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 �نسجام�ودوره�0ي�فهم�الِخطاب�الّدي���ا�عاصر
 

  عبد�الغ���سلمان

  قسم�اللغة�العربية�وآدا§�ا،�الجامعة�Dس�مية�العا-ية،�ا-ل>Âيا

 خRصة�البحث
يخ�محّمد�الغزا«ي،�وØدراك��çدف�هذا�البحث�إ«ى�دراسة�بعض�الّنصوص�من�خطاب�كت

ّ
اب�"كفاح�دين"�للش

�وا-ستوى� �الّنحوّي، �ا-ستوى �ا-قام، �Ñي: �ال°� �عناصر��نسجام �طريق �عن �ا-تضمنة غوّية
ّ
�الل �ا-عاني م�Õا

�والّسياق؛�مما�يساهم��ي�إثبات�انسجام�الّنّص�الذي�يع>ن� الّصر�ّي،�وا-ستوى�الّصوتّي،�والقرائن�ا-عنوّية،
�ع�ا-تلّق  �وغايا��اي �الّنصوص �فهم �عناصر��ى �توضيح �ع�ى �الّتحليل �خ�ل �من �البحث �ويحاول �من�. نسجام

�الل ;اث
ّ
�ال� �ع�ى �معتمدا �الواéي ;اث�غو الخطاب

ّ
�ال� �استطاعة �منه �مبينا �نحو�النّص، �بعلم �ا-عت�� �العربّي ّي

�الوافالل �العربّي �تبعاغوّي �اللغوّية، �الغرب �معطيات �مع ��ðللّتما� ��لذلك�ية �الوصفّي�اّتبع �ا-نهج البحث
�الت ��نسجام �بطبيعة �الّنظرّي �بالجانب �اهتّم �حيث �بعضاحلي�ّي، �بعُضها ل �يكّمِ �ال°� ��ي�وعناصره �وتتعاون ،

�بينما� �الّن÷�ّ�، غة
ّ
�الل �وعلم ;اثية

ّ
�ال� �ا-صادر�العربّية �ب>ن �دراس�Úا �تكون �حيث �ا-قصود؛ �الهدف �إ«ى الوصول

  لبيان�نصوص�من�الخطاب.��الجانب�الّتحلي�ّي�يستخرج�تلك�العناصر 
  مقدمة

ن�من�توضيحه�و الحاجة�إ«ى�تحليل�الخطاب�قديما�وحديثا�فقد�اقتضْت 
ّ

فهمه�سواء�أكان�هذا�،�بطريقة�تمك
أم�P،�فبذل�العلماء�العرب�القدامى�جهودهم�الكب>;ة��ي�إبراز�ا-ناهج�العديدة�ا-ختلفة�طبقا��الخطاب�دينيا

فهمهم�وأفكارهم�وعقولهم؛�وذلك�ما�قبل�الّسبعينّيات�إ«ى�منتصفها��Pخت�ف�طبيعة�الخطاب،�ووفقا�لقدرة
�الّدراسات� ��ي �الّنّص �لسانّيات �العشرين �القرن �من �بواكر�الّسبعينّيات ��ي �ظهرت �ثّم �العشرين. �القرن من

غوّية،�مس�Úِدفة��هتمام�باPنسجام��ي�مجاPت�تحليل�ا
ّ
قة�ّص،�ومهتّمة�باÈمور�ال°��لها�ع�لخطاب�أو�النالل

�ا-تلقّي�وإفهامه�وقوع�ا-باشر�ب>ن�الّنظرّيات� �وقعت��ي�فهم غوّية�والّتواصلّية�ال°�
ّ
�بحل�Dشكالّيات�الل لغوّية

�جهود� �من �مستفيدين �ا-جال �هذا �ع�ى �الباحث>ن �عناية �انصّبت
َ
�ثّمة �ومن ��جتماعّية. �والّنظرّيات �لسنّية

�الباحث �وهذا�مقصد �ا-عاصرين. �للمتلّقي��ي�الخطاب�العربّي؛��العلماء�الغربّي>ن من�أجل�تعميم�Dفادة�§�ا
  .�Discourse Analysisكفائدة�نظ>;ه�Dنجل>Âي�باعتبار�تحليل�الخطاب�

  ���والغرب�ا�حدث%نالعلماء��نسجام�لدى�
�الذي�يعّد�من�رواد�الّتجديد��ي�الّنحو،�ووصفه�غ>;�قليل�من�الّدكتور�تّمام�حّسانيفهم�الباحث�من�مباحث�

�معناها� �العربية غة
ّ
�بـــ(الل �ا-شهور �كتابه ��ي �بعينه ��نسجام �يعرف �يكن �ولم �بذلك، �العرب غة

ّ
�الل علماء

�تكامل �إذا غوّي
ّ
�الل �"الّنظام �إن �ذلك: ��ي �يقول �وإنما �مانعا�ومبناها)، �جامعا �يجعله �وظيفي �واكتمال �عضوي

�يصعب ���ðء"�بحيث �إليه �يضاف �أو�أن ���ðء �منه �يستخرج �يقص�).١(أن �الّنظام�وكان غوّي
ّ
�الل �بالّنظام د
� ��ي �يكمن �العربّية غة

ّ
�الل �سّر�فصاحة �أن �يرى �ح>ن �الصوتّي �والّنظام �الّصر�ّي �والّنظام ��نظمة�الّنحوّي هذه

�ثة.�
ّ
حيث�يقول:�"إنه�ينشأ�عن�طريق�الّروابط�ا-عنوّية��Coherenceوعّرفه�خليل�إبراهيم�باسم��ق�;ان�الث

�ال �من �ا-تلّقي �يستخلص �فع�،�ال°� �الّنّص ��ي �يكون �قد �وبعضها �و�س�;جاع، �الّتخزين �طريق �عن خطاب
�الخار�ي" �الّسياق �طريق �عن �إل¾�ا �يحيل ��).٢(وبعضها �الّتماسك �أو ��نسجام لدى��)١(�Coherenceوأما

                                                           
  .٣١٢م)، ص ٢٠٠١حّسان، متّام، الّلغة العربّية معناها ومبناها، (املغرب: دار الّثقافة،    ١
 .٢١٩م، ص ٢٠٠٧، ١ّيات وحنو الّنّص، عمان: دار املسرية، طخليل، إبراهيم، يف الّلسان   ٢
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� �تحّدث �فقد �ا-عاصرين، �الغرب �بوجراندالّنّصي>ن �"إجراءات��دي �بأنه �ناقشه �حيث ��نسجام �موضوع عن
ط�به�

ّ
;ابط�ا-فهومّي�واس�;جاعه"تتنش

ّ
;�عالم�غربّي��).٢(عناصر�ا-عرفة�Øيجاد�ال� ّ̀ عنه��Jeanne Fahnestockوع

�الّنّص" �تنظيم �عن �الّناتج Ãا-ع�� �تدفق �إدراك �من �القارئ ن
ّ

�تمك �ال°� �"الكيفّية �الّتعريفان��).٣(بأنه وهذان
ديد�لفظّيا�ودPلّيات`;زان�ع�قات�تؤكد�ع�

ّ
�الّتماسك�الش �ضرورة �لنّص�أو�خطاب�ما،��ى ب>ن��جزاء�ا-كّونة
  ح°�Ãيتيسر�للمتلّقي�فهم�الخطاب�الذي�يقصده.�

  عناصر��نسجام
 �Speechي�الّصعيد�العربّي�القديم�بـ(لكل�مقام�مقال�Context of situationُوعرف�ظاهرة�(ا-قام)�:��ا�قام�-

eventبمقياس� �وافق�مقت��Ã�ä،�ولكل�كلمة�مع�صاحب�Úا�مقام)،�كما�يوَزن�الك�م تمّ>�Âحسنه�من�قبحه�إذا
�-ناسبته �وفقا �بـ(�).٤(الحال �يوسم �بطابع �جاء �ا-عاصر�فقد �الغربّي �الّصعيد ��ي �ا-قام  Context ofوأما

Situationوقد�خدم�مصالحه�باحث�غربّي�لغوّي�يقال�ف>;ث��،(Firth)إزاء�تماسك�الّنّص�للّنّص،�وهو�كما��)٥
ويّتكل�عليه�الّنظام��جتماéّي�من�أنظمة��)،٦(حول�علم�الّدPلة�والوصفّية�يرى�ا-حور��سا¶���الذي�يدور 

�إ«ى� ��äتف� �ال°� ��جتماعّية روف
ّ
�والظ �الخارجّية �وا-تحّوPت �الع�قات �له �تخضع �ح>ن �وذلك �ثة؛

ّ
�الث Ãا-ع�

  ).٧(أداء�ا-قال
�الوظيفّي �- �ث��:)Functional Level(�ا�ستوى �عن �عبارة �الوظيفي �العربّية�فا-ستوى ��ي �لغوّية �أنظمة ثة

�وت �الفصuى، ��ي ��نظمة �هذه �س ى غوّي،
ّ
�الل �الّتحليل �طبقامجال �الّنّص Ãمع�� �ال°���لتوضيح غوّية

ّ
�الل للقيم

� �ا-تلّقي �تساعد �وÑي غة،
ّ
�الل �نظام �§�ا �معانييع�;ف �ع�ى �الّتعرف �تحيط��ي �ال°� كلّية

ّ
�الش �ع`;�الع�قات ؛

ها�إ«ى�تمام�انسجام�الّنّص،�وÑي:�ا-ستوى�الّنحوّي�والّصر�ّي�والّصوتّي��وتؤّدي�بالكلمات�والجمل��ي�الّنّص،
ّ
كل

  ���������������������������������������                                               والّدP«ي�وا-عجم�.
غة�خمسة،�تتألف�أر )Syntactical Level(ا-ستوى�الّنحوّي��-أ

ّ
  بعة�م�Õا�لغرض�ا-ع�Ã،�وÑي:�.�الّنظام�الّنحوّي�لل

��مر� -١ �مثل: لب
ّ
�والط �والّتأكيد، �والّنفي �وDثبات �الخ`;�وDنشاء �مثل �العامة �الّنحوّية �ا-عاني �من ِصْنف

رط�والقسم�والّتعّجب�إلخ.�
ّ

  والّن
��و�ستفهام�والّدعاء�والّتمّ��...،�ومثل:�الش
 ب�ا-فردة�مثل:�الفاعلّية�وا-فعولّية�إلخ.�طائفة�من�ا-عاني�الّنحوّية�الخاّصة�أو�معاني��بوا -٢
�عند� -٣ �صالحة �تكون Ã°ح� �عل¾�ا، �معنوّية �قرائن �وتكون �الخاّصة �ا-عاني �ب>ن �تربط �الع�قات �من مجموعة

سبة�والّتبعّية.�
ّ
 تركي��ا�لبيان�ا-راد�م�Õا،�وذلك�مثل:�الع�قة�Dسناد�والّتخصيص�والن

أحد�إفراد�كّل�عنصر�مما�سبق�ذكرها،�وب>ن�بقية�أفراده�كأن�نرى�خ�قية�أو�ا-قاب�ت�ب>ن�وجود�القيم��  -٤
م�وأشبه�ذلك.�

ّ
 الخ`;��ي�مقابل�Dنشاء،�أو�ا-دح��ي�مقابل�الذ

                                                                                                                                                                                   
الّلغويّة، وهي:  هو أحد املعايري الّسبعة للّنصّية اليت اقرتحها دي بوجراند يف كتابه: الّنّص واخلطاب واإلجراء، اليت يعتمد عليها الّتحليل للّنصوص    ١

 )،(Informativityواإلعالم  ،(Acceptability)والقبول  ،(Intentionality)والقصد Coherence) ، واحلبك ()Cohesion(الّسبك 
 . (Intertextuality)والّتناص، Situationality)( واملقامّية

 .١٠٣م)، ترمجة: متّام حّسان، ص ٢٠٠٧، ٢دي بوجراند، روبورت، الّنّص واخلطاب واإلجراء، (القاهرة: عامل الكتب، ط    ٢
٣  Jeanne, Fahnestock, Semantic and lexical coherence, pg. 400.  ،نقًال من شبل حمّمد، عزة، علم لغة الّنّص الّنظريّة والّتطبيق

 .١٨٤م)، ص ٢٠٠٧، ١(القاهرة: مكتبة اآلداب، ط
، وحّسان، متّام، الّلغة ٣٠٦- ٣٠٥م)، ص ١٩٩٤، ١انظر: عبد املطلب، حمّمد، البالغة واألسلوبّية، (لبنان: لوجنمان الّشركة املصريّة العاملّية، ط    ٤

  .٣٣٧- ٣٣٦م)، ص ٢٠٠١العربّية: معناها ومبناها، (دار الثّقافة: الّدار البيضاء، 
) Contextual Approach، وهو زعيم مدرسة لندن اليت عرفت باملنهج الّسياقي (م) باحث لغوّي غريب١٩٦٠-م١٨٩٠ث (هو ر. ج. فري      ٥

 م األصوات، وقد لوحظ فيه تأكيده على دراسة الوظيفة االجتماعّية واألصوات واملعاين يف الّسياق.الذي أسهم يف الّدالالت الّلغويّة وعل
 .٩٤-٩٣، واملوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص ٣٣٧انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص     ٦
 انظر: حّسان، املرجع الّسابق نفسه.    ٧
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٥- �Ãالعنصر�الخامس�مغاير�-ا�سبقه�من�عناصر�الّنظام�الّنحوّي،�حسب�علماء�الّصرف�والّصوتّيات�بوصفه�مب�
عن�معاني��بواب،�وللّتعب>;�عن�الع�قات،�إذ��Pيوجد�للّنحو�مب��Ãلعلم�الّنحو�من�ا-باني�الّصالحة�للّتعب>;�

من�ا-باني�سوى�ال°��جاءت�من�الّصرف�نتيجة�لتحليل�الّنّص،�ولذلك�صعب�الّتفكيك�بي�Õما�لشدة�تداخل�
  الواحد�مع��خر.

�الّصر0يّ �-ب �النّ �:�Morphological Levelا�ستوى ��ي �البنية �مستوى �الّصر�ّي �ا-ستوى غوّي�يعّد
ّ
�الل ظام

�تحليل �طرق ��ي ��كيد �الّزائد حظ
ّ

�الل �الحديث�كموضع �من��).١(الّنحوّي �ا-لحوظ�جاء �أن Ã�¶مو� ��Éاد ورأى
غة،�الذين�التفتوا�إ«ى�الع�قة�ب>ن�صيغة�الكلمة�ووظيف�Úا�ع�ى�مستوى�الّصرف��ي�ال�ّ;كيب�

ّ
مؤّر1ي�علم�الل

;ابط�بي�Õما�كا-عاني�الوظيفّية�الّنحوّية�ال°��ع�ى�مستوى�الّنحو؛�وهذا�ما�يّؤكد�حجة�تّمام�حّسان��
ّ
ي�وقع�ال�

غة�يتألف�من�ث�ثة�أعمدة،�وÑي:�
ّ
طائفة�من�ا-عاني��- �١توجب�ثنائّية�للمب��Ãالواحد.�وأما�ا-ستوى�الّصر�ّي�لل

�الّتص �إ«ى ��خر�يعود �وبعضها �والحرفّية، �والفعلّية ��سمّية �مثل �(الّتقسيم) �إ«ى �بعضها �يرجع ريف�الّصرفية
واصق�والّزوائد��-٢؛�مثل�Dفراد�وفروعه،�والّتكلم�وفروعه

ّ
مجموعة�من�ا-باني�تمتثل��ي�الّصيغ�الّصرفّية�والل

�ا-ع���Ã-�٣؛و�دوات �ب>ن �الخ�فية �أو�القيم �ا-قاب�ت �من �وأخرى �Dيجابّية، �العضوية �الع�قات �من طائفة
Ãوا-ب��Ãوب>ن�ا-ب��،Ã٢(وا-ع�.(  

�الّصو �-ج ��:�Phonological Levelتّي ا�ستوى �لدى �عناصر�الّتحليل �من �ظهوره كر-يعّد
ّ

�بالذ ري��-أخّص
ّ
منظ

فظ�ومحتوى�Dرادة.�وهو�نظام�يدرس�من�
ّ
غة،�-عرفة�الع�قة�ب>ن�ظاهر�الل

ّ
الّتحويل��ي�محاو��Pم�لتيس>;�الل

)� ��صوات �Phoneticsعلم �ا) �§�ا �ويجرى �§�ا، �تنطق �ال°� �العضوّية �للحركات �أوصاف �الّنطقّي��ي لجهاز
)Articulation apparatus� �الوصف�) �هذا �ع�ى �ويتعّرف �ع`;�الّنطق، �الحركات �تلك �ت�زم �ال°� و�ثار�الّسمعّية

  با-�حظة�الخارجّية�من�الّدارس.�
غوّية�ا-كّملة�-عاني�الجمل،�ال°���:�Semantic Levelا�ستوى�الّد�Ïي�-د

ّ
يعّد�ا-ستوى�الّدP«ّي�من�العناصر�الل

��ي �الع�قات �فهم �ع�ى �تكشف� تساعد �إ�Éا �حيث �من �ومعان¾�ا، �ا-فردات �ب>ن �والع�قات �الّنحوّية، ;اكيب
ّ
ال�

غوّي�لتنتج�منه�دPلة�واحدة�أو�أك½;.�ورأى�تّمام�
ّ
الحجاب�عن�ا-عاني�ا-حتملة�داخل�الجمل�ع`;�الّتحليل�الل

غوّية�ع�ى�جميع�العناصر،�
ّ
الذي�يحتوي�ع�ى�العنصرين��Pيستغ���أحدهما�حّسان�أنه�بؤرة�تحليل�ا-عاني�الل

��ّول: ��خر، �ا-عجمّ�،��عن Ãوا-ع�� �الّصوتّي)، �والّنظام �الّصر�ّي �والّنظام �الّنحوّي �(الّنظام �الوظيفّي Ãا-ع�
�الحالية �والقرائن �ا-قال �أداء �ظروف اني:

ّ
�والث ��خرى، �ا-قالية ��).٣(والقرائن �قولهم: �ذلك �أمثلة عندي��-ومن

،�لنجد�أ�Éا�مختلفة�ع�ى�الّرغم�ذا�أمعنا�الّنظر�إ«ى�هذه�الكلماتوإ�عندي�ثوب�من�خز.�-خز،�تقديرها:�ثوُب�
�.Ãضافة،�وهذا�هو�مناط�ك�مهم�إ«ى�إبراز�ا-ع�Dمن�أن�ظاهرها�يرتدي�  

نه�يمتاز�باÈصوات،�È �يرى�ف>;ث�أن�وظيفة�أو�عم��معجميا�:Lexicographical Level:�ا�ستوى�ا�عجمّي �-ه
فوّي،�و�نفّي 

ّ
ـــــك)،�قائ��إن�صوت�ا-يم�يوصف�بــــــ(الش

َ
ـــل

َ
ـــــك)�و(فـ

َ
ــلـ

َ
،�يفرق�ب>ن�كلمة�وأخرى،�وكان�يمثل�له�بـــــ(مـ

�الّدور� �أن �ويؤكد �وا-هموس)، �و�حتكاكّي، �و�سنانّي، فوّي،
ّ

�بـــ(الش �يوصف �الفاء �صوت �بينما وا-جهور)،
انية��ي�ا-عجمّ��تحّقق�ف¾�ما�من�حي

ّ
انية،�وتختلف�كذلك�دPلة��و«ى�عن�الث

ّ
ث�إن�الكلمة��و«ى�تمّ>�Âعن�الث

  ا-عجم.�

                                                           
 .٧٨املوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص انظر:     ١
، واحلسن، علم الّداللة، املرجع ٣٧، واملوسى، نظريّة الّنحو العرّيب، املرجع الّسابق، ص ٣٦انظر: انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص    ٢

، عبد الّسالم، أمحد شيخ، الّلغويّات العاّمة، (كواالملبور: اجلامعة ٢١٢-٢٠٣ص  ، وياقوت، فقه الّلغة، املرجع الّسابق،١١٣، ٩٣- ٩٢الّسابق، ص 
 وما بعدها. ٢٦٣م)، ص ٢٠٠٦، ٢اإلسالمّية العاملّية مباليزيا، ط

ت، فقه الّلغة، املرجع ، وياقو ٩٤م)، ص ٢٠٠١، ١احلسن، شاهر، علم الّداللة الّسمانتيكّية والربامجاتّية يف الّلغة العربّية، (بريوت: دار الفكر، ط   ٣
 .٢٢٧الّسابق، ص 
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  القرائن
،�وقد�ك½;ت�شواهدها��ي�

ّ
;اث�العربّي�ظاهرة�لم�تكن�مختفية�لدى�علماء�العرب�القدامى�قط

ّ
القرائن��ي�ال�

ة،�وتتوسم�سما��ا�ع�ى�توضيح�الكلمات�كت��م�العربّية�منذ�القدم؛�فض��عن�القرآن�الكريم�والّسّنة�الّنبويّ 
وهذه�القرائن��ربع��ي�الّنقاط�وفهمها،�ال°��لوPها�لعُسر�طريق�الّتواصل�وصُعب�تفاهم�البعض�مع�البعض.�

  �تية:
  .القرائن�ا�عنوّية�-أ

ّل�ما�يعمل�قرينة�Dسناد:�Ñي�الع�قة�ال°��تربط�ب>ن�ا-بتدأ�وخ`;ه،�وب>ن�الفعل�وفاعله�أو�نائبه،�وب>ن�ك�-١
� �إ�Éا طيف

ّ
�الل �عبد �ويقول �كا-صدر�وا-شتقات �فاعله، �أو�نائب �وفاعله �الفعل �عمل �طْبع �فهمها�ذات يصعب

فظّية�لكي�يتّم�عملها،�مثال�ذلك�قوله�تعا«ى:��أحيانا،�و�Pتعمل�منفردة
ّ
َما��بل�تحتاج�إ«ى�بعض�القرائن�الل ِإنَّ

َماءُ 
َ
ُعل

ْ
�ال �ِمْن�ِعَباِدِه َه

َّ
�Ãالل

َ
�ïف��َيْخ� �Dعرابية�لعسر�تحديد�الفاعل��ي�هذه��ية�ا-شار�٢٨اطر: ،�لو�Pالع�مة

  إل¾�ا،�والع�مة�Dعرابّية�قرينة�لفظّية.
�ل�-�٢ �اجتمعت �ال°� �وÑي �الّتخصيص: �ا-فاعيلقرينة �جميع �ويسّم�Ãديه �و�ستثناء، ،Â<والّتمي� �والحال، ،

  قية�القرائن�الّسالف�ذكرها.�القرينة�ا-عنوّية�الك`;ى�تخصيصا�Èنه�يتفرَّع�عنه�با
سبة:�وÑي�قرينة�ك`;ى�كالّتخصيص،�وتلحقها�قرائن�معنوّية�فرعّية�مثل�القرائن�ا-عنوّية�ا-تعّددة��-٣

ّ
قرينة�الن

سبة��ي��عتبار�أنه�أيضا��ي�قيد�عاّم�ع�ى�ع�قة�Dسناد،�وهذا�
ّ
تحت�قرينة�الّتخصيص،�ووضع�حسان�الن

 Dلحاق.�القيد�هو�الذي�يجعل�ع�قة�D�Ãسبة�تفيد�مع�
ّ
  سناد�نسبّية؛�والن

�الّنعت،��-٤ �وÑي ��ربعة، �الفرعّية �القرائن �إل¾�ا �تنضوي �ال°� �أو�معنوية �ذهنية �قرينة �وÑي �الّتبعّية: قرينة
  والعطف،�والّتوكيد�وDبدال،�وÑي�كغ>;ها�من�القرائن�ا-عنوّية�الّسابقة؛�تتعاون�معها�قرائن�أخرى�لفظّية.

تجعلها�قرينة�معنوّية�ع�ى�Dعرابات�ال°��خالفة:�وÑي�تعّد�مظهرا�من�قبيل�مظاهر�القيم�الخ�فّية�قرينة�ا-�-٥
�رآها�حسان�أعّم�من�أن�تكون� �وتكون�ب>ن�ا-ع��Ãوا-ع��Ãوب>ن�ا-ب��Ãوا-ب�Ã،�والقيم�الخ�فية�كما ا-ختلفة،

�إذ �وأما �معنوّية، Ãتسم� Ãوا-ع�� Ãا-ع�� �ب>ن �كانت �وإذا �فقط، �تص>;�قرينة�معنوية Ãوا-ب�� Ãا-ب�� �ب>ن �كانت ا
  �).١(لفظّية

يخ�محّمد�الغزاÏي
ّ

  :نموذج�نص�تحليLي�من�خطاب�الش
�وا-سيحّية �Dس�م �ب>ن �الّتعاون �لو�: �ووددت �وDس�م... �الّنّصرانّية �ب>ن �ا-طّرد �القديم Âاع

ّ
åال� ��ي �مليا "فكرُت

� �أرtى �إنسانّية �دعائم �ع�ى �الّدين>ن �ب>ن �الع�قة �تتيح�استقرت �راشدة �قاصدة ة
ّ
�خط �من �أما �وتساءلت: وأرق.

ة�قاصدة�راشدة�تتيح�-باد�Îما�أن�
ّ
Èتباعهما�أن�يعيشوا�أصفياء�أنقياء�وإن�اختلفت�عقائدهما؟�أما�من�خط

�تنصف� �راشدة �قاصدة ة
ّ
�خط �من �أما �الحروب؟ �ويلقح رر،

ّ
�الش �يقدح �صدام �دون �الحياة �ميادين ��ي تلتقي

�أصحاب�رساPت�الّسماء�وتشرف�الّضم> �الذين�ينسبون�أنفسهم�إ«ى�هللا �روع�الّناس�أن �وتنفث��ي ;�الّدي�ّ�،
سلوك�يستحّق��ح�;ام�وDعجاب؟�لسُت�جانحا�إ«ى�الخيال��ي�هذا�الّتم��،�و�Pبعيدا�عن�الواقع.�أنا�أعلم�أن�

�مو  �ويجعلهم �نصارى �وبعضهم �مسلم>ن �بعضهم �أقوام �ب>ن �يجمع ه
ّ
�كل �للّدين �الّتهجم �من �نوعا اطن>ن�هناك

  �).٢(معتدل>ن"

                                                           
، وعبد ١٨٥-١٦١، وانظر: محيدة، نظام االرتباط والّربط، املرجع الّسابق، ص ٢٠٤-١٩١انظر: حّسان، الّلغة العربّية، املرجع الّسابق، ص    ١

، ٣١٦-٣٠٩م)، ص ٢٠٠٨، ١اإلمام البخاري، طالّلطيف، حمّمد محاسة، العالمة اإلعرابّية يف اجلملة بني القدمي واحلديث، (القاهرة: مكتبة 
، ومزوز، األحكام الّنحويّة، املرجع الّسابق، ص ١٧٨-١٣٣م)، ص ٢٠٠٩، ١وكاكل عزيز، كوليزار، القرينة يف الّلغة العربّية، (عمان: دار جلة، ظ

٢٧٤. 
 .١٤الغزايل، كفاح دين، املرجع الّسابق، ص      ٢
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امل
ّ

ب>ن�ا-سلم>ن�والّنّصارى،�مما�دفع��يتحّدث�الّنّص�عن�أنواع�ا-شاكل�ا-ختلفة�ال°��تقع�دائما:��ا�ع���الش
،�لرؤساء��ديان�الذين�يحملون�ة�ال°��يمكن�أن�تكون�طريقة�فريدةالكاتب�إ«ى�الّتفك>;��ي�الخطوات�الّسليم

بغض�النظر�مطمئن>ن؛��فاهم�بعضهم�مع�بعض�ويعيشوا�جميعاعهم،�ليتع�ى�عاتقهم�مسؤولّية�الّدين�وأتبا
  عن�عقائدهم.

  عناصر��نسجام
ذكر�محّمد�الغزا«ي��ي�مس�Úل�الّنّص�مقام�حالة�الخصومة�أو�الخ�ف�الخالد�ب>ن�الّنّصرانية�وDس�م،��-:ا�قام

يتخذوا�سبل�الّس�م�فيما�بي�Õم.�ومن�هنا�وهذا�القول�موّجه�إ«ى�ا-سيحّي>ن�وا-سلم>ن�ع�ى�الّسواء،�ليتن��وا�ول
�من� رف>ن

ّ
�الط �وإنقاذ �البالغ��همّية �العمل �هذا �تنفيذ �ع`;ها �يمكن Ã°ش� �جوانب ��ي �العمل ة

ّ
�خط �له ظهرت

� �طبقها �لو �مثالية �خطوات �عن �باحثا �ابتدر �ولذلك Âاعّية،
ّ
åال� �شّر��وبئة �بعضهم �Èمن رف>ن

ّ
�الط ك�

ة�مفادها�أن�الّدنيا�إذا�كانت�خالية�من��من�والّس�م�و�ستقراء،�فما�فالغزا«ي�يطرح�تساؤPت�منطقيّ  .بعض
�Úم�خلقا�وعبادة،�فلم��Pيعملون�ع�ى�

ّ
ته؛�وإذا�كان�قادة��ديان�أفضل�ب���جنسهم�ومل

ّ
نفع�العيش�ف¾�ا�وما�لذ

سامح�الّدي�ّ��ب>ن�Dس�م�وا-سيحّية��
ّ
ي�ضوء�تعاليم�القرآن�زرع�ا-حبة�ونبذ�العنف؟�فا-قام�هنا�قصد�به�الت

  الكريم�ال°��تنّص�ع�ى�قبول��خر.
حوّي):

ّ
يخ�محّمد�الغزا«ي�الك�َم��ي�هذا�الّنص�ّكث>;ا�بالجملة�الفعلّية،�ال°���ا�ستوى�الوظيفّي�(الن

ّ
افتتح�الش

�ع`;ه� �يمكن �الوحيد �الحّل �عن �باحثا �وا-سحي>ن، �ا-سلم>ن �ب>ن �القائم Âاع
ّ
åال� �أزمة �حول �تفك>;ه �ع�ى تدّل

 ; ّ̀ �وع �بي�Õما، �ا-تبادل �والّتجّدد�الّتعاون �الحدوث �Øفادة �ذلك �من�عن �نوعا �هناك �أن �أعلم �(أنا �قوله: �وأما .
بوت�و�ستمرار،�وكلمة�(أعلم)�فعل�مضارع�

ّ
;�§�ا�الغزا«ي�عن�نفسه�دPلة�ع�ى�الث ّ̀ الّتهجم...)�جملة�اسمية�ع

�الب �بأحوال �الغزا«ي �لحالة �يتجّدد �الذي �العلم �به �يثبت �حيث �وكذلك �ف¾�ا. �يعيش �كان �ال°� �ع�قة�بيئة ورود
�نحو: أصبح�الّنّص�،�إن�اختلفت�عقائدهما،�و لو�استقرت�الع�قة�ب>ن�الّدين>ن�Dسنادية�ب>ن�أجزاء�الجملة

  .�واضحا�ومفهوما
� ��:الّصر0يّ ا�ستوى �احتوى �وغ>;ها��ع�ىالّنّص �أفعالها �من �مصادر�مشتّقة �ع�ى �الّدالة �الحدث �أسماء أنواع

� Âاعمثل:
ّ
åفال� �وDعجاب)، ة،

ّ
�وخط �والع�قة، �وDس�م، �والّنصرانية، Âاع،

ّ
åمصدر�(نازعَ �(ال�-� منازعة)،�- ينازع

َر�من�(��دين�ا-سيح�عي�Ã�üوالّنصرانية� ر�-تنصَّ ًرا)،-يتنصَّ ين�سماوّي�بعث�ُهللا�به�محمًدا�دوDس�م��تنصُّ
من�ا-�حظ�هنا�أن�كلمة�ع�قة)�وهكذا.�و –يعلق�–إس�ما)،�والع�قة�من�(علق�–يسلم�–مصدر�(أسلم�،�و �

�حينا� ��نقطاع Ãمع�� �تفيد �ال°� ��فعال �أسماء �ومعتدل>ن) �ومواطن>ن �وراشدة، �قاصدة، �وجانحا، (ا-طّرد
�حينا�آخر،�إ�Pأنه��ي�الّنّص�دالة�ع�ى�استمرار�الّصفة�أو��سم. �وزن��وكلمة�(الّضم>;)�والّتجّدد وردت�ع�ى

Âاع�فعيل�وأريد�به�مفعول.�و
ّ
åبوت�أو�الّدوام،�أي�أن�ال

ّ
(القديم�وبعيدا)��ي�الّنّص�صفة�مشّ��ة�تفيد�مع��Ãالث

�أك½;� �الواقع �مع �يتفاعل �وأنه �و(بعيدا) �جديد، �من �تنبع �قضّية �وليس �الّدين>ن �ب>ن هور
ّ
�بالظ �العهد قديم

�كلم �وكذلك �الّدين>ن، �ك� �ب>ن �تكون �القضّية �أن �أي �للّدين، Ã�ّمث� �و(الّدين>ن) �هما��وقات، �وأرّق) �(أرtى ة
صفتان�للّتفضيل�تش>;ان��ي�حقيقة��مر�إ«ى�ع�قة�تفاضلّية�توازن�ب>ن�وضع�قائم،�ووضع�آخر�أفضل�يمكن�

  أن�تكون�عليه�الحال�لو�تّم�العمل�بما�ينصح�به�الغزا«ي.�
ــ(أرtى)�جذرها�:�ي�حظ�أن�كلم°��(أرtى�وأرق)�تبدآن�للوهلة��و«ى�راجعت>ن�إ«ى�جذر�واحد،�فالّصوتّي ا�ستوى�

ىَ �-من�َرtِيَ 
ْ
tَير-�Ãصِعد�وارتفع�أي�أرفع�وأسم�Ãا:�بمع� �وُرِقي5

ً
��)،١(َرِقيا

)�جذرها�من�َرقَّ
:�بمع��Ã-َيِرّق�-و(أرقُّ

ً
ة

َّ
ِرق

�وأسهل �ألطف �أي �وسُهل ف
ُ
�ولط ��ي��).٢(نُحف �ا-قصورة �هو��لف مت>ن

ّ
�الكل �هات>ن �ع�ى �طرأ �الذي والفرق

 
ّ
انية،�وهذا�التفريق�بوساطة�ما�يسّم�Ãبالقيم�الخ�فية�ال°��يمتاز�§�ا�كّل�حرف�من��و«ى�وتشديد�القاف��ي�الث

الحروف�الهجائّية��ي�ا-خارج�أو�الّصفات��ي�الّنظام�الّصوتّي،�ويوّضح�ا-ع��Ãغاية�الوضوح�ويوصل�إ«ى�الفهم�

                                                           
 .٣٦٥)، باب (رّقه)، ص ٢٠٠٤، ٤الوسيط، (مصر: مكتبة الشروق الدولية، طأنيس، إبراهيم وآخرون، املعجم    ١
 .٣٦٧املرجع نفسه، باب (رقنت)، ص    ٢



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٦٤

164 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

ق،
ّ
�ومرق �رخو�وحنجري�ومهموس �ا-خرج �الكلمت>ن��ي �لثوي��الّسليم؛�ولذا�نجد�أن�صوت�(أ)�من وصوت�(ر)

قومي�(لهوي)�ومهموس�ومفّخم،�وصوت�(ي)�غارّي�ومتوسط�ول>ن
ْ
وقد��)،١(ومتوسط�ومكّرر،�وصوت�(ق)�ُحل

�Ãحيث�يجعلون�صوت��لف�ا-قصورة�نحو�الياء،�وهذا�ما�ُيسّم�(ىtأر)تنطق�الكلمة��و«ى�ع�ى�سبيل�ا-ثال�
  ).٢(،�وس�ى�وغ>;هاعند�أحد�القّراء��لف�ا-مالة�إمالة�شديدة�مثل:�الّضuى

�اختلفتو �استقرت�الع�قةالقرائن�ا-عنوّية:�هنا�برزت�كلمات�داخل�الّنّص�تحمل�مع��Ãقرينة�Dسناد�وÑي:�(
)،�وÑي�تثبت�وجود�الع�قة�ب>ن�استقرار�الّناس�وما�حولهم،�وكذلك�وقوع��خت�ف��ي�عقائدهم�أمر�عقائدهم

�ي �ا-تلّقي �يجعل �ما �وهذا ّيا،
ّ
�كل �كلمات�غ>;�مستبعد �جاءت �الّتخصيص: �قرينة �ويسر. �بسهولة �ا-راد فهم

)�أحو��للفعل�(يعيشوا)�حيث�تبّ>ن�هيئ�Úم�حال�وقوع�الفعل،�و�ي�ا-فعول�به��كلمات�Ñي:�أنقياءو �أصفياء(
���ح�;امو�بعيداو �الّضم>; و �رساPت( �مواطن>نو أنفسهم �عليه�يجعلهم �وقع �أو�(من) �(ما) �ع�ى �تدّل ها

ّ
�فكل (

سبة:�فوردت�كلمات��ي�ا-ضاف�وا-ضاف�إليه�الحدث،�وتسا
ّ
عد�ا-تلّقي�ع�ى�فهم�ا-راد�بسهولة.�أما�قرينة�الن

وأما�قرينة�الّتبعّية:�فوجود��....)�تحّققت�بي�Õا�ع�قة�نسبّيةأصحاب�سلوكو روع�الّناس�و �ميادين�الحياةوÑي:�(
  ).الّضم>;�الّدي��ّ و �دعائم�إنسانّيةو ��مDسو�الّنّصرانّيةالع�قة�ب>ن�الجمل�عن�طريق�العطف��ي�مثل�كلمات�(

الّسياق:�ورد��ي�شرح�الكاتب�للوضع�الخ��ّي�أو��خت��ي�الذي��Pيزال�يعيشه�اليوم�ا-سيحيون�وا-سلمون،�
Âاع�القديم�ا-طرد�ب>ن�الّنّصرانّية�وDس�م"،�وÑي�حالة��Pتخفى�ع�ى�أحد؛�

ّ
åوهو�ظاهر�قوله:�"فكرُت�مليا��ي�ال

،�وقد�كان�محّمد�الغزا«ي�ع�ى�هذه�الحالة�وPسيما�علماء�الّدينن�§�ا�من�كان�حريصا�ع�ى�دينه�وحالة�يحز 
�الغزا«ي� �ويبّ>ن �للّناس، �عنه �ويتحّدث �رأيه �يبدي �أن �حّقه �من �فكان �دينه، �حول �تجري �ال°� �ل�شياء � مراقبا

ريق�ال°��يمكن�ع`;ها�أن�نسعد�§�ا�إذا�سلكناها؛�ولذلك�يقول:�"وددت�لو�اس
ّ
تقرت�الع�قة�ب>ن�الّدين>ن�الط

�حالة� �ع�ى �الّنّص �هذا �يسقط �بأن ها
ّ
�كل �الجمل �§�ذه �فهما �ا-تلّقي �وكفى �وأرق...". �أرtى �إنسانّية �دعائم ع�ى

يعيشها�أو�يعلمها��ي�وقتنا�الحاضر�مستعينا�بالخزين�ا-عر�ّي�ا-وجود��ي�ذاكرته،�إذ�إن�الّصراع�الذي�نراه�رأي�
ق��مر�باجتمعات�Dس�ما-الع>ن��ي�

ّ
.�فالّسياق�لّصراع�ب>ن�ا-سيحّي>ن�وا-سلم>نّية�تؤرق�الحليم�عندما�يتعل
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