��هاد �ال��، أ� ال��ق ال�ي "، و��ل� ال ب� لل��اص أن )٨("بها ه�ه ال�فاعالت

��ص ال��ه�رة، أو في اإلحالة إل�ها، وفي وسع م��ج ال�� م��ئً�ا أن ���ع�لها ال�اس في االن�فاع �ال�

  .)٩("����ه� �أ� ن� ساب� م���� له

ال��اص في أ��� ص�ره �ع�ي أن ی���� ن� أدبي ما ن��ًصا أو أف�اًرا أخ�� سا�قة عل�ه "إذن 

ال�قافي ل�� األدی�،  ع� ���� االق��اس أو ال����� أو ال�ل��ح أو اإلشارة أو ما شا�ه ذل� م� ال�ق�وء

  .)١٠("���� ت��مج ه�ه ال���ص أو األف�ار مع ال�� األصلي ل����ل ن� ج�ی� واح� م��امل

ال�� ��ل�ل لغ�� معق�، أو �لغة مع�ولة، ش��ة ف�ها ع�ة ن��ص فال ن� "إن :و���� الق�ل

ئ�ة هي ما ی�ج� خارج ال���ص األخ��، أو ال ���� أن ی�ف�ل ع� ����ها وه�ه ال���ص الالنها

ح��  ن���ه �ال�� الغائ�، غ�� أن ال���ص األخ�� ال���عارة في ال�� ت��ع م�ار ال���ل وال���ل،

  .)١١("درجة وعي ال�ات� �ع�ل�ة ال��ا�ة، وم���� تأمل ال��ا�ة ل�اتها

�ع�� ثقافة قائل ال��، وه� وس�لة ت�اصل ب�� قائل ال�� ون�ه م� جان� و��� "إذن ال��اص 

ال�� یه� ال�� ق���ه ومع�اه، و��ودنا �ال�قال�� وال��ض�عات "، وه� )١٢("م� جان� آخ� ن��ص س�ق�ه
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ن�عامل معه، وال�ي أرس�ها ن��ص سا�قة، و��عامل معها ) ع�ل(وال��ل�ات ال�ي ت���ا م� فه� أ� ن� 

  .)١٣("��اورها، ��ادر عل�ها، ی�ح�ها، ���� م�ها: ج�ی� ����ق�ه) ع�ل(كل ن� 

ما س�� ���� الق�ل �أن ال��اص ه� ت�اس� اس��عى ن��ًصا سا�قًة في ن��ٍص  واس��اًدا إلى

  .تال�ٍة �أش�ال و��ف�ة مع��ة وأله�اف تق���ها ���عة ال���ص ال�ال�ة

  

  :وت��اول ال�راسة ثالثة أن�اع م� ال��اص ال�ي اس���مها ش�قي ض�ف في س��ته ال�ات�ة وهي

 مع الق�آن ال���� ال��اص: أوال

�قي ض�ف ال��اص ال�ی�ي م� خالل ت���فه لل��اص الق�آني داخل س��ته ���ل اس���م ش

�ع��� على اج��اء ق�عة م� ال�� أو ال���ص ال�ا�قة ووضعها في ال�� "م�اش�، وال��اص ال��اش� 

  .)١٤("وم�ض�ع ال�� ال��ی� �ع� ت���ة لها م�اس�ة ت�علها ت�الءم مع ال��قف االت�الي ال��ی�

ق�آن ال���� ه� ال��جع الع��ي األول وال�� ال�ق�س ال�� ���ل م��� ال��ارة وال ش� في أن ال

في �الغة معان�ه و�ع�از أسل��ه  –م�� ب�ء ن�وله على س��نا دمحم إلى أن ی�ث هللا األرض وم� عل�ها  –

  .ف�ان ال�ع��ة ال�اق�ة وال���� ال�ال� ال�� أع�ا ف��اء الع�ب ع� معارض�ه أو م�اراة أسل��ه

ت�ف�د بها ال�قافة الع���ة وت�ث� في ح��ة ع�ل�ة ت�ا�� العالقات "ال��اص الق�آني ع�ل�ة إن 

ال��اص�ة بها، فال تع�ف ال�قافات األخ�� م�ل ه�ا ال�� األب ال�� ال��ال، ال�� ال�����، ال�� 

  .)١٥("ال��ل�، ال�� ال�ق�س

وال��ذن : "ل في ق�ل ش�قي ض�ف�الف�ل األو  وم� أم�لة ال��اص الق�آني ما جاء في ال��ء االول

ع� + ج��ب + ت��افى (، �اس���ام ال����� )١٦("هللا أك��، ف���افى ج��ب ����ة ع� ال��اجع: ���ح

  ).ال��اجع

  .)١٧(}َتَ�َ�اَفٰى ُجُ��ُ�ُهْ� َعِ� اْلَ�َ�اِجِع َیْ�ُع�َن َر�َُّهْ� َخْ�ًفا َوَ�َ�ًعا َوِم�َّا َرَزْقَ�اُهْ� ُی�ِفُق�نَ {: قال تعالى

إن اس���ام ال�ات� له�ا ال��اص واضح ال�اللة فاآل�ة ت��� إلى حال ال��م��� ال�ی� �ق�م�ن � 

خ�ًفا م� عقا�ه و��ًعا في رح��ه وه� ما أراده ال�ات� م� اس���ام ه�ا ال�����، فالفالح�ن �ق�م�ن إلى 

  .�ي ذ��تها اآل�ةال�الة ع�� س�اع أذان الف�� وت��افى ج���ه� ع� ال��اجع ل�ف� الغا�ة ال
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، )١٨("لق� ج��ا �� ل��اك�� على ق�ل� نفً�ا ب���ًة �غ�� ح�: "وفي م�ضع آخ� �الف�ل �ق�ل

  ).ح�+ �غ�� + ب���ة + نفً�ا + ق�ل� (�اس���ام ال����� 

َغْ�ِ� َنْفٍ� لََّقْ� ِجْ�َ� َشْ�ً�ا َفانَ�َلَقا َح�َّٰى ِإَذا َلِقَ�ا ُغَالًما َفَقَ�َلُه َقاَل َأَقَ�ْلَ� َنْفً�ا َزِك�ًَّة �ِ {: قال تعالى 

  .)١٩(}نُّْ�ً�ا

���ل م�اس�  –وال��اص ه�ا �ال����� مع اس���ال �ع� ال�ل�ات؛ ولعله جاء به�ا ال��اص 

ل��لل على ع�� ال��أ ال�� ارت��ه ال��خ �ق�ل اله� �غ�� ح� م� وجهة ن�� ال����ة  -ع�ق�� 

ال�الح للف�ى �غ�� وجه ح� م� وجهة ن�� س��نا م�سى، وال��قف ال�� ت�اق�ه اآل�ة م� ق�ل الع�� 

��هل س�� الق�ل؛ ل�ل� �ان ه�ا ال��اص ع�ق�ً�ا في االس���ام  –ال����ة وس��نا م�سى  –ف�اله�ا 

  .  ت���ً�ا وداللةً 

 –م�� ت�لى ص�قي ال�زارة  –و�ان ع�اس العقاد : "وجاء ال��اص �الف�ل ال�ا�ع في ق�ل ال�ات�

�اس���ام ال������� )٢٠("م�ة ��قاالته ال�ل�ه�ة، وق� م�ى ���ها ف�ق رأسه ح��ً�ا ال ��اق��ل�ه ناًرا حا

  ).ح��ً�ا+ رأسه +ف�ق + ���ها (و) حام�ةً + ناًرا + ��ل�ه (

َ�اِن َخْ�َ�اِن اْخَ�َ�ُ��ا ِفي َر�ِِّه�َفالَِّ�یَ� َ�َف�ُ {:، وقال تعالى)٢١(}َتْ�َلٰى َناًرا َحاِمَ�ةً {: قال تعالى وا هَٰ

َعْ� َلُهْ� ِثَ�اٌب ّمِ� نَّاٍر ُ�َ��ُّ ِم� َفْ�ِق ُرُءوِسِهُ� اْلَ�ِ���   .)٢٢(}ُق�ِّ

���حه م�  اس���م ال�ات� ه�ا ال��اص ل��ق ال�اللة وع�قها في اآلی��� وه�ا ما أراد ال�ات� أن

�ه ال���ان خالله م�قف العقاد ال�ارم م� ص�قي وح��م�ه، و��ف �ان� �ل�ات العقاد ت�ی� ص�قي وح��م

  .ال���علة وت�� ح��ها عل�ه ص��ا

ت�ازل�ا  ١٨٧٨وفي س�ة " :أما ع� ال��اص في ال��ء ال�اني ف�اء �الف�ل ال�اني ��ا في ق�له

+ ج��هات + ��� + ب��� (�اس���ام ال����� )٢٣("ع�ها لإلن�ل�� ب��� ��� ج��هات إن�ل���ة مع�ودة

  ).مع�ودة

  .)٢٤(}َ�ْ�ٍ� َدَراِهَ� َمْعُ�وَدٍة َوَ�اُن�ا ِف�ِه ِمَ� ال�َّاِهِ�ی�َ  َوَشَ�ْوُه ِبَ�َ��ٍ {: قال تعالى

ی��� ه�ا ال��اص مع الف��ة ال�ي ت�اق�ها الع�ارة �اس���ام ال����� واس���ال �ع� ال�ف�دات، 

ب��� ��� قل�ل م�ق�ص؛ فأراد ال�ات� أن ی�لل على   -رس�ل هللا  -فاآل�ة ت���ث ع� ب�ع س��نا ی�سف 

  .الُ��اع وق�ره و��� و�ل� العائ� أو ال�قابل ��ا ه� ال�ال في ال��ال ِعَ��
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و�ان معه ال���ف ال���� فأخ� ی�ل� الق�آن :"وجاء ال��اص �الف�ل ال�ا�ع في ق�ل ال�ات�

  ).وُزْلفى+ هللا + إلى + ُقْ��ى (�اس���ام ال����� )٢٥("ال���� في ال�وضة ُقْ��ى إلى هللا وُزْلفى

یُ� اْلَ�اِلُ� أَ {: قال تعالى ِ الّ�ِ ِ  َوالَِّ�ی�َ  َال ِ�َّ ُ��َنا ِإَلى �َّ اتََّ�ُ�وا ِم� ُدوِنِه َأْوِلَ�اَء َما َنْعُ�ُ�ُهْ� ِإالَّ ِلُ�َق�ِّ

  .)٢٦(}فَّارٌ كَ  َكاِذبٌ  ُه�َ  َم�ْ  َیْهِ�� الَ  �ََّ  ِإنَّ  ُزْلَفٰى ِإنَّ �ََّ َ�ْ�ُ�ُ� َبْ�َ�ُهْ� ِفي َما ُهْ� ِف�ِه َ�ْ�َ�ِلُف�نَ 

  .)٢٧("وس�اها ��اد ���ف األ��ار:"وم� أم�لة ال��اص ال�اردة �الف�ل ال�اسع ق�ل ال�ات�

ِخَالِلِه  َأَلْ� َتَ� َأنَّ �ََّ ُیْ�ِجي َسَ�اً�ا ُث�َّ ُیَ�لُِّف َبْ�َ�ُه ُث�َّ َ�ْ�َعُلُه ُرَكاًما َفَ�َ�� اْلَ�ْدَق َ�ْ�ُ�ُج ِم�ْ {: قال تعالى

َ�اِء ِم� ِجَ�اٍل ِف�َها ِم� َبَ�ٍد َفُ�ِ��ُ� ِ�ِه َم� َ�َ�اُء َوَ�ْ�ِ�ُفُه َع� مَّ� َ�َ�اءُ َوُ�َ��ُِّل مِ  َبْ�ِقِه َیْ�َهُ�  َسَ�ا َ�َ�ادُ  َ� ال�َّ

  .)٢٨(}ِ�اْألَْ�َ�ارِ 

�أش�ال ) معي(م��ًرا أساسً�ا في  -��ا أ�ه�ت األم�لة ال�الفة  –�ع� ال��اص مع الق�آن ال���� 

ة س�اء أكان على م���� ال�ل�ة ال�ف�دة أم على م���� ال����� وال��لة، وه�ا ال��اص جاء وأن�ا� م�ع�د

مف�داته  م��ًقا م���ً�ا مع ن� ال�ات� خادًما ل��اده ومق��ه؛ فالق�آن ال���� م��ر غ�ي وث�� في

ق�رة والع�ة، ال��جع�ة الف���ة ب�صفه م��ر العل�م وال�عارف ورمً�ا لل��ل وال وت�اك��ه وروا�اته، وه�

 - إذا جاء ض�� ال��اق ال�� ���م ال��اء ال��لي وال�اللة ال��ادة م� اس���امه  –و�ع�ي ال��اص معه 

  .ثقًال أدبً�ا للع�ل و��تقي �أسل��ه

ا �ال�ات�؛ وذل� ألن ال�قافة  إن اس���ام ال�ات� لل��اص مع الق�آن ال���� ل� ��� ش�ً�ا ج�یً�ا خاص�

ع��ر اإلسالم�ة اع���ت الق�آن ال���� م��ًرا ت�ور ح�له األ��اث وال�راسات األدب�ة الع���ة على ت�الي ال

ال�ي ت��ِّ� ال�ی�  - واللغ��ة والف���ة وغ��ها، وال ش� أن ن�أة ال�ات� ال�ی��ة و����ه ال�قاف�ة واالج��اع�ة 

  .�ان لها أث� واضح في ��ا�اته - في �ل ش�ونها وت�ی� �ال�الء ل�ع�ق�ها 

�لٌّ ����  –�ات� �ال��اص الق�آني االت�اق واالن��ام مع أف�اره ال���وحة داخل معي حق� ال

، ح�� ان���� وان�م�� )معً�ى وف�ً�ا(وال�اللي ) ت���ً�ا وأسل�ً�ا(على ال�ع��ی� ال��لي  –م�قعه 

ل���وحة وت�اخل� اآل�ات مع ال��اق ال�وائي م��نة أن�ا� م�ع�دة م� ال��اص ال�ی�ي أث�ت �ه األف�ار ا

  . وع�ق� رؤ�ة األح�اث ���ل م�اس� ومق�ع
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  سل��يال��اص األ :ثان�ا

اللغة أو األسال�� ال�ي تأث� بها ال�ات� واس���مها م� ناح�ة، أو "ُ�ق�� به�ا ال��ع م� ال��اص   

�ة أ� ل� ی�أث� بها أسل��ه أو لغ�ه، و�ن�ا م����) ع�له(اللغة واألسال�� ال�ي و�فها ف�ً�ا وف��ً�ا في 

  .)٢٩("أسل��ه األصلي م� ناح�ة أخ�� ... لغ�ه ... مع ن�ه ) م��اصة(م��فة 

اع��� ش�قي ض�ف في س��ته ال�ات�ة على ال��اص األسل��ي مع ال���ة ال�ات�ة ألس�اذه �ه ح���،   

ت�اص األف�ار واللغة واألسل�ب في ال�وا�ة ت�اص غ�� م�اش� أ� ل��� ن��ًصا مق���ة، و�ن�ا هي "و

وم�����ة م� س�اق األح�اث في حالة ت�اص األف�ار، وم��فة ف�ً�ا وف��ً�ا في حالة ت�اص اللغة  م�����ة

  .)٣٠("وم�����ة على ���قة ال��اكاة وال�قل�� ألغ�اض ف��ة وم�ض�ع�ة في حالة ت�اص األسل�ب

ل��ا في ���ل �ه ح��� الق��ة العل��ة فه� ال�عل� والق�وة ل��قي ض�ف وغ��ه، و���و ه�ا ال�أث� ج  

في ال��أی�، وال���ث ع� أسل�ب �ه ح��� ) �ه ح���(في م��� ال���ار و���ة ت��ار اس� ) معي(

ول� �ع�ف الف�ى م�اضً�ا ش�َّ إل�ه األس�اع وج�ب إل�ه ��ا ع�ف ذل� ع�� أس�اذه �ه : "األّخاذ ف�ق�ل

  .)٣١("ح���؛ فق� �ان� م�اض�اته وص�ته ف�ها مه�� األف��ة

  :سل��ي ب�� ش�قي ض�ف و�ه ح��� في �ع� ال��ان� م�هاوجاء ال��اص األ  

 ت�اص الع��ان .١

وُ�ق�� �ه ال��ا�ه ال�ق��د مع ن� ساب� �ع�� إل�ه �ات� ال�� ال�الي ع�� اخ��ار ع��ات ن�ه 

، وال���ة ال�ات�ة ل��قي ض�ف �ع��ان )األ�ام(أو ع�او��ه، ول�ا �ان� ال���ة ال�ات�ة ل�ه ح��� �ع��ان 

أك�� ال�� أن "في ال��ء ال�اني ���ح ) معي، ذ���ات وم�اه�ات(�ء األول و�ع��ان في ال�) معي(

ال�� ����ه زوجة �ه ح��� ع� رف�� ع��ها، ول�ا �ان ش�قي ض�ف �ق�س ) مع�(الع��ان م�أث� ���اب 

  ال�فاء أوًال و�ع��� �ه ح��� ال��ل

ول��ها على �ل حال لها �ل  ع� وعي أو غ�� وعي،) معي(إلى ) مع�(األعلى ثانً�ا، فق� ت��ل� 

  .)٣٢("ال�ات�ة ال�الالت ال�ا�قة، �اإلضافة إلى دالل�ها على ص����ا ل�اح� ال���ة
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 ت�اص ال��ل أو اله��ل .٢

وُ��اد �ه اتفاق ال�� ال�الي مع ال�� ال�اب� في ال��ل م� ح�� تق��� الف��ل، وع�دها، ون�� 

  .�اله��ل ال�ق���ي للع�ل األدبيالع��نة للف��ل وغ��ها م� األم�ر ال�ي ت�عل� 

وت���ن ال���ة ال�ات�ة ل�ه ح��� م� ثالثة أج�اء، ق�ام �ل ج�ء ع��ون ف�ًال تفاوت� ف��ا ب��ها 

إال / ....) الف�ل ال�اني/ الف�ل األول(في ال��ل والق��، ع��ان �ل ف�ل ه� ت�ت�� وق�عه م�ل 

الف�ل ال�اني، / �ل األول، على �اب األزه�الف(ال��ء ال�ال� ف�ضع ل�ل ف�ل ع��ان ت�� رق�ه م�ل 

  / ....).ك�ف سق�ُ� في ام��ان العال��ة

أما ش�قي ض�ف فق� وقع� س��ته ال�ات�ة في ج�أی�، ق�ام ال��ء األول ث�ان�ة ف��ل وق�ام ال��ء 

/ ١(ال�اني ت�عة ف��ل، ولعل�ان� ال��اص في ال��ل أو اله��ل ه� ع��نة الف��ل ب��ت�� وق�عها م�ل 

رق�ً�ا، ث� ص�َّر ال��ء ال�اني �ع��ان ج�ی� جامع ) األ�ام(ك�ا جاء في ال��أی� األول وال�اني م� / ....) ٢

ا مع ما قام �ه �ه ح��� في ال��ء ال�ال� م� ع��نة �ل ف�ل) ذ���ات وم�اه�ات(ه�    .ت�اص�

 ت�اص األف�ار .٣

ل نف�ه أو اس���ام الف��ةمع وُ�ق�� �ه اس�لهام ال�ات� أف�اًرا ناق�ها �ات� ساب� عل�ه �ال��

ت�اولها ���ل آخ� أو م� م���ر م��لف، ولعل ال��أة ال�اح�ة في ال��� ال���� ل�ال ال�ات��� ألق� 

��اللها الف���ة وال�ی��ة واألخالق�ة وال�قاف�ة على س��ته�ا، وت��� له�ا ما ی���ه�ا بها دائً�ا م� فق� 

�، وال�هاب إلى الُ�ّ�اب ث� ال�راسة األزه��ة ث� ال���ار ال�امعي ال��� ال�ام لألس�اذ و�عاقة ����ة لل�ل��

  .األدبي

  ):معي(و) األ�ام(وم� م�اه� ت�اص األف�ار ب�� 

فإن�ا هي ذ��� ه�ا ال��اج ال�� �ان : "اب��اء ال���ة ب�صف الق��ة ��ا في ق�ل �ه ح���-أ

و���� أنه �ان ���� "، )٣٣("��ات ق�ار�ق�م أمامه�� الق��، وال�� ل� ��� ب��ه و��� �اب ال�ار إال خ

األران� ال�ي �ان� ت��ج م� ال�ار ��ا ���ج م�ها، وت���ى ال��اج وثً�ا م� ف�قه، أو ان��اً�ا ب�� ق��ه 

  .  )٣٤("إلى ح�� تق�ض ما �ان وراءه م� ن�� أخ��، ی��� م�ه ال��ن� خاصة
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قع واسع ��غل أك�� م� مائ�ي في ����ة ���ار دم�ا� �ان ی��� م���: "أما ش�قي ض�ف ف�ق�ل

وفي ال�ان� ال�قابل تقع ����ة ال���لة ���ادیها وش�اكه� ... ف�ان ملئ �األس�اك و���ات ال��د�، 

و�ان في واجهة الق��ة دور ����ة : "،ث� ی��قل إلى وصف ال�ور ب�ل� الق��ة قائًال )٣٥("و���اهها الف��ة

���س دور م��اضعة م�ص�صة على جان�ي أزقة ض�قة �ع� ال�يء لألس� ال��س�ة ف�ها، وم� ورائها ت

ف�ع�ها ُب�ي م� ��� الزب : "، ث� ��ف ال�ور م� ال�اخل �ق�له)٣٦("ت���ى وت�ل�� في غ�� ن�ام

ردهة غ�� ف���ة،  - أح�اًنا–وال�ار ح��تان معه�ا . م�الص�، و�ع�ها ُب�ي م� ح�ارة ال ت�اد ت��اس�

  .)٣٧("ق� ت��ن م�خًال ت��عه ح��ة واح�ة

ح�ى إذا وصل� إلى س�عه : "ت��َّث �ه ح��� ع� ال��اء الالتي ��ل�� ال��ار في ق�له-ب

ع�ف أْن ق� .... هللا �ا ل�ل هللا : أص�ات ال��اء َ�ُعْ�ن إلى ب��ته� وق� مألن ج�اره� م� الق�اة وه�َّ ی�غ�َّْ��

  .)٣٨("ب�غ الف��

لى �ل دار ف����ق� ج��ع م� ف�ها، و��فل� م� أض�اء ال��اح شعاع إ: "أما ش�قي ض�ف ف�ق�ل

... و����� إلى ال��عة ف��ألن ج�اره�، ... وت�ادر ف�اة �ل دار، ف���ل على رأسها ال�ّالص خاوً�ا، ... 

  .)٣٩("وفي أث�اء س��ه� ی���ث� و���اح��

  

  ال��اص في تق��ات ال��ا�ة: ثالً�ا

 

�ها و�ن اخ�لف ال��هج الُ��َ�ع في كال الع�ل�� األدب��� س��ة ذات�ة م�ض�عها األول ح�اة صاح

ال��هج ال�صفي ال�وائي و�ه ح��� على ال��هج "ال��ا�ة، فق� اع��� ش�قي ض�ف في س��ته على 

  :،وم� ه�ه ال�ق��ات ال��اب�ة)٤٠("ال�صفي ال�وائي وال��هج ال��ل�لي مًعا

 ال�ل�ات ال�����مة لل�ع��� ع� ال�ات - ١

اس���مها ال�ات� ل���� بها إلى ذاته داخل ن�ه، وجاءت وُ�ق�� بها األس�اء أو ال��ائ� ال�ي 

  :في ال���ت�� على ال��� اآلتي
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  ال�ع��� �اس���ام ض��� الغائ� - أ

��ا أتاح ل�ه ح��� م� ق�ل  –ی��ح ل��اب ال���ة "إن اس���ام ض��� الغائ� لل�اللة على ال�ات 

��� الغائ� ��في أك�� م�ا ،فاس���ام ض)٤١("أن ی��ل� على س���ه �أنه ی�و� ق�ة ش�� آخ� –

ُ��ه� و���ح اس���امه ق�ًرا م� ال����ح، و���ع م�افة تف�ل ب�� ال���ل� وس��ته تع�ي لل�ات� ف��ة 

  .لل���ث دون�ا م�اءلة

أقام م�افة أ�ع� م� تل� ال�ي �ق��ها "أما ع� اس���ام �ه ح��� ل���� الغائ� في س��ته فق� 

ف�ه، ��ع�ل ع� تل� ال��ش�ات ال�ف��ة ال�ائ�ة ال�اخ�ة ال�ي ل�ن� ال���ج� ل�اته ال�� ���� ت�ج��ه ل�

ال��اع� ب��ه و��� ذاته، ح�� ع�� ) ه�(وف�ل� ب��ه و��� هات�� ال����ات، وق� زاد ) �ه ح���(ذ���ات 

  .)٤٢("ف�و� بها أح�اث ه�ه ال��احل م� ح�اته) ص�غة الغائ�(إلى 

قَّة؛ �ان  تالم��همع  ��ل�وه�ا �ان صاح��ا : "وم� أم�لة ذل� ق�له  ُ�ِ�ل�م�ل� الع��� معه �الّ�ِ

م�� ه�ا ال��م : "،وفي ق�له)٤٣("أت�ا�هع�ه� �ال��ی� مع  ی��اغل�ال�الوة، ث�  �أخ�ه�، وی��هال���ان ب�� 

الق�آن  ی�ل�ات�ل ص���ا �الع���، وأخ� : "،وأ�ً�ا في ق�له)٤٤("ال�اسعة ی��اوزأص�ح ص���ا ش�ً�ا و�ن ل� 

 ق�َّرو فف�َّ�ه�ا ال��ال وقع ال�اعقة،  عل�هوما هي إال أن وقع : "،وفي م�ضع آخ� �ق�ل)٤٥("ب�����ه

  .)٤٦("ت�فَّ�و

له ��اً�ا م� ه�ا ال�جل ال��  ����� أح�وثًة، أو  عل�ه �ق�َّ فإذا اس��اع ال��يُّ أن : "وق�له

  . )٤٨("ی��� كانما  ه���هو �ِّهز ح�ى إذا ت�َّ للف�ى م� : "، وأ�ً�ا)٤٧("ی��قَّل �ال�ُ�� في ُق�� ال���

صاح��ا، ص�ّ��ا، (عائ� على �ل�ة ) ه�(فالفاعل ل�ل األفعال ال�ا�قة ض��� غائ� م���� تق�ی�ه 

وال�ل�ات ) عل�ه(وال�ي ت��� إلى ذات ال�ات�، و��ا ال���� ال���ل ���ف ال�� في ) ال��ي، الف�ى

  ).تالم��ه، ی��ه، أت�ا�ه، ز�ِّه، ه���ه(م�ل 

ش�قي ض�ف ال�ق��ة نف�ها في اإلشارة إلى ذاته في س��ته، فال��م ض��� الغائ� على  اس���م

وفي �ل ی�م �ان : "،وفي ق�له)٤٩("ی�مه دائ�ا ب���ة أب��ه ی��أو�ان ال�فل : "م�ار ال���ة ��ا جاء في ق�له

على ما  ی��ه� م�ىنق� ص�اغ�ها و ��اولوأخ� الف�ى : "،وأ�ً�ا في ق�له)٥٠("ر�ًعا �امًال  ��ف�ال��ي 

أل�� : "، ث� في ق�له"الع�ل ت�لَّ�وذه� ال�اب إل�ه و: "، وأ�ً�ا في ق�له)٥١("م� لغ�ها وأسل��ها �ق�ل

  .  )٥٢("في إرساء ال��ام ال�امعي بها �عاون على صاح�ي جامعة ال���� ال�اش�ة أن 
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ه ال���� ال�� ب�صف –وال���ة ال�ات�ة لل�ات��� ت�فل ب��اذج ع�ی�ة الس���ام ض��� الغائ� 

ا ال�ي ع�ل ال�ات�ان ف�ها إلى اس���ام  –اخ�اره ال�ات� ل��ا�ة س��ته  إال في �ع� ال��اضع القل�لة ج��

ض��� ال���ل�؛ ولعل م�جع ه�ا االس���ام أن ال�ات��� أرادا ال�عل�� على األم�ر م� ح�� ��نه�ا یلع�ان 

  .دور ال�او� له�ه ال���ة

 ال�ف�،أن� ���ة القل� سل��ة ل�اذجةٌ  اب��ي �ا إن�: "ه في ق�لهك�ا في ح�ی� �ه ح��� الب��

 في عل�ا ُمُ�ًال  و����ونه� وأمهاته�، �آ�ائه� األ�فال ف�ها �ع�� ال�ي ال�� ه�ه في ع��ك، م� ال�اسعة في

م ح�ى ه�ا م� ��يء أح�ث� ل�... ؟ أق�لأل�� األم� ��ا ... ال��اة،   أن ف�����ع�� قل�ًال  ال��ُّ  �� ت�ق�َّ

  . )٥٤("��ف ان�هى إلى ح�� ه� اآلن؟ سألِ��يفإن : "، وأ�ً�ا في ق�له)٥٣("وت���ي وتفه�ي تق�ئي

وم� أم�لة اس���ام ش�قي ض�ف ض��� ال���ل� ما جاء ع��ما ت��ث ع� إن�ار عادة تق��ل 

وم� ال��ق� :"، وفي ق�له)٥٥("م� أی� جاءها ه�ا االع�قاد؟ أدر� وال : "األب�اء ی� اآل�اء �ل ص�اح في ق�له

أن ه�ه ال��اض�ات غ�� ال��ام�ة في األزه� ال���� �ان� ت��ث ت�افً�ا ق���ا ب�� ال���خ؛ إذ �ان �ل 

م� أنه �ان م� حقه� أن ����وا ل��  ذ��تُ م�ه� مه�ًدا �أن ی���ف ع�ه ال�الب إلى زم�له، ل�ا 

  .)٥٦("ی�غ��ن في االس��اع إل�ه

  ال�ع��� �اس���ام اس�  -  ب

ح��� �ع� ال�ل�ات أو األلفا� ال�ي ت��ل إلى صاح� ال���ة أو ��ل ال�وا�ة ال�ي اس���م �ه 

ل� ��� : "ك�اللة ع���ة م�ل ما جاء في ق�له) ال��ي، الف�ى(كان ل�ع�ها داللة، م�ل اس���ام �ل��ي 

 ال�غ�اف�ا في م��لفة دروًسا �ع� ف��ا الف�ى س�ع وق�"، )٥٧("�ع�ف م� ب���ه الق���ة أك�� م� ه�ا ال��يُّ 

  .)٥٨("ف�ن�ا جامعات في م��از�� أسات�ة م�

م�� ه�ا ال��م أص�ح ص��ُّ�ا : "ك�اللة على إت�ام حف� الق�آن ال���� في ق�له) ش�خ(واس���ام �ل�ة 

و�ن ل� ی��اوز ال�اسعة؛ ألنه حف� الق�آن، وم� حف� الق�آن فه� ش�خ مه�ا ت�� س�ُّه، دعاه أب�ه  ش�ً�ا

د س�ِّ�نا أن ی�ع�ه ً�اش�، ودع�ه أمه ش�ً�ا ، ��ا في )صاح��ا(، واس���ام �ل�ة )٥٩("أمام أب��ه ش�ً�ا، وتع�َّ

�اج، وال��رعة ال�ي �ان� ت���� م� ورائه صاح��ای��� : "ق�له   .)٦٠("الّ�ِ

�ألف  ال��يو�ان : "و��ا اس���م ش�قي ض�ف ال�ل�ات نف�ها لإلشارة إلى ذاته ��ا في ق�له

�ع�ف على ق�اءة ال�قاالت األدب�ة في ال��ف  الف�ىكان : "،وفي ق�له)٦١("�ها ���ً�اج�ته أم أب�ه و��ل� إل
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ی�ع� ���اقة تالم��ه ف���، بل �ان ی�ع�  صاح�يول� ��� : "،وفي ق�له)٦٢("ال��م�ة وال��التاألس��ع�ة

  .)٦٣("أ�ً�ا ���اقة أسات�ته

ض�ف اسً�ا واحً�ا واخ�لف ش�قي ض�ف ع� �ه ح��� في ه�ا ال��ضع؛ ح�� ال��م ش�قي 

لإلحالة إلى ش��ه داخل الف�ل ال�اح� مع��ً�ا على ال��رج الع��� ال��اح� ل�ل ف�ل في ال��ء 

لإلحالة إل�ه على م�ار ال��ء ال�اني ) صاح�ي(، وال��م �ل�ة )ال�فل، ال��ي، الف�ى، ال�اب: (األول، م�ل

) ال��ي وصاح��ا(اح� فق� اس���م �ل��ي كامًال، أما �ه ح��� فل� یل��م أم� ال��ت�� داخل الف�ل ال� 

ث� نه� فان��ف، ونه� س�ِّ�نا . ل� ی�ه� إلى ال��َّاب م�� غ� ال��يول�� ه�ا : "في فق�ة واح�ة، م�ل

، ولعله آث� اس���ام )٦٤("في م�انه ال �ف�ِّ� في الق�آن وال ف��ا �ان صاح��افان��ف ���ً�ا م��وًنا، و�لَّ 

  ).معي(ان ل���اس� مع الع�� ) صاح�ي(

 دور ال�او�  - ٢

ت��اص ال���تان ال م� ح�� ناح�ة ال��ع األدبي ف���؛ بل م� ح�� دور ال�او� ال�� یلع�ه 

ال�ات�ان داخل ال���ة أ�ً�ا، فه� صاح� ال���ة والقاص لألح�اث وال����ل ع� اس���ار ال��د �اس���ام 

�لع� ال�ات�ان دور ال�او� لل��ف ع� عال� ال��ا�ة ال���ر�ة وال��ا�ات الف�ع�ة ال�ي ق� �����د إل�ها، و 

ال���ة، فال�ات� ی��ع إلى ال�او� ل�ي ���د ال��اد� واألح�ام داخل ال���ة، و��في أف�ار وأح�اث أو 

  .ی�ض�ها م�ثً�ا ال��اب ال��اش� أو ال��اب ال���ي وال����ل أ�ً�ا ع� ال��� ال�م�ي داخل ال���ة

 ال��اص الق�آني  - ٣

���ف ع� ال�ق�رة اللغ��ة على االس�فادة مع "لل��اص الق�آني في س��ته إن اس���م �ه ح��� 

االح�فا� �ال����ة ال�ي تالئ� ب�� ب�اء ال����� والغ�ض ال�� �ع�� ع�ه، وال��قف ال�� ق�ل ف�ه 

إذا أص��� �ا ب�ي فاس�قل م� االم��ان وال ت���، م� عام� ه�ا، فإن : "،وم�ها ق�له)٦٥("ومق��ى حاله

، "ِإنَّ اْلَ�َألَ َ�ْأَتِ�ُ�وَن ِ�َ� ِلَ�ْقُ�ُل�َك َفاْخُ�ْج ِإّنِي َلَ� ِمَ� ال�َّاِصِ���َ : "، قال تعالى"ت��ون �� ل��ق��كالق�م �أ

فاخ�ار دال ال�ع�ى ودال ال���ة وال��ع ب��ها في ُع�� تالئ� ب�� ب�اء ال����� وغ�ضه ه� ال�� أع�ى 

  .)٦٦("زال ی��خى في أسل��ه مع�ى ال��� وال�أل�ف الق�آنياألسل�ب ه�ا ن�ًعا م� ال�غای�ةو�ن �ان ما 
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واألم�لة في س��ة �ه ح��� على ال��اص الق�آن�ع�ی�ة، ح�� اع��� �ه ح��� على لغة الق�آن 

فال��ج على ال���ال الق�آني ه�ا واضح، بل إن ع��� االخ��ار وال��قع�ة "���ل أو آخ� في س��ته، 

جاء على ن�� ما ورد في الق�آن ال���� واس�فادة �ه ح��� م� م���� وال��ا�قة في ���� م� ال��اقع 

أن ت�في على العامي وال�خ�ل  –في مق�رة  –ال��اء الق�آني في أسل��ه م���ه ح���ة وق�ة، اس��اع� 

وال��غ ال�ي على غ�� ق�اس الف��ى في أسل��ه ن�ًعا م� ال��اس�، ال ��� معه القار� ��يء قل� في 

، أما ال��اص الق�آني ع�� ش�قي ض�ف فق� س�� )٦٧("م��ائ� في م�انه م� األسل�بم�ضعه أو غ�� 

  .ال��ی� ع�ه في أول الف�ل

 ت���� ال���ة �ع� األشعار وال��� واألم�ال واق��اس آ�ات ق�آن�ة  - ٤

 ف��ن� ال��أ ه�ا أص�قاؤه ف��ع: "اق��� �ه ح��� �ع� اآل�ات الق�آن�ة في س��ته م�ها ق�له

 أل���ه� ان�لق� و�ن�ا قل�ًال، إال ت�ق�� ل� وج�هه� ول�� دمعة، ت�رف ل� ع��نه� ول�� ل��ة، نف�سه�

  إل��ا ان�هى كل�ا دائً�ا ن�ل�ها ال�ي ال����ة اآل�ة به�ه
ُ
،و�ق�ل مق��ً�ا )٦٨("َراِجُع�َن﴾ ِإَلْ�هِ  َوِ�نَّا ِ�ِ  ﴿ِإنَّا: ال�َّْعي

َأن  َأَحُ�ُك�ْ  َأُ�ِ��ُّ  َ�ْعً�ا �َّْعُ�ُ�� َ�ْغَ�� َوالَ  ﴿:وجل ع� � ق�ل وذ��وا ذل� فأس�ع���ا: "في م�ضع آخ�

 ح�ى م�ى ث�: "، وأ�ً�ا في ق�له)٦٩("ال����ة ال����ة ه�ه ع� َفَ�َ�اَهْ�ا َفَ�ِ�ْهُ�ُ��ُه﴾، َمْ�ً�ا َأِخ�هِ  َلْ��َ  َ�ْأُكلَ 

 وال�ارح ال��لف مع �علل ف�عل ،َأْكَ�ُ�﴾ �ِ  َوِرْضَ�اٌن ّمِ�َ  ﴿ ال����ة �اآل�ة ال��لف اس��هاد إلى وصل

ي   .)٧٠("نف�ه �قع�� ول� الغالم �ع�� ل� ��الم ال�ض�ان ت���� وال�ق�ر والُ�َ��ِّ

 ول�� األدب، ب�رس ات�ل العام ه�ا وفي: "وض�َّ� س��ته �ع� األب�ات ال�ع��ة ��ا في ق�له

، )٧١("�ة في سل�ها ع� ج��لك�ا تق�ل ب��) م� ال�ه� ما حان� وال حان ح��ها( :ساعة ال�رس ه�ا ل��ی�

 :ُم��نً�ا �ه ی�غ�َّى وه� ل��خ ص�تا ل���َ�ق� ال�ع� م� ب�ً�ا الف�ى ع�ه حف� وق�: "وفي م�ضع آخ� �ق�ل

 ال��ي س�ع و��ل�: "و���� في آخ� ،)٧٢("م� ال��� م���ٌل على ج�ل فٌ ِش� م�هها كأن ِع�َّ�ه م� ف�ق 

  .)٧٣("الل�� ب�� ال�خ�ل ف��مل ��ق� قفا ن�� م� ذ��� ح��� وم��ل :م�ة ألول

، وفي )٧٤("ح�ى إن ج���ه� ل��اد ت�ق�ُّ م� ال���: "وض�َّ� س��ته �ع� األم�ال ال�ائ�ة م�ل ق�له

وضع��ه : "، وأ�ً�ا في ق�له)٧٥("وأن �����ا م�ه ملء أف�اهه� وملء ج���ه� أ�ً�ا:"م�ضع آخ� �ق�ل

  .)٧٦("عل�� �ف�ح هللا ح�ل� ش� :وح� ه�وء في له وقال ال��ي، ك�ف على
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و��ل� فعل ش�قي ض�ف في س��ته فق� اق��� �ع� آ�ات الق�آن ال���� في أك�� م� م�ضع م�ها 

وما أع�� الق�آن في وص��ه ل�ل اب� أن ی�عى حق�ق أب��ه ح�ى أنفاسه�ا األخ��ة على : "ما جاء في ق�له

 َفَال  ِكَالُهَ�ا َأوْ  َأَحُ�ُهَ�ا اْلِ�َ��َ  ِع�َ�كَ  َیْ�ُلَغ�َّ  ِإمَّا ًناَوِ�اْلَ�اِلَ�ْیِ� ِإْحَ�ا: (ن�� ما ت��ر ذل� آ�ة س�رة اإلس�اء

ال�َّْحَ�ِة َوُقل رَّّبِ اْرَحْ�ُهَ�ا َ�َ�ا  َجَ�اَح ال�ُّّلِ ِم�َ َكِ��ً�ا َواْخِفْ� َلُهَ�ا  َقْ�ًال  لَُّهَ�ا َوُقل َتْ�َهْ�ُهَ�ا َوَال  ُأفٍّ  لَُّهَ�ا َتُقل

  .)٧٧("ال����ة أك�� وال��ه ، و�ان ال��ي �ل�ا تال ه�ه اآل�ة)َر�ََّ�اِني َصِغ�ً�ا

فال�ائ� الفق�� وال���� ال ��� عل�ه�ا ال�ج إلى : "وع��ما ت��َّث ع� أدائه لف���ة ال�ج قال

ة م� ال�اد وال�احلة وما �ق�م مقامها م� ال��اخ� وال�ائ�ات، وأما ب�� هللا، أما الفق�� ف�فق� االس��اعة ال�اد�

َال ُ�َ�لُِّف : (ال���� فإنه �فق� االس��اعة ال���ة والق�رة ال���ع�ة على ال���وال���ة، وفي الق�آن ال����

یِ� ِمْ� َحَ�جٍ : (وف�ه) �َُّ َنْفً�ا ِإالَّ ُوْسَعَها   .)٧٨(")َوَما َجَعَل َعَلْ�ُ�ْ� ِفي الّ�ِ

وتأث� تأثً�ا ع��ًقا ح�� ذه� إلى م�ار �غ�اد ل���قل م�ه : "أما ع� ت����ه ألب�ات شع��ة ف�ق�ل  

ال�ائ�ة عائً�ا ف�ج� ج�ًعا م� تالم��ه وم� شع�اء �غ�اد جاءوا ل�داعه، و�ان م� ب��ه� ال�اع� ال����ي 

وم�  وق� خال ف�اد� م� ش�ٍق إل�ها تع��� ال���اء م�ي: ال�� أن��ه أب�اًتا ل��فة في وداعه، م�ها ق�له

  .)٧٩("أج��ي أی� ش�ق� ق� م�ى؟      فقلُ� إلى م�ٍ� م�ى ذاهً�ا ش�قي: وقال� َتْ�قِ 

ودارت ه�ه ال�عاني في ص�ر شاع� م�� ش�قي، ��ا �ان� ت�ور في : "و�ق�ل في م�ضع آخ�  

م� ی�ل�ة  ٢٤ة األه�ام في نف� سع�، ف����ه ق��ل إ��اره م� اإلس���ر�ة �ق���ة رائعة ن��ها ����ف

  : وف�ها یه�ف

  َوُ�ْ�َ�� م� م�� س�دانهاول� ت�ضى أن ُتَق�َّ الق�اة  ق� ام�ألت م�� إ��انها و�ا سع� أن� أم�� ال�الد

  .)٨٠("و�ان� ه�ه أول م�ة �ق�أ الف�ى ل��قي ق���ة و���ة  

د����� ف�ادت  ودخل شه�: "وض�َّ� ش�قي ض�ف �ع� األم�ال ال�ائ�ة في س��ته م�ها ق�له  

قال�ا م�  –ل�ل�  –ولعل أسالف�ا : "،وأ�ً�ا في ق�له)٨١("ال�زارة ال��� بلة �عق�ها اتفاق�ة خاس�ة مع إ��ال�ا

: ،وأ�ً�ا ع��ما وصف ع�� الع��� فه�ي في ق�له)٨٢("اح�ر ع�وك م�ة واح�ر ص��ق� ألف م�ة: ق���

  . )٨٣("ِجْلً�ا على ع��، ��ا �ق�ل�ن : و�ان ن��ًفا ضامً�ا"

  

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
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 تق��� تع��فات ل�ع� األلفا�   - ٥

م  قام �ه ح��� ب�ق��� تع��� ل�ع� األلفا� ال�ي   اس���مها ال��ت��ة �ال���ة ال�ي ن�أ بها؛ ل�ا ق�َّ

 إلى وصل ح�ى ���قه في وم�ى: "لها تع��ًفا ���ً�ا ��عل القار� �عي ال�ق��د به�ا اللف�، وم�ها ق�له

 في و�ان�- ال��ام ف�ها ُی��َّى و�ان ال�عام، م� أل�ان ف�ها ُت�َّخ�ُ  ن�كا ال��� في ح��ة :وال��ار- الَ�َ�ار

 تق�ع أمُّه كان� – ش��ة ج�ع كأنها الَ�َ�� م� ع���ة ض��ة ق�عة وهي – الُقْ�مة زوا�اها م� زاو�ة

وما أش� اخ�الف أل�ان األحادی� ال�ي �ان ���عها ح�ل ه�ه : "، وفي م�ضع آخ� �ق�ل)٨٤("الل�� عل�ها

وال�ي �ان ��ل� ال�اع��ن م� ح�لها على ) ال�َّْ�ل�َّة(ئ�ة ال����ی�ة ال���ف�ة ال�ي �ان�ا ����نها ال�ا

  .)٨٥("األرض

ل� �غفل ش�قي ض�ف ه�ا األم�، فه� أ�ً�ا وضع تع��فات ل�ع� األلفا� ال�ي اس���مها 

و���ً�ا ما : "في ق�له ما جاء: ل���اص قاصً�ا أوغ�� قاص� مع �ه ح��� في ه�ه ال�ق��ة، وم� أم�لة ذل�

م���فات ��ع� على وج�هه� ش�ً�ا م� ص�غة ال��لة، و���ادی� في ل�� خ�وده�  ل��ا�اتك� ی���� ذل� 

  .)٨٦("ق�ًعا ش�یً�ا –ور��ا اس���م� ف�ه��ً�ا  –وق�ع ص�وره� 

م���ق ی�اع ع�� الع�ار��، �ان�ا ����ونه م�ه�،  ال��ةل�لة ال��ة و: "ث� ی��� في م�ضع آخ�

���ج�نه �قل�ل م� ال�اء ح�ى ���ح �الع���، و���ونه �أر��ة على �ف�ف الع�وس�� وأق�امه�ا ح�ى و 

، و�����د واصًفا �ع� )٨٧("ال��اح، ف�ف��ن األر��ة، وت��و ال�ف�ف واألق�ام أش� ح��ة م� ال�اق�ت

ح ال���علة، وهي أر��ة م�تفعة م�خ�فة عل�ها �ع� ال�ه�ر و�ع� ال��اب� ال��شة"م�اه� الع�س م�ل 

و��ال ه�ا ال�فاف ی��� األهل واألقارب على الع�وس�� ما ����نه �اس� ... و��ل� عل�ها الع�وسان، 

  .)٨٨("وهي نق�د مع�ن�ة وف��ة، ����ن بها الع�وس�� ال�ق�ة

 االس�غ�اق في ال�صف - ٦

م ال�ات�ان وصًفا م��ًَّال ل�ع� األح�اث أو األماك�    ، م�ل�ا - �� ال�ي اخ�لف� ب�� ال���ت - ق�َّ

غ�فًة غ�فة وساك��ه و�ع� ) ال��ع(فعل �ه ح��� في ال��ء ال�اني م� س��ته وال�� أف�ده ل�صف 

ال��الت وأص�ابها بل وصف ���قة ن�قه� ل�ع� ال�ل�ات الع���ة، واس���م ش�قي ض�ف ال�ق��ة نف�ها 

ك� ال�ي زارها وصًفا فاس���د في وصف األح�اث ال��اس�ة في ال��ء األول ث� ان�قل إلى وصف األما
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دق�ًقا في ال��ء ال�اني، وق� ُوفِّ� ال�ات�ان في ه�ا ال�صف إلى حٍ� ��عل القار� له ��ع� أنه �ع��ه و��اه 

  .رأ� الع��

ولعل م�جع اس���اد �ه ح��� في ال�صف ه� رغ��ه في إ��ال ال��ه� �امًال، م�ا ال ی�ع   

وص�ًتا، و���ل ��عل القار� ی�ع�� ��ف له�ا  م�اًال لل�� في اك��ال ال��ه� ع�� القار� ص�رةً 

ال�اصف ال�ق�� أن ���ن �ف�ًفا؟ ولعل ه�ا ما أراده �ه ح���، أما ش�قي ض�ف ف�ه�ت ال��عة ال�أر���ة 

ل��ه ب�ض�ح في ه�ا ال�ان�، فه� ی��� أح�اث تار���ة ل�ق�ة عاش�ها م�� ول�ع ف�ها ن�� سع� زغل�ل 

ث�رة ی�ل�� في ال��ء األول ث� ی��قل لل�أر�خ لل�الد ال���ارها واآلثار وما ت�عها م� أح�اث وص�ًال إلى 

  .ال��ج�دة بها ���ل واضح على م�ار ال��ء ال�اني

  

  ال�ات�ة

وس��ة ش�قي ) األ�ام(ان�الًقا م� األم�لة ال�ا�قة ی��ح ال��اص األسل��ي ب�� س��ة �ه ح���   

  : في ج�ان� ع�ة هي) معي(ض�ف 

 ت��ل� م� ف��ة واح�ة هي ال���ة  –م�ض�ع ال��اص األدبي  –ال����  ال���ة ال��د�ة ب��

 . ال�ات�ة

  وح�ة ال��أة لل�ات��� تق��ً�ا، وتقارب ال��رج ال�عل��ي ال�� م�َّ �ه ال�ات�ان؛ ح�� �ان� ال��احل

 .ال�عل���ة ���� وق�ها مع�وفة وم�ح�ة

  قي، وال س��ا إن �ان ه�ا األس�اذ وه�ا أم� م��) األس�اذ(��ه ح��� ) ال�ل���(تأث� ش�قي ض�ف

 .ع��� األدب الع��ي

  وال�أث� �ه ) األ�ام(ن�ع ه�ا ال��اص األسل��ي ال���� ب�� ال���� ع� ق�اءة ال�� األول

 .   و�أسل��ه؛ ح�� ش�َّل ال�� األول ب�رة اه��ام وف�ض نف�ه ���له وأف�اره وتق��اته

 ال��اص األسل��ي مع س��ة �ه : ، األولىاس���م ش�قي ض�ف ال��اص في س��ته على م�حل���

ال��اص ال�ی�ي مع أسل�ب الق�آن : ال�ان�ة ح��� ���ل م��� وم���� مع أف�اره و���ق�ه ال��اب�ة،

 .ال���� �اس���ام ألفا�ه وت�اك��ه في ات�اق �امل مع ع�ارات وج�ل س��ته
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  ع���ة نً�ا أث�� م�ه ع� اس�لهامها ل�ٍ� ل� تع�ف ال�ه��ة ال) معي(ك�ف ت�ل�ل ال��اص في

 .وه� الق�آن ال����

  ال��اص ه� ت�اس� اس��عى ن��ًصا سا�قًة في ن��ٍص تال�ٍة �أش�ال و��ف�ة مع��ة وأله�اف

 .تق���ها ���عة ال���ص ال�ال�ة

  ی�د� ال��اص و��ف�ه على م���� ال�� ال�اض� إن اس��اع ال�ات� ت���ف ال��ء ال���اص

 .اك�� وال�اللةداخل ن�ه ���ل ت���� ف�ه ال�� 

  ال ال��ء  –��ق� ال��اص ت�اسً�ا م� ن�ع خاص، ت�اس� ب�� ال�� الغائ� وال�� ال�اض�

ح�� ت��� ال�ف�دة أو ال����� إلى ال�الة أو ال�ادثة أو ال�ع�ى  –ال���اص وال�� ال�اض� فق� 

 في ال���� على ح� ال��اء ف���ث ال��اس� على م���� أك�� وأق�� ت�اس� ال�� ال�اض�

  .�ال�� الغائ� ال��ه�د ب����ه

  اله�ام�
، ٢٠١٣التناص القرآني، دراسة في أشكال العالقة بین اآلیات القرآنیة الكریمة، أفریقیا الشرق، المغرب، : یاسر رضوان )١

 .٢٨ص
أسلوب طھ حسین في ضوء الدرس اللغوي الحدیث، دار المعارف، القاھرة، طبعة مكتبة الدراسات : البدراوي زھران )٢

 .٨٨بیة، األد
شوقي شاعر العصر الحدیث، : أسلوب شوقي ضیف في ضوء علم لغة النص، دراسة تطبیقیة على كتابھ: دمحم راضي الزیني )٣

 .٤٥، ص٢٠٠٨رسالة دكتوراة، جامعة عین شمس، كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة، 
 ).نصص(، مادة ١٩٨٨لسان العرب، دار صادر، بیروت، : ابن منظور )٤
 .٤٧٢، ص١٩٨٠معجم متن اللغة، منشورات مكتبة الحیاة، بیروت، الجزء الخامس، : أحمد رضا )٥
المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب، دراسة معجمیة، جدارا للكتاب العالمي، األردن، : نعمان بوقرة )٦

 .١٠١، ص٢٠٠٩، ١ط
  .١٢١، ص١٩٩٢، ٣الثقافي العربي، ط، المركز )استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : دمحم مفتاح )٧
 .٩٨، ص٢٠٠١، ٢انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: سعید یقطین )٨
 .٢٣٨، ص١٩٩٢، ١مدخل إلى علم لغة النص، دار الكتاب، القاھرة، ط: إلھام أبو غزالة وعلي خلیل )٩

وقصیدة  –لھاشم غرایبة " رؤیا"یة للتناص في روایة التناص نظری�ا وتطبیقی�ا، مقدمة نظریة مع دراسة تطبیق: أحمد الزعبي )١٠
 .١١، ص٢٠٠٠، ٢إلبراھیم نصر هللا، مؤسسة عمون للنشر والتوزیع، األردن، ط" رایة القلب"

حداثة السؤال، بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، : دمحم بنیس )١١
 .٨٥، ص١٩٨٨عة، طبعة ثانیة موس

  .١٠٥، ص٢٠٠٢شعر أبي القاسم الشابي، دراسة أسلوبیة، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، : فرید حیدر )١٢
 .٢٢- ٢١، ص١٩٤٨، ٤التناصوإشاریات العمل األدبي، مجلة ألف، الجامعة االمریكیة، القاھرة، ع: صبري حافظ )١٣
 .٧٩، ص٢٠٠٩لقاھرة، علم لغة النص، النظریة والتطبیق، مكتبة اآلداب، ا: عزة شبل )١٤
 .٢٧التناصوإشاریات العمل األدبي، ص: صبري حافظ )١٥
 .١٠معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )١٦
 .١٦اآلیة : سورة السجدة )١٧
 .٢٧معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )١٨
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 .٧٤اآلیة : سورة الكھف )١٩
 .٩٧معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٢٠
 .٤اآلیة : سورة الغاشیة )٢١
 .١٩اآلیة : سورة الحج )٢٢
 .٣٠معي، الجزء الثاني، ص: ضیف شوقي )٢٣
 .٢٠اآلیة : سورة یوسف )٢٤
 .١٢١معي، الجزء الثاني، ص: شوقي ضیف )٢٥
 .٣اآلیة : سورة الزمر )٢٦
 .١٦٠معي، الجزء الثاني، ص: شوقي ضیف )٢٧
 .٤٣اآلیة : سورة النور )٢٨
 .٨٣التناص نظریًا وتطبیقیًا، ص: أحمد الزعبي )٢٩
 .٩٣- ٩٢ص: المرجع نفسھ )٣٠
 .١١٥- ١١٣وورد الحدیث عن أسلوبھ ص. ١١٤صمعي، الجزء األول، : شوقي ضیف )٣١
معي والسیرة الذاتیة، أو شوقي ضیف في تاریخ حیاتھ، جامعة قطر، حولیة كلیة اإلنسانیات والعلوم : ماھر حسن فھمي )٣٢

  .٧، ص١١االجتماعیة، ع
 .١١ت، ص.األیام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، الجزء األول، د: طھ حسین )٣٣
 .١٢ص: المرجع نفسھ )٣٤
 .٧معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٣٥
 .٨ص: المرجع نفسھ )٣٦
 .٩ص: المرجع نفسھ )٣٧
 .١٥- ١٤األیام، الجزء األول، ص: طھ حسین )٣٨
 .١٠معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٣٩
 .٧معي والسیرة الذاتیة، ص: ماھر فھمي )٤٠
 .١٢ص: المرجع نفسھ )٤١
، ١٩٧٤، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، الترجمة الذاتیة في األدب العربي الحدیث: یحیى إبراھیم عبد الدایم )٤٢

 .٤٢٢ص
 .٤١األیام، الجزء األول، ص: طھ حسین )٤٣
 .٣١ص: المرجع نفسھ )٤٤
 .٤٠ص: المرجع نفسھ )٤٥
 .٣٢ص: المرجع نفسھ )٤٦
 .٤٢ص: المرجع نفسھ )٤٧
 .٥٠ص: المرجع نفسھ )٤٨
 .١٥معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٤٩
 .٤٠ص: المرجع نفسھ )٥٠
 .١١٧ص: المرجع نفسھ )٥١
 .١٢٢الجزء الثاني، ص: فسھالمرجع ن )٥٢
 .٩٥األیام، الجزء األول، ص: طھ حسین )٥٣
 .٩٨ص: المرجع نفسھ )٥٤
 .١٥معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٥٥
 .٨٥ص: المرجع نفسھ )٥٦
 .١٠٥األیام، الجزء الثاني، ص: طھ حسین )٥٧
 .٢٤٨الجزء الثالث، ص: المرجع نفسھ )٥٨
 .٣١الجزء األول، ص: المرجع نفسھ )٥٩
 .١٨ص: المرجع نفسھ )٦٠
 .٢٤الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٦١
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 .٨٠ص: المرجع نفسھ )٦٢
 .٧الجزء الثاني، ص: المرجع نفسھ )٦٣
 .٤٥األیام، الجزء األول، ص: طھ حسین )٦٤
 .٥١أسلوب طھ حسین في ضوء الدرس اللغوي الحدیث، ص: البدراوي زھران )٦٥
 .٥١ص: المرجع نفسھ )٦٦
 .٥٣- ٥٢ص: المرجع نفسھ )٦٧
 .١٤٠األیام، الجزء الثاني، ص: طھ حسین )٦٨
 .١٨٥ص: المرجع نفسھ )٦٩
 .١٥١ص: المرجع نفسھ )٧٠
 .١٩٠ص: المرجع نفسھ )٧١
 .١٩٤ص: المرجع نفسھ )٧٢
 .١٩٨ص: المرجع نفسھ )٧٣
 .١٣٠ص: المرجع نفسھ )٧٤
 .١٤٢ص: المرجع نفسھ )٧٥
 .١٨٣ص: المرجع نفسھ )٧٦
 .٤٤- ٤٣معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٧٧
 .١١٣- ١١٢الجزء الثاني، ص: المرجع نفسھ )٧٨
 .١١٥ص: المرجع نفسھ )٧٩
 .٦١ص الجزء األول،: المرجع نفسھ )٨٠
 .٧٠ص: المرجع نفسھ )٨١
 .٩الجزء الثاني، ص: المرجع نفسھ )٨٢
 .٢٢ص: المرجع نفسھ )٨٣
 .٤٤األیام، الجزء األول، ص: طھ حسین )٨٤
 .١١٥الجزء الثاني، ص: المرجع نفسھ )٨٥
 .٣٠معي، الجزء األول، ص: شوقي ضیف )٨٦
 .٣١ص: المرجع نفسھ )٨٧
 .٣١ص: المرجع نفسھ )٨٨
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  :قائ�ة ال��ادر

 .الق�آن ال���� .١

، أغ��� ��٤٦٦عة دار ال�عارف، سل�لة اق�أ، الع�د ) معي(ال��ء األول : فش�قي ض� .٢

١٩٨١. 

، ��٥٣٩عة دار ال�عارف، سل�لة اق�أ، الع�د ) ذ���ات وم�اه�ات(ال��ء ال�اني :ش�قي ض�ف .٣

١٩٨٨. 

 .ت.األ�ام، م�س�ة ه��او� لل�عل�� وال�قافة، م��، د: �ه ح��� .٤

  :قائ�ة ال��اجع

 .١٩٨٨دار صادر، ب��وت،  ل�ان الع�ب،: اب� م���ر .١

" رؤ�ا"ال��اص ن��ً�ا وت���قً�ا، مق�مة ن���ة مع دراسة ت���ق�ة لل��اص في روا�ة : أح�� ال�ع�ي .٢

إلب�اه�� ن�� هللا، م�س�ة ع��ن لل��� وال��ز�ع، األردن، " را�ة القل�"وق���ة  –لهاش� غ�ای�ة 

٢٠٠٠، �٢.  

 .�١٩٨٠اة، ب��وت، ال��ء ال�ام�، مع�� م�� اللغة، م���رات م���ة ال�: أح�� رضا .٣

أسل�ب �ه ح��� في ض�ء ال�رس اللغ�� ال��ی�، دار ال�عارف، القاه�ة، ��عة : ال��راو� زه�ان .٤

 .م���ة ال�راسات األدب�ة

 .١٩٩٢، ١م�خل إلى عل� لغة ال��، دار ال��اب، القاه�ة، �: إلهام أب� غ�الة وعلي خل�ل .٥

 .٢٠٠١، ٢ل���� ال�قافي الع��ي، �انف�اح ال�� ال�وائي، ا: سع�� �ق��� .٦

، ٤و�شار�ات الع�ل األدبي، م�لة ألف، ال�امعة االم����ة، القاه�ة، ع ال��اص: ص��� حاف� .٧

١٩٤٨.  

 .٢٠٠٩عل� لغة ال��، ال����ة وال�����، م���ة اآلداب، القاه�ة، : ع�ة ش�ل .٨

  .٢٠٠٢ق، القاه�ة، شع� أبي القاس� ال�ابي، دراسة أسل���ة، م���ة زه�اء ال�� : ف��� ح��ر .٩

معي وال���ة ال�ات�ة، أو ش�قي ض�ف في تار�خ ح�اته، جامعة ق��، ح�ل�ة : ماه� ح�� فه�ي .١٠

  .١١كل�ة اإلن�ان�ات والعل�م االج��اع�ة، ع
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ح�اثة ال��ال، ����ص ال��اثة الع���ة في ال�ع� وال�قافة، ال���� ال�قافي الع��ي، : دمحم ب��� .١١

 .١٩٨٨ثان�ة م�سعة،  ال�ار ال���اء، ال�غ�ب، ��عة

: أسل�ب ش�قي ض�ف في ض�ء عل� لغة ال��، دراسة ت���ق�ة على ��ا�ه: دمحم راضي ال���ي .١٢

ش�قي شاع� الع�� ال��ی�، رسالة د���راة، جامعة ع�� ش��، �ل�ة ال��ات لآلداب والعل�م 

 .٢٠٠٨وال����ة، 

  .١٩٩٢، �٣قافي الع��ي، �، ال���� ال)اس��ا���ةال��اص(ت�ل�ل ال��اب ال�ع�� : دمحم مف�اح .١٣

ال���ل�ات األساس�ة في ل�ان�ات ال�� وت�ل�ل ال��اب، دراسة مع���ة، ج�ارا : نع�ان ب�ق�ة .١٤

 .٢٠٠٩، ١لل��اب العال�ي، األردن، �
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Abstract:  
Intertextuality is one of the seven textual criteria, and the way in which it 

is used in texts is a proof of the writer's culture and his familiarity with pervious 
texts and shows how much the writer was affected by some of them in a way that 
appears in the subsequent text.  There are many types of intertextualitythat the 
writer uses in a way that supports the idea of his text. Through his autobiography 
"with me", ShawkyDaif was able to use religious, stylistic, and writing 
techniques intertextuality. 

 
Keywords:Text linguistics, ''With Me'', The Days, Autobiography,  

Intertextuality with The Holy Quran, StylisticIntertextuality, Writing Techniques 
Intertextuality, Title Intertextuality, Ideas Intertextuality, The pronouns of the 
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