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 جامعة عين شمس داباآل كلية (دورية علمية محكمة)
 

 علم المعانً  عالمات إرشادٌة فً تعلٌم

 * وسن صالح حسين

ٌّة   جامعة بؽداد  /كلٌة اآلداب   /قسم اللؽة العرب

 المستخلص:
واإلسهام فً َعْود محمود إلٌه لٌحّل محلّه  ا البحث ٌبتؽً تفعٌل علم المعانًهذ

 الصحٌح فً أذهان المتعلّمٌن وفً الدراسات النقدٌة والبالؼٌة . 
ٌّة تلّفه ,  وعلم المعانً ٌرتكز على طورٌن ال ٌمكن مفارقة أّولهما إذا بقٌت الضباب

التحلٌالت ) ان هما ) القواعد  واألصول ( وألنه مفتاح مؽالٌق الطور الثانً األهم , والطور
والرإى البالؼٌة (, وقواعد علم المعانً ٌفارقها الفهم فً أحٌان كثٌرة , لذا وّجهت ُ إلى 
قصد المشاع والبسٌط من المخزون النحوي لتنحٌة خفابها وفهمها , ولدٌمومة هذا الفهم 

بما وإبقابه زمناً أطول فً ذاكرة المتلّقً نصحُت باستحداث طرق للتطبٌقات وتنوٌع مادتها 
 ٌمّس الحٌاة الٌومٌة . 

وشاع فً التحلٌالت القوالب الجاهزة والتعلٌقات السرٌعة التً تذهب بالدارسٌن عن 
معرفة البالؼة , وهً آفة فً شؤن العلم كما أشار عبد القاهر الجرجانً , لذا تبعت خطاه 

 وعّززتها بمالحظ معنوٌة تنبا عن خصوصٌة الموضع وتظهر بالؼته . 
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علم المعانً إرث عظٌم ومخزون جلٌل , ُشؽِفت البالؼُة به فً قرون مضْت , 
ودارِت الدوابُر علٌه فً أزمان تلْت بالتفرٌط بحّقه والطمس من مالمحه حّتى 

ٌن, واألوقع من ذلك انبهار كثٌر من الباحثٌن تراجعَ حضوُره فً أذهان كثٌر من المتعلّم
بتطبٌقات حداثوٌة تحت مسّمٌات ومسّمٌات من ؼٌر ان ٌدركوا ؼنى هذه التطبٌقات فً علم 
المعانً وتفّوق طرحها على الطروحات الحدٌثة ,  وال ؼرابة َ فـ )) استقبال قبلة ؼٌر قبلة 

ًّ الفكرّي (( (ٔ)التراث أضحى آٌة التقّدم والرق
.  

ال أسعى بهذا الكالم إلى سلب ما لٌس لنا , ولكّنً أرى ضرورة امتالك ناصٌة هذا 
العلم  فهماً وتطبٌقاً لتتولد لدٌنا األدوات إلثراء الدراسات النقدٌة والبالؼٌة , ولنتمكن من 
استقبال المناهج الحدٌثة بوعً وتطبٌقها بلؽة بعٌدة عن التعمٌة التً نشهدها فً كثٌر من 

 .  الدراسات
إذن ما السبٌُل لتفعٌل علم المعانً وجذب األنظار إلٌه لٌحل ّ محلّه الصحٌح فً 

 أذهان المتعلّمٌن والباحثٌن ؟ 
 سإال حّفزنً لكتابة هذا البحث عسى أن أسهم َ فً َعْوٍد محمود إلٌه . 

 علم المعانً ٌرتكز على طورٌن ال ٌمكن مفارقة أّولهما إذ بقٌت الضبابٌة تلّفه , ألنه
مفتاح مؽالٌق  الطور اآلخر األهم , الكالم هنا على ) القواعد و األصول ( فً فنون علم 

 المعانً , وعلى قلب علم المعانً النابض ) التحلٌالت والرإى البالؼٌة ( . 
 وسؤنطلق من هذٌن الطورٌن وصوالً إلى التفاعل المنشود . 

 القواعد واألصول :  –الطور األول   
الرفقة بٌن علم النحو وعلم المعانً , فهما متآخٌان )) متكامالن ال ٌستؽنً ال تخفى 

أحدهما عن اآلخر , فالنحو بؽٌر المعانً جفاؾ قاحل , والمعانً بؽٌر النحو أحالم طافٌة 
 . (ٕ)ٌنؤى بها الوهم عن رصانة المطابقة العرفٌة وٌنحاز بها إلى نزوات الذوق الفردي ((

لنحو ٌمنح رخصة لقصد ) علم المعانً ( , ولكّن فقه قواعد وإدراك أساسٌات علم ا
علم المعانً ٌتطلّب ما هو أعلى , ألن الكثٌر من تلك القواعد ذو تالفٌؾ َتشُكل على 

مما ٌدفع باتجاه إسقاطها أو تردٌدها بلفظها كما وردت فً الكتب  -وربما المعلّم   -المتعلّم
ٌّها البالؼٌة , وكال المنحٌٌن ٌضعفان علم  المعانً وٌطوٌان جملة من قواعده المهمة التً بط

 ُتطوى األؼراض والتحلٌالت أو تبنٌان فً هواء .
ٌّة لتدارك هذا المذكور , وعلٌه  هنا ٌبرز دور المعلم  إذ علٌه اّتخاذ خطوات فعل

 سؤعرض بعضاً مما اهتدٌت إلٌه أثناء تدرٌسً للمادة .
 المدارسة المتكّررة للقواعد المشتجرة أو الؽامضة من الخطوات المهّمة التفّكر الطوٌل و

عند المتعلّم إلبصار طرٌقة ُتفهمه تلك القواعد , ألن الحقٌقة النافذة هً أّن َمْنَبَت أصعِب 
الطروحاِت أٌسُر الموجودات , فمرتكز أؼلب القواعد ؼٌر المفهومة فكرةٌ بسٌطة مشاعة 

 -  (ٖ)ترك الواو بٌن الجمل  –الفصل , وإلثبات هذا الُمّدعى أنتخب  بعض  مواضع 
وأبدأ بموضعٌن متكاثفً الظالل  هما ) شبه كمال االنقطاع ( و) التوسط بٌن كمال 
االّتصال وكمال االنقطاع  ( , وربطت ُ بٌنهما فً العرض العتمادي فً تنحٌة خفابهما 

عنً اشتراك ٌ –وجود الواو  –على بدٌهٌة نحوٌة ٌبصُرها الجمٌع , ومفادها أن العطؾ 
ٌّلنا ؼٌاب المعطوؾ علٌه أو تظلٌله  المعطوؾ والمعطوؾ علٌه فً الحكم , بمعنى إذا تخ
فإن المعطوؾ ٌحافظ على نصٌبه من المعنى , مثال ذلك جاء محّمٌد وأحمُد , فالمجًء 
صادر منهما , فإذا أخفٌنا ) محّمد( ٌحّل المعطوؾ محلّه ) جاء أحمُد (  وٌواظب على 

 . صحة المعنى
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هذا المفهوم على بدابٌته مدار االهتمام , ألّنه ٌمتلك ناصٌة اإلفهام فً موضعً 
 الفصل هذٌن .

وأنحو نحو ) شبه كمال االنقطاع ( أّوالً  بنقل مضمونه من كتب البالؼة , فهو أن 
تسبق جملة بجملتٌن, ٌصّح عطفها على األولى لوجود المناسبة, ولكن فً عطفها على 

فً المعنى,  فٌترك العطؾ دفعاً لتوّهم عطفها على الثانٌة واحترازاً من فساد  الثانٌة فساداً 
 المعنى كقول الشاعر :

 وتُظّن َسْلمى أّننً أبؽً بها           َبَدالً أَراها فً الّضالل ِ َتهٌم ُ 
فجملة ) أراها  فً الّضالل تهٌم ُ( ٌصّح عطفها على جملة ) تظّن سلمى أننً أبؽً 

( لكن ٌمنع من هذا توّهم العطؾ على جملة ) أبؽً بها  بدالً(, فتكون الجملة الثالثة  بها بدالً 
من مظنونات سلمى , وفً ذلك فساد للمعنى المراد , َفَفْصل الجملتٌن فً مثل هذه الحال 
ٌُجعل ) كمال انقطاع ( ,  ُشّبه بـ) كمال االنقطاع ( الشتماله على مانع مع العطؾ , ولم 

 ( ٗ)ٌمكن التخلّص منه بإقامة القرٌنة  لكونه خارجاً 
هـ ( : )) وإٌاك أن ترى الفصل ألجل الوزن  ٕٙٙوختم أبو ٌعقوب السكاكً ) ت 

 .  (٘)فما هو هناك((
وهذا المقروء ٌتعّثر فهمه عند الدارسٌن , لذا سؤعٌد طرحه مستعٌنة بالبدٌهٌة النحوٌة 

 التً أثبتها. 
 فالبٌت الشعري ٌتكون من كّفتٌن , تقع فً كّل كّفة جملٌة أساسٌة : 

 الكّفة األولى                                          الكّفة الثانٌة
ظّن سلمى ) وتظّن سلمى أننً أبؽً بها بدالً (      رّد الشاعر على ظّنها ) أراها فً 

 الضالل تهٌم (    
والجملتان مّتفقتان فً الخبرٌة , فمن المفروض حلول الواو بٌنهما , ولنفترض 
وجودها : وتظّن سلمى أننً أبؽً بها بدالً  و أراها فً الضالل تهٌُم, وقانون العطؾ 
المتداول ٌرّوج للعطؾ على األقرب , فعندما أقول مثالً : جاء محّمٌد وأحمُد ومصطفى 

و ) مصطفى ( معطوؾ على ) أحمد (  /وؾ على ) محّمد ( ........., فـ ) أحمد ( معط

ٌّة التً فعلها مضارع مسند إلى  وهكذا , وبحكم هذا القانون قد ٌتوّهم القارئ أن الجملة الفعل
النفس ) أراها فً الضالل تهٌم ( معطوفة على جملة قرٌبة منها فعلٌة أٌضاً وفعلها مضارع 

فمسوؼات العطؾ حاضرة فً الظاهر , وعلٌه  مسند إلى النفس ) أبؽً بها بدالً ( ,
ٌّل ؼٌاب الجملة المعطوؾ علٌها أو تظلٌلها , ولنعد  نستدعً البدٌهٌة المتصّدرة , ولنتخ
قراءة البٌت الشعري : ) وتظّن سلمى أّننً أراها فً الضالل تهٌم ( , أصبحت ) أراها... 

( ٌن ) ظّن سلمى ( و) رّد الشاعرتهٌم ( من ظّن سلمى أٌضاً, وتحّول البٌت الشعري من كّفت
إلى كّفة واحدة ) ظّن سلمى ( , وهذا فساد فً المعنى المراد , وعلٌه ترفع الواو لدفع التوّهم 

 . البٌت كّفتٌن على ما أرٌد بهوبقاء 
مع شبه كمال  تكاد تّتحد داللته –وبالطرٌقة ذاتها أرافق ُ ) التوّسط بٌن الكمالٌن ( 

رث البالؼٌون مفهومه القابم على كون الجملتٌن متناسبتٌن وبٌنهما الذي توا –االنقطاع 

َوإَِذا َخَلْوا  ) رابطة قوٌة , ولكن ال ٌجوز الوصل لعدم التشرٌك فً الحكم كقول هللا سبحانه:

َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئوَن ) ا َمَعُكْم إِنَّ اِطٌِنِهْم َقالُوا إِنَّ ٌَ ْسَتْهِزُئ ِبِهْم (43إَِلى َش ٌَ  ُ (6)  ( َّللاَّ
. 

فجملة ) هللا ٌستهزئ بهم ( ال ٌصّح عطفها على جملة ) إنا معكم ( القتضابه أنه    
 تعالى دعاء علٌهم , وال ٌصّح عطفها على من مقول المنافقٌن , والحال أنه من مقولة هللا

جملة ) قالوا ...( لبال ٌلزم من ذلك اختصاص استهزاء هللا بهم بوقت خلّوهم إلى شٌاطٌنهم , 
ٌّد بحال من األحوال    .   (7)والواقع أّن استهزاء هللا بالمنافقٌن ؼٌر مق
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االنطالق فٌه تحدٌد فهذا المنقول ال ٌفترق عن سابقه فً حاجته إلى توضٌح نقطة 

 .... َوإَِذا َخَلْوا) الجملة الشرطٌة الجمل , فالنّص ٌضم ّجملتٌن ربٌستٌن, أوالهما

ْسَتْهِزُئ بِِهمْ )   الجملة الثانٌةو, (  ُمْسَتْهِزُئونَ  ٌَ  ُ
والواو لها مكان بٌنهما , ولكّن  ,( َّللاَّ

احتواء جملة الشرط على جملتٌن ٌمكن للعطؾ أن ٌمّر بهما تسلٌماً بالعطؾ على األقرب 
 اقتضى الفصل , لبال ٌتولّد خلل فً المعنى , والجملتان هما : 

َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ ) جواب الشرط -1 ا َمَعُكْم إِنَّ  .   ( َقالُوا إِنَّ
َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ ) مقول القول -2 ا َمَعُكْم إِنَّ   . (  إِنَّ

ُ َيْسَتْهِزُئ ِبِهمْ ) أن جملة –بوجود الواو المفترضة  –فإذا ُتوّهم  معطوفة على  (َّللاه

َما َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ  ) األقرب إلٌها مقول القول ا َمَعُكْم إِنه فبتظلٌل هذا المقول ,  ( إِنه

وإذا خلوا إلى شٌاطٌنهم قالوا هللا ٌستهزئ بهم ( ٌشخص انضمام الجملة )  وإعادة القراءة
ٌّل ؼٌابه  إلى مقول المنافقٌن , وهذا باطل .وإذا افُترض عطفها على جواب الشرط فبتخ
وتكرٌر قراءة النص : ) وإذا خلوا إلى شٌاطٌنهم هللا ٌستهزئ بهم (  ٌتجلّى فساد المعنى 

 هم وقت خلّوهم إلى شٌاطٌنهم .بانحسار استهزاء هللا تعالى ب
 فإللؽاء توّهم التشرٌك فً الحكم رفعت الواو . 

وٌتصّدر ) كمال االتصال ( مواضع الفصل ومفاده االّتصال التاّم بٌن جملتٌن فً 
المعنى , بؤن تنزل الجملة الثانٌة من الجملة األولى منزلة التؤكٌد أو منزلة البدل أو منزلة 

, وهذا كالم واضح , فالترابط والتآلؾ التاّم بٌن جملتٌن فً المعنى ٌمنع   (8)عطؾ البٌان
, (9)بعطؾ الشًء على نفسه (( –لو عطفت  –ورود الواو قبل ثانٌهما )) لشبه العطؾ فٌها 

, ولكن الطرٌق ٌلتوي   (ٓٔ)فالعطؾ )) ٌقتضً المؽاٌرة بٌن المعطوؾ والمعطوؾ علٌه (( 
ًّ للموضع , وسؤقؾ مثالً عند التؤكٌد بذكرهم نزول أمام المتلّقً عند العرض  التفصٌل

ًّ , فمإّشر  الجملة الثانٌة من األولى منزلة التؤكٌد المعنوّي أو نزولها منزلة التؤكٌد اللفظ
التؤكٌد واحد وهو تكرار المعنى فً الجملة الثانٌة وتطابقه مع معنى الجملة األولى , فكٌؾ 

ٌّز بٌن هذٌن   النوعٌن ؟ .للمتعلّم أن ٌم
, واإلفادة من المخزون (ٔٔ)تشخص هنا ضرورة التفكٌر بالمقروء فً كتب البالؼة

النحوي إلٌجاد وسٌلة للتمٌٌز , فمستودع المصطلحٌن النحو , فالطرٌق األوفق قصده , إذ 
 ًّ  –أن ٌذّكر الطالب بمفهومً التؤكٌد اللفظً والتؤكٌد المعنوّي  -مثالً  –ٌمكن للتدرٌس

      ثم ٌنّوه إلى أن المعنى فً ) جاَء محّمدٌ  محّمٌد ( هو ذاته فً –ّران فً كّل ذهن وهما قا
 أكثر تطابقاً ؟  ) جاَء محّمٌد نفُسه ُ ( , ولكن ٌلفت االنتباه إلى سإال مضمونه : أي الجملتٌن

فً أكٌد ) جاء محّمد ٌ محّمٌد ( , ألّن التطابق فً اللفظ والمعنى , فً حٌن أّن التطابق 
 ) جاء َ محّمٌد نفُسُه ( فً المعنى دون اللفظ .

هذه المعلومة على بساطتها تنقل إلى البالؼة , فالجملتان إذا كان التطابق بٌنهما فً 
 ,) ًّ المعنى تاّماً حافراً على حافر فالجملة الثانٌة تنزل من الجملة األولى منزلة) التؤكٌد اللفظ

نهما واحد مع اختالؾ بسٌط فً المعنى , فالجملة وإذا كانت الجملتان متطابقتٌن ومضمو
 الثانٌة تنزل من األولى منزلة التؤكٌد المعنوي . 

َوإَِذا ) :كتب البالؼة , أولهما قوله تعالىوإلٌضاح ذلك سؤنتقً شاهدٌن مذكورٌن فً 
ْسَمْعَها َكؤَنَّ فًِ  ٌَ اُتَنا َولَّى ُمْسَتْكِبًرا َكؤَْن َلْم  ٌَ ِه آ ٌْ ِه َوْقًراُتْتَلى َعَل ٌْ . والوقر  (41) (  أُُذَن

, فالتآلؾ والتوافق واضحان بٌن ) كؤن لم ٌسمعها ( و) كؤن فً أذنٌه وقرا ( (ٖٔ):ِثَقُل السمع 
, ألن المقصود من التشبٌه بمن فً أذنٌه وقر هو بعٌنه المقصود من التشبٌه بمن لم ٌسمع , 
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علٌه من اآلٌات فابدة معه , وأن ٌجعل فالمعنى فً التشبٌهٌن نفً أن ٌكون لتالوة ما تلً 
حاله إذا ُتلٌت علٌه كحاله إذا لم ُتتَل , إال أّن التشبٌه بمن فً أذنٌه وقٌر أبلػ وآكد , ألن َمن 
ٌُتلى علٌه فابدة , من الذي  لم ٌصح منه السمع وإن أراد ذلك أبعد من أن ٌكون لتالوة ما 

فالنتٌجة واحدة ,  (ٗٔ)اقاً وإّما قصداً إلى أن ال ٌسمعٌصّح منه السمع  إال أّنه ال ٌسمع إّما اّتف
ولكن عدم السمع ال ٌطابق تمام التطابق ِثَقل السمع, فالجملة الثانٌة نزلت من الجملة األولى 

 منزلة التؤكٌد المعنوّي .
      

 :   (٘ٔ)والشاهد الثانً قول المتنبً 
 قلُت شعراً أصبَح الدهُر ُمنِشدا وما الدهُر إاّل من رواة ِ قصابدي            إذا 

فإّن كون الدهر من رواة قصابده لٌس له معنى إال أنه ٌنشد شعره , وهذه هً مهمة 
الراوي,  فالجملة الثانٌة ) إذا قلت ...... ( توافقت مع األولى ) وما الدهر ...... ( توافقاً 

 كامالً , فهً وزان ) جاء محّمد ٌ محّمٌد (. 
, إذ ٌستطٌع  (ٙٔ)فً ) كمال االتصال ( مالذُه فً أمثلة النحو أٌضاً وٌجُد ) البدل( 

 التدرٌسً النفاذ إلى البالؼة باّتباع اآلتً :

 الجملة األولى ) كّل( / الجملة الثانٌة     [تذكٌر المتعلّم بقٌام البدل فً البالؼة على ثنابٌة

  ]) جزء(  
 ال ( فً النحو باستحضار بعض من التفرٌق بٌن ) بدل بعض من كّل ( و ) بدل االشتم

أمثلتهما من مثل : قرأت الكتاَب ربَعُه , ...ثلَثُه ,... نصَفُه / أعجبنً الرجُل شجاعُتُه , 
... علُمُه , ... ُخلُقُُه , ... ِبْشُرهُ , ولفت انتباه المتعلّم إلى حضور حاسة اللمس وإمكانٌة 

ب , وعدم حضور ذلك فً األمثلة األخرى , التحدٌد واإلمساك فً األمثلة المتعلّقة بالكتا
 وهذه نقطة ٌمكن االستضاءة بها وصوالً إلى شواهد البدل فً البالؼة . 

  إثبات مجموعة من الشواهد المتعلّقة بالموضوع واستنطاق المتعلّم بشؤنها من مثل قوله

ُكْم ِبَما َتْعَلُموَن ) :ىــــتعال قُوا الَِّذي أََمدَّ ُكْم ِبؤَْنَعاٍم َوَبِنٌَن  ،َواتَّ اٍت  ،أََمدَّ َوَجنَّ

ٌُونٍ  ( 17)(    َوُع
. 
وقوله عّز وجّل :

ا قَ )  ٌَ ْسَعى َقالَ  ٌَ بُِعوا َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِدٌَنِة َرُجلٌ  ْوِم اتَّ

ْسؤَلُُكْم أَْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدونَ  ،اْلُمْرَسلٌِنَ  ٌَ ِبُعوا َمْن ََل  (18) (  اتَّ
  . 

 

 :  (9ٔ)وقول الشاعر 

 أقوُل له ارحل ْ ال تقٌمن ّعنَدنا          وإاّل فكن فً السّر والجهِر ُمسلِما
 –الجملة األولى  –ففً الشاهد األول جملة صلة الموصول ) أمّدكم بما تعلمون ( 
 –الجملة الثانٌة  –تجذُب إلٌها ربٌبتها فً المعنى ) أمّدكم بؤنعام وبنٌن وجنات وعٌون ( 

وحتماً أن اإلمداد باألنعام والبنٌن والجنات والعٌون هو جزء من إمدادات هللا تعالى العظٌمة 
  التً ٌعلمها اإلنسان , وهذا الجزء ملموس , فالجملة الثانٌة نزلت من الجملة األولى منزلة 

 ) بدل بعض من كّل ( . 
ة األولى ) اتبعوا المرسلٌن ( وفً الشاهد الثانً المالبسة والعالقة فً المعنى بٌن الجمل    

والجملة الثانٌة ) اتبعوا َمن ال ٌسؤلكم أجراً وهم مهتدون ( وهما مفصولتان , والسبب من 
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بجملة الحال  –)كمال االتصال ( , ألّن صفتً عدم سإال الناس ماالً على الدعوة واالهتداء 
لجملة الثانٌة ال تحتضنها هما جزء من صفات المرسلٌن المطلقة ) اتبعوا المرسلٌن ( , وا –

 حاسة اللمس , فهً نازلة من األولى منزلة ) بدل االشتمال ( . 
 أما الشاهد الثالث فؤثبّتُه اللتباسه دابماً على المتعلّمٌن من ناحٌتٌن : 

, فهم ٌحّددون باستمرار ) أقول له ارحل (  ( ٕٓ) تحدٌد الجمل –الناحٌة األولى 
الجملة األولى , )ال تقٌمّن عندنا ( الجملة الثانٌة , فمن الضروري إدراكهم أن الجملة إذا 

( فالجملة من ) أقول ( إلى ) عندنابدأت بما ٌخّص القول ال تنتهً حّتى ٌنتهً مقول القول , 
 ) ارحل ( ) ال تقٌمّن عندنا ( .  كلّها جملة واحدة , لكن فً مقول القول جملتٌن

العالقة بٌن الجملتٌن , إذ ٌتسّرعون بقولهم تؤكٌد وتطابق , وال  –الناحٌة الثانٌة       
ٌنتبهون إلى اإلطالق والعموم فً ) ارحل ( لعدم تقٌٌده , والجزبٌة فً ) ال تقٌمّن عندنا ( 

, وهذا الجزء ٌبعد عن   ]/ جزء  كلّ  [لتقٌٌده بالظرؾ )عندنا( , فالعالقة بٌن الجملتٌن 

 اللمس واإلمساك , فهو بمنزلة )بدل االشتمال ( . 
 . سٌر الكثٌر من القواعد البالؼٌةفللبدٌهً والمشاع من القواعد النحوٌة فاعلٌة فً تٌ

  ومن الخطوات التً أحسبها تجنً ثماراً فً تفعٌل القواعد وترسٌخها فً أذهان

ثلة واقعٌة فً الدرس ٌعاٌشها الطالب وٌتعامل معها  , وهذه المتعلّمٌن محاولة تجنٌد أم

 سؤفصح عن مسلكٌن فٌها :
إٌجاد ألفة بٌن مسلّمات حٌاتٌة وقاعدة ذات تعارٌج , فعلى سبٌل  -المسلك االول

المثال ٌتداخل كثٌراً فً ذهن المتعلّم نوعا التقدٌم ) تقدٌم على نٌة التؤخٌر ( و) تقدٌم ال على 
( اللذان ٌتصّدران موضوع ) التقدٌم والتؤخٌر ( فً كتب البالؼة ألهمٌتهما لما  نٌة التؤخٌر

 ٌترّتب علٌهما من فٌوضات معنوٌة . 
فالتقدٌم على نٌة التؤخٌر , وذلك فً كّل شًء أقررتُه مع التقدٌم على حكمه الذي كان 

والمفعول إذا قّدمته علٌه وفً جنسه الذي كان فٌه , كخبر المبتدأ إذا قّدمته على المبتدأ , 
 على الفاعل أو الفعل . 

والتقدٌم ال على نٌة التؤخٌر هو نقل الشًء عن حكم إلى حكم , وجعله فً باب ؼٌر 
بابه وإعراب ؼٌر إعرابه , وذلك بالمجًء إلى اسمٌن ٌحتمل كّل واحد منهما أن ٌكون مبتدأ 
وٌكون اآلخر خبراً له , فٌقّدم تارة على ذاك وأخرى ذاك على هذا , وكذلك فً تقدٌم 

ٌكون مفعوالً منصوباً بالفعل كما كان ولكن على أن ترفعه باالبتداء المفعول به على أاّل 
 .  (ٕٔ)وتشؽل الفعل بضمٌره وتجعله فً موضع الخبر له 

ألُج النوعٌن بمثال ولٌد لحظته أو هكذا أُظهره , إذ أتوّجه بالحدٌث إلى الطالب قابلة 
ٌّة إرجاعه إل ًّ , هل ٌحّق لكم إحداث أّي : هذا كتاٌب أقّدمه إلٌكم على سبٌل االستعارة ون

ٌّرون لون الجالد أو تجّزبونه ألنه ثقٌل أو ؼٌر ذلك .   تؽٌٌر فٌه ؟ كؤن تؽ
 إذا قّدمته إلٌكم هدٌة ال على نٌة اإلرجاع , هل ٌحّق لكم التصّرؾ به ؟ 

ٌُقّدم ال على نٌة  ٌُحافظ على كل ّ شًء فٌه , وما  إذن ما ٌقّدم على نٌة اإلرجاع 
ٌُتص  ّرؾ به. اإلرجاع 

ٌُستنتج منها النوع .   ثّم ُتناقش األمثلة على اللوحة و

   زٌٌد منطلٌق     /  منطلٌق زٌٌد 
ٌّر             م      خ                خ     م                    لم ٌؽ

 درسُت الدرَس     /  الدرَس درسُت              تقدٌم على نٌة اإلرجاع ) التؤخٌر ( 
 م . بِه        م. بِه        
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  زٌٌد المنطلُق     /  المنطلُق زٌٌد 
ـــــَر    ٌّ  م     خ           م      خ                    ُؼــــــ

 تقدٌم ال على نٌة اإلرجاع ) الـتؤخٌر (                         درسُت الدرَس    / الدرُس درسُتُه 
 م . بِه            م       

تخصٌص محاضرة عقب كل موضوع للتطبٌقات أمر مفروغ منه ,  -المسلك الثانً 
ولكن المستحَدث مادة التطبٌق , إذ ٌمكن للتدرٌسً ّ أن ٌخلق جّواً ممتعاً للتعلٌم بؤن ٌرّشح 

اً محّبباً إلى النفوس وٌكلّؾ الطالب  ٌّ بتتّبع ما فٌه من أؼراض  –مثالً  -نشٌداً وطنٌاً أو دٌن
 سالٌب اإلنشاء الطلبً .مجازٌة أل

وٌمكن استثمار عناوٌن المصادر أو المجامٌع الشعرٌة مادة للتطبٌق أٌضاً ,      
, فالعنوان ٌضًء النّص وٌجذب القارئ (ٕٕ)فعلى مّر العصور اهتّم الباحثون بعتبة العنوان 

 .  (ٖٕ)للقراءة , فعند التسمٌة ٌكسب العمل الشهرة وٌتحول من العدم إلى الوجود
ًّ كذلك أن ٌوّجه كّل طالب إلى كتابة مقال موجز موضوعه         وٌمكن للتدرٌس

محادثة افتراضٌة مع زمٌل , أو وصؾ ٌوم مإلم أو مفرح من حٌاته وٌضّمنه بعض 
 أؼراض الخبر الحقٌقٌة والمجازٌة. 

أو ٌوقظ لدٌهم روح المنافسة بإجراء مسابقة تطبٌقٌة على شواهد قرآنٌة       
وشعرٌة ونثرٌة ٌنتقونها هم وتكون بٌن فرٌقٌن وتقترن بمكافؤة , أو ....  , أو ............ , 
وهكذا ٌنّوع التطبٌقات على وفق ما ٌوابم الموضوع المطروق بهدؾ تفعٌل القواعد ودفع 

دارتها فً ذاكرة المتعلّم زمناً أطول لبال تتالشى بانتهاء العام الدراسً , السآمة عنها , وإ
 وبالتالً اإلفادة منها فً دراساته المستقبلٌة . 

 التحلٌالت والرإى البالؼٌة : –الطور الثانً 
ٌظفر هذا الطور بؤهم أهداؾ تدرٌس البالؼة المتَمّثل بكشؾ مواطن الجمال فً 

ٌُنّمً األذو  .  (ٕٗ)اق وٌرّبً مهارات النقد والقدرة على المفاضلةالنّص بشكل 
لتعلٌقات ال تمس ّ  –فٌما ٌخص ّعلم المعانً  –والسطوة فً كثٌر من كتب البالؼة 

قوالب جاهزة وتعلٌالت سرٌعة ٌمكن استحضارها  –على فابدتها  -روح البالؼة , فؤكثرها  
م ٌرض َ شٌخ البالؼٌٌن عبد القاهر بعد نماذج ال محدودة فً الموضوع الواحد , وقدٌماً ل

ه ( هذه الجاهزٌة فً التعلٌل وعّدها تقصٌراً وآفة فً شؤن العلم , فمن  7ٔٗالجرجانً ) ت 
ٌُكفى أن ٌقال :  أقواله فً موضوع ) التقدٌم والتؤخٌر ( :  )) وقد وقع فً ظنون الناس أنه 

ٌُذ ؟ وبم َ كان   كر َ من أٌن كانت تلك العناٌةإّنه قُّدم َ للعناٌة وألّن ِذْكَره أهم , من ؼٌر أن 
ٌّلهم  ذلك قد َصُؽر َ أمر التقدٌم والتؤخٌر فً نفوسهم وهّونوا الَخطب فٌه , حّتى  أهم , ولتخ

على   (ٕ٘)إنك لترى أكثرهم ٌرى تتّبعه والنظر فٌه ضرباً من التكلّؾ ولم َتَر َظّناً أزرى
 .  (ٕٙ)صاحبه  من هذا وشبهه ((

         لقول: )) وكذلك صنعوا فً سابر األبواب , فجعلوا ال ٌنظرون فًوأعقبه با 
) الحذؾ والتكرار( , و ) اإلظهار واإلضمار ( , و ) الفصل والوصل ( , وال فً نوع من 

ٌَضْرك .   أنواع الفروق والوجوه إال نظرك فٌما ؼٌُره أهم ّ لك , بل فٌما إن لم تعلْمه لم 
م عن معرفة البالؼة , ومنعهم أن ٌعرفوا مقادٌرها , ال جرم أن ذلك قد ذهب به

وصّد بؤوجههم عن الجهة التً هً فٌها , والشّق الذي ٌحوٌها . والمدخل التً تدخل منها 
اآلفُة على الناس فً شؤن العلم وٌبلػ ُ الشٌطان مراده منهم فً الصّد َعن طلبه وإحراز 

 .  (7ٕ)باً ((فضٌلته كثٌرة , وهذه من أعجبها إن وجدت ُمتعجّ 
        فـ)العناٌة واالهتمام ( أولى العلل التً انتفض علٌها , وانتفض على مثٌالتها كـ
ٌُقّسم األمر  ) رعاٌة القافٌة ( و ) رعاٌة السجع ( , فهو ٌقول : )) واعلم أن من الخطؤ أن 
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ٌُجعل مفٌداً فً بعض الكالم وؼٌر مفٌد فً بعٍض  , وأن  فً تقدٌم الشًء وتؤخٌره قسمٌن ف
ٌعلّل تارة بالعناٌة , وأخرى بؤنه  توسعٌة على الشاعر والكاتب , حّتى تّطرد لهذا قوافٌه 
ولذاك سجعه , ذاك ألن من البعٌد  أن ٌكون فً جملة النظم ما ٌدّل تارة وال ٌدّل أخرى 

نى فٌزعم أنه للفابدة فً بعضها وللتصّرؾ من َؼٌر مع  (8ٕ)...... فؤّما أن ٌجعلُه َشرٌجٌن
ٌُْرَؼب عن القول به ((   .      (9ٕ)فً بعض ٍ فما ٌنبؽً أن 

فالجرجانً ٌرشدنا إلى طرٌقة التعلٌل المقنعة , فهو ٌقّرر بدءاً خارج أُطر 
الموضوعات التً تناولها أنه )) ال بد ّ لكل كالم تستحسنه ولفظ تستجٌده من أن ٌكون 

ون لنا إلى العبارة عن ذاك سبٌل وعلى الستحسانك ذلك جهة معلومة وعلّة معقولة , وأن ٌك
 .(ٖٓ)صحة ما ادعٌناه من ذلك دلٌل((

وروماً للفابدة سؤثبت جملة من التعلٌالت التً تجري مع الظاهر وال تعدو الذي ٌقع 
أّول الخاطر, وأتعاطى معها على وفق ما وّجه الجرجانً بتعّقب خصوصٌة الموضع 
وإنضار مٌزته البالؼٌة , لٌنكشؾ للمتلّقً الفارق بٌنهما وٌشعر بؤهمٌة التؤّمل وتتّبع المعنى 

 إنضاجه . فً بلورة التعلٌل و
وسؤشرع أوالً بما توارثته كتب البالؼة من خروج االستفهام إلى اإلنكار التكذٌبً 

 ( 21) ( أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَْنُتْم َلَها َكاِرُهونَ )   فً قوله تبارك اسمه :  (ٖٔ)بمعنى ) ال ٌكون (
ه : عالَم ولٌس بخاٍؾ عن القارئ جّر هذا الشاهد االستفهامً المجتزأ الستفهام مفاد

 الكالم , وإلى َمن موّجه الخطاب ؟ 

ُتْم إِْن ) اآلٌة الكرٌمة حكاٌة لكالم نوح ) علٌه السالم ( ونّصها : ٌْ ا َقْوِم أََرأَ ٌَ َقالَ 
ُكْم أَُنْلِزُمُكُموَها َوأَْنُتْم  ٌْ ْت َعَل ٌَ َنٍة ِمْن َربًِّ َوآَتاِنً َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعمِّ ٌِّ ُكْنُت َعَلى َب

 .  (  َلَها َكاِرُهونَ 
واالكتفاء بتصدٌرها بالؽرض البالؼً ) اإلنكار التكذٌبً ( إنجاز سرٌع ٌتطلّع إلى 
صقله بفابدة االستفهام الحال محّل المعنى اإلخباري ) ال ٌكون ( , فاالستفهام ٌبقى حاضراً 
ٌلفت النظر وٌجلب االنتباه إلى المستفهم عنه , قال عبد القاهر الجرجانً : )) واعلم أنا وإن 

) االستفهام ( فً مثل هذا باإلنكار فإن الذي هو محض المعنى أنه لٌتنّبه السامع حّتى نفّسر
ٌَى بالجواب ((  ْع ٌَ . فبمعاودة النظر إلى اآلٌة الكرٌمة (ٖٖ)ٌرجع إلى نفسه فٌخجل وٌرتدع و

ٌُرى أنها أثارت تساإالً سٌظّل ٌخاطب كّل عقل وٌستفّزه , وأنها أحالت إلى النفوس لتتدّبر 
ٌُلزم الم وقؾ كلّه , هل ٌّتفق مع شرابع السماء التً جاءت لتكرٌم اإلنسان وإنهاض عقله أن 

ٌّن طبٌعة الشرابع وموقفها من  ٌُهتدى إلى موقؾ مذهل ٌب اإلنسان بفكر واعتقاد ُمكَرهاً ؟ ل
ٌّنات حتى وإن كانت رحمة من  إرادة الفرد واحترامها لعقله الرافض , فال إلزام باآلٌات الب

 .   (ٖٗ)تعالى ما دامت ُعّمٌت على ضمٌر اإلنسان وعقله عنده
باألخص ّ على لسان نوح) علٌه  –) ال ٌكون (  –قناعة تتقّوى بورود هذا االستفهام 

وبتصرٌحٌه , (35) ( أَْلَف َسَنٍة إَِلَّ َخْمِسٌَن َعاًما)   السالم ( الذي لبث فً قومه ٌدعوهم :

ابق مهما تعالت ال تسّوغ بٌنة ( و ) رحمة ( , فالحقفً اآلٌة المباركة بـ      ) على 
 . اإلكراه

ومن العلل سهلة المنال ) الضرورة الشعرٌة ( للمحافظة على الوزن والقافٌة , إذ 
قُِصَدت لتخرٌج تقدٌم متعلّق العامل ) إلى داعً الندى (على عامله الصفة المشّبهة 

 (7ٖ)فً قول األقٌشر األسدي ٌهجو ابن عّمه  –تقدٌم ٌتعلّق بؤجزاء الجملة  -(  ٖٙ()بسرٌع)
 ) من الطوٌل ( : 

لطُم وجَهُه                    ولٌَس إلى َداعً الّندى بسرٌعِ  ٌَ  سرٌع ٌ إلى ابِن العّم 
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 فمن المالحظ تكرٌر شبه الفعل ) سرٌع ( بذكره فً صدر البٌت وعجزه ,     
) العامل + متعلّق العامل ( فً الصدر , وبخالفه فً العجز , وهو ما ولكنه على األصل 

أحرز الّذّم المقصود , فإٌراُده على األصل فتح المجال وأطلقه إلمكانٌة تصّور العطؾ على 
) ابن العّم ( , بمعنى أن سرعة ؼضب المهجو وصوالً إلى الضرب وعدم التحّكم بانفعاالته 

ابن العّم إذ ٌمكن أن ٌعم ّ ؼٌره , فً حٌن أفاد تقدٌم ) إلى  طبع فٌه , فهو ال ٌقتصر على
داعً الندى ( وتسلٌط النفً علٌه تقوٌة الحكم بتباطإ جوده وتلّكإ كرمه لقاصدٌه , فما 

 الحال مع ؼٌرهم  ؟ بمعنى أن الكرم لٌس دٌدنه . 
القاهر فالسرعة متحّققة وثابت حدوثها ولكنها لٌست فً إٌجابٌات األمور , قال عبد 

فً حكم الجار والمجرور إذ ُقّدم على عامله بعد نفً : )) فإذا قلت : ما أمرتك بهذا , كان 
المعنى على نفً أن تكون قد أمرته بذلك , ولم ٌجب أن تكون أمرته بشًء آخر , وإذا قلت 

 .  (8ٖ): ) ما بهذا أمرتك ( , كنت قد أمرته بشًء ؼٌره ((
ٌُكتَفى به  ولقً ) تعٌٌن المحذوؾ ( رواجاً  فً موضوع اإلٌجاز بالحذؾ , فكثٌراً ما 

فً التعلٌق على الحذوفات وال سٌما ؼٌر المرتبطة بالمسند والمسند إلٌه والمفعول به , 
, إلٌه , والقسم , وجوابه , والشرطكحذؾ الصفة , والموصوؾ , والمضاؾ , والمضاؾ 

الحذؾ التً تستهوي القارئ فً حال وجوابه .... , وهذا التعٌٌن ؼٌر كاٍؾ الحتواء بالؼة 
 إمدادها بسبب ٌناسب المقام . 

َوإَِذا قٌِلَ َلُهُم  ) وتسجٌالً لهذا النهج أقؾ عند حذؾ جواب الشرط فً قوله سبحانه
ِدٌُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن  ٌْ َن أَ ٌْ قُوا َما َب اِت  (34)اتَّ ٌَ ٍة ِمْن آ ٌَ َوَما َتؤِْتٌِهْم ِمْن آ

ِهْم إَِلَّ َكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضٌنَ  (39) (َربِّ
 .   

َوَما  )فجواب ) إذا .... ( محذوؾ لالختصار تقدٌره : أعرضوا , ودّل علٌه   

ِهْم إَِلَّ َكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضٌنَ  اِت َربِّ ٌَ ٍة ِمْن آ ٌَ  . (44)     (َتؤِْتٌِهْم ِمْن آ
هذا التطبٌق كؤسالفه ٌترّقب شفاعة, ولعل مضمونها : ناسب الحذؾ شهرة 

ٌُذكر َ  –اإلعراض وتناهً ظهوره  عند صنؾ من البشر توالت اآلٌات  –أشهر من أن 
, فهم لم ٌنتفعوا   (ٔٗ)الكرٌمات فً السورة المباركة باإلخبار عن تكذٌبهم  وعدم اعتبارهم

بؤمارات قوٌة معاشة ومشاهدة نّبههم هللا تعالى علٌها على سبٌل االعتبار واالستدالل من 
مثل إحٌاء األرض المٌتة , وخلق األزواج , ونظام اللٌل والنهار , وذكر الشمس والقمر , 

ٌُقْ    ِبلُون على قولوتسخٌر الفلك فً البحر , وإنقاذ نسل اإلنسان من الؽرق , فكٌؾ ٌنتفعون و
(

ِدٌُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ   ٌْ َن أَ ٌْ قُوا َما َب  ؟ اآلٌة .( َوإَِذا قٌِلَ لَُهُم اتَّ
فإعراضهم إذن تحصٌل حاصل , ألن )) دأبهم اإلعراض عن كل آٌة         

عن دأبهم هذا بؤقوى وجه وآكده   –عقب الحذؾ  –, لذا اخبر هللا تعالى (ٕٗ)وموعظة (( 

ِهْم إَِلَّ َكاُنوا َعْنَها ُمْعِرِضٌنَ  )  باستعمال القصر اِت َربِّ ٌَ ٍة ِمْن آ ٌَ  (َوَما َتؤِْتٌِهْم ِمْن آ
وأختم استطالعً بموضوع ) اإلطناب ( الذي تكثر فٌه الُحلَُل المعهودة الجاهزة , 

لفضله ( التعلٌل الذي أُسري فحواه باّطراد ومنها ) إفادة العموم مع العناٌة بشؤن الخاص 
بضة وراءه , والمقام الداعً عقب شواهد ذكر العاّم بعد الخاّص ( مجرداً من الفابدة الرا

 .إلٌه
واقتنً من شواهده  إثبات العام ) له فٌها من كّل الثمرات ( تلو الخاص ) من نخٌل 

َها الَِّذٌَن آَمُنوا ََل ُتْبِطلُوا َصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ  ):وأعناب ( فً قول الباري عّز وجّل   ٌُّ ا أَ ٌَ

ْوِم اْْلِخِر َفَمَثلُُه َكَمَثِل  ٌَ ِ َواْل ٌُْإِمُن بِاَّللَّ اِس َوََل  ٌُْنفُِق َماَلُه ِرَئاَء النَّ َواْْلََذى َكالَِّذي 
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ِه ُتَراٌب َفؤََصاَبُه َواِبلٌ َفَتَرَكُه َصْلدً  ٌْ ا َكَسُبوا َصْفَواٍن َعَل ٍء ِممَّ ًْ ْقِدُروَن َعَلى َش ٌَ ا ََل 
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرٌَن ) ٌَ ُ ََل 

ٌُْنفِقُوَن أَْمَواَلُهُم اْبتَِغاَء َمْرَضاِت 153َوَّللاَّ ( َوَمَثلُ الَِّذٌَن 
ٍة ِبَرْبَوٍة أََصاَبَها َوابِلٌ َفآتَ  ِ َوَتْثِبًٌتا ِمْن أَْنفُِسِهْم َكَمَثِل َجنَّ ِن َفإِْن َلْم َّللاَّ ٌْ ْت أُُكَلَها ِضْعَف

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصٌٌر )
ٌة 154ٌُِصْبَها َواِبلٌ َفَطلٌّ َوَّللاَّ َودُّ أََحُدُكْم أَْن َتُكوَن َلُه َجنَّ ٌَ ( أَ

َمَراِت َوأََصا َبُه اْلِكَبُر ِمْن َنِخٌٍل َوأَْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْْلَْنَهاُر َلُه فٌَِها ِمْن ُكلِّ الثَّ
اِت  ٌَ ُ َلُكُم اْْل

ٌُِّن َّللاَّ َب ٌُ ٌة ُضَعَفاُء َفؤََصاَبَها إِْعَصاٌر فٌِِه َناٌر َفاْحَتَرَقْت َكَذلَِك  ٌَّ َوَلُه ُذرِّ

ُرونَ                                ( 43)  ( َلَعلَُّكْم َتَتَفكَّ
 .  (ٗٗ)فعاً إذ ُعلّل لذلك ألّن النخٌل واألعناب أكرم الشجر وأكثرها ن
ٌُشعر بتقصٌّ  ه وشموله لٌفصح عن بالؼة وهذا التعلٌل له حاجة إلى توسٌع مجاله بما 

  اإلطناب.
وعلٌه أقول : كون النخٌل واألعناب أكرم الشجر وأكثره منافع َ ٌجعل النصّ    

علٌهما مقّدمٌن أثبت لفابدة تلك الجّنة وأظهر لرٌعها وحسنها وبالتالً أبٌن لنفاستها مما ٌزٌد 
ٌّر احتراقها فجؤة  من تؤثٌرها فً الفكر والوجدان , وٌقّوي االعتزاز بها , األمر الذي ٌص

فعها أفظع على النفس وأوقؾ على حجم الخسارة وأشعر بالضٌاع , وال سٌما إذا بعد دنو ن
كان صاحبها بؤمس ّ الحاجة إلٌها كما صّورت اآلٌة , وهذا ٌحّقق هدؾ اآلٌة فً تعمٌق 

َودُّ أََحُدُكمْ )  إذ أفاد االستفهام الذي افتتحت به –كراهة َفْقِد تلك الجّنة  ٌَ التبعٌد (........أَ

وٌفضً إلى توجٌه المإمن وتنبٌهه على عاقبة اتباع الصدقة بالمن ّ واألذى ,  -   (٘ٗ)والنفً
تلك العاقبة الممّثلة بإبطال أجرها بعد حصول استحقاقه , وتبصٌر المإمن كذلك بعدم بلوغ 
األمن بظواهر األمور , إذ الصدقة مهما كانت وافرة ومهما كانت عظٌمة المنافع للمتصّدق 

من أجرها وال ٌنتفع به ما لم تقرن بالنٌة الخالصة , وتنؤى عما ٌفاجا أصحابها علٌهم ال ٌإ
   من مواقؾ تثٌر ؼضبهم فتدفعهم إلى إلحاقها المّن واألذى المفسدٌن ثوابها .

 –على أن ما ُذكَر بشؤن التعلٌقات ال ٌحجب حقٌقتٌن ال ٌخالجنً رٌب فٌهما , األولى 
قة كل موطن مهما بلؽت اإلمكانٌات , وقد ألمح جالل تعّذر تحلٌل كّل موضع وبلوغ دقٌ

ه ( إلى ذلك حٌن قال : )) واعلم أنه لٌس إذا لم ٌكن معرفة الكّل  7ٖ9الدٌن القزوٌنً ) ت 
وجب ترك النظر فً الكّل , وألن تعرؾ العلّة فً بعض الصور فتجعله شاهداً على ؼٌره 

 .   (ٙٗ)ها الكسل والهوٌنا ((أحرى من أن تسّد باب المعرفة على نفسك , وتعّودَ 
وهنا تشتّد الحاجة إلى التنبٌه على ضرورة االبتعاد عن إخضاع الموضع قسراً 
للتعلٌل والتكلّؾ فً إٌجاده , فهذا ٌقّوض البالؼة وٌقلّل من أهمٌتها وٌحجب فابدتها شانه 

 شؤن التعلٌل السطحً الجاهز . 
: التحلٌالت البالؼٌة على أهمٌتها تستنفر طاقة ذهنٌة لمتابعتها والحقٌقة الثانٌة

وتذّوقها , فكثرتها متوالٌة تقلّل من فاعلٌة الذهن الستقبالها مما ٌفّوت الؽاٌة ورّبما ٌولّد 
 الصّد عنها . 

 ولً بعد هذه الصحبة موجز أقول فٌه : 

 قواعده المشتجرة ,  إن الطرٌق إلى تفعٌل علم المعانً والتفاعل معه ٌقتضً َفهم

قصد المخزون النحوي بمسلّماته  –بناًء على تجربتً  –والسبٌل األوفق إلى فهمها 

 البسٌطة وبدٌهٌاته الواضحة . 

 ها زمناً أطول فً ذاكرة تنوٌع طرق التطبٌق ومادته ٌضمن تثمٌر القاعدة وإبقاء

 , مما ٌعّمم نفعها وٌدّر بفوابدها . المتلّقً
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 كز الجذب للتفاعل مع علم المعانً , فالبد ّ من إظهارها بحلّتها تعد التعلٌالت مر
الحقٌقٌة وشكلها الالبق  عن طرٌق مإازرة التعلٌقات السرٌعة الجاهزة بمالحظ معنوٌة 

 تنبا عن شؤو االختٌار وخصوصٌة الموضع . 
ة وأختم بالقول: إن ما تقّدم ال ٌنمو نفعه وال ٌرتقب نتاجُه ما لم تتوفر له الحاضن

المناسبة , فموضوعات علم المعانً ؼٌر ٌسٌرة وتتطلّب الستٌعابها وقوؾ المتعلّمٌن على 
أرضٌة نحوٌة مقبولة , لذا أرى أن تدرٌسُه فً الصؾ األول ألؼلبٌة فقدت تلك األرضٌة 
تفرٌط بحّقه وتضٌٌع لمفرداته , وال سٌما وما ٌتلو ذلك من تقادم العهد به وعدم التواصل 

 معه .
  الحمد الكثٌر والشكر الجزٌل على ما ٌّسر وقّدروهلل 
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Abstract 

Indications in the teaching of semantics  

By Wasan Saleh 

This research aims to activate Semantics is the pulsing and contribute 

its better return in the learners minds and the rhetorical and critical studies . 

The semantics focuses on two types ( Grammar and Origins ) ,and ( 

the analysis and rhetoric visions ) , they are un separable of each other . 

The rules of semantic in somehow are not understandable ,so as the 

researcher directed her work towards what is familiar of grammar to 

understand its ambiguity . the researcher advices to regenerate new ways of 

applications and variety of its subject with the daily life  

In the ways of analysis ,the ready – made models and quick comments 

are common ,when the researcher be a way from knowing the rhetoric . this 

becomes as a lesion corrupted the right of science as Abd Al-Qader Al-

jorhani had pointed out . so far ,the researcher has followed his steps and 

strengthen it by material notes about the specialty of the subject and 

revealing its rhetoric . 

 الهوامش :
 . ٙ( د. الهدهد ابراهٌم صالح ,  صٔ) 
 .  ٖٗٗ( د. حّسان تّمام ,  ص ٕ)
 . ٔٗٔ( ٌنظر : القزوٌنً جالل الدٌن , ص ٖ)
, وفٌود  بسٌونً ٙٗٔ, والقزوٌنً , ص  7ٖٔ( ٌنظر على سبٌل المثال : السكاكً أبو ٌعقوب , ص ٗ)

 .  7ٗٗو  7ٖٗعبد الفتاح ,  ص 
 .  7ٖٔ(   السكاكً  , ص ٘)

 .  ٘ٔو  ٗٔ /البقرة    (ٙ)

, والهاشمً أحمد, ص  ٖٔ/ٖ,ٕ, والسبكً بهاء الدٌن, ٖٕ٘و  ٖٕٗنً عبد القاهر , ص الجرجا(ٌنظر: 7)

 .   ٕٕٗ, و د. عباس فضل حَسن , ص ٕٓٔ

 . ٖٕ / ٕالسبكً ,  ( ٌنظر : 8)

 . 87ٔ( الجرجانً عبد القاهر ,  ص 9)

 . 8ٖٕ / ٕ( الصعٌدي عبد المتعال , ٓٔ)

 .99ٕ, ود .  العاكوب عٌسى علً ,  ص  9ٔٔ  / ٖ( ٌنظر على سبٌل المثال  : د . مطلوب احمد ,  ٔٔ)

 . 7/( لقمان ٕٔ)

 . 89ٕ /٘(  ٌنظر : ابن منظور جمال الدٌن , مادة ) وقَر( , ٖٔ)

 . 9ٕٕ( ٌنظر : الجرجانً عبد القاهر ,  ص ٗٔ)

 . 8ٖٗ / ٖ(  البٌت فً :المعري أبً العالء , ٘ٔ)

( قصد الدكتور فضل حسن عباس أمثلة البدل النحوٌة لٌنّبه إلى الفرق بٌن ) بدل بعض من كل ( و) بدل ٙٔ)
(  9ٓٗاالشتمال ( استناداً إلى تعرٌؾ بدل االشتمال فً الكتب النحوٌة ) ٌنظر : د. عباس فضل حسن , ص

 ة , لذا نحٌُت منًحى آخر لإلفهام . , وهو تنبٌٌه واٍؾ فً النحو ولكّنُه ٌترك فراؼات عند نقله إلى البالؼ
 .  ٖٗٔ – ٕٖٔ( الشعراء / 7ٔ)
 .  ٕٔ – ٕٓ( ٌس / 8ٔ)
 ( الشاهد ؼٌر منسوب فً كتب البالؼة . 9ٔ)
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 .  7ٕٓ/ ٘, و البؽدادي عبد القادر ,  ٌ٘ٗٔنظر على سبٌل المثال : القزوٌنً , ص
 (  إفهام الطالب حدود الجمل وتمرٌنه على تتّبعها أولى الخطوات فً موضوع ) الفصل والوصل ( . ٕٓ)

 .  7ٓٔو  ٙٓٔ( ٌنظر : الجرجانً عبد القاهر , ص ٕٔ) 
, ود . الجزار  987ٔنهضت دراسات عدٌدة للعنوان , منها على سبٌل المثال : جٌنٌت جٌرار , ( ٕٕ)

م , ورحٌم  7ٕٓٓم , ود . حسٌن خالد حسٌن ,  ٕٔٓٓ, ود . العانً طه محسن ,  998ٔمحمد فكري , 
 م .  ٖٕٔٓم , وفرج حمٌد الشٌخ, ٕٓٔٓعبد القادر , 

  . ٕٓد . حسٌن خالد حسٌن , ص  ( ٌنظر: ٖٕ)
 .     7ٖٔ( ٌنظر:  د . الهاشمً عبد الرحمن , ود . العزاوي فابزة محمد , ص ٕٗ) 

 .  ٖٙ٘  / ٗٔزرى علٌه : عابه . ابن منظور, مادة ) زرى ( ,  (  ٕ٘) 

 .     8ٓٔ(  الجرجانً عبد القاهر, صٕٙ)
 .   9ٓٔ, ص  المصدر نفسه (   7ٕ)
م ,  98ٓٔ(  شرٌجان : لونان مختلفان من كل شًء . مصطفى إبراهٌم وآخرون , مادة ) شرج ( , 8ٕ)

 .  77ٗص
 .  ٔٔٔو  ٓٔٔ(  الجرجانً عبد القاهر , ص9ٕ)
 .  ٔٗالمصدر نفسه , ص ( ٖٓ)
, ود.المراؼً أحمد  ٖٗٔ, والقزوٌنً, ص  7ٕٗ, والسكاكً , ص  7ٔٔ( ٌنظر: المصدر نفسه, ص ٖٔ)

   .      ٕٕٙ  / ٕ,و د.الصعٌدي عبد المتعال ,  9ٙطفى , ص بن مص

 .  8ٕ /(  هود ٕٖ)

 . 9ٔٔم , ص  99ٕٔ(  الجرجانً عبد القاهر , ٖٖ)
 .  8ٕ٘و  7ٕ٘(ٌنظر: د . أبو موسى محمد , ص ٖٗ)

 . ٗٔ /( العنكبوت ٖ٘)

 .  ٕٕٔ, ود . العاكوب , ص  7ٓٔ( ٌنظر:د. المراؼً , ٖٙ)
 . 9ٕاألسدي األقٌشر , ص  (البٌت فً :7ٖ)
 .  7ٕٔ( الجرجانً عبد القاهر  , ص 8ٖ)

 . ٙٗو  ٘ٗ /( ٌس 9ٖ)

 . ٕٖ٘, ود . العاكوب, ص  9ٗٔ, ود . مطلوب احمد , ص  9ٙٔالقزوٌنً , ص  ( ٌنظر:ٓٗ)
 . ٖٔ( ابتداًء من اآلٌة ٔٗ)

 . ٘٘ٙ / ٖ( الزَمخشري جار هللا , ٕٗ)

 . ٕٙٙ – ٕٗٙ /( البقرة ٖٗ)

 /ٔ, والخازن علً بن محمد ,  9٘ٔ /ٔ, والبٌضاوي ناصر الدٌن  ,  ٕٖٗ /ٔر: الزمخشري, ( ٌنظٗٗ)
 .7ٖ / ٕ, واآللوسً محمود عبد هللا ,   ٕٔٓ

 . 7ٔٙ / ٕ( ذكر معنى االستفهام االندلسً أبو حٌان  , ٘ٗ)

 . ٕٙ( القزوٌنً  , ص ٙٗ)

 المصادر والمراجع  :
 القرآن الكرٌم   (ٔ
ه , تحـ : علً عبد الباري عطٌة ,  ٘ٔٗٔه ( ,  7ٕٓاآللوسً شهاب الدٌن محمود بن عبد هللا ) ت  (ٕ

 , بٌروت : دار الكتب العلمٌة. ٔروح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانً , ط
, ب لسان العره ,  ٗٔٗٔه ( ,  7ٔٔابن منظور جمال الدٌن أبو الفضل محمد بن مكرم بن علً ) ت   (ٖ

 , بٌروت : دار صادر. ٖط
, القاهرة :  ٔدالالت التراكٌب دراسة بالؼٌة , طم ( ,  979ٔ –ه  99ٖٔد . أبو موسى محمد ,)  (ٗ

 مكتبة وهبة . 
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دٌوان األقٌشر األسدي , بٌروت : دار م ( , صنعة : د . محمد علً دقّة ,  997ٔاألسدي األقٌشر , )  (٘
 صادر . 

ه ( , تحـ : صدقً  ٕٓٗٔه ( , )  7ٗ٘سؾ بن علً بن حٌان ) ت األندلسً أبو حٌان محمد بن ٌو (ٙ
 البحر المحٌط , بٌروت : دار الفكر . محمد جمٌل , 

م  , تحـ : عبد السالم محمد هارون , خزانة األدب  997ٔ -هـ  8ٔٗٔالبؽدادي عبد القادر بن عمر ,  (7
 , القاهرة , مكتبة الخانجً  .  ٗولّب لباب لسان العرب , ط

ه , تحـ : محمد عبد الرحمن  8ٔٗٔه ( ,  8٘ٙاوي ناصر الدٌن أبو سعٌد عبد هللا بن عمر ) ت البٌض (8
 , بٌروت : دار إحٌاء التراث العربً .  ٔأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل , طالمرعشلً , 

م , تحـ : أبو فهر  99ٕٔ –ه  ٖٔٗٔه ( ,  7ٔٗالجرجانً أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ) ت  (9
 , القاهرة : مطبعة المدنً , جدة : دار المدنً .  ٖدالبل اإلعجاز , طحمود محمد شاكر , م

م , العنوان وسمٌوطٌقٌا االتصال األدبً , مصر : الهٌبة المصرٌة  998ٔد . الجزار محمد فكري ,   (ٓٔ
 العامة  للكتاب .

بلعابد , تقدٌم : د.  عتبات من النص إلى المناص , ترجمة : عبد الحقم ,  8ٕٓٓجٌنٌت جٌرار ,  (ٔٔ
 , بٌروت : الدار العربٌة للعلوم ناشرون .  ٔسعٌد ٌقطٌن , ط

األصول دراسة أبٌستمولوجٌة ألصول الفكر اللؽوي م (  ,  99ٔٔ –ه  ٔٔٗٔد . َحّسان تّمام , )  (ٕٔ
 العربً , الدار البٌضاء : دار الثقافة . 

فً نظرٌة العنوان مؽامرة تؤوٌلٌة فً شإون العتبة النصٌة , م ( ,  7ٕٓٓد . حسٌن خالد حسٌن , )  (ٖٔ
 , دمشق : دار التكوٌن .  ٔط

, دمشق : دار  ٔشإون العالمات من التشفٌر إلى التؤوٌل , طم ( ,  8ٕٓٓد . حسٌن خالد حسٌن , )  (ٗٔ
 التكوٌن . 

حٌح : محمد ه , تص ٘ٔٗٔه ( ,  7ٗٔالخازن عالء الدٌن علً بن محمد بن إبراهٌم بن عمر ) ت  (٘ٔ
 , بٌروت : دار الكتب العلمٌة .  ٔ, ط لباب التؤوٌل فً معانً التنزٌلعلً شاهٌن , 

 , دمشق : دار التكوٌن .  ٔ, طعلم العنونة م ( ,  ٕٓٔٓد .رحٌم عبد القادر , )  (ٙٔ
ه (  , ب ت , تحـ : ٌوسؾ الحمادي ,  8ٖ٘الزمخشري جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر ) ت  (7ٔ

 الكشاؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل , الفجالة : مكتبة مصر .  
م ( , تحـ : د . خلٌل  ٕٔٓٓ –ه  ٕٕٗٔه ( )  77ٖالسبكً بهاء الدٌن أبو حامد أحمد بن علً ) ت  (8ٔ

 , بٌروت : دار الكتب العلمٌة . ٔعروس األفراح فً شرح تلخٌص المفتاح , ط إبراهٌم خلٌل , 
م (  , تحـ : د .  ٕٔٔٓه ( )  ٕٙٙسكاكً أبو ٌعقوب ٌوسؾ بن أبً بكر بن محمد بن علً ) ت ال (9ٔ

 , بٌروت : دار الكتب العلمٌة .   ٕ, مفتاح العلوم , طعبد الحمٌد هنداوي 
بؽٌة اإلٌضاح لتلخٌص م ( ,  ٕ٘ٓٓ –ه  ٕٙٗٔ)  ه ( , 9ٖٔٔد .الصعٌدي عبد المتعال ) ت   (ٕٓ

 , مكتبة اآلداب .  7ٔة , ط المفتاح فً علوم البالؼ
 –البٌان  –المفصل فً علوم البالؼة ) المعانً م ( ,  ٕٓٓٓ –ه  ٕٔٗٔد. العاكوب عٌسى علً , )  (ٕٔ

 البدٌع ( , جامعة حلب : مدٌرٌة الكتب والمطبوعات الجامعٌة . 
ألردن : البالؼة فنونها وأفنانها ) علم المعانً ( , ام ( ,  99ٕٔ –ه  ٖٔٗٔد.عباس فضل حسن ,)   (ٕٕ

 دار الفرقان . 
,  ٔالعنوان فً الشعر العراقً الحدٌث دراسة سٌمٌابٌة , طم ( ,  ٖٕٔٓفرج حمٌد الشٌخ , ) د .  (ٖٕ

 بٌروت : دار ومكتبة البصابر . 
علم المعانً ) دراسة بالؼٌة ونقدٌة م ( ,  ٕٓٔٓ –ه  ٖٔٗٔد  . فٌود بسٌونً عبد الفتاح , )   (ٕٗ

 , القاهرة : مإسسة المختار للنشر والتوزٌع .  ٖلمسابل المعانً ( , ط
م ( , تحـ : د . عبد الحمٌد  7ٕٓٓ –ه  8ٕٗٔه ( , )  7ٖ9القزوٌنً جالل الدٌن الخطٌب ) ت   (ٕ٘

 , القاهرة : مإسسة المختار .  ٖاإلٌضاح فً علوم البالؼة , طهنداوي , 
علوم البالؼة ) البٌان , المعانً , البدٌع ( , ه ( , ب ت ,  7ٖٔٔلمراؼً أحمد بن مصطفى ) ت د. ا (ٕٙ

 بٌروت : دار الكتب العلمٌة . 
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معجم المصطلحات البالؼٌة وتطورها , بؽداد : م ( ,  98ٙٔ –ه  ٙٓٗٔد . مطلوب أحمد , )   (7ٕ
 مطبعة المجمع العلمً العراقً . 

,  ٕالبالؼة والتطبٌق , طم ( ,  999ٔ –ه  ٕٓٗٔصٌر حسن , ) د . مطلوب أحمد , و د . الب  (8ٕ
 جامعة الموصل : دار الكتب  . 

شرح دٌوان أبً م ( , تحـ : د . عبد المجٌد دٌاب ,  ٕٕٔٓه ( , )  9ٗٗالمعري أبو العالء ) ت   (9ٕ
 , القاهرة : الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب  . ٕالطٌب المتنبً , ط

,  ٕٔجواهر البالؼة فً المعانً والبٌان والبدٌع , ط م ( ,  978ٔ –ه  98ٖٔالهاشمً أحمد , )   (ٖٓ
 بٌروت : دار الفكر . 

م ( ,  ٕ٘ٓٓ –ه  ٙٔٗٔد . الهاشمً عبد الرحمن علً , ود . العزاوي فابزة محمد فخري , )   (ٖٔ
 , األردن : دار المٌسرة .  ٔ, ط  تدرٌس البالؼة العربٌة ) رإٌة نظرٌة تطبٌقٌة محوسبة (
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