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الّ�ــ�� ����ئــه أو م�قفــه أو رأ�ــه علــى ق�ــّ�ة أو أمــ�  ع��ــ� االل�ــ�ام ��ع�ــاه العــاّم ث�ــاتَ �ُ 

أّمــا االل�ــ�ام فــي . ه إلــى ن�ــ� هــ�ه األف�ــار بــ�� الّ�ــاس رغ�ــة م�ــه فــي إصــالح ال����ــعمــا، وســع�َ 

�ـــاق��اح مـــا ��ّ�ـــ�  م�ـــاكل م���عـــهاألدب فهـــ� م�اولـــة األدیـــ� شـــاعً�ا �ـــان أو نـــاثً�ا أن �عـــالج 

تلــ� ال�احــ�ة  ال�ل�ــ�م العق�ــاتُ  ���ــً�ا مــا ت�اجــه األدیــ�َ و . ال��ّلــفمــا ���جــه مــ� دائــ�ة ، و وضــعه

؛ فــإذا �ــان ال�هــل م�فّ�ــ�ا بــ�� أفــ�اد الّ�ــع�، األخــ�� مــ� صــّ� مــ� ال����ــع أو ق�ــع مــ� ال�ــاك�

صُع� على األدی� ال�ل��م إ��ال أف�اره؛ ورغـ� ذلـ� ی�قـى م�ـ��ّ�ا فـي �ه، فم��ف�ًال واالس���اد 

���قــه الــ�� بــ�أه ال �أ�ــه �الّ�قــ�، وال �الّ�ه�یــ�، وال ب��اهــل الّ�ــاس، إذ إّنــه مــ�م� �ق�ــّ��ه، مــ�رٌك 

  .     ل��ة م� ل��ات ب�اء م���ع م��ّ��، فال ���ز الّ�ف��� ف�ها -ح��ه–أهّ�ّ��ها، ��نها 

ال�ي ���� بها األدی� ال�ل��م فهي لغة فّ�ّ�ة ت�فاوت م� أدیـ� إلـى آخـ� ح�ـ� أّما الّلغة 

�الّ�ـ�عة الّلف�ّ�ـة  �ن مـ� یه�ّ�ـ -مـ�ال –ال��رسة األدبّ�ة ال�ي ی���ي إل�ها �ّل واح�؛ فأح�انـا ن�ـ� 

، ون ف�ــ�ث� 
ّ
 والّ��ــ��� ال��ــاني

ّ
�ــالف��ة  �ن ذلــ� ف�ه�ّ�ــ ون ��ــاوز یمــ� أح�انــا ن�ــ� و  الّ����ــ� الّلف�ــي

  .ف��أّث� بها��ة الف�له �� تالّ ال��لّقي ��ب األدی� ب�ل� األسال�� �ف أك��،

 إّال ح�یً�ا، غ�� أّن م�ل�له �ان م�جـ�ًدا م�ـ� 
ّ
ل� ُ�ع�ف م��لح االل��ام في األدب الع��ي

، ��ّل مآسـ�ها وو�التهـا، فُ�ـ ق�فالق���، 
ّ
 ف��ة االح�الل الغ��ي

ّ
� �م مـ� أ��ـعاص� ال��قف الع��ي

ــ��، وصــ�ّ  ــة، مــ� تعل و�ــان ل�امــا عل�ــه أن ی�اضــل مــ� أجــل بــّ� الــ�عي لــ��  ...ةحق�قــه ال��نّ�

وقـــ� أســـه� ان��ـــار الّ�ـــ�افة وال��ـــ� فـــي �هـــ�ر ��قـــة مـــ� ال�ـــ�اب ال�ـــ�م� ��ـــ�ورة . الّ�ـــع�

الّ��ّل� م� الّ�ّل واله�ان، ف�ل��ا درب أول�� ال�ی� مّه�وا للّ�ه�ة في ب�ا�ـة القـ�ن الع�ـ��� فـي 

 
ّ
 وال�غ�ب الع��ي

ّ
  .ال���ق الع��ي

 �م�ّ�� ال���� اإلبعّ� م��ُ 
ّ
 م� أعالم األدب ال�ل��م؛�فى صادق الّ�افعي

ّ
فـاألّول  �اه��ي

 �عّج �أس�اء ���ـ�ة فـي الف�ـ� واألدب والّ�قـ�، و�ـان مـ� ب�ـ�ه� ب�ز 
ّ
في ��ف �ان ال���ق الع��ي

 قاص�ا م�ار�ة الّلغـة الع��ّ�ـة والـّ�ی� ��لفّ�ـة اس��ـ�اقّ�ة وعق
ّ
لّ�ـة م� شّ�� في �الغة الّ�ّ� الق�آني

أّمـــا ال�ّـــاني ف�ـــان فـــارس . اا، وأدی�ـــا بل�ًغـــمّ�لًعـــ�اح�ـــا ا، و غ��ّ�ـــة، ��ـــا أّنـــه �ـــان م�ـــل�ا اج��اع�َّـــ

الـّ�ود عـ� مقّ�سـات األّمـة، ومقارعـة االحـ�الل  فـيه قلُ�ـ ل� ��ـفَّ وم�ل�ًا ، عالً�ا اال��ان، وش��ً 



 مـق�مــــة

 

3 
 

��ـ��، وفـي الـّ�ی� دأب ففي الّ��اسة وقف �ال��ل الّ�ـامخ ضـّ� قـان�ن ال�ّ . في �ل ن�احي ال��اة

على ف�ح م�ّ��ات ف�ن�ا في عل��ة ال��ائ�، وفي االج��اع عـارض دون هـ�ادة ت���ـ� ال�ـ�أة 

  .    وت���� األس�ة

، ی�رك ��ه�لة ذلـ� الّ��ـا�ه ال���ـ� فـي م��لقـات األدی�ـ�� 
ّ
 واإلب�اه�ي

ّ
إّن م� �ق�أ للّ�افعي

ـــة  ـــة واالج��اعّ� ـــة والّ�قافّ�  -الع�ـــ� نف�ـــهمـــع اإلشـــارة إلـــى أّنه�ـــا عاشـــا فـــي  –وخلفّ�اته�ـــا الّ�ی�ّ�

  . ه�ا، واأله�اف ال�ي سّ��اها�اإلضافة إلى ���قة ع�ض ف�� 

 أّما ف
ّ
 فه� الّ�افعي

ّ
صاح� إن�اج غ��� ت�ّ�ل في دواو�� شـع�، و��ـ� فـي اإلن�ـاء األدبـي

خاض في  م�ها ح�ی� الق��، و��اب ال��اك��، ورسائل م�ها رسائل األح�ان، وأوراق ال�رد، ��ا

 مقاالتـه . وغ��هـا الّ�ق� فأّلف ت�� را�ـة القـ�آن وعلـى الّ�ـف�د
ّ
ولعـّل أشـه� وأع�ـ� مـا ت��ـه الّ�افعـي

  .  ال�ي ج�ع� في ��اب ع��نه وحي القل�

 فلــ� ی�ّلــف ���ــ�ً        
ّ
ــا اإلب�اه��ــي ����ــة الــّ��ء وتعل��ــه، ولــ� ی��ــ� مع�ــ� لا ��ــ�� تفّ�غــه وأّم

ولـه م�لـف �ع�ـ�ان . م�ّلفاته، ��قا�ـا ف�ـ�ح الع��ّ�ـة فـي الّله�ـة العاّمّ�ـة �ـال��ائ�، وشـع� اإل��ـان

الّ��ق الّ��فّ�ة، وروا�ات م�ها �اه�ة األوراس، �اإلضافة إلى م���عة م� ال�قاالت ال�ـي ���هـا 

 في ج�ائ� م��لفة، وج�عها اب�ه أح�� �ال� 
ّ
 في ��اب آثار م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

ّ
  . اإلب�اه��ي

  :أهّ�ّ�ة م�ض�ع ال��� 

 ال�ل�ـ�م فـي : ت��ّ�ل أهّ��ة ه�ا ال��ضـ�ع
ّ
خ�ـائ� ال��ـ���ات الّلغ�ّ�ـة فـي األدب الع��ـي

 أن�ـــ�ذج�� -الع�ـــ� ال�ـــ�ی�
ّ
 وم�ـــ�فى صـــادق الّ�افعـــي

ّ
ـــه فـــي   -م�ّ�ـــ� ال��ـــ�� اإلب�اه��ـــي أّن

�����ّ�ـة ع�ـ� ّ�الل�ة والز خ�ائ� الّلغة ������اتها الّ��تّ�ة والّ��فّ�ة واللع�ل على إب�ام�اولة ل

 و كـــّل مـــ� 
ّ
 اإلب�اه��ـــي

ّ
مـــ� خـــالل آثاره�ـــا ال��عـــّ�دة، مـــع م�اولـــة إ��ـــاد نقـــا� الّ��ـــا�ه  ،الّ�افعـــي

وأشــ�� إلــى أّنــي  .واالخــ�الف ب��ه�ــا، وال��ــ� عــ� ت�ّل�ــات االل�ــ�ام فــي ��ا�ــات هــ�ی� األدی�ــ��

  رّ�ـ�ت علـى
ّ
 إصــالحّ�ةً  ك�نـه ��ــ�� مقـاالتٍ ) ع�ــ�ن ال��ـائ�(ال�ــ�ء الّ�الـ� مـ� آثــار اإلب�اه��ـي

  .ل��امفي قال� اال ت��ُّ 

  :أس�اب اخ��ار م�ض�ع ال���
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ـــاول ع�القـــ�� مـــ� ع�القـــة األدب ال�ل�ـــ�م �هـــ -       ـــه ی�� ـــة ���ـــ�ة ��ن ، بـــل م�ضـــ�ع ذو أه��

فقــ� ناضــال �ــالقل� والّل�ــان، . ومغ��ــا إصــالح حــال األّمــة م�ــ�قامفّ�ــ��� �ــان له�ــا الف�ــل فــي 

ــّ�اخل )ال���ــل األورو�ــي(وجــادال أعــ�اء ال�ــارج  ــ�ن والعل�ــانّ��ن وهــ� (، وأعــ�اء ال الــ�ی� ) ال�غ���ّ�

 م� مقّ�مات وج�ده
ّ
  . حاول�ا ��ل ��ق الّ��غ�� والّ��ه�� أن ��ل��ا الع��ي

لفـــا� ال��لـــة الق�ّ�ـــة، واألســـال�� األع��ـــ� علـــى تاه��ـــامي بهـــ�ا الّ�ـــ�ع مـــ� ال��ا�ـــة األدبّ�ـــة ال�ـــي -

  .ال��انّ�ة ال��ح�ة

 ��نه م� القالئل الـ�ی� اسـ��اع�ا ت�ـّ�ء م�انـة م�م�قـة  -
ّ
، فـي األدب اإلشادة �اإلب�اه��ي

ّ
الع��ـي

  رغــ� الّ�ــ�وف القــاه�ة ال�ــي مّ�ــ�ت ال�ــ�ّ 
ّ
،  العــاّم فــي ف�ــ�ة االحــ�الل الف�ن�ــي

ّ
فــي ال�غــ�ب الع��ــي

ز�ادة على اإلقـ�ار ب��ّ�ـ� . � ال�� �ان سائ�ا في م�� في الف��ة نف�هاع�� الّ�خ� الّ�قافي ال�اف

 فــي أد�ــه شــع�ا ون�ــ�ا، وتفّ�قــه فــي ال��ا�ــة ســ�اء لّ�ــا �ــان م�عــ�ال عــ� الّ�ــاس أو لّ�ــا انفــ�ح 
ّ
ال�افعــي

  . على القّ�اء �ع� اّت�اله �الّ��افة

  :أهّ� ال��ادر وال��اجع ال�ع���ة

  :، أهّ�هاوم��ّ�عةٍ  ����ةٍ  وم�اجعَ  م�ادرَ إلن�از ه�ا الع�ل، اع���ت على 

وحي القل�، الّ��اب األح��، ح�ی� الق��، رسائل األح�ان، ال��اك��، أوراق ال�رد ل���فى _ 

 
ّ
  .صادق الّ�افعي

 _ 
ّ
  .ع��ن ال��ائ� ل��ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

 ل��ّ�� سع�� الع��ان_ 
ّ
  .ح�اة الّ�افعي

 ألح��_ 
ّ
  .أب� حاقة االل��ام في الّ�ع� الع��ي

  .فل�فة االل��ام في الّ�ق� األدبي ل�جاء ع��_ 

  :الّ�راسات الّ�ا�قة
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 �الع�یـــ� مـــ� الّ�راســات ال�ـــي ع�ـــ� أدب�ه�ـــا مـــ�  -
ّ
 واإلب�اه��ـــي

ّ
لقــ� ح�ـــي �ـــل مـــ� الّ�افعــي

ــي لــ� أجــ� ���ــا ���ــع ب��ه�ــا ــة م��لفــة، إّال أّن وأذ�ــ� علــى ســ��ل ال��ــال ال . ج�انــ� فّ�ّ�

 :��اثال��� �ع�ا م� ه�ه األ

بـــ�عالم  -خ�ـــائ� لغـــة م�ـــ�فى صـــادق الّ�افعـــي مـــ� خـــالل وحـــي القلـــ�(فعـــ� الّ�افعـــي، 

 وأد�ـه(، )�ه�او� 
ّ
ق دراسـة فـي أدب م�ـ�فى صـاد( ، )��ـال ال�ـاج -م��فى صـادق الّ�افعـي

 
ّ
 م� خالل ��اب أوراق ال�رد(، )نع�ات أح�� ف�اد-الّ�افعي

ّ
  ).ع��ل �اناع�ة -ال��لة ع�� الّ�افعي

 ،
ّ
 (وع� اإلب�اه��ي

ّ
الّ��ـ� (، )ع�ـ� ال���ـ� ب�زو��ـة -ب�ـاء األسـل�ب فـي ال�قالـة ع�ـ� اإلب�اه��ـي

 
ّ
 فـــي الف�ـــ�ة مـــ� (، )ع�ـــ� ال�لـــ� ب�م��ـــل –الفّ�ـــي ع�ـــ� اإلب�اه��ـــي

ّ
ن�ـــ� الّ�ـــ�خ ال��ـــ�� اإلب�اه��ـــي

  ).م�ّ�� الع�� تاورتة -1939م إلى 1929

  :إش�ال�ة ال���

جعل األدب  -��ف�ه م���ردا غ��ّ�ا-ك لالل��ام د مفه�م م��� الّ�ّقاد في إ��ا اخ�الفَ  إنّ 

 ال�ل�ــ�م ت
ّ
��ــ�ح نف�ــه للّ�قــاش حــ�ل مــا إذا �ــان أّ� فه، اُتــ��ــّع� إدی�ل�ج�ّ ت�عــّ�د ت�ّجهاتــه و الع��ــي

مـ� ه�ـا فـإّن فـي . فـي م�ـ�وع اإلصـالح والّ�غ��ـ� ال��ام �ف��ة أو م��أ ما �ع�ي �الّ��ورة اإلسهامَ 

�ی� ناضـال مـ� أجـل �ی� األدی�ـ�� الّلـ�ی�ة ���� ��حهـا ف��ـا ��ـّ� أدب هـعت�ّ�ر� إش�ال�ات 

  .ق�ا�ا م���ّ�ة، وأّث�ا في ال����ع

-و��ـف تــ�ج� األدی�ــان  فهـل �ــل ال�ـ�ام �عــّ� إ��ابّ�ـا ح�ــى و�ن �ـان ضــ� مقّ�مـات األّمــة؟

و��ـف أثّـ�  ل��مـة؟م�اقفه�ا إزاء ق�ا�ا األّمـة ���ا�ـة أدبّ�ـة م -وه�ا صاح�ا خلفّ�ات دی�ّ�ة وق�مّ�ة

ــة علــى �ــل  ــة مــ� م�ــاع ت����ّ� هــ�ا االل�ــ�ام فــي إ��ــال رســائله�ا مــع مــا مــّ�ت �ــه الــ�الد الع��ّ�

و�ــ� ت�ّ�ــ� �ــل واحــ� عــ�  ومــا هــي خ�ــائ� الّلغــة ال�ــي ت�ّ�ــ� بهــا �ــّل مــ� األدی�ــ��؟ األصــع�ة؟

ب�الغــة ت�ــاهي  اآلخــ�؟ ومــا هــي أســ�اب هــ�ا الّ��ّ�ــ�؟ ومــا مــ�� فاعلّ�ــة األســل�ب الفّ�ــي ال��ــّ�ع

و��ف وّ�ف األدی�ان ال�����ات الّلغ�ّ�ة في ن��صه�ا  �الغة األق�م�� في الّ�أث�� على القّ�اء؟

  ل��مة ه�ا الف��؟ 

  :خّ�ة ال���
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م� أجل اإلجا�ة ع� هـ�ه األسـ�لة، قّ�ـ�� ع�لـي هـ�ا إلـى أر�عـة ف�ـ�ل م�ـ��قة ب��ه�ـ�    

 فـــي م�لـــع تعّ�ضـــ� ف�ـــه إلـــى 
ّ
القـــ�ن الع�ـــ��� ح�ـــ� رّ�ـــ�ت ف�ـــه علـــى أحـــ�ال ال����ـــع الع��ـــي

  .م�� وال��ائ�الّ��وف الّ��اسّ�ة والّ�قاف�ة واالج��اعّ�ة في 

ت�ّ�قـــ� ف�ـــه إلـــى االل�ـــ�ام فـــي ال��ا�ـــة األدبّ�ـــة ع�ـــ� العـــ�ب قـــ���ا قـــ� أّمــا الف�ـــل األّول فف

ل�ـــ�ام، تقـــ��� مقار�ـــة ل�فهـــ�م لـــألدب ال�ل�ـــ�م، وآراء الّ�ّقـــاد فـــي م�ـــ�لح االحاولـــ�  وحـــ�ی�ا، وف�ـــه

  .االل��ام في الّ���ص ل�� األد�اء الع�ب و��ل� ن�أة

ع�ـ� �ـّل  دبّ�ـةوأّما الف�ل الّ�اني، ف�ّ���ه لل��ی� عـ� م�ـاه� االل�ـ�ام فـي ال��ا�ـة األ

، مــ� خــالل الف�ــ�ن اّل�ــي أبــ�ع ف�هــا �ــّل واحــ� م�ه�ــا مــ� شــع� ومقــاالت 
ّ
 والّ�افعــي

ّ
مــ� اإلب�اه��ــي

  .ع�� األدی���ال�ل��مة ال��ا�ة  وخ�� وق��، ثّ� ���� في م�ام��

وأّما الف�ل الّ�ال�، ف�اول� ف�ه اإلل�ام ���ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� فـي ال��ا�ـة 

 
ّ
 و  ع�� اإلب�اه��ي

ّ
مع ت�ل�ل ن�ـاذج م��ـارة فـي �ـل م�ـ��� ثالثة م����ات،  ف�هت�اول� و  ،الّ�افعي

  :وهي

 ال��ـــ��� : أّوال
ّ
 ، و�لـــى الّ��ـــ�الّ�ـــ�ت الّلغـــ�� وأن�اعـــه مفهـــ�موف�ـــه ت�ّ�قـــ� إلـــى  الّ�ـــ�تي

  .ال��وف وال�ل�اتعلى م���� ���ار ، و�لى �اه�ة الوالّ��غ��

 ال����� : ثانً�ا
ّ
، سـ� الفاعـلودالالتها وهـي ا ألس�اء ال���قةاوف�ه رّ��ت على  الّ��في

، واسـ� ال��الغـةصـ�غ ا الّ�مـان وال��ـان، و اسـ�، واسـ� الّ�ف�ـ�ل، و هةالّ�ـفة ال��ـ�ّ ، و اس� ال�فع�لو 

الفعـل ، و األمـ�، فعـل الفعـل ال��ـارعها وهي الفعـل ال�اضـي، و ودالالت أب��ة األفعالاآللة؛ وعلى 

  .ال���ي لل��ه�ل

 وف�ه اخ��ت �ع� الّ��اه� الّ�اللّ�ة �الّ��ادف: ثالً�ا
ّ
 ال����ك اللّ ، و ال����� الّ�اللي

ّ
، ف�ي

  .غ�� ال���اول، و الّ�خ�ل وال�عّ�ب، و اإلت�اعو 

 فــي ال��ا�ــة (ال�ع�ــ�ن  وأّمــا الف�ــل الّ�ا�ــع
ّ
 وال�الغــي

ّ
خ�ــائ� ال��ــ��� الّلغــ�ّ� الّ�����ــي

 
ّ
 والّ�افعــي

ّ
ب�ــاء ال��لــة  ال���ــ� األّولوقّ�ــ��ه إلــى ثالثــة م�احــ�، ت�اولــ� فــي ، )ع�ــ� اإلب�اه��ــي

وم�ّ��اتهـــا، وخّ��ـــ� ال��لـــة الّ�ـــ��ّ�ة وال��لـــة  ال��لـــة ال��ّ��ـــةال�ـــات���، وت�ّ�قـــ� إلـــى ع�ـــ� 
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ف�ّ��ت ف�ه�ـا  ال��لة ال���ّ�ة وال��لة اإلن�ائّ�ةال��ّ��ة �الّ�ك� ��نه�ا �ارزت�� في ��ا�اته�ا، أّما 

 إلــى غــ�ض آخــ� ُ�فهــ� مــ� 
ّ
 األصــلي

ّ
علــى األغــ�اض ال�الغّ�ــة ال�ــي ت�ــ�ج مــ� الغــ�ض ال�ق�قــي

ــه مــ� الّ�ــ�ورّ� ال��ــ� فــي  ال���ــ� ال�ّــانيوفــي . خــالل الّ�ــ�اق مــ� هــ�ا الف�ــل فقــ� رأیــ� أّن

لهــا عالقــة �ال��لــة، ون�ــً�ا ل���تهــا وضــ�� ال�قــام ل���ــ�� �ــّل �ــاه�ة  �ــ�اه� ت����ّ�ــة أخــ�� 

 الق�ــ�، وأســل�ب �قــ��� وال�ــأخ�� وأغ�اضــه����ــ� م�ــ�قّل، فقــ� ج�ع�هــا فــي م��ــ� واحــ� ضــّ� ال

وقفــ� ع�ــ� : لّ�الــ�وفــي ال���ــ� ا. �ــ���وال�ّ االق��ــاس ، و اإل��ــاز واإل��ــابو��قــه، وأســال�� 

ـــة و  ـــة والّ�ـــ�ر ال��انّ�  والـــال��ّ�ـــ�ات ال���عّ�
ّ
 علـــى الـــّ��؛ وقـــ� بّ��ـــ� �الأث�هـــا ال��ـــالي

ّ
ـــة لي ��فّ�

 
ّ
 واإلب�اه��ي

ّ
  . وأس�اب اس�ع�الها، وو�ائفها ع�� �ّل م� الّ�افعي

 إلشــ�الّ�اتة عــ� اتقــ��� ال��ــائج ال�ــي ت�ّصــل� إل�هــا �اإلجا�ــ حاولــ�وفــي خات�ــة ال��ــ� 

 مـ� خــالل أدب �ــّل 
ّ
 واإلب�اه��ــي

ّ
ال���وحـة، و�ع�ــاء ف�ــ�ة واضـ�ة عــ� خ�ــائ� لغ�ـي الّ�افعــي

  .واح� م�ه�ا

  :م�هج ال���

ال��هج ال�صـفي اّلـ�� �قـف علـى أهـّ� ال��ـ���ات الّلغ��ـة، ح�ـ� في ه�ا ال���  اع���ت

وت�ل�ل ع�اص�ها الفّ�ّ�ة في ُ�ع�ى �ال��ائ� الفّ��ة للع�ل األدبي، م� خالل وصف الّ���ص 

 
ّ
ة فـي �اإلضافة إلى ال��هج ال��الي ال�� �ق�� �ه دراسـة القـ�� ال��الّ�ـ. جان�ها الّلغ�ّ� وال�الغي

 
ّ
ة األخ��، ح�� �ق�م ه�ا ، م� أجل وضعه في م�انه الّ���ح ب�� األع�ال األدب�ّ الع�ل األدبي

 
ّ
ــــة خّلف�ــــه ش��ــــّ�ة أ ال�ــــ�هج علــــى أســــاس اخ��ــــار إن�ــــاج أدبــــي دبّ�ــــة، وهــــ�ا ���ــــف أســــ�اره الفّ�ّ�

  .وخ�ائ�ه ال��ّ��ة

  :���صع��ات ال

، واجهــ�   
ّ
ك�ــّل ��ــ� ی��ّلــ� الّ�قّ�ــي ال��ــ��ّ�، والقــ�اءة ال�عّ�قــة، والّ��ل�ــل ال��ضــ�عي

  :عّ�ة إلخ�اج ه�ا الع�ل ���رة نهائّ�ة، م�هاصع��ات 

 ال�ّ  -
ّ
 مــا صــّع� علــي

ّ
�ف�ــ� ب��ه�ــا، خاّصــة فــي ك�ــ�ة مــ�ّونات الّ�افعــي مقارنــة �ــاإلب�اه��ي

ع�ض الّ��اذج ال���ارة للّ��ل�ـل، إذ رّ�ـ�ت علـى مقـاالت ع�ـ�ن ال��ـائ� وحـ�ها �الّ��ـ�ة 
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 م�ـــال واســـع مـــ� خـــالل ���ـــه
ّ
، ب���ـــا للّ�افعـــي

ّ
كـــ�حي القلـــ� �أج�ائـــه الّ�الثـــة، : لإلب�اه��ـــي

 . وح�ی� الق��، والّ��اب األح��، وأوراق ال�رد وغ��ها

 .الّلغ�ّ���آراء ت�اخل ال�����ات الّلغ�ّ�ة ف��ا ب��ها وتعّ�د الّ�ق���ات ���� اخ�الف  -

ـــة فـــي ال�ـــ�ل�ل واخ�الفهـــا فـــي االســـ� - ـــ� اشـــ��اك �عـــ� الّ�ـــ�اه� الّلغ�ّ� ـــي تعّ� ـــ� مّ� ، ت�ّل

ت��لــف  -مــ�ًال -داللــة ت�ــ�ار ال�ل�ــة فــي ال��ــ��� الّ�ــ�تي(الّ��ــ�ار فــي �عــ� ال��اضــع 

 ع� داللة الّ����� 
ّ
 ). في ال����� الّ����ّ  الّلف�ي

عــ�م تــ�ّف� �عــ� ال��ــادر علــى م�ــ��� ال����ــات، و�ــ�ا ال��اقــع اإلل���ون�ــة، خاّصــة  -

 ُتع�ـى أك�ـ� �ال�انـ� الّلغـ�ّ� . ال��ی�ة م�ها
ّ
وقّلة الّ�راسات الّ����قّ�ـة حـ�ل اإلن�ـاج األدبـي

 .لل�ات���

إلــــى أســــ�اذ� ال��ــــ�ف الــــ�� وّجه�ــــي  فــــي األخ�ــــ�، ال ��ــــع�ي إّال أن أوّجــــه شــــ��� 

 نع� ال��ّجه، وخ�� ال��ش� ب��ائ�ه الّ����ة، ومالح�اته القّ��ة؛
ّ
        . ف�ان ����ه علي



 

 

 

 

 

 

  

  :ت�ه��

 في م�لع الق�ن الع����
ّ
  أح�ال ال����ع الع��ي
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ة القاس�ة ال�ي عّ�� ر��ع ال��� قاف�ّ ة وال�ّ �اس�ّ ة وال�ّ �وف االج��اع�ّ مّ�ل� ال�ّ لق� 

 في ب�ا�ة الق�ن الع���� ن���ة تعّ�ض بل�انه إلى االح�الل األورو�ي مُ 
ّ
 �َ سَ ا رَ ���ً �ْ الع��ي

 ال�� �اد �فق� معال�َ 
ّ
�ح له إذ ل� یُ  ؛ت�ّ�ره وج�ده، ووسائلَ  ه���ه، ومق�ماتِ  معاناة الف�د الع��ي

ح�ل �ل ال����ّ�ات  ة، وآرائه الّ���ّ�ةع� اح��اجاته ال�ع���ّ ال���ّل أ�َّ ف�صة للّ�ع��� 

   .ال�ي مّ��ت تل� الف��ة

  في دوره�ا ال��ّث�م�� وال��ائ� ت���ك 
ّ
في ع�� م� له�ا �ا ل ،في العال� الع��ي

ال�ي عاش� ح��  ف���ُ . ور�ادة في ع�لّ�ة ال��ّ�رال�ار�خ، واس��ات���ة في ال��قع ال�غ�افي، 

، اك���� م� ال��ج ��ح�الل ال����ان�ّ س���ة الع��ان���، ثّ� او ��، ال��ال��، ثّ� ح�لة الف�ن��ّ 

  وال��ائ� ال�ي ج�� عل�ها ال���لّ . ه�ة االس�ع�اد ل�غ��� األوضاعما جعلها على أُ 
ّ
ف���  الف�ن�ي

عل�ها أن ح�ّ�ا ��ى أن�اع األسل�ة، �ان ة، وأ�اد ال��ائ���� �ع� ���اس�ه الع����ّ أنفاس ال�ّ 

م�احا �ف�ل ت��ر وسائل  صار ح����ال س��ا أن ال��اصل  ،تق�في آثار شق�ق�ها م��

  . االت�ال ال��ی�ة

ال�� س�� لق� عاش� م�� ال��ی�ة م�اضا ع���ا �ع� م�ورها �ع�� االن��ا� 

والق�� ال���ار�ة، واألج�اس ال���ای�ة، ت��� في ه��ل األه�اء ال���لفة، كان�  « إذ ال�ه�ة،

واس��لى عل�ه� ال�هل . ه�ه األّمة ال�ائ�ة، ف�ان ع�دها ال ی�لغ ثالثة مالی�� ف�� ف�ه� األّمّ�ة

   1».واس�غّله� الّ�ل� واس�ع��ه� ال��ام. وألّ�� األو�اء والّ���ن 

 )م�ّ�� علي(، فإّن م�� ال��ی�ة ال�ي أّس�ها ال��ال االق��اد�ّ لى عفل� عّ�ج�ا 

على م�ت��ات ق�ّ�ة ب��اء ال��ارس، وت��ی� الع��ان، و�ن�اء ال��انع، ع�ف� �ع�ه ت�ب��ا 

ه م� ال�ّ�ام ال�ی� ع�ل�ا على خلفِ  ت�اوح ب�� الّ�ع�د تارة واله��� تارة أخ��، ���� س�اسةِ 

�ادها في أزمات مال�ة ل� ت�فع لها �ع� ی�ن، ف�خل اق�جعل م�� تغ�ق ش��ا ف���ا في ال�ّ 

راعة، ت���� ال�ّ  )س�اع�لإ�ی�� ال�(رغ� اع��اد ف��ال ، ��� ق�اة ال���� ال��ار�ع ال����ة

أّنها س��وم  ُ��َّ ����ه ل���ی� مادة الق�� خالل ال��ب األهلّ�ة األم���ّ�ة ال�ي س�ء ت إال أنّ 

 «ن�ّ�ت ع�ه �ارثة اق��ادّ�ة جعل�ه ����ی� م� ال�ارج، ا - ��وق� ح�ث الع – ًال ��� 

                                                           
  .415أح�� ح�� ال��ات، تار�خ األدب الع��ي، دار نه�ة م�� للّ��ع والّ���، القاه�ة، ص  1
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ا على ف�قع� ال���مة ال���ّ�ة في أزمة، فل� ���عها ذل� م� اإلمعان في س�اس�ها اع��ادً 

ث�وة ال ت�ف�، وأخ�ت ت��قل م� ضائقة إلى ضائقة، وتعق� الق�ض �ع� الق�ض، ���و� فادحة 

  1».مالی�� م� ال���هات في العام 6ح�ى ع��ت ع� س�اد دی�ها، بل وف�ائ�ه ال�ي بلغ� 

� ولق� اغ���� ال�ول األورو��ة ه�ه الف�صة ف��ّخل� في اس���ار م�ار�عها ����، واس�غلّ 

ف�ان�  «ب���ان�ا ت�ازل م�� ع� أسه�ها في ق�اة ال���� به�ف جل� رؤوس األم�ال، 

ألن  )...( الّ���ة القاض�ة على ال��ی�� وأك�� غل�ة س�اسّ�ة ومالّ�ة ارت��ها في ح�اته

ال���مة اإلن�ل���ة أص��� لها م�ل�ة م�دوجة مال�ة وس�اس�ة في الق�اة ت�ّه� ال���ل 

 ف
ّ
��  ل��اسة االن��اح ال�ي ان�ه�ها ورغ� معارضة ال����ّ   2».ي م��ل��ّخلها الفعلي

أح�� (لإلن�ل��، م���لة في ق�ام ض�ا� في ال��� ال���� ب��رة قادها  )ال��ی�� ت�ف��(

، إال أّن ب���ان�ا أفل�� في إخ�اد ال��رة، وع�ل �ل ال���ّ��� ع� الق�ام �أ� )ع�ابي �اشا

  .ع�ل م�او� 

 أص�ح  ،ب�ا�ة الق�ن الع����في �� ه�ه الّ��وف الع���ة ت
ّ
ض�ورة  الع�ل الّ��اسي

ال�عي اد دز ا، ح�� ملّ�ة لل��ال�ة �ال�ق�ق ال��نّ�ة ال��ل��ة ت�ه��ا للّ����� لالس�قالل

 ال�ّ 
ّ
إلى اعي ال�ّ  ال���يُّ  ال��قفُ  فاّت�ح أك��َ اج��اع�ة م��لفة، ح�ى تغلغل في ف�ات  �اسي

ع� االح�الل ال����اني، وال��عّ�ة ال���ّ�ة على حّ� س�اء، مع وج�د ف�ات أرس�ق�ا�ّ�ة  الس�قاللا

رساء ال���ق�ا��ة على ال���قة إلصالح و�ت��ح ضّ� ال�ّ�ار ال�ارف، وأخ�� ت�ع� إلى ا

� تأس�� ال��ب ال���ي ب�عامة �عي ه�ان ال�ع��� األب�ز ع� بل�رة ه�ا الو  .األورو�ّ�ة

إّن�ا ل��ا : ف��ّ�ل� ف�ه ��قات األّمة م� عّ�ال وم�ّقف��، وخ�� قائال « ،)م��فى �امل(

عل�� ب�� سائ� ح��ا س�اسّ�ا فق�، بل ق�ل �ّل شيء ح�ب ح�اة لألّمة و�نهاض لها فال نغفل ال�ّ 

وه�ا اله�ف األس�ى ال��  3».وه� ی�مي إلى االس�قالل أّس �ّل سعادةالّ��قات ل��ة واح�ة، 

 إلى الق�ع والّ�في �ع� 
ّ
حل� �ه، ل� ی��ّق� إّال �ع� ح��، ح�� تعّ�ض أع�اء ال��ب ال���ي

ع�  امّ ل�اء ال��ال�ة �االس�قالل ال�ّ  حاملَ  رئ�ُ� ح�ب ال�ف� )سع� زغل�ل(وفاة زع��ه، و�ان 

                                                           
   .98ص ،1926، القاه�ة، ���1 علي إلى ال��م، دار ال��� ال����ة، ـ، تار�خ م�� ال��ی� م� م�� ص��� ـم�� 1
   .105ص ،ال��جع نف�ه 2

   .56ص، 1999، ل��ن، 1م�� ����، أعالم ال���ّ�ة والق�مّ�ة الع��ّ�ة، دار ال���ة، � 3
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أّن  «ل���ع��ات ال����ان�ة ل�ز�� افق� اّت�ح �ا �ع� ال��ب العال��ة األولى، ، ال س�ن�ل��اإل

ح��م�ه �الع�ول ع�  �ن ف��حال��ا�ة ال�ي ف�ض� على م�� ال ���� أن ی�قّ�لها ال����ّ 

تع��ف �اس�قالل م��، مع ال��اف�ة على ال��الح س�اس�ها واس���ال ال��ا�ة ��عاه�ة 

 و�ه�ا اإل  1».ال����انّ�ة ف�ها
ّ
 ال����ّ  ن�از الّ�ار��ي

ّ
عّ�ة أح�اب  �لت��ّ  ،للّ��ال ال��اسي

أّس�� ب�ل� ...ة، وال���عّ�ةة، واإلسالم�ّ ����ّ الارات م��لفة م�ها هات وت�ّ عّ��ت ع� ت�جّ 

   .ع��ا ج�ی�ا لل��ارسة الّ��اسّ�ة ال���ّ�ة على ال�عّ�دّ�ة ال���ّ�ة

في تأّخ�ها  �م�� في ف��ة ل� ت��اوز الق�ن، �ق�ر ما ت�ّ�� في ّ�امع��ال ���ةإّن 

عل�ها �الفائ�ة في ال�ان�  تعاد اا، إّال أّنهاق��ادّ�ا، ومعاناتها اج��اعّ�ا، وت�ّلفها س�اس�ّ 

 
ّ
 واألدبي

ّ
ن��ذجا  -خاصة في عه� م�ّ�� علي  –ل��اة الف���ة في م�� ف�ارت ا. ال�قافي

ال �ع�ات ال�ل�ة إلى عل��، و�رسراق�ا لل��ّقف ال�اعي ال���ّ� �ال�قافة الغ��ّ�ة، �ف�ل ت�ف�� ال�ّ 

فف�ح ع���ه على  «ج�ة، وااله��ام �الف��ن ال��ی�ة، � ى العل�م، وت���ع ال�ّ ال�ارج في ش�ّ 

في  لإلن�ان، وم�اه�َ  في االج��اع، وحق�قٍ  في الّ��اسة، وأوضاعٍ  �ٍ ة ُن�ُ ح�ارة أورو��ّ 

 م���، م� األدب، �ان� �ّلها ق� ن�� ور�� وازده�ت، �ف�ل �فاح شع الف��، وأل�انٍ 
ّ
�ي

 م�ی�، وأفان�� م� ال��ارب وال��ارسات في غ��ن م�ات م� الّ����، والّ��قُ 
ّ
 وص�اع عقلي

�غّ� في ن�مه الع��� ت�� ضغ� الّ��وف وال�ال��ات ال�ي أسل��ه إلى ح��  م�ع�لٌ  ی�م��ٍ 

ومّ�ا ال شّ� ف�ه ه� أّن ال���ّ���  2».اس���ادّ� عانى م�ه ما عانى م� ض�وب االض�هاد

 ا أهّ حازوا وع�ً  ق�
ّ
على ف�� ع���، للق�ام �ال��رة على ال���ّل  له� أن ���ن�ا أص�اب ق�ار م��ي

  . ال����اني وع�الئه في م�لع الق�ن الع����

ة، وت�ّجهات س�اسّ�ة، ارات ف���ّ إّن ال�قافة األورو�ّ�ة ��ّل ما ح�ل�ه ل����عاتها م� ت�ّ 

ة، ق� أسه�� في خل� ن��ة م� ال�فّ���� وال��اسّ���، وال��ل��� ون��ّ�ات إصالح�ّ 

االج��اعّ���، ول�� اخ�لف�ا في خلفّ�اته�، وأه�افه�، ووسائل ن�اله�، فإّنه� �ان�ا مّ�فق�� على 

، : ل�ع� أس�اء «وفي ه�ه الف��ة . ض�ورة إح�اء األّمة ووضع ق�ارها في ال�ّ�ة
ّ
األفغاني

                                                           
  .78صم�� ����، أعالم ال���ّ�ة والق�مّ�ة الع��ّ�ة،  1

، 1970م���د ت���ر، ات�اهات األدب الع��ي في ال���� ال�ائة األخ��ة، م���ة اآلداب وم��ع�ها �ال��ام��،  2

  .6ص
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 ،
ّ
قاس� أم��، سع� زغل�ل، ل�في ال�ّ��، ف�ان له�الء الف�سان أثٌ� ع��� م�ّ�� ع��ه، ال��اك�ي

في ت�ج�ه ال��ل ال��ی� وجهة ج�ی�ة في فه� ال��اة وتق��� ال��اد� ال�ي ت�ّل� ال����ع إلى 

   1».تقّ�م وازدهار

ل� ��� لل��ا�ة األدبّ�ة ق�ل الّ�ه�ة أّ� دور في ت�ج�ه ال����ع ال�� ان��ف إلى 

، فان��ّ الّ�عي وراء 
ّ
  الّ�زق، ���� ع�م ت���ع ال�ّ�ام لإلب�اع األدبي

ّ
، واك�فى الّ�وق األدبي

فف�ا في الّلغة الّ�خ�ُل، وزاح��ها  «الّ�ع�اء �الّ��ّلف له�، وتأل�ف الق�� وال��ا�ات الّ�ع�ّ�ة، 

الّ�ف�س،  العاّمّ�ة والّ���ّ�ة في الّ�واو��، وذه�� أسال��ها م� الّ��� والّ���، وت�ّ�� ال�ّل م�

وض�ب ال�هل على ) ...(ع�� العل�، وا��أّن� ال��� في ال��ائ�وخ��ت الق�ائح، ون�� مَ 

أ��ار الّ��ق��� فع��ا، وق�ح�ه� أع�اء الّ�ّل ف�زح�ا، و�ال عل�ه� األم� فغّ�اه� الّ�عاس، وخّ�� 

    2»! عل�ه� الّ�الم، فل� ����ق��ا إال ���افع ناب�ل��ن على أب�اب القاه�ة

�ج�وا ف�ها ال���ّف� للّ�ع��� ف ،ولق� ف��� الّ��افة ال��ده�ة آن�اك أب�ابها ألقالم ه�الء

�افة ی�م�� �ان� ت�ّ� الّ�ق� وال��مان ال�� وال شّ� أّن الّ�  «ع� أف�اره�، فأفادوا واس�فادوا، 

 
ّ
 ال�� �ان مفق�دا أو م��ود ال��ال ناح�ةم�  ��ع� �ه ال����ع الّ��قي

ّ
. الّ�عل�� ال�امعي

وه�ه الّ��افة هي ال�ي اس��اع� أن تّ��ه �أسل�ب ال��ا�ة اّت�اها ��ّ�عها للّ�ع��� ع� �ّل 

، وت���� العل� وال�ع�فة لل��ه�ر العام
ّ
ق� و   3».ما یّ��ل �ال��اة الف��ّ�ة وال�فاح االج��اعي

ل�اجات  فاس��ابال�قال في م��  ��ه�ر ف�ّ ال����ع  فيس�ح ان��ار الّ��ف وال��ّالت 

   .ة واج��اعّ�ة، جّ�اء وعي ال���ّ��� ب�اقعه�س�اس�ّ 

ال�قالة في ث��ها  يع�ِ او� م� م�ّس�ي الّ��افة في م��) ه�او� رفاعة ال�ّ (ُ�عّ� 

م��ً�ا ص�فّ�ا ضّ� ) ال�قائع ال���ّ�ة(وتع��� ج���ة . ال��ی� �ع� ع�دته م� رحل�ه إلى ف�ن�ا

اّل�ی� حاول�ا  )إس�اع�ل ال�ّ�اب(، و)ح�� العّ�ار(أقالًما أدبّ�ة ��ان� الّ�ه�او�، أم�اَل 

ال��ّلَ� م� ن�ِ� ال��ا�ة الق���ة، والّ�أس�� ل��ر ج�ی� اّت�� �اه��اِم ال�ّ�اب �ق�ا�ا ال����ع 

وه��ا ت�ّ�ر ال��� في تل� ال��حلة ت�ّ�را  «لق�ِن الّ�اسَع ع�َ�، في أواخ� ا، خاّصة ال����ّ�ة

                                                           
    .14ص م���د ت���ر، ات�اهات األدب الع��ي في ال���� ال�ائة األخ��ة،  1
  .403، 402أح�� ح�� ال��ات، تار�خ األدب الع��ي، ص  2
    .32، صالع��ي في ال���� ال�ائة األخ��ةم���د ت���ر، ات�اهات األدب   3
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ك���ا م� ال��ّلف والّ��ع، وأص�ح في الغال� سهال م�سال، وأص�ح �ّ�ا�ه ی�ث�ون �الغة 

 أب�زُ �ان و  1».ل��، وال�ع�ى ال�اضحع��� ال�ّ الع�ارة، واخ��ار الّلف�، وسالمة الّ�����، وال�ّ 

، )إب�اه�� ال�ازجي(و ،)أدی� إس�اق(م�ل ، ون��ٌة م� الّ��اب )�� ع��هـم�(ه�ه ال��حلة  ابِ ك�ّ 

ولق� اع���وا على  .)..م��فى ل�في ال��فل��ي(و ،)�ولي ال�ی� ��(و ،)ج�جي ز��ان(و

ف��� م�ال ه، رأ�ُ  ال���� في الّ��ح ل��ل�ل ال�اقع، وعلى ال��ج وال��اه�� ل�غ���ه، ف�ان ل�لٍّ 

) 
ّ
أشغله�ا ق�  -وه�ا رائ�ا اإلصالح في م�� –وتل���ه م�ّ�� ع��ه  )ج�ال الّ�ی� األفغاني

ن��  «فق� وضع َنْ�َ� ع���ه ال�اك� ال����ّ�، إذ  )ع�� ال�ح�ان ال��اك�ي(ال���ّل، أّما 

 إلى 
ّ
 إلى الع�امل ال�ارجّ�ة لل��ل��� ف�عاه� إلى أن ی�اه��ها، ون�� ال��اك�ي

ّ
األفغاني

ف�عاه� إلى إصالحها، فإّنها إن صل�� ل� ت���ع ال��اسة الع�امل الّ�اخلّ�ة لل��ل��� 

 لل��ائل معال�ة تأّث�، ت��ج م� ف�ه . ال�ارجّ�ة أن تلع� به�
ّ
ول�ل� �ان� معال�ة األفغاني

 معال�ة ���� �ف�� ال��ض به�وء، و���� ال�واء 
ّ
األق�ال نارا حام�ة؛ ومعال�ة ال��اك�ي

اآلراء في ساحة مف��حة لل��ار والّ�قاش ح�ل  وم� جهة أخ�� ت�ادل ال�ف��ون  2»...�أناة

 ال��اف�، ولعّل أهّ�ها ت����ُ 
ّ
ال�ی�ّ�ة،  ال��أة، وال��ّ�اتُ  ق�ا�ا واف�ة إلى ال����ع الع��ي

ون��� في ه�ا الّ��د ال��ال ال�� اح��م ح�ل . ب�� ت���� ال��� الّ�ی�ي أو العل�اني والّ��اعُ 

دعا ف�ه إلى وج�ب تعل��ها " ت���� ال��أة "ك�ا�ه األّول « )قاس� أم��(حق�ق ال��أة، ح�� وضع 

ا آخ� سّ�اه ال��أة  أّنه ل� �ع�ل ع� رأ�ه، بل وضع ��ا�ً وت����ها، فانق�� الّ�اس معه وعل�ه، إالّ 

     3».ال��ی�ة، رّد ف�ه على م�الف�ه وفّ�� آراءه�، ودع� رأ�ه �ال��ج ال��ی�ة

 حّ�ى   األد�اء الّ�قافّ�ة ���� تأّث�ه� �الغ�ب في ب�ا�ة الق�ن الع����، ت�ّ�ع� م�ادر

مال� األف�ار إلى ال���ی�، واالب��ار، والع��، والغ�ارة ، وال��ت��، وال�ض�ح، وال��ل�ل،  «

ا ل���عة عً �َ ع�ارة ق�ّ�ة م�ّث�ة تَ  وأص�ح ال�ات� �����م ع�ارة رق�قة ع��ة، أو... وال�عل�ل

                                                           
، ��3 الّ��� ال��ی��، ف� ال�قال في ض�ء ال�ق� األدبي، الّ�ار اإلسالمّ�ة للّ��اعة والّ���، �ـع�� الل��ف م� 1

  .121، ص2003م��، 
، ب��وت، ص أح�� أم��، زع�اء اإلصالح في الع�� 2

ّ
   .278ال��ی�، دار ال��اب الع��ي

  . 619، ص1970، 5، م����ات األدب الع��ي، ال����ة ال��ل���ة، ب��وت، �ح�ا الفاخ�ر�  3
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  وق� �ه� �ع�1 ».ال��ض�ع ال�� ی��اوله
ّ
ال��ب العال�ّ�ة األولى ج�ٌل م�ّ�د، فاألدب الع��ي

الّ��ع، ���� ���� ��ل� أسل��ه ال��شى �الّ��ع وغ�� كّله ال ��لح ل��ات�ا و  « الق��� ع��ه

 ال��ی�
ّ
 العل�ي

ّ
 ام��فى صادق (�ان و  2».وه� الّ�قي

ّ
إذ  ي ه�ا الّ��ّجهارضم� مع )ل�افعي

ومع ذل� حاول أن �قف ب�� الق��� وال��ی� وأن ��ّ�ن ل�ف�ه نه�ا خاّصا  «، ت�ّ�� �الق���

�ه�ِر ف�ة وق� أّد� ه�ا الّ��ال إلى  3».وغل�� عل�ه ن�عة الق��� "الّ�افعّ�ة"ع�ف ���ه� 

. اوم���ن ش�الأسل�ب ال��ّ�دی� �م�ج�ه األسل�ب الق���، و ، ف�اف�� على في ال�س�� فقو 

 م�  « وه�الء ال��ّ�دون 
ّ
�ان�ا ی�ون أن ��ّل�ا مع  أم�ال �ه ح��� وه��ل والعّقاد وال�ازني

في األس�اع والقل�ب، فه�  ح��ٌ  األسل�ب الف��ح الّ�ص�� ال��ل، ح�ى ���ن ألدبه� م�قعٌ 

���ص�ن على اإلع�اب وعلى األلفا� الّ����ة ال�ي تق�ها ال�عاج�، وه� في داخل ه�ا 

� أص�ل الع���ة، و�ّن�ا �غ��ها و��ّ��ها ��ا ���ف�ن م� اإل�ار ��ّ�دون ت��ی�ا ال ���ج به� ع

   4».ن�اذج وف�� ج�ی�

 ال�� ل� ��� له ه�ف س�� الوفي 
ّ
�قابل فإّن ال��ائ� ال�ي �ان ق�رها ال���ل الف�ن�ي

ت�ّ��  اله�ان في ف��ة ���لةع�� غة وال�ی�، �ق�� تغ��، وم�ار�ة اللّ ���ل، واإل�ادة، والال�ّ 

إذ في تأّخ�ها ع� ال���ق في �ل ال��االت، فال تعل��، وال م�ا�ع، وال م�انع، وال م�ارع، 

    .وال�هلِ  الفق�ِ و  القه�ی��ّ�ع م�ارة ، الّ�ل�اتِ  كان ال��ائ�ّ� قا�عا في لّ�ةِ 

 ف  
ّ
�ه�ت في ال��ائ� الّ��قّ�ة ال�قّ��ة �قان�ن األهالي  ال�ائ�،  ،في ال�ان� االج��اعي

ه� أص�اب ألورو�ّ��ن وال�ه�د ال��ال�ن صار ال��ائ�ّ��ن م�ا���� م� ال�رجة الّ�ن�ا، ب���ا اإذ 

م� م�ا�� االض�هاد �� ال��ائ��ّ ن�وح �ع�  ،�وف القاس�ةه�ه ال�ّ ن�ج ع� و . كّل ال�ق�ق 

  وه��ة آخ��� إلى إلى أماك� أك�� أم�ا،
ّ
 ام�ّ  لق�ة الع��،ا ع� ���ً ف�ن�ا أو ال���ق الع��ي

                                                           
 .123ص��� الّ��� ال��ی��، ف� ال�قال في ض�ء ال�ق� األدبي، ـع�� الل��ف م 1
 .191، ص1992، القاه�ة، 10ش�قي ض�ف، األدب الع��ي ال�عاص� في م��، دار ال�عارف، � 2
، دار ال��ل، ب��وت،  3

ّ
 .310، ص1986حّ�ا الفاخ�ر�، ال�امع في تار�خ األدب الع��ي

 .192ش�قي ض�ف، األدب الع��ي ال�عاص� في م��، ص 4
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، �ٌ سَ ح�� انق��� أُ . مّ��ً�ا �القل� وال��ف واالض��اب «� �ال����ع ال��ائ�ّ� أن ��ّل أدّ 

   1».رَ �َ مَ  رَ �َ وتفّ�ق� شَ 

وفي ال�ان� االق��ادّ�، فإّن ال��ائ�ّ��� ال�ی� �ان�ا �ع���ون أساسا على الّ�راعة ق�ل 

ه أی��ا �َ ، ف��ْ الّ�راعّ�ةَ رِة االح�الل أراض�ه� م، ت�اجع م���� مع���ه� ���� م�اد1830س�ة 

غ���ة، وأراض خ��ة، ��� أن �ق�� ال�عّ��ون، دون االه��ام �الّ��ال ع�  �ت م�اهٌ جِ وُ  «

��ا اس��لى على أراضي الّ�عي، ف��ّ�ل الفّالح م� مال� إلى ع��  2».أص�اب األرض

اق��اد ال��ائِ� و�ه�ا صار . ه��الع�ل في م�ارع ال�عّ���� �أج� مُ  م���ه إّما ال��الة، أو

  .���م م�الح ف�ن�ا

 
ّ
�عة ال ت��لف ع� �اقي اقم ، ف�غ� زع� ف�ن�ا أّن ال��ائ�وأّما في ال�ان� الّ��اسي

قان�ن الّ����� الّ�ادر في  وما ؛إّال أّنها �ان� ت��� إلى ال��ائ�ّ� �ع�� االح�قار ،مقا�عاتها

ال��ائ��ُّ ب�� أن ���ن ُخّ�� �، فق� على ذل م ال�� جاء معّ�ال لقان�ن األهالي إال دل�لٌ 1919

وه�ا ما دفع �ال��ائ�ّ��� إلى . م�لً�ا �ال حق�ق، أو أن ���� ف�ن�ّ�ا م��ل�ا ع� أصله ودی�ه

 فإّنها ف�ل� في االّت�اد ت�� قائ� واح�، ،ة ال�ي و�ن ت�ّ��ت �اإلرادة وال��اسع��ّ ال�قاومة ال�ّ 

  . ادالعّ�ة والع����� نق� ال�عي واف�قاره� إلى 

 ال�ّ  �عيِ ال �ع� ف��ة م� ال���د، دّب� في نف�س ال��ّقف�� روحُ 
ّ
�إخ�انه�  ، أس�ةً �اسي

ت�ال�  «ال�ي �ان� في أّول األم�  ةُ ��ّ ال�� �اتُ ���ّ ال، و ة�اس�ّ ال�ّ  ألح�ابُ ّس�� اأُ ف �ال���ق،

     ثّ� ما ف��� ت�ع� إلى  3».�ال��اواة ال��لقة ب�� ال��ائ�ّ��� والف�ن�ّ��� في ج��ع ال�ق�ق 

   4».االس�قالل ال�امل لل��ائ� «

   
ّ
، فق� أدرك االح�الُل م�� أن و��� ق�ماه أرض ال��ائ� أهّ�ّ�ة وأّما في ال�ان� الّ�قافي

   ه�مها، و��أ  فيی� والعادات والق�� ��ف�ها أس� ه�ّ�ة ال����ع ال��ل�، ف��ى الّلغة وال�ّ 

                                                           
، 1983، دی�ان ال����عات ال�امعّ�ة، ال��ائ�، 1945-1931 ع�� ال�ل� م�تاض، ف��ن ال��� األدبي في ال��ائ� 1

 .24ص
 . 17، ص1984ح�� ع�� ال�ح�ان سل�اد�،ع�� ال���� ب� �اد�� مفّ�ً�ا،ال��س�ة ال���ّ�ة لل��اب، ال��ائ�،  2
 .14ع�� ال�ل� م�تاض، ف��ن ال��� األدبي في ال��ائ�، ص 3
، �2، ج1930-1900أب� القاس� سع� هللا، ال���ة ال����ة ال��ائ��ة  4

ّ
، 1992، ب��وت، 4، دار الغ�ب اإلسالمي

 . 294ص
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الف��ى ومعاه�ها ورم�زها ورجاالتها ل�ي ی��ّ�� م� تق��ع  غة الع��ّ�ةح��ه ضّ� اللّ  «

أوصال ه�ه األّمة، وت��ئ�ها وع�لها ع� دی�ها اإلسالم، �ع�لها ع� ��ابها وم�ش�ها الق�آن 

 ال����
ّ
وح�� تفّ�� إلى دور ال��اج� وال��ارس الق�آنّ�ة في ت���ة الّ��ء وت�ع��ه،   1».الع��ي

على ف�ن�ة �ع� ال��ائ�ّ��� ل�أه�له� لالن�ماِج  معّل��ها، وع�لها والّ����� على قام �غلق

األولــى إضعاُف : ل��قـــ�ِ� غای�ْ��ِ  «، العاّمّ�ةَ شّ�ع� الّله�اِت و والّ����ِ� ل����وا ع�الء، 

ِل الع��ّ�ِة ال�ي الع��ّ�ِة ال�ــــي ت�تــ�ُ� �الُهـ�ّ�ِة والعـقـــ��ِة مًعا، والّ�ان�ُة الف�ُل قْ�َر اإلم�اِن ب�� الّ�و 

م�ّ�� ف�ن�ا الّ�امي إلى ح�� إّال أّن 2 ».ُتع�ُّ الّلغُة الع��ّ�ُة أحَ� مقّ�ماِت ِوح�ِتها وت�ا�ِ�ها

ال�ف�ن��ن ال�ی� ال��ائ�ّ��ن  ع� ق�ا�ا شع�ه �اء �الف�ل، إذ ب�ز األد�اء ال��ّقف ال��ائ��ّ 

  .ّ�ةك���ا �الف�ن��ة، وناضل�ا �أقالمه� م� أجل اس��داد ال��ّ 

ودّع�� م���یها �الّ�ل�ة  ،وم� أجل ت���ِه اإلسالم، شّ�ع� اإلدارة الف�ن�ّ�ة الّ��قّ�ة

أخ�ت ت��ل� ال��افات واألسا���، وت���ها إلى العل�اء واألول�اء الّ�ال���،  «وال�ال، و

ال�ي أص��� ف��ا �ع� م�اك� ) ال�عاد�(وشّ�ع� على إقامة ال�الئ� العاّمة وحفالت الّ�ار 

    3».خ���ة ل��� دعا�ة االس�ع�ار اإلل�ادّ�ة

في ال���ق أوائل الق�ن الع���� م� خالِل ما ��ل م� ح�اك لق� ب�أ الّ�أث� ��ا ���ث 

الع�وة ال�ثقى، (ت سّ�ا إلى ال��ائ�، وم� ه�ه الّ��ف وال��ّال  « م� ��ا�ات ال��ارقة

عامل اله��ِة ال�� �ان ق�اة ل��اصِل �اإلضافة إلى ، 4».)وال��ار، وج���ة الّل�اء وال��ّ��

ال��ائ�ّ��� �إخ�انه�، فلق�� أف�اُر ال��ل��� ق��ل الّ��قِة ال�اع�ة، خاّصة ال��ّ�ع�� ��ّ� 

،  :الّلغة الع��ّ�ة أم�ال
ّ
، والع��ي ال���ي

ّ
، وم�ارك ال��لي

ّ
، والّ��� العق�ي

ّ
اب� �اد�َ� واإلب�اه��ي

، وغ��ه� مّ�� آم
ّ
��ا �إم�انّ�ة الّ�ه�ِض �األّمة م� أجل الّ�غ��ِ� ع� ���� وأح�� ت�ف�� ال��ني

ثّ� ما ل���ا أن أّس��ا ال��ائ� وال��ّالت ل��� ف��ه� . ت���� الّ��ء وتعل��ه م�اد� دی�ه ولغ�ه

                                                           
 .59، ص2005ل��ان،  م��� دراسات ال�ح�ة الع��ّ�ة، الّلغة الع���ة أس�لة ال��ّ�ر الّ�اتي وال���ق�ل، أح�� ب� نع�ان، 1
لغة الّ��ا�� ب�� الّ�ق��� والّ�ه�ی�، دار ال�ل�ون�ة لل��� وال��ز�ع، : م�ّ�� الّ�الح ال�اب��، الف��ى وعاّمّ�اتها 2

 .31، ص2008ال��ائ�، 
 .70ص، 1986، ب��وت، 2ع�� ال���� ب� �اد�� و��اء قاع�ة ال��رة ال��ائ�ّ�ة، دار الّ�فائ�، �، الع�لي�ّ�ام  3
 .21ح�� ع�� ال�ح�ان سل�اد�، ع�� ال���� ب� �اد�� مفّ�ً�ا، ص 4



 أحوال المجتمع العربّي في مطلع القرن العشرین: تمھید
 

18 
 

  ال��ع��ّ 
ّ
لع�� راس� ال�ي ) ال��ائ�(و�أتي على رأس ه�ه الّ��ف ج���ة  «، واإلصالحي

) الّ�هاب(و) ال���ق�(لألم�� خال�، و) اإلق�ام(� قّ�ور، ولع�) الفاروق (م، و1908ص�رت س�ة 

 1927ال�ي ص�رت في ����ة س�ة ) اإلصالح(لع�� ال���� ب� �اد��، و
ّ
  1».م للّ�ّ�� العق�ي

ف��� صف�اتها  «���ت الّ��ف و، ف��ّف�ا لهات�ارات أخ�� مو�ان�عاش الّ��افة وج�ت 

ال�ي أخ�ت في االرتقاء ح�ى أص��� ذات ص�غة لل��ا�ات الّ��اسّ�ة وال�قاالت الّ��فّ�ة 

وت��ر اإلشارة أّن ال��ا�ة الّ��افّ�ة في   2».أدبّ�ة ق� ت�تقي إلى أن ت��ّ�أ أعلى الّ�رجات

 الّ�احة األدبّ�ة ��ّ�اب�ه ، ل�ا ت�ّ��ت الع��ّ�ة والف�ن�ّ�ة غ���ال��ائ� في تل� الف��ة �ان� �اللّ 

ّ�ة ساروا على نهج ج�عّ�ة العل�اء ال��ل��� ال��ائ�ّ��� �أح�� و��ّ��� ذو� خلفّ�ة ع��ّ�ة إسالم

ّ�ه� و�آخ��� ل���ا �أقّل و��ّ�ة ت�ّ�ج�ا م� م�ارس ف�ن�ا، ول� ورم�ان حّ��د، رضا ح�ح�، 

   .أم�ال م�ل�د ف�ع�ن، ومال� حّ�اد، �م�ّ�� دی�ل� ی��ّ�ل�ا م� حّ� ال���، 

م�اورات اإلدارة الف�ن�ّ�ة، ورغ� زع�ها  ��ا علىلل�انا س�ان� ج�عّ�ة العل�اء لق� 

�اه�ّ�ا �أّنها ل��� مع�ّ�ة �الّ��اسة، إال أّن أقالم ج�ائ�ها ل� ت��ان ع� ال��ض في �ّل ����ة 

وخ�� دل�ل على ... وصغ��ة ح�ل م�ائل الّ�����، وف�ل ال�ی� ع� الّ�ولة، وق�ان�� ال��ل�ان

ب� �اد�� في م�اض�ة ألقاها ب��ن� عام ذل� ما قاله رئ�� ال��ع�ة ال��خ ع�� ال���� 

و�الم�ا ال��م ع� العل� والّ��اسة مًعا وق� ی�� �ع�ه� أن ه�ا ال�اب صع�  « :م1937

وال ی�ه� العل� وال�ی� �ل  )...( ال�خ�ل ألنه� تعّ�دوا م� العل�اء االق��ار على العل�

      3».ال�ه�ض إال إذا نه�� ال��اسة ���ّ 

����ة ب�� ��وف م�� وال��ائ� في الع�� ال��ی� ال�� س�� إّن م� �عق� مقارنة 

�ال�الة االج��اعّ�ة ال��هارة، والّ�قاف�ة س�قف على نقا� ال��ا�ه ب��ه�ا  ،ال��ب العال�ّ�ة األولى

، ثّ� ث�رةال���ّنّ�ة، و 
ّ
، �اإلضافة إلى م�ّف�ة الّ��ال ضّ� االح�الل، م� م�ّلح ثّ� ن�ال س�اسي

. م� الّ��اسة األد�اء في ال��ا�ة األدبّ�ة في الّ��افة ال�ي ل� ت�لُ  ما قل�اه م� ان��ا�

                                                           
  .33ص �اد�� مفّ�ً�ا، ح�� ع�� ال�ح�ان سل�اد�،ع�� ال���� ب�  1
  .17، ص 2009، ال��ائ�، 1ال���� اإلب�اه��ي، ب�� ال���ة للّ��� والّ��ز�ع، �ع�� ال�ل� ب�م��ل، ال��� الف�ي ع��   2

، ال��ائ�، 4ال��س�ة ال����ة لل��اب، �ت��ي را�ح، ع�� ال���� ب� �اد�� رائ� اإلصالح وال����ة في ال��ائ�،  3

 .221ص، 1984
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ب�� ال�ل�ی�، ن��� م�ها أّن ال��ائ� تعّ�ض� إلى ح�لة صل��ّ�ة  وس�الح� نقا� االخ�الف

 ل��� �ان أرح� م�ه، 
ّ
، و�أّن االح�الل ال����اني

ّ
ت����ّ�ة خل� م� أّ� شيء إ��ابي

ا في اح�اللها هي دی�نها على م��، ب���ا ف�ن�ا �ان� هي ب���ان��اإلضافة إلى أّن ذر�عة 

  . ال��ی�ة لل��ائ�

في رات ��ّ توما واك��ه م� ، م�� م�لع الق�ن ال�اضي ة م� أح�اثاألمّ عاش�ه ما إّن 

ه� ت�ع��ه� �ق�ا�ام���عاته� م� أجل �الّ��اصل مع لل�ّ�اب س�ح ، كل ن�احي ال��اة

في ت�ّجهاته�  رغ� اخ�الف ال�ّ�اب والّ��اسّ���و  .والّ����� واإلصالحالّ�غ��� ف�ان  ،ال����ّ�ة

اإلی�ی�ل�جّ�ة، إّال أّنه� اّتفق�ا على ض�ورة الّ�عي إلى تأس�� الّ�ولة ال���ّ�ة ال���قّلة ت�� �ّل 

فإّن  ،اس��داد اس�قاللها فيو�ن ن��� مع�� الّ�ول . ال��اواة والع�ل ب�� ج��ع م�ا���ها

معارض وم�ّ�� ّ��ل ال�امل ل� ت��ّق� �ع�، وه�ا ما �فّ�� انق�ام الّ���ة ب�� حّ���ها �ال

ل��اسات وأن��ة ال�ّ�ام، ت�ّ�ل القّلة القل�لة م�ه� ال�ل��م�� ���اقف وم�اد� ال ����ون ع�ها 

  .رغ� �ل الهّ�ات والّ�غ��ات ال�ي ��ابه�نها

     



االل��اُم في ال��ا�ِة األدبّ�ِة ع�� الع�ِب : الف�ُل األّول

  ق��ً�ا وح�یً�ا
 

  .األدب ال�ل��م مفه�مه وآراء الّ�ّقاد ف�ه :ال���� األّول

  

 
ّ
ن�أة االل��ام ل�� األد�اء الع�ب وت�ّ�ره إلى  :ال���� الّ�اني

  .الع�� ال��ی�

 : أّوال
ّ
  .االل��ام في الع�� ال�اهلي

  .االل��ام في ص�ر اإلسالم: ثان�ا

  .االل��ام في الع�� األم��ّ : ثال�ا

 : را�عا
ّ
  .االل��ام في الع�� العّ�اسي

  .االل��ام في الع�� ال��ی�: خام�ا

  

 : ال���� الّ�ال�
ّ
  .االل��ام واألدب اإلسالمي
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  :ه وآراء الّ�ّقاد ف�هفه�مم األدب ال�ل��م: ال���� األّول

  :ال�فه�م: أّوال

الّ�الثي وردت �ل�ة االل��ام في ال���� م� ال�عاج� الّلغ��ة م��ّقة م� الفعل  :غةل -1

  :)ل�م(

 ول�اماً  ومالزمة والزمة ول�وماً  ل�ماً  یل�مه الّ�يء �مل «: ففي ل�ان الع�ب جاء

   1».االع��اق :واالل��ام...�فارقه فال ال�يء ورجل ل�مٌة یل�م . فال��مه إ�اه وأل�مه وال��مه

وُل�مًة  مةا� ول�امًا ول ول�وماً  ل�ماً  ه، ���ع،مَ ل�ِ  «: وفي القام�س ال���� ورد

: ، �ُهَ�َ�ة، أ�مةٌ �َ لُ وه� . فال��م إ�اه وأل�مه ال��مهل�اما و و  مالزمةوُل�مانا، ��ّ�ه�ا، والزمه 

   2».ش��ا ال �فارقهإذا ل�م 

 ا وِل�امةً ا وِلَ�امً ا وَلَ�امً ا ولْ�مً لِ�َم ل�ومً  «:  وفي ال���� في الّلغة واألدب والعل�م

ا وال��م فالنً . ��ع�ى الزمه: ال��مه... هل� �فارقْ : هولِ�م ب��َ . ثُ�� ودام: ا الّ�يءُ وُل�مانً  وُل�مةً 

  3».أوج�ه على نف�ه: وال��م الع�َل أو ال�الَ  .اع��قه

إضافة إلى مع�ى  .وال�الح� أّن االل��ام �ع�ي ال��اومة على الّ�يء، واع��اقه

  . ال�ج�ب والّ��ات في ع�ل م� األع�ال

 ﴿: وما ی�ّ�� مع�ى ال�ج�ب ما جاء في الق�آن ال���� في ق�له         

             ﴾ م� س�رة الف�قان 77اآل�ة .  

﴿: وفي ق�له                 ﴾ م� س�رة �ه 129اآل�ة.  

 ﴿: وما �عّ�ز مع�ى الّ��ات وال��اومة وع�م ال�فارقة، ق�له عّ� م� قائل    

                          ﴾ م� س�رة اإلس�اء 13اآل�ة.  

  :اص�الًحا -2

ودی�  ت���ك في م��لح االل��ام الع�ی� م� م�االت ال��اة م� س�اسة وثقافة وف�ّ 

 ه� أن ���ار الف�د ع� ق�اعة وم�اد�
ّ
ف��ة  -ال ع� إك�اه  -وأدب، فاالل��ام الّ��اسي

                                                           
  .542، 541، ب��وت، ص12، دار صادر للّ��اعة والّ���، ج)ل ز م(اب� م���ر، ل�ان الع�ب، ماّدة   1
  .2005، 8، م�ّس�ة الّ�سالة، �)ل ز م(الف��وز آ�اد�، القام�س ال����، ماّدة   2
  .720، ص1966، ب��وت، 19ل��� معل�ف، ال���� في الّلغة واألدب والعل�م، ال���عة ال�اث�ل��ّ�ة، �  3
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ن�الق أّما في الّ�قافة والف� فه� او . ی�اضل م� أجلها و������ في ت�ق�� أه�افها ،معّ��ة

 ،ال ���� ع�ه ه� بها على رأ����ُ ذات خلفّ�ة ی�اها األس�ى فم�رسة م� ال��ارس م� الفّ�ان 

وأّما في الّ�ی�، فه� الّ��ات على . �عى م� خالله إلى إ��اله إلى ال����ع دون ه�ادةو�

  . ت���قه ون��ه �العل� الّ���ح والع�ل الّ�الحی� ال�� �ع��قه والع�ل على تعال�� ال�ّ 

 جوه� ���ع  - االل��ام في األدبلإلل�ام ��ع�ى و 
ّ
 - ّل ه�ه ال��االت �أسل�ب أدبي

 األ ن�اجاإل �أّن ًال ��� الّ��ل�� أوّ 
ّ
وم� ه�ا  .�ي ی�فع ال����ع ��� أن یّ��� �ال�ّ�ّ�ة دبي

ال���ل� ���� أّن ن�ّ�د عّ�ة أر�ان في األدب ال�ل��م ن��ي عل�ها ج�لة م� ال�فاه�� ح�ل 

ال����ج و القار� أو ال��لقي، و االل��ام م� زوا�ا ت�ّ�لها ه�ه الّ�كائ�، وهي ال�فّ�� أو ال�ات�، 

  . الّلغ��ّ  ال����ن ال�� ت���ه الف��ة، وأخ��ا الّ��ل أو األسل�باألدبي أو 

على ال��قف  « ح�ل ق�ا�ا معّ��ة �ق�مُ فاالل��ام  ،فأّما م� ح�� ال�ات� ال�فّ��

وه�ا ال��قف �ق��ي ص�احة ووض�حا . ال�� یّ���ه ال�فّ�� أو األدی� أو الفّ�ان ف�ها

ال�ل��م �أن ��اف� على ال��امه دائ�ا، و���ّ�ل و�خالصا وص�قا، واس�ع�ادا م� ال�فّ�� 

وه�ا �ع�ي أن ���ن ال�ات� ذا ش��ّ�ة  1».كامل الّ��عة ال�ي ت��ّت� على ه�ا االل��ام

، ق�ّ�ة، وص�� ش�ی�، وأمانة وأخالق، ال ��اف في م�قفه ل�مة الئ� مادام م�م�ا �ف��ته

األم�ر ال�ي ����  م���اتِ إدراكا تاّما �ا والّ�قافة، م�رِ  وخ���ا ���ون م���عه، وواسع العل�

  .ع�ها

اع��اُر ال�ات� فّ�ه وس�لًة ل��مة ف��ة معّ��ة  «فاالل��ام ه�  الف��ةوأّما م� ح��   

أ� أّن الق�عة األدبّ�ة   2».ع� اإلن�ان ال ل��ّ�د ت�ل�ة غ�ضها ال�ح�� ال��عة �ال��ال

ال��ج ح�ل ما ی��� مل اإلق�اع و ال�ي ی��عها ال�ات� ال بّ� أن ت��ل في �ّ�اتها ع�ا

  .إ��اله، مع ال�فا� على الّ��ل ال�أل�ف لل��ا�ة األدبّ�ة

ال�ي  «ث�� ال�� ت��ثه ال�ل�ة أوأّما م� ح�� ال��لّقي فاالل��ام في األدب ه� ال�ّ 

إلى في الع���، وت��وه�  ���ةلى ن�� ما تفعله ال���لقها ب�� الّ�اس ف�فعل فعلها ف�ه� ع

                                                           
، دار العل� لل�الی��، �  1

ّ
  .14، ص1979، ب��وت، 1أح�� أب� حاقة، االل��ام في ال�ع� الع��ي

، ب��وت، 2ال���ل�ات الع��ّ�ة في الّلغة واألدب، م���ة ل��ان، � م��� وه�ة و�امل ال�ه��س، مع��  2

  .58، ص1984
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فإن ل� ت�� ف��ة ال�ات� في ال��لقي  1».ال�ف�ل �إح�اث ذل� الّ�غ��� ال��ل�بالّ�ل�ك 

فال  .ت�اما ��� ی�رع في أرض ب�ر��� لها الّ��اح، الّ��� ال�افي، فإّنها س���ت ول� �ُ 

  . ��فع لألدی� أن ���ن مل��ما، إذا ل� �فه� ال��لّقي ما ی�مي إل�ه، ل��� م� األس�اب

فإّن الّلغة ال�ي ���ار ال�ات� الّ�ع��� بها، �ان�قاء األلفا� وأّما م� ح�� الّ��ل، 

وما دام ال�ات� ق� أخ� على  «ال��اس�ة، واألسال�� ال���لة، أساسّ�ة في ت�ص�ل ف��ته، 

إذا . فل�� له �ع� ذل� أن ی�قاص� به�ّ�ه ع� ال��ان. نف�ه أن �ع�ل ع� ���� الّلغة

دع ال�ل�ات ت���� . س��ل ل� �ع� ذل� إلى ال��وجاخ��ت ل�ف�� عال� األلفا� ودالل�ها فال 

    2».ف����� �ّل �ل�ة الّلغة �ّلها. حّ�ة في سل� ال��ل

فاالل��ام إذن م�آة عاك�ة ل���ّ�ة األدی� ال�فّ�� ال�اعي ���اكل م���عه، 

الّ�اعي إلى تغ��� واقعه، الّ�امي إلى ت�ق�� أس�ى غا�اته وهي ت����ه م� ق��د ال��ّلف 

ال ����  وم�ادئه، م���ّ�ا م� ف��ه م�قفاً  األدی�و�ع�ي ذل� وق�ف . دون ال��اس ب��اب�ه

ه�ا، م�ت��ا على رؤ�ة واض�ة  � نق� أو م�اكل ���� ال��امهع�ه رغ� ما ق� ی�اجهه م

ال�عال� ح�ل ما ���ث في م���عه، م�ّ��ا خّ�ة م���ة ال��اء، مّ��عا م�ه�ّ�ة واع�ة 

. ال���لقات وال��ائج، م��ع�ال لغة فّ�ّ�ة إل��ال الف��ة �أف�ل الّ��ق ش�ال وم���نا

، و�ّن�ا  ی��ّ�� األدی�أن  ع�يفاالل��ام في األدب ال �
ّ
 والّ����� ال��اني

ّ
ال�ّ���� الّلف�ي

تعّ��ه اس�ع�ال ال���ع وال��ال ی��� ��ا�اته، و��ع� في ال��لّقي ال�ّ� الفّ�ي مع ما ��له 

  .م� ف��ة بّ�اءة ت��� في عقله، وت��� ف�ه روح ال��� ف�ها

د وم� ه�ا یّ��ح أن مفه�م االل��ام في األدب واسع وساعة األدب نف�ه، وم�ع�ّ 

، وال�زن ال�� �ع��ه وق�اعاته ، �ّل مفّ�� ح�� م��لقاتهتعّ�د زوا�ا الّ��� ف�ه �فاه��ال

ل�ا  .ة واألدوات ال�ي ���ع�لها، و��ل� الّ����ة ال�ي ���ه�فها في ال����ع��ّ غللّ لل�عاني ا

  .ل��ان ه�ه االخ�الفات آراء ن��ة م� الّ�ّقاد ح�ل االل��ام في األدب ض�ور�ّ الّ��ّ�ق إلى ف

  

                                                           
، ص  1

ّ
  .15، 14أح�� أب� حاقة، االل��ام في ال�ع� الع��ي

  .22مـ��� غ���ي هالل، نه�ة م�� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة، ص: جان ب�ل سارت�، ما األدب؟ ت� 2
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  :آراء الّ�قاد في م��لح االل��ام: ثان�ا

ق�ل ال��ض في ه�ه اآلراء، ال بّ� م� اإلشارة إلى خل� �ع� الّ�اس ب��   

فاالل��ام �ع�ي حّ�ّ�ة االخ��ار، وه� �ق�م على ال��ادرة  «. م��ل�ي االل��ام واإلل�ام

دوافع وج�انّ�ة نا�عة م� أع�اق نف�ه اإل��ابّ�ة ال�ّ�ة م� ذات صاح�ه، م�����ا م� 

ول�� مل��ما م� �ان ال��امه صادرا ع� ق�� أو م�اراة أو م�األة أو نفاق  )...(وقل�ه

، بل ال�ل��م ه� ال�� ی��ع االل��ام حّ�ا م� قل�ه و����ه وعق��ته؛ �ق�م �ه ع� وعي 
ّ
اج��اعي

 م� ب�ان الف�ق ب�� ال���ل��� ول�� أدقّ   1».ن�ا ت�ّلف أو إك�اه و واق��اع واخ��ار حّ�، د

 ﴿: م� ق�له تعالى -كالف�ق ب�� االخ��ار واإلك�اه -               

                                   ﴾ 

 فاآل�ة ص���ة في ع�م إج�ار الّ�اس على اإل��ان �اّ�، ألنّ . �ق�ةم� س�رة ال 256اآل�ة 

وال��م� ال�ّ� ه� م� ���ار اإل��ان على . م على ذل� فال مع�ى للّ��اب أو العقابم� ُیل�َ 

  .ال�ف� ثّ� ی�ج� م� هللا أن ��از�ه خ�� ال��اء

����ا ما ل�� ث�ب االل��ام، فال��� ال�فه�مان، إذ نالح� أن الع�ی� ون�� اإلل�ام 

أب�اقا ت�ّ�ح ���� الّ�ل�ة وت�ّوج  «م� األد�اء ق� اس��ل��ا إلغ�اءات ال�ّ�ام، ف�اروا 

�ار��ّ�ة الوخ�� م�ال على ه�ا ما قام� �ه  2».ألف�ارها وم�ادئها، وت��� فل�ف�ها وآراءها

ال��لقة ل�ة �ّ ���ة على العم) وه� اإلل�ام(�ام الق��� �لاال��أ ة في  ال�أس�� ل���ع�ّ �ّ ال

فهي تف�ح ال��ال على  -في العال� ال���ّلف وات�ع�ها األن��ة الّ���ل�ة –لل��ب ال�اك� 

��ّلف�� ��ل أن�اع االم��ازات ال�اّدّ�ة وال�ع��ّ�ة، وت�فه� �األد�اء ال�ل��م��، ب���ا األد�اء ال�

وت��ّ�ع ما �����ن، ف�عّ�ض�نه� للقّ� ال��اق عل�ه� � ت��ّ م� ��الف س�اس�ه�  كلّ 

أح�� األح�ال، وت�ّ�نه� وتغّ��ه� في دهال�� الّ���ن إن �ان�ا م��ر خ��  والّ�قا�ة في

    ال�� ) ال�اقعّ�ة االش��اكّ�ة(وق� ع�ل م�ّ��و ال���ع�ة على إب�از م�ه�  .على ال���

إلى االل��ام وهي م� تعال�� تل� ال�اقعّ�ة االش��اكّ�ة، ��ا عّ�� ع�ها ب�زت معه الّ�ع�ة  «

                                                           
، صأح�� أب� حاقة، االل��ام في  1

ّ
  .14ال�ع� الع��ي

   .14، ص2006 عّ�ان،، 1العال�ي، � لل��اب ، ج�اروالّ�ق�ّ�ة ال�فاه��ّ�ةاألدب اإلسالمي ق�ا�اه  م���ب،ع�اس  2
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ّ
و��ج� ذل� الق�ار على ال�ّ�اب أن ��عل�ا ) ...( ق�ار الّل��ة ال����ّ�ة لل��ب الّ���عي

 م��ّخ�ا ن�� الف��ة الّ���عّ�ة، وتعل�� الّ��اب م�اد� الّ���عّ�ة، ألّن 
ّ
إن�اجه� األدبي

، وخ�مة االش��اكّ�ة، هي الّ��و� ال�ي  اإلخالص للّ���عّ�ة،
ّ
واألخ� ب��ج�ه ال��ب الّ���عي

 على نهج ال�اقعّ�ة 
ّ
ال بّ� م� ت�اف�ها في �ّل �ات� ی��� أن ��ّ�� إن�اجه األدبي

  1».االش��اكّ�ة

�اإلضافة ال�راسات ال��ی�ة ح�ل االل��ام إل�ها  ال�ي خل��ل��اه� ا شه�أ م�و 

، ��وال�ج�دیّ   (Jean Paul Sartre)�ن ب�ل سارتارأ� ج -ك�ا س��–إلى ال�ار��ّ�ة 

أن ال�� ی��  (Gabriel Garcia Marquez)غارس�ا مار��� غاب��ال ووجهة ن�� 

  ."للف�ّ  الف�ّ "هه م� أص�اب م�رسة �ق��ب في ت�جّ ه نّ إاالل��ام شيء م��لف، ح�ى 

سارت� ال�� ال�اقع ال�ع��، و��ّ�لها  األدب تغ���َ  و��فةَ الفّ� لل��اة  م�رسةُ  �ُّ تعُ 

ع��� اق��اع،  أّن األث� ال����ب واقعة اج��اعّ�ة، وال بّ� أن ���ن ال�ات� مق��عا �ه «ی�� 

إّن عل�ه �الفعل، أن ��ع� ���� م��ول��ه، وه� م��ول ع� . ح�ى ق�ل أن ی��اول القل�

إّنه م��ا�ئ مع . �عا��ة، ع� ال��ّ�د والقكّل شيء، ع� ال��وب ال�اس�ة أو ال�ّ 

ُ�ع�ُّ  -ح�� سارت�–فال�اتُ�   2».ال���ه�ی� إذا ل� ��� ال�ل�ف ال���عي لل���ه�ی�

ع��ما ی�قل ل�ف�ه  أ�ْ  «ع�ل على ال�ص�ل إلى ال�عي ال�امل �ق�ّ�ة ما، إذا  امل��مً 

وال�ات� ه� . ولغ��ه ذل� االل��ام م� حّ�� الّ�ع�ر الغ���ّ� الف��ّ� إلى حّ�� ال�ف���

غ�� أّن م� ال�ّ� أن ن�اس�ه في إن�اجه على . ال�س�� األع��، و�ّن�ا ال��امه في وسا��ه

ه أساس حال�ه في ال����ع، وعل��ا أن ن��ن على ذ�� م� أّن حال�ه ال ت���� في أنّ 

���م أّن ��اد إذن ف�ارت�  3».�ات� أ��ا -على وجه الّ���ی� -إن�ان و�فى، بل وفي أّنه

 ه� إصالح ه�ا العال� �واألدب خاّصة،  للف�ّ  له�ف ال�هائيا
ّ
إع�اء ت���� م�ض�عي

 فل�� م���حا لل�ات� ال���ُت ح�ال أّ� ق�ّ�ة تع�ي اإلن�ان، ،لل�اقع، وم� ثّ� تغ���ه

                                                           
    .16، ص1984ب�و� ��انة، ق�ا�ا الّ�ق� األدبي، دار ال�ّ��خ للّ���،  1
، ص  1967،  2ج�رج ��اب��ي ، م���رات دار اآلداب ، ب��وت ، � :، ت�األدب ال�ل��مسارت�، جان ب�ل  2

44 ،45.  
  .74جان ب�ل سارت�، ما األدب؟، ص  3
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، و�عل� أّن ال��ف ن�ع م� الّ�غ���، وأّنه ال ع�لٌ  ی�رك أّن ال�المَ " االل��امي" «فال�ات� 

الل��ام ع��ه ل�� ش��ا ن��ّ�ا اف 1»ُ����اع ال��ف ع� شيء إال ح�� �ق�� إلى تغ���ه

  .ال�اقع�م�ّ�دا مق��ع الّ�لة 

ل�فه�م االل��ام في األدب على أس� الفل�فة ه�ا سارت� في ب�ائه  ولق� اع���

صار ی�ّ�� لها دافع ع�ها في جّل ���ه وروا�اته وم��حّ�اته، بل و ال�ج�دّ�ة ال�ي اع��قها، 

في ال�ج�دّ�ة و  .ةاألدب�ّ ال��افل الّ�قافّ�ة، وفي اللقاءات اإلعالمّ�ة، وفي ال�����ات في 

دون أّ� ق��د، و�لى إع�ال العقل إلى ال�ّ�ّ�ة الّ�امة في ال�ف��� ی�ع�  فل�فيٌّ  م�ه�ٌ األصل 

ة واإلرادة واالخ��ار، وال ���اج �ّ ف��� وال��ّ ال�ّ  ّنه صاح�ُ إعلى اإلن�ان، إذ  و���ي ال�ج�دَ 

م� الّ�او�ة اإلث�ّ�ة ن��ّ�ة فال�ج�دّ�ة . ، أو إلى عل� ����ّ�ه ع� الّ�قل والغ��هإلى م�جّ 

وتعل� ال��ب ضّ� ال�ال�، وت�ه� إلى حّ� نفي وج�ده، تعاد� األد�ان وت��ل إلى اإلل�اد، 

 لل�ج�دألّنها تعُ 
ّ
إص�ار سارت� على أّن ال�ج�د  « وال�اضح أنّ  .ّ� اإلن�ان ال��ه� ال�ق�قي

���� ال�اه�ة ی�جع إلى رغ��ه في ت���� الّ�ات مّ�ا ت�اك� عل�ها م� ق��د ال����ع ال�� 

  2».و�قّ��ها ابه �����ّ 

�� ل�اذا ���ّ� ل ��ّ� �الّ��ورة إلى ال���ولّ�ة «ح�� ال�ج�دّی�� فاالخ��ارو 

ال��ء إلى االخ��ار؟ ألّنه البّ� أن �فعل، إذ الفعل ه� مع�ى ال�ج�د، و�غ��ه ال ی�ج� الف�د، 

ول�ي �فعل ال �����ع أن �فعل �ّل ال����ات، بل ال بّ� له أن ���ار وجها م� أوجه 

���� الق�ل إّن ال�ج�دّ�ة تق�م على ثالثة أس� هي ال�ّ�ّ�ة، م� ه�ا   3».ال����

وال���ولّ�ة، واالل��ام، ف�� ی�د ن�� أف�اره عل�ه أن ال ی�قّ�� �ق��د إی�ی�ل�جّ�ة، أو س�اسّ�ة، 

أو دی�ّ�ة، ثّ� ی��ّ�ل ال���ولّ�ة �املة للق�ام �ال�غ���، و��قى على ذل� مه�ا واجه م� ق�ع 

  . غ�وض

 ��� أنّ ع��ّ��ه ع� الّ���، و �في االل��ام، إذ  سارت� �أن ���ن للّ�ع� م�قعٌ  ي�ف�و 

                                                           
  .18ب�و� ��انة، ق�ا�ا الّ�ق� األدبي، ص  1
  .141، ص1988رجاء ع��، فل�فة االل��ام في الّ�ق� األدبي، م��أة ال�عارف، االس���ر�ة،   2
، 1980، ب��وت، 1ع�� ال�ح�ان ب�و�، دراسات في الفل�فة ال�ج�دّ�ة، ال��ّس�ة الع��ّ�ة للّ�راسات والّ���، �  3

  .22ص
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إلى ما ی��� إ��اله م�  �ي ����َ  الّلغةَ  الّ���ُ �����م في حّ� ذاتها، ب���ا  لغة الّ�ع� غا�ةٌ 

 ��ّ�ع القار�  -ح��ه–الّ�ع� ه�ف ف. أف�ار للقار� 
ّ
و��تقي إلى مقامات م� ال��ال  ،ج�الي

��ع سارت� ال�ل�ة واله�ف م�ها الف��ل في و . ق�ل أن ت��ن م�عة ، ول�ّ� الّ��� ف��ةٌ عال�ةٍ 

ا ل�ق�ب دائ�ا م� فالّ�اث� دائ�ا وراء �ل�اته م��اوٌز له «الّ����� ب�� ���عة ال��� والّ�ع�، 

وال�ل�ات خادمة �ّ�عة، . ول�� ال�اع� دون ه�ه ال�ل�ات ألّنها غای�ه .غای�ه في ح�ی�ه

وال�ل�ات . فهي على حال�ها ال�ح�ّ�ة. وللّ�اع� ع�ّ�ة أبّ�ة ال��اس ل� ت��أن� �ع�

ت�لى قل�ال قل�ال �اس���امها؛ و���ح بها ح��  أدواتو لل���ّ�ث اص�الحات ذات ج�و�، 

أش�اٌء ���عّ�ٌة؛ ت��� ���عّ�ة �الع��  ال تع�د صال�ة لالس�ع�ال؛ وهي للّ�اع�

 على م� �ع�ق� �أّن ال�ع� داخل دائ�ة االل��ام، ف�ق�لقاسي و��ل� ح��ه ال 1»...واألش�ار

ون����ع إذن أن ن�رك م�� ح�� م� ی��ّل� م� الّ�ع� أن ���ن ال��امّ�ا نع� «  :ساخ�ا

ول� ال ���ن م�ع�ها ��ل�  ق� ���ن م�ع� الق�عة الّ�ع�ّ�ة االنفعال أو العا�فة نف�ها؛

 وال�ف��ة الّ��اسّ�ة؟ ول�� �ّل ه�ه الّ�وافع ال تّ��ح دالل�ها 
ّ
الغ�� وال��� االج��اعي

الع�ی� وت��ر اإلشارة إلى أّن  2».في الّ�ع� ��ا تّ��ح في رسالة ه�اء أو رسالة اع��اف

" ه��� ب�ن�ه"أم�ال وه�ا ما ���حه  «ارت� في ه�ا، م� الّ�ّقاد الغ��ّ��� ق� وافق�ا س

م� ت���ل آراء االل��امّ��� لالّت�اه العام للّ�ق� " ... ���س ر�ف��د�"و" ج�ل�ان ب��ا"و

، وت����ه� ب�� األسل�ب ال���ف للّ�ع�، واألسل�ب الّ�فاف للّ���
ّ
�ق�ل ���س . الغ��ي

��، أّما في الق���ة أع�ق� أّنه ال ���� الّ�ع�ر بلّ�ة ال�ه� في ال��ا�ة إّال في ال�ّ :"..ر�ف��د�

   3».فل�� س�� ال��ا��ة ب�م�ة زه� الّ��د، فإّما مفاجأة الّ��اح، و�ّما خ��ة اإلخفاق

وال �ف�ت ذ�� تغّل� �اه�ة ال ت�ّ� لألدب واإلن�انّ�ة ��لة أال وهي الع���ّ�ة 

 �ام�ال�ق��ة على أد�اء غ��ّ��� �عّ�ون م� ال��اه�� ال�ی� اّدع�ا االل��ام، م�ه� أل��� 

(Albert Camus)ل�ّ�ه في غ��ة تعّ��ه  )...( أن ���ن وج�د�ا مل��ما « ، فق� حاول

ل� خّ��ت ب�� الع�الة وأّمي الخ��ت «: األع�ى ع��ما س�ل ع� رأ�ه في ق�ّ�ة ال��ائ� قال

                                                           
  .14ما األدب؟، ص جان ب�ل سارت�،  1
  .14ال��جع نف�ه، ص  2
  .150م�ّ�� غ���ي هالل، ق�ا�ا معاص�ة في األدب والّ�ق�، دار نه�ة م�� للّ��ع والّ���، القاه�ة، ص  3
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  1».م�ل ه�ا االل��ام الُ�ع�ّج ال ��ّ�ف حامل قل�". أّمي
ّ
ح�� –فاالل��ام ال�ق�قي

اّت�اع م�هج ال ت���ه ال ل�� م�ّ�د دع�� تقال، أو شعار ی�فع، بل ه�  -ال�ج�دّی��

     . ع���ّ�ة وال جه�ّ�ة وال ح��ّ�ة، وال إث�ّ�ة

ال�ي اخ��عها أوس�ار وایل� اإلن�ل���،  «م�رسة الفّ� للف�  -في ال�قابل–تأتي و 

م�لع ه�ا الق�ن، و�ان� وراء ذل� الّ�عّ�� لل��ال  وتعّل� بها ره� م� ش�اب أورو�ا في

، ون��ء ما اص�لح الّ�اس على ت����ه 
ّ
؛ ومع�ى ذل� أن ی��ّ�ى "األب�اج العاجّ�ة"الفّ�ي

األدی� �ّل ما ه� ج�ه�ر، وع�ف، وتقال�� أدبّ�ة و�ق�� في ع�لة م�عال�ة ع� آالم ال��� 

دب ح�� ه�الء ه� ال��عة وال��ال فق�، فالغا�ة م� األ  2».وأف�احه� �وأح�انه �وم�اع�ه

فال ی����ن ق��ة الفّ� ب���ته، . �ع��ا ع� أّ� إی�ی�ل�جّ�ة أو و��فة اج��اعّ�ة أو أخالقّ�ة

و�ّن�ا ما یهّ� ه� ت���ة الفّ� نف�ه، و��ّدون ل�� �ق�ل إّن ه�ا �عارض األخالق و��ّ� 

وأّن  «دی� بل �� و��ف ����، ج�ه� األدب في ت�ج�ه الّ�اس، إذ ال یه�ّ� ��ا ���� األ

ال��ال وس�ل�ه ال�ي ��ّق� بها فّ�ّ��ه، وأّن ه�ا ال��ال ه� في ال�ق� نف�ه غای�ه ال�ي 

وال�ق��د �ال��ال ع�� ال��لّقي ه� الّ�ع�ر �ه، والّ�أّث� �أس�اب الفّ�ّ�ة . ��عى إلى ت�ق�قها

 م� خ�ائ�  وم�اه�ها ف�ه، و���أ ذل� اإلح�اس �ال��ال عّ�ا ی��اف� للع�ل
ّ
األدبي

 ووسائله، م� س�ّ� في الّ�ع��� أو روعة في ال��ان أو ت�ل�� في أود�ة 
ّ
اإلب�اع الفّ�ي

ال��ال، أو ش�ح في الع�ا�ف واالنفعاالت، تهّ� ال��اع� ���ره ومعان�ه، وت��ب اآلذان 

�األخالق، ال �ع�ي أص�اب ه�ا ال��ه� أّن األدب ال یه�ّ� و   3».���اغ�ه وج�دة تأل�فه

إلى تغ��ة حاّسة ال��ال في اإلن�ان ال ن�ر� ��ف ���� أن  ��عىه�ا ال��ه� ال�� ف«

   4».�ق�� إلى ت���� األخالق، مع أّن األخالق ����ا ما ت��م ال��ال

وج�د الع���  وج�بَ  نَ وْ �َ ف�َ  « و�قف في ال�س� أص�اب ال��رسة ال��ی�ة،

 للفّ�ان، على أن ت��� ت����ه �ّل م�ه� م� ح�اة اإلن�ان، س�اء أكان دی�ّ�ا أم 
ّ
الّ���ي

                                                           
  .41، ص1987ن��� ال��الني، اإلسالمّ�ة وال��اه� األدبّ�ة، م�ّس�ة ال�سالة لل��اعة والّ��� والّ��ز�ع، ب��وت،   1
  .295، 294، ص1984، ل��ان، 1ع�� الّل��ف ش�ارة، معارك أدبّ�ة ق���ة ومعاص�ة، دار العل� لل�الی��، �  2
  .21، 20ب�و� ��انة، ق�ا�ا الّ�ق� األدبي، ص  3
، نه�ة م�� لل��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة، ص  4

ّ
  .115م�ّ�� م��ور، في الّ�ق� األدبي
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 و��ّ�� ه�ا ال��قفَ الّ��ّدد إزاء االل��ام، م�قف و�غل� على ه�الء   1»نف�ّ�ا أم اج��اعّ�ا

 �����ّ�اع� ال ع� ال���ولّ�ة وت�عاتها ق�لُ  ال���ّ�لَ 
ّ
 : (Jean Cocteau) والّ�اق� الف�ن�ي

  2».االل��ام مأنا م�ای�، أت�ّدد أما«

���� إذ اخ�الف الّ�قاد في ت���ف االل��ام في األدب، یّ��ح م�� �ا وم� ه

  .م�الف وم�ّ�� ب�� اس�ع�اض �ع� اآلراء ل�� الغ��ّ��� والع�ب

أّن ال�ّ�اب  ه�زع�ح�ل االل��ام في األدب الّ�قاد أّول اع��اض �قّ�مه ن�� أّن 

حّ�ى صار م�  «ال�ل��م�� ق� رّ��وا ��ا�اته� على الّ��اسة دون س�اها م� ال��االت، 

�� األح�ال في �اب ال��ا�ة الّ��اسّ�ة، أو في أح �رج الّ�اس أدب االل��ام فيال�أل�ف أن یُ 

���� م� "  R.Albérèsأل����� .ر"�اب ال��� ذات األه�اف الّ��اسّ�ة، ف�اق� �ارع م�ل 

وق� رّد ال��ّ��ون لالل��ام ع�  3».اب أدب االل��ام ص�ف�ا جّل اه��امه� إلى الّ��اسةأّن ��ّ 

في �ّل ش�ون ال��اة، مّ�ا  ح��رٌ �ان لها ه�ه الّ�ه�ة �اح��اجه� �أّن األح�ال الّ��اسّ�ة 

أّث� على �ّل الّ��اعات األخالقّ�ة والعقائ�ّ�ة ذات ال�لفّ�ة الّ��اسّ�ة، حّ�ى صار م� 

وت��ر اإلشارة  4.ة�ّ الّ��اس ال����م على األدی� ال�ل��م أن �ق�� الّ��اسة في �ّل إب�اعاته

 في إلى أّن ه�اك م� ال�ّ�اب ال�ل��م�� م� ل� ���ض�ا في الّ��اسة 
ّ
���ض�ع رئ��ي

ن��صه�، إّن�ا جاءت ��لفّ�ة ال بّ� م�ها ل�ا ت�ّد�ه الّ��اسة م� دور في تق��� م�ائ� 

     5.ش���ات أع�اله� األدبّ�ة

����ع على الج�واه إزاء ما ��أ  ع�مُ وم� اع��اضات الّ�قاد على األدب ال�ل��م 

 وال��ّ . اال��ء مل��مً  ل� �ع� ه�اك م� �اع� ذ� ق��ة ��عل «، ح�� م� ت�ّ�رال��ی� 

أّن ه�ا ه� االع��اض ال�عّق� على االل��ام، ألّنه م���ب ب�ل�ل آخ� ی�ّج�ه م�داه أّن 

ف��ة االل��ام رّ��ا �ان� مف��ة في الّ�الث���ات وه� ع�� ق� وّلى، أّما اآلن فال ���� أن 
                                                           

 ال��ی�، الّ�ار ال���ّ�ة الّل��انّ�ة، �  1
ّ
، 1995، القاه�ة، 1م�ّ�� ع�� ال��ع� ال�فاجي، م�ارس الّ�ق� األدبي

  .180ص
، م� هام� : ی���  2

ّ
  .180صأح�� أب� حاقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي

  .115، ص1984، م��، 5ع�� ال���� إب�اه�� ش��ة، م�ّلة أدب ونق�، ع : ماك� أدی���، أدب االل��ام، ت�  3
  .115ال��جع نف�ه، ص: ی���  4
  .116ال��جع نف�ه، ص: ی���  5
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قل��ّ�ة ال�ي ت���ي وما رف� الّ�وا�ة ال�ّ . ی�ه� أدب جاّد على م�ل تل� األف�ار ال��ائّ�ة

ن على �وا�ة ال��ض�عّ�ة بها، إّال دل�الأساسا على الّ��اع ب�� الف�د وال����ع، واس���ال ال

وال ش� أّن ه�ا ال��� القاسي على االل��ام في األدب نا�ع م� ذاتّ�ة  1».أّن االل��ام ق� مات

م��لف عّ�ا صار إل�ه في ال�الث���ات أّنه االل��ام و��� ال��افع�ن ع� ئه، امف��ة م� أع�

ع�ها، ح�� ن�� أّن أع�ال �ّ�اب االل��ام تع�� ه�ا االخ�الف ات م�ال، وما ��ّ في ال�ّ���

إذ إّن الّ�عق�� ال���ای� في ح�اة األف�اد حّ�ك ال�ّ�اب على م�اك�ة ذل�، . ����قة مل���ة جّ�ا

       2.�فو��ل� خ�� ال����ل�ج�ا دفعه� على ال�ّد ��ل ش�ل ع�

الل��ام، شأنه� �� م�ّ�� و معارض وم�ای� لق�ّ�ة اوق� انق�� األد�اء والّ�قاد الع�ب ب

ق�  -م�ًال  –إذ ن�� �ه ح��� . شأن الغ��ّ���، ���� تأّث�ه� �ال��اه� ال�اف�ة م� أورو�ا

ت�ل�ه ه�ه ذّم ال�ار��ّ�ة ال�ي س���ت على ال��اة األدبّ�ة �إل�ام مع��ق�ها على الّ�قّ�� ��ا 

أّد� إلى س���ة الّ��اسة على األدب، و أّث� على أدبه� وحّ� م� إب�اعه�،  ما ،اإلی�ی�ل�جّ�ة

الّ��اسة هي ال�ي جاءت ب�ل� الّ���ّ�ات  «�ه، و��� أّن إلى ال�ّ� ال�� أفق� األدب أدب�ّ 

�ه ن��ّ�اته� ه�الء الّ�اسة أرادوا إًذا أن ی�ّث�وا في األدب وأن �ف�ض�ا عل:"ال���لفة، ف�ق�ل

ه و�ان األدب ال��جَّ . الّ��اسّ�ة ه و�ه�ت ال��ا�ة ال�ي یل��م بها، ف�ان األدب ال��ّجِ

   3»".الّ��اسةو�ه�ت ال��ا�ة ال�ي ال یل��م ف�ها األدی� ش��ا �ّل ه�ه األش�اء ص�ع�ها 

وفي رؤ��ه إلى ض�ورة ت�ّ�ر األدی� م� �ّل الق��د ال�ف�وضة عل�ه، ی�ه� شف�� 

أدب �ّل م� ���� �اإلمالءات أو ت�� أ� ضغ� م� ال�غ��ات، رف� ج��� إلى 

كان ال�ق�� م� االل��ام أن �ف�ض ال����ع على األدی� أف�اره ومع�ق�اته،  «ه إذا ف���َ 

ع�ق�ات في ��ا�اته، وحّ�ى ���ن ه�ا ال����ع آلة حّ�ى ال ���� ع� ه�ه األف�ار وه�ه ال�

لألدی� أن ���ار له ص�اعة غ�� ص�اعة  �ٌ ��ّ�ك�نها و��ّ���نها ��ف شاؤوا، ف��ْ 

ث�  ،على األدی� أن ی��ل� م� ذاته وق�اعاته ال�اّصة وُ�فه� م� �المه أنَّ  4».األدب

                                                           
  .119ماك� أدی���، أدب االل��ام، ص  1
  .120، 119ال��جع نف�ه ص: ی���  2
  .248رجاء ع��، فل�فة االل��ام في الّ�ق� األدبي، ص  3
، ص  4

ّ
  .26ب�و� ��انة، ق�ا�ا الّ�ق� األدبي
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م� أف�اد م���عه، ف�عّ��ها ���� ع� ف��ة ال��م بها ���� ت���ة ذاتّ�ة عاشها ه� أو ف�د 

  .على ال�لّ 

ت�عله ال ی�� إلى درجة  ،في ع�وقهال�ار��ي  �ّجه���ان ال�و�قّ� ل��� ع�ض �

ل� �ع� ی�� م�  « ح��إّال ما ت�ل�ه عل�ه ه�ه ال�ار��ّ�ة ال�ي مألت ���ه و����ته، 

أمامه ال��ائ� ح��اء، أل�ان ال��اة ال����ة وم� أل�ان ال��ت ال����ة إال ل�نا واح�ا، وغ�ت 

كّلها غ�ت أمامه ح��اء بل�ن الّ�م حّ�ى األص�ات والّ�وائح غ�ت ... والّ��اوات ح��اء

ف�� . ح�له ح��اء �أّن�ا شّ� في ال��ن ح��� هائل، وه� راض �أن �ع�� في ه�ا ال����

      1».رأ� الّ�السل ت�ّ�ق أج�اد الع���، ل� �فّ�� إال في ال�ّ�ّ�ة ال���اء

ن��  ع� ��ا�اته�،االل��ام ��ّ�ح�ن في عّ�ة م�اضع ب�ف�ه� وم� األد�اء ال�ی�  

 فإّنه ��عل اإلم�اع أهّ� غا�ات األدب والفّ�، وال ��لّ  «ت�ف�� ال���� 
ّ
 � أبً�ا �أّن رقي

 . اإلن�ان ه� في تقّ�م أس�اب معا��ه ال�اّدّ�ة
ّ
  ول�ّ� الّ�قي

ّ
 شيء  �ال�ع�ى اإلن�اني

ّ
ال��الي

و�ق�ل إّن اإلن�ان األعلى ل�� ه� ذل� ال�� ��ع �ّل شيء في ف�ه، ول�ّ�ه  غ�� ذل�،

ذل� ال�� ��ع� ��اج�ه إلى م�ع مع��ّ�ة، وأغ��ة روحّ�ة، وأ�ع�ة ذه�ّ�ة، ال عالقة لها م� 

ورغ� أّن ه�ا ال�الم �عّ�� ع�   2».ق�ب أو �ع� ���ورات ح�اته ال�اّدّ�ة أو ال���انّ�ة

�أّنه أدی�  -في ال�ق� ذاته –�قّ� ان��اء واضح ل��رسة الفّ� للفّ�، إّال أّن ت�ف�� ال���� 

فعلى الّ�غ� م� م�اداتي �ال�ّ�ّ�ة، فإّن ع�لي في أك�� ���ي  « :مل��م، إذ �ق�ل ع� نف�ه

ماض��ا وتار���ا الق���،  ه� م� ص��� األدب ال�ل��م، ول�� أدر� أه�ا راجع إلى رواس�

إّن�ا ال�� أع�فه ه� أّني م�� أم��� �القل� ما حاول� قّ� أن .. أم إلى ���ع�ي ال�اّصة؟ 

ی�اجة، مّ�ا ���ه�� القار� أن�ئ ل�ف�ي أسل��ا ج��ال، ی��ّ�� ���الة الّلف�، وح�� ال�ّ 

ول�� ... أمارسهه�ا الفّ� للفّ� في األسل�ب ما خ�� لي أن .. !��الوة ال��س والّ�ن��

ول� قارّنا ب��   3»! أردت أن أّت�� م� األسل�ب خادما أله�اف أخ�� غ�� م�ّ�د اإلم�اع

الق�ل�� ی��ادر إلى الّ�ه� ال��اق� في م�قف ال�ات� م� ال��رس���، ول�� ���� الق�ل إّن 

                                                           
  .226رجاء ع��، فل�فة االل��ام في الّ�ق� األدبي، ص  1
، ص  2

ّ
  .31ب�و� ��انة، ق�ا�ا الّ�ق� األدبي

  .293ت�ف�� ال����، ف� األدب، دار م�� للّ��اعة، م��، ص  3
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ات، و��عل غای�ه االرتقاء �اإلن�ان إلى ال�اّد�ّ  األدب ع� �لّ  األدی� ی�م� ����ّ ه�ا 

ن�أ مقامات عل�ا، ومع ذل� فه� ��ّ� ذاته ال �����ع أن ی��اهل ال��ا�ة ال�ل��مة ال�ي 

. م�له ���ل األد�اء اآلخ��� سادت ال����ع �ال��وف ال�ي ه، وتأّث� ةع���ّ ال �هعل�ها في ب��

ت�ه� على ، "ح�ار� قال لي"، و"ی�مّ�ات نائ� في األر�اف"، و"ال�ل� أودی�"م�ل  أع�الهف

خلفّ�ة ق�مّ�ة إصالحّ�ة، وفي على تل� ال��اقف ال���ّ�ة  ذل�، إذ ن���ّف م� م�ض�عاتها

   . ، ت�ّ� �ّلها في خ�مة ال����عساخ�ة أح�ان أخ�� س�اسّ�ة اج��اعّ�ة

ة م���ة لل��ل �ق�ّ�ة االل��ام في األدب ال ���� اخ��الها في إّن ال��ی� ع� ق��ّ     

آراءه� ��ع صف�ات، ال س��ا أّن ��ار الّ�ّقاد واألد�اء ق� أّلف�ا ع��ات ال��� وأوردوا 

���� الق�ل ع�ه إّنه ق� أسه� في  ال���ای�ة إلى حّ� ال��اق� ح�ل ه�ا ال��ض�ع، ت�اقٌ� 

م�  وقّ�ة ال�ّ�ة الف��ة وع�� ����ن ��ق ال� ال�ل��م���اه��ام ت���� ال��ا�ة األدبّ�ة، ف

، ارتقى األدب شع�ا ���الة األلفا�، وج�ال الّ��ل، وم�انة ال�عاني اه��ام غ��ه�و  جهة،

  .ون��ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 وح�یً�ا ق��ً�ا الع�ِب  ع�� األدبّ�ةِ  ال��ا�ةِ  في االل��امُ : األّول الف�لُ 

 

33 
 

  :إلى الع�� ال��ی� هوت�ّ�ر  ن�أة االل��ام ل�� األد�اء الع�ب: ال���� الّ�اني

      
ّ
 إم�� اللق� مّ� ال����ع الع��ي

ّ
�ّ�رت خاللها ت ���احلى ی�م�ا ه�ا لع�� ال�اهلي

ف�ه، ه�ا ما جعل األدب شع�ا ون��ا ی�اك� ه�ا ال��ّ�ر، لعّ�ة أس�اب  ة��االم�اه� كّل 

ة ال��اه� الّ�ی�ّ�ة والف�ق الّ��اس�ّ ن�أة ، و عّل�ال�� شّ�ع الق�اءة وال�ّ  اإلسالم�ه�ر م�ها 

 .ح�ی�ا األح�اب الّ��اسّ�ة، وال��اه� األدبّ�ة ال�اف�ة م� الغ�ب، ثّ� ب�وز ق���ا وال���ّل���

عای��ا ��ن األد�اء ق� �ارت�ا� األدب نف�ه �ال��اة،  اارت�ا� االل��ام �األدب وث�قلّ�ا �ان و 

ال����ع ب�ق�ها ����الت  اه�ّ��ادقائقها وتفاص�لها، وعان�ا و�التها وم�ائ�ها، و 

وال��ی�  « ونقلها إلى اآلخ���، األد�اء حف� ه�ه ال��اربو�صالحها، وج� على ه�الء 

ع� العالقة ب�� األدب وال��اة شيء ل� �ع�فه الّ�ق� الق���، أو ه� ل� �ع�فه في ص�رة 

ورّ��ا �ان� أول ع�ارة في تار�خ الّ��� الّ�ق�� ق� أح��� الّ��� ب�� األدب . ن��ّ�ة م�ل�رة

ق� والّ�اع� اإلن�ل��� ال��ه�ر ��ل�دج، ال�ي �قّ�ر ف�ها وال��اة هي الع�ارة ال�أث�رة ع� ال�ا

 � یاألدعّ�� إذن االل��ام ف� 1».أّن األدب نق� لل��اة
ّ
ع� ق�ا�ا �غ��ه م� األد�اء الع��ي

   . اح��هفي و  ال�هسِ في ، اوجاهله اعال�ه ،اوح��ه اب�وه،  اومغ��ه ام��قه أّم�ه،تع�ي 

         :االل��ام في الع�� ال�اهلي :أّوال

ل� ��� م��اوال إّال في الع�� االل��ام إلى أّن م��لح  - أوال –ال بّ� م� اإلشارة 

 �ق�ّ�ة م� ق�ا�ا ق�مه �ان� في ص��� 
ّ
ال��ی�، ول�� ف��ة أن یل��م الّ�اع� ال�اهلي

، إذ  .الق���ة الع��ّ�ة
ّ
 ّن الق��لة إوق� شّ�ل ال�الء للق��لة أهّ� م�اور ال��ام الّ�اع� ال�اهلي

ق�ر الّ�اع�، ال�� ال �����ع أن ی�فّل� م�ه، وهي ج�ه� وج�ده، وق�ام ح�اته الف�دّ�ة  «

و�ذا أخ�نا إ��ابّ�ات   2».فعل�ه أن ��ّق� ه�ا ال�ج�د على وجهه الّ���ح. واالج��اعّ�ة

الق�لّ�ة ال���ّ�لة في االن��ار لل��ل�م، والع�ل على ت�ق�� ال�ح�ة وال��اتف ب�� أف�اد 

م ���� م���ذا، إذا دافع الّ�اع� ع� ق��ل�ه افه�ا ال��ام م���د، ول�ّ� االل�� الق��لة، 

�ع��ّ�ة ع��اء ت���ه سل�ّ�اتها، �الّ�فاع ع�ها ول� �ان� على �ا�ل �ال�الء لها على أساس 

                                                           
1  ،

ّ
 ال�عاص� ق�ا�اه و��اه�ه الفّ�ّ�ة وال�ع��ّ�ة، دار الف�� الع��ي

ّ
، �3 ع� ال�ی� إس�اع�ل، الّ�ع� الع��ي

  .373ص
، ص  2

ّ
  .63أح�� أب� حاقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي
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 ال�� ان�لق� م�ه إی�ی�ل�جّ�ة األح�اب ال�ّلّ�ة  «ف���ن ب�ل� الّ���، 
ّ
ش��ها �االل��ام ال���ي

وم� أم�لة الّ�ع� ال�� ن�� في الّ�فاع  1».ّ�انّ�ة ��ا ان�لق� م�ه ال�اقعّ�ة االش��اكّ�ةأو ال�لّ 

  :2ع� الق��لة، ق�ل الُ��ْ�� ب� الُ��ام الُ�ّ�ّ� 

  بــــ�ارة م�ضـــــ�ع عــــقـــ�قا ومــــأثـــ�ا    جــــ�� ّ� أفـــ�ــاء الع�ـــ��ة �ــّلها

  فــ�ارة إذ رام� ب�ا ال��ب ُمع��ا    ب�ي عّ��ا األدن�� م�ه� وره��ا

  بــأســ�اف�ا یــق�عــ� �ــّفا ومــعــ��ا    ص��نا و�ان الّ��� ف�ــ�ا س�ّ�ة 

و��ه� م� خالل ه�ه األب�ات ح�ص الّ�اع� على االس��اتة في رّد األع�اء، 

  .وه�ا أم� م���د بل واج� على �ّل ف�د له ق�ر م� ال��وءة والّ�ود ع� الّ��ار،

  3:�ق�مهمع�ّ�ا وقال ع��و ب� �ل��م 

  ��اـــــــإذا ُق�ٌ� �أ���ها ُب�    وق� عل� الق�ائل م� معّ� 

  ��اـ�ن إذا اب�ل�وأّنا ال�هلِ     �أّنا ال�ـــ�ع��ن إذا ق�رنا

  وأّنا الّ�ازل�ن ���� ش��ا    وأّنا الـــــ�انعـــــ�ن ل�ا أردنا

  إذا رض��اوأّنا اآلخ�ون     وأّنا ال�ار��ن إذا س���ا

ت�ّل على أّن الّ�اع� ق� اف���  �ها��الغ فالوال شّ� أّن ه�ه الّ�فات واألفعال 

، وه�ه م� األم�ر ال�ي ت�ع� ال�ع�اء ع� م�ال االل��ام �ق��ل�ه إلى درجة ال�عّ�� األع�ى

  . ك�ا �فه� ال��م

 ل�ان ق�مه، ه�ا و 
ّ
�ّل �عّ�� في ق�ائ�ه ع� ق� غ�ا الّ�اع� في الع�� ال�اهلي

  ش�ونه ب�ه�ّ�ة
ّ
ت��� إلى األم�ر ب�او�ة ضّ�قة ت�ّ� ع� م��ودّ�ة تف��� الف�د الع��ي

، مّ�ا أّد� إلى ال�ق�قع في دوائ� مغلقة ت��ّ�� ف�ها الف�وسّ�ة وال��وءة ح��ً 
ّ
ا، ال�اهلي

   . اوال�ارات والغارات أح�انً 

  

                                                           
، ص  1

ّ
  .63أح�� أب� حاقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي

، القاه�ة، 6اك� وع�� الّ�الم م�ّ�� هارون، دار ال�عارف، �أح�� م�ّ�� ش: ال�فّ�ل الّ��ي، ال�فّ�لّ�ات تح  2

  .64ص
  .223، 222ال���� ب� أح�� ال�وزني، ش�ح ال�عّلقات الّ��ع، دار م���ة ال��اة، ب��وت، ص  3
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     :    االل��ام في ص�ر اإلسالم: ثان�ا

إذ نقله� م� ن�اق �احي، م��� تار�خ الع�ب في ج��ع ال�ّ غّ�� اإلسالم ال شّ� أّن   

 وق� نال األدب حّ�ه م�. الق�لّ�ة ال����ذمة إلى رحاب وح�ة األّمة ال�ي ���عها دی� واح�

 ل���اءعلى الّ�ع�اء واأّث�ا  ، �ف�ل الق�آن ال���� وال��ی� الّ���ّ� الّ���� الّل�ی�غّ��ال�ّ  ه�ا

في األغ�اض، ف��اجع� أغ�اض ��صف ال��� وم�ال� الّله� ، وال��الغة في الّ�����، 

أغ�اض أخ�� جاءت ل��مة الّ�ع�ة ال��ّ��ّ�ة،  �ه�تإلى غ�� ذل� مّ�ا حّ�مه اإلسالم، و 

 -م�ًال  –ه�ه األغ�اض ف�ار ال��ح والّ�ثاء، وق� هّ�ب اإلسالم والف�� واله�اء،  كال��ح

و�ان ِلَ�ا قّ�م�ه م� أع�ال إلعالء �ل�ة الّ��ح��،  األش�اصب�از م�انة وق��ة إل ی�ّ�ف

، خاّصة في ب�ا�ات الّ�ع�ة، وسار اله�اء في اّت�اه ذّم ال�ّفار. الّ�س�لال���وح غال�ا ه� 

ودار الف�� في م�ض�ع ��اد ���ن . ل��ل���وام���ي مّ�ة ب�� ع�اء الوما شابها م� 

وعّ�� الّ�اع� . في الغ�وات والف��حات ه��ان��ارات -ع�� ال��ل���–ه� االف��ار و  ،واح�ا

و��ا أّن  « ال��ل� ع� ح�نه لفق�ان أحّ��ه م� ق�لى ال��ل���، ورثاه� �ق�ائ� م�ه�رة،

 �ان ق� ت�ّلل م��لف م�احي ال��اة ال�اّصة والعاّمة ع�� أول�� ال��م���،  �الّ�ی
ّ
اإلسالمي

امه وت���عاته هي ال�ي �ان� ت��� الّ�ع� وأغ�اضه ال���ّ�عة وت�ّجهه في فال شّ� أّن أح�

و�ّن�ا ع�ل على ت���ل م��� أف�ار ال��م��� ع� الف��ن  )...(الّ���� ال�ي �قّ�ها اإلسالم 

واألغ�اض الّ�ع�ّ�ة ال����فة ع� س�� ال��ف وال��، �ال����� والغ�ل الفاح� وال��ح 

  1».ال�ا�ل، واله�اء ال�ق�ع

وت��ر اإلشارة إلى أّن ق�ّ�ة االل��ام �العق��ة اإلسالمّ�ة �ان� الّ��ة األساسّ�ة ال�ي 

مّ��ت األدی� ال��ل� ع� ال�اف� في ج���ة الع�ب في ع�� الّ��ّ�ة، إذ �ان� ح�ب 

  :�ع� األم�لةه�ه و  .ال�ل�ات ب�� الف��ق�� أك�� حّ�ة �الّ�ع� م�ها �الّ���ف والّ�ماح

  :2 حّ�ان ب� ثاب�ففي ال��ح، قال 

  �ح و��ــــــــــــــــه�ـــلــــــی م�ــــــهـــــ�دم� هللا     ه للّ��ــــــّ�ة خــــاتـــــ�عــــــل� أغـــــــــــــــــــــــ�ُّ 

                                                           
، 1994، ب��وت، 1واضح الّ���، أدب ص�ر اإلسالم، ال��ّس�ة ال�امعّ�ة للّ�راسات والّ��� والّ��ز�ع، �  1

  .111ص
  .54، ص1994،  ب��وت، 2دار ال��� العل��ة، � �ی�ان،، الن ب� ثاب� ح�ا  2
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 إلى اس�ه
ّ
  إذا قال في الـــــــــــــ��� ال��ّذن أشه�    وضّ� اإلله اس� الّ��ي

  ف�و الع�ش م�ـــــــــــ��د وهـــــ�ا مـــــــ�ّ��    وشـــــّ� له مــــــــــــــ� اســــــ�ه لــــــ��ّله 

 أتـــــــانا �عـــــــ� یـــــــأس وفــــــ�ـــــ�ة 
ّ
  م� الّ�سل واألوثان في األرض تع��    ن�ي

  

   :1 وفي رثاء شه�اء غ�وة أح� قال �ع� ب� مال�

  كـــــــ�ام ال��اخــــل وال�ــــ��ج    وقــــ�اله� فــــي جـــــ�ان الّ�ع�� 

  ل�اء الّ�س�ل ب�� األض�ج    ��ا ص��وا ت�� �ّل الّل�اء

  �جَـــ �ْ علــــــى مّلة هللا لـــــــــ� �ُ     فـــــ�ّله� مـــات حـــــّ� الـــــ�ــــالء 

  :2قال حّ�ان ب� ثاب� ،ال������ وفي ه�اء

  اء�ــــــــــــــــس�اب أو ق�ال أو ه    �ا في �ّل ی�م م� مع�ّ ـــــــل

  ون��ب ح�� ت��ل� الّ�ماء    ف���� �الق�افي م� ه�انا

  �اءــــــــــــــفأن� م�ّ�ف ن�ٌ� ه    لغ أ�ا سف�ان عّ�يــــــــــأال أب

م�انة ال ���هان ق� ت�ّ�أت ورغ� غل�ة الّ�ع� في أدب ه�ا الع��، إال أّن ال��ا�ة 

 ّ��ع بها ل�ا مّ�ل ه�ا ال
ّ
. ��اش� لل�لفاء وال�الة مع الّ�عّ�ةال��اصل م� أهّ�ّ�ة في الاألدبي

 ال�� ی�ور ح�له �الم  االل��ام ب�عال�� اإلسالم ووع� الّ�اس بها ال���رَ  �انو 
ّ
األساسي

في  - رضي هللا ع�ه –أب� ��� الّ�ّ�ی� ال�ل�فة األّول على س��ل ال��ال قال ف. ال���اء

فإّني ق� وّل�� عل��� ول��  ،أّما �ع� أّیها الّ�اس «: أّول خ��ة له �ع� ت�ّل�ه زمام ال�الفة

الّ��ق أمانة، وال��ب خ�انة،  ؛ت فقّ�م�نيو�ن أسأ ؛��ّ����، فإن أح��� فأع���ني

ع���  ع�فف��� ضوالّ�ع�ف ف��� ق�ّ� ع��� حّ�ى أر�ح عل�ه حّقه إن شاء هللا، والق�ّ� 

  3».حّ�ى آخ� ال�ّ� م�ه إن شاء هللا

  الف��ة ال�ي ن��� ب�� ال��ل��� في نها�ة عه� ال�ل�فة ع��ان ب� عّفانإّن 

                                                           
  .127واضح الّ���، أدب ص�ر اإلسالم، ص  1
  .20، ص ال�ی�ان ح�ان ب� ثاب�،  2
، �4ع�� ع�� الّ�الم ت�م��، ج: ع�� ال�ل� ب� ه�ام، الّ���ة الّ���ّ�ة، تح  3

ّ
، ب��وت، 3، دار ال��اب الع��ي

  .312، ص1990
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، واألخ�� ب� أبي �ال�  إلى ف�ق��� ع������ إح�اه�ا ناص�ت علّ�ات إلى اف��اقه� أدّ 

في ق�ّ�ة حّقا الّ��ّ�� ب�أ�ه ال�� رآه إلى  �قانفاّت�ه الف�  ، أّی�ت معاو�ة ب� أبي سف�ان

وان���ت ال��ا�ة في �ّل م�ان، فه�الء ی�ع�ن  «الّ�أر ل�ق�ل ال�ل�فة إلى درجة االق��ال، 

، وآخ�ون إلى م�اب�ته و�لى �اعة معاو�ة، وف��� ثال� ��ّ� على ق�ال 
ّ
إلى �اعة علي

��ّ� في م�اولة ، و �ال��اسة���� ال��ام �ّل خ��� م�ه�ا ���ج الّ�ی� و ، 1»اإلث���

  .    إق�اع عاّمة ال��ل��� �أحّقّ��ه� لل�الفة، الح� ب�ادر ال��ّ�ب واالنق�ام

         :األم��ّ ع�� الاالل��ام في : ثالً�ا

 ان���ت في   
ّ
الع�� وفي ب�ا�ة  ب� أبي �ال�أواخ� ح�� ال�ل�فة الّ�اش� علي

ب� الّ����، ال�ي عارض� ح��  هللا والّ��عة، وأن�ار ع��الف�ق الّ��اسّ�ة �ال��ارج،  األم��ّ 

وق� وّ�ف الّ�ع�اء أغ�اض ب�ي أمّ�ة، و�ان ل�ل ف�قة شع�اؤها وخ��اؤها ال��افع�ن ع�ها، 

����� م�اقفه�، و�ان�ا م��عّ�ی� ل�اإلضافة إلى شع� الّ�قائ�  ،الّ�ع� م� م�ح ورثاء

       .ّ�ةام ب�ي أمال�ی� ت�ّلف�ا ل��ّ �ال� و�ه� شع�اء ال .لل��ت دون تغ��� آرائه�

 ومعاو�ة على حّ� س�اء،
ّ
جّ�� شع�اؤه�  فال��ارج ال�ی� �ان�ا أشّ� الف�ق ع�اء لعلي

ق�ل في ، إذ �ّف�وا �ّل م� ج�ح إلى الف�ق��� األخ����، واع���وا �ّل م� �ُ االل��ام العق��ّ 

ال��� وراء ح�ام الّ�ن�ا، بل دفاعا ، ول� �فعل�ا ذل� ب�اعي الّ��ّ�� أو شه�ً�اس��ل م�ه�ه� 

بل إّن ال��امه� �ان في أّ�امه� أق�� ال��ام وأك�له وأص�قه وأق��ه إلى حق�قة  «ع� عق��ته� 

 
ّ
،  )...(االل��ام اإلی�ی�ل�جي

ّ
 والّ��اسي

ّ
أّما شع�ه� ف�ان أص�ق ص�رة أدبّ�ة ل��ه�ه� الّ�ی�ي

ه� وم�ته� م� أجلها غ�� هّ�اب�� وال وألخالقه� وشّ�ة إ��انه� وتفان�ه� في س��ل عق��ت

نادم�� وال م��ّددی�، فال��ت ع��ه� شيء ش��� مقّ�س �ق�ل�ن عل�ه إق�اله� على شيء 

قال ف�وة ب� ن�فل و�ان�ا ی�ث�ن شه�اءه� �ع� �ّل مع��ة، وق�  2».ل�ی� ��ّق� له� الّ�عادة

 
ّ
  3:�ع� إح�� ال�عاركی�ثي ق�مه   -م�ال– األش�عي

  فل� ی�ـــــــ� م�ها الــــ��م إّال رمـــــــ��ها    األجـــ�اد للّ��ل والـــــــــق�اهــــ� ن���ا 

                                                           
  .164واضح الّ���، أدب ص�ر اإلسالم، ص  1

، ص 2 
ّ
   .79، 78أح�� أب� حاّقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي

  .43، ص1974، ب��وت، 2إح�ان ع�اس، شع� ال��ارج، دار الّ�قافة، �  3
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  ُ�عــــــــــــــّللـــــ� أجـــــ�اًدا قــــل�ًال نـــــع��ها    ت�ّل ع�ـــاق الّ��� ت��ل ح�لـــــه�

  ت�مي �ل�مهاس��ف إذا ما ال��ل     ل�ـــــــــــافا ب�اها ال�ــــــــّ�م حّ�ى �أّنها 

  1:ع��ان ب� حّ�ان وفي الّ�ه� قال

  وأرج� ال��ت ت�� ذر� الع�الي    أحاذر أن أم�ت على ف�اشـــــــــي

  ك�ــــ�ف أبي بــــــــالل لــــــ� أبـــــــــــــال    ولــــــ� أّن عــلـــــــ�� بــــــــأّن حــ�في

  لها �هللا رّب الـــــ�ــــــ�� قــــــــــــــــــــــالي    فإّنيفــ�� یـــــــــــــ� هّ�ه الّ�نــــــــــ�ا 

 آل ال���وفي مقابل ال��ارج، دأب الّ��عة على ق�ل الّ�ع� في 
ّ
، �ال���� ب� علي

  �ّاألم�ّ���، ف�ان شع�ه� ��اءً لل��ف�� ع� ذن�ه� ح�� خ�ل�ه ول� ی���وه �ال��فة ض 

 ،، وال��م�ا به�ا ال��هج في ال�ق� على ب�ي أّمّ�ةون�ً�ا ودع�ة إلى سف� دماء م�اوئ�ه� للّ�أر

ق�ل  - على س��ل ال��ال–ون��� . ج��عه� وام�ّ� ه�ا ال�ق� إلى ال��ل��� م� أهل الّ��ة

  2:ع�ف ب� ع�� هللا ب� األح�� األزد�

  وع�� غ��ق الّل�ل م� �ان �اك�ا    ّر شارقٌ ِ� حــــــــــ���ا �ّل�ا ذِلـــــــــــــــــــَ��ْ 

  ف�ار�� ع�ه الّ�انــــ��� األعاد�ا    و�ـــــــــــــــــــا ل���ي إذ �ان ��� شه�ته

   اان�ـــوأع�ــــل� س�ــــفي فـــــ�ه� وســــــ�    ودافع� ع�ه ما اس��ع� م�اه�ا

 
ّ
الّ�قائ� ال�� ن�غ ف�ه  شع�ِ  ال���ّت� �ه�رُ  ولق� ت�ّ�� ع� ه�ا ال�ضع الّ��اسي

 
ّ
�اه�� ق�ناءه� مُ  -الف�زدق وج��� واألخ�ل، و�ان ه�الء الّ�ع�اء �ع�ّ�ون �ان��ائه� الق�لي

كّل  ،"ال��اسة"، و"ال����"في أس�اق  ض�وسا�المّ�ة ح��ا ف�اض�ا ب��ه�  -في ال�اهلّ�ة

و�ان� «  ،ال�اهلّ�ةع�ات �ّ ح�� م�قفه إزاء األح�اث، ت��ّ�� في ه�ه ال��اقف األن�اب وال

ح�اة الق�م االج��اعّ�ة وما یّ��ل بها م� له� وع��، فق� أم��ا  ه�ه الع��ّ�ات هي �لّ 

أوقاته� ه�اك ی���ونها و���ّ�ث�ن ف�ها، و��عّق��ن �أحادی�ه� ما �ان م�ها في ال�اهلّ�ة وما 

  اّت�ل م�ها في اإلسالم، و�أّن�ا ذه�� أدراجَ 
ّ
في الع�ب وما  - –الّ��اح وصا�ا الّ��ي

     3».دعا إل�ه م� ن�� الّ�فاخ� والّ��اث�
                                                           

  .143صإح�ان ع�اس، شع� ال��ارج،  1
2  

ّ
، دار ال�عارف، � :ش�قي ض�ف، تار�خ األدب الع��ي

ّ
  .316، م��، ص7الع�� اإلسالمي

   110، م��، ص8ش�قي ض�ف، ال��ّ�ر والّ���ی� في الّ�ع� األم�ّ�، دار ال�عارف، � 3
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ال�ی� دخل�ا في اإلسالم الف�س والّ�وم  ق�ائل فإّن الع��ّ�ة ام��ت إلىولإلشارة 

و��ا ���عّ�ا «، فان����ا في م�اراته� �ال��ل، عل�ه� الع�ب�ع� �ّ�� أحّ��ا �الّ�ّل م� تو 

 تل� الق�ائل، وأن ت��ع دائ�تها ل��ع�� أ��اأ��ا أن ت�ع�� على عالقة ال�الفة �أب�اء 

شع�ائه� م� ال�فاخ� �ع��ّ��ه� قف ّ��� ال�� تع��ه م�افي عالقة الع�ب �ال��الي على ال

       1».الفارسّ�ة وم�اولة الّ��ل م� شأن الع�ب

 « م� ل�أ إلى الّ�ق�ة،الّ��عة ه�اك م� الّ�ع�اء ك�ا ال ��فى أّن 
ّ
ف�� حّ� الّ��عي

ال �عّ�ض نف�ه لل��� بل ال مانع م� م�انعة خ��مه حّ�ى أن ��في عق��ته و����ها، 

�ات وه�ا ی�افي مفه�م االل��ام، ألّن االل��ام ال�ّ� �ف�ض على صاح�ه ال�ّ  2».أح�انا

     .�ّ�� ���قفه و���ع الّ��ّ�ع والّ�لّ�ن وال�ّ 

ن���ة ان�عاش الّ��اسة، وت�ّسع الف��حات و�لى جان� الّ�ع�، فق� ازده�ت ال��ا�ة 

له��ن ال���اء یف�ان وتعّ�د ال��ض�عات خاّصة في ش�ون الّ�ی�، م� الّ��� إلى األن�ل�، 

ال��ّ�� ب�ی�ه�، و��ّجه�نه� إلى األع�ال الّ�ال�ة، و��ّ��نه�  إلىو��ع�نه� ح�اس الّ�عّ�ة 

ي في ال�اقع خ�ٌ� س�اسّ�ة، ته�ف إلى الّ��عة الّ�ی�ّ�ة ه ذاتُ  وه�ه ال���ُ « ؛ال�هادعلى 

و�ّن�ا ُوس�� به�ه الّ��ة ألّنها تّ��ح . تغ��� األوضاع، وقل� األن��ة، وم�اوأة ال�اك���

ب��دة الّ�ی�، وت���غ ���غ�ه، للّ�أث�� على الّ�ف�س، وال�ص�ل إلى األف��ة، وألّنها صادرة 

وله� رسالة خاّصة �ع�ل�ن على  م� أناس له� ن�عات دی�ّ�ة ق�مّ�ة م��ّ��ة م� نف�سه�،

 ب� أبي �ال�  3».ت�ق�قها
ّ
، وم� أشه� ال��� ال��اسّ�ة في ه�ا الع�� خ�� علي

أال و�ّني ق�  «: وه�ا مق��ف م� إح�اها یل�م ف�ها ش�ع�ه على ال��الن والّ�هاون في ن��ته

اُغ�وه� ق�ل أن : دع�ت�� إلى ق�ال ه�الء الق�م ل�ًال ونهاًرا، وسّ�ا و�عالًنا، وقل� ل��

ّ�� عل��� ف��اكل�� وت�اذل�� حّ�ى شُ . �هللا ما ُغ�� ق�م قّ� في عق� داره� إّال ذّل�ا��غ�و��، 

     4» .الغارات، وُمل�� عل��� األو�ان

                                                           
  .29صالقاه�ة، ، غ��� لل��اعة والّ��� والّ��ز�ع، دار ةاألم��ّ مي ی�سف خل�ف، أ�عاد االل��ام في الق���ة  1

  
ّ
، ص :ش�قي ض�ف، تار�خ األدب الع��ي

ّ
.317الع�� اإلسالمي 2  

  .134ص، 1978م���ة ال�ّلّ�ات األزه�ّ�ة، القاه�ة، ، ألم��ّ الع�� افي ، تار�خ األدب م�ّ�� ع�� ال��ع� خفاجي 3

.69، ص2004، القاه�ة، 4ص��ي الّ�الح، دار ال��اب ال���ّ�، �: الّ���� الّ�ضي، نهج ال�الغة، تح  4  
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 العّ�اسع�� الاالل��ام في  :را�ًعا
ّ
  : ي

فازده�ت اس��ّ�� أوضاع الع�ب وال��ل��� �ع�ما آل ال��� إلى ب�ي العّ�اس،   

� في الّ�احة شع�اء م��ّ���ن عاش�ا ف��ُ  ؛ال��اة في �ّل ج�ان�ها خاّصة العل�ّ�ة واألدبّ�ة

ح�اة م��فة جّ�اء ت�ّلفه� لل��ام ال�ی� أغ�ق�ه� �اله�ات واألم�ال، و��ز أد�اء آخ�ون آث�وا 

رضا ال�ّ�ام أو س��ه� ح�� االل��ام ���اقف س�اسّ�ة، ودی�ّ�ة، وفل�فّ�ة، ف�ال�ا ب�ل� 

وم� الّ�ع�اء . اذی� وال��ام�اتالّ��وف واأله�اء، ���� ان��ار الّ�سائ� وال�شا�ات واألك

ال�ی� ذاع ص��ه� في ه�ا الع�� أب� تّ�ام، وال����ّ�، وأب� العالء ال�عّ�ّ�، وال���ّ�ي، وم� 

���ل  ف��ة االل��ام في أدب ه�ا الع��لق� اّت��� و  ...ال�ّ�اب اب� ال�قّفع، وال�اح�

�له لل��اة االج��اعّ�ة، ��ه�ر آثار ال��اة العقلّ�ة ف�ه، و���ق ت��« ام�از ك���، ح��

     1» .�� والق�� وأخ�ار الّ�ه� والّ�ّهاد ف�هو����ة ال�ِ 

ما م� �ن �ان الّ�ع� ق� ع�ف ت�ّ�را وت��ی�ا في األغ�اض وال��ام��، فإّنه و      

شّ� أّن ال��ا�ة الّ���ّ�ة ق� خ�� خ��اتها األولى ع��ئ�، و�ان� لها م�انة ال ���هان 

ال ت�ل� م� ف��ة االل��ام �الّ��اسة، وال���، وعل� ال�الم، بها، خاّصة في م�اض�ع 

ب �ل�لة ودم�ة م�قف واضح م� م�اقف االل��ام ال م� اول�ا في �� « ؛والفل�فة، والعق��ة

ح�� غای�ه الّ�عل��ّ�ة اإلصالحّ�ة ف���، بل في �الم ب���ا الف�ل��ف وسل��ه ح�� شع� 

مة الّ�ل� والّ�غ�ان ودرء الّ�� ع� ع� مقاو  –ومفّ��ا ل���د ��نه ف�ل��فا  –�أّنه م��ول 

إلى سال��� ب�ي راد ت���� رسائل ق� أم� خالل ت�ج��ه ال��اب، ال�قّفع  اب�ف 2».ال����ع

�ة على ل�ان ال���ان إال أّنها ُتعّ� مغام�ة ج���ة في وق� �ان� و�ن �ان� م�فّ العّ�اس، 

   .الّ�ّ� في ن�ا�ا األد�اء��ق، ل��ّ�د ق�ع، واألج�اد تُ الّ�ؤوس تُ 

� أم�ه م� إّن�ا ی�تى الّ�ل�ان و�ف� «: ال��ّلف على ل�ان دم�ة هوم� أم�لة ما قال  

فأّما ال��مان فأن ُ���م  .ق �ْ ال��مان والف��ة واله�� والف�ا�ة والّ�مان وال�ُ : ق�ل سّ�ة أش�اء

صالح األع�ان والّ���اء والّ�اسة م� أهل الّ�أ� والّ���ة واألمانة، وت�ك الّ�فّق� ل�� ه� 

                                                           

، ص 
ّ
.20، 19أح�� أب� حاقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي 1  

، دار ال�فاء ل�ن�ا الّ��اعة والّ���، �، الم�ّ�� ع�� ال��ع� خفاجي 2
ّ
، ��1اة األدبّ�ة في الع�� العّ�اسي

   .37ص، 2003اإلس���رّ�ة، 
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وأّما اله�� فالغ�ام �ال��ی� . وأّما الف��ة فهي ت�اُرُب الّ�اس ووقُ�ع ال��ب ب��ه�. ك�ل�

ا� ال�ّ�ة حّ�ى ���ح الّل�ان ة فهي إف� وأّما الف�ا�. والّ��� وما أش�ه ذل�والّله� والّ��اب 

وأّما الّ�مان فه� ما ���� الّ�اس م� الّ���� . �الّ��� وال�� �ال��� في غ�� م�ضعه�ا

الّل��،  عق فإع�ال الّ�ّ�ة في م�ض�ْ وأّما ال�ُ . وال��ت ونق� الّ���ات والغ�وات وأش�اه ذل�

   1».والّل�� في م�ضع الّ�ّ�ة

ح��ا م�ّجهة إلى ال�ّ�ام �ي ���س�ا الّ�عّ�ة  �ل���إّن ال���ّع� في ه�ا الق�ل �  

���م و��ّ�، دون أن ���ن�ا نق�ة عل�ه�، وال ی��ّق� ذل� إّال ب�ق��� أهل الّ�أ� الّ��ی�، 

وت�ّ�� تأل�� الّ�اس �عَ�ه� على �ع�، وع�م االل�هاء �الّ�ه�ات، وأخ� الّ�اس �الّ�ف� 

فال�ات� ق�  .ع�م الّ��ّ�ف ���� معه�و وال�ل�، وال�ق�ف معه� في الّ��ائ� وال��ائ�، 

  .شع�ه�ق�ا�ا  م�ه ��املقّ�م الّ����ة لل�ّ�ام ح�صا م�ه على م�ل�ة وم�فعة أّم�ه، وه�ا ا

 یل�م�ا ذ�� ال�اح� ال�� أح�ث ث�رة في 
ّ
إّن ال��ی� ع� الّ��� في الع�� العّ�اسي

الف�� واألدب والفل�فة والعل�م، وق� أثار ج�ال في الّ�احة ���� م�اقفه العق�ّ�ة إذ �ان 

 م� أوائل ال�ّ�اب�عّ� و مع��ل�ا، ووّجه ان�قاداته ص�ب م�اه� ال����ع ال�اّدّ�ة واألخالقّ�ة، 

غّ��ات �ّ ی��ز الة مالح��ه وقّ�ة ذ�ائه أن ی�رك ثّ� وق� اس��اع ب�قّ  ه�ّ��ا �ال����ع،ال�ی� ا 

 ���� ت��أال�ي 
ّ
ح�اة الّ��ف، وام��اج الع�� �الع�ب، و�ه�ر  على الّ��ام االج��اعي

ق��ا  «�ع�ض ال�اح�  - م�ال–ففي ��اب ال��الء . في ال����ع ال��ل� ال��قّ�ة

 ���ن وح�ة تأل�فّ�ة
ّ
ول��� غا�ة ال�اح� في ��ا�ه  .وروا�ات م��ا�عة م� غ�� ت�ت�� فّ�ي

و��الؤه أح�اء ������ن في . اله�اء ل��ّ�د اله�اء، ول�ّ�ه ی�مي إلى اإلصالح واالق��اد

ف�ه ه�ا ال��اب م�آة عاك�ة لع��ه ت�ّ�ث  �ع�ّ و  2» .جّ� واسع م� ال���ة وال�ّفة وال��ف

ع� ال��اة وس�ات ذاك الع��، ورّ�� على آفة ال��ل ال�ي تفّ�� في ال����ع، ���د 

ن�ادر ع� ال��الء، ف�ّمه� تارة ع��ما ت�ادوا في شّ�ه�، وم�حه� تارة أخ�� ع��ما �ان في 

و�ان ی�ع� م�اقفه �االس��هاد �آ�ات ق�آنّ�ة، وأحادی� ن��ّ�ة، وح�� . ��له� فائ�ة االق��اد

                                                           
   .77ص، 1985ع�� هللا ب� ال�قّفع، م�ّس�ة ال�عارف، ب��وت، : ب���ا، �ل�لة ودم�ة، ت� 1
، ص 2

ّ
   .269حّ�ا الفاخ�رّ�، م����ات األدب الع��ي
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 و�ل� م�م� ن�ادر الّ�مّ و  .وع�� وأشعار
ّ
إّما أن  ه، إی�اده قّ�ة أح�ه� ذه� إلى األص�عي

 مع��را وذ�� له م�او� الق�ض وأع�اء الّ�ی�، 
ّ
�ق�ضه ماال أو ����ه ه�ة، ف�ّده األص�عي

إّن ال�اس فاغ�ة أف�اهه� ن�� م� ع��ه دراه�؛ فل�� ���عه� م�  «:ونهاه ع� ال��ّ�ل قائال

ن �ع��ا ل� ت�� راغ�ة وال ساغ�ة، وس�� وال ل��، وال صام� وال نا��، و�. الّ�ه� إال ال�أس

وق� . فإذا أفق�ته فق� أفق�ته. أت�ر� ما ت��� �����؟ إّن�ا ت��� أن تفق�ه !إال اب�لع�ه وال�ه��ه

     1» ! تعل� ما جاء في ق�ل الّ�ف� ال��م�ة

م� ذوات كان� «م��� الّ��اع ال�ي ، ذ��ه قّ�ة في االق��اد وم� ن�ادر ال��ح

زوج� اب��ها، وهي ب�� اث��ي ع��ة، ف�ّل�ها ال�ه�  )...(االق��اد وصاح�ة إصالح

والف�ة، و���ها ال��و� وال�شي والقّ� وال��، وعّلق� ال�ع�ف�، ودّق� الّ���، وعّ��� 

أّنى ه�ا �ا م���؟ : فقال لها زوجها. أم�ها في ع�� ال���، ورفع� م� ق�رها ع�� األح�اء

ذات مال  �هللا ما ���ِ . ال�ف��� يدعي ع�� ال��لة، وهات: قال. � م� ع�� هللاه: قال�

إال أن ت��ني ق� . وما أن� ��ائ�ة في نف��، وال في مال �عل�. ق���ًا وال ورث�ه ح�ی�اً 

  . نة، و�ف���ي ه�ه الّ�ائ�ةو و��ف دار األم� فق� أسق�� ع�ي م� ! وقع� على ���

. ا إلى أن زوج�ها، ��� أرفع م� دق�� �ل ع��ة حف�ةاعل� أني م�� ی�م ول�ته: قال�

قال . فإذا اج��ع م� ذل� مّ��ك �ع�ه. ن��� في �ّل ی�م مّ�ة -��ا ق� عل�� - و�ّ�ا

 !ولق� أسع� هللا م� ��� له س��ا، و�ارك ل�� جعل� له إلفا !ثّ�� هللا رأ�� وأرش�ك: زوجها

و�ّني ألرج� أن ���ج ول�ك على ع�ق� . م� الّ�ود إلى الّ�ود إبلٌ : وله�ا وش�هه قال 

    2» .الّ�الح، وعلى م�ه�� ال����د

وم� أد�اء الع�� الع�اسي ال�ی� ��ه� له� الّ�ار�خ ب����ه� في الّ�ع� والفل�فة،  

فق� خاض في ��� ال�ی� س�ق�ه، أب� العالء ال�عّ�ّ�، إذ �ان� له آراء م��لفة ع� ال�ف�ّ 

س�ع الّ�اس  « فإذا. ّ�ه تعّ�ض إلى ته��ي ال�ن�قة واإلل�اداألد�ان، واع��ف ب�ج�د هللا، ل�

أ�ا العالء، ل� �فه��ا م�ه إال رجال مل��ا، فإذا سأل�ه� ع� عّلة إل�اده، وعّ�ا أخ�جه م� 

                                                           
  .171، ص1938، م��عة دار ال��� ال���ّ�ة، القاه�ة، 2أب� ع��ان ع��و ال�اح�، ال��الء، ج 1
   .65-63، ص1938ة دار ال��� ال���ّ�ة، القاه�ة، ، م��ع1أب� ع��ان ع��و ال�اح�، ال��الء، ج 2
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الّ�ی� وح��ه في ال�ل��ی�، رووا أّن أب�اتا في الّل�ومّ�ات، ت��� �إن�ار الّ��ائع والغ� م� 

 و�الّ��� إلى  1» .األن��اء
ّ
 واالج��اعي

ّ
، فإّن أ�ا العالء ق� آرائه ح�ل اإلصالح الّ��اسي

وأك�� تهّ�� ال�عّ�� على العادات الّ�ائ�ة والعقائ� ال��روثة  «كان� له ن��ة نق�ّ�ة ساخ�ة، 

على أّن ه�ا الّ�هّ�� ل�� م� اله�ل والّ�ع��� بل م�  )...( وعلى رجال الّ��اسة واإلدارة

وتهّ��ه . اإلصا�ة في ال�قارنة ب�� الّ���ح وغ�� الّ���ح، و��� ال�عق�ل وغ�� ال�عق�ل

     2» .ال ی�ع� على الّ��� بل على الّ�ف���

               3 :ال�ّ�اعة��اه� ال�ه م� األب�ات ال�ي عّ�� ف�ها ع� س��� وم�

  ال ���ب�ا ما في ال�ـــــ�ّ�ة جّ��    قــــــــــــالـــ�ا فــــالن جـــــّ�� لــــ�ــــ�یــــــــقه

  وتقّ��ه� ��الته� م�ــــــــــ�ّ��    فـــــــــأمــ�ـــــ�هــــ� نــال األمـــارة �ال��ى

  و�ذا رزق� غ�ى فأن� الّ�ّ��    كـــــــــ� م� ت�اء مه��ا أو خال�ا

ام��  واص�� ف�ا ��� ال�الم م�           ــــــ�ـــإّال و�ـــــــــّ� �أّنـــه مـــــــ��ّ�ــــــــ     

  

ام و�غ�اد، وص�اعه الف��ّ� في حّله وت�حاله ب�� ال�ّ   وال���ّ�ع ل��ار ح�اة ال�عّ�� 

مع خ��مه، ی�رك م�� ال��امه �آرائه ال�ي إن ب�ت مّ���ة ��يء م� الغ��ض واالل��اس 

والّ��اق�، فإّنها في ال�ق�قة �ان� واض�ة في ق�ارة نف�ه، إال أّنه آث� ع�م الّ����ح بها 

فه� ال ��ّ�  «في �ع� األح�ان، ل��ّ�� الفه� ال�ا�ئ ل�المه، وتأو�له ��ا ل� �ق��ه، 

وق� ��� ال�عّ�� ����ا مّ�ا . أن ��ّ�ح �آرائه الع�قاده أّن ذل� م�ّ� �ه أو م�ّ� �الّ�اس

وق� ی��� ال�عّ�� ال�قائ� م�ّ�دة م� �ّل . كان �ع�ق� ��ا أع�ب ع� �ع�ه رم�ا أو تل���ا

فإذا وازن الّ�اس ب��  .ی�ف� م�ها �ع� الّ�اس ���عه�تعل�� أو تعل�ل، ثّ� ی��� معها أم�را 

ما ق�ل�ه وه� �������نه، و��� ما ی�ف��نه عادة وه� �ال ر�� ���ق���نه أدر��ا ما أراده 

   4» .ال�عّ�� 
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عاّمة  إلىفه� م� ه�ا ال�الم أّن ال�عّ�� ل�أ إلى الّ�ق�ة ل���ّ�� إدخال الّ�� و�ُ 

  .  الّ�اس، و�ي �فه�ه ال�اّصة

حّ� اع��اله الّ�اس لف��ة ���لة، ومّ�ا ُ�ع�ف ع� ال�عّ�� أّنه �ان م��ائ�ا إلى 

ع�اه م�� صغ�ه ف��أ م��ّ��ا االخ�ال� �الّ�اس لع�ة  :و�ان� له�ه الع�لة أس�اب ع�ی�ة م�ها

وص�مُ�ه م� اس�ق�اره في  ،في نف�ه اتقاء ال�ق�ع في ال��أ أو ن��ه� ن��ة الّ�فقة عل�ه

�اإلضافة إلى ��وفه االج��اعّ�ة ّ�ع�ان �ع� تعّ�ضه ل��ام�ات ال�ّ�اد ب�غ�اد، بل�ته معّ�ة ال

ل� �قف �ّله ل�ّ� ذل� و . فق� ت�ّفي ع�ه وال�اه وعاش فق��ا، وعانى م� أذ� الّ�اس، القاس�ة

و�ن زه� في �ّل لّ�ات ال��اة ال  «ذی�ع أف�اره، ب��ه و��� �ّالب العل�، مّ�ا أسه� في حائال 

و�اله�ا ��ّلفه ع��ة الّ�اس . �ی� ق� مل�اه واس�أث�ا �هی�ه� في العل� والّ�أل�ف اللّ  �����ع أن

ل�ل� ل� یل�� �ع� اس�ق�اره �ال�عّ�ة أن اش�غل  .الح��اجه إلى م� �ق�أ له و���� ع�ه

فاس��ال� ع�ل�ه  )...( �ال�عل��، فال�ّف ح�له الّ�ّالب، وأخ�وا ی�رس�ن عل�ه الّلغة وآدابها

   1» .أن�اع ال�عاش�ة إلى أش�ّ 

 ،فل�فّ�ة وعق�ّ�ة ق���ة م� أف�ار ال�ع��لةال��م �أف�ار وم��ل الق�ل إّن ال�عّ�� ق� 

ق� �ان ی�� اس��الة ت�ق�� اإلصالح في ال����ع، و  ف��� عل�ه �اب الّ�ع� في دی�ه،

م� أجل ذل� ��� أن ال نل�م الّ�اس . م�ل ه�ا الّ�ه�ی� ف�اب�ا حاول األن��اءُ  «أّنه  ���هف

إذا ع�ل�ا ����ع�ه� وجَ�وا على س�ّ��ه� وانقادوا لغ�ائ�ه�، و�ّلها سّ��ة ذم��ة في 

كان اح��اجا ع�لّ�ا على ف�اد ال���ة،  «غ�� أّن ان��ا�ه م� م�ال�ة الّ�اس   2».األصل

وه��ا ُ��ّل عل��ا أب� العالء م� وراء ع��ة .. ع��هورفً�ا صارًما ألوضاع ل���ة ت��د 

ق�ون، ف��اه في س��نه الّ�الثة األدی� ال��اضل ال�ّ�، ال�� اش��� ��ّل الّ�ن�ا أمانة 

                3» .الّ���� وش�ف ال�ل�ة وش�اعة الّ�أ�

  

  

                                                           

  . �158ه ح���، ت��ی� ذ��� أبي العالء، ص  1 

  .94ع�� ف�وخ، أب� العالء ال�عّ�� الّ�اع� ال����، ص  2 

 الق��� وال�عاص�، دار ال�عارف، �عائ  3 
ّ
  .224قاه�ة، صـ، ال�2ة ع�� ال�ح�ان، ق�� ج�ی�ة لألدب الع��ي
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  : االل��ام في الع�� ال��ی�: خامً�ا

ع�� االن��ا� ح�� صار في  ال��ل����الد �ع� ق�ون م� ال��ّلف ال�� ساد   

م� م�اه� خال  «ح�� �أل�ان ال��ان وال���ع، ل�ً�ا األدب ضع�ف ال��اء، م���ل األف�ار، م

ال��دة الفّ��ة، إذ �قي تقل���ا م�قال ب�واس� ع�� االن��ا�، ی�ور في مع��ه ح�ل 

والّ��ر ال���ّ�ة وال�ع� ع� ال����� ال�المي وال�هل�انّ�ة الّلف�ّ�ة ول�ك ال�عاني ال���هل�ة 

ومع . مّ�ا ی�ّل على أن االل��ام آن�اك ل� ��� م�ّل اه��ام ل�� األد�اء 1»ت���ة ال��اة

ب�ز �ّ�اب وأد�اء حاول�ا ن�� آرائه�  -ك�ا أش�نا سا�قا–ازدهار ال��ا�ة الّ����ة في م�� 

ال��اقف م�  « اع�ا ت���� ج�ل ت�ل�رت ف�ه ع�دع�� الّ��ف وال��ّالت فاس��

ه ب�ادُر نه�ة أدبّ�ة ن��ّ�ة وشع�ّ�ة واالّت�اهات ال�ي ت�ّ�ل� في أف�ار، وأن ی�اف� ذل� �لَّ 

   2».ت���ع� ه�ه األف�ار وت�اد� بها

حاول في األس�� اآلت�ة ع�ض �ع� األد�اء ال�ل��م�� ال�ی� ب�زوا في أوس

   .ل���ته�اخ��ت أشه� ه�الء، ن��ا وت��ر اإلشارة إلى أّني  .ال��ی�ع�� ال

 ج -   
ّ
  :)م 1897 -1839(  *�ال الّ�ی� األفغاني

 الّ�����ّ�، 
ّ
ی�� ال���� م� الّ�قاد أّن ج�ال الّ�ی� األفغاني ه� رائ� الف�� اإلسالمي

و�لى الّ��ّ�� ب�عال��  ،�رة ض� ال���ّل، و�لى ت���� العق�ل م� ال�هلح�� ناد� إلى ال�ّ 

ولق� ع�ف ع�ه عّ�ة . ال�ّ�ام في �ل �الد حّل بها زاول الّ��اسة معارضا  وق�. اإلسالم

فه� رسال�ه وما ت��ّل� م� « الّ�ف�، وعاف� نف�ه الّ�قّ�ب إلى ذو� ال�اه والّ�ل�ان، و

 3».جهاد، وما تق���ه م� أع�اء، فل� ی�ت�� �أس�ة ول� ���ع��ه مال، وعاش ألف�اره وم�ادئه

و�الّ��� إلى ما �ان ��ّ�ه في . وأف�ى ع��ه خ�مة لألّمة ووّ�ف قل�ه في ال��ا�ة وال�أل�ف

� أّن س�� م�اكل األّمة أم�ان ه�ا االح�الل األورو�ي ب�عامة م�ّلفاته الع�ی�ة ن��ه ی� 

                                                           
  .108أح�� أب� حاّقة، االل��ام في ال�ع� الع��ي، ص  1
 .108صال��جع نف�ه،   2

رغ� أّن ج�ال الّ�ی� األفغاني ل� ���� �اللغة الع��ّ�ة، إّال أّن ���ه ومقاالته ت�ج�ها تل���ه م��ـ� ع��ه إلى اّللغة *

، وأك�� ما خاض ف�ه األفغاني ه� أف�ار إصالحّ�ة
ّ
  .    الع��ّ�ة أسل��ها أدبي

 .62صفي الع�� ال��ی�،  الحأح�� أم��، زع�اء اإلص 3
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ون�� رسائله ومقاالته في ص�ف وم�الت . ب���ان�ا، واس���اد ال�ّ�ام ال��ال�� لألجان�

�� ع��ه في �ار��، وق� ـها م�ّلة الع�وة ال�ثقى، ال�ي أّس�ها مع تل���ه م�ع�ی�ة، م�

 في ع�ض األف�ار ،ت�ّ��ت �الّلغة الق�ّ�ة، وال�عاني ال�اض�ة
ّ
وم�  .والّ��ل�ل ال���قي

أرأی� أّمة م�  «:  أم�لة ما ���ه ع� ما تعان�ه األّمة م� م�اكل، وما اق��حه م� حل�ل

ا، ثّ� ان�ّ� ع�ها ع�اء الع�م فإذا هي ����ة �ّل واح� م�ها ��ٌن األم� ل� ت�� ش��ا م���ر 

ب��ع ال��ام ق�ّ� األر�ان ش�ی� ال���ان، عل�ها س�اج م� شّ�ة ال�أس و����ها س�ر م� 

. م�عة اله�� ت��� في ساحاتها عاصفات ال��ازل وت��ّل �أی�� م�ی��ها عق� ال���الت

ا ورس�� ج�ورها وام�ّ� لها ال�ل�ان على ال�ع�� ن�� ف�ها أف�ان العّ�ة �ع�ما ث��� أص�له

ع�ها والّ�اني إل�ها ونف�ت م�ها ال���ة وعل� لها ال�ل�ة و��ل� الق�ة، فاس�عل� آدابها على 

و�ع�  )...(اآلداب، وسادت أخالقها وعاداتها على ما �ان م� ذل� ل�ا�ق�ها ومعاص��ها

 ب�اؤها وان��� م���مها وتفّ�ق� ف�
َ
ها األه�اء وان�ق� الع�ا وت�ّ�د ما �ان ه�ا �ّله َوهي

�� الّ�عاون وانق�ع� روا�� ال�عاض� وان��ف� م���عا وان�ّل ما �ان م�عق�ا وانق��� عُ 

فعالجها ال�اجع إّن�ا ���ن ب�ج�عها إلى ق�اع� دی�ها  )...(ع�ائ� أف�ادها عّ�ا ��ف� وج�دها

��اع�ه ال�اف�ة ب��ه�� القل�ب واألخ� �أح�امه على ما �ان في ب�ای�ه و�رشاد العاّمة �

   1».وته�ی� األخالق و��قاد ن��ان الغ��ة وج�ع ال�ل�ة و��ع األرواح ل��ف األّمة

 الّ���ل ال�� اق��ف� م�ه ه�ه الفق�ة، وال�الح� م� ه�ا الّ�ّ� 
ّ
ق� أّن األفغاني

لها �ل  ،�ع�ما �ان� خ�� أّمة تأّسف م� الّ�رك ال�� بلغ�ه األّمة م� ان��ا� وت�ّلف،

مقّ�مات القّ�ة والّ�وام، غ�� أّنها ف�ل� في ال�فا� على ر�ادتها، ���� ت�ّ�� أف�ادها 

فعّ� ال�هل والّ�عف، وصارت األّمة ال���ام�ة . وال�هاء �ّل ب�ف�ه، واع��اد �ّل ب�أ�ه

اء ال���اولة ح�ل و�ع� أن اس�ع�ض م��لف اآلر . األ��اف لق�ة سائغة �ق���ها األع�اء

ال�� ه� الع�دة إلى روح اإلسالم  عالج الّ�اءبّ�� �ها �األدّلة وال��اه��، قَ ونَ  الّ�ه�ةمفات�ح 

  . األولى، واألخ� ب�عال��ه ل����ة الّ�ف�س، واالس�ع�اد ل�هاد الع�و

                                                           
- 107، ص��2002 ع��ه، الع�وة ال�ثقى، م���ة ال��وق ال�ول�ة، القاه�ة، ـوال��خ م� ج�ال ال�ی� األفغاني 1

114. 



 وح�یً�ا ق��ً�ا الع�ِب  ع�� األدبّ�ةِ  ال��ا�ةِ  في االل��امُ : األّول الف�لُ 

 

47 
 

 ت�ّ��ه الّ��ی� �أف�اره في ال�غ��� واإلصالح، ول� تغ�ه ع� ُع�ف 
ّ
األفغاني

ال��اص� الّ��اس�ة ال�ي ع�ضها عل�ه ال�ّ�ام ق�� اس��ال�ه في أن �غّ��ها، بل �ان مق��عا 

فع�ل في س��ل م�ادئه ��ال « مه�ا �ّلفه األم�، ت�ام االق��اع أّن عل�ه ال��ام ه�ا الّ�هج 

ول�ّ�ه ل� ی�أس ول� ی��ان في ی�م . � الّ�في واالض�هاد والّ�����ح�اته، فلقي م� جّ�اء ذل

        1».م� األّ�ام ع� الق�ام ب�سال�ه ال�ي آم� بها، وال��م ن��ها ب�� الّ�اس

  :)م 1905 -1849(  م�ّ�� ع��ه -

 وح��ا على ه�ا ال�ّ 
ّ
رب، فق� �ان له تالم��ه ال�ی� تأّث�وا �ه، ل� ��� األفغاني

الف�ل��ف ال���� أو �ع�ارة أدّق الّ�ائ� ال���� �الّ��خ الّ�غ�� م�ّ�� ع��ه، إذ و�ع�� «

وج� ف�ه ذ�اء نادرا وروحا م��ّ��ة لإلصالح في ج��ع ال��ادی� الّ��اسّ�ة والّ�ی�ّ�ة 

واالج��اعّ�ة ال�ي �ان ���ل ف�ها و���ل، ودفعه �غ��ه م� تالم��ه وم����ه إلى ال��ا�ة 

ل�� و  2».لّ��ف، حّ�ى ی���ه الّ�اس و�ف�ق�ا م� غفل�ه� وس�اته� الّ���لفي ه�ه الّ��ون �ا

 س�ة م����ة ب��ه�
ّ
، إّال أّن �ّل واح� اس�قّل ب���ته ال�اّصة إلى اكان اإلصالح الّ�ی�ي

وق� رّ�� م�ّ�� ع��ه على الّ�عل��، إذ رأ� أّن ت���َ� الف�� ال . ال���قة األن�ع ل��ق�� ذل�

ورغ� تأی��ه ث�رة أح�� ع�ابي م� . الّ����ة والّ�عل�� ب��ل��ه�ا م� الّ�قل�����ن إّال �إصالح 

ح�� ال���أ ألّنه ض� االح�الل وس�اسة ان��اح ال���ی��، إّال أّنه ت�ّ�� �ف��ة أّن ته�ی� 

إّن�ا عل��ا أن «: الّ�ف�س وتعل�� العق�ل أس�� م� ح�ل الّ�الح، وم� �المه ل�ع�� الّ��رة

 )...(����ة وال�عل�� �ع� س���، وأن ن��ل ال���مة على الع�ل ��ا ن����ع نه�ّ� اآلن �ال

، ف���ن م� ق��ل ت�ل�� ال�ال جئ ال�الد �أم� ق�ل أن ن��عّ� لهول�� م� ال��ل�ة أن نفا

    3».لل�اشئ ق�ل بل�غ سّ� الّ�ش�، ف�ف�� ال�ال و�ف�ي إلى الهل�ة

وق� �ّلفه ف�ل الّ��رة نف�ه إلى ل��ان، ح�� ع�ل في ال��ر��، ورغ� العف� ع�ه 

وع�دته إلى م��، إّال أّنه م�ع م� ت�ق�� أه�افه في م��ان الّ�عل�� فاش�غل في الق�اء 

                                                           
، ص 1

ّ
 .112أح�� أب� حاّقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي

 .220، ص10، األدب الع��ي ال�عاص� في م��، دار ال�عارف، �ش�قي ض�ف 2
�� ع��ه، دار م�� لل��اعة، م��، دت، ـاإلمام م�ع�اس م���د العقاد، ع�ق�ّ� اإلصالح وال�عل�� األس�اذ  3

 .106، 105ص 
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ون�� أّن األف�ار ال�ي سعى م� أجل ن��ها وال�ه�د ال�ي ب�لها م� أجل ت����ها . واإلف�اء

الع�ی� م� األد�اء أم�ال ل�في الّ�ّ��، ورش�� رضا، �� ص�� ل�� فق� لق ،ل� ت�ه� س��

ولق� أولى الّ��خ م�ّ�� ع��ه في مقاالته وخ��ه العل� واألخالق اه��اما  ...وحاف� إب�اه��

  وح��ه فإنّ  .ال�اّدّ�ات في ال����ع لىإلى درجة تق���ه�ا ع ،ا�الغً 
ّ
ال��ان االج��اعي

ففي خ��ة ألقاها . والّ��ارة والّ��اعة والع�ل والّ�ی� والّ�الحال���� �ق�م على العل� واألدب 

إّن �الدنا ل��� �الد ال��ع القّ�ال وال �الد ال��د القارس  « :ح�ل م�اكل األّمة، قال

ال����، وال �الد الّ�قاء ال�ي ال ی�ال اإلن�ان ف�ها ق�ت ی�مه إّال �الع�اب األل��، بل ن�� 

الع�� وم��ها خ���ة وغ�ى ��ّهالن على �ّل عائ� ف�ها  في �الد رزقها هللا سعة م�

فق� : ُم��� مع ذل� �أشّ� ض�وب الفق� لألسف ق�ع أّ�ام ال��اة �الّ�احة والّ�عة، ول�ّ�ها و�ا

وله�ا فق� دعا الّ��خ إلى تعل�� ال��أة، وشّ�د على ض�ورة ال��اواة ب��ها   1».العق�ل والّ����ة

ألّنها ت�ّ�ل الّ��اة األولى  ،ال�ی�ّ�ة والّ�ن���ة ال�ي ��فلها إّ�اها الّ��عو��� الّ�جل في األم�ر 

لق� ال��م الّ��خ و  .في ال����ع، و���ق�فها ی��أ ج�ل واع وم��عّ� ل��ض غ�ار ال��ّ�ر

الّ�اق� ل�ا آل إل�ه األزه� والّ�عل�� الّ�قل��ّ� م� ت�ّلف في م�اك�ة عل�م الع�� ب�ه�ه الّ�اق� 

ّ�ك�د، واّته��ه ، إّال أّنه اص��م �الّ�اف��� ال�ی� آث�وا ال...وجغ�اف�ا وح�ابم� تار�خ 

كّل شيء خارج ع� ال�أل�ف �فٌ� أو ح�اٌم أو  «و ،لّ�ی�ل�ار�ة ، ف�ّل ت��ی� ه� م�االب��اع

وق�اءة ��� في  ! م��وٌه؛ ف����ل ال���أة الق�رة إلى ح�فّ�ات ح�ام، وذهاب لل���ة

فإن ت�ّ�ك� نف� صال�ة . ال�غ�افّ�ة أو الّ���عة أو الفل�فة ح�ام، ول�� ال��مة ب�عة

لإلصالح خ�ق� دع�تها في مه�ها ورم�� �الّ�ن�قة وم�ل ه�ه ال���ة ت��ج عق�ال جام�ة 

               2».ونف�سا خام�ة، إلى أن ی��ار�ها هللا ���د م� ال�ارج

 ع�� الّ�ح�ان ال� -
ّ
  :)م 1902 - 1848(  �اك�ي

 ة�األّمة الع���ّ ق�م ه�ض وال�ّ اع�� إلى ال�ّ وال�ّ  �عّ� م� أب�ز ال��ل��� االج��اعّ���،

 ومقاومة االس���اد 
ّ
ورأ� أّن أس�اب ت�ّلف ال��ل��� م�عّ�دة، م�ها إع�اضه� ع�  ،الع��اني

                                                           
 .���260 ع��ه، ص ـع�اس م���د العقاد، ع�ق�ّ� اإلصالح وال�عل�� األس�اذ اإلمام م 1
 . 289أح�� أم��، زع�اء اإلصالح في الع�� ال��ی�، ص 2
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م�اواة، ���� والفق� والّال الّ�ی�، وق�ع ال��ّ�ات الّ��اسّ�ة، وغ�اب ال�ق�ق، وتفّ�ي ال�هل 

ل�� ا) ��ائع االس���اد وم�ارع االس�ع�اد(وق� ن�� ��ا�ه . �ل� ال�ّ�ام، وس���ة االح�الل

أو أّمة �ال�ا �ع��ه، وال ح��مة وأنا ال أق�� في م�اح�ي  « :ج�ع ف�ه مقاالته، وقال ع�ه

االس�ع�اد وما ب�ان ��ائع االس���اد وما �فعل، وت���� م�ارع �ة، إّن�ا أردت م�ّ� 

����ه ل��رد الّ�اء الّ�ف��، ع�ى ولي ه�اك ق�� آخ� وه� ال... �ق��ه و����ه على ذو�ه

، فال �ع���ن على األغ�ار، حّل به���ّ���ن  ل�ا ال�ی� ق��ا ن��ه�، أّنه� ه� ال�أن �ع�ف 

�قّ�ة  وع�ى ال�ی� ف�ه�.. ، إّن�ا �ع���ن على ال�هل وفق� اله�� والّ��اكلوال على األق�ار

ف����ن ه�ا ال��اب م� شأنه أن   1»...رم� م� ال��اة ����ر��ن شأنه� ق�ل ال��ات

ها للّ�ع�ب في اس��داد حّ�ّ��ه�، فه� ن�اء م� مفّ�� م�م� ع�ف م��� الّ�اء  ���ن م�ّجِ

أّن ال���ول األّول ع�  اع��� ؛حّ�د م�ا�� ال�لل فقّ�م مفات�ح ال�ل ؛ف�صف الّ�واء

فانقّ� عل�ه انق�اض  ،ف���ة سائغة ال�����ّ ال�اك� د نف�ه، إذ رأ� ف�ه ال��ّلف ه� الف� 

ل�ل� . ج�انا فق�عه، وم��اكال فاس�غّلهق��ا فأذّله، و فالف�د جاهال فاح�ق�ه، و رأ�  ؛األس�

إال �اق��اع الف�د �ق���ه، واالن��ا� في الّ��ّل� م� ه�ه الق��د  -ح��ه–فالّ�غ��� ل� ی�أّتى 

    .والّ��ال�العل�، والع�ل 

 على أنّ 
ّ
ال����ّ� �عي م�� أهّ�ّ�ة األخالق في ت���� الف�د ال�اعي  ورّ�� ال��اك�ي

واالس���اد ر�ح ص�ص� ف�ه إع�ار ��عل اإلن�ان �ّل ساعة في شأن، وه�  «: فقال

مف�� للّ�ی� في أهّ� ق���ه أ� األخالق؛ وأّما الع�ادات م�ه فال ��ّ�ها ألّنها تالئ�ه في 

وله�ا ت�قى األد�ان في األم� ال�أس�رة ع�ارة ع� ع�ادات م�ّ�دة صارت عادات ال . األك��

تف�� في ت�ه�� الّ�ف�س ش��ا، وال ت�هى ع� ف��اء وال م��� لفق� اإلخالص ف�ها ت�عا لفق�ه 

في الّ�ف�س ال�ي ألف� أن ت�لّ�أ وت�لّ�� ب�� ی�� س��ة االس���اد في زوا�ا ال��ب والّ��اء 

فاق؛ وله�ا ال ���غ�ب في األس�� األل�ف تل� ال�ال، أ� الّ��اء، أن ���ع�له وال��اع وال�ّ 

  2».أ��ا مع رّ�ه، ومع أب�ه وأّمه ومع ق�مه وج��ه، حّ�ى ومع نف�ه

                                                           
، ��ائع االس���اد وم�ارع االس�ع�اد 1

ّ
 .31ص، 2006، ب��وت، 3دار ال�فائ�، � ،ع�� ال�ح�ان ال��اك�ي

 .127ص ،ال���ر نف�ه 2
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 في روای�ه ّك� ولق� أ
ّ
، م�ت�� �ال�اك� وال����م على أّن الّ��ّلف) أّم الق�� (ال��اك�ي

 ��ّ�ة، ق� ت�ّ�ل ف�ها أن ن��ة م� م�ل�ي الّ�ول اإلسالمّ�ة اج��ع�ا في و 
ّ
م�ت�� إسالمي

ولق� دعا إلى إصالح الّ�اعي . ال�ل�ل الّ�اجعة للّ�ه�ض بهااق��اح األّمة، و حال  �� في�ّ لل

وض�ورة الع�دة إلى م�ارب اإلسالم وت�ل�� اإلسالم م� ال��ع وال��افات،  ،والّ�ع�ة

  . دون تغ��� الس�قالل، وال ت�ق�� للّ�ه�ةال ق�ام لف. �ل� إلى الّ��رة والّ�غ���و�الّ�اف�ة، 

ال�ي م�  «: ال���ّ�ةهي عق��ة وم� ال��اث�� ال�ي أصاب� األّمة �الف��ر ح�� ال����ع��، 

وم�ل ال�ّ� على الّ�ه� في ... �ع� �ّل تع�یل ف�ها جعل� األّمة ج��ّ�ة �ا��ا ق�رّ�ة �اه�ا

والق�اعة �ال���� وال�فاف م� الّ�زق و�ماتة ال��ال� الّ�ف�ّ�ة ��ّ� ال��� والّ��اسة الّ�ن�ا 

والّ��اع� ع� الّ���ة وال�فاخ� واإلق�ام على ع�ائ� األم�ر و�الّ��غ�� في أن �ع�� ال��ل� 

ك�ّ�� ق�ل أن ���ت و�فى به�ه األص�ل مف��ات م�ّ�رات م�ّ��ات معّ�الت ال ی�ت��ها 

  1».ها ش�ععقل ول� �أت ب

 ال�ي ال��م بها ��ال ح�اته، ت�ّل   
ّ
ذا ش��ّ�ة  أّنه �انعلى إّن أف�ار ال��اك�ي

أب� الّ�ك�ن إلى الّ�ل� والّ��� ف�ارت في وجه ه�ا الّ�ل� صارخة غ��  « ،ع���ة وق�ّ�ة

             . وق� �ّلفه ذل� ح�اته، إذ �قال إّنه مات م���ما  2».م���ل�ة له وال راض�ة �ه

  :)م 1935 -1865(  رش�� رضا -

�� رش�� رضا مفّ��ا إسالم��ا، وص�ف��ا حاذًقا، وأدیً�ا لغ���ا، م� رواد ـ�ع��� م�

، وتأّث� �� ع��هـم�كان تل��ً�ا لل��خ . اإلصالح ال�ی� ن�غ�ا في م�لع الق�ن الع����

ل� ��� الّ��خ رش�� رضا أم��ا على رسالة األس�اذ « وح�ل على عاتقه ن��ها، إذ �أف�اره، 

 إلى 
ّ
اإلمام ف���، ول�ّ�ه ان�قل �أف�ار اإلمام م�ّ�� ع��ه في الّ�ع�ة واإلصالح الّ�ی�ي

، و�ان� م�ّل�ه 
ّ
    3».وس�ل�ه إلى ذل�" ال��ار"دوائ� واسعة م� العال� اإلسالمي

                                                           
، أّم الق��  1

ّ
 .23، ص1931، ال���عة ال���ّ�ة �األزه�، ع�� ال�ح�ان ال��اك�ي

م� مق�مة  8، ص1972م�ّ�� ع�� ال�ح�ان ب�ج، ع�� ال�ح�ان ال��اك�ي، اله��ة ال���ّ�ة العاّمة لل��اب،  2

 .ال��اب
، 1صالح ز�ي أح��، أعالم الّ�ه�ة الع��ّ�ة اإلسالمّ�ة في الع�� ال��ی�، م��� ال��ارة اإلسالمّ�ة، � 3

 .76، ص2001
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مّ�ا أضعف ه��ه� أرجع رش�� رضا أس�اب ت�ّلف األّمة إلى ال�ع� ع� الّ�ی�، 

وأّك� على ض�ورة الّ��� ب�� العق��ة الّ����ة وال��� . وصاروا لق�ة سائغة ل�ّل غاص�

 على الّ��ر� ��ا �ان الّ�لف في عه� الّ��ّ�ة
ّ
ه�ا الّ��ّلف  س��َ  «و��� أّن . الّ�اش� ال���ي

فاإلسالم  .ه� أّن ال��ل��� ق� فّ���ا ��ق�قة دی�ه� ب����ع م� حّ�ام س�اسّ��� فاس�ی�

 ی���� على أم���
ّ
وق� حاول ال�ّ�ام . الق�ل �الّ��ح��، والّ��ر� في ش�ون الّ�ولة: ال�ق�قي

ل�� ما . ال����ّ�ون ح�ل ال��ل��� على ت�اسي الّ�اني ب����عه� على الّ��ّلي ع� األّول

فال��نّ�ة اإلسالمّ�ة ان��ق� م� الشيء، : ح�ث في ال�اضي ����ه أن ���ث م� ج�ی�

�ف�ل الق�آن وم�ادئه ال�لقّ�ة ال��ض�عة، و���� �ع�ها م� ج�ی� �ع�دة ال��ل��� إلى 

وم� وسائل ال�ّ�ام في تغ��ة إ�عاد الّ�اس ع� عق��ته� ت���عه� ال��ال�   1».الق�آن

ل�ل� ت�ّ�� الّ��خ . �افات وال��ع وز�ارة الق��ر م� أجل �ل� الع�ن وحفالت الّ�ار وال�

وم� معه م� الّ�عاة ال�ی� اك����ا مق�رة خ�ابّ�ة في م�اجهة ال���ع، وخ��ة لغ�ّ�ة في 

ورغ�  .إق�اع الع�اّم، ���ورة الّ��ّلي ع� عاداته� ال�ّ��ة ال�ي تله�ه� ع� األم�ر ال�ّ�ّ�ة

ه�اء االن��اع ل���ه�، إّال أّن الّ��خ ص�� على األذ� م�ا�قات الّ���ة، ورف� ال�ّ 

 
ّ
     .و�قي على م�ه�ه اإلصالحي

، بل ت�اوز ن�ا�ه في م�ّلة ال��ار إلى ال��ض 
ّ
ل� ���ف الّ��خ �اإلصالح الّ�ی�ي

  �وه��ا ل« في الّ��اسة، 
ّ
��ا أراد لها األس�اذ اإلمام أن ت��ن، فق�  تع� م���ا لل���ی� الّ�ی�ي

فلق� أفاض رش�� رضا . ج�ع� ب�� الّ�ع��ی� على ن�� م��امل ال انف�ال ب�� تّ�اراته

و�ّ�اب ال��ار في معال�ة ق�ا�ا ال�الفة وعالقة الع�ب �األت�اك وال��ألة الّ��قّ�ة والّ��ّخل 

 
ّ
 واإلسالمي

ّ
 في الّ��ق الع��ي

ّ
ك�ا �ان للّ��خ رش�� رضا م�قف . االس�ع�ارّ� الغ��ي

 
ّ
 على فل���� وال��� الع��ي

ّ
والّ�اه� أّن رش��  2».���� وم�ّ�� م� ال��� الّ�ه��ني

 
ّ
رضا آم� به�ه األف�ار وال��م بها وحاول ت�ق�قها في ال�اقع، وان��ا�ه في الع�ل الّ��اسي

 داخل أح�اب ذات ت�ّجه 
ّ
 م��قّل ع� اإل�ار الع��اني

ّ
على ح�صه على ، دل�ل ع�و�ي

                                                           
 في ع�� الّ�ه�ة  1

ّ
���� ع�ق�ل، دار ال�هار لل���،  :، ت�)1939-1798(أل��ت ح�راني، الف�� الع��ي

 .274صب��وت، 
 .77المّ�ة في الع�� ال��ی�، صصالح ز�ي أح��، أعالم الّ�ه�ة الع��ّ�ة اإلس 2
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   .ت���� أف�اره

في ت����  ع� دور الّ����ة والّ�عل�� -أس�ة �أس�اذه م�ّ�� ع��ه-ك�ا ل� �غفل الّ��خ 

الف�د الّ�الح ال��ّهل ل��ل رسالة اإلصالح، ف���ه أّن الّ�عل�� م� أجل ��� ال�ال م� 

ّن ف�ه أنانّ�ة ال ت��م إال���فة ��ا �ان شائعا وق��اك ب�� أوسا� ال��قف��، ال فائ�ة م�ه إذ 

وم� ی�مي ب�عل��ه إلى ه�ا الغ�ض فه� خاس�، ألّنه غ�ض خ��� ال  «: ال����ع، فقال

ی��اوز ال��فعة الّ���ّ�ة، وال ی�الي صاح�ه ��قاء األّمة بل وال �ف�ائها إذا �ان وس�لة 

�ه الّ���ة وه  1».أن ��عى في إزال�ه.. ل��ل��ه و���قا ل��فع�ه، وأج�ُر ب�عل�� ه�ا شأنه

ال�ع��ة ال��� ت�ّل على ذ�اء الّ��خ، فه�ا ال�الم ع� ض�ورة الّ����� في تعل�� األج�ال 

    .ح�� اح��اج االق��اد وس�ق الع�ل ه� ع�� م��لة الّ�ول في وق��ا ال�الي

   :)م 1946 - 1870(  ش��� أرسالن -

  ش��� أرسالن،
ّ
: م�ه� أخ� العل� ع� ع�ة ش��خ، ،شاع� و�ات� ومف�ٌ� ل��اني

�أم�� ال��ان، وحامل ل�اء  ُلقِّ�. ال�ی� األفغاني ��� ع��ه، وج�الـع��هللا ال���اني، وم

: عاش مهاجً�ا وم�فً�ا في ع�ة بل�ان م�ها، و ش�غل �الّ��اسة واإلدارة والعل�ا .ال��اع���

األدی� إن�اًجا غ��ً�ا م� ت�ك وق�  .وأل�ان�ا، وس����ا، وُت�في في ب��وت ت���ا، وم��،

و�ان لل�حالت ال�ي قام بها، في م��لف أرجاء . ك�� ومقاالت، وم�ّ��ات م����ة

وال�ار�خ،  العال�، أث� واضح في اك��ا�ه ثقافة واسعة في ال��اسة، واألدب، وال�ع�،

وال��ج�ة، وال��ح،  واالس�ق�اء العل�ي، واالق��اد، وال����ف، وال�أل�ف، والفقه،

  .���وال�ف

 ناضج ��ا ���ث ح�له م� أح�اث، و�ان ل�����ه  ن�أ أرسالن على
ّ
وعي س�اسي

العل�ّ�ة واألدبّ�ة، وت��ء عائل�ه الّ�رزّ�ة م�قعا في الّ�ائفة دور مهّ� في صقل ه�ه ال�ل�ة م� 

وأّث� في األدی� الّ�اب ���ة رحالته إلى الّ��ق والغ�ب، . إدراك األم�ر، وت�ل�ل ال�قائع

 ��أن األّمة، وقارنه مع األم� األخ��، ووازن وأخ�ج إلى الّ�اس ز��ة أف�اره، ولعلّ فألّ� 

                                                           

 .570ه، ص1315، م��عة ال��ار، م��، 39، ع 1م�ّ�� رش�� رضا، م�ّلة ال��ار، م 1
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م�آة تع�� رسال�ه ) ل�اذا تأخ� ال��ل��ن؟ ول�اذا تقّ�م غ��ه�؟(أشه� ��اب له ال�ع��ن 

ف�ها ع� أس�اب الّ��ّلف م� �ل ى ح�اته في س��ل إ��الها ل��ي أّم�ه، فق� ��� ال�ي ق�

 أع�� م� « :ة واالج��اعّ�ة والّ��اسّ�ة وال�ی�ّ�ة والّ�ف�ّ�ة، وفي ذل� �ق�لال��ان� ال�ار���ّ 

 أش� م� وه� �أنف�ه�؛ ثقة كل فق�ه� األخ�� الع�� في ال��ل��� ان��ا� أس�اب

 أود� إال إن�ان على ال�اء ه�ا ی��ل� ال ال�وح�ة، اآلفات وأخ�� االج��اع�ة، األم�اض

 أنّ  أو��ا�ل ��� �ع�ق� عل�لٌ  ال�فاءَ  ی�ج� و��ف الف�اء، إلى ساقها أمة إال على وال �ه،

 األدو�ة، رأس هي ال�ع���ة الق�ة أن األم�اض ال��ن�ة في األ��اء أج�ع وق� !قاتل�ه؟ عّل�ه

 أهله ومع�� اإلسالمي ال����ع ��لح ف��ف ال�فاء، إرادة ال�فاء ع�امل أع�� وأن

 اج�ه�وا إن وأنه� شيء، أی�یه� على ��لح أن ���� وال ل�يء، ��ل��ن  ال أنه� �ع�ق�ون 

 ی�اه��ا أن ����ه� و��ف !شيء؟ في األورو���� ��ارع�ا أن �ق�رون  ال قع�وا أو

    1»م�الة؟ ال لألورو���� س���ن  األخ��ة ال�ائلة أن م�ق��ن  وه� مع��ك في األورو����

    :  ل�ّل األم� للّ��ّل� م� ال���د والّ�ك�دوفي خات�ة ال��اب اق��ح ال�فّ�� حّال 

ك�ا  و���ق�ا ال���، م�اع� في و��عّ�ج�ا و��ق�م�ا ل��ه��ا -ال��ل��� على ال�اج� إنّ  «

 م�اًرا ع�ی�ة، ق�آنه في هللا �ه أم� ال�� وال�ف� �ال�ال ال�هاد ه� -األم�  م� غ��ه� ت�قى

 العل� ه� وال�ف� �ال�ال و�ّن ال����ة أوال�هاد (...)) ال����ة( ال��م ����نه ما وه�

 سائ� لها دان� �ه وع�ل� العل� ه�ا األمة فإذا تعل�� كلها، �العل�م یه�ف ال�� األعلى

 أرادوا إذا ����ه� فال��ل��ن ) ...( وال��اني ج��ع الق��ف م�ها ودن� وال�عارف، العل�م

 واألم������ األورو���� م�الغ ی�لغ�اأن  ك�ابه� عل�ه ح�ضه� ��ا وع�ل�ا الع�ائ� �ع�

 ه� بل أد�انه�، على أول�� �قي ك�ا على إسالمه� ی�ق�ا وأن واالرتقاء، العل� م� وال�ا�ان���

 ال�� و�ن�ا األع�ال، �ع�زنا ال�� و�ن�ا ون�� رجال، رجال أول�� فإن وأح��، ب�ل� أولى

  2».وانق�اع اآلمال واالس���اء ال��اؤم ه� ���نا

                                                           
، 118ش��� أرسالن، ل�اذا تأّخ� ال��ل��ن؟ ول�اذا تقّ�م غ��ه�؟، وزارة الّ�قافة والف��ن والّ��اث، ق��، ص  1

119.  
 .146-144ص ال���ر نف�ه، 2
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عّ�� ��ا�ات ش��� أرسالن �الّ�فاع ع� اإلسالم والع�و�ة، فاس��ّ� ب�ل� لق� لق� 

وت�ا��ا وث�قا ���عه�ا، ول�  ل ب��ه�ا ألّنه رأ� تالزماكات� اإلسالم والع�و�ة، إذ ل� �ف�

فق� دافع ع� «  ،ع� دفاعه ع� اإلسالم وال��ل��� فف�ال. تق�م للع�ب قائ�ة إّال به�ا

الع�ب، ومّ�� الع�و�ة، واع�ّ� بها، وتغّ�ى �الق�مّ�ة الع��ّ�ة، ودعا إلى ال�ح�ة الع��ّ�ة، و�ان 

  .1»في ذل� م� الّ�ّواد، و�ّل على ذل� إلى أن لقي رّ�ه ت�ارك وتعالى

و��ع� األدی� في ت�ل�ل الّ���ّ�ة الع��ّ�ة، ف���ّغل في أع�اق الّ�قافة الع��ّ�ة، 

 ال��ی�،  ّنه حّ�ى إ
ّ
 األص�ل على ن���ه األورو�ي

ّ
    ال ��� بّ�ا م� تف��ل الّ�ّ� الع��ي

 (أت�� الّل�اس الّ��قي : ��أله سائل «
ّ
؟ ف����ه) الع��ي

ّ
أت�� أن� : أح�� أم الّل�اس الغ��ي

 : قال ش���. بل ال�اسعة: الّ�ار ال�اسعة أح�� أم الّ�ّ�قة؟ قال الّ�ائل
ّ
 إًذا الّل�اس الّ��قي

) 
ّ
وه�ا الّ�عل�� خ�� دل�ل على  2».ه� األح��، ألّن الّل�اس ه� م��� ال���) الع��ي

ح�ص ال�ات� على الّ��ّ�� �العادات والّ�قال�� الّ��قّ�ة، وع�م االن�الخ في ثقافة الغ�ب، 

ع�� وع��ان، ش�لّ�ات ال ة م� زّ�، و���قة �الم، وأسل�ب ألّن م�اه� ال��اة ال���لف

  . ف�ها ألّن �ل م���ع ی�فّ�د ب�قاف�ه ال�اصة �ه���ز الّ�قل�� 

في ب�ا�اته م��ّ��ا لل�الفة الع��انّ�ة، ول� ت�� أف�ار الق�مّ�ة الع��ّ�ة األدی� �ان و 

س�اس�ه الع��انّ�ة ل� ت�� ع� ��ه لق�مه الع�ب، بل ع� ��ه « ّن إ، إذ ت�ّب في خل�ه �ع�

ت��ئة الّ�ل��ة، و�الّ�الي إضعاف ال�الفة للّ��اسة ال�ي �ان ی��ّ�ى عل�ها الّ�اغ��ن في 

ول� �ف�� والؤه إّال ی�م ت�ّ�� األت�اك لل�الفة وألغ�ها وحّ�ل�ا دول�ه� إلى  (...) اإلسالمّ�ة

  3».ج�ه�رّ�ة ق�مّ�ة ال صلة لها �الع�ب

  :)م 1940 - 1889(  ب� �اد��ع�� ال����  -

�عّ� ال��خ ع�� ال���� ب� �اد�� رائَ� ال���ة اإلصالحّ�ة والّ�ه�ة في ال��ائ�، 

 �القل�، فأعّ� خّ�ًة ���لَة ال��� 
ّ
وق� �ان جه�ه م��ّ�ا على م�اجهة االح�الل الف�ن�ي

                                                           
 .77لّ��اعة والّ���، صل ش��� أرسالن داع�ة الع�و�ة واإلسالم، ال��ّس�ة ال���ّ�ة العاّمةأح�� الّ���اصي،  1
 .100ص ال��جع نف�ه، 2
، ب��وت، 6أن�� ال�ق�سي، الف��ن األدبّ�ة وأعالمها في الّ�ه�ة الع��ّ�ة ال��ی�ة، دار العل� لل�الی��، � 3

 .260، ص2000
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وق� اس�له� . ت�ّ�ل� في ت���ِة الّ��ِء وتعل��ه، و�ع�اِده وتأه�له ل�ق�َد �الئَع الّ��رة والّ�ه�ة

ره م� ال��ارقة، وأسق�ها على واقع ال��ائ�ّ���، وراعى في ذل� الف�وقات الّ�ار��ّ�ة أف�ا

ال�ّ�ّ�ة،  ياله��ة، م�ل�� يآن�اك م���س ن � ولّ�ا �ان ال��ائ��ّ . وال�غ�افّ�ة، والّ�قافّ�ة

الق�آن الّ��ع الّ�افي م� خالل الّ�هل م� رأ� ض�ورة الّ�ی�، فق� مه�وز� الّلغة، مه�ور� 

الّلغَة الع��ّ�َة،  الّ��ء �عل��وال��ی� الّ���ّ� الّ���� وال��� واألشعار، فقام ب ال����

، وشّ�ع وعل�َمها، والعل�َم اإلسالمّ�ة م� خالل ال��اب والّ��ة على م�هج الّ�لف الّ�الح

تعل�� ال��أة، وف�ح الّ��اد� العل�ّ�ة، وحل� العل�، وألقى ال��� وال��اض�ات، وجاب ال�الد 

فق� را��  « .العل� و�� آرائه وال�ق�ف على م�ارسه ال�اّصة ال�ي أن�أها ه�ا وه�اكل��� 

اب� �اد�� في ال�امع األخ�� �ق�����ة أك�� م� ر�ع ق�ن �عّل� و��ّ�ي الّ����ة �الّ�هار، 

و�ع� و��ش� و�فّ�� الق�آن، و���ح ال��ی� لل��ا���� ال��ار �الّل�ل، حّ�ى �ع� في ال��ائ� 

ق� �ان و  1».ع��ّ�ة إسالمّ�ة واسعة الّ��اق أعادت لّلغة الع��ّ�ة م�ان�ها في ال��ائ�نه�ة 

، وال��اما ���اقفه ال�ي ناد� بها ال��ائ�ّ���، تأك��ا ل��ادئهج�عّ�ة العل�اء ال��ل��� تأس�� 

 ه�ّ�ة ال��ائ�ّ�ة ع� ف�ن�ا، للت���� م� 
ّ
   .و�ح�اء لّلغة الع��ّ�ة، و�عالء لل�ی� اإلسالمي

ل� ی��ّق� �أّن اإلصالح ق�ّ�ا إ��انا اب� �اد�� وم� معه م� ال��ل��� آم� لق� 

، ال��� الّ�ائعاس��جاع  ��ورةال��ائ�ّ� ال��ل� ال�اعي �ُت�ع� الّ����ة الّ�ال�ة ال�ي إّال �

، إن�انا ل�� هّ�ه ال�ح�� الّ�عي داخله شعلُة الغ��ة على دی�ه ولغ�ه وو��هإن�انا ��عله 

. وراء لق�ة الع��، بل ف�دا م��عّ�ا أن ���ت م�ت ال�ه�اء م� أجل أن ���ا ح�اة ال��ماء

  . إصالح أوضاع ال����عأّوال ثّ� ی��أ �إصالح ال�ف�س  -هح��- فالّ�غ��� ال����د 

أساس ��انه  ، ألّنهاالّلغة الع��ّ�ةال�فا� على االل��ام �واج� رّ�� الّ��خ على و 

الّلغة الع��ّ�ة لغة الّ�ی�، لغة ال���، لغة  « :فقال ،ج�ه� وج�ده�الّ�ی� ال�� ی���ه 

إّنها وح�ها ال�ا��ة ب���ا و��� ماض��ا، وهي وح�ها . الق�مّ�ة، لغة ال���ّ�ة ال�غ�وسة

ال�ق�اس ال�� نق�� �ه أرواح�ا �أرواح أسالف�ا، و�ها �ق�� م� �أتي �ع�نا م� أب�ائ�ا 

�ان �ان ال�� نع�ّ� �ه، وهي ال��جوأحفادنا الغّ� ال��ام�� أرواحه� �أرواح�ا، وهي وح�ها اللّ 

                                                           
 .�351اد��، رائ� اإلصالح وال����ة في ال��ائ�، صت��ي را�ح، ال��خ ع�� ال���� ب�  1
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إّن ه�ا . ي العقل م� أف�ار وما في الّ�ف� م� آالم وآمالعّ�ا في القل� م� عقائ� وما ف

 الع��� ال�� خ�م الّ�ی�، وخ�م العل�، وخ�م اإلن�ان ه� ال�� ن��ّ�ث ع� 
ّ
الّل�ان الع��ي

   1».س�ه م�� زمان، ونع�ل على إح�ائه م�� س���، فل��ّق� هللا أمان��ام�ا

ك�ا ال��م اإلمام �ال�ع�ة إلى ال�ح�ة ال����ة ت�� ل�اء الـ��� ال�احـ� والـ�ی� ال�احـ� 

ومــ� ق�ــائ�ه ال�ــي قالهــا  .واله��ــة ال�احــ�ة، ألّنهــا ال�ف�لــة �اســ��جاع الّ�ــ�ادة وال��ّ�ــة ال��ــل��ة

  2:��� الّ���� تل� ال��ه�رة���اس�ة ال��ل� ال�ّ 

  ــ�ائ� والــــــ��بـــــــئ� في ال�ّ     یـــا ن�ء �ا ذخــــــــــــــ� ال��ا

  �بــ�ّ ــم��ـــــــــع�ا الـــ ح فع�ّ     البـــــــــــل� الف�اــصَ�َح� ب

  أل� م� الــــــ�َ�ب ى��ـف�    وأذقــــــــ��ا �عــــــــــــــــ�ا مــــ� الـ

  ـــــــــ�ـــــ�ـ� ال�ــــــــــــــق� ق�رته لـ    وأر�ـــــــــــــــ� لألبــــــــ�ـــــار ما

  �ـــــ�ــــــــــة ی��و�لى الـع�و�ــــــــــ    شعـــــــــــــــ� الـــــــــ��ائ� م�ل�

  � �ــــ�بـقـــــــــال مات فــــــأو ق    هم� قــــــــــــال حاد ع� أصلـ

  ــل�ـــــرام ال�ــــــــ�ال مــــ� ال�    أو رام إدمــــــــــاجــــــــــــــــــــــــــــــا له

  ـ�بـــ� اق�ـــو�� الّ�ـــــــــــ�اح ق    �ا نــــ�ء أنـــــــــــ� رجــــــــاؤنا

  �ــــــوخ� ال���ب وال تـه    خـــــــــ� للـــــــــ�ــــــــــــــ�اة سالحــــــــ 

  ��ـــــح�ان واص�م م� غ    ع مــــ�ار العــــــــ�ل واإلــــوارف

  ـــــ�ــــــال�ــــــــــــــــــــ� یـــــــ��ج �ال�ه    ـــــــف�س ال�ــــــال���ـــــوأذق ن

  ـــــــــــع��ّل الــــــــــــــه� �ــــــــــــــ�ف�ـ    ــــــــ�ور ال�ـــــــائ���ــــواقلع ج

  ي ال����ـــــــــ� ف�ّ��ا حــــــــــ�    ـــــفـــــــ�س ال�ام�یــــواه�ز ن

  ـ�ـــــــّ�حـفعلى ال�ــــــــــــــــ�امة وال    م� �ــــــــــــــــــــــــان ی�غي وّدنا 

  ـــــــــ�بـــة وال�ــــــــفله ال�ـــــــــــــهان    أو �ان ی�غـــــــــــــــــــــــــــــــي ذّل�ا

                                                           
، ج: ع�� ال���� ب� �اد��، آثار اب� �اد��، إع�اد وت���ف 1

ّ
، ال���ة ال��ائ�ّ�ة للّ��� 2م ،1عّ�ار ال�ال�ي

  .265، ص1997، ال��ائ�، 3وال��ز�ع، �

  .572، 571ال���ر نف�ه، ص  2
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  �الّ�ـــــــــــــــــــــ�ر خـّ� و�الّلـــــه�    ه�ا نــــــــــــ�ام ح�اتـــــــــــــــــــــــــ�ا

  ـــــّ��بــى أوس� في الــــــــــــّــ ح�    ــــ�� عه�� بـــــــــهـــــــه�ا لــــــــ

  ��ائ� والـــــــعــــــــــ�بـ�ا الـــــت�    �� ف�ــــــــ���يــــــفإذا هل

ق���ة ق� اج��ع� ف�ها ال�عاني الّ���فة مع األلفا� ال��لة، عّ�� ف�ها �ه الوه

األدی� ع� آماله في اق��اء ال�لف �الّ�لف، وذّ��ه� ���ف االن��اء إلى ه�ه األّمة، 

أل�مه� ونف�ه �ه أال وه� وأوصاه� �اإلق�ال على ال��اة �أنفة وعّ�ة، وخ��ها �العه� ال�� 

  .ال��ّ�� �الق�ّ�ة ال���ّ�ة

لق� ج�ع الّ��خ األدی� ب�� اإلمامة والّ�عل�� والّ�أل�ف، فق� �ان خ���ا فّ�ا ی�ع� 

الّ�اس إلى الع�دة إلى الّ�ی� الّ���ح والّ��ّل� م� ب�ع الّ��قّ�ة وخ�افاتها، ومعّل�ا م��ه�ا 

ف�ائل األخالق، وم�ّلفا جه��ا ���� في م�ائل ی�ّ�ي الّ��ء ت���ة سل��ة على أس� م� 

الّ�ف��� والعق��ة، إضافة إلى مقاالت اج��اعّ�ة وس�اس�ة ت�ّ� في واقع ال��ائ�ّ��� في تل� 

  . -رح�ه هللا –، و�ّل على ه�ا الّ�هج إلى أن واف�ه ال��ّ�ة الف��ة

  :)م 1977 -1908(  ءمف�� ز��ّ�ا -

ع�ل �الّ��افة و ال���ة األدبّ�ة وال��اسّ�ة،  في شاركشاع� الّ��رة ال��ائ�ّ�ة، ه� 

. ال��ائ�اس�قالل ف��احي ی�ع� إلى اال هاال�ي �ان خ�ّ " ال�ع�"ج���ة  و�ان رئ�� ت����

 ال�� تقّ�ل ق�ائ�ه ال���ّ�ة، وجعلها ال��ائ��ّ � في الّ�ع� أن ی�ثّ �ع�ه اس��اع �وق� 

ّ��ال ت�اوز ن�اله ح�ود ال��ائ� إلى م�ال��ه ب�ح�ة الو . أناش�� ی�ّددها في �ّل ال��اس�ات

 
ّ
   .اإلف��قي

 تلّ�اع� ال�ل��م �ق�ا�ا شع�ه، وو��ه، وأّم�ه، وق� جّ��ن��ذجا ل ا�ّ �عّ� مف�� ز�� 

ه الّ�ه��ة ال�ي �ق�ل ف�ها عق� �ّل م���عة م� األب�ات في إل�اذة الزم�ُ  ه�ا االل��امَ 

  :ال��ائ�

  شغل�ا ال�ر�، ومألنا الّ�نا

  ��ع� ن�ّتله �الّ�ــــــــــــــــالة

  ح�ا�ا ال��ائ�ت�اب��ه م� 
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ال�� العام وم� ق�ائ�ه ال�ي أله� ف�ها ال��اس ل�� أوسا� الّ�ع� ع�ّ�ة إض�ا�ه 

  :1:دام أس��عا

  �اداــــــف�ام وأضــــ�ب س�عا ش    �ارك شع� ت�ّ�� الع�اداــــــت 

  �ـهاداـــــة تـــــــــ�ّ�عـــــــه ذّلة واض    ف أن �����غ ال��اــــــــــــــــــــوآن

  ��م زاداـــــی�ّفــ� لل... ر ع��ـال    � أن ال �ع�� الّ�هاــــــــــــــــوأق�

  ي الّ��ال جالدا�ا و��ل� الّل�ال    یلقى ال��ا�� الّ��م ـــــــوأن یه

  �فاداـه ما ســــأتعـــــــــــــــابوم� �ّ�   الـــــــّ�خ�ل  �� ــــــعــــــــــــــــــــــالم یـــــــــــــــــــــــــ�ّ� ل�ـ

  �� ف�ه ال�ـهاداــــأما أله� ال�    �م و���غ ج�� الغ�اـ��

  ه وســــاداــــــإذا اس�ف�ل الّ�ّ� ف�    �أ وال�اء ملء یــــــــــــــ��هـــو��

  الدا ــــــــف�� ال�ـــســــــــــــــــــــــــ�ابله و�ـــ    �� و��ّو� ـــــومــــــــــ� دمـــــه ی�ت

  �ــــــاداـــفعاف� �ع�ض ال�الد ف    وجّ�� ف�ن�ـــا إلض�اب شع�

  ُن ت�ارك شع� ت�ّ�� الع�ادا    وقال ال�ما... ��� ف����ـــا

  

وقــ� ال�ــ�م الّ�ــاع� ���اقفــه أث�ــاء الّ�ــ�رة مّ�ــا �ّلفــه الّ�ــ�� لعــّ�ة مــّ�ات، وجاهــ� �قل�ــه 

 ،
ّ
فلقـي داخل ال��ائ� وخارجها، واس��ّ� �ع� االس�قالل على ه�ا الّ�هج ناق�ا الّ��ام الّ��اسي

أك�ـــل ال��ـــ��ة �ع�ـــ�ا عـــ� أرض الـــ��� ��ـــ�ب الـــ�الد الع��ّ�ـــة، وقـــ� قـــال فـــي هـــ�ه و  الّ�فـــي،

  2:م� شّ�� في و��ّ��ه، وس�� م� شع�ه �لّ على ، راّدا ال���ة

  وه�� مع الّ�ع� في �ّل واد�    ال�ا ه��ت ر��ع ال�الد ــــــــــــــوق

  و�لهــــــ� ح� بـــــــالد� فــــــــــــ�اد�    ق� �ع�ت ألزداد ق��ا ... أجل

  و�ــــــــ�ّل اعـــــــــــ�ـــ�اد��ـــــــّل اع��از     ي ��ان ال��ائ� ذاتي ــــــأر� ف

  ــــــــــ��ادــــسف�� القل�ب ب�ون اعــــــــ  القلــــــــ�ب  ا ب�ن�ا ـــــــــــــــهـــــ� ع�ـــــــــــازلــــــــــوم

  الــــــــ�هـــــــــــــــادّ�ر فّ� ــــو�ان� ت�    �ّ�ر ف��ا ـــــــــــــالدا تـــــــــــــــو�ّن ب

                                                           
  .61ال����� ال���ي، ال��ائ�، صمف�� ز��ّ�اء، إل�اذة ال��ائ�، ال�عه�   1
  .61ال���ر نف�ه، ص  2
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  ن وتف�� �ال��� في �ل ناد�  �وع ال�ما  ـــــــــــــــــها أن تــــب ح��ّ 

  و��هف حّ�ي و��ل� رشــــــــــــاد�  ي شع�ر�  ــــــــــــول�ال ال��ّقل ی��

  وع�� بل��ا ��عــــــــــــــــ� الع�اد    ي وأج�ل ف��� ــــلغاض مع��

  ء م�اه� ل� تــــ� ص�ع �الد�  �ّ�غا    ـــــــــــالـــــــ�ت أرّدد �ــــــــــــــوص

  مق�� على العهــــــــــــــ� رغ� ال�عاد    �الد�  �و�ّنـــي ب��ــــــــــــل�� م�

رغ� ال�ع� و��� ال�ائ�ی�، ب�قائه على العه� ال��  و���و ال��ام الّ�اع� ��� و��ه

  .ق�عه على نف�ه م�� ب�ا�ة م���ته ال�افلة

  :)م 1932 -1868(  أح�� ش�قي -

ا س�ح له �االل��اق م ���ة م�ل�ة، وأس�ة م���رة ال�الأح�� ش�قي في ب��ة عن�أ 

و�ان ن��غه في ن�� الّ�ع� وه� �ال� س��ا في ن�له م��ة الّ�راسة ب�ار��،  ،��ل�ة ال�ق�ق 

ف�ان ش�قي ی�سل ق�ائ�ه م� ه�اك مادحا ال��ی��، ولّ�ا عاد إلى م�� عّ�� م��ج�ا  

ول�� م� شّ� في أّن ش�قي في أث�اء ه�ه ال�ق�ة م� ح�اته �ان �ع��  « ؛�ق�� ال�اك�

، ال �فّ���ع��ا ع� الّ�ع�، فه� في الق�� أو 
ّ
إّال ف��ا �فّ�� عّ�اس ف�ه،  في ب�جه العاجي

و�أّنه دّوارة الّ��ح، فه� ی�ور مع صاح�ه ح�� دار، و�ان في عّ�اس ���ح وان�فاع، 

ف�ارع اإلن�ل�� وغاض�ه�، ووقف ش�قي في صّفه �غ�� عل�ه� مع غ��ه، و��ضى مع 

  1».رضاه

��ف اإلن�ل��،  ُنفي أح�� ش�قي ع� م�� ���� خلع ع�اس ع� ال��� م�

   ���ون م���عه،فاه�ّ� و�ع� ع�دته م� م�فاه تفّ�غ ل��اته ال�اّصة، واب�ع� ع� الق�� 

أهّ� ما ��ّ�� ش�قي في ه�ه الّ�ورة الّ�ان�ة م� ح�اته أّنه ت�ّ�ل م� الق�� إلى الّ�ع�،  «و

أص�ح شاع�ا ف�ّ�ره في آماله ال���ّ�ة وح��اته الّ��اسّ�ة، ول� �ع� شاع�ا تقل��ّ�ا، بل 

. ون�� ����ا م� األناش�� ال���ّ�ة رجاء أن ت��ع ب�� ��قات الّ�ع� وش�ا�ه )...( شع�ّ�ا

 
ّ
وأخ� �غّ�ي الّ�ع� م�ام�ه االج��اعّ�ة في الّ�عل�� وفي وج�ه اإلصالح االج��اعي

                                                           
 .17، ص2010ش�قي ض�ف، ش�قي شاع� الع�� ال��ی�، اله��ة ال���ّ�ة العاّمة لل��اب، القاه�ة،  1
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 ال�� ی�ث� ف�ه، إذ ل�  1».ال���لفة
ّ
غ�� أّن ش�قي في �ع� ال��� ال ی��و ذل� ال���ي

على الّ�اع� ��ّ�  ��َ ق� عِ ف« ه �ع� ع�دته م� ال��فى ه�ا االه��ام �ق�ا�ا الّ�ع�،��فع ل

 للّ�ل�ة
ّ
و��غ� و��ّ��ه ال�ي ت��ز دائ�ا �قّ�ة، ل� ی��ح في أن ���� . تقّل�ه وسع�ه األناني

، فق� عِ 
ّ
عل�ه أّن أغان�ه ال���ّ�ة ت��ّ�ن م� ج�ل �ال م���ن ت�ّلف  ��َ ثقة ال��ب ال���ي

و��ه� �ع�  2».�ل على اس���ان ج��ع ض��ة دون أن ی�فعها أله�اف عل�ابها ل��

ّن الّ�اع� ل� ��� صادقا في شع�ه ال��ّجه إلى م���عه، ألّنه اع�اد إالّ�ّقاد إلى الق�ل 

ف��قي «ال��اص� العل�ا، وال��انة ال��م�قة، ف�ال ع� ��نه م� ��قة أرس�ق�ا�ّ�ة، 

، إّن�ا هي م�انعة ال ی�ه� ب�ل� م�انعة للّ�ع� ال ع� عق
ّ
��ة وال ع� إح�اس حق�قي

غ��، �أت�ها م�ّ�ف الق�� ال�� ت��ي ح�اته �ّلها في م�انعات، فه� ��انع ه�ا 

مل���ة ح��ا آخ�؛ ل��ل إلى ما ی��� م� ت�ق�� وه�اك، وه� ��ل� ��قا م��ق��ة ح��ا و 

  3».�ع� أغ�اضه الّ��اسّ�ة

في م�حلة اب�عاده ع� الق�� ال ���� إن�ار م�اقف الّ�اع� ال���ّ�ة  ،وفي ال�قابل

، وناد� �ال�ح�ة، 
ّ
وان��ا�ه في ح�اة الّ�ع�، ف��ّ�ق في ق�ائ�ه إلى أح�اث ال��� الع��ي

و�ان یّ��ل �الّ�ع� وح�اته ال��ی�ة �ع� نه��ه ال���ّ�ة ��ا  «ودان اس���اد ال���ّل، 

ة، فق� شارك الّ��رّ��� في ث�راته� ال���ّ�ة ال���لفة وسّ�ل كان یّ��ل ��ع�ب ال�الد الع���ّ 

 أو ح��ة ع��ّ�ة إّال ان�ه�ها . ه�ه ال��رات شع�ا رائعا
ّ
ول� ی��ك ف�صة لإلشادة ب�ع�� ع��ي

   4».ونّ�ه ف�ها �آمال الع�ب و�ل� ال���ع���� وما ی�ال�نه� م� ع�اب

 ع�� ال���ار
ّ
  5:رثاه �ق���ة قال ف�ها - م�ال-ففي م�اس�ة اس��هاد ال��اه� الّل��ي

  ����ه� ال�اد� ص�اح م�اءَ     رّ�ـــــــــــــــــــــــــ�وا رفات� في الّ�مال ل�اءً 

  �اءَ ــت�حي إلى ج�ل الغ� ال�غ    ن���ا م�اًرا م� دم !یــا و�ــــــــــــــ���
                                                           

 ال�عاص� في م��، ص 1
ّ
 .119، 118ش�قي ض�ف، األدب الع��ي

، ج 2
ّ
، 2007، القاه�ة، 1، م���ة اآلداب، �سع�� ح�� ����� : ، ت�1كارل ب�و�ل�ان، ذیل تار�خ األدب الع��ي

 .49ص
 .22ش�قي ض�ف، ش�قي شاع� الع�� ال��ی�، ص 3
 .38ال��جع نف�ه، ص 4
، ب��وت، ص3أح�� ش�قي، الّ��قّ�ات، ج 5

ّ
 .18، 17، دار ال��اب الع��ي
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  و�خــاَء؟ب�� الّ�عـــــــــــ�ب مـــ�ّدة     مـــا ضّ� ل� جعل�ا العالقة في غ�ٍ 

  ��ـــــــــــ�اءَ ـــت�لّ�ـــــ� الــــــــ�ّ�ّ�ة الـــــ    ج�ٌح ���ح على ال���، وض�ّ�ةٌ 

ــَ� ال) ب��قـــــة(ج�ٌ�     في ذّمة هللا ال�ـــــــــــــــــــــــــ��� وحف�ـــــــه   ّ���اءَ ــُوّسِ

  ــ�اءَ ـــی��� األجول� �� ) ت��ٍ (    ��ل ال��اوة ل� ��ـــــــــــــ� �غ�و على

  اءــــوأدار مـــ� أعـــــ�افـــها اله�ــــ�    ل�� أخ� خ�ٍل ح�ى صـــــــــــــــــه�اتها

، م��له�ا 
ّ
ت�ّ�� شع� أح�� ش�قي �ع� ال��امه �ق�ا�ا الّ�ع� ����له اإلسالمي

 رن�� في شع� ش�قي ص�� لألف�ا «إذ ��ق، م�اد األّمة في تار��ها ال�ُ ق�ائ�ه م� أ

 م�� م���ف الق�ن الّ�اسَع ع�� حّ�ى نها�ة 
ّ
اإلسالمّ�ة ال�ي �ان� ت�ور في العال� الع��ي

 ی��ّ�د ف�ه ما �ان  ،ال��ب العال�ّ�ة األولى
ّ
وت�لّ�� �ّلها في الّ��ّلع إلى �ع� إسالمي

و��ه� ال��ام ش�قي واع��ازه �الّ�ی�  1».لل��ل��� م� عّ�ة وس�ادة وع��ة ب�� األم�

، في م�حه ل�س�ل هللا 
ّ
، ودع�ته إلى الع�دة إلى تعال�� اإلسالم ال�ي هي اإلسالمي

  . مف�اح �اب الّ�قّ�م وال�ّقي

  2:شع�ه في ض�ورة الّ��ّ�� �الّ�ی� واالق��اء �األّول��وم� أم�لة 

  رقــــــــ�ة الع�مواس��ق�� أم� م�     ّ�� شع�ب م� م�ّ��هاـــ�ا رّب ه

  ت�یل م� نع� ف�ه ومــــــــ� ِنقـــــــــــــــ�    ســـــــعٌ� ونـــــ�ٌ� وملٌ� أن� مال�ه

  أك�م ب�جه� م� قـــــــاض وم��ق�    رأ� قـــــــــــــــ�اؤك ف��ا رأ� ح���ه

  ُت�ـــــــــــ�وال ت�د ق�مه خ�ــــــــــفا وال     فالُ�ف ألجل رس�ل العال��� ب�ا

  ف�ّ�� الف�ل وام�ح ح�� م����    �ا رّب أح��� ب�ء ال��ل��� �ه

وألح�ــ� شــ�قي أع�ــال ن��ّ�ــة ت��ّ�ــل فــي مقــاالت اج��اع�ــة ج�عــ� فــي ��ــاب �ع�ــ�ان 

ع�اراتــه مــ� القــ�آن ال�ــ���  ىســ��حا، �أســل�ب م�ّ�ــ� �الّ�ــ�ع وج�الــة الّلفــ�، )أســ�اق الــّ�ه�(

�اإلضـــافة إلــــى م�ـــ�ح�ات شــــه��ة ال ت�لـــ� مــــ� الــــ�وح . وال�ـــ�ی� الّ�ــــ��� وأم�ـــال العــــ�ب

ان���ت ب�� الّ�اس في معـامالته� شهادة الّ�ور ال�ي وم� أم�لة ما ���ه في آفة  .اإلسالم�ة

                                                           
، ص 1

ّ
 .124أح�� أب� حاّقة، االل��ام في الّ�ع� الع��ي

  .208، ص1988الع�دة، ب��وت، ، دار 1أح�� ش�قي، الّ��قّ�ات، ج 2



 وح�یً�ا ق��ً�ا الع�ِب  ع�� األدبّ�ةِ  ال��ا�ةِ  في االل��امُ : األّول الف�لُ 

 

62 
 

ونلـــ�  �ـــا شـــاه� الـــّ�ور، أنـــ� شـــّ� مـــ�زور، ضـــّلل� الق�ـــاة، وحلفـــ� �اذ�ـــا �ـــا�، «: ق�لـــه

  .1»"ول�� في الق�اص ح�اة : "األب��اء �أذاة، وحل� ب�� الق�اص وال��اة، �هللا �ق�ل

وفي م�ال آخ� ��ّ� على حّ� ال���، و��هى ع� اع��ار خ�مة ال��� ف�ال أو 

ول�� أحٌ� أولى  «: قالم�ا�اة، فال��� ع��ه م� ال�قّ�سات، و�ّل م� ی���ي إل�ه س�اس�ة، 

وال��اة في ن�له، أولى ) ك�ال(والّ�فاء في م�له، وال ) �اس��ر(�ال��� م� أح�، ف�ا 

ال�اسِ� على أ�فاله، الفاد� ال���  ،�أصل ال��� وف�له، م� األج�� ال���� إلى ع�اله

فال ت��ّ�� على األو�ان �آثار ��م، و�ن ح�ل� عل�ها اله�م، أو . �أش�اله، وه� رأس ماله

أق�� ج�ارك، وحّ��� دارك؛ وال ت�� أّنها اآللة ال�ي  نقل� إل�ها إرم؛ فإّن� ل� ت�د على أن

  2».رفع��، والهالة ال�ي أ�لع��

إّن ثقافــة شــ�قي ال�ــي اك��ــ�ها مــ� ن�ــأته العل�ّ�ــة واألدبّ�ــة وم�ــ��ته ح�اتــه ال�افلــة 

�االســ�ق�ار تــارة والّ�فــي والغ��ــة تــارة أخــ��، والّ�ــ�وف الّ��اســّ�ة واالج��اعّ�ــة والف��ّ�ــة ال�ــي 

ـــــــه فـــــــي م���عـــــــهه�ها شـــــــ ، مّ���ـــــــه مـــــــ� االح��ـــــــاك ���قـــــــات ال����ـــــــع ال���لفـــــــة حاك��

فأّهل�ه إلى اإلدالء ب�ل�ه في �ّل ما ��ّ� األّمة، ورغ� م�وره ���حلة �ان ف�هـا  وم���م�ه،

مـــائال إلـــى ال��ّلـــف لل�ّ�ـــام، إّال أّنـــه اســـ��اع �عـــ�ها أن ی�ـــ�ك ��ـــ��ه فـــي نفـــ�س الّ�ـــع�ب 

  .� الّ��ّلفل��ّ��ه ��ّ� و��ه ون��ه ل��اه

  :)م 1922 -1870(  حاف� إب�اه�� -

�� ح�اته بتقّل� في  .م� أشه� شع�اء م�� في الع�� ال��ی�حاف� إب�اه�� عّ� �ُ 

و�ائف، فع�ل م�ام�ا، ثّ� ال��� �ال��� وت�ّ�ج مالزما ثان�ا، ثّ� اش�غل في دار  عّ�ة

حاف��ه على حف� أشعار له قّ�ة س��� وق� . ال��� ال���ّ�ة، و�ع�ها ع�ل �الّ��افة

اه�� و�لقاء ، و�ان ل�قّل�ه له�ه ال��اص� دوٌر في اك��ا�ه الق�رة على م�ا��ة ال��الع�ب

و�ّن�ا دأ�ه أن ��ا�� القل�ب م� أق�ب ����، و�ان إلى ه�ه  «الق�ائ� �أسل�ب ج��ل، 

وللّ�ف�س  ؛ال��ا�ة ال�ي ام�از بها في الع�ض م�لً�ا صادق الّ����ة، جّ� اإلخالص

                                                           
 .56، ص1932أح�� ش�قي، أس�اق الّ�ه�، م��عة الهالل،  1
 .16، 15أح�� ش�قي، أس�اق الّ�ه�، ص 2
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معای�ُ� حّ�اسة، ال ���ز عل�ها الّ���؛ وال ی�خل عل�ها الّ��ّ�ع والغّ�، وال ���عها 

الّ��و�� والّ�جل، وق� اق��ن� ح�اته األدبّ�ة �الّ�ه�ة الق�مّ�ة، و�ان شع�ه م� أق�� الع�امل 

��ا�ٌة  .و�ان� ح�اته ��ع�ه. في ه�ه الّ�ه�ة، وم� أس�� مقّ�ماتها أ�ً�ا وأحّقها �الّ�ك�

ت�ف� م� الّ��ّلف، ووفاٌء لّل�ی� اّت�ل� أس�ا�ه �أس�ا�ه، و��م ع��ٌ� ���ر ف�ه ع� م�وءة 

ك�ا �ان ) شاع� الّ�ع�(أو ) شاع� الّ��ل(فق� �ان  .1».ف��ّ�ة وال ی��� م� ورائه غا�ة

إذ أّث�ت في ش��ّ��ه ح�ادث ألّ��  ؛م�هف اإلح�اس، ���� ال��ع لل�ع�م�� أم�اِله یلّق�

، ف�ّ��ته ، إذ �ان �عاني م�له�، و��ّ� �آالمه��ه، وع��ه فق�ً�ام�� ص�اه، ��فاة أب�  �ه

و���ن ل��نه، وشاع�ا ����ا عف�ّ�ا ارت���  ،ه�ه الّ��ائ� وال��� رجال �ف�ح لف�ح شع�ه

     ك�ا أّنه . األح�اب ثاءر و الع��اء،  ، ف��ّ�ع� ق�ائ�ه في م�حأشعاره ��ّل ال��اس�ات

 ما عاش، یله� ح�اس ال��اه�� و��فعه� دفعا ح�ل ل�اء  «
ّ
 واالج��اعي

ّ
الّ�ع� ال���ي

إلى الّ��رة على االس�ع�ار وال���ع����، و�ق�عه� �ق�ارص ال�ل� إذا وج� م�ه� اس��امة أو 

اس��خاًء، و���ي دارس اآلمال ف�ه�، و��ع� ع�ه� أش�اح ال�أس وع�امل االس��الم، و���اول 

ّ��ه� بها في غ�� ه�ادة وال م�اراة، و��ّ�� له� س�ء أث�ها في ع���ه� االج��اعّ�ة ف��

نّ�� نف�ه وأوقف ح�اته م� أجل رسال�ه ال�ي  )...(م���عه� ومآله� ومآل �الده�

 ل���ه ول���ه وللع�و�ة �اّفة
ّ
�ّل ه�ا  2».ارت�اها ل�ف�ه؛ وال�ي دفعه إل�ها حّ�ه ال��الي

  .إلى ت�ح�� ال�ل�ة ل�غ��� األوضاعجعل م�ه شاع�ا مل��ما �ق�ا�ا أّم�ه، ی�ّجه ال��اه�� 

وق� �ان للّ�اع� م�قف وس� في ق�ّ�ة ال��أة، ف�ّ�ع تعل��ها، ورف� ت����ها 

  3:ال�� �ف��ها و�ف�� ال����ع، مان�ا إّ�اها ال��انة ال�ي خّ�ها بها اإلسالم، فقال

  ّلة ذل� اإلخفاقـــــــــــــــــفي الّ��ق ع    ���ة الّ��اء فإّنهاــــــــــــــــم� لي ب�

  � األع�اقــــــــــــع�ا ��ّ ـــــــأع�دت شــ    ٌة إذا أعــــــــ�دتها ــــــــــــــــــاألمُّ مـــ�رس

                                                           
 ال��ی� وم�ارسه، ج 1

ّ
، ب��وت، 1، دار ال��ل، �1م�ّ�� ع�� ال��ع� خفاجي، دراسات في األدب الع��ي

 .114، ص1992
أح�� أم�� وآخ�ون، م� مقّ�مة ال��اب، اله��ة ال���ّ�ة العاّمة : وصّ��هحاف� إب�اه��، الّ�ی�ان، ض��ه  2

 .12، ص1987، م��، 3لل��اب، �
 .12، صال���ر نف�ه 3
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  ـــــــــ�اقـــــــــــــ�ا إیــــــــــــــــأّیــ�الــــــــــّ�ّ� أورق     ��اــــــــــــّه� الــعـــــــاألّم روٌض إن ت

  ـاقـــ�� اآلفــــــــــــ� مـــــــــــــــشغل� مآثُ�ه    ىـــاألّم أســـــــــــــــ�اذ األســـــــات�ة األُل

  �اقــــــــــــــ� في األســب�� الّ�جال ��ل    ً�اــ�اء س�افـأنا ال أق�ل دع�ا ال�ّ 

  �اقـــــــــ� األحــــــــــــع� واج�ات ن�اع    �اهً�اــــــــال لــــعال الّ�جــــأف� ــــ�فعل

  �� واإلرهاقـــــــ�في ال��� والّ��ـــــ    �ف�ا ـــــــ� أن ت�ــــــــــــكّال وال أدع��

  خ�ف الّ��اع ت�ان في األحقاق    ل��� ن�اؤ�� ُحـــــــــــلى وج�اهً�ا

ُ��في ح��ته على ما آل� إل�ه أوضاع م�� االق��ادّ�ة في حاف� إب�اه�� ل� ��� 

 ب�ا�ة الق�ن الع����، ول� ی��ّدد في ت���ل الّ�ل�ان ع�� ال���� ال�اني م��ولّ�ة ذل�، فقال

  1:معات�ا إّ�اه

  �ــقِ ـــــــ�تــــــــ� � مــــــهِ ــــــــ� م�تـــــــ�ــــغـــــــــــــل    ال ت�ل� م�ارده) الّ��ل(ى أر� ــــــــــــــــمـــــ�

  �ـي لها �الّل�ل� الّ��ــــف�نـــــــــجادت ج    في حال إذا ذ��ت) م��(فق� غ�ت 

  ه�بــــــــــــــ��ت والــــــــــ� الـــــــــقْ�ٌم ت�ّدد ب�    ّ� بهاـــــــا ألـــــــ�� مـــــــــ� ذ�ـــــي ع�ــــــأّن�ـــــــــك

  ��ـــــــــــ� تـــــ� لــــــــو�ن س�ّ� فإّن الّ�ف    �� مّ��ٌأ ــــ�ّ ـــــاع الــــــق� فقـــــــــــ�ــــــــــــــــإذا ن

  ون�� ن��ي على أرٍض م� الّ�ه�    ��اــــــــــ�ا ورائـــــــادیــــــــفق� غــــــــ���ي الـــــــــأی

  �ــــــــي ال��ــــــــون�� في هللا إخ�ان وف    فاء ل�ا ــــــ�ا ال�ـــــــما ه) ��انـــــــآل ع(�ا 

  في الّ�ی� والف�ل واألخالق واألدب     �اــــــــــــفــــــــــــ�الـــــــــ�ام تــــــــــ��نا ألقـــــــــــــ�ـــــــــت��

ضّ� االنقالب ��ّل ش�اعة وح�م وقف ورغ� نق�ه ل��اسات ال�ّ�ام األت�اك، إّال أّنه 

  2:، فقالم1909في س�ة  على الّ�ل�ان ع�� ال���� الّ�اني

  �دـــره� الق�) ع�� ال����(ٌد و    والّ�اج معق�) ع�� ال����(أن� 

  �دــــلـفي ��ـار الّ�جال أهل ال�    خالٌ� أن� رغ� أنف الّل�ـــــــــــــــــالي

  �دــصف�اٌت ما ب�� ب�ٍ� وس    م�ــــــــالٌ ل� في الّ�ه� وال��ال 

  ل� ���ق�ن ��� خّ� ال��ی�    حاول�ا ��� ما ص�ع� ووّدوا

                                                           
 .433، 432حاف� إب�اه��، الّ�ی�ان، ص 1
 .357ال���ر نف�ه، ص 2
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ال���ّ�ع ألح�اث الّ�ولة الع��انّ�ة في أوائل الق�ن الع����، ما ح��  لىوال ��فى ع

ضّ� الّ�ل�ان م� م�ام�ات أ�ع�ته ع� سّ�ة ال���، وه� ال�� وقف سّ�ا م��عا أمام خ�� 

 -وه� ره� األس� –ف��ح الّ�اع� للّ�ل�ان . الّ�های�ة لالس��الء على أراضي فل����

   .ة ال��ّ دل�ٌل على ث�اته على م�ادئه في ن�� 

وه�ا ذ�� �ّل األد�اء ال�ل��م�� غ�� م���،  إلى أنّ في نها�ة ه�ا ال���� ن���   

ألس�اب م�ض�عّ�ة م�ها ���عة ال��ض�ع، وض�� ال�قام، وأخ�� ذاتّ�ة م�ها أّن ل�فه�م 

ال�ل��م م� غ��ه، إذ ���� ألح� اع��ار أدی� ما  � بها ت����ُ ��عُ  المّ�ةً األدب ال�ل��م هُ 

و�ع� �ّل ما قل�اه ع� االل��ام في ال��ا�ة األدبّ�ة ع�� . مل��ما في ح�� ی�اه آخ� غ�� ذل�

الع�ب ق���ا وح�ی�ا، ال ��ع�ا إّال أن ن�ّ�� م�ار ه�ه الق�ّ�ة ال�ي شغل� �ال الّ�ّقاد، ن�ً�ا 

ي م��ان ت�ج�ه األم� ن�� الّ�قّ�م، ف�غ� اّتفاق ال���ع ل�ا ت�ّ�له م� ق��ة ال ���هان بها ف

على أّن االل��ام ض��� �ّل حّ� ی��� اإلسهام في ه�ا ال�قّ�م، إّال أّن الّ�ار�خ ��ه� أّن ه�اك 

إلى األدب  الّ��ّ�ق  و�ق�دنا ه�ا الّ��ح إلى. هّ�اماوم� �ان ال��امه  م� �ان ال��امه بّ�اءً 

  .ل��م ال�ّ�اءلألدب ال� ��الاإلسالمي �
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 : ال���� الّ�ال�
ّ
  :  االل��ام واألدب اإلسالمي

 ن��ذًجا راقً�ا لألدب ال�ل��م، ف��ادة ع� أّنه أدب ذو ه�ف �ُ   
ّ
عّ� األدب اإلسالمي

الّ�ع���  «اد وغ�س ف�ائل األخالق في سل��ه�، فه�ساٍم ه� ت���� العق��ة في نف�س األف� 

ه� . واإلن�ان، م� خالل ت�ّ�ر اإلسالم لل��ن وال��اة واإلن�انال���ل ع� ال��ن وال��اة 

فال��ال حق�قة في ه�ا ال��ن، وال�ّ� ". ال��ّ "و" ال��ال"الف� ال�� یهّ�ئ الّلقاء ال�امل ب�� 

 1».وم� ه�ا یل�ق�ان في القّ�ة ال�ي تل�قي ع��ها �ّل حقائ� ال�ج�د. ه� ذروة ال��ال

فال ���� األسل�ب الّ�ك�� ّ�ة ل���ن األدب فّ�ا م��امال، ف��ائّ�ة الّ��ل وال����ن ض�ور 

إسالمّ�ة األدب و�ن �ان م�ض�عه إسالمّ�ا، ��ا ال ی�تقي األدب أن ���ن إسالمّ�ا إذا �ان 

    .  أسل��ه جّ��ا وم���نه ردیً�ا

 ی�اق� أدب ال�ج�دّی�� ألّن األدی� ال��ل� ال�ل��م ال ��عل إّن 
ّ
األدب اإلسالمي

ألجل ال��اة والّ�ی� معا، أد�ه ع��ّ�ا غای�ه م�ّ�د تل��ة حاجات اإلن�ان ال�اّدّ�ة، بل ���� 

ُ�ع�ى �ال�اّدة دون إه�ال الّ�وح، ُ��ال� ��ق�ق الع�� والّ��� والع�ل، وال �غفل ع� 

ّنه مل�م ��ا في ال�ار��ّ�ة، وال �ع�ي ال��ام األدی� ال��ل� أ. والق�� الفاضلة الع�ادة والعق��ة

، ّن إإذ 
ّ
 صادر ع� نف� م�م�ة �ق�ّ�ة ما، م�جعها الّ�ی� اإلسالمي

ّ
ال��امه اخ��ارّ� تلقائي

وال�ّ�ّ�ة به�ا ال�ع�ى ج�ء ال ی��ّ�أ م� االل��ام، فإذا قل�ا �أّن  «؛ وغای�ها إصالح ال����ع

 مل��ٌم، ل�� مع�اه أّنه م�ّ�ٌد م� ال�ّ�ّ�ة ال�ي ��� أن ت��ّق� في الّ�اع�  األدب
ّ
اإلسالمي

أّن أد�ه ن�ع م� ال�ّ�ّ�ة ال�ل��مة ب�اقع ال��اة : ع�� الّ�ّقاد، بل ال��ام األدی� في أد�ه مع�اه

�ازن ال�ي �ع��ها الّ�اع� في إ�ار ت�ار�ه الّ�ع�ّ�ة ال�ي ت�ّ�رت م� ال���ح والّ��ود �ال�ّ 

   2».ب�� العقل وال��ال

 �ف�ح ال�اب ل
ّ
أن�اع ال��ا�ة األدبّ�ة �ّل أن ���ض في ألدی� إّن االل��ام اإلسالمي

ش�َ� أن ی��ّ�� ��ع�ق�ه واألخالق ال�ي ����ك ف�ها �ّل ... وقّ�ة وشع� م��حو روا�ة م� 

 ه� عُ . ��ا �ع�ق� ال�ع�الّ�اس، وه�ا ال �قّ�� إب�اعه 
ّ
�ارة م���ل�ة فاألدب اإلسالمي

                                                           
، دار الّ��وق، � 1

ّ
 .5، ص1983، ب��وت، 6م�ّ�� ق��، م�هج الف� اإلسالمي

 ال�فه�م والق�ّ�ة، دار ال��ل، �علي علي ص�ح  2
ّ
 .28،29، ص1992، ب��وت، 1وآخ�ون، األدب اإلسالمي
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��ه� في ب�اء  م� صالح ال��اه� األدبّ�ة، فه� ی��ك ال�ّ�ّ�ة لألدی� في اخ��ار م�ض�ع

 ی�ع� إلى ف�ادال����ع
ّ
  . ه، و��ف� �ّل ع�ل أدبي

وق� ��ّ� ال�ع� أّن �ّل م� ���� ع� اإلسالم أد�ه ���ن إسالمّ�ا، وه�ا خ�أ 

  فال�����ق�ن م�ال ت�اول�ا م�ض�ع اإلسالم
ّ
والّ��ا�ة  �الّ�ق�، وتعّ�ض�ا ل��� ال��ي

وشّ���ا في الق�آن وال��ی�، وسار على در�ه� ال���غ���ن ال�ی� تأّث�وا به�ه �الّ�ع�، 

 ع� اإلسالم « إذن. األف�ار
ّ
حقاِئقه، : ل�� م� الّ��ورّ� أن ی��ّ�ث الفّ� اإلسالمي

�عة ال�ال أن ی��اول �ّل ه�ه وعقاِئ�ه، وش��ّ�اِته، وأح�اِثه، و�ن �ان م� ال�ائ� ���

ول�ّ�ه ی��اولها ��ا ی��اول ال�ج�د �ّله، و�ّل ما ���� ف�ه م� زاو�ة  )...(ال��ض�عات

 
ّ
 ال ��انع  1».إسالمّ�ة، و����ع�ها ��ّ� إسالمي

ّ
وُ�فه� م� ه�ا ال�الم أّن األدب اإلسالمي

رض ف���ن لها، وع� أن ���� األدی� ع� الّ���عة ف��فها، وع� الّ�اس ال�عّ��ة في األ

��ع� إلى أخ� الع��ة م�ها، وع� َجْ�ر الّ�ل�ة آفات ال����ع ف��ار�ها، وع� ال��ائ� ف

���� ع� �ّل ذل� ب�وح إسالمّ�ة، وف� . ، وع� الّ���ّ�ات الّ�ار��ّ�ة ف��ّ��ها�عارضهاف

 
ّ
 . ت�ّ�ر إسالمي

 
ّ
ت�ّ��ه ع� غ��ه م� ����ج� اإلشارة إلى أس�اب إّن ال��ی� ع� األدب اإلسالمي

 ق� ���ن هادفا �عالج ق�ا�ا ذات أهّ�ّ�ة �الفق� والّ�ل� 
ّ
اآلداب، فاألدب غ�� اإلسالمي

واآلفات االج��اع�ة م� زاو�ة إ��ابّ�ة وه�ا شيء م���د، ول�ّ� ه�ا األدب في ُمع��ه 

، وتفاد� ��ل� الغّ� �الّ����، وال�ابل �الّ�ابل، والّ�الح �الّ�الح ب�ع�� حّ�ّ�ة اإلب�اع

،  .الّ����� على القار� 
ّ
ف��ضع االخ�الف ب�� األدب  «وال ن�� ذل� في األدب اإلسالمي

 وغ��ه م� أج�اس األدب ه� في رعا�ة م�ل�ة ال��اة اإلن�انّ�ة وع�م رعای�ها، 
ّ
اإلسالمي

 ی�� م�االت الع�ل في ال��ن وال��اة، و��ّ�� ب�� الّالئ� 
ّ
ح�� إن األدب اإلسالمي

اإلن�ان وغ�� الّالئ� بها، فه� أدب مل��م في ه�ا ال�ع�ى، ول�ّ�ه مل��م �ال�ف��  �إن�انّ�ة

   2».الّ�الح ال �ال���د والّ�قل��

                                                           
، ص 1

ّ
 .119م�ّ�� ق��، م�هج الف� اإلسالمي

، دار اب� ����، � 2
ّ
، 2009، دم��، 1سّ�� ع�� ال�اج� الغ�ر�، أب� ال��� الّ��وّ� رائ� األدب اإلسالمي

 .30، 29ص
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ب�ی� اإلسالم م�� الع�� الّ���ّ�، فق� �ان الّ�ع�اء ح����  اإلسالميُّ  األدبُ ارت�� ولق� 

ی����ن شع�ه� وف� ق�� وتعال�� اإلسالم ال�� هّ�ب �المه�، �اس���اء �ع� م� ال�ی� 

 ،ال�لّ�ات واأله�اءاّت��وا م� شع�ه� وس�لة لل��� غ�� ال���وع، وآخ��� انغ���ا في 

ق�آن ال���� إلى ه�ی� الّ��ف�� م� الّ�ع�اء ولق� أشار ال. ف�ادوا ع� رسالة األدب ال���لة

﴿ :في ق�له تعالى                       

                                

                        ﴾م� س�رة  227إلى  224ات م� اآل�

ب�ی�ه� ذّم الّ�ع�اء واس���ى م�ه� ال�ل��م��  اآل�ات نالح� أّن هللا  وم� خالل .ّ�ع�اءال

��ّ� حّ�ان ب�  - صّلى هللا عل�ه وسّل� –فق� �ان الّ�س�ل  «. �اإل��ان والع�ل الّ�الح

ثاب� على ال��اف�ة ع� اإلسالم، و�ان الّ�اع� حّ�ان ن��ذًجا م�ّ��ا لالل��ام العق�ّ� 

 �العق��ة اإلسالمّ�ة
ّ
) اإلسالمّ�ةشع� الّ�ع�ة (وق� اس��ّ� ذل� االل��ام ف��ا ُعِ�ف بـ . اإلب�اعي

��ال الع��ر ال�اض�ة، وحّ�ى الع�� ال��ی� ال�� أّك� �عُ� أعالم اإلسالم ف�ه مّ�ة 

أخ�� على دور األدب، والّ�عِ� على وجه ال���ص، في الّ�فاع ع� اإلسالم، وح�ص 

   1».ال���� م� الّ�ع�اء وال�ّ�اب على إب�از اإلسالم وم�له وم�ادئه في ن�اجه�

في ج��ع  -ث�ائّ�ة ال�ل��م �الّ�ی� وغ�� ال�ل��م �ه –ّ��ائّ�ة لق� اس��ّ�ت ه�ه الو 

�الّ���ّ�ة ال�ي ال  -إن صّح الق�ل–ال��االت وخاّصة األدب على مّ� الع��ر مّ���ة 

���ل إلى  ل���ة اإلسالمّ�ة وق��اك �انالعاّم لت�قى إلى ال��اجهة العل�ّ�ة، ألّن الّ��اق 

ادقة وال���ّل��� ال�ی� �ان�ا ی�ارون أف�اره� ����� م� الفل�فة الّ��ّ�� �الّ�ی�، إّال �ع� الّ�ن

الّ��اع ب�� ت�ل�ر ومع الّ�فّ�ح وحّ�ّ�ة الّ�أ�، ول�� في م�لع الق�ن الع���� . وال��اوغة

الف��ق��، و�ه� م� األد�اء م� ی�اد� �ف�ل األدب ع� �ل ق��د الّ�ی�، وآخ�ون ت�ّ���ا 

 ،
ّ
إل�ه م� تل� ال�ع��ة وال�ي �ان م� أب�ز رم�زها �ه  وال�� ن�ل� «�األدب اإلسالمي

، ه� أّنها ��ع� ال��اة األدبّ�ة والف��ّ�ة ب��ّ 
ّ
ار�� هاّم�� ح���، وم��فى صادق الّ�افعي

                                                           
، �م��ان ال�و�لي وسع� ال�ازعي،  1

ّ
 الع��ي

ّ
، ال���� الّ�قافي

ّ
 .25، ص2002، ال�غ�ب، 3دل�ل الّ�اق� األدبي
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   1».تّ�ار الّ�غ��� والّ��عّ�ة وتّ�ار األصالة اإلسالمّ�ة: ه�ا

ح�� –الّ�ولة ق� �ان تّ�ار ال�غ��� ی�ع� إلى العل�انّ�ة وهي ف�ل الّ�ی� ع� لو 

 -ك�ا ه� معل�م-ت�ّخل ال����ة في ال��� والّ��اسة في الق�ون ال�س�ى ��ن  -زع�ه�

. أّد� إلى ت�اجع الغ�ب و�قائه م�ّ�ال �ق��د الّ�ی� ال�� ق�ى على �ل م�االت ال��اة

 أال
ّ
 وه� ف�ل الّ�ی� ول�ّ� خ��مه� م� تّ�ار األصالة رّدوا عل�ه� �ف�ح م��غاه� ال�ق�قي

ّن العل�انّ�ة ال�ق�قّ�ة ع�� الغ�ب هي أن ی��ّ�د ال����ع م� ض�ا�� الّ�ی� ال��اة، إذ إع� 

إلى الق�ان�� ال�ضعّ�ة، و��قى الّ�ی�  ةضعاخ، ف���� كال��ود، وال��ار��، وال�عامالت

ف�ار��ا به�ا الّ�أ� األدب  .ش�لّ�ا ی��ّ�ل في تل� الّ�ق�س ال�ي تقام في ال��اس�ات والع�ادات

       . �� ال��فل� م� الّ��ا�� األخالقّ�ة والق�� اإلن�انّ�ة ال�ي ت�ع� إل�ها �ّل الّ��اناتالها

وه� نفي وج�د هللا ب�ع�� أّن تعّ�د األد�ان  ،وم� دع�ات ال�غ���ّ��� أ��ا اإلل�ادُ 

، وه�ه  -ح��ه�–ت���� اإلن�ان م� وه� وج�د خال� له إلى ا وْ ی�اق� وح�انّ�ة هللا، ف�ادَ 

، ف�ج� ه�الء األد�اء ال��ال الع�ب الّ���ع��� ة ق� لق�� رواجا ع�� ���� م� ال��ّقف��الف�� 

�ه (ول�أخ� م�اال األدی� . مف��حا ل��� أف�اره� اإلل�ادّ�ة م��ّف�� وراء األدب والف�ّ 

ال�ي ح�ث� ب�� ال��ل��� ����� م� الّ�����  ال��  ��� ع� الّ���ة، والف��ة )�ح��

) في الّ�ع� ال�اهلي(�� والّ�ق�، ورّ��ا ���ن ��ا�ه والّ�عّ�ض إلى الّ��ا�ة ب�ع�� حّ�ّ�ة الف

 (ا، إلى درجة اض��اره تغ��� ع��انه إلى ال�� أثار ج�ال واسعً 
ّ
 دل�ًال ) في األدب ال�اهلي

للّ��راة أن  «: ح�� �ق�ل ل لل��ض ف�ها،ة في الق�آن ال م�اعلى ت����ه ب��اب� م�ج�د

ت�ّ�ث�ا ع� إب�اه�� وع� إس�اع�ل، وللق�آن أن ��ّ�ث�ا ع�ه�ا أ��ا، ول�ّ� ورود ه�ی� 

، ف�ال ع� إث�ات ه�ه 
ّ
االس��� في الّ��راة والق�آن ال ��في إلث�ات وج�ده�ا الّ�ار��ي

. ة الع�ب ال���ع��ة ف�هاالقّ�ة ال�ي ت�ّ�ث�ا به��ة إس�اع�ل ب� إب�اه�� إلى مّ�ة ون�أ

ون�� م��ّ�ون إلى أن ن�� في ه�ه القّ�ة ن�عا م� ال��لة في إث�ات الّ�لة ب�� ال�ه�د 

وق� وقف  2».والع�ب م� جهة، و��� اإلسالم وال�ه�دّ�ة والق�آن والّ��راة م� جهة أخ�� 

                                                           
، دار ال�ع�فة، � 1

ّ
 .  22، ص1992، دم��، 1شل�اغ عّ��د، ال�المح العاّمة ل���ّ�ة األدب اإلسالمي

 .  �38ه ح���، في الّ�ع� ال�اهلي، دار ال�عارف للّ��اعة والّ���، ت�ن�، ص 2
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وا عل�ه� �الُ�ّ�ة  ،األصالة له� �ال��صاد دعاةُ  . ف�اد مع�ق�ه�وذه��ا إلى حّ� إث�ات ف�دُّ

 نق� لف�� �ه ح���، ) ت�� را�ة الق�آن(وفي ��اب 
ّ
فق� ��� ودفاع ع� اإلسالم، للّ�افعي

حفُ�ه وال شعُ�ه وال فل�فُ�ه وال غ�ُ�ها مّ�ا ول�� له روا�ُة ال�عّ�� وال «: ه الع�ارات�ع�ه به

له م� ���فه إلى ال��ا�ة واإلشارة والغ���ة و��عل �عَ� شّ�ه في �ع� خ��ه و�ف�ح 

أب�اب ال�الغة في �اب الّ��ج�ه والّ�عال�ل فل� ی�� إال ال�لُ� وال��ُ� وال��اقُة والّ�ع�ة 

   1».الفارغة وم�� الّ��ّ�ه وما ���� ه�ا ال���� 

ولق� اح��م الّ��اع ب�� الّ�غ���ّ��� واإلسالمّ��� في م�لع الق�ن الع���� ح�ل 

 ت�ّسع� رقع�ه لأس�اب الّ��ّلف وس�ل الّ�ه�ض �األّمة، ثّ� 
ّ
���ل العال��� الغ��ي

، وصار ت�ادم ال��ارات،
ّ
دّس ال�����ق�ن أن�فه� �عادته� وت�عه�  «إذ  واإلسالمي

تالم�ته� م� الغ�ب ال���غ���� ل��ل�ا ب�أیه� ف�ها ب���ات مغ�ضة م���مة، ت�ّل م�ها 

ألخ�اء في آرائه� ، وه�ا أ��ا �ق��ي تع��ة م�اقفه� وت�ل�ة االع�اوة وال�ق� على اإلسالم

   2».ووجهات ن��ه� ال�غلَّفة ال��ّمِ�ة

  3:ن��� وم� أم�لة ه�ه الّ��االت

 على -
ّ
ال�ی� ی�ف�ن وج�د اإلله وال ی�م��ن �ال�ع�  الّ�ه�ّ��� رّد ج�ال الّ�ی� األفغاني

  . و��ّ��ن م� شأن اإلن�ان و���ع�ن على ف�اد األخالق

نق� م�ّ�� ع��ه ال��هات ال�ي ��حها ف�ح أن��ن ح�ل حّ�ّ�ة الف�� في اإلسالم،  -

   .  س��ل نه�ض األّمة ال��ّ�لة �أغالل الّ�ی� -ح��ه–ودع�ته إلى العل�انّ�ة ال�ي 

ال�ي ت��ل  م�ّ�� ف��� وج�� ورش�� رضا آلراء ش�لي ش��ل في الّ���ّ�ة ال�اّدّ�ة دحُ�  -

    .دّ�ةإلى الّ���عّ�ة اإلل�ا

ما ���ه م��فى �امل �م�ّ�� ف��� وم��فى صادق الّ�افعي في م�اجه�ه� ل�في  -

  .الّ��� وسع� زغل�ل ��أن الّ�عل�� وق��ه على أب�اء األث��اء و�ق�ار اإلن�ل��ّ�ة لغة للّ�عل��

                                                           
، ت�� را�ة الق�آنم��فى صادق الّ�افع 1

ّ
ال�ع��ة ب�� الق��� وال��ی�، ال����ة الع��ّ�ة لل��اعة والّ���، : ي

 149، 148، ص2002ب��وت، 
 ال�فه�م والق�ّ�ة، ص 2

ّ
 .15علي علي ص�ح وآخ�ون، األدب اإلسالمي

 .236، 235، ص1978، 1أن�ر ال����، ال�ق�ة اإلسالمّ�ة في م�اجهة االس�ع�ار، دار االع��ام، �: ُی��� 3
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-  
ّ
 واألدب الع��ي

ّ
الّ�دود ال�ي ُوّجه� إلى ج�جي ز��ان ع� آرائه في الّ��ّ�ن اإلسالمي

  .وتار�خ اإلسالم والع�ب

، ف�ش�� رضا �ل��م��، �عّ�ون أد�اء إسالمّ���إّن �ع� م� س�� ذ��ه م� األد�اء ال      

وش��� أرسالن واب� �اد�� وغ��ه� ل� ��� هاج�ه� س�� الّ�ود ع� ع��� اإلسالم، 

أن ت����  وق� رأی�ُ . وم�اجهة ح�الت ال�����ق�� وال���غ���� وال�الح�ة وغ��ه�

اب آخ��� خلفّ��ه� إسالمّ�ة م��ة ض�ورّ�ة ل��ان �ع� ال��ض�عات ال�ي م�احة ل��ّ 

   .خاض�ا ف�ها في الع�� ال��ی�

إّن ما خّلفه االح�الل الغ��ي م� ه�م للق��، وم�خ لل�قّ�مات، و�ف�اد لألخالق، 

م� الّ��اب ال�ی�  ، ال�ي ت�ّ�ل روح اإلن�ان ال��ل� الّ��ّ�، أّث� في ال����وم�� للعادات

وفي ه�ا . ان�اق�ا وراء األه�اء وال�لّ�ات �اّن�� أّنه� ب�ل� سای�وا الّ�ك� ال��ار�ّ 

 نق� �اه�ة واف�ة إلى الّ��ق في ب�ا�ة الق�ن 
ّ
ال��ض�ع حاول م��فى ل�في ال��فل��ي

ل��ضة اّت�اع الّ��اب االع����، والزال� م����ة في ر��ع العال� الع��ي إلى اآلن، أال وهي 

أص��ح أّن�� فق�ت� في تل� الّ���ل ال�ي ت�ل��نها خُل� «: حّ�ى و�ن مّ�� رج�ل�ه�، إذ قال

الّ�ج�لة والّ�هامة، فأص���� ت��ّ�ل�ن للّ��اء �أخالق الّ��اء وت�دلف�ن إل�هّ� ���ل صفاتهّ� 

و���ّ�� في وش�ائلهّ�، وأص�ح الّ�جل م��� ال هّ� له في ح�اته إّال أن ی��ّ�ل في مل��ه 

م���ه و��ّق� م� ص�ته، و�لّ�ن اب��ام�ه ون��اته �أل�ان الّ��ع�ع والف��ر، و�ق�ي 

الّ�اعات الّ��ال أمام م�آته م�عّه�ا شع�ه �الّ��ج�ل و���ته �الّ����� وث�ا�اه �الّ�قل 

وال�الء، حّ�ى صار ذل� عادة م� عادات�� ال�ي ال ت�فّ� ع���، وحّ�ى س�� الّ�أّن� م� 

م�� إلى نف�س��؛ فل� ی�� ف��� م� صفات الّ�ج�لة وأخالقها غ�ُ� األس�اء واأللقاب؟ أج�ا

إن �ان حّقا ما �ق�ل�ن �ّله أو �ع�ه؛ ف�ح�ة هللا عل��� أّیها الف��ان ال��اك�� وسالم على 

  1».الف��لة والّ��ف، سالم م� ال ی�ج� ع�دة وال ی���� إ�ا�ا

 في حق�ة االح�الل، ان��ار م� ن�ائج وآثار ال�هل ال�� عّ� ر��     
ّ
ع العال� الع��ي

ال��ع وال��افات ح�ل ال��ّ�ك �األول�اء، وز�ارة الق�اب، و�ل� الّ�زق م� غ�� هللا، إلى 

                                                           
 .312، ص1991، م��، 1م��فى ل�في ال��فل��ي، الّ���ات، الّ���ة ال���ّ�ة العال�ّ�ة للّ���، � 1
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وال�فّ��ون اإلسالمّ��ن و�ان العل�اء الّ�ّ�انّ��ن  .درجة اع��اق الّ�اس لها واع��ارها م� الّ�ی�

�اد ه�ه ال�ع�ق�ات، و�ّ���ا ان��اف م� ی�م� به�ه فإلى لها �ال��صاد، فق� نّ�ه�ا العاّمة 

ال��ع�الت، وأّك�وا على خ�� االس���ار في ه�ه الّ�الالت، م����ی� في ذل� إلى 

، ال�� ��� ح�ل ��عون�� م� ال�ی� ت�ّ�وا إلى ه�ه ال. ال��اب والّ�ّ�ة
ّ
 هام�ارك ال��لي

جاهلّ��ه� في مع�فة معاني ال�الم  فق� ارتقى الع�ب أّ�ام «: مقارنا إّ�اها ب��ع ال�اهلّ�ة

واإل�انة عّ�ا في أنف�ه� �األلفا� ال��ّد�ة ألصل ال�ع�ى، ول�ّ� ال��ل��� ش�ل ان��ا�ه� 

ه�ه الّ�اح�ة أ��ا؛ فل� ���ن�ا م�ل أول�� الع�ب في ف�احة الّل�ان ووضع األس�اء على 

ألل�هّ�ة، ��� مع�ى ام�ّ��اتها؛ ف��اه� �ع�ق�ون في الغ�ث والق�� وصاح� ال��ف والّ��

و���ع�ن ألول�ائه� و����نه� ����ة هللا أو أشّ�، وال ��ّ��ن  !!ول�� ال ��ّ��نه� آلهة

أل�� ت�� في أوسا�ه� ق�ا�ا ت��ل في ش��ها األم�ال، وت�ّ� ل��ارتها  )...( !!ذل� ع�ادة

ل� تعل�  أم !أم ل�� ت��ع م�ه� اس�غاثات و�ل� حاجات م� الغائ��� واألم�ات؟ !الّ�حال؟

أم ل� ت���ع ب�رّ�ة ن�� لل��ا����  !ب�ور ت�ع� ب�ار الّ��ان ُت���� ض�ان�ها �األث�ان؟

أم ل� ت��ّ�ر عل�� م�ا�� م�ّلف�� إ�احّ��� �قّ�س�ن ��ف�ه� م�ا����  !إع�اؤها �قّ�ة غ��ّ�ة؟

  1».ه�ا إلى اج��اعات ُت��ه� ف�ها �ّل ال��مات �اس� الّ�ردات !أو ��قّ���؟

    
ّ
وق� دأب ال��ل��� في ج��ع ال��االت، ت�ّلف وم� م�ض�عات األدب اإلسالمي

 س�� م� ن و ال�فّ�� 
ّ
على دراسة وت�ل�ل ه�ه الّ�اه�ة، ف�ل��ا إلى أّن االح�الل الغ��ي

مال� ب� ح��  -ت�ّلف األّمة ول�ّ�ه ل�� الّ��� ال�ح��، إذ إّن لّ��ّلف، أس�اب ه�ا ا

�اإلضافة إلى ال�ال، و  الع�لو  �الف��ت�اسل اإلن�ان : يثالثة ع�امل هراجع إلى  - ن�ي

و��ل� إه�ال ال��وات ال�ي ت��د بها األرض أح�� اس�غالل، ع�م اس�غالل عامل ال�ق� 

 الع�لَ  ى اإلن�انأّن عل اب� ن�يأّك�  -م�ال–ففي عامل اإلن�ان . ال���ّ�ة ش�قا وغ��ا

. ال����ّ� م� أجل ت�ق�� الّ�ه�ة، إذ ال ��في الّ�قل�� وال��� وراء س�اب ال��نّ�ة ال�ائفة

، ی�ّ�� ف�ه أّن ال��ارة ل��� سلعة ُت���� أو ت���رد م� ���همقال فق�ة م� في ما یلي و 

مع أّن ص�رة  - وفي ال�اقع أّن ال��ارة ل��� ش��ا �أتي �ه الّ�ائح في حق���ه « : ال�ارج

                                                           
، رسالة الّ��ك وم�اه�ه، دار الّ�ا�ة للّ��� والّ��ز�ع، �م 1

ّ
 .164-162، ص2001، الّ�ع�د�ة، �1ارك ال��لي
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ل�ل� م��ّلف ��ا �أتي �ائع  –ائح ال ت�ّر� مفه�م ال��ارة م�ل�ا ت�ّر�ه ص�رة ال���ع��ال�ّ 

ال�ال�ة، بل إن اب� ال���ع��ات ه� ال�� ی�ه� إلى ال��ارة، إلى م�ادرها ...ال�ل��سات

ول��� ال��ارة في نّ�ة . ال�ع��ة، وق�ل �ّل شيء إلى م�ادرها األق�ب م� أصال�ه

بل هي ن���ة ال�ه� ال�� ی��له �ل ی�م الّ�ع� ال��  -ه الّ�ّ�ةول� صّ�� ه�-ال���ع�� 

ی��� ال��ّ��، وفي إرادة ه�ا ال�ع� إزاء ال��ارة أ� ع��ما ��ع �ّل تف��ل م� ح�اته 

 ح�ى ���ن ه�ا ال�ف��ل �أّنه خ��ة ن�� الّ�قّ�م
ّ
 والع�لي

ّ
 وال��الي

ّ
   1».م���نه األخالقي

ل��اوالت الّ����ه على مّ� الع��ر، و�ان ال شّ� أّن ص�رة اإلسالم تعّ�ض�     

، وال��ل���، ق�� 
ّ
لل�����ق�� یٌ� في ذل�، ب�ّ�ه� الّ��هات واألكاذی� ح�ل الّ�ی� اإلسالمي

وم� األد�اء ال�ی� دافع�ا ع� ف��ة س�احة . �ّل ما له عالقة �اإلسالمت���� العال� م� 

 اإلسالم، وش��لّ�ة رسال�ه، األدی� سّ�� ق�� ال�� وّض 
ّ
ح ق�اع� ن�ام ال��� اإلسالمي

 ��ّل ص�ره ومعان�ه، فال  «: قائال
ّ
إّن�ا ن�ع� إلى ن�ام؛ �ق�م على أساس الّ��افل االج��اعي

ال تفّ�ق في ه�ا الّ��افل ... ���ع ف�ه ف�د أو ���أ، وفي ی� ف�د آخ� ف�لة زائ�ة م� ماله

ن�� ن�ع� إلى ن�ام . ب�� عق��ة وعق��ة، وال ب�� ج�� وج��، وال ب�� ��قة و��قة

، �ق�� عالقا
ّ
ته الّ�ولّ�ة على أساس ال��ال�ة وال��ّدة، ب��ه و��� �ّل م� ال ��ار��نه، إن�اني

فه� ال . وال ��اّدونه، وال ی�ذون مع��ق�ه، وال �ف��ون في األرض، وال ��ل��ن الّ�اس

إّن ق�ام م�ل ه�ا الّ��ام، في �قعة م� األرض، ... ��ارب إّال ال�ع��ی� ال�ف��ی� الّ�ال���

�ّلها، م� االن��ار والّ��ّد� واله�م وال�����، ألّنه �ق�� لها م�ارة في  �عّ� ض�انا لل���ّ�ة

  2».وس� الّ�الم واألعاص��، ���� أن ته��� بها، وتفيء إلى شا�ئ األم� والّ�الم

ب� �اد�� ق���ة ��ّ�� ف�ها اوفي م�ض�ع االع��از �االن��اء إلى اإلسالم، ن�� 

ألن��اء عل�ه الّ�الة والّ�الم م�ه�، فأّدوا األمانة، ب�ع� خات� ا الع�ب ال�ی� شّ�فه� هللا 

  3:فقالو�ّلغ�ا الّ�سالة، وجاه�وا في هللا ح� جهاده، ودافع�ا ع� اإلسالم واإلن�ان�ة ج�عاء، 

  م� أن���ا ل��ي اإلن�ان خــــــ�� نــــ�ي    الــــ�ـــــ�ـ� � ثّ� الــــــ��� للـــــــــــــــــــع�بِ 

                                                           
 .120ص ، 1981، دم��، 3مال� ب� ن�ي، في مهّ� ال�ع��ة، دار الف��، � 1

 .83، 82، ص2006، القاه�ة، 11سّ�� ق��، دراساٌت إسالمّ�ة، دار الّ��وق، � 2
 .573، ص1ع�� ال���� اب� �اد��، آثار اب� �اد��، ج 3
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  ال �ل� ف�ها على دیــــــــــــــــــــ� وال ن��ِ     ونـــ�ــــــ�وا مـــــــــــــــّلة في الّ�اس عادلة

  ف�ال ُرغــــــــ�ـــــــاه ذو فــــق� وذو نــــــــــ��ِ     و�ـــ�ل�ا الـــــعل� مـــــّ�انا لــــــــــــ�الــــــــــــــ�ه

  وحّ�روا الّ�ی� مــــــــ� غّ� وم� ��بِ     وم� وه�وحــــــّ�روا العقل م� جهل 

  رّق الق�اسة �اســـــــــ� الّ�ی� وال��ـــــــــــــ�ِ     وحّ�روا الّ�اس م� رّق ال�ل�ك وم�

  ع���تي وهـــــ�� اإلســـــالم مـــــــــ�ل�ي    ق�مـــــــــــــــــي هــــــ� و��� اإلن�ان �ّله�

  وفي رضى هللا ما ن�ج� م� الّ�غ�    ال أدعــــــ� إلى أح�أدعـــــــ� إلى هللا 

    

 أال وهي الّ��ء، ألّنه� ��ّ�ل�ن 
ّ
ع�� االح�الل إلى ف�ة حّ�اسة في ال����ع الع��ي

م� ال�ف�وض أن ���ن�ا ُح�اَة ال��� وُ��اَته، ف�ضع م�ّ��ات في رجال ال���ق�ل ال�ی� 

وفي ه�ا الّ�أن ��� . م�اهج الّ�عل�� ت��ّ�� في عق�ل الّ�الم�� وت�ّجهه� ح�� رغ��ه

و�ان أخفى ���� ع�فه ال��ّ��ون، وأقّ�ته س�اسة الّ�ول األورو�ّ�ة الغاز�ة  «: م���د شاك�

اجة الّ�اس إلى العل� ال ت�ق�ع، و��اّصة في زم� ال�ق�ة ألّن ح" ���� الّ�عل��"ج��ًعا ه� 

واألخ�� أّن الّ�عل�� ���� ت���ة أج�ال ق� ُص�غ�ا على أی�� . ه�ه واح�ة. �ع� الغف�ة

وه� أخ�� عامل في ت�ج�ه أف�ار معّل��ه� �الّ��غة ال�ي ی���ها الّ�هاة م� أسات�ته�، 

أ الّ�فل و���� حّ�ى ���� رجًال، فال ��ّ� الّ�غار إلى ال�هة ال�ي ی���ها ال�عّل�، ف���

في نف�ه أّنه ق� ُ��ع ��عا ج�یً�ا، ی�اد �ه اس��قاء س���ة الغاز� عل�ه وعلى �الده، وت�م�� 

أّم�ه ����ه ه� وأق�انه إلى ع��� ی�ّلل�ن الّ���� ألق�ام الّ�ادة الّ�غاة م� ح�� ال ی�ر� 

  1».أّنه ع�� م�ّ��

إن�ار اآلثار الّ�ل�ّ�ة ال�ي خّلف�ها س�اسة االح�الل في ت�ّخلها في ال��امج ال ���� 

 ،
ّ
إذ حاول� م� خالل م�ارسها أن ت��� الّلغة الع��ّ�ة، وتغ�َس الّ�عل��ّ�ة في ال��� الع��ي

حّ� الّلغات األج��ّ�ة، ل�� حّ�ا في ت�ق�فه� بل إلن�اج ج�ل م���خ ال �ع�� �ان��ائه إلى 

فه� الّ�ی� وت�ل�غه  ب�� الّلغة والّ�ی�، ول��ّ  وق� ��ّ� الّ�اّن أْن ال عالقةَ . م�ل�ةأّمة ع��ّ�ة 

ال ی�أّتى إال لل���ّ�� م� لغ�ه، ل�ا سعى األد�اء اإلسالمّ��ن إلى تق��� الّلغة الع��ّ�ة في 

                                                           
 .151، ص2005، القاه�ة، 3م���د م�ّ�� شاك�، أ�ا��ل وأس�ار، م���ة ال�ان�ي، � 1
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ء وم� ه�ال. ك�ا�اته�، ونّ�ه�ا إلى ض�ورة الّ��ّ�� بها، دون الّ�ف��� في الّلغات األج��ّ�ة

 �ق�ل
ّ
وال�ی� ی�عّلق�ن الّلغات األج��ّ�ة  «: ال�ی� ����ا ع� ه�ا ال��ض�ع ن�� الّ�افعي

ی��ع�ن إلى أهلها ����عة ه�ا الّ�عّل�، إن ل� ت�� ع��ّ��ه� للغ�ه� ق�ّ�ة م�����ة م� ق�ل 

 الّ�ی� أو الق�مّ�ة؛ ف��اه� إذا وه�� ف�ه� ه�ه الع��ّ�ة ���ل�ن م� ق�مّ��ه� و���ّ�ؤون م�

سلفه� و���ل��ن م� تار��ه�، وتق�م �أنف�ه� ال��اهة للغ�ه� وآداب لغ�ه�، ولق�مه� وأش�اء 

ول�� في العال� أّمة ع���ة ال�ان� تقّ�م لغة غ��ها على لغة نف�ها، و�ه�ا ال  )...( ق�مه�

ن��  –�ع�ف�ن لألش�اء األج��ّ�ة م�ضعا إّال م� وراء ح�ود األش�اء ال���ّ�ة؛ ول� أخ�نا 

  1».به�ا ل�ان ه�ا وح�ه عالجا حاسً�ا ألك�� م�اكل�ا -�قّ���ال�ّ 

شغل� الق�ّ�ة الفل����ّ�ة �ال األد�اء الع�ب ق�ل سق��ها في ی� ال�ه�د الّ�های�ة 

و�ع�ه، فأب�ع�ا في ال��ا�ة ع� ه�ه ال����ة ال�ي حّل� �ال��ل��� شع�ا ون��ا، وق� �ان 

 م� الّ�ّ�اق�� في  م�ّ�ـ�
ّ
��ف س�اسات الّ�های�ة في ��� تعا�ف ال���� اإلب�اه��ي

ّن الّ�ه��ن�ة ف��ا بل�نا م� إ «: مق�ع م� إح�� مقاالته یليوفي ما ، العال� لق�ّ��ه�

�اه� أم�ها و�ا��ه ن�ام �ق�م على ال�اخام وال���في وال�اج�، و���لح �ال��راة وال��� 

ر لها أن تع�� �ال وال���ع، وغای�ها ج�ع �ا ر لها أن تع�� أوزاعا �ال وازع، وُقّ�ِ ئفة ُقّ�ِ

ف�اءت ال�ه��ن�ة ت�اول ج�عها في و�� ت���ه ق�ال  - ول�� ج��ع األو�ان لها- و��

فل����، ث� تف��ه فعال �����ة الع�ب �لها، فه� في حق�ق�ه اس�ع�ار م� ��از ج�ی� في 

الس�ع�ار ال�ع�وف في أش�اء، وُتَف�ِّق ب��ه�ا أسل��ه ودواع�ه وح��ه وغا�اته، ����ع مع ا

ف�ارق، م�ها أن ال�ه��ن�ة تع��� ق�ل �ل شيء على ال�ه�، ت���� �ه ال��ائ� واألرض 

وال�الح، وت���� �ه ال���ت وال���، وت���� �ه ال���مات وال�ع�ب، تع��� عل�ه وعلى 

  2».واإلرهاب في ف�ص�ه� ال��لة وال��� وال��اكي وال��اغ� في ح��ه، وعلى ال���ّ 

األد�اء �ق�ا�ا ه�الء إّن اله�ف م� ع�ض ه�ه الّ��اذج ه� إب�از م�� اه��ام 

 ذ��تُ و��ا س�� و . األّمة، وال��امه� �الّ�فاع ع� مقّ�ساتها ومقّ�ماتها
ّ
، فاألدب اإلسالمي

                                                           
، وحي القل�، ج 1

ّ
 .30، 29الع��ّ�ة، ب��وت، ص، ال����ة 3م��فى صادق الّ�افعي

 .493صالّ���ة ال���ّ�ة للّ��� والّ��ز�ع، ال��ائ�، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ـم� 2
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أدب شامل وهادف ومل��م، ل�� �الّ��ورة أن ���ن م�ض�عه اإلسالم فقها وع�ادات 

ح، ول�ّ�ه ف�ق ه�ا �ّله إذ ���� ال�ات� �أد�ه إلى م�ض�عات اج��اعّ�ة، وثقافّ�ة، وم�ائ

 ال �ق�ل الف�اد والّ�ل وال یه�أ له �ال إّال إذا صلح حال ال����ع��� ��وس�اسّ�ة، 
ّ
  . حي

  

  

  



 : الف�ل الّ�اني
ّ
م�اه� االل��ام في ��ا�ات اإلب�اه��ي

 
ّ
  والّ�افعي

 : ال���� األّول
ّ
  م�ام�� ال��ا�ة األدبّ�ة ال�ل��مة ع�� م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

  ال�قالة: أّوال

  نق� الّالئ�ّ�ة- 1
ّ
  والّ�فاع ع� الّ�ی� اإلسالمي

  � الّلغة الع��ّ�ةالّ�فاع ع - 2

  إصالح ال����ع - 3

  ال��ا�ة: ثان�ا

  ال���ة الّ�ی�ّ�ة - 1

  ال���ة الّ��اسّ�ة - 2

  ال���ة الّ�قافّ�ة - 3

  ال���ة ال�فلّ�ة - 4

 الّ�سالة: ثال�ا

  ال�قامة: را�عا

 : ال���� الّ�اني
ّ
  م�ام�� ال��ا�ة األدبّ�ة ال�ل��مِة ع�� م��فى صادق الّ�افعي

  وحي القل�: أّوال

  ق�ا�ا ال��أة  - 1

  الف�ائل واألخالق - 2

  الّ��اسة وال��� ق�ا�ا - 3

  ك�اب ال��اك��: ثانً�ا

  على الّ�ّف�د: ثالً�ا

  ت�� را�ة الق�آن: را�ًعا

  الّ�فاع ع� الّلغة الع��ّ�ة الف��ى ضّ� العاّمّ�ة - 1

  )في الّ�ع� ال�اهلي(ال�ّد على م�اع� �ه ح��� في ��ا�ه  - 2

  ح�ی� الق��، رسائل األح�ان، الّ��اب األح��، أوراق ال�رد: خامً�ا
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  ال�ل��مةِ األدبّ�ة  م�ام�� ال��ا�ة :ال���� األّول
ّ
  :ع�� م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

 أح� أعالم ال��ائ� في الع�� ال��ی�، ول� في العام �ُ 
ّ
عّ� م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

م، و�ان� رحل�ه إلى ال���ق م�حلة مف�لّ�ة في ح�اته، ح�� ال�قى خاللها �ع�د م� 1889

ّ� دّرس ف�ها، وق� ع�ف �قّ�ة ح�� أخ� العل� ف�ها ثة ال��ّ�رة واس�قّ� �ال��ی�ائه، عل�ائه وأد�

غة واألدب والّ�ار�خ، وه�اك ال�قى ب�ف�� در�ه الّ��خ اب� حاف��ه إذ اّ�لع على أّمهات ��� اللّ 

  . �اد��

 هدروسم، أّس� م�رسًة ����ف ألقى ف�ها 1920ع�� ع�دته إلى ال��ائ� في العام 

في ال�ف�س فغ�س ، ���� ���اج�ها ون�ادیهاالق�� وال��ن  جابو  ّ�ی�ّ�ة ل�ل�ة العل�،والة عل��ّ ال

��ف�ه ع��ا في ج�عّ�ة العل�اء  الغ�ب ال��ائ��ّ ون�� في م��قة . األمل في الّ�ه�ة

م، وفي تل� الّ��ة 1940 لّ�في إلى آفل� س�ةال��ل��� ال��ائ�ّ���، إلى أن تعّ�ض لإل�قاف ثّ� ا

 
ّ
و�ع� ه�ه الف��ة . ال��عّ�ة �ع� ان��ا�ه غ�ابّ�ا رئاسةت�ّفي ص��قه اب� �اد��، ف��ّلى اإلب�اه��ي

الع���ة م� ح�اته، اض�لع ��هّ�ة م�اصلة إع�اد ج�ل ال��رة ال�اعي، ورغ� الّ��� س�ة 

فّ�ة في ال��ائ�، ���ب ر��عها معّل�ا ة والّ�قاة والعل��ّ قائ�ا لل���ة ال�ی��ّ  « م إّال أّنه صار1945

وم�ّجها وم�ش�ا، ی�ّح� الّ�ف�ف و��ّس� ال��ارس وال��اج� والّ��اد� و�هّ�ئ العق�ل ل�اعة 

 مّ�ة أخ�� إلى  1» .الّ�ف� ال�ي �ان� ت�ّ�� لها ن��ة م� ال���ة ال��اسّ�ة
ّ
ساف� اإلب�اه��ي

 في العام 
ّ
م للّ�عي ل�� ال���مات الع��ّ�ة م� أجل ق��لها �ع�ات �ّالبّ�ة 1952ال���ق الع��ي

و�ع� ان�الع ال��رة جاب ال�ل�ان اإلسالمّ�ة دع�ا لها ح�� . ج�ائ�ّ�ة الس���ال الّ�راسة بها

وه�ا الّ��اء . ، ووصفها �ال�هاد ال�قّ�سسان�ها م�� ب�ای�ها، ودعا ال�ع� إلى االل�فاف ح�لها

، ی�ح� م�اع� م� �ق�ل�ن ب��ّلف م1954ن�ف���  15ی�م  ال�� وّجهه إلى الّ�ع� ال��ائ��ّ 

م�ال� االح�الل الف�ن�ي وتار��ه األس�د، ��� ج�عّ�ة العل�اء ع� ال��رة، إذ �ع� اس�هالله ب

 خ�ار ف�ه، ونهای�ه ال��ت، فاخ�اروا إّن�� مع ف�ن�ا في م�قف ال « :خا�� ال��ائ�ّ��� قائال

إّن�� ����� ال���لة �الّ�ماء، في  )...(م��ة الّ��ف على ح�اة الع��دّ�ة ال�ي هي شّ� م� ال��ت

                                                           
 .11ص، 1997، ب��وت، 1، دار الغ�ب اإلسالمي، �)1940- 1929( 1، جاآلثارم�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي،  1
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صف�ة ال�هاد ال���لة الع���ة، فامل�وها �آ�ات ال���لة ال�ي هي شعار�� في ال�ار�خ، وهي 

ال��ّلح، فه� الّ���ل ال�اح� إلى إح��  إلى م��ان ال�فاح )...(إرث الع�و�ة واإلسالم ف���

  1».ال������، إّما م�ت وراءه ال�ّ�ة، و�ّما ح�اة وراءها العّ�ة وال��امة

 أن ی�وق حالوة االس�قاللاإلب�اه��ُك�� للّ��خ 
ّ
جامع ���اوة،  �� فيال��لّ �مامة ، و ي

 
ّ
ول�ّ�ه خالل الّ���ات الّ�الث ال�ي تل� . وألقى م�اض�ته الّ�ه��ة أمام وف�د م� العال� اإلسالمي

 ال�� سل�ه الّ��ام آن�اك، وه� االس�قالل، تأّسف للّ��ّجه الّ��اس
ّ
كي ااالش�� االن��ا� في ال��هج ي

 
ّ
ل�ة إلى الع�دة إلى جاّدة ا ال�ّ ، وآل�ه ما ح�ث ألب�اء ال��� م� ف�قة وت�ازع، ودعالّ���عي

  . م 1965ال��اب، واس��ّ� على م�قفه ح�ى وفاته س�ة 

 �الّ��ا� ال����ّ� في م�االت الّ�ع�ة، والّ����ة،  لق� حفل� ح�اةُ 
ّ
م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

�ارًزا فق� �ان ع�ً�ا م�ّسً�ا ل��عّ�ة العل�اء ال��ل��� ال��ائ�ّ���، وع�ً�ا . والّ�عل��، واإلصالح

لّ�ع�ة ، ما أّهله ل�ي ی��ّ�أ م�انة مهّ�ة في ساحة ال��امع عل�ّ�ة ع��ّ�ة ب�م�� والقاه�ة و�غ�اد

 ع� س�� قّلة تأل�فه قائالق� عو . دبواأل
ّ
ل� یّ��ع وق�ي للّ�أل�ف وال��ا�ة مع ه�ه « :ّ�� اإلب�اه��ي

ّ�ع� رجاًال، وع�ل� ل����� لال�ه�د ال�ي تأكل األع�ار أكًال، ول�ّ��ي أت�ّلى �أّن�ي أّلف� ل

ت�ه�ً�ا ل����� أج�اده، وصّ��� له دی�ه ولغ�ه فأص�ح م�لً�ا ع��ّ�ا، وصّ��� له  عق�له

ومع ذل� . م�از�� إدراكه فأص�ح إن�اًنا أب��ا، وح��ي ه�ا مقّ��ا م� رضى الّ�ّب ورضى ال�ع�

  ف�غ� إسهامات 2».فق� ساه�� �ال��ا�ة في م�ض�عات مف��ة
ّ
األدبّ�ة القل�لة مقارنة  اإلب�اه��ي

 ال�ی� أّث�وا في الّ�أ� 
ّ
، إال أّنه �ان م� رّواد ال�قال األدبي

ّ
�أد�اء ع��ه في ف��ن الّ��� األدبي

 راق، ف��ح، زاخ� ��ّ�ى أن�اع ال��ان وال���ع، حامل ل��اقف العام ال��ائ�ّ� �أسل�ب 
ّ
أدبي

  . صارمة إزاء ق�ا�ا ال����ع آن�اك

 ال��لحُ وق�   
ّ
مع م��لف ف�ات ال����ع �عّ�ة ��ق رآها م�اس�ة  تعامل اإلب�اه��ي

�ات� مع إخ�انه وأص�قائه ، و�ان ف���ا خ���امع عاّمة الّ�اس ل�����اته� الّ�قافّ�ة، ف�ان 

                                                           
، 35ص ، 1997، ب��وت، 1، دار الغ�ب اإلسالمي، �)1964- 1954( 5م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، اآلثار، ج 1

36. 
  .288، صال���ر نف�ه 2
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 في أك�� م� فّ� واح� م�  «. رّحالة مّ�لعا��ل� فّ�ا، و�ان  رسالة
ّ
وله�ا فق� ��� اإلب�اه��ي

 م�ها ال�قالة وال��ا�ة والّ�سالة، إضافة إلى م�اوالت في الّ���ة الّ�اتّ�ة وأدب ف��ن الّ��� 
ّ
الع��ي

  1».الّ�حالت

  : ال�قالة: أّوال

 ال�ي تعّ�� ع� ق�ا�ا ال����ع في شّ�ى م�االت 
ّ
�عّ� ال�قال م� أهّ� ف��ن الّ��� األدبي

�لقى فة والّ�أث�� م� ح�� ال����ن، �الق�ّ �ا�ة في الّ��ل، و ق�� وال�فه� ی��ّ�� �ال ،ال��اة

 . الّ��� الّ���ع ل�� القار� ال��مي
ّ
رّواد ال�قال في وس�لة اع���ها ولق� �ان ال�قال األدبي

 م� أجل ت�  - ال سّ��ا اإلصالحّ��ن م�ه�–ال��ائ� 
ّ
ج�ه الّ�ع� وت���هه إلى ال���ل الّ�ئ��ي

الّ�قّ�مّ��ن خالل ه�ه الف��ة مل��م�� كان ال�ّ�اب اإلصالحّ��ن و  «وق�  .ال�� ه� س�� حاله

�الق�ا�ا ال���ّ�ة أشّ� االل��ام، ���� ��� ت�اه� ی��ّ���ن ل�ّل ما م� شأنه أن ���ن له صلة 

  2».�ال��اة العاّمة على اخ�الفها

،  أخ� فّ� ال�قالوق� 
ّ
�ان ی��� في ال���� م�  إذحّ��ا ����ا في ��ا�ات اإلب�اه��ي

 
ّ
ه في ج�عّ�ة ؤ ه� وزمال ال��ائ� وال��الت خاّصة تل� ال�ي عّ��ت ع� اّت�اهه اإلصالحي

وق� ت�ّلى م�قفه� الّ�اب� في إص�اره� على م�اصلة اإلص�ار في �ّل مّ�ة ی�عّ�ض�ن . العل�اء

  ف�ها إلى الّ�����
ّ
 الق�ع خ ���اد� �ّلف�هوهي م� دالئل ال��ام الّ��. م� ق�ل ال���ّل الف�ن�ي

 ����� م�  .والّ��� والّ�في
ّ
الّ��ات وم� أهّ� ال��ض�عات ال�ي تعّ�ض إل�ها اإلب�اه��ي

  .الّالئ�ّ�ة، وق�ّ�ة فل����، والّلغة الع��ّ�ة، والّ��قّ�ة، وس�اسة الّ�����: اإلص�ارو 

  ئ�ّ�ةالّال نق� -1
ّ
 :والّ�فاع ع� الّ�ی� اإلسالمي

 اج��اعّ�ة ل� ت�لُ  مقاالتم�ام�� أغل� كان� 
ّ
فق� ف�ض  ،ة��اسم� ال� اإلب�اه��ي

، ��نه م��ّف�ا للّ�ع���  ال�ع�� في تل� الف��ة على �اقعال
ّ
ال��ائ�ّ��� ال��ض في ال���ان الّ��اسي

 عّل� وق�  .� آرائه� في نق� سل�ة االح�اللع
ّ
وألّن االس�ع�ار  «:ذل� قائالعلى اإلب�اه��ي

                                                           
، ب�� ال���ة للّ��� والّ��ز�ع، �1

ّ
  .34، ص2009، ال��ائ�، 1ع�� ال�ل� ب�م��ل، الّ��� الفّ�ي ع�� ال���� اإلب�اه��ي

 في ال��ائ�، ع�� ال�ل� م�تاض2
ّ
  .88، ص1983، دی�ان ال����عات ال�امعّ�ة،ال��ائ�،1954-1931ف��ن الّ��� األدبي
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�غ� �ّل ج�ائ�ّ� لف�ن�ا ح�ى األ�فال، : في ال��ائ� إال ث��ت�� ��ل�ه وع�فه ل� �غ�س

  1».وص��ورة �ّل ج�ائ�ّ� س�اسّ�ا ح�ى األئّ�ة

 �الّ��اسة جعله ال ی�ع شاردة وال واردة في م���ّ�ات األح�اث إّال 
ّ
إّن اه��ام اإلب�اه��ي

 . �ع�اق�ه ف�ها غ�� آ�هب�أ�ه ال�ازم أدلى 
ّ
ف�ان ی�� أّن م� واج�ه ال��ار�َة في ال��اك الّ��اسي

  .وتارة �الّل�م والّ����خ، وأخ�� �الّ�ق� والع�اء �ع� والّ��ح،ال�ح���ا �ق���ه ال�ال ف�ارة 

 
ّ
 مّ�ا وقف له اإلب�اه��ي

ّ
وق� �ان ت�ّخل ال�ل�ة الف�ن�ّ�ة في ش�ون الّ�ی� اإلسالمي

ه�ه الق�ّ�ة إذ یّ�عي ت���� الّالئ�ّ�ة م� جهة، �ال��صاد، ح�� ف�ح م�قف االح�الل في 

وه�ا ال��اق� . و���� أنفه في �ّل صغ��ة و����ة في عقائ� وع�ادات ال��ل��� م� جهة أخ�� 

 ل
ّ
ها ف�ن�ا جعل اإلب�اه��ي ی��ع في ال�ي ت�ّ�� ب) ئ��ةّال ال(ـ في الّ�عامل مع ال�فه�م ال�ق�قي

ال����� وف�ها ی�ع� ف�ن�ا إلى  ؛)الّ�ی� ع� ال���مةف�ل (ال���� م� ال�قاالت ال�ي سّ�اها 

 إذ ی�افي ه�ا ال��ّخلُ  - ل�� إ��انا م�ه بها بل م� �اب االح��اج –الفعلي ل�فه�م الالئ�ّ�ة 

 ه�ا ال�فاق ب�صف ح��مة  .الّ�ولة الف�ن�ّ�ةعل�ها ل�ي تأّس�� ا ��اد�َ ال
ّ
ولق� ��ف اإلب�اه��ي

في ال�ع� وال��ه�، و�ن �ان� م����ة في ال�ق�قة وال��ه�، ح��مة ال���ة «  االح�الل �أّنها

وعلى أ� ال�ال��� �ان� فال ��ّ�قها أح� في دع�� ال��اف�ة على اإلسالم، ألنها إن �ان� 

و�ن �ان� م����ة فال�����ة  )...( ال���ة فالال���ة ال هّ� لها بل ال مع�ى لها إّال م�� األد�ان

  2  ».�صه�ها م�� اإلسالم على ال��

ال����� ال�ي عق�� ق�ونا م� ع��  م�� ب�ا�ةفالّالئ�ّ�ة أو العل�انّ�ة ال�ي ت�ّ��ها أورو�ا 

ف�ل الّ��اسة ع� الّ�ی� أ� ال ت�ّخل للّ��اسة في على �ل م�احي ال��اة، ت�ّ�ل  ����ةه���ة ال

اإلدارة دائ� مع و�ان الّ��خ في ص�ام . ش�ون الّ�ی�، وال ت�ّخل للّ�ی� في ش�ون الّ��اسة

وع�ا . الف�ن�ّ�ة في نق�ه ت�ّ��ها الّالئ�ّ�ة على ال�رق دون ت���قها على أرض ال�اقع في ال��ائ�

ول�ّ� ذل� الف�ل « :ذل� إلى ان�قائّ�ة ف�ن�ا في ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� ع� الّ��اسة، ح�� �ق�ل

                                                           
، ب��وت، )1954-1952(، 4ثار، جاآل��� ال���� اإلب�اه��ي، ـم 1

ّ
  .261، ص1997، دار الغ�ب اإلسالمي

 .�113 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم�� 2
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�الف�ل،  ف���ر الق�ان��... �قي مق��را على ف�ن�ا وح�ها، ول� �ق�ع ال��� إلى ال��ائ� 

  1» .ول�ّ�ها تقّ��ها �الّ��ّف�ات ال�ي ت�عل الف�ل تأك��ا لل�صل

 الّ�اف� للعل�انّ�ة م� خالل و 
ّ
 ال�ق�قي

ّ
ه ع�ه دفاعت�ّ��ه ب�ی�ه و ���ّلى م�قف اإلب�اه��ي

في �ّل مّ�ة ت��ه� ف�ها ح�ماته، �إذالل ال��ل���، وت���ف أئّ�ة م��ا����، وته��� ال��اج� 

وه�م عق��ة الّ��ح�� ب����ع ال��افات وال��ع الّ���ّ�ة، وال����� �الّ��انة  و��اء ال��ائ�،

  وق� .ال����ّ�ة
ّ
ال��� ال�ي ألّ�� ��ع� م��ّنح ب�� ال�هل والفق�، والّ�ل  �هلهتفّ�غ اإلب�اه��ي

وف�ح م�اع�ها  س�اس�ها ال�عّ�فّ�ة في ت�ن�� دی� ال��ائ����، ��النف�ن�ا بوال��ف، فأف�� 

  . في ��� ه���ه�

فع�ل�  ،ال�ی� اس�ع�ل�ه� �أدوات لل��ّ�� في ش�ون الّ�ی� واألوقافكان لف�ن�ا ع�الؤها 

ت���� �ائفة تق�م لها ب�ل� مّ�� ت�ّ��ه� رجال الّ�ی�، ت���ه� على  « ل����ه اإلسالم على

أنف�ه�، وعالق�ه� �الّ�ی�،  ، وت�ّوضه� على األسال�� ال���مّ�ة ح�ى ی���ا)ال���فّ�ة(الّ��و� 

وصل�ه� �األّمة، وت��ه�ه� في مه�ة أخ�� غ�� الّ�ی�، حّ�ى �ع�ق�وا أّنه� ی�ّدون ع�ال لل���مة 

   2» .ورجالها ال � ودی�ه

 م� عق��ة وع�ادات وأخالق 
ّ
 ��ّل ما ���له الّ�ی� اإلسالمي

ّ
ولق� اه�ّ� اإلب�اه��ي

ُأف��، ف�ارب العقائ� ال����ة وال��ع والّ�ذائل أّوال، ومعامالت، واس�ه�ف ب�ل� إصالح �ّل ما 

  .ثّ� دعا إلى الع�دة إلى اإلسالم الّ���ح

� إلى الّ�عائ� الّ�عّ��ّ�ة ال�ي ���اج ال��لال�ع� الّ�ی�ي ال�� ی��ّ�ق إلى في إ�ار و 

 ه�ه ال��اس�ات ل����� رسائل إصالحّ�ة، مع�فة مع�اها وال���ة م�ها
ّ
ی�ّ��  اس�غّل اإلب�اه��ي

  .الّ�ی� ال�� �ه ت��ّ�ك اله�� وت�ه� الّ��ائ�بها الّ�ع� ���ورة الّ��ّ�� �

 على ن�ح األئّ�ة والّ�امع�� �الع�ل على  
ّ
ف�� مقاالته ال�ي رّ�� ف�ها اإلب�اه��ي

ال�� ل� �فّ�ت ف�ه الف�صة ) دروس ال�ع� في رم�ان( االس�فادة م� الّ�روس الّ�م�انّ�ة مقال

م�ل�ة الق�ن ((وعل�ه� أن ���ح�ا لألّمة  « :األّمة ال�ي ت��ّ�� ت�� ن�� االح�اللللّ����� ��ال 
                                                           

 .��172 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص ـم� 1
 .117ص ال���ر نف�ه،  2
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، وهي ه�ه ال�عاملة ال�ه��ة ال�ي تعامل بها ال���مُة دی� اإلسالم ومعاب�ه وأوقافه ))الع����

وشعائ�ه م� حّج وص�م، و�ّن أحّ� م�ّل به�ه الّ�روس ال��ار�ة وما ف�ها م� خ�� ورح�ة وسالم 

   1».�ت هللا ل�ال �ل� االس�ع�ارهي ب�

وم� مقاالته ال�ي ی�اجي ف�ها الع�� و�ف�غ أش�انه، م��ّ��ا ماضي األّمة ال���� مقالة 

كّ�ا نل�قي ف�� على مل� ات��ت أر�انه، وعلى عّ�ة ت�ّ��� : �ا ع��«  ):م� وحي الع��(سّ�اها 

��ف، وعلى جّ� ال ی��ل اله�ل أس�ابها، وعلى ح�اة ت��ع الّ��ف والّ��ف، وتأخ� �ّل ���فة �

��اح�ه، وا����ان ال یلّ� الّ��� ب�احة فأص���ا نل�قي ف�� على اآلالم والّ���ن، فإن 

أن�اناه�ا ال�عّ�د فعلى الّله� وال���ن؛ أص���ا نل�قي ف�� على ع��دّ�ة لغ�� هللا، أق�رناها في 

  2» .أنف��ا فأص��� عق��ة �الع��دّ�ة �

واح�ا تل� اآلخ� ن��ه ���ق�ي أح�ال ال�ل�ان اإلسالمّ�ة ) ع�� األض�ى(وفي مقال 

ور��ها �االح�الل ال�اث� على رق��ها، ففل���� والّ��ال اإلف��قي ال���لة أراض�ها، وج���ة 

وت���ا الفاق�ة ه���ها، وسائ� دول العال� الع�ب ال��ه��ة خ��اتها، وم�� ال��ل��ة س�ادتها، 

إخفائها، بل أب�زها  فيال�� ت�اك ال��ائ� ح�لها، حقائ� م���ة ل� ت�فع ف�حة الع��  اإلسالمي

 ل��ّ�� أّن �ّل ما تعان�ه ه�ه األم� إّن�ا س��ه واح� وه� االح�الل األورو�ي
ّ
والّالف�  .اإلب�اه��ي

�ة والّ��اور، للّ��� ه� تعّ�� ال�ات� ع�م ذ�� الّ�عائ� ال�ي ت�عّل� �الع�� �الّ��ح والّ�لخ وال�عای

�غ��� وال م�اص م� إع�اد العّ�ة ل ،و�أّنه ی��� ال����ه �أّن الّ�ب��ة ال�ق�ق�ة هي تل��  األّمة

ال ت�ّ��ا أّن الّ�عاء . ع���� م�ارك إذا أردت�، سع�� إذا اس�ع�دت�: أّیها ال��ل��ن «  :ال�ضع

و؛ و�ّن�ا ی���ها أعّ� ُ�ِعّ�، واس�عّ� وح�ه ی�ّد االع��اء؛ إّن ماّدة دعا ی�ع�، ال ت��خ ماّدة ع�ا �ع�

  3» .���عّ�، فأعّ�وا واس�عّ�وا ت�ده� أع�اد��، وت�ه� أم�اد��

  ب����� ال��ائ�ّ��� في عق��ته�، 
ّ
حاول� ف�ن�ا ���ى األسال�� ت���ه الّ�ی� اإلسالمي

فع��ت إلى ت���ع ال��افات، وت��ی� عق�ل العاّمة �إیهامه� ب�ج�د أول�اء صال��� ��اه�ن 

                                                           
 .���316 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص ـم 1
 .545، 544ص ال���ر نف�ه، 2

 .533ص ال���ر نف�ه، 3
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وق� ساع� على ان��ار ه�ه ال��ع . هللا في ت�ق�� دع�اته�، وجل� الّ�زق له�، ودفع الّ�� ع�ه�

الّ��ك �ا� وج�دها ق�ل االح�الل ل��ل الّ�اس إلى ال�ع� ع� ج�ه� الّ��ح�� لعّ�ة أس�اب  وم�اه�

فق� �ان الّ�اس ��ّ�ون الّ�حال إلى الق�اب . م�ها جهل ال����ی�، و��ع الّ��نة، وتهاون األئّ�ة

 ال�����ة في ر��ع ال���، ف�ق���ن حفالت الّ�ار، و�����ن الّ��ور، و����ل��ن الغ�� م�

وق� اس�غّل ال�عّ��ون ه�ا الغ�اء فاس��ل�ا على أراض�ه� وأم�اله� �الّ�ی� والّ��ا  . أص�اب الق��ر

  .فل� ��ف��ا ماله� وال دی�ه�

  أمام  
ّ
ه�ا ال�ّ� م� األوهام، وال����� ال���ّني م� الّالوعي �ان على عات� اإلب�اه��ي

ّ��اب �ال���ة وال��ع�ة ال���ة، ال �الع�ف و�خ�انه في درب الّ�ع�ة رّد ال��ائ�ّ��� إلى جاّدة ال

ونق�أ في قان�ن ج�عّ�ة العل�اء ال��ل��� ال��ائ�ّ��� في ماّدته الّ�اسعة . والّ��ف�� ال�� ی�ّل� الّ�ف�ر

فال�اج� إذن أن ن��أ ���ار�ة تل� ال��ع وال��افات ���ق ح���ة تق�ب م� أذواق  «: وال�ّ���

ات وَصَف� الِفَ�ُ� م� ذل� الّ��ب سُهل تلق�� العق��ة الّ����ة الّ�اس، فإذا مات� ال�� وال��اف

  1 ».وتلّق�ها الّ�ف�س �الق��ل

 له�ه الّ�اه�ة مقاال �امال سّ�اه 
ّ
ف�ع� أن بّ�� ) أع�اس الّ���ان(وق� خّ�� اإلب�اه��ي

َرَد وال��ارات هي أماك� الن�هاك ح�مات هللا وارت�اب ال�عاصي م� ف��ق وف� �ر أّن ه�ه ال�ُّ

له�ه ال��ائ� ل��فّ���ن، و�ّنا على  –إن شاء هللا –و�ّنا  «: قائالالّ��لي ع�ها واخ�ال� ، دعا إلى 

�ا ق�م�ا أج���ا داعي هللا، وال ت����ا . إح�ا�ها لعامل�ن، و�ّنا لل��ی� ع� ه�ه ال����ات لعائ�ون 

ف�وعها ُمف��ة للعقل  داعي الّ���ان، �ا ق�م�ا إّن أص�ل ه�ه ال����ات َمف��ة للعق��ة، و�نّ 

وال�ال، و�ّن�� م��ول�ن ع�� هللا ع� ج��ع ذل�؛ �ا ق�م�ا إّن�� ت�فق�ن ه�ه األم�ال في ح�ام، و�ّن 

ّنها مّ�ا أُهّل �ه لغ�� هللا؛ ف�� أف�اك� �غ�� ه�ا فه� ت����نها ح�ام ال ��ّل أكلها، أل الّ��ائح ال�ي

  2 ».مف�ي الّ���ان، ال مف�ي الق�آن

القار� له�ا ال�قال یلّ� به�ه الّ�اه�ة ال����ة ال�ي مّ�� ال����ع، و��رك م�� إّن 

� ���قة الحَ و�ُ . تغلغلها في أوسا�ه، بل صارت عادة م�����ة ب�یلة ع� الع�ادة ال���وعة
                                                           

، اآلثار، ج 1
ّ
 .86ص، 1م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 .358، 357صم�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�،  2
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ال�ات� في وصف وع�ض ه�ه العادة وم�اه�ها ال�ي ال �ق�لها العقل، ثّ� ف�ح م�ّب��ها 

م�ها، ثّ� ت�ض�ح ال�اس� األك�� ف�ها أال وه� األف�اد ال�ی� ��اق�ن  ومعاون�ه� وال���ف��ی�

 على االل��ام ���هج الّ�لف . كال��اشي إلى ه�ه ال�هال�
ّ
وم� ه�ا ��ه� إص�ار اإلب�اه��ي

الّ�الح في ب�ان العق��ة ال�ّقة في ت�ح�� هللا عّ� وجّل، وه� �عل� �ق��ا أّن ال��امه ه�ا س��عله 

ة الّ�ع� ال�� ُج�ل على ه�ه العادات ال�ي �ع�ق� أّنها م� ص��� الّ�ی� إن ل� في ص�ام مع عامّ 

  .   ت�� هي الّ�ی�

 :� الّلغة الع��ّ�ةالّ�فاع ع -2

ت�ّ�ل الّلغة أح� أر�ان ه�ّ�ة الّ�ع�ب، و��ا أّن الع��ّ�ة هي لغة ال��ائ�ّ��� ال�ي بها   

 
ّ
ن��صه، فق� �ان� م��ه�فة إلى جان� الّ�ی�  فه��ا تعال��ه، وفقه�او  ،ارت���ا �الّ�ی� اإلسالمي

ف�ان ل�اما على �ّل م� له ذّرة م� م��ولّ�ة على ه�ا ال���، أن ی�ود ع�  -ك�ا أش�نا سا�قا–

  . ح�اها

جلّ�ا في ال��اب ال�� ألقاه في ال��م ال��ص على ر�� اإلسالم �الع��ّ�ة و��ه� ه�ا 

إّن ج�عّ���� ه�ه أّس�� لغای��� ش��ف���، له�ا في  « :قالال�اني لالج��اع العام لل��ع�ة ح�� 

 م�ل� به�ا ال��� م�انة ال ت�او�ها م�انة، وه�ا إح�اء م�� ال�ی� اإلسالمي 
ّ
قل� �ّل ع��ي

 –و�ه�ه الّ��ائّ�ة 1» .و�ح�اء م�� اللغة الع���ة
ّ
الغا�ات، له�ا  األّمة �لّ  �ق�ت -ح�� اإلب�اه��ي

�أبى ل�� هللا واإلسالم أن ت�ّ�ع�ا لغة ��اب هللا ولغة و  « :خا�� أع�اء ج�عّ�ة العل�اء قائال

�أبى ل�� هللا إّال أن ت�جع�ا إل�ها ال ل����ها، بل ل����ا بها الف��لة اإلسالمّ�ة في . اإلسالم

  2» .نف�س�� ول����ا بها ال��اة ال�ي ی���ها هللا م���

  أ�ه�و 
ّ
الع��ّ�ة خّ� أح��، وأّن الّ�عل�� به�ه أّن الّلغة على ال�اضح  إص�ارهاإلب�اه��ي

� على أس� ص���ة وم�اهج سل��ة وم�ام�� نافعة ت�اعي �ِ ع�ُ الّلغة ال ی�تي أكله إّال إذا اُ 

ال تعل��ا ���ل واألّمة ت��� تعل��ا ع��ّ�ا ��ای� الع�� وقّ�ته ون�امه  « :أّك�ثقافة الّ�ع�، ف

                                                           
 .133، ص1ثار، جاآل�� ال���� اإلب�اه��ي، ـم� 1
 . 135ص��ر نف�ه، �ال 2
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ل��ا ع��ّ�ا عل�ه �ا�عها، وف�ه أث� ی�یها، وله ��� تعواألّمة ت. وت��له ن�ر ال��تج�اث�� الف�اء، 

وت��ت على اع�قادها أّن  –إّن ه�ه األّمة تع�ق� . مالها م� روح، وعل�ه ما عل�ها م� س�ات

، وش�� في �قائها، وق� ال�قى على ال�فاح في س��لها 
ّ
 والّ�ی�ي

ّ
لغ�ها ج�ء م� ��انها الّ��اسي

  1» .الّ�ی� والّ��اسة، فل� ���لف له�ا ف�ه رأٌ�، ول� �ف��ق له�ا ق��ٌ 

 على ه�م و��� ه�ا الّ�ك� ال�هّ� في ب�اء ��ان األّمة،
ّ
 لق� ع�ل االح�الل الف�ن�ي

�ار��ه مفي ه أسال��وم� . ��ق �الّ��غ�� تارة و�الّ��ه�� تارة أخ�� وان�هج م� أجل ذل� عّ�ة 

  هعُ م�لّلغة الع��ّ�ة ا
ّ
، وفي ه�ا ال��اق  ��� اإلب�اه��ي عّ�ة مقاالت ع��نها إ�القا لل�عل�� الع��ي

 وال���مة(
ّ
��ّ� ال��ائ�ّ���  ف�ال�، ����ّ�ةالق�ّ�ة ه�ه ال، وق� أ�ه� ال��امه ب)الّ�عل�� الع��ي

��ّ�م االس�ع�ار اإلف�ن�ي الّ�عل�� على  « :ون��ه �ق�ل في إح�� ه�ه ال�قاالتب�عّل� لغ�ه�، 

ال��ائ�، و�ف�ضه على أب�ائه وفي و��ه؛ فأعِ�ْ� ل�يء واح� ُ��ّ�م في و�� وُ�ف�ض م�ل�ي 

و��  في و��؛ وم� ع�ف االس�ع�ار مع�ف��ا �ه ل� �ع�� ول� ی��ه�؛ خ��صا في

، وال �ار، فل� ی�� م�ه ل��ا إال تعّ�قهكال��ائ�، لغ�ه الع��ّ�ة، ودی�ه اإلسالم؛ و�� أنه�ه االس�ع

ع��ا إال هّ��ه، فان��ع خ��اته الّ���عّ�ة م� أی�� أهله، ثّ� ت�ّلل إلى م�ان الّ�ف�س ل���ع 

مانه� م� تعّل� اإل��ان م� قل��ه�، به�ه ال�سائل ال�ي م�ها ت���� م�اج�ه� على ه�اه، وح� 

 دی�ه� ولغ�ه�؛ فلّ�ا رآه� هّ��ا ودّب�ا، وأ�ق� أّنه� رّ��ا أوضع�ا وخ��ا رماه� به�ه الق�ان�� ال�ي

        2».�ع�ها ��ّل و�ع�ها �غّل، وج��عها �ق�ل

 أوج� له ع�اق�ل ت��ل دون الّ����ل أّنه  وم� أسال��ه أ��ا
ّ
إن ل� ���ع الّ�عل�� الع��ي

، أو ب�أخ�� ت���ل ع��ّ�ة إّما �ع�م ت�ل�� رخ�ة الّ�عل�� ل�� ی��� ف�ح م�رسة ،�ه العل�ي ال�افي

���ی� ساعات ال��ارس �فارغ ال�����، أو  ام�، أو ب�عّ�� تلق��ه� ب�نافي تل� ال��رسة ال�الم��

 الّ�عل��َ  ف����ُ  « ال��ائّ�ةال�ي �ان� تقّ�م في الف��ات الف�ن��ة ل�ف��� ساعات ال��ارس الع��ّ�ة 

والع�ر ال�� ت��عه م�ه� على ه�ا االض��اب ه� . على الّ�عل�� اإلف�ن�ي ، وال ���لُ الع��يَّ 
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ونق�ل ن�� إذا ل� ت�� األماك� �اف�ة له�، فل�اذا تق�ل�نه� م� أّول ی�م؟ ... ! ع�م وج�د األماك�

 و�فى إنّ : ول� أن�ف�ا لقال�ا
ّ
ورأی�ا م� آثار ذل� ...ق��نا ال�ح�� ه� معاك�ة الّ�عل�� الع��ي

ال��نامج في ���� م� ال��ارس اإلف�ن��ة ت��ی� ساعات الّ�راسة ال��ائّ�ة إلى الّ�اعة ال�ام�ة 

  1» .للقان�ن الّ�ائ� في ج��ع ال��ارسخالفا 

 أ�ق� أّن ف��ة االع��از �الّلغة
ّ
الع��ّ�ة ال ت��ّسخ في األذهان  و���� الق�ل إّن اإلب�اه��ي

وال ت�رع ب�رتها في الّ�ف�س إّال ب����ة الّ��ء على ح�ها وال��اومة على تعّل�ها في ج��ع م�احل 

  .  الّ�عل��، حّ�ى تع�ي ث�ارها، ف���ن الّ��اب ال��ائ�ّ� ال�اعي ��ال و��ه، ال��رك ل�اج�ه ت�اهه

  :إصالح ال����ع -3

 العارف
ّ
م�رك ع��قة نا�عة م� واقع إن�ان  ���ون م���عه ن��ةٌ  كان� لإلب�اه��ي

ق� و  .ف�ه ���� س�اسات اإلدارة الف�ن�ّ�ة وعادات سّ��ة تفّ���� وم�اكله�، ال��ائ��ّ لق�ا�ا 

 ع�ض 
ّ
بّ�� أث�ها في ال����ع ال��اكل وأس�اب تفّ��ها، ثّ� االج��اعّ�ة في مقاالته اإلب�اه��ي

 اق��ح وم�� تأث��ها عل�ه، ثّ� 
ّ
–في م��لة الّ�الق ف .ال�ل�ل ال��اس�ة م� وحي الّ�ی� اإلسالمي

 في  -م�ال
ّ
على تهاون ) الّ�الق(، مقالة ع��نهاال�ي ال ن� على ت����ه، ی�ّ�� اإلب�اه��ي

ف���ه فإّن تفّ�ي . الفقهاء في تعل�� الّ�اس ض�ا�� ه�ه الّ�اه�ة ال�ي ال ���ز االس�ه�ار بها

اكل اج��اعّ�ة �الّ�رجة األولى، بل ل�هّ�ر الّ�جال ع� جهل وس�ء فه� الّ�الق ل�� راجعا إلى م�

���ج الّ�جل إلى الّ��ق،  «: القإذ . لع�م الّ�فاه� ب�� الّ�وج��وقّلة وعي في اس���ام آخ� حّل 

�اله�ا  وأو ��ل� في ال�قهى، و���لف مع آخ� في شأن جل�ل أو حق�� ف��لف أح�ه�ا أ

و���اق� آخ� مع صه�ه . وت���� أس�ة، وت���� ب��� حان�ا ف���ن الّ����ة خ�اب ب��، �الّ�الق

�اله�ا �الّ�الق، وت��ن الّ����ة تق��ع أرحام وت����  ز�ارة أو اس��ارة ف��لف أح�ه�ا أوفي 

ل� و����ا ما ت�ّل� الّ�وجة به�ه األ��ان واالل��امات العاب�ة، وهي ال تعل� م� ذل� ش��ا و ... ف��ة

 األسل�ب نف�ه في ت���� الّ��ائ� ب�ق��� الع�اق� ال�خ اّت�عوه�ا  2 » .ت���� ف�ه
ّ
��ة اإلب�اه��ي

                                                           
، ع��ن ال��ائ�،  1

ّ
 .249 – 247ص م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 .331، 330صال���ر نف�ه،  2
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أیها ال��ل��ن إّنه ال أشقى م� اب� ال��ّلقة، و�ّن أ�اه  « :القال�ي ت��ّ� ع� تف��� األس� ف

 في ح�� أّمه ال��ّلقة شقى ب�ع�ه ع� أب�ه، وشقى أب�ه 
َ
��ق�ه أّوال، و��قى �ه أخ��ا، فإذا ُرّ�ي

إّن األّمة ال ت�ع� �أ�فالها صغارا، وال ت��فع  .��ا تغ�سه أّمه في نف�ه م� �غ� له وحق� عل�ه

�أوا م�قّل��� في أح�ان اآل�اء واألّمهات، م�لّق�� ل�روس الع�ف وال��ان م� به� ��ارا، إّال إذا ن

ل�� شع�� أی�ر� ال���اهل�ن في الّ�الق ماذا ج��ا على . قل��� م�عا�ف��، ال م� قل� واح�

  1 » أنف�ه� وعلى أب�ائه� وعلى أّم�ه�؟

  :ال��ا�ة: ثان�ا

، إال أّنها ت��ّ�� ع�ه فّ�ا م� ف��ن الّ��� األدبي شأنها ت�ّ�ل ال��ا�ة 
ّ
شأن ال�قال األدبي

ف��ة تع��ه� في إق�اعه� �یه�ف �الّ�رجة األولى إلى �الم بل�غ �، ���نها تلقى م�اش�ة أمام الّ�اس

ح�اته�، و�ع��� ف�ها ال���� على أسال�� لغ��ة، وح�ج م��قّ�ة م� أجل ت�ص�له� رسال�ه 

ق�ون ازدهارها في ال ة م�احل، ف�ع�ال��ا�ة �ع� مّ�تولق� . إلى رأ�ه ال�� ی�م� �هاس��ال�ه� و 

، ان���ت في ع��ر  -��ا س�� ذ��ه –األولى ���� ت�ّف� ع�امل ساع�ت على ان��ارها 

االن��ا� إلى م�ض�عات م��هل�ة ت�ور ح�ل الع�ات الّ�ی�ّ�ة، وصارت لغ�ها م��ّلفا ف�ها، 

  . ���ل أسل��ها إلى الّ�قل�� وال���د

األم�� ع��  �ه�ر « ال س��ا �ع� االح�الل الف�ن�ي ان�ع� ه�ا الف�وفي ال��ائ� و�ع� 

�ع� ال��ّقف�� ال��ائ�ّ��� ال�� مل��ا ناص�ة الق�ل وأدر��ا خ�� ال��ا�ة في الّ�ع�ة القادر و 

ف�اّصّ�ة ال��اسة في تل� ال��� م� أب�ز  )...(إلى ال�هاد واس��فار ال�ی� ��ار��ن األع�اء

الّ��ات ال�ي نل��ها في إن�اج ال���اء في ذل� الع��، ألّن ال���� �ان في م�قف ���اج 

  2» .معه إلى أن ی�ع� الّ�اس إلى الق�ال وم�اف�ة الف�ن�ّ��� الغ�اة 
ّ
دون أن ن��ى الّ�ا�ع ال�ی�ي

  . ����ع �ان م��ّ��ا ب�ی�هال�� ت�ّ��ت �ه ال��� ال�� �ان ن���ة ح��ّ�ة ل

                                                           
، ع��ن ال��ائ�،  1

ّ
 .331صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، )1974-1830(ت�ّ�ر ال��� ال��ائ�� ال��ی� ، ع�� هللا ر���ي 2
ّ
، دار ال��اب الع��ي

 .17، 16ص، 2009ال��ائ�، 
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ضعف� ل��وف تّ��ل �ال��اة األدبّ�ة والّ�قافّ�ة والف��ّ�ة و «وعادت ال��ا�ة إلى ر��دها 

والّ��اسّ�ة، فق� ه��� االس�ع�ار على ال�اقع وأّث� في م���اته، ف�ان تأث��ه ق�ّ�ا على أداة 

و�ان أن ان���ت في دائ�ة ضّ�قة �ع��ة ع� واقع ال����ع  )...( ال��ا�ة أ� الّلغة الع��ّ�ة

إلى ال��اج� والّ�وا�ا و�ات� تقل��ا لع��ر االن��ا�، بل أشّ�  -م�ل الّلغة –و��وفه، وآوت 

  1» .ضعفا م�ها س�اء م� ح�� أسل��ها أو م�ض�عها

م�  إّن ما أصاب األّمة م� ه�ان على ج��ع األصع�ة جعل �ل�ة العل� ال�ی� ت�ّ�ج�ا

الّ�وا�ا، وال�ی� �ان� له� ف�صة االح��اك ��امع الّ����نة ی�اجه�ن ت�ّ�� اس��جاع الّ��اث 

. فاج��ع�ا للّ����� ل�ل�، وان�ه��ا أسل�ب ال��ّ�ب و�ن�اء ال��عّ�ات. الّ�ائع لغة ودی�ا وثقافة

م� الف��ن وغ��ها  –مّ�� أسه��ا في �ع� ال��ا�ة  و�ان� ن��ة م� عل�اء الّ�ی� ال��ائ�ّ���

وشار��ا في ف�ة، اقال��اد� ال�ّ  أّس��او خ�� ال��عة، وألق�ا ت��ات، ال�� فعق�وا  -األدبّ�ة

�عل� م��ّودی� ، إذ �ان�ا م��ّ�ع�� ب�قافة واسعة، وم��ّ�س�� لغة راق�ة، و ةال��اس�ات ال�ی��ّ 

،
ّ
ال��ائ�ّ�ة، كان� ج�عّ�ة العل�اء ال���� الّ�افئ ال�� ت�ع�ت ف�ه ال��ا�ة  « ح��ش�عي

وت�ّرج� في االرتقاء، ل�ا أوالها عل�اء ه�ه ال��عّ�ة م� الّ�عا�ة وااله��ام، ووّف�وا لها م� أج�اء 

م على أن ُ��ّ�� ی�م  1934الّ��ّ� واالزدهار، خاّصة ع��ما اّتفق�ا في ال��ت�� الّ���ّ� لعام 

  2 » .كامل في آخ� االج��اع لل��� والق�ائ�

ال��ا�ة ب��ّ�ع ال��اس�ات، و�ان مع�� م�ام�� ال��� ی�ور ح�ل ت�ّ�ع� م�ض�عات   

وق� ع�ل� ج�عّ�ة العل�اء جاه�ة  .ال��اع� الّ�ی�ّ�ة، خاّصة تل� ال�ي ُتلقى في صالة ال��عة

على ت���� ه�ا الفّ� م� خالل الّ��ّل� م� ق��د الّ�قل��، وم� رتا�ة ت��ار ال��ض�عات 

، عة����ّ الالق�ا�ا � م� ُصل� اه��ام ال��عّ�ة فق� ع�� بـكان ال�اقع ال�ع� ال�ّ و . الق���ة

ف�عل� م� ال��ا�ة وس�لة إلصالح األوضاع �ال��ّ�ق إلى �ّل ال����ّ�ات، ف���ت ال�عي في 

وق� �ان  « ل��ّل�ا م������� بها، ،ف���ةع��ّ�ة دون إغفال ال��ّ�ث بلغة أوسا� الّ�ع�، 

ال�� اّت��وه  ال��ا�ة ق��ا، و���ّلى ذل� في الق�ار العل�اء ال��ل��ن �ق��ون إلى ت���� ف�ّ 
                                                           

 .25، 24صت�ّ�ر ال��� ال��ائ�� ال��ی�، ، ع�� هللا ر���ي 1

، ، ع�� ال�ل� ب�م��ل2
ّ
 .45صالّ��� الفّ�ي ع�� ال���� اإلب�اه��ي
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في ال��ت�� الّ���ّ� لعام أر�عة وثالث�� وت�ع�ائة وألف، ح�� أج�ع�ا أم�ه� على أن ُ��ّ�� 

وف�ح ه�ا ال�اب ل�ّل م��عّ� م� ال�اض���، ����  )...( ی�م �امل في آخ� االج��اع للُ���

  1» .غ�� خارجة ع� دائ�ة األدب والعل� والّ�ی�أن ت��ن ال���ة م����ة قابلة للّ���، 

اه�ّ� اب� �اد�� ب��ص�ل األف�ار وت�ّ�� ال�ض�ح والّ�ّقة في اخ��ار األلفا�، ب���ا ت�ّ��  

 �االه��ام �األسال�� ال��انّ�ة 
ّ
  «وال�ع��� ال���ل إذاإلب�اه��ي

ّ
إذا  -رح�ه هللا -كان اإلب�اه��ي

� ل�انه، ی��ّف� �الّ�رر م� م�ف��ه، ق�آنا وح�ی�ا، شع�ا  ت�ّ�ث اع��ل وت�ّه�� ع��اه، وان�ل

ون��ا، م�ت�ال ال��� �الّ�اعات، فال ����ه الّ�ع�، وال ی���ف ع� ال��ض�ع مه�ا ت�ّع�� �ه 

أ��افه، �����د ما ��اء، ثّ� �ع�د ح�� ت�ّقف، و�أّنه �ق�أ في ��اب، �ان ق�ّ� الّ�اك�ة، ���ص 

  2» .اب� ال���على أن ���ن عل�ه حاض�ا إن غ

 ام�ل� لق�   
ّ
فّ� ال��ا�ة ف�ان خ���ا بل�غا ش�اعا، عال�ا ��ا ���� في داخل اإلب�اه��ي

ه، وساع�ه على ذل� حّله وت�حاله، ف�ان ال ی�ع م�اس�ة إال وألقى ف�ها خ��ه، ال��� وخارجَ 

الع��ّ�ة، ونق�  الّ�فاع ع� ال��� واألّمة اإلسالمّ�ة والعق��ة والّلغة�ی��اول ف�ها ق�ا�ا ع��ه 

  :و���� ت���ف ه�ه ال��� ح�� م�االت ال��اة إلى. االح�الل الع���ّ�ة اتس�اس

  :ال���ة الّ�ی�ّ�ة-1

 شه� رم�اندروس و الّ����، ��اس�ات الّ�ی�ّ�ة �ال��ل� ال���� خ�� ال��عة والوهي   

 وهي ال�ي ر�� ف�ها  .ال�ع� واإلرشادفي 
ّ
ال����ع وت�ع�ة ه�ه ال��اس�ات �إصالح اإلب�اه��ي

مق��فا ون��� على س��ل ال��ال . ف��اول ال��اكل ال�ي �عان�ن م�ها واق��ح العالج ال�اجع ،أف�اده

نع�، إّن أّ�ام  «: ���ّ ه 1368رم�ان  17في خ���ه في ذ��� مع��ة ب�ر ال�ي ألقاها م� 

�اة ال��ل��� أزهى أّ�امه�، الّ���ات ع�� العقالء أع�� م� أّ�ام الّ�خاء واله�اء، وأّ�ام ال�الء في ح

وأج�� عل�ه� نفعا، وأ�قى ذ��ا، وأخل� أث�ا، وال��ّرخ�ن ال�ق�قّ��ن ه� ال�ی� ُ�ع��ن ب��� جان� 

ل��رس الّ�اس   -ال أول�� ال�ی� ���دون ال�قائع س�دا –ر م� األح�اث الّ�ار��ّ�ة ال���� ااالع��

سق�� الّ�ول وأس�اب عّ�تها وت��ن م�ّلفاته� خ�� مع�ان لألج�ال ال�ق�لة ل���ّ�� ��ق   أس�اب
                                                           

 .277الّ��� األدبي في ال��ائ�، ص ف��ن ، ع�� ال�ل� م�تاض1

، ، ع�� ال�ل� ب�م��ل2
ّ
 .47صالّ��� الفّ�ي ع�� ال���� اإلب�اه��ي
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ال�ّ� والّ�قاء، وت�ل� م�ال� الّ�ش� والُه��، وال أخال ح�ی��ا الّل�لة ی��اول غ�� ذل� ال�ان� 

الّ�ار��ّ�ة، م� ُغّ� أّ�ام�ا  - �اع��ار آثاره�ا –إّن ی�م ب�ر، و��م أح� لُ�عّ�ان  .األهّ� م� ال�قائع

فلق� �ان األّول ن��ا، و�ان الّ�اني ���ا، أف�ان ی�م أح� شّ�ا على ال��ل���، وه� �عل��ن ما 

  1»س�� اله���ة؟

 
ّ
اس�غّل واقعة تار��ّ�ة �ان ف�ها الّ��� حل�ف ال��ل���  وخالصة ال���ة أّن اإلب�اه��ي

في ال�ق�  –وذّ��ه� . ه� وز�اء أنف�ه�رغ� قّلة عّ�ته� وع�اده�، وع�اه إلى قّ�ة إ��انه� وعلّ� هّ��

 إذا مّ�ه��ّ�� على أّن ���ة الع�د وز�ادة الق�ة ل��ا ض�انا للّ��� به���ة أح� ل�ي ی - نف�ه 

و�ّن م� �ق�أ ه�ه الع�ارات �فه� ال�غ�� ال�� �ق��ه ال����، . الغ�ور والّ��ع في ُح�ام الّ�ن�ا

فه� ی��� أس�اب الف�ل إلى تهاون األف�اد ع� ت���� األوام� ال�ي م� شأنها تغ��� م��� 

و��ه� ال��ام . الّ�ار�خ، فهي �ف�لة �قل� م�از�� ال�ع��ة م� ه���ة إلى ن�� والع��

 في ت���ف ه�ه ال�ادثة ال�هّ�ة في تار�خ األّمة م� أجل ق�ف ه�ه ال��وة م� اإلب�ا 
ّ
ه��ي

  . ال��اسة واإلرادة في قل�ب الّ�امع�� م� أجل الّ�ه�ض

  :ال���ة الّ��اسّ�ة - 2

 ه� ق�ا�ا ت�عّل� ���اسة الّ��ام ال�اك�خ��ة  وهي  
ّ
وق� خاض . م�ض�عها األساسي

 في ه�ا الّ��ع م� ال
ّ
ُ���، ف��اول ش�ون و��ه ال���ّل م� ع���ّ�ة وت�عّ�ة و�ذالل اإلب�اه��ي

وص�اع شع�ه مع االح�الل الغاش�، واه�ّ� ���ون األّمة اإلسالمّ�ة ف�فاعل مع �ّل األح�اث، 

  .وعّ�� ع� م�اص�ته لل�ع�ب ال�قه�رة، ف�ان ل�انه سل��ا على الّ�ل�ة

وم� أم�لة ال��� الّ��اس�ة الق�ّ�ة ال�أث�� م� ح�� الّلغة وال����ن، خ��ة ألقاها   

ال�ف�د الع��ّ�ة واإلسالمّ�ة في األم� ال�ّ���ة، ارت�ل ف�ها م�ض�عا  أمامم 1952ب�ار�� س�ة 

�ف�ح م� خالله س�اسة ف�ن�ا ذات ال�جه��، ف�� جهة ت�ّ�� الّلقاءات الّ�اع�ة ل�ّ�ّ�ة الّ�ع��� 

. ل�ل�ان��ي في س�اساتها الّ�ال�ة له�ه اّ� ش�ل م�ّ�لي ال�ل�ان ال���ّلة، وم� جهة أخ�� تول

  ! أّیها الّ�مالء ح�لة األقالم... أّیها اإلخ�ان  «: على ف�ن�ا ِقهِ وه�ا ال�ق��ف �عّ�� ع� ح�

                                                           
، )1952-1940(، 2ثار، جاآل��� ال���� اإلب�اه��ي، ـم 1

ّ
 .298ص  .1997ب��وت، ، �1، دار الغ�ب اإلسالمي
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�ار، أحق�قة ما ت�� ع��ا� أم خ�ال؟ إخ�ة �ّ�ح� به� األق�ار، وفّ�ق�ه� ص�وف الّ�ه� في األق

حّ�ى ما یل�قي رائح م�ه� ������، ثّ� ����ع�ن في ه�ه الّل�لة وفي ه�ه ال�ل�ة على غّ�ة وعلى 

غ�� م�عاد، ��ا ت���ع أش�ات الّ�ه� في إّ�انها وفي م�انها، ت��لف م�ها األل�ان واألش�ال، 

العا��ة  وهي م��ع شقائ�ا، وهي الّ�ف�ة –أحّ� أّن �ار�� . و���عها الّ��� والّ��� وال��ال

ت��ل ل��ة ع� عادتها ف���ح ل�ا أن ن���ع ب�� ح�ا�اها ه�ا االج��اع الّ�ائع؟ فل�ال  -في وج�ه�ا

حق�ق لألو�ان في أع�اق�ا، ول�ال عه�د ��� أن ن�عاها ل��ارنا، ل�ّ�ا نغف� ل�ار�� ج��ع ما 

��ا ذل� دماٌء في تأبى عل جّ�ته عل��ا م� ج�ائ�، ون��� لها به�ه ال���ة ج��ع الّ�ّ��ات، ول��

ت�ن� ت��ل، وشع� في ال�غارب الّ�الثة ُ�ع�ب، وش�اب ُتف�ح له الّ���ن وال�ع�قالت، وُتغل� 

فه�هات أن ن�فح ع� �ار�� أو . في وجهه ال��ارس وال�عاب�، ودی� في ال��ائ� م��ه� ال��امة

ل� ی� م�ها إال  ن�اف�ها �ع� أن ج���ا ال�ّ� م� ث��اتها، وه�هات أن ��ّ��ها دار العل�، م�

أن ی�ع�ها عاص�ة الّ��ر م� ل� تغَ�ُه م�ها إال الّ�ل�ات، وه�هات أن یلّق�ها دار  اتالّ�ل�، وه�ه

رمى الّ��ق �ار�� به�ه األفالذ، ف�ا���ا األم�  )...( ال��اواة م� ل� تعامله إال �اإلج�اف

وخ���ا في م�ّ��ة األم�، ه�ه ال��ّ��ة ال�ي سّ��� �غ�� اس�ها، وحل�� �غ�� صف�ها، وما هي 

فق�اءه، وما هي إال س�ق ُت���� ف�ه إال م��ع �ق�د أق��اؤه ضعفاءه، و���ق ألغ��اؤه 

  1». ))مع��((و)) الغ���((�ه أص�ات  �أغلى مّ�ا �ان� ُت���� )) األص�ات((

 ونالح� م� ه�ا ال�الم ال�� ���ل في �ّ�اته ����ا م� الغ�� والّل�م ضّ� ال���لّ 

 
ّ
األسف وال���ة م� ه��ة األم� ال�ّ���ة ال�ي تغ� ��فها ع� الّ�ل� م��له م� ، و الف�ن�ي

 أ�ه� م�قفه الّ�اب� م� ال���ّل فقا والّ�عّ�ف ضّ� ال����عف��،
ّ
ل �ل�ة ال�ّ� في أّن اإلب�اه��ي

عق� دار ف�ن�ا، غ�� آ�ه �الع�اق�، فاس�غّل ف�صة الّلقاء �إخ�انه م� الّ��ق ل��ّ� ف�ه� ف��ة أّن 

ب�اقع  ف�ن�ا و�ن نّ��� ه�ه ال��ت��ات فغ�ضها ت���� ص�رتها أمام الّ�أ� العام، ول��ّ��ه�

  . إ��ال ص�ته� إلى ه��ة األم�شع��ه� ال�ّ� وواج�ه� في 
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  :الّ�قافّ�ة ال���ة -3

 وت���ّ� ،   
ّ
وهي ال���ة ال�ي ت��ل م�ض�عاتها الف�� والّ�قافة واألدب، وه�فها تعل��ي

وق� . ���ه�ف ال���� م� خاللها م���ع�� ذو� م���� ثقافي ���ح له� �اس��عاب ال��ض�ع

 في ه�ا الّ��ع م� الُ���، فأسه� في ت�س�ع آفاق ال�ع�فة، وت�ف�� 
ّ
�ّل خاض اإلب�اه��ي

، وت���� الّلغة الع��ّ�ةال
ّ
  .��ادرات ال�ي م� شأنها خ�مة الّ�عل�� الع��ي

تل� ال�ي ألقاها في ق��ة ال��ا�ا ���اس�ة ف�ح ونأخ� م�اال ع� ه�ا الّ��ع م� ال���،   

، �الغة���دة الّ���، وقّ�ة الّ���، و�ان �المه ح��ا  اجامعها وم�رس�ها، وق� ت�ّ��ت معان�ه

، و��اعة أسل��ه في اإل��ال والّ�أث�� وم�اع�
ّ
  :نف��ة، دّل� على وساعة �اع اإلب�اه��ي

إّن م�ت األم�، وح�اة األم�، لف�ان م��وقان م��ع�الن في  :أّیها اإلخ�ان، أیها األب�اء «

، وح�اتها �الغ��، ال ی��� به�ا ذوق وال ن�ابه�ا م� ال�ضع الّلغ�ّ�، ���ت األرض �الق��

م� مع�ى ح�اة الف�د، وم�ت الف�د، ه�ه ح�اة م��ودة،  فه�، و�ّن مع�اه�ا ألوسع وأجلّ م��� وال 

جعة �ع�ه إال في ال��م اآلخ�، وتل� ح�اة م��ودة األس�اب ی��ابها الّ�عف ف�عالج، ر وم�ت ال 

، و�ع�ض لها االن�قاض و�لّ� بها ال��ض فُ��او�، و����ها ال�ه� ف�ق��، و��ر�ها االن�الل ف���ّ 

ة أزه� وأع��، عّ�وا ه�ا ال��م فات�ة ألّ�ام عل��ّ ) ...( �ّم�، وت�ل� آفاقها �ال�هل فُ��ار �العل�ف�ُ 

انف��ا ف�ه وأف�� وأض��، عّ�وه �ال���لة م� ل�ح القار�، عّ�وه مقّ�مة ل��اب م�عّ�د األسفار، 

لع ُسع�دها، وأُع���� م� األع�ال، ال م� اآلمال، اجعل�ه ن��ذًجا ألّ�ام ال���ق�ل، و�الًعا م� ��ا

ال ت�عل�ه خ�اما و�ن �ان م��ا فإّن  )...( أن �ق�� ��� الّ��� ف��عل�ه خ�اما ألّ�ام�� الق���ة

  1».ال��� ت�ه� �ه الّ��اح

  :ال���ة ال�فلّ�ة -4

��� م�اس� لقى في م�اس�ات الّ����� أو الّ�ه��ة أو الّ�أب��، فهي ف�صة لهي خ��ة تُ 

 �ال��اس�ة، وس�د س��ته وم�اقفه
ّ
ون�� اإلب�اه��ي ی��� ع� ذل� ف���� �ّل ه�ا ب�اقع . ال�ع�ي

  .أخ� الع��ة م� ال��ث�األّمة وتار��ها، م�اوال ت�ع�ة ال����ع�� ون��ه� 
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وفي ه�ه ال���ة الّ�أب��ّ�ة ���اس�ة ت���ع ال��اضل ال��ائ�ّ� علي ال�ّ�امي، خ�� 

 
ّ
  :م�ّث�ة قائالع�ارات ام ال��ّ�ع�� �أماإلب�اه��ي

إّن ه�ا الّ�اب�ت ال��ض�ع ب�� أی���� ال ���ل ج��ان ش��،  :أّیها الّ��ان... أیها اإلخ�ان  «

ق�عة م� ال��� ال��ائ�ّ� ... و�ّن�ا ���ل ق�عة م� ال��� ال��ائ�ّ� ُف�ل� ع�ه ثّ� رّدت إل�ه

 .  ف�لها ع�ه �ل� ال���، ثّ� رّدها ع�ل هللا

إّن الف�ار م� الّ�ل� والّ�غّ�ب في س��ل ال�ّ�ّ�ة ���عة ق���ة في الّ�ف�س ال����ة،  ! أیها اإلخ�ان

وما ه� ف�ار وال هي غ��ة، و�ّن�ا ه� ال�ّ� �فّ� مغل��ا ل��ّ� غال�ا، و��ُ�ر م�ل��ا ل�ِ�د �ال�ا، 

ابل إلى ��عان �ه�ت في إب�اه�� ح�� هاج� م� � –وهي ال�� �ّله  –سّ�ة هللا في ال��ّ�ة 

و�ه�ت في م�سى ففّ� م� م�� إلى م�ی� ل�ع�د . في فل���� وال��از ل�غ�س ب�ور الّ��ّ�ة

فهاج� م� مّ�ة إلى ی��ب ) صّلى هللا عل�ه وسّل�(إلى ف�ع�ن �آ�ات رّ�ه، و�ه�ت في م�ّ�� 

 وفي ه�ه ال�ل�ات القل�لة ��ه� اإلب1»...ل��جع إلى مّ�ة ُم��ِ�ع القّ�ة م��ود األس�
ّ
�اه��ي

�ها �غ� على ه�ا الُ��اب ال�لل، اع��ازه واف��اره به�ه الّ���ّ�ة ال�ي رغ� فق�انها، إال أّن مآث

ف�ادت ت��ن ه�ه ال��اس�ة ال����ة ت����ا له�ا ال��اه� وته��ة له ���� ال�ات�ة وتأس�ه 

  .�األن��اء وال��سل��

 ال���� إّنه ام�ل� ناص�ة 
ّ
الّلغة، وقّ�ة ال�أث��، و�الغة وخالصة الق�ل ع� اإلب�اه��ي

ت�ّل على ال��امه �الّ�فاع  راس�ةٍ  ال��اب، وسعة ال�ع�فة، �اإلضافة إلى ت�ّ��ه الّ�ائ� ���اد�َ 

  .ع� مقّ�مات األّمة م� دی� وو�� ولغة

 :الّ�سالة: ثال�ا

، وهي �الم ُی�سل م� ش�� إلى آخَ� م����ا على الّ�سالة فّ� م� ف��ن األدب الّ���ّ�ة

واإلخ�انّ�ة ته�، والم�اء و س�ع�ل� وس�لًة للّ��اصل ب�� األالّ�سالة الّ�ی�انّ�ة وا: وهي ن�عان. �رق ال

  .وهي ال���اَدلة ب�� األص�قاء واألق��اء

   �ن الّ�سالة �ان�ــــ�� نال�ه ال�قالة وال��ا�ة، ��ام الّ ـــــــالة في ال��ائ� �االه�ــل� َت�َ� الّ�س  
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ف��� لها الّ��ف ع�� ف��ن الّ��� األدبي األخ�� ال�ي  ،م��ودة م� الّ�اسم�ّجهة إلى ف�ة 

وال��الت وال��اب� ال���لفة أب�ابها ف�اع�تها على االن��ار، إّال أّن�ا ال ن��� وج�د رسائل ذاِت 

 ��ا «وق� . �ان رّوادها ش��خ ج�عّ�ة العل�اء -رغ� قّل�ها -ق��ٍة أدبّ�ة رف�عة 
ّ
 اس��اع اإلب�اه��ي

عه� ف�ه م� ج�ال في الّ�ع���، وقّ�ة في الّ�ف���، وم�ه�ة في الّ�����، و��اعة في فّ� ال��ا�ة 

؛ ف���ل� �ه م� ال شيء األدبّ�ة ب�جه عاّم أن ���ح ه�ا الفّ� ق���ه، و��ّ�ئه م�ان�ه في ال��ائ�

 في ال��ائ� إلى الّ��اء في شي
ّ
ء م� االع��از إلى م��لة أح��؛ ف��فع ب�ل� رأس الّ��� األدبي

  1».والف�ار

م�ت�� الّ�قافة اإلسالمّ�ة نّ���ه ال��عّ�ة ال�ل�ونّ�ة ب��ن�، في رسالة �ع�ها إلى أع�اء ف

 ع� ال���ر ���� ان�غاله
ّ
، وهّ�أه� ف�ها على ت�ف�� هللا إّ�اه� ل����� ه�ا اع��ر اإلب�اه��ي

 :أّیها اإلخ�ان «: ال��فل، وشّ�عه� على م�اصلة ال�ه�د، ون��ه� ب����� أق�اله� في ال�اقع

أن أك�ن م� حاض��ه وم� ال��ار��� ل�� ��ه�  -م�� دعا داعي ال��ت�� فأس�عَ  -ت�ّ���

ة اإلسالم�ة، في و�� م��ّلع للّ�قافة اإلسالمّ�ة، ال�����ع في ب�ائه وتع���ه، ول�� أع�الي لل�قاف

عاق��ي ع� ح��ر م�ت�� الّ�قافة اإلسالمّ�ة، وع�ى أن ت��ن أع�الي شف�عة لي ع�� إخ�اني 

  ...فال ی�م�ن�ي ب�ق���

أع���� �ا� و���ف الّ�قافة و��وح ال�ّ� م� ع���� أن ته�ّ��ا �ال�اضي : أّیها اإلخ�ان

ِصل�ا م��ق�ل الّ�قافة اإلسالمّ�ة ��اض�ها ال�ع��،  .دون ال���ق�ل دون ال�اض� أو �ال�اض�

واق�ع�ا م� ه�ه الّ�ل�لة الّ���لة عّ�ة حلقات هي ه�ه الق�ون ال���ة، فال ت�ّ�وا بها إال للع�ة 

  . واالع��ار، إذ ل�� ف�ها ما ُ��ّ�ف وال ما ��ّ�� س�عة ال��ل���

�ل�ن، فاح�روا أن �ق�ل�ا ع��� �ع� اآلن ما س�ف��ق�ن غ�ا وس�ق�ل�ن الّ�اس ع��� ما �ق

إّنه� قّ�ال�ن، و�ّنه� ما زال�ا ح�� �ان�ا و�ان أسالفه� األق���ن، �ق�ل�ن ����ا وال : كان�ا �ق�ل�ن 

��اح� ((�ع�ل�ن ش��ا، و�ّن عال� الع�ل ل� �ع�ف لعل�اء الّ�ی� م�ه� ف��لة إال الّ�لق�� 

  2»)).الف��لة
                                                           

 في ال��ائ�، ص  1
ّ
 .310، 309ع�� ال�ل� م�تاض، ف��ن الّ��� األدبي
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 إلى م�ی� ال���� العام لع�الة ق�����ة ���� ف�ها تعّ�ف وفي رسالة �ع�ها 
ّ
اإلب�اه��ي

عّ�ال ب��� ت��ة في ع�م ر�� خّ� الهاتف ال�اص �الّ��خ الع��ي ال���ي ح���ا ��ل�ه أع�اء 

ن�ّ� في أّن م�ل�ة ال���� ال  « :��ّ��ن ف�ها �ع�ل في خّ� الهاتفال��عّ�ة، وفي �ّل مّ�ة �

تا�عة لل���مة، خاضعة ل��ّ�فاتها، وال ن�� في أن ال���مة ُت���� وت�ا�عه في ه�ا الق�� 

أح�ه�ا عاّم، في : على ال������� في ه�ه ال��ل�ة وعلى ع�الئها ب��ع�� م� ال��اق�ة

ت�ّ�ة رقٌ� )) ب�س�ة((في ) ...(األح�اث العاّمة �ال��وب، والّ�اني خاّص لق�م م���ص��

ه ال��ل�ة ال�ي أن� م�ی�ها، فهل ت����ع أن ُت�ل� س��� ل� ی��فع �ه صاح�ه ول� ت��فع م�

ول�ّ�ه� �ّل�ا  )...(صاح�ه نائ� رئ�� ج�عّ�ة العل�اء، وم�ی� معه� اب� �اد�� )...(س�احه؟ 

إّنه ل� ُ���، أو إّنه معّ�ل : �ل��ه ل� ���ع�ا في ال��اب م� عاملة ال�ل�ف�ن إال إح�� �ل����

 م� إدارة عل�ا، ألّن م�ل��ها في الع��، و�ّن�ا  )...(م��لّ 
ٌ
وال نع�ق� أّن ه�ه ال�عاملة وحي

ن�ّ� أّن األم� ال �ع�وا إدارات ت�ّ�ة ال����ّ�ة، وأّن م��أها ��ٌ� ل�اح� الّ�ق�، وحق� عل�ه، 

  1».وان�قام م�ه، ف�ّ�وا ���ء ص��عه� ل��ل�ة ال���� الّ�ه�ة وال��ارة معا

 وع�مه على م�اجهة ه�ه وال��فى ع� القار� 
ّ
ال���وق�ا�ّ�ة �أسل�ب س�� اإلب�اه��ي

  .  ���ج ف�ه ب�� ال�ّ� في ��ح ه�ه ال���لة، والّ����ة م� سفاهة م�ّ���ها

 ال ����ل إال ب��� رسالة 
ّ
م�اجاة م���رة ((إّن ال��ی� ع� فّ� الّ�سالة ع�� اإلب�اه��ي

ج�ع ف�ها ص�ق فق� . �� ال���� ب� �اد��ال�ي ���ها في رثاء ص��قه ع* ))ل�واعي الّ��ورة

عّ�� ف�ها ع� ح�نه الّ��ی� لف�اق ع��� عل�ه ل� و  ،الع�ا�ف، و �الغة الع�ارات، وقّ�ة األلفا�

ك�ا  اء والّ�ّ�اء في س��ل ت�ق�� الّ�ه�ة،��� م�ّ�د رف�� درب، بل �ان أًخا تقاس� معه الّ��ّ 

  :في م�فاه �ق��ة آفل� عّ�� ع� ح��ته لغ�ا�ه ع� ت���عه ���� وج�ده 

  ! �ا ق�ُ�، ما أق�َر َهللا أن ���� عَلً�ا مأل الّ�ن�ا في ش�� «

                                                           
 .304، 303، ص 2م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، اآلثار، ج 1

 م�ّ�� الغ���� مقامة، إال أّن ع�� ال�ل� م�تاض صّ�فها في خانة الّ�سائل ألنها خل� م�  *
ّ
اع���ها تل��� اإلب�اه��ي

 اب��أها �الّ�الم وخا�� بها ع�� ال���� ب� �اد�� م�اش�ة
ّ
  .     الّ�او� وال��ل ال���ال، ثّ� إّن اإلب�اه��ي



 م�اه� االل��ام في ��ا�ات : الف�ُل الّ�اني
ّ
 والّ�افعي

ّ
 اإلب�اه��ي

 

97 
 

، ما عه�نا ق�ل� رمً�ا، وار� ش�ً�ا، وال م�احًة، ت�اُل �أصا�ع الّ�احة، ثّ� تل�ه� فل�ا دائ�ا، �ا ق��ُ 

  .وت��� ����ا سائ�ا

  .فالق��� م�� وال�ع�� على الّ��اء، ال خّ� اس��اء، �ا ق��، ق� ف�ل ب���ا و���� خّ� ال��اء

�ا ق��، أت�ر� م� ح���؟ وعلى أّ� ال��اه� اح����؟ إّن� اح���� على أّمة، في رّمة، وعلى 

  .عاَل� في واح�

�ا ق��، أی�ر� م� خّ��، وقارب شّ��، أی�ر� أّ� ��� س��ّ� حاف�اك؟ وأّ� مع�ن س��ن 

����� وأّ� ف�ى �ف�اك؟ ف��ح ال�اف���  كّف�اك؟ وأّ� ض�غامة غاب س����ل �ف�اك؟ وأّ� ش�خ

ماذا أودع�ا ف�� ح�� أودع�ا؟ وو�ح ال��ّ�ع�� م� ذا شّ�ع�ا إل�� ی�م شّ�ع�ا؟ وم� ذا وّدع�ا م�� 

إذ وّدع�ا؟ إّنه� ال ی�رون أّنه� أودع�ا بّ�اَء أج�ال في حف�ة، ووّدع�ا عامَ� أع�ال �قف�ة، وشّ�ع�ا 

  .  خ� سف�ةخ�ن أسفار، و�ل�عة اس��فار، إلى آ

وسالم عل�� في األّول��، وسالم عل�� في اآلخ���، وسالم عل�� في العل�اء العامل��،  ...

  1».وسالم عل�� في ال���اء الّ�ّ�انّ���، وسالم عل�� إلى ی�م الّ�ی�

�أس�ى ع�ارات  ال��ّ�ة وال�فاء، وعام�ةه�ا ال�ق��ف م� رسالة ���لة مأل� ��عاني 

ال�ق�ی� والع�فان، ت�ّلل�ها وقفات �قّ� ف�ها �ف�ل ه�ه الّ�ّلة م� العل�اء في ث�اته� على ال�ّ�، 

و��ّ�� ف�ها إخ�انه ��هّ��ه األساسّ�ة في ه�ه ال��اة أال وهي االس���ار على الّ���� ح�ى 

 وسالم على ش��ه ال�� غّ�� ورّ�ى « :ال�ص�ل أو ال��ت على ال�ّ�، فقال
َ
، وأجاب داعي

�ا، وفّ�� م�ه غ�العل� ف�ه ولّ�ى، وآث� في ت�ج�هه خ�� اإلسالم، فقّل� اإلسالم م�ه صارما 

وسالم على إخ�ان �ان�ا معه ب�اة الّ��ح، وح�اة الّ��ح، و�ان�ا س��ف ... لل��ل��� َمع��ا ع��ا

اإلسالم أن ���ع�ا أو ال�ّ� ال�ي بها ���ل، وأل��ة الّ��ق ال�ي بها �ق�ل، أب� له� عّ�ة 

ی�ّل�ا، وأب� له� ه�ا�ة الق�آن أن ی��غ�ا ه� م�هاجه أو ��ّل�ا، وأهل� العالَ� زلُل العل�اء ف�قاس��ا 

���ف العل� أن ال ی�ّل�ا؛ ت�ابه� الّ��ل على الّ�اس فاّت��وا س��ل هللا س��ال، واف��ق الّ�اس 

  2».ش�عا ف�عل�ا م�ّ��ا وح��ه ق��ال
                                                           

 .659 - 657، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1

 .655ال���ر نف�ه، ص 2
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 ل� ��ّل ف��ى في ت���ع إخ�انه وم�ازرته إّ�اه� رغ�  و��ه� جلّ�ا أنّ 
ّ
ع�م اإلب�اه��ي

فأخ�ج ل�ا . وج�ده �ع��ا في ال��فى، فل� ی��ه ذل� ع� اإلب�اع في ص��اء قاحلة و��وف قاه�ة

  . قّ��ة اس��ّ� بها الّ��ادة في ه�ا الف�ّ ق�عة فّ�ّ�ة 

 :ال�قامة: را�ًعا

 ال�ي تع��� الّ��ع ع���ً ُتعّ� ال�قامة م� ف��ن الّ��� 
ّ
��ّ��ها ع� الف��ن  ا أساسّ�ااألدبي

 على ی� ب��ع الّ�مان اله��اني �فّ� قائ� . األدبّ�ة األخ�� 
ّ
وق� ن�أت في أواخ� الع�� العّ�اسي

تع��� جامع ألحادی� أدبّ�ة، أن�قة األسل�ب، س�اقها س�د ق�� وم�ارها على  «ب�اته، فهي 

 ه� الّ�او�،  1».غة والعل� واالج��اع��ة وع�ض ج�ان� م� اللّ ال�ُ 
ّ
و���ن ��لها ش�� خ�الي

 في 
ّ
، وأبي ز�� ال��وجي

ّ
  ...مقامات ال�����ّ كع��ى ب� ه�ام في مقامات اله��اني

 ول
ّ
 ، ���ها )س�ع ال�ّهان(سّ�اها  *سل�لة م� مقامات إلب�اه��ي

ّ
،و لغ�ض إصالحي

ّ
 أدبي

خالف ب�ل� ق� و واّت��ت مقاماته ه�ه ش�ل ال�قامة، أما م���نها ف�ان ف�ه ن�ع م� الّ���ی�، 

سعى ف�ها ح�� غ�ض ال�قامات ال�ع�وفة وه� اإل��اف م� خالل مغام�ات ال��ل مع الّ�اس، 

لل��ام الع�ب، نق�ا الذعا كان� ه�ه ال�قامات . ال�عي ل�� الّ�ع�ب ، ون��إلى نق� الّ�اه�

 ع� رأ�ه اله�ّ�ة ع�دة إلى إلى ال، ودع�ة الّ�ع�بضا له�� اس��هاو 
ّ
ال���ّ�ة، عّ�� ف�ها اإلب�اه��ي

حّل �األّمة م� ه�ان ���� ل�ا ��، وأسى عّ�ا ���لج في نف�ه، م� غ���اح�ه ال�عه�دة 

.  ، وان�غاله� ع� شع��ه� �الغ�ص في ال�لّ�ات، وخ��عه� لالح�الل األوروّ�يام��ّ تهاون ال

 ة�ی��ّ وال ةج��اع�ّ رغ� جّ�ّ�ة ال��اض�ع ال�ي ت�ّ�ع� ب�� اال اخ��ّ ال ها�أسل���ّ��ت ه�ه ال�قامات ت

 ال�ل��مة به�ه الق�ا�ا ال����ّ�ة ���ل واضح م� خالل . �اسّ�ة�ّ الو 
ّ
وت�ه� ش��ّ�ة اإلب�اه��ي

                                                           
  .12، ص1985ع�� الّ�ح�ان �اغي، رأٌ� في ال�قامات، دار الف� للّ��� والّ��ز�ع، األردن، 1

 ل� ی���� ه�ه ال�قامات ��ا ی���ئها أص�اب ال�قامات م�ل ع�ارات حّ�ث�ا فالن، أو ح�ى فالن غ� أنّ ر  *
ّ
... اإلب�اه��ي

الّ��ع، أّنها تل��م في أسل��ها : مقامات ألس�اب م��لفة أهّ�ها) س�ع ال�ّهان(ی� إال أن ع�� ال�ل� م�تاض عّ� أحاد

 ال�� ال �قّل ف�احة ع� اس���رّ� لّ وأّنها م� ح�� ال��� وال
ّ
غة ت��ه ال�قامة، مع اع��اده على ش���ة  �اه� ال�ي

 ال����ّ�، إضافة إلى أّن ه�ه ال�قامات الّ��عة ال����رة هي
ّ
 . ج�ء م� ��اب م���� ل� ُی��� ال���ع أو س�وجي

، الّ���ة ال���ّ�ة للّ��� والّ��ز�ع،: ُی���
ّ
، 1980ال��ائ�،  ع�� ال�ل� م�تاض، ف� ال�قامات في األدب الع��ي

 .272، 271ص
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م�مة ال�ف��ة، ف�ها ال�ّ  «:، قائالذل�، وق� عّ�� ع� ح��ا وال��ّف�ة ح��ا آخ�رسائله الّ����ة 

والّ�ع��ة ال����ة، و ف�ها الّ�ق��ع وال�����، وف�ها الّ����ة وال�����، وف�ها اإلشارة الّالم�ة، 

وف�ها الّلف�ة ال�ام�ة، وف�ها الع�ل لألب�ار وما أقّله�، وف�ها الّل�ع للفّ�ار وما أك��ه�؛ فلعلها 

���ي ش�ً�ا م� ث��ة الّ�ّ�ة، ونغّ�� أواخ� ه�ه تهّ� م� أب�اء الع�و�ة جامً�ا، أو ت�ّز م�ه� خامً�ا، ف

  1».األس�اء ال���ّ�ة

�ٌل للع�ب، م� ح�ل ق� اض��ب، وشّ� ق� و  «: ففي ه��مه على ال�ّ�ام الع�ب قال

ف��ٌل للع�ب م� مل��ه�، وو�ٌل للع�� . ُق�� ال��ل، على الُع��� والُ���ل. حّل وال أق�ل ق� اق��ب

  ...ُصعل��ه�وو�ٌل للّ�وم م�  �،هم� سل��

ما أك�َ� ال�ل�ك وأه�ن الع�ا، وما أك�� الّ���ف وأقل الغ�ا، س��ف، �الّ�راه� الّ���ف، 

  ...ه�ه ال تق�ي، وتل� ال ُتغ�ي؛ ونع�� الع�و�ة �ا� م� مل� ال ی�فع، وس�ف ال �ق�ع

 
ّ
خ�اف�؟ ال�ّ� ساف�، والع�ّو �اف�، والق�ّ� �اف�، فعالم ت�اف�، خ��� إلى : أّیها الع��ي

و�ل� إّن ال��اف�ة ال ت��ن إال في ال����ك، و�ّن ال�ّ� ت���ه الّ���ف ال الّ���ك؛ وو��� إن 

ال��اف�ة ال�ه�ة إلى ال�ه�ة، �ال���ة م�ته�ة، م�ل� األم� ُم��ف، والّ�اضي ����ه ووضعه ذو 

�قامة فه�ا ال�ق��ف م� ال 2».عقل س��ف، إّنه� ل���ا م� ش�ل�، و�ّنه� م�فق�ن على أكل�

الّ�ان�ة إن�ار للع�ب ��ل�ل ال���ذم ال�� ی��ئ �االن�ثار إن ل� ُ��ّ�ك�ا ساك�ا، وت���خ له� على 

ه�ا الّ��ات ال�� �غّ��ن ف�ه، واس��فاف به� ل���ه� وت�اذله� ع� ن��ة الّ�ع�ب ال���ّلة 

 ��ا ��اك ح�له م� م�ائ�، فال ����� إلى تل� آن�اك،
َ
 أن �عي

ّ
اله��ات  ون�ح للف�د الع��ي

  .  الّ�ول�ة ال���ازة إلى الّ�ال�

 �ّ�� وفي ال�قامة الّ�ادسة ت
ّ
تقاع� ال��ل��� ال���ّلة ����  فل���� علىاإلب�اه��ي

  ،*وع�م أخ�ه� األم� ����ل ال�ّ�، في ال�ق� ال�� �ان ال��آم�ون ��ّ���ن و��ّف�ون وع�ه�

                                                           
 .595، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
  .600، 599ال���ر نف�ه، ص 2

ل��ن�ل وول� (م إلى الل�رد 1917ن�ف���  2ی�م ) آرث� ج��� بلف�ر(وع� بلف�ر ه� رسالة �ع�ها الّ��اسي ال����اني  *

 لل�ه�د �فل����) رد� روت��ل�
ّ
  .ی�ّ�� ف�ها �اس� ال���مة ال����انّ�ة إن�اء و�� ق�مي
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وش�ا��� ت��و لإلغ�اء إثَ�  �ق���،ثاٌر للغ�ب في فل����، ل� ت��� عل�ه ش��ة م�   «:فقال

ش�ا���؛ و��م في أع�اق�� ب��م حّ���، ت���ه غ���ة ال�اء والّ���، ف����ه نع�ة ال��� والّ�ی�، 

، وتعادوا م�ّل���، وت�اع�ا م��ل���، وتعاووا م� �ل ح�ب، أن���� ی�م ت�ادوا م�����

ب�ف�س م� ال�ق� ثائ�ة، ا صل�ان، وتهاووا م� �ل ص��، ذؤ�ان، تق�مها ره�ان، وغ��ان، ت�ّلله

تاهللا ما ضاع� فل���� ال��م، ول�ّ�ها ضاع� ی�م ُوع�وا بها، ف����ا ...  وقل�ب �ال�غ�اء فائ�ة

إلى الع�ل، ور���� إلى ال�الم، بل ضاع� ق�ل ذل� �ق�ون، م�� ن�� ق�ن صه��ن، ف��ار��� 

  1» .�الّ��ر، ول� تأخ�وا ال��ر

أّما في ال�قامة األخ��ة فق� ت�ّ�ث ب�وح مل�ها األخّ�ة والع�ف على ال���ان الّل��ّ��� 

هي ��ابل�، و��قة، - ال�الد إلى ثالثة أقال��  �قّ�� ب���ان�ا ال�يال�ی� �ان�ا ت�� س���ة 

 ا�ا م� �ع�� ب�قه، فإذا أص�ات رجعهارٌق في ب�قة، ِش�� «:به�ف زرع الف�قة ب��ه�، فقال -وفّ�ان

في اآلذان خالف وف�قة، ووقعها في الّ�ف�س أسى وح�قة، و�ذا ِف�ق م� رفاق ال�هاد تعاد� ف�قة 

و�ذا الغ�ب م� . ارقه: ف�قة، و�ذا إن�اج ذل� �ّله ول�ٌ� في خ�قة، وقابلة ت�ه� في األه�ا� وتق�ل

ّ�ع�اء الّ�ام�ة و�ذا ال�ت� مف�وٌق، والقاع�ة ف�وٌق، وال��ى �الذل� اله��ل ال�ل��م ی�ایل ش�قه، 

 -ال���و�ة في �ّل و�� –م��وٌق، وص�اع ب�ي األب �أی�� ب�ي األّم م��وٌق، و�ذا الق���ّ�ة 

ت��و في ه�ا ال��� ال���وب ق�وُنها، و�أبى إال ال�قّ�� في ال�هاو� ح�ونها، و�ذا صف�ٌة م� 

و�ح فّ�ان، هل أتا  )...(تار�خ مل�ك الّ��ائف تعاد، ف�لقى مّ�� �ع���ن على الّ�ف��� واإلسعاد

  2» .ن�أ وّزان؟ شال بها ال���ان، فهي ره��ة أح�ان

ت�ّ�ه ���ة الّ�ل���ات ع� تار�خ ل���ا ال��ی�، ال�� ت�ّ�� �الف�قة والقار� له�ه ال�قامة 

حالة ال�ّ� وال��ر ال�ي أصاب� الّل��ّ��� �ع� ال��ب العال�ّ�ة الّ�ان�ة ال�ات� وال��ّ��، وق� وصف 

اش�ة اإل��الّ�ة، ح�� خ�ع�ا ل����ة اإلن�ل�� ب�ل االّت�اد ��ا سعى إل�ه ال��اه� وسق�� الف

 لق�ا�ا األّمة، ح�� یل�م  .ع�� ال���ار
ّ
وه�ه ال���ة تع��� صادق ع� اه��ام اإلب�اه��ي

  .س��ل الّ�شادإلى إخ�انه الّل��ّ��� على ه�ه ال�ال، و����ه� �الع�دة 
                                                           

 610، 609، ص��� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�مـ 1

 612، ���611ر نف�ه، صال 2
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ه� إب�از  له�ف م� ع�ض ه�ه األم�لةق�ل إّن افي نها�ة ه�ا ال����، ���� أن ن

 ال�ي تّ�ف�ت  االل��ام�ع� م� م�اه� 
ّ
 في م��لف ف��ن الّ��� األدبي

ّ
في ��ا�ات اإلب�اه��ي

  . ضائع -لألسف –ل�ی�ا، عل�ا أّن ال���� م� م�ّلفاته ال ت�ال م����ة، و�ع�ها 

 في الّ��اذج ال���ارة ع� م�اع�ه وأحاس��ه الّ�ادقة الّ�ا�عة م� 
ّ
وق� عّ�� اإلب�اه��ي

ش��ّ�ة ق�ّ�ة ش�اعة م�م�ة �ق�ّ��ها، ف�ان �غ�� لل��، و��افع ع�ه ���ى األسال��، إّما 

  .رشاد، وه�ا ح�� ال��ض�ع وال�قامالّ��ح واإل� وأ�الّ����خ والع�اب والّ�أن�� 

بّ�ة وس�لة م� وسائل الّ��ال في م�حلة ما ق�ل الّ��رة ال�����ّ�ة، ف�ان كان� ال��ا�ة األد

 ال�� سّله في وجه االح�الل
ّ
 في ا. القلُ� س�َف اإلب�اه��ي

ّ
�ّلها لف��ن األدب�ة ول�� نّ�ع اإلب�اه��ي

الق���ة، وأدب الّ�حلة ��نها ت�ّ�� أك�� على ال���ح�ة، و شع�ا ونّ��ا، إّال أّني تغافل� ع� 

ة، وال��ا�ة، والّ�سالة وال�قامة ال�ي نال� ق��ا ����ا م� أع�اله ال�قالالّ��ل الفّ�ي، ع�� 

 .ال����رة وال�ي �ان االل��ام ف�ها حاض�ا
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 م�ام�� ال��ا�ة األدبّ�ة ال�ل��مِة ع�� م��فى صادق : ال���� الّ�اني
ّ
  :الّ�افعي

ول�  .الع�ب في الع�� ال��ی�واألد�اء �قاد الأشه� م�  �ع��� م��فى صادق ال�افعي

عل� وأدب ت��ئ أب�اءها الّ�قافة الع��ّ�ة  ذاتِ م� أصل س�ر� م، في أس�ة ����1880 عام

اإلسالمّ�ة، تلّقى تعل��ه األّول على ی� أب�ه، ف�ف� الق�آن، ثّ� ال��� �ال��رسة ال���مّ�ة ف�ال 

ل��ق�ع ل��رس�ه  «الّ�هادة االب��ائّ�ة، وت�ّقف �ع�ها ع� م�اولة الّ�راسة ���� إصاب�ه �الّ���، 

  )...( ب�ف�ه و�ان ه� ف�ها ال�عّلَ� والّ�ل���َ  ال�ي أن�أها ل�ف�ه وأعّ� ب�ام�ها
ّ
و�ان ألبي الّ�افعي

م���ة حافلة ت��ع أش�اتا م� ن�ادر ��� الفقه والّ�ی� والع��ّ�ة؛ فأكّ� عل�ها إك�اب الّ�ِه� على 

الّ�عام ال�� ���ه�ه؛ ف�ا م�ى إّال قل�ٌل حّ�ى اس��ع�ها وأحا� ��ّل ما ف�ها وراح ��ل� 

   1».ال����

 ع� الّ�اسكان 
ّ
  النع�ال الّ�افعي

ّ
ح�� ، الع��ّ�ة ت���� ش��ّ��ه وثقاف�ه فيأثٌ� إ��ابي

 �ّ�س �ّل وق�هوق� . ُع�ف ع�ه ع�ُم إتقانه العاّمّ�ة ال���ّ�ة ���� ص��ه وأصله الّ��ر�ّ 

لالّ�الع على أس�ار الّلغة الع��ّ�ة، وآداب الع�ب، واإلحا�ة �ال���ة الّ���ّ�ة وال��ی� والفقه، 

ك�ا �ان �أخ� ال��قّ�م�ن م�   «ف�عل�ه ع�امّ��ه ی��ّ�� ع� غ��ه �أخ� العل� م� أّمهات ال���

ی�� رأیه�، و�فّ�� معه�، : ؛ ف��أ ب�ل� ن�أة الّ�لفا لف�ٍ عل�اء ه�ه األّمة ع� العل�اء والّ�واة ف�ً 

على االل��ام ف�ّ� ب�ل�  2» .وت���ّفه أف�احه�، وت��اء� له أحالمه� وم�اه�و���ّ�ث بلغ�ه�، 

- وق� ت�في . ذل� حّ�ى آخ� أّ�امه تقال�� وث�� على�الّ�فاع ع� ث�اب� األّمة م� لغة ودی� و 

  .م1937س�ة  -رح�ه هللا

الق�ن  ّ�ة ال�ل��مة، فق� س�ع ن��ه في م�لععَل�ا م� أعالم ال��ا�ة األدبافعي ال�ّ ع�ُّ �ُ 

في  ��اكوقاألّمة و�ان� . األدبت في م�اال�ع�وفة وذات ال�زن األس�اء الالع����، ح�� 

واألد�اء ��� ال���� م� ال�ف�ّ بها �الغ�ب ال�� بلغ م� ال��نّ�ة م�لغا اغ�ّ�  مقارنة ت�لف ����

ال��ارقة، خاّصة م� س��� له� الّ��وف للّ�ف� إلى الّ�ول الغ��ّ�ة واالّ�الع على م�اه� 

 وم�اقفه .ال�قّ�م
ّ
ال�ي مال� إلى الّ��ّ�� �األصالة، واالع��از  م� ه�ا ال�اقع ت�ل�رت أف�ار الّ�افعي

                                                           
، الّ���ة الّ��قّ�ة للّ��� والّ��ز�ع، �  1

ّ
 .31، 30، ص1955، ب��وت، 3م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي

 .31ال���ر نف�ه، ص 2



 م�اه� االل��ام في ��ا�ات : الف�ُل الّ�اني
ّ
 والّ�افعي

ّ
 اإلب�اه��ي

 

103 
 

لق� �ان ناق�ا ع��فا ح�ی� الّل�ان، ال �ع�ف   «؛��اف�ة على الّلغة الع��ّ�ة األص�لةال�الّ�ی�، و 

و�ان� ف�ه غ��ة واع��اٌد �الّ�ف�؛ و�ان ف�ه . ال��اراة وال ����ع األدب في ن�ال خ��مه

الّ�ی�، إذ ال ی�ال م�ه�ا شيٌء قائ� �األساس وال��اء ال ح�ٌص على الّلغة م� جهة ال��ص على 

ف�ان ب�ل� �ّله ناق�ا ع��فا، یهاج� خ��مه على ���قة  )...(م�فعة ف�ه�ا معا إّال �ق�امه�ا معا

 أفق�  1»  ! ���ب ال��ان ض��ة ی��لع لها قل� الّ��اع: ع���ة
ّ
م� واج�ه أن درك الّ�افعي

 م� �ّل ال��ّ���� وال��آم��� وال�هلة ال�ی� ��ع�ن إلى بّ� ال ع� الّ�فاعَ 
ّ
ف��ة الّ�ی� اإلسالمي

. ول� �فّ�ق ب�� الّ�ی� والّلغة، ف���ه �ّل م�ه�ا ���م اآلخ�، بل جعله�ا ��اًنا واحً�ا. اللوالّ� 

��ه� و���ف ف�ان �ف .ل�ل� عّ� �ّل مع�� عل�ه�ا �ال��ا�ة ع�ّوا ل�وًدا، ����ّ� م�ه الّ�ق� الّالذع

  .س�فّ�ل ف�ها ف��ا �ع���� في مقاالت م�عّ�دة، ُج�ع� في  ن�ا�اه� ال��ّ��ة �ال�ّ�ة والّ�ل�ل

 ن��ــــه الّ�ــــعَ� م�ــــ� صــــغ�ه، فقــــ� 
ّ
وتــــا�ع أع�ــــال  أشــــعار القــــ�ماء قــــ�أُعــــ�ف عــــ� الّ�افعــــي

ّ�ــع� ال��ــ�ث��، فاك��ــ� لغــة مّ���ــه مــ� الّ��ــ�غ خاّصــة ل�ــا ت�ّ�ــ� �ــه عــ� أت�ا�ــه مــ� ت��ــّ� فــي ال

والّ��� معا، وق� ساع�ه على ذل� حف�ه للق�آن ال�ـ��� م�ّ�ـ�ا واّ�العـه علـى ��ـ� الّ�ـ��ة وال�ّـار�خ 

ــوقــ� أ. واألدب  ّل
ّ
، ف�ــ�ع نــاف� �ــه شــع�اء ع�ــ�ه م1903أّول دواو��ــه الّ�ــع�ّ�ة ســ�ة ف الّ�افعــي

وه�ــا بــ�أ   «مــّ�ة أصــ�ر دیــ�ان الّ��ــ�ات،و�عــ� . ت�عــه ��ــ�أی� آخــ���ن��ــه ســ��عا، ولــ� یل�ــ� أن أ

 الّ�ـاع� ی��ـاغ� و���فـي 
ّ
 ال�ات� ال�� �ع�فه ال��م قّ�اء الع��ّ�ة، على ح�� أخـ� الّ�افعـي

ّ
الّ�افعي

ال ی��ــّ�ث�ن ع�ـه إّال ��ـا ی��ـّ�ث�ن عـ� شـاع� اســ��ع�ا ، و�ـً�ا ح�ّـى ن�ـ�ه الّ�ـاس أو �ـادوارو�ـً�ا ر 

 ع�وف س�� لعّل و  2»  .، ثّ� ت�ك دن�اه� إلى العال� الّ�انيح�ً�ا إلى أغار��ه الع�اب
ّ
عـ� الّ�افعـي

الّ�ع��ــ� عّ�ــا الّ�ــاع� فــال ��ـ���ع  ،�ّ�لــهتُ  ق�الــ�َ ع� لّ�ـأّن لهــ�  �عــ� ف�ـ�ة مــ� اإلبــ�اعالّ�ــع� ن�ـ� 

 شـاع�ا فـي ن�ـ�ه، ففـي  «شـاع�ّ��ه فقـ�إال أّنـه لـ� ی��ـّل عـ� ، ���ّ�ـةفي خا��ه ���ل 
ّ
�ـّل الّ�افعـي

ـــب�) الّ�ــ�اب األح�ــ�(و) رســائل األحــ�ان(و) أوراق الــ�رد( ـــوح( �ع عــام وـــ ـــب) ي القلــ�ــ ��ع خــاص ــ

  ه�ا ـــ�اهه فال �����ع، ول�ّ�ه مع ع��ه �ع��ف م��ـــاق� اس��ـــــــ�اول ال�ّ ـــع�ّ�ة ما یـــ�ر ال�ّ ّــــ ال� م�

                                                           
، ص 1

ّ
 .106م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي

 .71ال���ر نف�ه، ص  2
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عـ�  فاع�الـه�فه  ،ابل�غً أدیً�ا جعل م�ه �ات�ا م�م�قا، و ى الّ��� الّ�افعي إل��ّجه ف 1».ب�وعة ما �ق�أ

إع�ـاز القـ�آن، حـ�ی�  :��ـ� ومـ� أهـّ� مـا أّلـف. ال���لـ�� وف��ـة ال��ـّ����ز�ـغ والّلغة م� ی� ال�ّ 

الّ�ـــ�اب األح�ـــ�، علـــى الّ�ـــّف�د، أوراق الـــ�رد، وحـــي الق�ــ�، ��ـــاب ال��ـــاك��، رســـائل األحـــ�ان، 

  .القل�

، البّ� أن أشاألدب ق�ل ال��ض في م�ام�� 
ّ
�� إلى خاّص�ة ال�ل��م ع�� الّ�افعي

مقاال ف�ه  - م�ال –�� �، فم��لفة في ��ا�ات ه�ا األدی� ال�� ت�اخل� ف�ها أن�اع أدبّ�ة م�ج�دة

 في ��ا�ة ق��ه غ���ة، وغای�ه م�ها غ�� غا�ة الق «، ع�اص� القّ�ة
ّ
�، �و���قة الّ�افعي

�فّ�� في ال�ادثة فالقّ�ة ع��ه ال تع�و أن ت��ن مقالة م� مقاالته في أسل�ب ج�ی�؛ فه� ال 

 ثّ� تأتي ال�ادثة م� �ع�
ّ
 2» .أّول ما �فّ��، ول�� في ال���ة وال�غ�� وال��ی� وال��ه� األدبي

وال تهّ�ه القّ�ة ��ف�ها  ،ی�ّ�ف ال�ادثة أو ال���ّ�ة ال�ار��ّ�ة ل��مة م�ض�ع ما - إذن–فه� 

  . فّ�ا له ع�اص�ه ال��ّ��ة له

 مّ�� 
ّ
ان�ه��ا ه�ا ال��هج في م�ج الف��ن األدبّ�ة، إذ �ان م� وال غ�ا�ة أن ���ن الّ�افعي

ف��ن األدبّ�ة أال ت���� في ن�اق م��ود صل� األ��اف، وم� ���عة ال «الّ�ا�ق�� إلى ذل�،

وه��ا اس�غّل� ال�قالة الف��ن . بل هي �األواني ال�����قة، �ع�و �ّل م�ها على أخ�ه، و�ف�� م�ه

ل���حّ�ة ال��ار وم� الق���ة رس� الّ���ّ�ات وم� ا ��ة والق��األخ�� فأخ�ت م� ال�ّ 

 في ف� ال�قال ح�� �ان إسهامه ف�ه ع���ا، وق� وق�  3» .ائ�ة الّ�ف�ة الّ�ع�ّ�ةغ�ال
ّ
أجاد الّ�افعي

ال�� تعّ�ض ف�ه إلى ق�ا�ا ) وحي القل�(�ع� �ع� مقاالته ال����ة وال���ّ�عة في ��اب جُ 

ل�ق� العّقاد ) على الّ�ّف�د( ك�ا خّ�� مقاالت ج�عها في ��اب . ال����ع في ش�ى ال��االت

 
ّ
هاج� �ه ك�ا ). إع�از الق�آن(ال�� دخل معه في س�ال جّ�اء س����ه م� ��اب الّ�افعي

ت�� را�ة ( ، ف�ّد عل�ه رّدا ع��فا م� خالل ��اب � في ن��ة الّ�ع� ال�اهليال�� ش�ّ ح��� 

  ). الق�آن

                                                           
 فارس القل� ت�� را�ة الق�آن، دار القل�،  1

ّ
 .48، 47، ص1997، دم��، �1م�ّ�� رج� ال�ّ��مي، ص�فى صادق الّ�افعي

، ص  2
ّ
 .253م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي

 .77ص، 1966، ب��وت، 4م�ّ�� ی�سف ن��، ف� ال�قالة، دار الّ�قافة، � 3
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ت��ّ�� ال��� الف���ة، وال��اه�� الّ�ا�عة، واألسال�� ال�ل�غة، إذ  دی�األ كان� مقاالت

 ف��ة ومع�ى وعا�فة ف���؛ بل �ان� إلى ذل� فّ�ا وأسل�ً�ا  «
ّ
ل� ت�� ال��ا�ة ع�� الّ�افعي

ف�� ذل� ل� ��� �ع��� ال�قالة وق� ان���� في خا��ه مع�ى وف��ة مقالة ت����  )...(وص�اعة

وان�القا م� ذل�  1».أن ُت��� وُت��� إال أن ُیهّ�ئ لها الّ��ب األن�� ال�� ت�ه� �ه لقّ�ائها

  . ال�ل��مة م� خالل م�ّلفاته�اذج م� ��ا�ات الّ�افعي ورد نسأ

  : وحي القل� :أّوال

 ���ه ب�� س��ي   
ّ
م، ی��ّ�ن م� ثالثة أج�اء، 1937م و1934ه� آخ� م�ّلفات الّ�افعي

مقاالت في ) وحي القل�(ی��ّ�� . ن�� ال��أی� األّول�� في ح�اته، ب���ا ُن�� الّ�ال� �ع� وفاته

وق� اع��� . ف��ن م��لفة أهّ�ها القّ�ة والّ�ق� –��ا س�� ذ��ه  –م�اض�ع م��لفة، ت�اخل� ف�ها 

 في الق�� على أح�اث تار��ّ�ة، وع�� إلى الّ���ّ�ات فا
ّ
أ��الها ال�ق�قّ���،  ان�قىلّ�افعي

قّ�ة م��املة ب�� ث�ا�اها مغ�� وع��ة  ودّع�ها �أخ�� ثان�ّ�ة م� ن�ج خ�اله، ل��ّ�ن في األخ��

 م� القار� أن ی��ّ��ها م� خالل زوا�ا خفّ�ة م� ال�اقعة ال���ودة
ّ
الّ�ق� فق� �ان  أّما. ی��� الّ�افعي

ق�ا�ا األدب والفل�فة ه ن��� واف� خّ�� له ال��ء الّ�ال�، عّ�� ف�ه ع� م�اقفه وآرائه في ل

  . والّ�ی��اسة وال�ّ 

  :ق�ا�ا ال��أة -1

 في ���� م� مقاالته على ن�ح األّمة أن ت��ّلى �األخالق الفاضلة، وأن   
ّ
ح�ص الّ�افعي

و��ا أّن ال��أة هي . ت��� عل�ها وأن ال تغ�ّ� �ال��ّ�ن الّ�ائف ال�� ��ّ�ب األس�ة و��ّ�� ش�لها

دع�تها إلى ع�ی�ة ت�ّ�� على ومقاالت الّ��اة، إن صل�� صلح ال����ع فق� خّ�ها �ق�� 

  .ف��ه� في ب�اء ه�ا ال����ع، ّ�� ���اد� دی�ها ال�� ���ن ش�فها، و��اف� على م�ان�هاالّ��

 ���ّالّ�ع�ة إلى العّفة وال:  

 
ّ
�ال�ها ح�صه على عّفة الف�اة الّ��قّ�ة فع� م�� ) اح�ر� (في مقالة عّ�� الّ�افعي

ال��ّد� إلى  الّ��ّ�ر إغ�اء الّ�قافة الغ��ّ�ة ال�ي ت�ع�ها إلىال��ر م� �الف��لة، و �االل��ام 
                                                           

، ص1
ّ
  .106م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي
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اح�ر� أّی�ها الّ��قّ�ة و�الغي في ال��ر، واجعلي أخّ� ��اع�  « :خا��ها ناص�او  الّ�ذیلة،

�� الف��لة على لع و��ّ��؛ فن أورو�ا أن ��عل ف��ل�� ث�ً�ا ی�سّ �ر� ت��ّ اح .ال��ر وح�ه

 ال���� ال�� �ف�ض على ...ذل� ه� ل��ها وخلعها
ّ
ال��اء في م�ال�  اح�ر� فّ�ه� االج��اعي

اح�ر� تل� األن�ثة االج��اع�ة ال���فة؛ إنها ان�هاء ...ال�جال أن ت�د� أج�امه� ض���ة الف�

  1».إلى الف���ة... ال��أة �غا�ة ال�َّ�ف وال�ّقة إلى

، أورد م�اال ����ا ل�ّ�ه ذو الع�� �أّن ال��اواة ب��ها و��� الّ�جل أك�و�ةوإلق�اعها   

ت�عل ال��أة �ائ�ا  - ال ���� إن�ارها-أّن ث�ة ف�وقا حّ�ّ�ة ومع��ّ�ة ب��ه�ا  ّ��مع�ى ق�ّ�، ل��

س األورو��ة في �ل� ال��اواة  «: فقالم��لفا ع� الّ�جل، والع�� ص��ح،  اح�ر� ته�ُّ

إنها ... ��ةال�الق ل� ��� في وجهها اللّ  ول��ّ  ،لق� ساوته في ال�هاب إلى ال�الق .�ال�جل

ال��اة �أبى أب�ًا  الع��� أن س�ّ . ف�ان� ���اواته مادة ت�غ�� ،إلى ال�جل ُخلق� ل����� ال�ن�ا

ی�فعها ه�ا ال�� ذاته   ،واألع�� أنها ح�� ت��ع .أن ت��او� ال��أة �ال�جل إال إذا خ��ته

  2»!�ال�جل إلى ال��ادة عل�ه ع� ال��اواة 

  في آخ� ال�قال، ��عو   
ّ
إن –ال��أة الّ��قّ�ة أمام الّ�ها�ة ال�ّ�ة ال�ي ت����ها الّ�افعي

ف���م أّن ت�ّ�نها الّ�ائف ل� ��فع لها ع��  –ارت��� ح�اقات ���� ان��اقها وراء ال�لّ�ات

 م�اف� ال ی�ضى �العار، ف�ق�ل 
ّ
لقل�ها ال���ان  ،�قةل� �ان العار في ب�� ع� «: م���ع ش�قي

ج�ی�  ��ا �ف�ح أب غ�ي ���ل�د، ع�� �ف���ة ال��أة خاصةللّ �ف�ح ا، ووقف ی�ذن عل�ها ،م��نة

 ،اإلن�ان�ة �ال�� وال��د �لُّ ه�الء على �اه�، والفاس� ،��وال��ّ  ،والقاتل، �واللّ ...  في ب��ه

ل�� أف�ع م� ال�ل�لة ال��ت�ة ت�� . فه�ه م� ت�� اإلن�ان�ة هي ال�ل�لة ،ا ال��أة ح�� ت�ق�أمّ 

  3»! اح�ر� اح�ر�  ،أی�ها ال��ق�ة!! ... إال عار ال��أة ح�� ��� األس�ة ،األرض

إلى اب��ه، ی���ها، و��ّجهها إلى إّن م� �ق�أ ه�ا ال�الم ��ّ� أّنه نا�ع م� قل� أٍب   

  .الّ���� الّ�ل�� ال�� س��ّ��ها ال�ق�ع في ما ال ���� عق�اه
                                                           

، وحي القل� 1
ّ
  .251، ص2002، ال����ة الع��ّ�ة، د �، ب��وت، 1، جم��فى صادق الّ�افعي

  .253صال���ر نف�ه،  2

  .255صال���ر نف�ه،  3
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 ح�اب ال��أة:  

ال��أة و�ه�ها، فه� خ�� دل�ل على ح�ائها واح��امها ��ّ�ل ال��اب رم�ا م� رم�ز عّفة 

ع� أع�� ال���ّ���� بها و���الها،  �ع��ةً  وال��امها ��ا أم�ها هللا تعالى، و�ه ت��ن في مأم�ٍ 

  .ف����ها ح�ابها تق�� و���انا

ودوره ال�هّ� في حف� ش�ف ال��أة ودرئها ع�  ،ولق� ت�ّ�ق الّ�افعي إلى ق�ّ�ة ال��اب 

دعاة ت���� ال��أة، خاّصة قاس� رّد ف�ه على ) ت���ة ل�ل�ّ�ة(ف��� مقاال ���ل ع��ان ، الف�اد

  ، واع����ها�� اّل�� �ان ی�� في ال��اب تق���ا ل���ّ أم
ّ
دی�  ه�ا الّ�أ� �عً�ا فيالّ�افعي

 وقال لل��اء َغّ��ن و�ّ�ل�؛ فل�ا أ�ع�ه و�ّ�ل� وغّ��ن، وجاء «: ذل� قائال لىفعّل� ع اإلسالم،

� ال�ل�ة م� حقائقه وت�ار�فه ال م� خ�االت ال���ّ�ل أو ال���ّ�ع إذا مع�ى م� ��ا �ف�ّ ال�ّ 

ل على ضالله �ان ن�ف ال��، و�ذا ال��أة ال�ي ال�غ��� وال���یل ه� ما رأیَ�، و�ذا ال��اب األوّ 

ول�� و�ذا تل� ال�ع�ة ل� ت�� نف�ًا لل��اب ع� ال��أة، ! ر��� ال�ارع هي ال�ي خ��ت ال�وج

نف�ًا لل��أة ذاِتها وراء ح�ود األس�ة �أنها م��مة ع�ق�� على ف�اد س�اس�ها؛ وهي في ب��ها، 

و��ه� م� خالل ه�ا ال�الم اس�ه�اء الّ�افعي م� األف�ار  1».اول��ها مع ذل� م�ف�ة م� م��ق�له

لّ�اس ��ا جاء �ه لّ�� على ااّل�ي دعا إل�ها قاس� أم��، اّل�� أل�� ال��أ ث�ب الّ��اب، ل�

ل��اب ع� ال��أة ن�ع او�ّ�� أّن ما ی�مي إل�ه ح�� قال �ال�غ��� والّ���یل إّن�ا ل�� ��تاح�ا له، ف

  .أس�تها م�ل��أة ان��اع ابل 

الّ�افعي ل���ح مع�ى ال��اب وأهّ�ّ��ه في ح�اة ال��أة ال��ل�ة، خاّصة في  م�ىثّ� 

ال�ق� اّل�� ��� ف�ه الف�اد وعّ�� الف�اح�، و�ّ�� األض�ار والع�اق� اّل�ي ت��ّت� ع�� ت��ه 

ال��اب إّال حف� روحانّ�ة ال��أة لل��أة، و�غالء سع�ها في  ه� وما «: فقالوالّ�ف��� ف�ه، 

فل�� ال��اب إّال �الّ�م� ل�ا وراءه م� أخالقه ) ...(ال��ق�ت�نها م� الّ��ّ�ل االج��اع، وص

ومعان�ه وروحه الّ�ی�ّ�ة ال�ع��ّ�ة، وه� �الّ��فة ال ت��� الّل�ل�ة ول�� ت�ّ��ها في ال��اب ت���ة 

��اد، وأخالق الّ��ازن واالس�ق�ار واله�وء واإلل�ل��ة، ف�راء ال��اب الّ��عي الّ���ح معاني 

                                                           
، وحي القل�1

ّ
  .185، ص1، جم��فى صادق الّ�افعي
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 الق�ّ�، اّل�� ی��ىء ع���ة األخالق �ّلها، أ� ص�� ال��أة و�ی�ارها
ّ
. ه�ه ال�عاني وروحها الّ�ی�ي

وعلى ه�ی� تق�م قّ�ة ال��افعة، وه�ه القّ�ة هي ت�ام األخالق األدبّ�ة �ّلها، وهي سّ� ال��أة 

ل��أة ذات الّ�ی� والّ��� ال�املة، فل� ت�� األخالق على أتّ�ها وأح��ها وأق�اها إّال في ا

 م� األن��اءإّنها . وال��افعة
ّ
 ق� أولى و�ُ  1».ف�ها ت��ه أخالق ن�ي

ّ
فه� م� ه�ا ال�الم أّن الّ�افعي

و��فع م�ان�ها، و����ها م� االن��اف،  ال��أة، ال��اب أه��ة ����ة ح�� أّنه �علي م� شأن

�ق�ر  -��ا �ع�ق� ال�ع� -ف�ق الّ�أس، وه� ل�� ل�اسا أو ق�عة ق�اش تلّف و��ع� ع�ها الّ��ّ 

ما ه� األخالق ال����ة �ّلها م���عة فه� ��ّ�ل ص�� ال��أة، ودی�ها، ورجاح�ها، وه�وءها، 

  ... واس�ق�ارها، وِحل�ها

ها و��� م� ت��ّلى قارن ب�� م� ت��ّ�� ���ابصل ال��ی� ع� ال��اب وأه�ّ��ه، فواو 

ف�ر م� ول�� الف�ق ب�� ام�أة نَ  « :�ّ�رها قائالف ع�ه ��ه�لة، و�ّ�� ال��ر الّ�اج� ع� ذل�

هل�ٍك فاج�ة ل��  على الّ���ة،الّ���ة، َش��س ال ت�لع الّ�جال وال ت��عه�، و��� ام�أة ق�ور 

  2».س�ل على واح�ة، وان��ف ع� ُأخ�� الف�ق إّال ح�اب ال��ر أُ 

أن  إلىخ�� الّ�افعي مقاله ��ا �فعل غال�ا ب��ج�ه ن���ة ث���ة للف�اة ال��ل�ة ی�ع�ها و 

ت��ّ�� ب�ی�ها وح�ابها، وت���ز م� ال��اه� الّ�ائفة اّل�ي ت�د� بها إلى ال���ان، م�ّ��ا أّن 

أّی�ها الف�اة، « :لاقفج�ال الّ��ل �ق�ر ما یهّ�ه ج�ال الّ�وح، ه الّ�جل ذا الّ���ة واألنفة ال یه�ّ 

أك�� مّ�ا ت��ق، ف�اع�� الّ���عة إّن ص�ق ال��اة ت�� م�اه�ها ال في م�اه�ها اّل�ي ت��ب 

وم��، ف���ع انقال�ه  م�ه: لّ���عة ف�ه �قّ�ت�� دافع���واح��ي أخالق� ع� الّ�جل، ل�ع�ل ه�ه ا

لّ�ج�لة ل� ��� ا �حإل�� و���� ع�ه، وق� ��� الفاس� فاسقات و�غا�ا، ول�ّ� الّ�جل الّ��

  3».غ��ك

 -����ة ومقاالت أخ�� ع� ه�ا ال��ض�ع –��ه� ال��ام الّ�افعي م� خالل ه�ا ال�قال 

ح�اب ال��أة ضّ� �ل م� ��اول ت���هه، ودع�ته ال��أة ال��ل�ة في إص�اره على الّ�فاع ع� 

                                                           
، وحي القل� 1

ّ
  .188-186، ص1، جم��فى صادق الّ�افعي

  . 189صال���ر نف�ه،  2
  .190صال���ر نف�ه،  3
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أخالق ال��أة  على أنّ  وتأك��هالّ�ائفة،  ��نّ�ةإلى ع�م اإلصغاء إلى ه�الء ل��ّ�� ال�ق�ع في فّخ ال

 .ح�ابها وت�ّ��ها ����ها

 ال��أة وال���اث:  

 مقاال �ع��ان   
ّ
ال�� دعا ) *سالمة م�سى(على ، رّد ف�ه )ال��أة وال���اث( ك�� الّ�افعي

إلى م�اواة ال��أة والّ�جل في ال���اث، مقّل�ا ب�ل� الغ��ّ��� وضار�ا ع�ض ال�ائ� الّ��ع 

 
ّ
وق� ان�ق�ه ��ّ�ة، ح�� اس�هّل ال�قال �ع�ض رأ� سالمة م�سى في ق�ّ�ة الّ�قل�� . اإلسالمي

الت��ى لى تقل�� أورو�ا، وت�اد ع�اراته في ذل� إ الّ إت�� ال�ات� الی�ع� «األع�ى للغ�ب، 

ورو�ا وتقل��ها أ الّ إ، فل�� "ال��لح ال���� ع��نا ه� مقل� ألورو�ا الغ� في تقل��ه" نّ إ:و�ق�ل

 1». ی�قى م� ذل� شيءصالح ال���� ع�� ال�ات� أالّ سالم فاإلإورو�ا ق�آن وال أذا ل� ��� في �و 

والّ�قافة الّ��قّ�ة  ف���ه ��� ات�اع الغ�ب في �ّل شيء حّ�ى و�ن �ان م�الًفا الّ�یَ� اإلسالميَّ 

و���ق ل�ا م�اال ع� ال��ال�ة ��ّ� ت�ر�� ال��أة م�لها م�ل الّ�جل، ألّنها في أورو�ا . ال��اف�ة

 مف��ا إّ�اه. ت��ّ�ع �ال�ق�ق وال�اج�ات نف�ها ال�ي ی��ّ�ع بها الّ�جل
ّ
 نّ إ «: ف�ق�ل ،و��ّد الّ�افعي

ل�اته، بل ه� م�ت� على ن�ام ال�واج ف�ها، وه� سالم�ة ل� �ق�� م��اث ال��� في ال���عة اإل

ذا وج� لل��أة أن إخ�اج ن���ة ص���ة م� الع�ل�� معا، فكع�ل�ة ال��ح �ع� ع�ل�ة ال��ع إل

لل��أة ح� واج� في مال زوجها،  )...(ن ت�ع م� ناح�ة تقابلهاأتأخ� م� ناح�ة وج� عل�ها 

وت أخاها في ال���اث مع ه�ه ال���ة ن هي ساإف )...( ول�� لل�جل ه�ا ال�� في مال زوجه

ح� ال���اث وح� ال�فقة  ذ لهاإ، ف���� و��ق�، ال�ي انف�دت بها انع�م� ال��اواة في ال�ق�قة

: وه�ه ال��ج ال�ي ت��ل ���ان� عّ�ة 2».ذا ت�او�اإ م�ل حقها في ال���اث الّ إول�� له 

ه�ا ال��ض�ع ال�� �عّ� اّ�العه ال�اسع على  اج��اعّ�ة، ودی�ّ�ة، ونف�ّ�ة، ما ه� إّال دل�ٌل على

  .ش�هة م� ال��هات ال�ي ��ع� بها اإلسالَم ال�عادون له

                                                           

، �ان ی�ع� إلى العل�انّ�ة والّ�غ��� وت���� ال��أة  *
ّ
  .  �ات� ومفّ�� م��ّ� ش��عي

، وحي القل� 1
ّ
  .373، ص2002، ال����ة الع��ّ�ة، د �، ب��وت، 3، جم��فى صادق الّ�افعي

  .374صال���ر نف�ه،  2
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  :الف�ائل واألخالق -2

 علــى األخــالق ال�ــي هــي ر��ــ�ة ال����ــع
ّ
ودعــا الفــ�د ال��ــل� إلــى ال��ّلــي  ،رّ�ــ� الّ�افعــي

  .�الفاضلة م�ها، والّ��ّلي ع� الّ�قل�� األع�ى للغ�ب

 � ��ّ��ّاألخالقال :  

 ت
ّ
ج�ه� الّ�ی� والفل�فة والعل�، فه� بل�� لإلن�انّ�ة ج�عاء، أتى �ّ�ل األخالق ع�� الّ�افعي

اح�اج� ال��نّ�ة إل�ها، فال��نّ�ة هي س�� تقّل� ها، و ق���الفالسفة أث�� اإلسالم ل��ّ�� م�ارمها، و 

 هي ال���لة، ی�ّ�� أّن )ث�ات األخالق(ففي مقالة ع��نها ، أخالق الّ�اس م� سّ�ئ إلى أس�ء

وال م�ل��� وال  وال فالسفةً  اءَ أن��ّ  فل�� ی���� العال�ُ  «الفه� الّ�اق� والّ����� ال�ع�� للّ�ی�، 

عل�اء ی��ع�ن له ب�عا ج�یً�ا؛ و�ن�ا ه� ی��ق� م� �����ع أن �ف�� له اإلسالم ه�ا ال�ف���، 

ت���ل في  و���� لل�ن�ا أن �ل الع�ادات اإلسالم�ة هي وسائل ع�ل�ة ت��ع األخالق اإلن�ان�ة أن

�اة، ف�� �ان �ال ال�ان�ه� ال��ن�ة إلى ت��ل األخالق ب���ل أح) ...(ال�ي ف��لع م�ها و�ل��

�ة، ث� أ��� م� �ع�؛ جاز له أن ���ن فاج�ا مالق وح�مه اإلع�ار ف��ن اللّ تق�ا على الفق� واإل

على الغ�ى وأن ی���ح لف��ره على م� ما ی���ح �ه ال�ال، و�ن أص�ح في �ل دی�ار م� ماله 

  1».شقاء نف� إن�ان�ة أو ف�ادها

 –أف�اد ال����ع ب�� ان��ارهإّن ف�اد األخالق و   
ّ
م�عاة لقل� م�از�� الق��  -ح�� الّ�افعي

 ّن ان��اَر ه�ه الّ�اه�ةِ ف�ه ف���ل� ال�ابل �الّ�ابل، و���� ال�ف�� م�ل�ا وال��لح مف��ا، أل

م�  وما ش�ّ «  ���ن أخالقه� ال�ي ن��وا عل�ها،و� ،ل�� عاّمة الّ�اس ��عله� ی�عّ�دون عل�ها

ف�اد م� ال���اء؛ فأما أول�� فه� ق�ة ال����ل في تار�خ اإلن�ان�ة؛ ال ه�ه القاع�ة إال األن��اء وأ

ی�ع� أح�ه� إال ل�ه�ج �ه اله�ج في ال�ار�خ، و����ق �ه ال�اس إلى س�ل ج�ی�ة �أن�ا ت��ده� 

إل�ها الع�اصف وال�الزل وال��اك��، ال ش��ع�ه وم�ادئه وآدا�ه، وأما ال���اء ال�اض��ن فه� دائ�ا 

ان�ة أم��ة ����ة م���ة ل�ف� ���زها و�ح�ازها في أنف�ه�، فله� في ذات أنف�ه� في ه�ه اإلن�

  2».ع��ة وم�عة �ال��ال في ذات األرض
                                                           

، وحي القل� 1
ّ
  .69، ص2002، ال����ة الع��ّ�ة، د �، ب��وت، 2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .69صال���ر نف�ه،  2
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 ال��امه �الّ�ع�ة إلى الّ��ّ�� �األخالق الفاضلة    
ّ
، و����ه� ��ا الق�� العل�او ُ��ه� الّ�افعي

قام �ه ال��ل��ن الفات��ن ال�ی� ل� ����وا ع� الّ����، و�ق�ا على العه� رغ� تغّ�� حاله� �ع� 

خ�ا األم�؛ وق���ا حارب ال��ل��ن، وف���ا العال�، ودوّ  «: الف��حات، وغ�اه� �ع� الفق�، فقال

أنف�ه� في ال��ب ما ه� م� فأث���ا في �ل أرض ه�� دی�ه� وق�ة أخالقه� ال�اب�ة، و�ان وراء 

ه هورائها في ال�ل�، وذل� ب��ات �ا��ه� ال�� ال ی���ل، وال ت���فه ال��اة ب��قها، وال ت��ف

   1».ات ف���له على ال���ال��ن�ّ 

 م�قفه ال�اضح ت�اه ال��نّ�ة، ح�� ال �عادیها ج�لةً و 
ّ
، و�ّن�ا ��ع لها �ّ�� الّ�افعي

 ال�� ال �قف حائال أمام 
ّ
ض�ا�� ت��ع م� ص��� الّ�قافة الّ��قّ�ة ال�ي أساسها الّ�ی� اإلسالمي

فال��اف�ة على ال��ا�� اإلن�ان�ة الق��ة ال�ي هي م�اه� األد�ان ف��ا، ث� إدخال «الّ�قّ�م، 

ث� ت���� م�ه�  ،تهال�اج�ات االج��اع�ة ال��ی�ة في ه�ه ال��ا�� ل���ها �الع�� وح�ار 

األمة على مق��ى ه�ه ال�اج�ات وال��ا��، ث� الع�ل على ات�اد ال��اع� وت�ازجها ل�ق��� ه�ا 

ه�ه هي األر�ان األر�عة ال�ي ال �ق�م على غ��ها ب�اء  ،ال��ه� ال�ع�ي في ج�ل�ه ب�ق��� أج�ائه

 مقاله �إص�ار تاّم على أول�ّ�ة األ2».ال��ق 
ّ
فاألخالق ع��ه  .ال��نّ�ة لىخالق عو���� الّ�افعي

  .  ال��ه� وال��ان، ودونها فال��نّ�ة م�ّ�د زخ�فة و�ه�جة هي

  :ق�ا�ا الّ��اسة وال��� -3

خاض الّ�افعي في الّ��اسة، وعّ�� ع� م�اقفه إزاء الّ�ل� واالس���اد، ول� �قف ساك�ا أمام 

أناش�� ت�غّ�ى �ال���ّ�ة، م، وأّلف 1919م�اه� الّ��ّلف وال�ص�ل�ة، وسان� ث�رة سع� زغل�ل س�ة 

  .   ال�عّ�ةمع  ه�تعاملّ�ة ��فع�ى ���اسة ال�ّ�ام و ف�ان� مقاالته ق��ا ف�ها ع�ٌ� وح�ٌ� تُ 

 عالقة ال�اك� �ال����م:  

 قّ�ة على أل��ة ال���انات على ���قة اب� ال�قّفع
ّ
كف� (�ع��ان  ی�و� ل�ا الّ�افعي

 ، ف��ّ�ر ل�ا �ل�لة ی��ح دم�ة أّال ��ع� في الغ�ور والّ��ّ�� الل�ی� �ق��ان على)ذ�ا�ة

 -ول� �ان خا��ا –ف���د له ق��ا ت�ّ� في عاق�ة الّ�عّ�� وال��ّ�� �الّ�أ� . صاح�ه�ا
                                                           

، وحي القل� 1
ّ
  .72، ص2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .74صال���ر نف�ه،  2
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���� القّ�ة ح��ا، وال�هل ح��ا، وه�ا تل��ح إلى م�اصفات ال�اك� الّ�ال� ال�� �ق�ي على 

اغ�ّ�ت  وإلق�اع أخ�ه ی�رد �ل�لة قّ�ة األرن� ال�ي. حّ�ّ�ة الّ�ع���، و�ق�ي �ّل م� ی��� رأ�ه

ب�ف�ها واع�ق�ت أّنها أعل� م� العل�اء، وهي في ال�ق�قة جاهلة، ف�ادل�ه� ع� جهل في ی�م 

ًا س�ع� العل�اء ی��ل��ن في م��� ه�ه ال�ن�ا، وم�ى ی�أذن هللا ن�زع��ا أن أر : قال « :الق�امة

ذن� أح�ها على  ل�فّ افي ال���م ن��مًا م�ن�ة ل�  إنّ : �انق�اضها، و��ف ت��ن القارعة؛ فقال�ا

ج�م أرض�ا ه�ه ل�ارت ه�اء �أنها نف�ة ال�افخ، بل أضعف م�ها �أنها زف�ة ص�ر م���، بل 

ق� �هللا خ�ف�� وت��ب�ه�   !ما أجهل�� أیها العل�اء: فقال� األرن�. أوهى �أّنها نف�ة م� شف���

: قال�ا -�ا هه� وال�ل�ل على جهل��  ت�ال األرض ���� مع ذوات األذناب؛وال  ؛��ق���واس

   1»!وأرته� ذن�ها

  ��ّ�فثّ� 
ّ
ال�ّ�ام إلى حاك� ال ی�قّ�ل الّ�أ� اآلخ� ف�ق�ل �ّل معارض، وآخ�  الّ�افعي

ول�ي ی�ّ�� �ل�لة أّن �ل� ال�اك� ال ی�وم، . ��اور و��ادل و���ع م��ق��ه، و����ح ل�����ه�

���� �ان  *قّ�ة أخ�� ع� عْ��ف��ضّ�� أو ت�ّلفه� إل�ه نفاًقا، و�ن �ال ف���ه ُج�� الّ�عّ�ة، 

اك�ا على ع�اء أخ�، ف��اهى �ق�ة ل��� ف�ه ح�ى �ّ� أن ل� �ق�ر عل�ه أحٌ�، ف�اول أن ح

ت�عى، ف�ّ�� الع�اء أّنها أن�ى الف�ل،  وه�ا تأتي ع��ة. �ع��ض ���� ف�ٍل ف�ف�ه، ف�ان� نهای�ه

غ�� أّن ع�ا�ة . س�ق�اء عل�ه�ّ ف�ّ���ها حاك�ة عل�هّ�، فان�ه�ت الع��ة ف�صة جهل الع�اء لال

��ورة االس��اع إلى ن���ة أهل ال�أ� عال�ة صال�ة جادل�ها ع� عل�، وأشارت عل�ها �

وال���رة، ول�ّ� الع��ة ال��فّ�لة أب� إال أن ت�ّ��ف على ه�اها وت��� ��ا ت�لي عل�ها أنانّ��ها، 

ذل� الف�ل  وم�ّ  «ال�� ج��ه ب��یها، وه�ا تأتي الع�الة اإللهّ�ة ل�لقى الع��ة ال�غ�ورة م���ها 

ف� في �� ه�ه للق�ال، وت�ّ� وتأهّ ...ًة أخ��، فالذت الع�اء �له� �الف�لةبه�ا ال��اب م�ّ 

 ت أ�الفها فيف���� ق�ن�ها، وح��� زن��ها، و�أ�أت، وش�ّ ) ال�عان�ة(و... ال��ارزة وال��اج�ة

�الق�ف�، وأص�ت ��ل ذل�  ��وت��ّ �� ع�امها، ونف�� شع�ها، لّ �� ق�ائ�ها، وصاألرض، وث�ّ 

                                                           
، وحي القل� 1

ّ
  .207، ص2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .ه� ن�ع م� الع�اء ���ن أك�� م�ها* 
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ث� إنها  ؟...ا وت�ل�ها، ف��ف بها وق� تف�ل�و�ان� ع��ًا ن���ة م�� �ان� ت��ع أمه ،إص�ارها

ها ف�ه، خ���مه، ف�الها �ه، فلفّ  فأق�ل ف��ّ ... ث��� في ���� الف�ل ل��� �ع��ه ه�ا اله�ل الهائل

  1» ...!ال��اء�ا ذه�� في حها، ف�أنّ فق��ه، ف�فعه، ف��ّ 

 أن��ذجا ل��ل�ق 
ّ
ول���� أّن القّ�ة ل��� وح�ها ال�ي تهل� صاح�ها، ساق الّ�افعي

ع� ذ�ا�ة أن��ت وج�د �ل�لة ��ي ف�. اح�فه �لق� اوج��ده اضع�ف ه� الّ��ا�ة، ل�ّ�ه ��هله

ل� �ع�ل ب�� ال��ل�قات، فقارن� نف�ها مع ام�أة زن�ّ�ة م� ح�� ال���  - ح��ها–ال�ال� ألّنه 

�اّنة أّنها ذ�ا�ة، وقارن� نف�ها مع الق�� والّ���م م� ح�� العلّ� �اّنة أنها �ع��ب وذّ�ان، 

زادت ثقة في ثّ� . وقارن� نف�ها مع ع��ي �ق�ة م� ح�� الّ�أب والّ��ا� �اّنة أنه�ا ح��تان

جاءت ال�ق�قة إلى ه�ا اإلل�اد األح��  «س�ع� ال��اف� ت�افقها في رأیها، ول��  نف�ها لّ�ا

ت�عى سع�ها؛ ف���ا ال��ا�ة على وجه حائ�، وق� أكل� �ع�ضًة أو �ع�ض���، وأع���ها نف�ها، 

� ع�ها ال���ُة أم�، ف��ت م�قارها، قدن� ��ًة صغ��ة ق� انفل -ف�قف� ت�� ذراعها ب�راعها 

  2» !...آم�� إنه ال إله إال ال�� خل� ال��ة: �ا ان��� ال��قار عل�ها قال�ول. فال�ق��ها

إّن ال���ّع� في ق�اءة ه�ه القّ�ة ��ل إلى فه� عّ�ة رسائل س�اسّ�ة على ���قة اب� 

 أّن م� أس�اب هالك ال�اك� الغ�ور، وال��ّ��، وال���وت، 
ّ
وال��ب ال�قّفع، ح�� ی�ّ�� الّ�افعي

ثّ� �قّ�ر نها�ة ه�ا ال���� األع�ج . واح�قاره�، واالس�ق�اء عل�ه�، وع�م اس��ارته�على الّ�عّ�ة، 

أسل�ب ف�ع�ن ال�� �غى وت�ّ��  - في رأیي –ال��ّد� غال�ا إلى ال���د واإلل�اد وال�ف�، وهي 

ول� ���ع ل��ت ال��، ف�ان� نهای�ه الغ�ق، وخ�� دل�ل على ذل� أّن ما قال�ه الّ��ا�ة لّ�ا 

﴿: �ة في م�قار ال�ّ�ة ی���� على ما قاله ف�ع�ن ل�ا أدر�ه الغ�ق صارت لق          

                                     

               ﴾ م� س�رة ی�ن� 90اآل�ة.  

  

                                                           
، وحي القل� 1

ّ
  .212، ص2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .214صال���ر نف�ه،  2
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 ل�ة ال�ّ� ع�� الّ�ل�ان ال�ائ�ك:  

ال��ال��، ح�� اس��ّ� أورد الّ�افعي قّ�ة تار��ّ�ة م�ه�رة ح�ث� في م�� في ع�� 

�ال��صاد إذ ح�� عل�ه�  )*الّ�المالعّ� ب� ع�� (األم�اء و�غ�ا على الّ�عّ�ة ����، ف�ان له� 

رق�� ال ��ّح له� ب�ع وال ش�اء وال زواج وال �الق وال  -ح��ه–�ال��ع في س�ق الع��� ألّنه� 

ولّ�ا س�ع األم�اء ال��ال�� ب�ل�، غ���ا غ��ا ش�ی�ا، وحاول�ا إغ�اءه �ال�ال فل� . معاملة

م�ه فل� �فل��ا ألّن الّ�عّ�ة �ان� في  ����� له�، و�ّل على م�قفه ثاب�ا، ثّ� حاول�ا الّ��ّل�

صّفه، إذ ل�ق� �ه م�� �ّلها لّ�ا ع�م على الّ�ح�ل ع�ها، فاض�ّ�وا إلى الّ�ض�خ ل��� هللا 

�خ ما أراد، وناد� على األم�اء واحً�ا واحً�ا، ، ف�� لل�ّ "أنا: "و�ان ال��ع ه� ال�� �ق�ل «: ف�ه�

أم�� ق� أع� م�  ى ی�لغ ال��� آخ� ما ی�لغ؛ و�ان �لّ م�ه� ح� في ث��ه�، ال ی��ع ال�اح�َ  واش��ّ 

مغ ال�ل� وال�فاق وال�غ�ان وال���� واالس��الة على ودُ ... ش�ع�ه ج�اعة ���ام�نه؛ ل����وه

و��ه� في ه�ه القّ�ة ال��ام  1» ..أم�اء لل��ع! أم�اء لل��ع :ال�اس به�ه ال�ل�ة ال�ي أعل�ها ال��ع

الّ��ح لل�اك� و�ن �ّلفه ذل� ح�اته، إذ �قي على رأ�ه ال�� اس����ه العّ� ب� ع�� الّ�الم ب�اج� 

   .ع� عل�، فل� ی�ار، ول� ی�اف�، ول� ���ع إّال ل�ل�ان ال��ّ 

، و���له� م�ها معاني 
ّ
 به�ا ال��قف ال���لي

ّ
و�ّن ه�ه القّ�ة ل�عّ�� ع� تأّث� الّ�افعي

  .ي وجه ال�ا�ل مه�ا �ان الّ���االل��ام وال�هاد في س��ل إعالء �ل�ة ال�ّ� وال�ق�ف ف

 ل��اه� الّ�ائفةا:  

اب�ل�� األّمة �أش�اص اخ���وا ل��ّ�ء م�اص� ورت� وألقاب ل���ا أهال لها، مّ�ا جعل� 

أص�ابها أدوات في ی� الّ�ولة، ت�ّ��ه� ��ا ته��، وت��ع�له� ل��ق�� مآر�ها، ف�ّ�� ال��ف ب�� 

 ع� ه�ا ال��ض�ع في مقال ساخ� . ال����ع�ّ�س� الّ��ق�ة في أف�اد العاّمة، و 
ّ
وق� ��� الّ�افعي

ول� ��� له ن��� م� ) �اشا(، ���ي ف�ه ع� رجل جاهل، تقّل� رت�ة )ال�� وال�اشا (�ع��ان 

ه�ه ال�اء وه�ه األلف وه�ه ال��� ال���ودة ل��� )! �اشا( «ال�اش��ة إّال االس�، ف�ق�ل م�هّ��ا
                                                           

  .ش�خ اإلسالم لّق� ب�ائع ال�ل�ك واألم�اء، عاص� العه�ی� األی��ي وال��ل��ي *
، وحي القل� 1

ّ
  .52، ص3، جم��فى صادق الّ�افعي
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مة؛ فإن األ����ة ق� ت�عل ال�اء في بل�� م�ال، واأللف في أبله، ح�وفا خارجة م� األ����ة العا

بل تل� ح�وف م� ح�وف ال�ولة، م���عة م� ق�ة ... وال��� ال���ودة في شاه� زور م�ال م�ال

قادرة على أن ت�عل ل��اة صاح�ها م� ال��ل ما ���غه الف� على ال��� م� ش�ل ت��ال 

 ،)ال�اشا الق���(ال�� ُأرسل ل���ل� مهاّمه م� ) ال��ی�ال�اشا (وه�ه صفات  1».�ی��� لل�ع��

ف���ى �اس�ق�ال یل�� ��قامه، و��ور ب��ه�ا ح�ار أراد م� خالله ال�اشا اخ��ار ه�ا ال�اف� 

ال��ی�، ف���ه فارغ الّ�اد، ضع�ف الّ���ّ�ة، ساذج الف��، مه�وزا، سف�ها، ف���ّ�� م� حال 

اس� ال���  � ��� اله�ل أن �ُ م�  «: األش�اص، و�ق�ل ءاألّمة ال�ي ت�ّلي أم�رها ل��ل ه�ال

. ال���ي أو ی�ه� أو �عار؛ وأق�ح م�ه في �اب اله�ل أن ی�ع� على م�ل ه�ا األمي بلق� �اشا

وأنا أع�ف أنه ق� ب�ل في س��له ما ب�ل، وأضاع ما أضاع، ف�أن ال�ی� م���ه إ�اه ل� �فعل�ا 

  2».ش��ا إال وضع ت�ق�عه� على أخ� ال���

 أّن الّلق� ال����ح ل�� ال ����ّقه ��ع
ّ
ی��اهى ��ا ل�� ف�ه، ف��� نف�ه  لهی�� الّ�افعي

وغ��ه، ألّنه ��ّ� أّنه �ّل ال�اك� في األرض، ف�أم� و��هى، و���ح و���ع، و���م و��ل، و��فح 

فهي إذن شع��ة م� ال���مة وت�ل�ل في م�ل ه�ا ال�جل األمي، وهي ض�ب م�  «، و�عاق�

ل وال��الغة في س�اه م� ال���اء والع��اء، �أن ال�ز�� ال�� �قل� �ال�اشا، ��عل ف�ه لق�ه ال�ه��

  3».آخ� غ�� األمي ال�غفل ي ال�غفل، ��عل ف�ه لق�ه ش�ً�اوز����، و�أن م�ل ه�ا األمّ 

و���� الّ�افعي القّ�ة ��الصة مفادها أّن الّ�جل ال���� الّ�ف� ال حاجة له في اّللق� 

�ّن ��ف و . اس��قاقه إّ�اه، والّ�جل ال�ق�� ی��ّلف لل���ل على الّلق� مع ع�م ج�ی� �همع أّنه 

 له�ه ال��ارسات ال���وق�ا�ّ�ة ال�ي ت�ّد� إلى ت���� ال�ع���ات و��� اله�� ل�� 
ّ
الّ�افعي

ال��ا���� ال�ی� ی�ون أّن مع�ار ال�فاءة ال وزن له لل�ص�ل إلى ال��اص�، ل�ل�ل على إص�اره 

  .  ضّ� األّمةت���ه ال���مات ال���ّل�ة ف�ح �ّل ما على 

                                                           
، وحي القل� 1

ّ
  .250، ص2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .252صال���ر نف�ه،  2

  .253، 252صال���ر نف�ه،  3
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 مقاال �ع��ان وفي الّ��اق نف�
ّ
�ّ�� ف�ه ان��ار م���� ، ی)ساك�� الّ��اب(ه ی�رد الّ�افعي

في ح�� �ان . �ع� عل�اء الّ�ی� ال�ی� ی�قّ���ن م� ذو� ال�ل�ان وال�اه، لق�اء ح�ائج الّ�ن�ا

الّ�فاسف، و���ن�ا ق�وة للّ�اس، و��ل�ا اه��امه� إلى  م� ال�ف�وض عل�ه� أن ی��فع�ا ع� ه�ه

 على وج�ب إجالل عال� الّ�ی� ال�ّ�، ف�ق�ل. مهّ��ه� ال���لة ال�ي هي ت�ج�هه�
ّ
 :و��ّ�� الّ�افعي

رجل م�ه� م���ًرا في واج�ات ع�له �ال���� في معاني سالحه، ف���ن  إذا �ان �لّ  «

ه�ا ث�ب ال��ت �ف�ض ...ال�ع��� وال��ق�� ل��ب العال� ال�ی�ي �أداء ال���ة لل��ب الع���� 

ه، وث�ب ال�فاع ت�� له ال�اعة واالنق�اد، وث�ب الق�ة ل�� له إال على ال��اة أن تع��ه وت�لّ 

فأی� أث�  ...ول�� ماذا ت��ع ال��ة ال��م؟ إنها ت�ع� صاح�ها.���ال�ها�ة واإلع�از في ال

ج�� العل�اء في دفاع ال�عاني الع�وة ع� أهل ال�الد، وق� اح�ل� ه�ه ال�عاني وض��� 

وت�ل�� وت��� ه�ا العال� ال�ی�ي في ث��ه �ال���� ال��ه�م؛ ���ل م� ه����ه ف���ة وم� 

  1»ث��ه ف���ة أخ��؟

 ع
ّ
لى عل�اء الّ�ی� اه��امه� ����ّ�ات أم�ر الّ�ی�، و�ه�اله� مقاص�ه، و�ع�� الّ�افعي

ال : ه�ا ه� العال� ال�ی�ي«: فال ی�ر��ن أّنه� ب�ل� �����ن ألنف�ه� و��ع��ن في دی�ه�، ف�ق�ل

ب� أن ���ن اب� الق�ات ال�وح�ة، ال اب� ال��� وح�ها، وال ب� أن ���ج �ع�له إلى ال�ن�ا، ال أن 

وأنا ف�ا ی�ق�ي ع��ي م� ه�الء العل�اء ال�ی� ه� �قا�ا ) ...( � سقف ال�امعی�خل ال�ن�ا ت�

أما ه�ا ون��ه م� حقائ� ال���ة العاملة في ت���� ال��اة، فق�  )...(ت��اءل ��ان� األصل

أه�ل�ه، إذ ه� ال ی�ج� في ال��� وش�وحها وح�اش�ها، ول�� في ال��اة وأثقالها وأك�ارها؛ و��ل� 

أال ل��ه� .م� األمة في م�اضع ل� ��عه� ف�ها ال�ی� ول�� وضع�ه� ف�ها ال���فةأص�ح ش��خ�ا 

اح���ا : �� ساد فالن ف���؟ قال�ا: س�ل �ع� الع�ب: �����ن على أب�اب األزه� ه�ه ال���ة

  2» .إلى عل�ه واس�غ�ى ع� دن�انا

  

  
                                                           

، وحي القل� 1
ّ
  .256، 255، ص2، جم��فى صادق الّ�افعي

  .257، 256صال���ر نف�ه،  2
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  : ال��اك��ك�اب  :ثان�ا

 ��اب 
ّ
��ّد فعل لل�ضع ال���ّد� ال�� آل�  م،1917في س�ة ) ال��اك��(أّلف الّ�افعي

إل�ه م�� أث�اء ال��ب العال�ّ�ة األولى، إذ اس��ع� ��ّ�ه ال��هف، وحّ�ه ل�ع�ه، معاناة 

وق� ت�اول ف�ه م�ض�ع الفق� وفل�ف�ه في . ��بال�ی� �ان جّله� ُأَس� ال��ّ��ی� في ال ��ال�ادح

 .لى ت�ّ�له، وتع���ها على ت�ّل�هت�و�� الّ�ف� عإلى ت�ع� ق�� ب�� ث�ا�اها ع�ٌ� وم�اع� 

الفق� وهي ل��� أح�اثا م��ل�لة بل ف��ل تلقي الّ��ء على ص�ر  ،وتأتي الق�� م�ّ�أة 

 الغ�ض م� وضعه ال��اب فوق� . ووقعها على نف� اإلن�ان
ّ
وضع� ه�ه  « :قالذ�� الّ�افعي

للّ��� عل�ه، وال م� أجل األوراق و���� ف�ها ع� الفق� وما ه� م� �اب الفق� ال ل���ه ول�� 

ثّ� ���� ع� الغ�ى وما إل�ه ال رغ�ة في إف�اده على أهله ول�� . ال��� ف�ه ول�� للع�اء ع�ه

وأردت �ه تف��� شيء م� ح��ة هللا في شيء م� أغال�  )...( إلصالح ما َ�فه� م�ه غ�ُ� أهله

 1».ا� و�لى الّ��� على الف��لةول�ّ�ي أرمي �ال��اب إلى عّ�ة الّ�ف� و�لى الّ�قة � )...( الّ�اس

 وق� 
ّ
إلن�ان الّ�ام� وه� م�ال ل، ش��ّ�ة رئ��ّ�ة لق��ه )ال��خ علي ال���ابي(اخ�ار الّ�افعي

� �ه الع�� ف�لغ ال�ائة وجاوز ول� ت�فّ  «: ائالقصفه ق� و و  .في وجه م�ائ� ال��اة رغ� وح�ته

غ��ب ل�ف�ه، و��ل� ه� في ه فه� حل�� ل�ف� ؛الع���� ما زاد �ل ع�له على أن ���ه نف�ه

�أنه  ؛وال�ه� واالنق�اض، وفي �ل ض�ی� م�ه�ا ل�ة وأل� ،ال�فة وال�قار، وال��� والع��س

 ؛ج���ة قائ�ة في ��� ال ���� بها إال ال�اء فال صلة ب��ه�ا في ال�ادة و�ن �ان� هي ف�ه

م� أن ��اب �أذ� و��� نف�ه  ی�ونه م� جف�ة ال�مان أضعف ،فال�اس ��ا ه� وه� ��ا ه�

� �أذ�، و���اش�نه رأفة ورح�ة و���اماه� أنفة واس�غ�اء، ث� إن �م� ده�ه أق�� م� أن ��

  2»...! إل�هم�ه األذ� م� رق�ع أو سق�� أح�� إلى الف��لة ب���ان م� أساء 

 في ه�ه الف��ل ع� وصا�ا ا
ّ
�ا : (لّ��خ علي ل��� ی�اد�ه �ع�ارةی��ّ�ث الّ�افعي

 
ّ
��� أن نق�ل �و . �ع� �آالم اإلن�ان، والّ�اه� أّن ال�ق��د ه� القار� ال�� ال بّ� م� أن �)ب�ي

ع� ه�ا ال��اب إّنه دل�ل ����� على صفات اإلن�ان ال�ل��م �ال��اد� الّ�ام�ة وال�عاني ال��لى، 
                                                           

، ال��اك�� 1
ّ
  .30، 29، ص1929، م��، 2، دار الع��ر لل��ع والّ���، �م��فى صادق الّ�افعي

  .37صال���ر نف�ه،  2
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 ی�فع الّ���ة ال�ع��ّ�ة ال�ي ت�قل ال�ّ 
ّ
ف�، وت��� خاّصة الفق� وما ��ّ�له م� حاف� إ��ابي

 .   هّ��ها، وت�رع الّ�قة ف�ها، وتقّ�� اإل��ان ب�ّ�ها، ف���ن اإلن�ان إن�انا

 في الف�ل الّ�ال� م� ه�ا ال��اب �ق�ّ�ة الفق�، إذ صّ�رها م� 
ّ
ج�ان� ألّ� الّ�افعي

 هاج� -ح�� ال�ات� –فالفق� . فل�فّ�ة، وس�اسّ�ة، واج��اعّ�ة، واق��اد�ة، ونف�ّ�ة: م�عّ�دة

ّن إواالس���اد، إذ  ضّ� االس�غالل ّ�ه�ضوالفق� م� ع�امل ال .ی�رق �ّل الّ�اس غ�ّ�ه� وفق��ه�

ألّن  ��� إل�ه �ع�� االن�قاصوالفق� صاح�ه دائ�ا یُ . الّ�ار�خ ��ه� ب�ور الفق�اء في الق�ام �الّ��رة

 عال یلالّ�اس ت�لي أهّ�ّ�ة 
ّ
 .�قى في ن��ه� م���ذال��اه�، ف�ّ�ى ل� �ان الفق�� ذا م���� ثقافي

، ف�ف�ل �ّ� وجّ� العّ�ال ال�ادح�� بلغ األغ��اء درجات م� الّ��اء والفق� 
ّ
س�� غ�ى الغ�ي

والفق� ُ��ع� صاح�ه �ال�ح�ة وال��ّلة، وال��� ل�� ق�اوة الفق� ��ّ� ذاته، إّن�ا أنانّ�ة . والّ�خاء

 وازدراؤه 
ّ
  .        ب��ه�ازاد الهّ�ة  إّ�اهالغ�ي

 مقاله �أس�لة فل�فّ�ة ���حها الّ��خ علي ع� ج�ه� الفق�، وسّ� خ�ف 
ّ
���هّل الّ�افعي

و�ّ�ّ�� أّن الفق� ل�� . الّ�اس م�ه ���فه� م� ال��ت، ألّن في �ل�ه�ا ق�ًرا م���ًما ال مفّ� م�ه�ا

 ،
ّ
�� ما ه� الفق�؟ على أنه غ: �ل� ی��اءلك «فق� ال�ال ول�ّ� ال��ف م�ه ه� الفق� ال�ق�قي

وال غ�� الفق� ذل� الق��  ؛ة مع�ى م� ج�ا�هالفق� ذل� ال��ال ال�� ت�� في �ل نف� إن�ان�ّ 

بلى و�ذا �ان في  ؛إال ولها م�� م� األمل في ت�ا�ه ال�� ل� ��ل� هللا نف�ًا م� ال�ف�س ال�ع���ّ 

ه� خ�ف  و�ذا �ان في ه�اج� القل�ب مع�ى خال� فإن�ا ؛األف�اه لف� خال� فإن�ا ه� الفق�لغات 

�ا ه� ب�� واح� تل�قي إل�ه م� جهات األرض فإنّ  و�ذا �ان لل�م�ع اإلن�ان�ة م��ّ  ؛الفق�

ثّ� ی�ّسخ ف��ة أّن  1»!� أن أح�ه�ا الفق�قّ فإن م� ال�� شا���� إن جاز أن ���ن أح�ه�ا ال��ّ 

من  نّ جُ غني  «: اث���الفق� ال�اّدّ� والفق� ال�ع��ّ� ت�ّ� الّ�اس �ّله� أج�ع��، واس���ى م�ه� 

بغیره،  نّ جُ ونھ ألنھ جنل ال یعرف ھذا الفقر في من فرط الفقر، فاألوّ  نّ جُ فرط الغنى، وفقیر 

 ال�� ال �أ�ه �الفق�اء ح�ى أن�اه غ�وره ن�ائ� الّ�ه�، فال 2».بھ نّ جُ ھ اني ال یعرفھ ألنّ والثّ 
ّ
غ�ي

  . سّ�ان ال ُی�جى م�ه�ا ال��� والفق�� ال�� أ�� م� الف�ج
                                                           

، ال��اك�� 1
ّ
  .67، 66، صم��فى صادق الّ�افعي

  .67، 66صال���ر نف�ه،  2
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الّ�اس ع� ن��ته، ألّن ال��الح  غفلةذل� ��ّل� الّ��ء على معاناة الفق�� وح��ا، و �ع� 

من «: ف�ق�ل. ب�� الّ�اس �ال�اّدّ�ات ال �ال�ع��ّ�ات�غ� على اإلن�انّ�ة، ف�ارت ال�عامالت 

ترى األغنیاء یخشون من الفقر على أنفسھم وھم أنفسھم ال یخشون منھ على  أجل ذلك یا بنيّ 

  1».خر ال صلة لھم بھ وال عھدآھذا الفقیر برأیھم قد أصبح شخصا  نّ الفقیر، أل

و��اصل ال��ی� ع� الفق� والفق�اء مه�ّ�ا ��ّل الّ�فاص�ل ال�ي ت��ح معاني الفق� وآثاره 

على الفق�� نف�ه، وت�ّ�� عالقة الفق�اء �األغ��اء، وفي األخ�� ی�ّ�� أّن الق�اعة هي ال�ّل 

 ��ا ���اج إل�ه فق� وال ���ي في اإلس�اف والّ���ی�، ول� ل���لة الفق�، إذ ل� 
ّ
���في الغ�ي

و���ح . ع��ة راض�ة، وت�ّ�ع�ا ���اة ه���ة ی�ضى الفق�� �القل�ل ال�� ���ه هللا له، لعاش ال�لّ 

انظروا في باطن اإلنسان بالفضیلة التي ھي    «:ال ی�ال م��ّددا في شأن الفق� والغ�ىكّل م� 

من نور الطبیعة، فإنكم ال ترون حقیقة الغنى تبتعد عن حقیقة  ھيوبالحقیقة التي  من نور هللا،

  2» !ال�ع�ةالفقر إال بمقدار شبر واحد، وھو ملء ھذه 

 في الف�ل الّ�ا�ع م� ال��اب ف��ة م�افاة ن�ع م� األغ��اء الفق�اء، ح�� 
ّ
عّ�ز الّ�افعي

ف���ق ل�ا قّ�ة م�ّث�ة على ل�ان . معً�ى للفق�اع�ادوا الّ��اء الفاح�، بل ل� �ع�ف�ا في ح�اته� 

، ��ل�اها ف�اة شاّ�ة وح��ة م��اجة تعاني فق�ا م�قعا )م����ة، م����ة( الّ��خ علي، ع��انها 

ال�ق�ا ص�فة في الّ���� ودار ب��ه�ا ح�اٌر أ�ه� اس��انة  ال رح�ة في قل�ها،قاس�ة وسّ��ة ث�ّ�ة 

  .ة ال�ي نه�تها �غ�ور وت�ّ��الف�اة و�ل�ها ال��اع�ة م� الّ�ّ��

ال�����ة، ف�صف  ب�أ الّ�افعي ه�ه القّ�ة م��ِّال الفق�اء الُ�ع�م�� في ش�� الف�اة

ومّ�ا زاد م� غّ�ها  .معاناتها الّ�ف�ّ�ة ���� فق�ها وج�عها الل�ی� ناال م� ج��ها الّ�ع�ف

ا ت�اجه ق�رها، فهّ�� �االن��ار وهّ�ها ازدراء الّ�اس إّ�اها، وع�م اك��اثه� ل��سها، وت��ها ل�اله

ول� ت� ال�����ة أروح ل�ف�ها ال���ودة م� االن��ار،   «.�ّ�ا م�ها أّن ال��ت حّل ل�أساتها

ازة وه� ج��ا ��ال لها أن في ال��ت ع��ا، ف��ج� ت��ي ب�� ال�اس إلى ق��ها �أنها ف�ه� و�أنّ 

ازتها وهي ح�ة ت��ت، وال ج�ها أن ت�� ت���ع �َّ �ال��اة فلق� سَ  ول�� �ان� ل� ت��ّ  .ع�نها���ّ 
                                                           

، ال��اك�� 1
ّ
  .74، صم��فى صادق الّ�افعي

  .89صال���ر نف�ه،  2
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ة ال�ازلة بها ق� أخ�ت عل�ها م�اه� ال�زق ح�ى ل� ت��ك لها في أق�ل وهي ح�ة ت�زق، فإن العلّ 

 ...، وق��� ع�ها األی�� إال تل� ال�� ال�اح�ة ال�ي تأخ� دائ�ا وال تع�ي أب�ا"وجهها"ال�اس 

�� ال�ه�، وأم�� ن��ها على ال��ت غ�قا، و��ل� أخ�ت س��ها إلى �� ...! وهي ی� ال��ت

  1».�اء في دم�ع ال��اءل���ت ن��ف، وت��ن ل�ف�ها غاسلة، وت�سل روحها ال��أل�ة إلى ال�ّ 

ت��اجع الف�اة ع� االن��ار �ف�ل �فل ساق�ه األق�ار إل�ها، ���� إل�ها ف���د لها ��ّل 

وفي ه�ا ال��قف . الف�اة ق� ����ه أ��اما ب�� ی��ه م� �عام رغ� فق�ه، إذ أدرك أّن ما أصاب 

 أن �ق�ل إّن ش�ع ال��� �ع�� عقل اإلن�ان إلى رش�ه �ع� ذها�ه ���� ال��ع 
ّ
ی��� الّ�افعي

  .الّ��ی�

، ف��ّ�ر ل�ا 
ّ
�ع� ذل� �قّ�م الّ�افعي مفارقة ت�ّ�� الف�ق ب�� ��م الفق�� و��� ��ل الغ�ي

، ل�ْ� ع��فُ�ها ت�علها ت�ف� م�اع�تها، وت��� م�ها ألهام�ه� ال�قاء الف�اة �الّ�ّ��ة الغ�ّ�ة، ف��

فق��ا �ان أو غ�ّ�ا، ملّ��ة أّن ع�لة  وت�ّلها، ف�ّدت الف�اة �أدب أْن ل�� اإلن�ان م� ���ار ق�ره

ف��� ذل� « وه�ا شّ�ه� ال��أة ال�أف�نة الف�اة �ال�ل�ة . ال��اة ت�ور، وأّن دوام ال�ال م� ال��ال

الفق� وح���ه، ف�أت أنها ت��� م� ض��� تل� ال���ة في  � في نف�ها ف��لةُ على الف�اة وان��ه

ه�ال� غل��ها  .م�آة مقل��ة م� م�ائي اإلن�ان�ة، مه�ا جه�ت أن ت��ق�� لها ل� ت�دها إال م��اً 

  .ع��اها وان�لق� وراء دم�عها ول���� لها ع�ماً 

ثغ�ها  م� تل� الفل�فة، واف��ّ  فاب�لع� ما �قي في ف�ها -��ا �قال  - أما ال���ة ال����ة

ث� أنغ�� رأسها ...ها أن ���ن في ل�انها �ل ه�ا ال����قل�ًال ع� اب��امة ال����ة، وس�ّ 

  2»! م����ة! م����ة: �����اء وقال�

ل� ت�ِر الّ���ة أّن �ل�ة م����ة س��ّددها ���ً�ا لّ�ا ت�� اب��ها ال�ح��ة ����ة الف�اش، فق� 

 ��ّ�ه ن�ع ال�ال م� الفق��، ب��ع الّ��ة م� . ل�ة ���هافاب�الها هللا ���ض 
ّ
و�أّن الّ�افعي

 ال ���� على 
ّ
، ف���ن ال�عاناة نف�ها، إال أّن الفق�� ����ه ی�غّل� على الع�ز، ل�ّ� الغ�ي

ّ
الغ�ي

  . فق�ان الّ��ة ال�ي ال ت���� �ال�ال
                                                           

، ال��اك�� 1
ّ
  .95، 94، ص م��فى صادق الّ�افعي

  .102، 101ال���ر نف�ه،ص  2
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 ه�ه القّ�ة ����� تل� الّ���ة ال�ي تغّ�� حال
ّ
ها ب�� ع�ّ�ة وض�اها، ی�هي الّ�افعي

و��عها في م�قف األم� ل�� �أدوار م��اَدلة ب��ها و��� الف�اة، وأص��� مه�وزة مه�ومة، 

�ه�ت م� ال��ن �أنها ت��ال م���ب لل��اد، وهي تل�ح م� ال�لة و  «ف�ارت هي ال�����ة 

وروضها، و�قي واالن��ار �أن�ا مات �ع�ها، و�أن�ا �ان� ح�اتها م� األزهار ف�ه� ر��عها 

ف�ا ت����ها الف�اة ورأت ما ن�ل بها ح�ى نف�ت دم�عها ح�نًا، ث� رفع� ع���ها ! ج�رها وأرضها

و��ه� أّن ال�ات� م� خالل ه�ه الّ�ها�ة  1»...!م����ة! م����ة! �ا ر�اه: إلى ال��اء وقال�

، ب���ا اس��الم هللا له�ف�ل ق�اع�ه و���انه ��ا ���ه  ی��� أن ی�ّ�� ث�ات الفق�� في �ّل األح�ال

 ألول عق�ة ت
ّ
  . ��ه�ه م� ����اء وأنفةما ع��ض ���قه، ل�عف في ش��ّ��ه رغ� الغ�ي

 اه��امه �ق�ا�ا العُ 
ّ
وق��ه م� الّ��قة ال�ادحة ف�ه، �أل� آلالمه�،  ّ�ع��ف ع� الّ�افعي

رآه م� ال�آسي ال�ي ازداد له��ها ب�ق�ع تل� ال��ب  ما وق� حّ� في نف�هو��ّ� ��عاناته�، 

ت�ام�ه ف�ان ��اب ال��اك�� وس�لة للّ�ع��� ع� . العال��ة ال�ي أت� على األخ�� وال�ا��

  .وات�اله �ال��اك��، وه�ا خ�� دل�ل على ال��امه ��ل ما له صلة �ال����ع

  : على الّ�ّف�د :ثال�ا

 في م�ّلة ه� م���عة م� ال�قاالت الّ�ق�ّ�ة 
ّ
، وف�ها ی�ق� )الع��ر(ال�ي ن��ها الّ�افعي

، إذ نفى )إع�از الق�آن وال�الغة الّ���ّ�ة(عّ�اس م���د العّقاد و��ّد عل�ه ح�� �ع� في ��ا�ه 

ب����ف تق��� ��ا�ه ه�ا ح��  هاّته�رمى الّ�افعيَّ �ال�هل، و العّقاد وج�د أّ� إع�از في الق�آن، و 

ف�ارت ب��ه�ا مع��ة م� أع�ف ال�عارك األدبّ�ة في الع�� ال��ی�، ، �اشا ن��ه ل�ع� زغل�ل

 �إع�از الق�آن إ��انا ال ی��اوله الّ�ّ�؛ « 
ّ
ف�ّ�ة س�� عاّم أن�أ ه�ه ال���مة، ه� إ��ان الّ�افعي

، ثّ� ته��ه له �أّنه مف�� �ّ�اب : وس��ان خاّصان
ّ
ت�� أّ�  ! ...ه�ا رأ� العّقاد في ��اب الّ�افعي

 ف�فعه إلى ال��وج ع� ال�قار واألدب ال�اج� ف��ا ه�ه األ
ّ
س�اب الّ�الثة ه� ال�� أثار الّ�افعي

ی��� وت��ر اإلشارة إلى أّن الّ�افعي �ان في ال��ء  2»؟)...على الّ�ّف�د(أن�أ م� مقاالت 

 (مقاالته الّ�ق��ة �اس� 
ّ
، ثّ� ما ل�� أن أعل� ع� ه���ه، ف�ان رّد )إمام م� أئ�ة األدب الع��ي

                                                           
، ال��اك�� 1

ّ
  .104، صم��فى صادق الّ�افعي

2  ،
ّ
  .190صم�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي
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ّ
�اس�ع�ال ألفا�  العّقاد أع�ف و����� م� الّ�هّ�� والّ����ة، و�ق�ر ت�ّني ال����� األخالقي

وفي ذل� . جارحة وناب�ة، فإّن ال����� األدبي ق� ارتقى إلى درجات عال�ة م� ال�الغة وال��ان

 قائال
ّ
� قل� في العّقاد ما �ان ح�ّ�ا أن �قفه و�ّ�اك أمام لق: لي قائلقال  « :�ع��ف الّ�افعي

إّن�ي ��� أهاج� العّقاد ���ل  ! ول�ّ�ي ��� على �ق�� �أّن العّقاد ل� �فعلها: قل�...  ! الق�اء

��ّ�ه ال ��ّ�ه أن أجعلها دفاعي أمام ال����ة، ف���� أك��  أسل��ه في الّ�ق�، و�ّن معي ل�رقاتٍ 

  1».مّ�ا ی��ح

 ال��اب م� س�عة ع� ی��ّ�ن ه�ا
ّ
، �ّل سّف�د ع�ارة )سفاف��(او�� رئ��ّ�ة سّ�اها الّ�افعي

ع� نق� الذع  ی��ّ�� ف�ه ال�ات� زّالت العّقاد في اّللغة واألدب والّ���، و���ّص� أّ� هف�ة ق� 

 فهي 
ّ
وآثار ه�ا ال�غّ�ر « ج���ة في حّ� الع��ّ�ةت�فى على القار� العادّ�، ول�� ع�� الّ�افعي

ذ�ّ�ة ع�� الّ��قة .. األدب ت���ها �ّلها ق�ّ�ة واح�ة م� الّ��قة واالن��ال في غ�اوة ذ�ّ�ة في

ثّ� غ�ّ�ة .. ث�ّ . الّ�ازلة م� قّ�اء ج�ائ�نا، وع�� أش�اهه�، مّ�� ل��� له� م�ه�ة الّ��ق�� وال وسائله

ّقاد ��ّ�ل دفاعا ق�ّ�ا وال��ی� �الّ�ك� أّن �ّل سّف�د ی��ّ�� ه��ما ضار�ا على الع 2».ف��ا ف�قها

 ل�  ،)إع�از الق�آن(الع��ّ�ة، ورغ� أّن أصل ال�ع��ة �ان ح�ل ��اب  ع� الّلغة
ّ
إّال أّن الّ�افعي

��ض في س�ال ف�ه الّ��اُب والق�ف م� ال ای�ّد رّدا م�اش�ا في نف�ه اإلع�از ت�ّفعا م�ه وتعّفف

 في نق�ه الّالذع للعّقاد ل���ن ) دی�ان العّقاد(���ن الق�آن م�ض�َعه؛ فاخ�ار 
ّ
  .ال���ر الّ�ئ��ي

 
ّ
اّته�ه �الّ�فاق والّ��ّلف �الّ�ع� في ش���ة العّقاد ون�اه�ه، ح��  سفاف��هی��أ الّ�افعي

وماذا تق�ل « : ثّ� ن��انه ال���ل �ع� ��ده م�ها، ف�ق�ل م�هّ��ا) ال�الغ(ل�ئ�� ت���� ص��فة 

في األّمة، ول� �ع� إّال م�ه، ثّ� ی��اول بل�انه على ) ال�الغ( ����لة في �ات� ل� ���ه� إالّ 

حّ�ى ���ّ�ه إلى م�ل ال�ل�ة ال�ي ق�ل�  –) األخ�ار(��ا ن��ت ج���ة  –صاح� ال�الغ نف�ه 

  3»...ج م�هااخ�ُ : في الّ��اء إلبل��

                                                           
1  ،

ّ
  .193صم�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي

، على الّ�ّف�د ن��ات في دی�ان العّقاد، دار الع��ر،  2
ّ
  .9ص ، 1930م��فى صادق الّ�افعي

  .12ص ال���ر نف�ه،  3
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والعّقاد ل�� أدی�ا ��ا �ع�ها ی�ّ�� أّن ال��ا�ة الّ��فّ�ة ت��لف ع� ال��ا�ة األدبّ�ة،  

إمام في األدب، ف�� مع�ا في ت�ل�له؛ أّما الّلغة فه� م�  هو�ّ�عي العّقاد أنّ  «: ی�ع�، ف�ق�ل

 أح�� م�له، فه� 
ّ
أجهل الّ�اس بها و�عل�مها وقّل�ا ت�ل� مقالة له م� ل��، وأسل��ه ال��ابي

في ت����ها و��انها فإذا أه�ل�اه  للع��ّ�ة سّ�ها... م���ب م��ّل، ال �الغة ف�ه، ول��� له ق��ة

��لح ل�يء وال ��لح ل�يء آخ�، ��لح لُ�ق�أ ال��م وُ�لقى، وال ) كالم ج�ائ�( صارت الع��ّ�ة 

  1».ل���ن ث�وة لّلغة وال��ان �ه ���� أن ��لح للغ�، واالح�فا�

 ل� ی�ح� العّقاد م�� ال��ا�ة، فق� ح�� عل�ه �الف�ل، وأخ�جه م� 
ّ
و���و واض�ا أّن الّ�افعي

 �ال���� م� 
ّ
أخ�اء العّقاد الّلغ��ة ال�ي دائ�ة األد�اء، ول� ��� ذل� ال��� ج�افا بل اس��ّل الّ�افعي

األدبّ�ة وت�ج�اته ال تغ�ف�، واألسال�� ال�ي ال ت�ّ� �ال�الغة وال��ان ��لة، ناه�� ع� س�قاته 

 ل��ّ�� أّن ��ا�ات العّقاد م���ة به�ه  .غ�� األم��ة
ّ
وس��رد �ع�ا م� األم�لة ال�ي ساقها الّ�افعي

  .الّ�ق�ات

 ق�ل العّقاد
ّ
  : ی�ق� الّ�افعي

  2»�ا م� إلى ال�ع� ی�ع�ني و�ه��ني     أس�� ل�انا إلى لق�اك ی�ع�ني «

 على العّقاد ففي ه�ا   
ّ
) ال�ع�(تّ�ف� �ل��ا إذ ال ت�اق�ه في �المه، ال��� عاب الّ�افعي

  .دعا ال تف�� إّال اإلق�ال وه� ی��� ضّ�هفعل مع�ى ألن ) ی�ع�ني(و

 على العّقاد � 
ّ
  :�الّ����ه في ق�لهخل�ه الّ����� أخ� الّ�افعي

  3»ومال� على أذن�ه حّ�ى �أّنه     ل���ع م�ها ش��ها والّ��ّ�ما «

  .و����ّل على ذل� �أّن الّالم ال تأتي إّال ز�ادة في الّ�����، وه�ا �أّن للّ����ه ال للّ�����

 غ���ه في خانة ال�اهل�� �عل� الّ��� ح���ا قالو 
ّ
  :��ّ�ف الّ�افعي

  4»في �ّل روض ق�� للّ�ه� �ع��ها     �ا حّ��ا هي أب�اٌت وسّ�انٌ  «

                                                           
، على الّ�ّف�د ن��ات في دی�ان العّقاد،  1

ّ
  .15، 14ص م��فى صادق الّ�افعي

  .15ص ال���ر نف�ه،  2

  .17ص ال���ر نف�ه،  3

  .19ص ال���ر نف�ه،  4
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  .رفعه�ا العّقاد واألصّح أّنه�ا م�����ان على الّ�����) سّ�ان(و) أب�اتٌ (ف�ل��ا 

 ب��ج�ه سهامه ن�� لغة العّقاد، بل راح ��ع� في ن�اه�ه
ّ
في ت�ج�ة  ل� ���ف الّ�افعي

مّ�ا عل�َ� م� ضعف العّقاد في ه�ه الّ�اح�ة تعلُ� الّ��� و  «: فقال ال��� م� و�لى اإلن�ل��ّ�ة،

في ر�اك�ه وتعق��ه وأّنه ال ُ�فلح ال م��جَ� شعٍ� وال سارق شعٍ� مع أّن تع��له إّن�ا ه� على 

 فالعّقاد 1».الّ��ج�ة والّ��قة وعلى إف�اده�ا إلخفائه�ا
ّ
ل� ��� أم��ا في الّ��ج�ة  ف��� الّ�افعي

ألّنه �ان ی��ّ�ف على ه�اه في الّ�قل ع� الغ��ّ��� ��ا ���م أف�اره فال ه� م��ج� ��ا تع��ه 

  . ال�ل�ة م� مع�ى، وال ه� م��ع وصاح� ف��

 ��ّ�� الّ�اس في �ل ما ���ه، مّ�ه�ا إّ�اه �االن��ال والّ��قة، 
ّ
ورغ� ه�ا ما جعل الّ�افعي

ع� س�قات العّقاد األدبّ�ة إّال أّنه خّ�� الّ�ف�د ال�ام� الّ�فاف�� ال ت�ل� م� أم�لة �ّل أن 

 ). العّقاد الّل�(ل�ل� مع��نا إّ�اه 
ّ
العّقاد أعاد إص�ار دی�انه في ��عة ج�ی�ة، أّن و��و� الّ�افعي

ّ��عة �او�� في الول� ت�� لألج�اء ع-قّ��ه إلى أر�عة أج�اء جعل ل�ل ج�ء ع��انا م�ف�الف

، وه�ه )أش�ان الّل�ل(، )أش�اح األص�ل(، )وهج الّ�ه��ة(، )�ق�ة الّ��اح:(وهي -الق���ة

 مع�وف له روا�ة شع�ّ�ة 
ّ
: أر�عة أناش�� ع�او��هاف�ها الع�او�� مأخ�ذة ع� شاع� ف�ن�ي

ع� قّ�ة ع�� م�احل م�ّت�ة، ع�� ف�ها ، ���ي )الّل�ل(، )األص�ل(، )الّ�ه��ة(، )الف��(

ومع اع��اف جّ�ار الّ�ه� أّن ه�ه األوضاع ال «ق�ائ� العّقاد ال�ي ف�ها ���� م� ال�ل� وال�ع��ة، 

فإّن ��ع الّل��صّ�ة ال��غ�س ) أر�عة أج�اء في م�ّل� واح�(ت���� على س�افاته ال�ي سّ�اها 

اه� في تعل�لها ت�ج�ال وتع��ة على القّ�اء، ف�ه أبى عل�ه إّال أن ���قها و�ّ�ع�ها، و��ه� ال��

  2».وه�ا �ّله ص��ح في أّنه لّ� م�ادع مّ�ع، ال ����م نف�ه وال الّ�اس وال ال��ّ 

مليء ب�ق� العّقاد والّ����ة م�ه وال�ّ� م� ق�ره،     ) على الّ�ف�د(���� الق�ل إّن ��اب 

ّن اله�ف م� ال��ّ�ق إلى ه�ا ال��اب وال�قام ال یّ��ع لع�ض �ّل ما ورد ف�ه، زد على ذل� فإ

، مع���ا في ذل� 
ّ
 ب�فاعه ال������ ع� الّلغة الع��ّ�ة والّ�ع� الع��ي

ّ
ل�� إّال إب�از ال��ام الّ�افعي

الق�ّ�ة ب�� األدی��� ت��و ش��ّ�ة ف�ها ���� م� ال�ّ� والّ���، ورغ� أّن . على أدّلة قا�عة
                                                           

، على الّ�ّف�د ن��ات في دی�ان العّقاد، ص  1
ّ
  .112م��فى صادق الّ�افعي

  .33ال���ر نف�ه،  2



 م�اه� االل��ام في ��ا�ات : الف�ُل الّ�اني
ّ
 والّ�افعي

ّ
 اإلب�اه��ي

 

125 
 

 ی��ع في ال�ّد على العّقاد ���ّ�  وان��ا� في األلفا�  إّال أّن ح�اسّ�ة
ّ
ال��ض�ع جعل الّ�افعي

  .في األف�ار، و��ّقة في الّ�ق�

  :ت�� را�ة الق�آن: را�عا

 و�ه ح���
ّ
 ق�ّ�ة ل� تق��� كان� مع��ة الق��� وال��ی� ال�ي دارت رحاها ب�� الّ�افعي

ّ��اع ب��ه�ا، ف��� ی�ع� إلى الّ��ّ�� بلغة �ان العل�ه�ا ف���، بل ش�ل� ف��ق�� م� األد�اء 

 –الع�ب م� جهة، وف��� ی��� الّ�ف��� ف�ها م� جهة أخ�� ب�ع�� الّ���ی�، ألّنها صارت 

و���ح . اتقّ�� ال��ا�ة األدبّ�ة وال ت�ای� ال��نّ�ة وال��ّ�ر العل�ي ال�� بلغ�ه�ا أورو� - ح��ه�

 ال�� ه� أب�ز ال�ی� دافع�ا ع� ال
ّ
الق��� إذن ه� أن   فال��ه�«  :ق��� م�ه�ه قائالالّ�افعي

ت��ن ه�ه األسفار الق���ة ال�ي ت���ها  أنو  ،في أص�لها وف�وعها غة ال ت�ال لغة الع�بت��ن اللّ 

 وأن ���ن ال�ّ  ،ت��ل م� �ل زم� م��لة أمة م� الع�ب الف��اء  ةال ت�ال ح�ّ 
ّ
ه�  ی� الع��ي

، وأن �أتي ال��ص على الّلغة م� جهة ف�ه عل� وال رأ� �أن�ا ن�ل �ه ال�حي أم� ال �ف���ا، ه�

ال��ص على الّ�ی�، إذ ال ی�ال م�ه�ا شيء قائ� �األساس وال��اء ال م�فعة ف�ه�ا معا إال 

وال شّ� أّن ه�ه الق�ّ�ة ال�ي أثارت الّ�ّ�ة ���ال، وأسال� ال��� ����ا أّدت  1.»�ق�امه�ا معا

�ادل االّتهامات، ف��� ال��ّ�دون أّن خ��مه� م��ّلف�ن، ورّد �الف��ق�� إلى الّ��اش� ب��ه�ا وت

أّن  «ال��اف��ن ب�م�ه� �الّ��عّ�ة للغ�ب وت�ازله� ع� مقّ�مات أّم�ه� م� لغة ودی� وتقال��، َبْ�� 

 ل� ��� �ع�ي ���ل�ه أن ی�اه� �ّل ج�ی�، بل �ان� غای�ه أن ی�ّد إلى األف�اه �ّل ل�ان 
ّ
الّ�افعي

ل��ی� أن ی��ق� م� الق��� ل��ل� م� ذل� إلى الّ��ل م� لغة الق�آن ولغة ��اول ب�ع�� ا

  2».ال��ی� وم� ت�اث أد�اء الع��ّ�ة األّول��

 أّن خ��مه ماض�ن في ���قه�، ف�ّ�� على ت���ه الّ�ع� ���� ما 
ّ
أ�ق� الّ�افعي

دفاع ع�  فال�ع��ة في ن��ه هي «ی�ع�نه إل�ه، ف�ارت الق�ّ�ة م�ألة ح�اة أو م�ت أّمة، 

ك�ا ) ال��ّ�دی�(أو ) ال��ّ�دی�(وه� ال ی�ج� مّ�ا ���� أن ُ�ق�ع واح�ا م� . الق�آن وع� اإلسالم

                                                           
، ت�� را�ة الق�آن ال�ع��ة ب�� الق��� وال��ی�، ال����ة الع��ّ�ة لل��اعة والّ���، ب��وت،  1

ّ
م��فى صادق الّ�فعي

  .11،  ص2002
، ص 2

ّ
  .164م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي
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و�ّل ما یه�ف . إّال �عل� وعلى بّ��ة - ��ا �ق�ل –فه� ال ��ّل�ن . ��ّ��ه�، �الع�ول ع� م�ه�ه

  1».�ه�إل�ه مّ�ا ��� ه� أن ��ّ�ر الّ�اس م� شّ�ه�، و���ل دون ان��ار الع�و� ف

) ت�� را�ة الق�آن( ، فق� جاء ��اب)دی�ان العّقاد(رّدا على ) على الّ�ف�د(إذا �ان ��اب 

 (رّدا على ��اب 
ّ
م� أع�ف م، و�ان 1926ل�ه ح��� ال�� أص�ره س�ة ) في الّ�ع� ال�اهلي

 و�ه ح��� ق� ب�أت . ال�عارك األدب�ة ب�� م�ه�ي الق��� وال��ی�
ّ
و�ان� ال���مة ب�� الّ�افعي

تعّ�ض ف�ها إلى ����  ،م�اض�ات في ال�امعةق�ل ذل� �����، واح�ّ�ت ع��ما ألقى �ه ح��� 

الع�� ون���ه إلى شع�اء ال�اهلّ�ة أو شع�اء ورواة في  في ق�ّ�ة الّ�ع� ال�اهليم� الّ�ع� 

 
ّ
، وق� اّت�ع في الّ����� ف��ا جاء في الق�آن م� أخ�ار األم� الّ�ا�قةإضافة إلى ، اإلسالمي

  .��ع �ّل شيء إلى العقل إلث�اته أو نف�هدراس�ه ه�ه م�هج ال��، ال�� �ُ 

مع��ها ردود ع��فة على  ة،���� �اض�ع م ح�ل����� ه�ا ال��اب على مقاالت ت�ور 

  .م�اع� �ه ح���
ّ
وس��ّ�� على ع�ض �ع� م� ه�ه الّ�دود ال�ي تعّ�� ع� ال��ام الّ�افعي

  .، ونق�ه م� ی�ع� إلى ت��ی�ه�االّلغة الع��ّ�ةالق�آن ال����، و �الّ�فاع ع� 

  :ضّ� العاّمّ�ة الف��ىالّ�فاع ع� الّلغة الع��ّ�ة  -1

ه�ف الّ��ل ب ال�����ق�ن ل�� األّمة في الع�� ال��ی� ���الت ضّ� ث�اب�ها قادها اب�ُ 

ما إن وّلى زمان و  .ش�هة ع�م ج�و� الف��ى ال�ي ال ت�اك� ال�ّ��ر�إلقاء  ،لغ�هام� دی�ها و 

 *غة����� اللّ ب ا�ال�� دع�ا إلى األخ� ب�ل� األف�ار ح��  ن � م��غ��االس�ع�ار ح�ى �ه� 

وق� ت�ّ�� له�ه . لغة ����ة �فه�ها العاّم وال�اّص  الّ�اس ةعامّ وحّ��ه� في ذل� ت�ه�ل تعل�� 

 ال�� ��� مقاال على األف�ار ج�اعة م� األد�اء وال�فّ���� ال��اف���، و�ان 
ّ
رأسه� الّ�افعي

 - ح��ه –� في لغة الق�آن، ألّن العاّمّ�ة���� الّ�ف��إّ�اه� ه�الء م��را ج�هة ���ال ق�ف �ه 

                                                           
 .236، ص1928، 2، دار ال��امي للّ��اعة، �2م�ّ�� م�ّ�� ح���، االّت�اهات ال���ّ�ة في األدب ال�عاص�، ج  1

 العام�ةإلى إحالل  ی�عُ  �ول ی��� الف��ى �ة، وه� ل�ّ ل�في ال��� إلى ما س�اه �عق� ال�لح ب�� الف��ى والعامّ  اعد *

لح َأخ� أس�اء ال�����ثات األج���ة م� اللغة ال��م�ة أن ی�فع لغة العامة إلى  فأراد. م�انها، وم� أه� ش�و� ه�ا ال�ُّ

:  ل�اب� ق���ة م���ر في م�قع األل��ة، را�� ال��ض�ع) ت���� اللغة الع��ّ�ة(ی��� مقالة  .االس�ع�ال ال��ابي

http://www.alukah.net/literature_language/0/78720/  
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وس��قاد ل�ل� م� �ع�نا ثّ� م� �ع�ه�  «: فقال، ���ور الّ�م� الف��ىم�ان ال م�الة س��ّل 

إلى أج�ال ����ة ی��اخى �ع�ها ع� �ع�، ف��ش� أن �أتي ی�م ت��ن ف�ه تل� الّلغة الف��ى 

في ��ابها ال���� ض��ا م� الّلغات األث�ّ�ة، ألّن�ا ال ن��� ف��ا ُی��ّخ� ف�ه اآلن م� �ل�ات 

أن ال ت�ال على وجه الّ�ه� عاّمّ�ة، ول�ّ�ا ن��� إلى )) األّمةق�ارات ((بها مع�ودة ص�رت 

األصل في قاع�ة الّ��امح والّ��خ��، فإذا أث���اه وأخ� �ه غ��نا ول� ��� ع��نا ل�ل� ن��� ف�ا 

أش�هها أن ت��ن �القاع�ة االس�ع�ارّ�ة ال�ي ت���� �الّ��امح لل���ع��ة والغ�اة في أخ� الّ�يء 

 أّن م�اع� ه�ه الف�ة في  1»!ي �الّ��امح في �ّل قّل أو ���القل�ل، ثّ� ت��ه
ّ
ت�ق�ف وق� رأ� الّ�افعي

ّنه ع�ض أن ی�تق�ا به� إلى م���� عال م� لغة ّمة �الّلغة العاّمّ�ة �ا�لة إذ إوتعل�� العا

على أنه إن ��� في  «: ف��ى، فإّنه� ی���ون له� االن��ار إلى م���� م��ّن، و�ق�ل م��ّ�ا

أم�ًا م� ذل� �ائ�، وأن�ا أج���ا ال��اك��  أنّ  ال����� خ�� فل�� �ق�م خ��ه ���مه، وهْ� رأ� 

ا للعامة على ما ی��ه��ن م� ها مف�دات الق�م في اللغة، وم��ّ االعام�ة في الف��ح، وأق���

د على األمة، ون�� نعل� أن مقال�� ال�الم وأت�ع�اه َمقادته�، ف�ا ج�اء ذل� ع�ه� وماذا ی�ِ 

ق�ل ��� ال���ل�ات ..ءا هي ��� ألف �اء تاه�رها إذا اح�اج�ا إلى ��� في العل� فإن�ج�

  2».ن ن�يء إلى حال م� ال�عفأ�ال����ة م� آخ�ها، و  أو�نه لع��� أن ن��!العل��ة والف��ة

 ه�ه ال�ع�ة إلى ت���� الّلغة إلى الّ�عّ�� ال�ق�� ال�� ع�فه و 
ّ
���� الّ�افعي

�ان�ا ی����ون للق��لة، و��ق�قع�ن في دائ�ة ضّ�قة، وهي ع���ّ�ة حار�ها ال�اهلّ��ن ح���ا 

وجهًا م� وج�ه ه�ه الع���ة  وما �ق�ل�ن �ه م� ت���� اللغة ال �ع�و أن ���نَ  «، اإلسالم

ال��ق�تة، فإن� ل��� ال��ل��� ���لف�ن في �ل شيء ح�ى في ال�ی� نف�ه وال ت��ه� إال شع�رًا 

�ة الع���ة ال�ي ِم�اكها ال��اب وال��ة في ع����ه�ا الف���ة، وهي ال س��ل واح�ًا �ال�وح ال�ی�

إلى ال�غ��� أو ال���یل ف�ها، ال على وجه ال����� وال على وجه آخ�، وس�اء أكان في ذل� 

  3».إصالح ب�� العام�ة والف��ى أو ل� ���

                                                           
، ت�� را�ة الق�آن ال�ع��ة ب�� الق��� وال��ی�، ص 1

ّ
  .44م��فى صادق الّ�فعي

  .48ال���ر نف�ه، ص 2

  .48ال���ر نف�ه، ص 3



 م�اه� االل��ام في ��ا�ات : الف�ُل الّ�اني
ّ
 والّ�افعي

ّ
 اإلب�اه��ي

 

128 
 

 م�ّ��ا أّن 
ّ
 على الّ��� ب�� الّلغة الع��ّ�ة والّ�ی� اإلسالمي

ّ
وفي آخ� ال�قال ��ّ�د الّ�افعي

ل�ّل بل� دی�ا خاّصا �ه وه�ا  �ا�عل�الّ�ی� ال�اح� و أن ��ّ��وا أص�اب ه�ه الّ�ع�� إّن�ا ی���ون 

  .  م����ل؛ ألّن ه�ی� ال�قّ�م�� وجهان لع�لة واح�ة

  ):ال�اهلي في الّ�ع�(��� في ��ا�ه ال�ّد على م�اع� �ه ح - 2

إّن الّ��� ال�� أث�� م� أجله ج�ل واسع ح�ل ه�ا ال��اب ه� أّن �ه ح��� شّ�� في   

، وق� أّد� �ه ذل� إلى الّ����� في �ع� األخ�ار 
ّ
 إلى الع�� ال�اهلي

ّ
ن��ة الّ�ع� ال�اهلي

 ال�ِّ  ففي ق�ّ�ة. ال�ي وردت في الق�آن ال����
ّ
�ه ح��� أّنه �ع� ال���  ، ی�ع�ع� ال�اهلي

ه م���ل، وضعه الّ�ع�اء ال��ل��ن الع���، والّ��ق�� والّ����� ت�ّصل إلى حق�قة مفادها أنّ 

تل�م اخ�الف الّلغة في  وع�وه إلى ال�اهلّ���، و�ان� حّ��ه أّن اخ�الف له�ات ق�ائل الع�ب

�ّل شيء في ه�ه ال��ّ�الت ی�ّل على أّن اخ�الف الق�ائل ل� ی�ّث� في  «الق�ائ� وال�عّلقات، ل��ْ 

إّما أن ن�م� �أّنه ل� ��� ه�اك اخ�الف ب�� الق�ائل : ف��� ب�� اث����. شع� الّ�ع�اء تأث��ا ما

؛ و�ّما أن نع��ف 
ّ
الع��ّ�ة م� ع�نان وق��ان في الّلغة وال في الّله�ة وال في ال��ه� ال�المي

ون�� إلى الّ�ان�ة . لّ�ع� ل� ���ر ع� ه�ه الق�ائل و�ّن�ا ح�ل عل�ها ح�ال �ع� اإلسالم�أّن ه�ا ا

  1».أم�ل مّ�ا إلى األولى

 عل�ه مّ�ه�ا إّ�اه �ال�هل واّت�اع أف�ار ال�����ق�� وعلى رأسه� 
ّ
كل��ان (ف�ّد الّ�افعي

 دون  *)ه�ار
ّ
م��ق�ا م� دل�ل،  ال�ي تع��� على الّ�ع� في �ّل ما ��ّ� الّ�ار�خ اإلسالمي

ف�ا هي الله�ات �ا أس�اذ ال�امعة؟ �ان ی��غي أن «: عل�ه ��نه ل�� شاع�ا وال ناق�ا، فقال

 .تع��ض بها، فإن� ل� فعل� ل�أی�ها في ال��لة ال تغ�� ش��ًا م� أوزان ال�ع� أن ت��ق� بها ق�ل

فهي في مع��ها ب�� إب�ال ح�ف ���ف أو ح��ة ����ة أو م� ���، و�ل ذل� ال ی�ث� في 

إقامة ال�زن ����ًا وال قل�ًال، واالخ�الف في ال�ق�قة ه��ات في ال��� وال��ت أك�� م�ا ه� 

                                                           
1 ،

ّ
  .45ص �ه ح���، في الّ�ع� ال�اهلي

 ف�ن� م����ق ، )م1926 -مMarie-Clément Imbault-Huart    )1854مار� �ل��ان إم��ل ُه�اْر  *
ّ
كان  ي

. ل� وقع الّ�هي ع� روای�هی�� أّن شع� أمّ�ة ب� أبي الّ�ل� م��ر م� م�ادر الق�آن ُأِخ� �ع� الق�آن م�ه ول�

، ت�� را�ة الق�آن هام� الّ�ف�ة : ی���
ّ
  .108م��فى صادق الّ�افعي
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ه��ات في ال�ضع واللغة، ومع ذل� فق� ن��ا على أن الع��ي الف��ح غ�� مق�� بلغة ق��ل�ه إذا 

�ع الف�احة ف�ه، ف��ه� م� ی�اف� الله�ة وم�ه� م� ��الفها ل��� ع�� ه�ا وع�� ه�ا ناف�ت �

راجع إلى الف��ة وق�تها، وم� الق�ائل م� تأخ� له�ة غ��ها ��ا فعل� ق���، فق� �ان� ال 

  1».ته��، فل�ا ن�ل الق�آن �اله�� ات��ت ه�ه الله�ة

 ه�ا ال�ّد ��ّ�ة أخ�� هي أّن 
ّ
الع�ب �ان�ا ی����ن الّ�ع� بله�ات م��لفة ودّع� الّ�افعي

إّال أن العل�اء ال�ی� دّون�ه أخ�وا ال������ م�ه وت���ا ال���ه��، وأك�� ما نقل م� شع�ه� 

كان ی���ي إلى ف��ة ق���ة م� �ه�ر اإلسالم، ولغ�ه �ان� أق�ب ما ت��ن م� لغة ق���، 

... ا �ان إلى مائة س�ة ق�ل اإلسالم ل� ت�و م� شع� ال�اهلّ�ة إال م«، فالع�ب وال�اقي ضاع

  2».وذل� ه� الّ�م� ال�� نه�� ف�ه الّلغة وأخ� الع�ب �ع�ه� ع� �ع�

وج�د الّ����� إب�اه�� و�س�اع�ل عل�ه�ا  ه�ف�ب �ه ح��� في ق�� الق�آنأّما في �ع� 

، ح���ا � والّ��ار أّن الق�آن اّدعى وج�ده�ا ل����� صلة الع�ب �ال�ه�د وزع�ه الّ�الة والّ�الم، 

س�اع�ل، وللق�آن أن ��ّ�ث�ا ع�ه�ا أ��ًا، ول�� ورود ��راة أن ت�ّ�ث�ا ع� اب�اه�� و لل�ّ  «: قال

ه�ی� االس��� في ال��راة والق�آن، ال ��في إلث�ات وج�ده�ا ال�ار��ي، ف�ًال ع� إث�ات ه�ه 

ه على  أ�ا��ل  افعيال�ّ �عّل� ، ف 3»الق�ة ال�ي ت�ّ�ث�ا به��ة اس�اع�ل ب� اب�اه�� إلى م�ة

 كأنه َزْعُ� زاعٍ� له أن �ق�ل" للق�آن أن ���ث�ا"فان�� ه�ه ال�قاحة في ق�له « :�الق�ل

وأن ال �ق�ل؛ و�ذا ل� ��ف ال�� في ��اب س�او� ت�ی� له األمة �لها إلث�ات وج�د ال����ص 

��ق�ن أسات�ة �ه عل�ه ف�ا �قي مع�ى ل����قه، وما �قي إال أن ���ن الق�آن ��ا ی�ع� ال���

وم� ن��ه وع�له ��ا نقل ع� ه�ا ال��ف  .ح��� وأول�اؤه �المًا م� �الم ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص نف�ه

 4».ال���ى �ل��ان ه�ار؛ فه� ی�خله ما ی�خل �الم ال�اس م� ال��أ والغفلة وال��لة وال��ب

ل�� الّ�ه�ة بل راح یما ورد في الق�آن، الّ�ّ� في ل� ���ف �ه ح��� به�ا ال�ّ� م� م�اولة و 

                                                           
، ت�� را�ة الق�آن ال�ع��ة ب�� الق��� وال��ی�، ص 1

ّ
  .115م��فى صادق الّ�افعي

  .115ال���ر نف�ه، ص 2

، ص 3
ّ
  .�38ه ح���، في الّ�ع� ال�اهلي

، ت�� را�ة الق�آن ال�ع��ة ب�� الق��� وال��ی�، ص 4
ّ
  .118م��فى صادق الّ�افعي
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و���� قّ�ة ب�اء ق��� �اس�غالل ال�ضع الّ�ار��ي لل���قة لالس���اذ على ال�� في ال���؛ ل

 وقف له �ال��صاد وأورد في ردوده 
ّ
ال�ع�ة و��علها خ�افة ���افات ال��نان؛ إّال أّن الّ�افعي

ف إ��ان �ه ح���، وما ی��� جهله �الع��ّ�ة ال����ة والق��ة وال�ق�عة م� آ�ات الق�آن ما ی��

 
ّ
  .    والّ�ار�خ وم�هج ال��� العل�ي

إّن اإل��ان �ال��اد� والّ�ع��� ع�ها �األف�ار والّ�فاع ع� اله�ّ�ة ��ّل مقّ�ماتها م� عق��ة 

  ولغة وان��اء م� م�اه� االل��ام ال�ي
ّ
و���� أن ن�ّ�� في أد�ه ن��ت��، . ل���اها ع�� الّ�افعي

ت�اه ال��ل�م�� والفق�اء واله�ا هادئة عّ�� م� خاللها ع� م�اع�ه وأحاس��ه الّ�ادقة أ

وال�ادح��، وثان��ه�ا حاّدة س�� بها على �ّل مع�� م��امل على ث�اب� األّمة، وهاج� م� 

خاللها أول�� ال�ی� رأ� ف�ه� الّ��ایل على الّ�ع� �اخ�القه� ق�ا�ا هام�ّ�ة ق�� إلهائه� ع� 

؛ ف�ق�ه� نق�ا الذعا، وأس�عه� �الما قاس�ا، وف�ح ال�ق�قّ�ة ال�ي ت�ف� ح�اته� ال����ة الق�ا�ا

وق� �ق�ل قائل إّن ه�ه ال�ّ�ة ق� . أدوات ه�م ال دعاة ب�اء  –ح��ه  –س�ء ن�ا�اه�، إذ �ان�ا 

ت�اوزت ح�ود األدب، فان�ّ� في ألفا�ه أح�انا، ل�ّ�ه في ال�قابل ارتقى �األدب إلى م����ات 

  . عال�ة م� ال�الغة وال��ان

  :ح�ی� الق��، رسائل األح�ان، الّ��اب األح��، أوراق ال�رد :خام�ا

 ال��أة  ف�ان� ألر�عة�ة ����ة في أدب الّ�افعي، إذ أّلف ف�ه ���ه اال��أة  ن� م�ض�ع اح�لّ 

�ان ل�ّل واح�ة م�هّ� تأث�� ولق� ع�ف الّ�افعي ن�اء ع�ی�ات . م��ر إلهامه و�اع� إب�اعهف�ها 

  .مار� ی�ي، ومي ز�ادة: ك�� الّل�اتي ت��� ����هّ� ف�ه وفي أد�هم��لف ع� األخ��، ل�� أ

ك�ف ألدی� مل��م م�افع ع� الّ�ی� : الّ�افعي األخ�� س���اءل ح��اإّن م� �ق�أ ��� 

ف�ال -م� ه�ه ال��� الّ�افعي ه�ف إنّ : والق�آن، أن ���ض في م�ائل ال�ّ� والع��؟ ف�ق�ل

  وت����ه�  �ه� على الق�اءة،ــت���ة الّ��ء وتع�� -ع� أّنها تعّ�� ع� حاالته في وق� م� األوقات

  .��انم� أسال�� ال�الغة وال

و����ا ع�ه ال��ّلفات ال����ة، فعّ�ف�ه ووصف�ا  م�ض�ع ال��ّ  الع�ی� م� األد�اءلق� ت�اول   

اّل�� ل� �قف ع�� ه�ا بل راح  م�ل�ا فعل الّ�افعي حاالته، وأسق��ا م� خالله ت�ار�ه� الّ���ّ�ة
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ال ���عه شيء، فإّن ال�ّ� نام�س «  :، وفي ذل� �ق�لفي �ّل مّ�ة ی�ع� إلى ته�ی� ف��ة ال��ّ 

وت�ك ال��ا�ة ف�ه ال ���ع وق�عه، وال�جه أن ���� في إصالحه وت�ه��ه وت���له إلى ال�عاني 

في وضع ه�ه ال���، وق� الّ�وحّ�ة، ل���ن وس�لة س�ّ�، وه�ا ما فعل�ه، وه� م� �ع� أغ�اضي 

  1».أفادت ������ في ت���ح اع��اره� لل��ّ 

ع�دته  �ع� م 1912س�ة ال��ّلفات ال�ج�انّ�ة، أّلفه أّول ه�ه) ح�ی� الق��(��ّ�ل ��اب  

وحّ�ها ه� اّل�� أث�� ع��ه ح�ی� الق��  « م� ل��ان ح�� تعّ�ف ه�اك على ف�اة ل��انّ�ة أله��ه

وال��ال، واألخالق،  �ه الّ�افعي م�اض�ع ع�ی�ة �ال�ّ�،ت�اول ف ،2».ذل� ال��اب الف���

وأنا أرج� أن  « :الّ�ّالب في اإلن�اء وفي ذل� �ق�ل والّ���عة؛ وأراد م� خالله أن ���ن دل�ل

 اّل�� 
ّ
أك�ن ق� وضع� ل�ل�ة اإلن�اء ال���ّلع�� له�ا األسل�ب أم�لة م� عل� الّ��ّ�ر ال��ابي

 مّ���ا  3».ت�ضع أم�ل�ه وال ت�ضع ق�اع�ه
ّ
وم� خالل ف��ل ال��اب ال��عة، ��ه� الّ�افعي

الق�� أن��ا له، ��ام�ه و���� له ه��مه وأح�انه، و��ّ�ه  خ�ا��ه، و�ف�ي له م�اع�ه الّ�ادقة 

  .�أسل�ب ب�اني رائع

لل��ی� ع� آالم اإلن�انّ�ة، ف�صف حالة ال�ائ���، م� ال��اب  ف�العق� الّ�افعي 

وتفل�ف له� في ذل� ما شاء، ال ��ّفف ع�ه� آالمه�، و�ّن�ا ی�ّ�هه� إلى  « وال���وم��، والفق�اء،

ا بل ه� ف��لة م� الف�ائل، ف���ه  ��اول إق�اعه�  أّن الفق� ل�� ع�� 4».م�اقعه� في ال��اة

ل�عاناة  ب��ه و��� الغّ�ي اّل�� ال ����ث �قارن ه �ال��� ����ه وق�اع�ه، و صاح� وأّن هللا س��از� 

 :ف�ق�ل ،االه��ام ب�ف�ه ف��ّ�ر و���ف و�ع�� في بله��ة ورخاء حاج�ه�، بل ��ع� فيالفق�اء و 

فال یه�لّ�� أّیها الفق�� ال����� م� أم� األغ��اء وال ت��ل نف�� �ال�هانة دونه� وأن� أع��  «

فال ته� الفق� ... أج�ا؛ فإّن� تق�ض ّ� م� نف�� و�ّن أف�له� م� أق�ض رّ�ه م� دراه�ه

الّ���� حّ�ى ت�ّد �ه على �اعة هللا صال�ا نقّ�ا ی�ضح م�� ��ّل ضاح�ة، وت���ج ��هارته 

                                                           
  .517م��فى نع�ان ال��رّ�، الّ�افعي ال�ات� ب�� ال��اف�ة والّ���ی�، دار ال��ل، ب��وت، ص  1

  .114ال���ر نف�ه، ص 2

3 � ،
ّ
، ح�ی� الق��، دار ال��اب الع��ي

ّ
  .6، ص1982، ل��ان، 8م��فى صادق الّ�افعي

  .495م��فى نع�ان ال��رّ�، الّ�افعي ال�ات� ب�� ال��اف�ة والّ���ی�، ص  4
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��امات ال�الئ�ة اّل�ي هي ث�� دم�ع�، و���ن ل� في ال�ل� ف��ا أب�ّ�ا ��ا ���ن لل��ّ��� اب

  1».ن�ر الق�� ف��ا في أّول الّل�ل

في الف�ل الّ�اني م� ه�ا ال��اب م�ّ��ا أّن ال�ّ� البّ� أن ���ّ�ث ع� عا�فة ال�ّ� و 

و�ن �ان في األرض ع��دّ�ة ش��فة  «:���ن ش��فا عف�فا ف���� �ه إلى درجات عال�ة، ف�ق�ل

فهي لل�ّ� وح�ه و�ّن�ا هي ف�� القل� في م�جعه واّت�اله �ه؛ و��ا ���ع�� األع�ى لع�ازته 

ألّنه ی�� ف�ها ع���ا م� الّ���، والّ��خ اله�م لع�اه ألّنه ی�� ف�ها ع���ا م� الّ��اب، 

ع�� عاش� ال��ال لل��ال، ألّنه ی�� والّ�فل الّ�غ�� للع��ه ألّنه ی�� ف�ها م� العقل ��ل� ���

إذا ع�ي غ��ه وضعف وخ�ف؛ و�عل�  ف�ه ل�وحه وقل�ه ن��ا وش�ا�ا وعقال، ف���� و�ق�� و�عقل

 2».ح���� ب���ة الف�� الق�ّ�ة العاقلة أّن الع��دّ�ة لل�ّ� الّ���ح هي م��أ الع��دّ�ة الّ����ة �

  .  أن ی�ّ�� ال�ع�ى ال�ق�قي لل��ّ و���و أّن الّ�افعي ی��� م� خالل ه�ا ال�الم 

عة م� الّ�سائل العا�فّ�ة م، وه� م��� 1934عام  فق� أّلفه) رسائل األح�ان(أّما ��اب 

�ع� ال�فاء اّل�� �ان ب��ه�ا، و���� ه�ا ال��اب خ�� ع��ة رسالة، ) مي ز�ادة(ـ���ها لاّل�ي 

م�ارة الف�اق، وشّ�ة وصّ�ر ل�ا  ؛الع��قةعّ�� م� خاللها الّ�افعي ع� م�اع�ه الّ�ادقة، وآالمه 

، غ�� أّنه �. الغ��، وأنفة ال��ّ 
ّ
ان و���� أّن ه�ه الّ�سائل م�ّجهة م�ه إلى ص�ی� وه�ي

 ورسائله، ی��ّ�ث بها إلى نف�ه  «��ا�� ف�ها نف�ه  
ّ
وماه�اك ص�ی� وال رسائل، إّال الّ�افعي

م� ه�ا ال��اب، أّلف ��ا�ه الّ�اني في ه�ا  و�ع� ف�اغه 3».ع� ح�ا�ة حّ�ه وآماله وما صار إل�ه

في رسائل األح�ان أراد الّ�افعي أن تع�ف صاح��ه  « هال��ال إّال أّن الف�ق ب��ه و��� الّ�اني أنّ 

فأغ�اها �الّ��ّفع والّ�الل؛ وفي الّ��اب األح�� حاول أن ُ��ع�ها  ! م� حاله وم� خ��ه ما أراد

ال�غ� واإله�ال، وما له ع��ها إّال  أّنه ق� ف�غ م� أم�ها وف�غ� م� أم�ه، ف�ا لها ع��ه إالّ 

ومع�ى ذل� أّن ه�ف ال�ات� م� الّ��اب األح�� �ان الّ�ع���  4».الّلهفة على ما �ان في أّ�امه

                                                           
  .42م��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، ص  1

  .29، 28ال���ر نف�ه، ص 2

  .127م�ّ�� سع�� الع��ان، ح�اة الّ�افعي، ص 3

  .139ال���ر نف�ه، ص 4
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صاح��ه،  واش��اق ع��ار ل�ف�ه ول����ائه، ف�اول م� خالله إثارة ش�ق ع� غ��ه ورّد اال

  « :ی��ّ�ث في الّ�سالة الّ�ان�ة ع� مع�ى ال�ّ� ف�ق�ل .و�شعال نار الغ��ة ف�ها
ّ
وال�ّ� الّ�وحي

الّ���ح إّن�ا ه� �الّ�ف�لة ال تع�ف وجه الف�ى إّال ش��ها ب�جه الف�اة فل�� ف�ه ت���� وتأن�� 

ت�ع� عل�ها ال��اة ح�� ال ��يء ال�ّ� ف�ها إّال م� جهة بل حالة م��ابهة �اخ��ار الّ��� 

العف�ف الّ�ادق، م�ّ�ها  فالّ�افعي في ه�ه الع�ارات ی�ّ�� أن ال�ّ� الّ���ح ه� ال��ّ  1».القل�

  .عالقة روحّ�ة ق�ل �ّل شيءال�ّ� فإّ�اه ب��اءة األ�فال اّل�ی� ال �فّ�ق�ن ب�� ه�ا وذاك، 

م�  ها، ناق�ال�قاالت ال���لفة م�اض�عُ م���عة م� فه� ) الّ��اب األح��(وأّما ��اب    

 ، ة وف��ّ�ةاج��اع�ّ  خاللها الّ�افعي ق�ا�ا
ّ
 ب�اني

ّ
  �أسل�ب أدبي

ّ
رسائل ( �ع� ��اب أّلفه الّ�افعي

الق�� الّ�الع، الّ���ة الهاو�ة،  :��اب ت�عة ف��ل ع�او��ها �اآلتيو���� ال �أشه�،) األح�ان

،
ّ
و�ق�م ه�ا  .الّ��خ أح��، الّ��خ م�ّ�� ع��ه الّ����، الّ����ة، ال��اف�، الّ�غ��ان، الّ��خ علي

وله�ا نال�  2»... و��� ال�ّ�، ول�م ال��أة ل�غ�، على س�� واح�، ح�ل فل�فة ا «ال��اب 

�الها ودورها في م� م�اض�ع ه�ا ال��اب ف��� ال�ات� ی��ّ�ث ع�ها وع� ج ال��أة ال�ّ�ة األك��

���ّ�ث ع� الّ�واج م� و  ف��فها ح��ا �الق�� الّ�الع، و�الّ���ة الهاو�ة ح��ا آخ�، ال��اة،

، ّ��اقة ال�ق�قّ�ةال��اض�ع األخ�� فق� �ان� ت�ور ح�ل الأّما وح�ان األّم،  األج��ّ�ات وسل�ّ�اته،

 ���له� ه�ه ال��اض�ع م� ح�اته وواقعه، ف�ّ�ر ال��اقف اّل�ي ... الّ�فاقو 
ّ
وق� �ان الّ�افعي

  . مع���ا على الّ��ل�ل والّ�عل�ل واإلق�اع عاشها

 في الف�ل 
ّ
ع� قّ�ة إن�انّ�ة تعالج ) الّ��اب األح��(الّ�ادس م� ی��ّ�ث الّ�افعي

صغ���� تاها ع�  األ�فال، ح�� ���د ل�ا قّ�ة �فلة و�فلق�ّ�ة اج��اعّ�ة وهي ض�اع 

ّل�ي مّ� م��له�ا في ساعة م�أّخ�ة م� الّل�ل، ال�قى به�ا ف�ّ�ر ل�ا رّدة فعله م� ه�ا، وال��اقف ا

ّ�ة ب�صفه ص�م�ه ح�� رأ� الّ�فل�� ح�� ع�دته م� بها الّ�فالن الّ�غ��ان؛ ح�� ب�أ الق

 وأدی�ه�ا في مف��ح الّ���� وُم�ق�عه، إذ  ف����ا «: ف�ق�ل و�ان ال�ق� م�أخ�ا ع�له
ّ
أمّ� ع��ي

ك�ا ت�� الّل�عة ��ل��عها؛ ح��  ان�ف�� ان�فاضة الّ�ع�، ووث�� رّجة القل� ����ي �ّله
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ت��ّ��  «: ثّ� ��ّ�ر حال�ه�ا اّل�ي اع��اها ال��ف والف�ع والقل� قائال 1»...أ���ت الّ�فل��

ال��ف في ع��نه�ا الّ�غ��ة، وت�اه �ف�� م�ه�ا على �ّل م� ح�له�ا، حّ�ى ل���� �اله�ا أّن 

  2»... ! ال��ازل ع� ����ه وش�اله أ�فال م�ع�رة

وحاول� أن ت�ّفف  ،أخ�هاك�ف أّن الّ�فلة ت�ّ�ل� م��ولّ�ة  ف��ّ�� و���ي في ال�صف

رأی� الّ�فلة وق� ت�ّ�ه� ألخ�ها  « :ع�ه، وتهّ�� م� روعه، وت�ع�ه �األمان و�أّنها أّمه ف�ق�ل

الّ�غ�� غ���ة أّم �املة، فهي ت�ّ� على ی�ه ب��یها معا �أّنها م� عل�� أّنها ضائعة ت�اول أن 

 3»! �ح�ة �ّ ف�ا ل ! ����ّ� أخ�ها إلى أّنه معها، ول� ���ع و�ّنه معها

فأع�اه�ا ق�عا م�  ا،�ه����ِ تأّل� الّ�افعي ل�ال الّ�فل��، ف�ا �ان له إّال أن �ق��ب م�ه�ا ل�ُ 

  . ال�ل��، ول� ��� ال�ق� ال���� حّ�ى �ه�ت أّمه�ا، ف�ّ�ر ل�ا م�ه� ف�ح�ه�ا ل�ؤ��ها

 ه�ه القّ�ة �ال��ی� ع� ف�ل األّم على األوالد
ّ
، وخ�فها الّ��ی� عل�ه� ، ی�هي الّ�افعي

وم� ثّ� ل� ��� ال�ّ� الّ���ح في أس�ى م�اه�ه إّال حّ� ال��أة ل��ي ���ها،  «وحّ�ها ال���� له�

و�ّن�ا ��ّ�ى غ�ام العاشق�� حّ�ا ألّن في العاش� دائ�ا مع ح����ه أك�� معاني الّ�ف�لة، وفي 

  4». العاشقة دائ�ا مع ح���ها أصغ� معاني األم�مة

  ی��ز
ّ
�ه ل��ة رؤ��ه للّ�فل�� في ه�ه القّ�ة م�اع� ال��ن واألل� اّل�ي ان�ابل�ا الّ�افعي

ال�ائع��، و��ا شفق�ه على حاله�ا، ف�ّضح ما مّ� به�ا وعاشاه في تل� الّل�لة الّ�ل�اء م� 

في ه�ه  م�ه� م� م�اه� آالم اإلن�انّ�ة اس��اع م� خاللها نقل ،خ�ف وأل� وح�ن بلغة ب�انّ�ة

 .ّ�ة ال��ّث�ةالق

ّ�ال� ل��ّ�ر مأساة إن�انّ�ة ��لها شاّب الف�ل ال �خّ�  ،ع�ال�ُ  وع� وصف أل� 

 ���� ما حّل �هة عائل�ه اّل�ي تعاني في وصف حال�ه وحال أب�عرآه في ال����ة، ف س���

أ�ق�� أّنه ُق�ع بها دون ع�ادها وزوجها ووال� اب�ها و���ها الّ�ه�ي اّل��  «خاّصة زوج�ه اّل�ي 
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، وت��ي على ق�ر وفائها ال ت�ل� غ��ه؛ ف�ان� ت��ي ل�ّل مع�ى م� ه�ه ال�عاني ��اًء �ع��ه

اّل�� ال حّ� له؛ وحّ�ها اّل�� ال ص�� معه، وم����ها اّل�ي ال س�� ف�ها م� أس�اب الع�اء؛ و�ّل 

  1».ل� ما أ��ي: ان� تق�ل ل�وجهان��اتها �

وصف الّ�افعي في ه�ه القّ�ة معاناة العائلة م� ف�اق اب�ه� الّ����،  فأع�ب ع� أل�  

و�ّ�� في نها�ة ه�ه  كّل ف�د م�ها ���ل م��لف، إّال أّنه رّ�� على ح�ن وع�اب زوج�ه م� ذل�،

و�ّن�ا ال���� وج�د « : ح���ان ع� �ع�ه�ا، فقال القّ�ة مع�ى ال�ّ� وما ���ل ع��ما �ف��ق 

ح���ه ألّن ف�ه ع�ا�فه، فع�� الف�اق ُت���ع ق�عة م� وج�دنا ف��جع �اك�� ون�ل� في �ّل م�ان 

ف��� الع�� ... !م��ون�� �أّن في القل�ب مع�ى م� ال��احة على مع�ى م� معاني ال��ت

  2»...�ا م� ن�ّ�ه� نّ�ه القلُ� ف��ا مع�ى الف�اغی��ّلل ی�ًما ف��ًما وال ن�ع� �ه، ول�� م�ى فارق

 الف�ل الّ�ام� م� ال��اب لل��ی� ع� ص��قه ال�قّ�ب 
ّ
" الّ��خ أح��" خّ�� الّ�افعي

م�اوال م�  ، ف�صف عالق�ه و ص�اق�ه الق��ة �ه م�� صغ�ه�ا،في سّ� م���ة اّل�� واف�ه ال��ّ�ة

خالل ه�ا ال�صف أن ی�ّ�� مع�ى الّ��اقة ال�ق�قّ�ة والف�ق ب��ها و��� الّ��اقة الّ�ائفة، وُ��ِه� 

       :�ق�ل ع� الّ�فات اّل�ي ی��ّ�� بهاف.ل�ا الّ�فات واألخالق وال��اق� اّل�ي �ان ی��ّلى بها

ل� انق��� روحي في ح��ً�ا �ان� ل�ف�ه العال�ة �الّ���ة وه�� قّ�ة الّ��ول إلى األرض، و  «

كان ح��ا ص��ح ال�ّ� ت�� ص�ق نّ��ه في وجهه ��ا ی��� ... ج���� ل�ان ج��ها الّ�اني

ال�ّ� ص�ق ف��ه في ل�انه؛ سامً�ا في م�وءته ل�� له أرض ت�ُفل ع��ها و�ّن�ا هي إلى وجه 

  3» ...هللا فال ت�ال ت�تفع؛ ودودا ال �ع�ف ال�غ�، م���ا ال یّ��ع لل�ق�

 م�ّ�ً�ا ما ��� أن ُی�ج� ف�ه ل��ّ�ى ص��ًقا،  
ّ
 و�ع� ذل� �عّ�ف مع�ى الّ��ی� ال�ق�قي

األّول ذل� اّل�� ��ّل مالزما مالزمة : و��ّ�ر م� الّ��ی� ال��ّ�� وم�اح��ه ف��ّ�فه إلى أن�اع

���غّل الّ���ان ف��س�س �ال�ّ� و��ع� إلى ال����؛ والّ�اني ذل� اّل�� یّ�عي ال��ّ�ة وال��ّدة ف

؛ والّ�ال� ذل� اّل�� ی��اه� �الّ��اقة وه� �ع�� �ّل ال�ع� ذل� م� أجل ال���ل على ما ی���
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والّ�ا�ع ذل� ال��اف� اّل�� ی�قّل� و��غّ�� ح�� ه�اه، فإن ���  ع�ها، فال ت��ه في وق� ال�اجة؛

ال ل���ن�ا فال�ات� ی�ّ�� �أّن �ّل ه�الء ل���ا أه. في ��� �ان مع� و�ن ��� في ع�� ت���

  .أص�قاء واألف�ل االب�عاد ع�ه

الّ�ا��ة ال�ث�قة اّل�ي تقّ�ب ب�� األش�اص ف��عله� �اإلخ�ة رغ� هي تل� إّن الّ��اقة 

اخ�الف ال�م، والّ��ی� ال�ّ� ه� اّل�� ���ن س��ا ومع��ا ل���قه في الّ�ّ�اء والّ�ّ�اء على حّ� 

إذا ح�� رأیَ� ��ف ت�ه� ل�  «وه� اّل��  إّنه ال��آة اّل�ي ی�� ف�ها الّ��� نف�هس�اء، 

ج�ًءا م�� ل�� ف��، ف�ائ�ك ��ّ� إل�ه؛ فإذا أص�ح نف�� ل��أّمل ف�ها، و�ذا غاب أح��َ� أّن 

 ...م� ماض�� �ع� أن �ان م� حاض�ك، و�ذا ت�ّ�ل ع�� ل��ل� �غ�� ال���ود، و�ذا مات 

  1».ی�م�� ال تق�ل إّنه مات ل� مّ��، بل مات ف�� مّ�� ذل� ه� الّ��ی�

و���� الّ�افعي ه�ا الف�ل �ال��ی� ��ّل مّ�ة ع� ال�ّ� و���� ذل� �الّ��اقة م�ّ��ا 

ال�ّ� ل�� ش�ً�ا غ�� ال��ع ب�� أعلى الّ��اقة «  :على نقاوة و�هارة ه�ة العالقة ف�ق�ل

ال����ان على أس�اب الّ�ضا ف�اله�ا ی��ّ�ل اآلخ� ��ا ی��ّ�ل مَل�ا  وأسفلها؛ أال ت�� أّنه ما دام

  2» .سم� ال�الئ�ة، بل و��ّ��ه ال�َل� ال�ارس، أو ال�ل� ال��حي، أو ال�ل� ال�ق�ّ 

 بف��� ذل� في الف�ل الّ�اني م� ال��ا ،أّما في الّ�ع��� ع� غ��ه وس��ه م� ال��أة 

ق�ل ل�ّ�ة « :م� الّ��اء، إذ ��ّ�ه ال��أة �األفعى ف�ق�له� �ائفة م� ال��ا�� في �ائفة اّل�� 

فأنا ام�أة غ�� أّن سّ�ي في الّ�اب وسّ�ها في : ل� ُخلق� ام�أة؟ قال�أكان ��ّ�ك : ساّمة

  3».ل�انها

ك� م� ام�أة ج��لة ت�اها أصفى م�  «:و�ق�ل إّن ال��أة ل��� ��ا ت��و م� ال�ارج 

ث�رتها على شيء إّال ��ا ی�ّل ال����قع على أن ال�حل في قاعه؛ الّ��اء، ثّ� ت��ر ی�ما فال ت�ّل 

  4»!فأغ�� ال��أة تع�ْفها

                                                           
، الّ��اب األح��، ص 1

ّ
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�ع� الّ��اء ت�ق� بها ال��ن، و�ع�هّ� تغّ�� بها ال��ن،  « :�ق�ل وفي م�ضع آخ�

 �ق�� على ال��أة،  1»!ُت�ّ� بها ح�ن�...و�ع�ه�ّ 
ّ
والّ�اه� م� خالل ه�ه الع�ارات أّن الّ�افعي

  .على ش�ل ح�� و��ف ل�مها في �ع� حاالتها و���ق�ها،

  ال��ّلفات ال�ج�انّ�ة  آخ�
ّ
��ابي  �ع�، أن�أه )وراق ال�ردأ(��اب اّل�ي أّلفها الّ�افعي

ل����اء واألل� خ�ا�� م���رة ع� ال��ال وال�ّ� وا ، ف�ه)الّ��اب األح��(و) رسائل األح�ان(

 ع�   ،والّ��ق وال�غ�
ّ
، )مي(ال�ّ� ورأ�ه ف�ه، و��ف ما �ان ب��ه و��� و���ّ�ث ف�ه الّ�افعي

وح�ها، بل ن�� ف�ه أث�ا ل�اح�ة ) مي ز�ادة(�أسل�ب ال��ّسل، ول� تق��� ه�ه الّ�سائل على 

یّ��� ش�ل الّ�سالة قال�ا فّ�ّ�ا �عالج ف�ه ق�ا�ا العالقة  « ح�� ��ا�� ح����هف���ه  ،أ��ا الق��

ع� األح�ان إلى ق��عة وجفاء، و��ل� �ان� قّ�ة حّ� فهي ت��هي في �. ب�� الّ�جل وال��أة 

الّ�ّ�، وأل� ، اّل�ي ت�ّ�ر ع�امة األش�اق، وحالوة الع�اب، و�ه�ة ال�ّ�، ثّ� وج�عة )أوراق ال�رد(

و���ف أس�اره �أسل�ب  ، و���ض في أع�اقه،والع�� فالّ�افعي ی�فل�ف في ال��ّ  2» .الف�اق

 م��ع
ّ
  .فّ�ي ب�اني

 
ّ
� ���� ب�وره �اإلن�ان إلى �الّ  م� خالل ه�ا ال��اب أن ���� �ف��ة ال��ّ ی��� الّ�افعي

و��ّ�� له� أّن ه�ا ال��اب ج�ی� �أن ی�ضع في خانة الّ���ی�  خ��مه ی�دّ ، وأن الّ�رجات الُعلى

إلى ق�اءته م� أجل  الّ��ابو��ع�  ،- أ� الّ�سائل-إل�ه أح� م�ه� هك�نه اس���ث فّ�ا ل� ���ق

  .نم� أسال�� ال�الغة وال��ا ت����ه

أصل ال�ّ�  فال��أة  ،ر�� ال�ات� في ه�ه الّ�سائل ب�� ال��أة و ال�ّ� وال��ال والّ���عة

�ّل ما ف�ها م� م�اه� ؛ فق� س��ته الّ���عة ��اع� له�ا، ��ا أّن الّ���عة لوم��ر ال��ا

الّ���ع و�ّل شيء ح�ل�ا ی��ّل� و�ّ�ا في ی�م م� أّ�ام  «: ل�����ه ف�ق� � ة، وجعل�ه ��ّ�ههاب��ع

بلغة الّ��� في ل�عة وض�ء وج�ال، وفي األزهار معان�ها الغ�لّ�ة اّل�ي بها وح�ها ت�ه� 

  3».الّ���عة في رّقة ام�أة عاشقة

                                                           
، الّ��اب األح��، ص 1

ّ
  . 23م��فى صادق الّ�افعي

 للّ��اعة والّ���، م��،  2
ّ
، دار ال��اب الع��ي

ّ
  .76، ص��1968ال ن�أت، م��فى صادق الّ�افعي

3 � ،
ّ
، أوراق ال�رد، دار ال��اب الع��ي

ّ
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حّ�ه الّ��ی� لها إّال أّن ذل� حّ�  �غ�ف ،له اق� عّ�� ع� غ��ه م� ح����ه ���� ه��هو 

: ، فقالیل�مها ���� انق�اعها ع� ال��ا�ة إل�ه) رسالة للّ�����( ف��� رسالة �ع��انفي نف�ه، 

 ...إّال أن أ�غ�ها وأت�ّه�ها �ال�الم الّ�اف� الغل�� وأق�ل لها ل�� لي �هللا م� شّ�ة حّ�ي إّ�اها «

ول�� هل ت�ّ�ق ش��ا م�  ...قّ�ح هللا ال�ّ� إن �ان م�ل وج�� ��: نع� أق�ل لها ثّ� أق�ل لها

  1» !إّن ازدراء رجل م�ّ� الم�أة ��ّ�ها ه� حّ� ج�ی�: �ي قال� لي ذات ی�موهي الّ  ...ه�ا

  .وه�ا دل�ل ق�ّ� على ال��ّ 

إّال أّنها ل� ت��  ؛ح�ل ال��أة  لّ�افعي ال�ج�انّ�ة ت�ور مع��هاا ��� ل�� �ان� م�اض�ع

إلى الّ�عّفف والّ�هارة،  ��ال فق�، بل ف�ها دع�ة ص���ة للّ��ابمق���ة على ال�ّ� وال

  .الّ�اق�ة إلى الّ��ّ�� �الّلغة الع��ّ�ة والغ�ص في أس�ارها وأسال��ها�اإلضافة 

 م�اض�ع م�ّ�رة أمل�ها ��وف 
ّ
وفي خ�ام ه�ا ال���� أش�� إلى أّن في م�ّلفات الّ�افعي

  وس�اقات مّ�ل� هاج�ا ی�رقه،
ّ
، والّ�ود ع� لغة فق� �ان أدی�ا مل��ما �الّ�فاع ع� الّ�ی� اإلسالمي

ف�اض م� أجل ذل� والّ��ّ� �األدب إلى أعلى الّ�رجات؛  واالع��از ب��اث األّمة،الّ�اد، 

ف�ان م�آة  وواجه األع�اء اّل�ی� �ان�ا ی��ّ���ن �األّمة ل��ال�ا م� مقّ�ماتها، ،ال�عارك األدبّ�ة

ول�ل� اك�ف�� �ع�ض �ع� م� األم�لة ال�ي حاول� م� خاللها إب�از . تع�� ه��م م���عه

  .  م�اقف ه�ا األدی� الّ�ارمة، وم�اه� ال��امه الّ�اب�ة

 

                                                           
، أوراق ال�رد، ص 1

ّ
  .50، 49م��فى صادق الّ�افعي



خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في  :الف�ُل الّ�ال�

 
ّ
 والّ�افعي

ّ
  ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 : ال���� األّول
ّ
  ال����� الّ��تي

  مفه�م الّ��ت الّلغ�� وأن�اعه - 1

  م�ارج ال��وف وصفاتها - 2

  والّ��غ��الّ���  - 3

  ت��ار ال��وف وال�ل�ات - 4

 : ال���� الّ�اني
ّ
 ال����� الّ��في

 ألس�اء ال���قةا -1    

 س� الفاعلا - أ    

 اس� ال�فع�ل -ب    

  الّ�فة ال���هة -ج    

  اس� الّ�ف��ل  -د    

  ا الّ�مان وال��اناس� -هـ    

  ص�غ ال��الغة - و    

  اس� اآللة -ز    

  هاودالالت أب��ة األفعال - 2

  الفعل ال�اضي -أ     

  الفعل ال��ارع -ب    

  األم�فعل  -ج    

  الفعل ال���ي لل��ه�ل -د    

 : ال���� الّ�ال�
ّ
 ال����� الّ�اللي

  الّ��ادف  - 1

  ال����ك اللف�ي - 2

  ت�اعاإل - 3

  الّ�خ�ل وال�عّ�ب - 4

  )غ�� ال���اول(الغ��� - 5
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فق� ورد . ق�ل ال��ض في ه�ا الف�ل ال بّ� م� تق��� م�ج� ل�فه�م ال����� الّلغ��ّ   

ج . مف�د: م����  «: لغة) م���� (في مع�� الّلغة الع��ّ�ة ال�عاص�ة أّن مع�ى �ل�ة 

س�ح أو خّ� ... ��، ن��ّ�ة ال�قارنة، درجةمع�ار ال�ُ ... اس� مفع�ل م� م���� : م����ات

 تقاس عل�ه 
ّ
  1» .ن�اق أو رت�ة... األش�اء �الّ���ة ل�ق�ار ارتفاعهاأفقي

تع�ي ) م���� (أّما اص�الحا فق� جاء في ال�ع�� ال��ّح� ل���ل�ات الّل�انّ�ات، أّن �ل�ة 

، وال����� الّ��تي، وه�ا ی�ّل على أّن  «الّ�ت�ة 
ّ
فه�اك ال����� ال��لي، وال����� الّ��في

ال�ي ت�غ�ها ) ب(ال�ي هي ب�ورها م�ّلفة م� ال�ح�ات  )أ(الّلغة ب��ة م�ّلفة م� ال�ح�ات 

ول�ل� فق�  2» .ت�ّ�ة معّ��ةامّ�ا ی��ز ت� ) ... ج(وهي أ��ا م�ّ�نة م� ال�ح�ات األدنى 

و�ع�د ذل� إلى اخ�الف  لف في ع�دها وت����ها،اخ�ُ م����ات عّ�ة الّلغة إلى ُقّ��� 

وم�اه�ه� في  دراساته� الّلغ�ّ�ة، �اإلضافة إلى  ،وجهات ن�� عل�اء الّلغة في ت�ل�له� لّلغة

العالقة ال���املة ب�� م��لف ف�وع الّلغة، وه�ا ما جعل ه�ه ال�����ات م�الح�ة ت�ّد� إلى 

و�ّن ال��ود ب�� ه�ه ال�����ات األر�عة غ��  « ؛ال�ص�ل إلى ال�ع�ى ال�� ی���ه ال�ات�

. ت�أّث� ���ً�ا �الّ��غ، والع�� ��ل� ص��حٌ واض�ة ت�اًما وم��ا��ة، فأص�ات الّلغة م�ًال 

�ال�ع�ى، ��ل� ی�ج� ت�ادل م��د ب�� الّ��ف  -غالً�ا–والّ��ت والّ��غة �اله�ا ی�أّث�ان 

إذن الّلغة و . والّ��ل�ل لغ�ض فه� الّ��الّ�راسة م� أجل ب��ها �أتي  الف�لُ ف 3» .والّ���

م����اته ف���ع الع�اص� الّلغ�ّ�ة  ���� الف�ل ب�� ال « م��اس� ن�امٌ ش�ال وم���نا 

  4».ت�فاعل معا وت�آزر في ت�ق�� مقاص� لغ�ّ�ة

،  سأحاول في ه�ا الف�ل   
ّ
، والّ��في

ّ
أن أت�اول ثالثة م����ات هي الّ��تي

، ح�� سأرّ�� على ب��ة ال�ل�ة مف�دة، وس�اتها الّ��تّ�ة وخ�ائ�ها اإل�قاعّ�ة، 
ّ
والّ�اللي

 . ودالالتها ال���لفة
ّ
 والّ�افعي

ّ
  .وسأورد �ع�ا م� األم�لة ل�ّل م���� في ��ا�ات اإلب�اه��ي

                                                           
 .2008، القاه�ة، 1عال� ال���، � )س و �(مادة ح�� م��ار ع�� وآخ�ون، مع�� الّلغة الع��ّ�ة ال�عاص�ة،أ 1
ال��ّ��ة الع��ّ�ة للّ����ة والّ�قافة والعل�م، م��� ت���� الّ�ع���، ال�ع�� ال��ّح� ل���ل�ات الّل�ان�ات، م��عة  2

 .84، ص2002الّ��اح ال��ی�ة، الّ��ا�، 
 .44ص، 1998، القاه�ة، 8أح�� م��ار ع��، عال� ال���، �: أس� عل� اللغة، ت�، مار�� �ا� 3
 .12، ص2005، القاه�ة 1م���د ع�اشة، ال��ل�ل الّلغ�ّ� في ض�ء عل� الّ�اللة، دار الّ��� لل�امعات، � 4
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 : ال���� األّول
ّ
  :(phonologie) ال����� الّ��تي

وغ�� �اه�ة ف���ائّ�ة �فّ��ها الف���ائّ��ن �ان�قال األم�اج والّ�ب��ات ال����عة الّ��ت 

�ت الّلغ�ّ� ع�ف �الّ� ما �ُ  �َ ��ِّ ف�ُ  ،ل���ق�لها األذن -وعادة اله�اء –ع�� ال�اّدة ال����عة 

وما  ،ص�اخ وض��ج وجل�ة وم�س�قى ه� �لّ و غ�� لغ�ّ� وص�ٍت  وه� �ّل �الم مفه�م؛

دراسة األص�ات مقّ�مة ال بّ� م�ها ل�راسة الّ��ام  «و. یهّ��ا في ه�ا ال�قام ه� الّ��ع األّول

 والّ��� الّلغ�ّ�ة األخ�� 
ّ
  1» .الّ��تي

   :وأن�اعه الّلغ��ّ  مفه�م الّ��ت -1

 في إن�اج ال�الم ال�فه�م ال�� ن��ّ 
ّ
 ه الّلغة،���ّ�ل الّ��ت الّلغ�ّ� الع��� األساسي

 (به�ه الّ�اه�ة ف���  ولق� اه�ّ� عل�اؤنا الق�امى
ّ
م� األوائل ال�ی� عّ�ف�ا الّ��ت  )اب� جّ�ي

���ج مع ال�ََّف� م����ال  عل� أّن الّ��ت َعَ�ٌض ا  «: إذ قال -وق� سّ�اه الّ��ت–الّلغ�ّ� 

مّ��ال حّ�ى �ع�َض له في ال�ل� والف� والّ�ف��� مقا�ع ت���ه ع� ام��اده واس��ال�ه، ف��ّ�ى 

أضاف�ا إلى ذل� ��فّ�ة ان�قال الّ��ت  أّما ال���ث�ن فق� 2».ال�ق�ع أی��ا ع�ض له ح�فا

 و  « ح�ى ُ���ع،
ّ
ت���ها آثار س�عّ�ة معّ��ة إذ أّنه ع�لّ�ة ح��ّ�ة �ق�م بها ال�هاز الّ��قي

 وم��� اس�ق�اله 
ّ
تأتي م� ت���� اله�اء ف��ا ب�� م��ر إرسال الّ��ت وه� ال�هاز الّ��قي

  3» .وه� األذن

قّ�� عل�اء أصغ� وح�ة ص�ت�ة في ب�اء ال�ل�ة، وق�  (phonème)الف�ن��  �ع���

وت�ّ�ى أ��ا �أص�ات الّ��ائ� ف. ص�ام� وص�ائ�: إلى ن�ع��ال�ح�ات الّ��تّ�ة الّلغة 

هي ما اص�لح الق�ماء على ت����ه �ال���ات م� ف��ة و���ة وضّ�ة، و��ل� ما  « الّل��

أ� أّن  4».وال�او الّلّ��ة، وما ع�ا ه�ا فأص�ات ساك�ة سّ��ه �األلف الّلّ��ة وال�اء الّلّ��ة

                                                           
 .66، ص1994تّ�ام حّ�ان، الّلغة الع��ّ�ة مع�اها وم��اها، دار الّ�قافة، ال�غ�ب،  1

، سّ� ص�اعة اإلع�اب، تحأب� ال 2
ّ
، دار القل� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، 1ح�� ه��او�، ج: ف�ح ع��ان اب� جّ�ي

 .6، ص1985، �1

 .66تّ�ام حّ�ان، الّلغة الع��ّ�ة مع�اها وم��اها، ص 3

 .29إب�اه�� أن��، األص�ات الّلغ�ّ�ة، م��عة نه�ة م��، ص 4
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ة إلى اله�� هي ح�وف اله�اء الّ��ان�ة والع��ون م� ) األص�ات الّ�اك�ة أو( �ام� ال�

   .ال�اء

تّ��� الّ��ائ� وال��ام� ل����ل ال�قا�ع الّ��تّ�ة ال�ي هي أساس األص�ات   

ل�ق�ع ه� وح�ة ص�تّ�ة م�ّ�نة م� ع�د م� ال��وف وال���ات تّ��ف ا «ّن إإذ الّلغ�ّ�ة، 

 
ّ
  و���� تق��� 1» .�الّ��اس� الّ��قي

ّ
  :إلىمّ�ته ال�م��ة ح�� ال�ق�ع الّ��تي

  ). ص ح(، ف���ن رم�ه )ح(، وح��ة )ص(ق�ع ق��� ی��ّ�ن م� ص�ت صام� م -

و�ّما ) ص ح ص(ص�ت صام� + ح��ة + ص�ت صام� : مق�ع م��ّس� إّما أن ���ن  -

  ). ص ح ح(ح��ة + ح��ة+ ص�ت صام�: أن ���ن 

ص ( ص�ت صام� + ص�ت صام� + ح��ة+ ص�ت صام� : ق�ع ���ل، ���ن م -

ص (  ص�ت صام�+ ص�ت صام�+ ح��ة+ ح��ة+ ص�ت صام�: ، أو)ح ص ص

  2).ص ح ح ص( ص�ت صام� + ح��ة+ ح��ة + ص�ت صام�: أو ،)ص ح ح ص

   :م�ارج ال��وف وصفاتها -2

، وق� رّت��ها م� أق�ى *اخ�لف عل�اء الّ��تّ�ات في ت���ف م�ارج ال��وف       

ال�ل� إلى ��ف الّل�ان، وسّ��ها ح�� أع�اء الّ��� �ال�ل� والّل�ان واألس�ان 

؛ /خ/، /غ: /؛ أدنى ال�ل�/ح/، /ع: /؛ وس� ال�ل�/ه/، /ء: /أق�ى ال�ل� «... والّ�ف���

 أسفل م�ضع القاف م� الّل�ان قل�ال وما یل�ه م� ؛/ق: /ال���ف�قه م� أق�ى الّل�ان وما 

؛ حاّفة الّل�ان أو ��ف /�/، /ش/، /ج: /الّل�ان وما یل�ه م� ال���؛ وس� /ك: /ال���

، /ز/، /ت/، /د/، /�/، /ر/، /ن/، /ل/، /ض: /الّل�ان وما ف��� الّ��ا�ا أو أص�ل الّ��ا�ا

    3» / ث/، /ذ/، /�: /��ف الّل�ان وأ��اف الّ��ا�ا ؛/ص/، /س/

                                                           
 .129، ص2001م�ّ�� م�ّ�� داود، الع��ّ�ة عل� الّلغة ال��ی�، دار غ��� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة،  1

 .511، 510، ص2000ك�ال ���، عل� األص�ات، دار غ��� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة، : ُی��� 2

فه� ال��ان ال�� ی���� ف�ه اله�اء ثّ� ���ج . ال��ارج ج�ع م��ج وه� م�ّل خ�وج ال��ف ع�� الّ��� �ه *

رحاب م�ّ�� مف�� شققي، حل�ة الّ�الوة في ت���� الق�آن، م���ة ال�ل� فه� ال���ّ�ة، : ُی���  .ف���ث ص�تا م���عا

  . 85، ص2008، جّ�ة، �2
 .89، ص2001، الّ�ّ�اض، 1ّ�ات الع��ّ�ة، م���ة الّ���ة، �م���ر ب� م�ّ�� الغام�ّ�، الّ��ت 3
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جه� وه��، وشّ�ة ورخاوة، م� ها صفات ت��عّ�دفاه�ّ� الّلغ���ن الق�امى �األص�ات 

�ه�رُة في األص�ات ال� قابلوت .مّ�ا ی�ّد� إلى الّ�أث�� في الّ�امع ...ت�غ��و  ون�� ومّ� ول��

ان أث�اء �ی� یه��ّ ، وللّ����� ب��ها نع��� على ال�ت��� الّ��ت��� اللّ ال�ه��سةَ  الّلغة الع��ّ�ة

واألص�ات  «�ت م�ه�را، و�ّال فالّ��ت مه��س، �ان الّ� ن�قها، فإن �ان االه��از ق�ّ�ا 

ب ج : الّ�اك�ة ال��ه�رة في الّلغة الع��ّ�ة ��ا ت��ه� عل�ها الّ��ارب ال��ی�ة هي ثالثة ع��

في ح�� . ُ��اف إل�ها �ّل أص�ات الّل�� ��ا ف�ها ال�او وال�اء. د ذ ر ز ض � ع غ ل م ن

   1» .ث ح خ س ش ص � ف ق ك ه ت: أّن األص�ات ال�ه��سة هي اث�ا ع��

الّ��ت ش�ی�ا ح���ا ُ���� اله�اء ب�� ع���� م� أع�اء الّ��� وق�ا ق���ا  ���ج  

ثّ� ی��فع ف�أة فُ��ِ�ُث انف�ارا، و���ج الّ��ت رخ�ا ع��ما ال ی���� اله�اء �ّلّ�ا و���ن 

. م�ف�ه في م��جه ضّ�قا فال ���ث االنف�ار بل ���ر ن�ع م� الّ�ف�� أو ال�ف�ف

 ...ب ت د � ض ك ق: ��ا ت�ّ��ها الّ��ارب ال��ی�ة هياألص�ات الع��ّ�ة الّ��ی�ة و «

واألص�ات الّ�خ�ة في الّلغة الع��ّ�ة ��ا ت��ه� عل�ها الّ��ارب ال��ی�ة هي م�ّت�ة ح�� 

   2» .س ز ص ش ذ ث � ف ه ح خ غ: رخاوتها

  ��ف�ي الّ��� والّ��غ��في ه�ا ال�قام سأك�في   
ّ
 والّ�افعي

ّ
أسه��ا الّل��� ع�� اإلب�اه��ي

     ...في تأك�� ال�ع�ى خاّصة في س�اقات الّ�ه�ة، وال��ن، والغ��

  *�� وال��غ��ال�ّ  -3
ّ
 والّ�افعي

ّ
  :ع�� اإلب�اه��ي

ال�ات� إلى ان�قاء �ل�ات ���ن لها وقع في القار� ف�ارة �ق��� في الّ�اقة ال�ي  �ع�َ �َ   

���ع�لها في إخ�اج اله�اء م� أجل الّ���، وتارة ی��ل م�ه�دا أك�� ف��فع م� حّ�ة الّ��ت 

إّن درجة ارتفاع الّ��ت  «ح�� ف���ج �ل�ات ذات ن��ة ق�ّ�ة لها م�ل�ل مغای� في ال�الم،

الّ��� ب�� مق�ع وآخ� في ال�ل�ة ال�اح�ة أو ما ���ه ال�ل�ة، و��ل� م��لح ت��لف ع�� 

   3».الّ��� على درجة ارتفاع الّ��ت

                                                           
 .22إب�اه�� أن��، األص�ات الّلغ�ّ�ة، م��عة نه�ة م��، ص 1

 .26- 24ال��جع نف�ه، ص 2

  .رغ� أّن الّ��غ�� ���ن على م���� ال��لة إّال أّن�ي تعّ��ت إدراجه مع الّ��� ألّنه م�ت�� �ال����� الّ��تي*

 .81ز�، م�خل إلى عل� الّلغة، دار ق�اء للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة، صم���د فه�ي ح�ا 3
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 فالّ��� إذن سل�ك 
ّ
لغ�ّ� ی�ّل على ب�اعة ال�ات� في ت�ج�ه القار� إلى ���قة ص�تي

د مقامات خ�ابّ�ة معّ��ة ت�ه� في ت�ض�ح ال�ع�ى و���ال ال�ق�� ن�� ما ���ه م�اع�ا 

أن ���ن على م���� ال�ل�ة و���� أن ���� لّ��� ا وت��ر اإلشارة إلى أنّ  .ل��ق�� الّ�اللة

لقار� اإلل�ام بها �ي �ع�ف على ا���ع الّ��� إلى ق�اع� ��� و  .���ن على م���� ال��لة

 :��، فعلى م���� ال�ل�ةل�ّ ل���ة الّ��� الّ� م�اضع 

إذا ت�ال� عّ�ة مقا�ع مف��حة ���ن األّول م�ها م���را، ففي �ل�ة َ�َ�َ� ن�� ثالثة  -1 «

  .مقا�ع م� الّ��ع األّول، أّولها م���ر

إذا ت�ّ��� ال�ل�ة مق�عا ���ال واح�ا، ���ن الّ��� على ه�ا ال�ق�ع الّ���ل، ف��� ه�ا  - 2

 
ّ
   .في �ل�ة ��اب، ح�� الّ��� على ال�ق�ع الّ�اني

ذا ت�ّ�ن� ال�ل�ة م� مق�ع�� ���ل��، ���ن الّ��� على أّوله�ا، ففي �ل�ة �ات� ن�� إ - 3

  1» .مق�ع�� ���ل�� أّوله�ا مف��ح والّ�اني مغل�، والّ��� على ال�ق�ع األّول

وت��ر اإلشارة إلى أّن الّ��� ی�غّ�� م�ضعه ع��ما تأتي ال�ل�ة في س�اق ال�الم، ف���قل الّ��� 

ال���ّل� إلى �ل�ة في ج�لة ف���� م� ن��ها، و�ّ�ّ��ها على  « و�ع�� �لة،إلى م���� ال�

غ��ها م� �ل�ات ال��لة رغ�ة م�ه في الّ�أك�� أو اإلشارة إلى غ�ض خاّص، وق� ���لف 

  2» .الغ�ض م� ال��لة ت�عا الخ�الف ال�ل�ة ال���ّ�ة ب��ادة ن��ها

ك�� أل� )ت�اول(، ���� جعل الّ��� في �ل�ة )ت�اول ع�� دواءه ص�احا( ففي ج�لة 

ك��ا أّن الفاعل ل�� أت )ع��(فعل ال��اول ونفي فعل غ��ه �االم��اع، و���� جعله في �ل�ة 

ل�أك�� أّن الّ�يء ال���اول ه� الّ�واء ول��  )هواءد(ش��ا آخ�، و���� جعله في �ل�ة 

لل�أك�� على أّن ال��اول �ان في الّ��اح ) ص�احا(��� جعله في �ل�ة ، و��عاما أو ش�ا�ا

     .ول�� في وق� آخ�

���لف الّ��غ�� ع� الّ��� في أّنه سل�لة م� االرتفاعات واالن�فاضات في م���� و 

�� إلقائه ت���ه أل�ان م�س�قّ�ة ع « فال�المالّ��ت مّ�ا ���� ال�الم نغ�ة م�س�قّ�ة خاّصة، 

                                                           
 .82، 81م���د فه�ي ح�از�، م�خل إلى عل� الّلغة، ص 1

 .102إب�اه�� أن��، األص�ات الّلغ�ّ�ة، ص 2
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إّال في درجة الّ��اؤم والّ��اف� ب�� الّ�غ�ات الّ�اخلّ�ة ال�ي ت��ع " ال��س�قى"ع� ال ت��لف 

وت�ه� م�س�قى ال�الم في ص�رة ارتفاعات وان�فاضات أو . كّال م��اغ� ال�ح�ات وال���ات

فالّ��غ�� إذن ی�ّد� دالالت م��ّ�عة   1» .ت���عات ص�تّ�ة، أو ما ن�ّ��ها نغ�ات ال�الم

فال��لة  «... الم ح�� الغ�ض �االس�فهام واألم� وال�عّ�� والّ�في والّ�هيمق��دة في ال�

تأّمل م�ال ع�ارة . ال�اح�ة ق� ی��ّ�ع مع�اها ب��ّ�ع ص�ر ن�قها و��فّ�ة الّ����ع في م�س�قاها

إلخ وفقا لل�الة ... فق� تع�ي ال��ّ�� أو الّ�ج� و ع�م الّ�ضا أو الّ�ه�ة  !م�ل، �ا إلهي

إّن�ا ن�ر�ها بل�ن ال��س�قى ال�ي ت�اح�ها ع�� الّ��� في �ّل  وه�ه ال�عاني وغ��ها. ال�عّ��ة

  2».حالة

   
ّ
  وإلب�از م�اضع ودالالت الّ��� والّ��غ�� في ��ا�ات اإلب�اه��ي

ّ
، أخ�ت م�ال والّ�افعي

 لمقا
ّ
ا على ّ�له مق�امً أت� « :الّ�اّب ال��ائ�ّ�، إذ قال ع�ه ع� خ�ا��ه ح�ل ة اإلب�اه��ي

و��ه� أّن الع�ارة م���رة  3» .الع�ائ� في غ�� تهّ�ر، م��اما ع� الّ�غائ� في غ�� ج��

ص ح (الل��� له�ا الّ�ق��ع الّ��تي نف�ه وه�  )م��اما(و )مق�اما(لى م���� �ل��ي ع

ال�ع�ى نف�ه ) م��اما(و) مق�اما(، وق� أّدت هاتان ال�ل��ان )ص ح ص/ ص ح ح/ ص

ّن اإلق�ام على ال��� واإلح�ام ع� الّ�ّ� صف�ان إفي س�اق ال�الم رغ� ت�اّده�ا إذ 

ح���تان، وق� دعا ال�ات� إلى الّ��ّلي به�ا ف�عّ�� رفع شّ�ة الّ��ت ع��ه�ا مّ�ا أّد� إلى 

  . ر� إلى أه�ّ�ة هات�� الّ�ف���لف� ان��اه القا

ا في أواخ� الع�ارات للّ�اللة على اله�ف م� ن���ة وّجهها ال�ات� ون�� الّ��� أ�ً� 

 ب�� ال���عة وال���د، و��� الّ��� والف�� ت�ّ�له أ «: إلى الّ��اب، فقال
ّ
مع��ل ال��اج ال�ُلقي

��ا تّ��ع لل��م وناس��ه تّ��ع نف�ه للعق��، وع�� واب� أبي ع���، ف����، وال ����؛ 

 ذاته وه� ) ف��ف�(و) ف����(فال�ل��ان  4» .ف��ف�، وال یهف�
ّ
ص (له�ا الّ�ق��ع الّ��تي

له�ا الّ�ق��ع الّ��تي نف�ه ) یهف�(و) ����(و��ل� ال�ل��ان ، ) ص ح ح/ ص ح ص/ ح

                                                           
 .��533ال ���، عل� األص�ات، ص 1

 .534ال��جع نف�ه، ص 2

، ع��ن ال��ائ�، ص  3
ّ
 .586م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 .593ال���ر نف�ه، ص  4
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��ق�ع م��ّس� مف��ح للّ�اللة على �ل ه�ه ال�ل�ات وت��هي ، )ص ح ح/ص ح ص(

 في الّ���� وع�م الّ��ّقف وه�ا دع�ة للّ��اب إلى ع�م ال�لل وال�لل في االس���ارّ�ة و 
ّ
ال��ي

  .الع�ل

 ع� �ع� الّ�فات الق���ة فقال
ّ
ت�ّ�له م�ّ��ّ� أ «: وفي الّ��اق ذاته نهى اإلب�اه��ي

و�ذا أخ�نا �الّ��� على م����  1» .الّ��ائل، غ�� صّ�اب وال عّ�اب، وال ُمغ�اب وال سّ�اب

ص / ص ح ح/ ص ح ص(ه� ) عّ�ابٍ (أّن الّ�ق��ع الّ��تي ل�ل�ة  - م�ال–ال�ل�ة وج�نا 

فهي إذن م���رة في ال�ق�ع الّ�اني ال���ّس� ال�ف��ح، ح�� ���ن الّ��ت أث�اء ) ح ص

ل ه�ه الّ�فة ن�قه أك�� حّ�ة وأشّ� وقعا للّ�اللة على أّن ه�ا ال�ق�ع ال����ر ه� ال�� ���

  .ال��م�مة

 ً���� 
ّ
ا ما عّ�� ع� الغ�� وال���ة وال��ح وغ��ها وفي الّ��غ�� ن�� أّن اإلب�اه��ي

ب�غ�ة  ت��ن عال�ة تارة، وم��ف�ة تارة أخ�� ح�� ال�قام، ف��ال ح���ا أع�ب ع� ح�قه 

ت��ح و��ف   «: على االح�الل ألّنه ���� أنفه في �ّل صغ��ة و����ة في الّ�ی�، سأل

ل�ف�� الّ��ّخل في ما ال �ع��� م� ش�ون دی��ا، ثّ� ت�ّ�م عل��ا الّ�خ�ل في ما �ع���ا م� 

ت��ی�ا ومع�ى االس�فهام جاء للّ�اللة على إن�ار ه�ا الّ��ّ�ف ب�غ�ة عال�ة  2»ش�ون دن�انا؟

  .ال�ة�ّ به�ه الّ��اسة ال

 
ّ
أّن�ا نق�� ف��ا ����ا ما �ّ� الّ�اس؟ أ��ّ��ن و   «:وفي م�ال آخ� قال اإلب�اه��ي

و��ه� الّ��غ�� في  3».ال �هللا ؟ون��� م� ه�ه األس�اء واأللقاب أص�ابها ال�ع�وف��

للف� ) وما �ّ� الّ�اس؟(اخ�الف شّ�ة الّ��ت في �الم ال�ات�، إذ ب�أ ���ال م��ّس� الّ��ة 

الّ��ت لُ��ه� الّ�ه�ة ال�ي ُأل�ق� ���عّ�ة العل�اء في ق�ّ�ة ف�ل  االن��اه، ثّ� زادت حّ�ةُ 

أ��ّ��ن أّن�ا نق�� ف��ا ����ا ون��� م� ه�ه األس�اء واأللقاب أص�ابها (الّ�ی� 

) ال �هللا(، ثّ� ان�ف�� الّ�غ�ة إل�هار الّ�قة والّ��أن��ة في نفي ه�ه الّ�ه�ة )؟ال�ع�وف��

                                                           
، ع��ن ال��ائ�، ص  1

ّ
 .593م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 .43ال���ر نف�ه، ص 2
 .104ال���ر نف�ه، ص 3
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ئ� ه�ه ال��لة األخ��ة ب���ة أعلى لُفه� أّن ال���ّ�ث ی�هّ�ب وه� دل�ل على ب�اءته؛ ول� ُق� 

  . م� الّ�ه�ة وال ی�ف�ها

 فأخ�ت م�
ّ
، والع��ان ��ّ� ذاته �ل�ة م���رة في )!...اح�ر� (اال مقال�ه أّما ع�� الّ�افعي

اح�ر� أی�ها الّ��قّ�ة و�الغي في ال��ر،   «:مق�عها الّ�ال�، ح�� اس�هّل ه�ه ال�قالة

فل� أخ�نا أفعال األم� الّ�الثة ال�اردة في ال��لة  1».أخّ� ��اع� ال��ر وح�هواجعلي 

، )ص ح ح/ ص ح/ ص ص ح( :)اح�ر� : (وقّ�ع�اها تق��ًعا ص�تّ�ا لالح��ا ما یلي

. )ص ح ح/ص ح/ ص ص ح(): اجعلي(، و)ص ح ح/ ص ح/ ح ص ح( :)�الغي(و

م���ران على م���� ال�ق�ع األخ��، له�ا الّ�ق��ع نف�ه وه�ا ) اجعلي(و) اح�ر� (فالفعالن 

وق� دّل ال�ق�عان ال����ران ال���س�ان ال�ف��حان في �ّل �ل�ة على لف� ان��اه القار� إلى 

  . ، خاّصة أّن ال�ق�ع ال����ر م��ودض�ورة ت�ّخي ال��ر

 م�ال وفي الّ��غ�� نق�أ 
ّ
أ���ع   «:معاتً�ا الع�ب على ت�ّل�ه� ع� فل���� ق�ل الّ�افعي

و��هُ� أّن ال�ات�،  2».إخ�ان�� أّیها ال��ل��ن وت��ع�ن؟ إّن ه�ا الّ��ع ذنٌ� �عاِق� هللا عل�ه

ع�فه على ب�غ�ة م��ّس�ة، ثّ� ان�ف�� لُ��ه� ) أ���عُ (ب�أ �المه ���ال غ�ضه الّل�م 

) �ن أّیها ال��ل�(، ث� عادت الّ�غ�ة ال���ّس�ة في ع�ارة )إخ�ان��(�ع�ارة  ��ال��عى الفل�����ّ 

) وت��ع�ن (ودّل� على أّنه� ال���ول�ن على ذل� ���� تقاع�ه�، ثّ� أنهى الّ��ال ��ل�ة 

إّن ه�ا الّ��ع ذنٌ� (وأك�ل الع�ارة ���اب ه� . ب�غ�ة صاع�ة ت�ّل على غ��ه وتأن��ه إّ�اه�

  . ب�غ�ة م��ف�ة دّل� على أسفه وت�ّ��ه م� ه�ا.) �عاِق� هللا عل�ه

  :ال��وف وال�ل�ات ت��ار-4

 الّ���ار في ح�اته ال��مّ�ة وس�لة إلث�اء وت�س�خ ذاك�تهم�� الق��� لق� اس�ع�ل اإلن�ان   

��ار ال�ّ ��ّ�ل و . ال��اعّ�ة، ���� اع��اده ال�ّلي على ال����ق في ت�اصله مع اآلخ���

 �� ال����ال��ّ ال��ی� و  الق�آن ال���� ووردت في، في ال�اهلّ�ة ها الع�ب�ع�فة �اه�ة لغ��ّ 

  .، لف�ائ�ها ال�ّ�ةوح�ی�ا الّ�ع�اء وال�ّ�اب ق���ا، وق� اع��ى بها ك���ا

                                                           
 .251، ص1جم��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�،  1
 .227ص ،2جصادق الّ�افعي، وحي القل�، م��فى  2
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�ان الّلف� مّ�ف� ال�ع�ى أو  ن �أتي ال���ّل� بلف� ثّ� �ع��ه �ع��ه س�اءٌ أ « الّ���ارق�� �و�ُ 

فإن �ان  ،اّتفاق ال�ع�ى األّول والّ�اني هوه�ا م� ش��. م��لفا، أو �أتي ��ع�ى ثّ� �ع��ه

تأك�� ذل� األم� وتق���ه في الّ�ف� و��ل� إذا �ان  هفالفائ�ة في إث�ات يمّ��� األلفا� وال�عان

وال�ع�ى م��لفا، فالفائ�ة في اإلت�ان �ه الّ�اللة على  ال�ع�ى مّ���ا و�ن �ان الّلف�ان مّ�فق��

إّن�ا ���ن �إعادة  ،هفالّ���ار إذن ال �ق��� على إعادة الّلف� نف�  1».ال�ع���� ال���لف��

وال ���لف الغ�ض في ال�ال��� ع� ت���� ذل� األم� بل��ة إ�قاعّ�ة ت�ّث� بها  .أ��ا ال�ع�ى

  .  على الّ�ف�

وخ�� األم�لة على ذل� ما  ،ال��لفي األلفا� و في ل��وف و ���ن الّ���ار في اق�   

  ﴿ :ففي ت��ار ال��وف م�ال ق�له عّ� وجلّ . ورد في الق�آن ال����       

                        ﴾  م�  48اآل�ة

ی�حي ح�ف � ت��ار ح�ف ال��� س�َّ عْ��َة مّ�ة في آ�ة واح�ة، وه� وال�الحَ . ه�د س�رة

: وفي ت��ار األلفا�، ق�له تعالى. �الّ��� ال�� �ان ف�ه الّ�اس في الّ�ف��ة ع�� الّ��فان

﴿                  ﴾  ال�اث�ة، و��ّل ت��ار  م� س�رة 36اآل�ة

وفي ت��ار ال��ل نق�أ ق�له . لف� ال�اللة على الّ�أك�� أّنه س��انه وتعالى ه� مال� �ّل شيء

﴿ : عّ� م� قائل         ﴾  28، 25، 23، 21، 18، 16، 13 اآل�ات ،

30 ،32 ،34 ،36 ،38 ،40 ،42 ،45 ،47 ،49 ،51 ،53 ،55 ،57 ،59 ،61 ،

وثالث�� مّ�ة على  إح��و��ّل ت��ار ه�ه اآل�ة . 77، 75، 73، 71، 69، 67، 65، 63

   .تأك�� نع� هللا على اإلن� وال�ّ� وتق���ها في األنف�

 �ّل م� وّ�ف   
ّ
 اإلب�اه��ي

ّ
ة ��ا�اته�ا، ��نه �اه�ة لغ��ّ الّ���ار ����ا في  والّ�افعي

ت��م ال�ع�ى وت��� م� تأك�� الف��ة، ول�� �ان� ه�ه ال�اه�ة أك�� ب�وزا في الّ�ع�، إال أّن 

في ت��ار ال��وف س�اٌء على م����  اوق� نّ�ع. ا على اس�ع�الها ش�ی�ً ًص �ْ ا حِ َص �َ ال�ات��� حَ 

ال�اح�ة في الفق�ة أك��  ال�ل�ة ال�اح�ة، أو على م���� الع�ارة، �اإلضافة إلى ت��ار ال�ل�ة

  :م� مّ�ة

                                                           
 الق���، حأح��  1

ّ
 . 370، ص1989، �غ�اد، 1، دار الّ��ون الّ�قافّ�ة العاّمة، �1م�ل�ب، مع�� الّ�ق� الع��ي
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س�عّ�ة وأخ�� ف��ّ�ة، األولى ت�جع إلى م�س�قاها  ل����� ال��ف في ال�ل�ة م�ّ�ةً  « إنّ  -

و�ّما �ال��ا�ع ) ش�ّ : (و���� ل��ف أن ی��ّ�ر إّما �الّ��ع�ف ن�� 1».والّ�ان�ة إلى مع�اها

�ار ال��وف اخ��ت أم�لة ت� ، و�ّما ���وف م�ّ�رة م�ف�لة ع� �ع�ها، وق�)ب�رة: (ن��

  :مع�اهامع ش�ح ��اب ع��ن ال��ائ� في م� الّ��ع الّ�ال�  على م���� ال�ل�ة ال�اح�ة

  

  ص  ش�حها  ال�ل�ة في س�اق ال��لة

  16  ص�ت الّ�الح  ال���� قعقعةف��ف�ه ... كان الّ��ق إل�ها ی��ّ�د 

  122   قعقع�هوف�ح ال��ل��ن أع��ه� على الّ�الح، وآذانه� على 

  23  دخ�ل ب�ع� وشّ�ة   في األّمةتغلغًال ل� ی�د ح��ة اإلصالح إّال 

  250  دع�ة ج�عّ�ة العل�اء في الّ�ف�س تغلغل��ع� أن 

  32  ضع�فا وذل�ال    م���ًرا أوم�ع�ًعا ف��قل� 

  35  ال����� �ال�الم  لعّ�اق ال��اه� والّ�هاو�ل الّ����ةدع 

  37  ال�الم �غ��  أن�اره دم�مةوع�ل�ا لها ت�� زم��ة االس�ع�ار و

 ل��ام  للّ�ائ� حّ�ى ال ����ق� اله�ه�ةو
ّ
  39  ت���� ال��ي

ال ال�الم ال��   ل� ت�� على مقاص� ص���ة  الّ�فاسفإّن ه�ه 

  مع�ى له

40  

  48  األق�ال  سفاسف

      لل�َ�بَ�ب����علها األّوُل أداة م�اومة، وفّخ اق��اص 

  ال���ة وااله��از

40  

  188  والّ����� للّ�ب��ةو�ّن�ا �ع�ل�ن ال��م 

  301  �ّب�ة، واّت�اهات خا��ة مم�ب��ةو�ح�اسات 

  42  ع�م ب�ان ال�الم  �ال����ةس�اسّ��ن في العالنّ�ة ال في الّ�ّ�، و�الّ��احة ال 

  51  ف�ها ج���ةها الّ����ة ال�ي ال لل��عّ�ة في ذل� �ل��

  71  ال����  الع�م�م فه�ه �الئع ی��عها ال���

                                                           
 .12، ص1986، ب��وت، 2عّ� ال�ی� علي الّ�ّ��، الّ����� ب�� ال���� والّ�أث��، عال� ال���، � 1
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  128  ضّ�ة  !ه�رت ثّ� ق�ت شق�قةو�ان� �لُّها 

  137  ص�ف�ه وم�ع�ه  م� غل�اء ال��ّ���� كف�ف�و

  138  الّ��اب الّ�اع�  م�ل�لةً ��ح وت��ح �كل�ة ال�ّ� نق�لها ص���ة ف

  146  حّ�ك�ه ���ة  ) دورن�(و) م��ال(ع�شي  زع�ع�ومقاومة 

    األرضزل�ل� و

  أرجف: زل�ل

146  

  285  العقل ُی�ل�لوم�ها ما 

  297  أق�امه� زل�ل�اونازل�ا أ��ال ال�ا�ل حّ�ى 

  330  م����ا وم�ت�فا  ال اس�ق�ار له م��ل�ًال  م��ل�ًال حّ�ى أص�ح 

  174  ال�ل� والعادة  االس�ع�ار ش���ةُ وتل� 

 على
ّ
  310  ص�ته ال����ع  زم�م�ه وحاف� الّ���ي

  311  خ�� ال��ب  ال�ع�عةودخل� ال��ائ� في 

 -وهي ����ة جّ�ا – وفي ال��ع نف�ه ال ���لف الّ�افعي في ت���ف م�ل ه�ه ال�ل�ات

  :م� م�لفاته ال��عّ�دةال���� م�ها وق� اخ��ت 

  

  ص  ال��اب  ش�حها  ال��لةال�ل�ة في س�اق 

الّ��اب   تألأل  الّ��اب ت�ق�ق و

  األح��

23  

   م� أّمه ه�ه�ةوح�� ال�ض�ع أّن ه�ه ال���ة 
ّ
  31  ت���� ال��ي

  60  اب�ع� وت�ّ�ى  قل�ال قل�ال ت�ح�ح

  70  ال�نيء م� ال�يء  افها�َ فْ ل�َ وال���لة مهّ�أة 

    ت�ج�ع الّ��ت  ال�ل� ال�� �ف�أ األن��اء �ال�حي صل�لةكأّنها 

ح�ی� 

  الق��

15  

  35  اض����   �ل�ل�ت األرض ذاب� أو أنّ ك

  45  ص�ت الع�� ع�� ���ه   األس�ان م� شّ�ة ال��د ق�ق�ةو�أّن ألفا�ه 

  82  وشّ�ة ل ب�ع��خی  في م�ال� ه�ه الع��ات ی�غلغل



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

151 
 

  82  ����ها    دم�ع� ��ف�فإّن� س��� م� ف

    اض��اب وح��ة  م��یلها في ی�ها رج�جةو�قع ال�ل�ال ال��ّم� م� 
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 ،
ّ
 واآلخ� داللي

ّ
��ه� أّن ل���ار ال��ف في ال�ل�ة ال�اح�ة أث��� أح�ه�ا ص�تي

ع�دة الّ�ق�ة على ال�ت� ت��ث الّ��اوب مع سا�ق�ها؛ ف�أن� األذن �ازدواجه�ا  « إنّ  ح��

وتآلفه�ا، فإّن ع�دة ال��ف في ال�ل�ة ُت��� األذن ه�ا األن�، ل� ل� ��� لع�دته م�ّ�ة 

أخ�� تع�د إلى مع�اه، فإذا �ان مّ�ا ی��� ال�ع�ى ش��ا، أفاد مع ال��س الّ�اه� ج�ًسا خف��ا 
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ف�اإلضافة إلى ال��س ال��س�قي  1».و�ّن�ا ی�ر�ه العقل وال�ج�ان وراء ص�رته ال ت�ر�ه األذن

في  �الغةً  � في ال�ل�ة نف�ها، فإّن له�ا الّ���ار أهّ��ةً ح�ف� ال�� ت��أن�ه األذن ب���ار

وق� ذه� �ع� الّلغ�ّ��� إلى الّ�ع�ة للع�دة إلى الّ��غ الق���ة، . ت�ض�ح ال�ع�ى ال��اد

كع����، وغ����، وس�ع�ع، وع�م�م، ): فعلعل(�إح�اء ص�غة  « - م�ًال –وال��ال�ة 

   2».�اس�ع�اله في �ّل وصٍف ���ُ� ت�ّلي صاح�ه �ه

م�ال، ق� أّد� مع�ى ص�ت الّ��ادم  )ةقعقع(في �ل�ة  ع��والقاف ال���� ح�في إّن ت   

ص�ت الّ�الح،  يع�ال�ي ت )صل�لة(�ل�ة و  .ال��ب والق�الب�� األج�ام ال�� ی�ّل على 

ارتق� دالل�ا ) صل�لة(إال أّن ) م� الفعل صّل �ِ�لُّ (ت�ّد� الّ�اللة نف�ها مع �ل�ة صل�ل 

ّ�يء نف�ه في ت��ار ح�في الّ�ال ونالح� ال. وت��اره �تّ� ���� ت�ا�ع ال) صل�ل(أك�� م� 

���قّ� في ت�ّ�ك ول� (ی�ّد� ال�ع�ى نف�ه وه� ) ذبّ (�غ� أّن الفعل ف ،)ذب�ب(وال�اء في لف� 

بّ�� الّ��ّدد  ق�ف ي،�تّ� ال��س ال ك�� تأث��ا م� ح��داللة وأ أع��ُ ) ذب�ب(إال أّن  ،)م�ان

قّ�� ت��ار ح�في ) ج���ة(وفي لف�  ؛���ار ب�� أم���والّ�� ال����ّ� ال�� ��ّ�� �ّل م� 

ل� ، وم�ل ذال��� وال��� مع�ى إخفاء األم� وع�م اإلب�اء �ه، وال����ة ع�� الّ��احة

نالح� أّن ال��ف�� ال��ّ�ر�� وه�ا الّ�ا� والّالم ق� صّ�را ) زل�ل(ي لف� فو  ؛)غ�غ�(كل�ة 

   .ارت�اج األرض واه��ازهاللقار� 

وق� ���م أّما في ت��ار ال��وف على م���� الع�ارة أو الفق�ة، فإّنه شائع في �ّل ال�الم،  -

أّن جان�ا ����ا م� ح�� الع�ارة راجع  ��� یّ��� ال�ع�ى اّت�اقا ��غل الّ�ف� ع�� « ال�ع�ى

  :ما یلي سأذ�� م�هاو   3».إلى الّ���ار، و�ّن�ا ��ه� ذل� ع�� الّ�أّمل

دعا في خ�ام ع� معاني ع�� األض�ى في ال�ل�ان اإلسالمّ�ة،  اإلب�اه��ي في ح�ی�

ع���� م�ارك إذا أردت�، سع�� إذا : أّیها ال��ل��ن  «: مقاله إلى اس��هاض اله�� قائال

ال ت�ّ��ا أّن الّ�عاء وحَ�ه ی�ّد االع��اء؛ إّن ماّدة دعا ی�ع�، ال ت��خ ماّدة ع�ا . اس�ع�دت�

                                                           
 .14عّ� ال�ی� علي الّ�ّ��، الّ����� ب�� ال���� والّ�أث��، ص 1

 .11ف�ه، صال��جع ن 2

 .46ال��جع نف�ه، ص 3
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�ع�و؛ و�ّن�ا ی���ها أعّ� ُ�ِعّ�، واس�عّ� ���عّ�، فأعّ�وا واس�عّ�وا ت�ده� أع�اد�� وت�ه� 

   .)34( أر�عا وثالث�� مّ�ة الال�ّ و ) 16(سّ� ع��ة مّ�ة  الع��وق� ذ�� ح�ف  1» .أم�اد��

ال�ف�ف، ال��ارفة في جّ�ها لل�ف�ف، و�الّ�ّ�  ح أق�� ب�ات ال�ف�ف، وال��اال «: وفي ق�له

ال��َدع في الّ��او��، والّ�الف�ف، و�ال�غ��ات ُص�ً�ا عل�ها الّ��اف�ف، وال�غ���� على ال�ّ� 

  .ةم�ّ ونالح� ت�ّ�ر ح�ف الفاء س� ع��ة   2» .كالعاه� اب� العف�ف

�لى عقالء العاَل�، وساقة الق�افل ال���ّ�ة ن��ق ال��ی�، و�ن �ّ�ا و  «: في ق�له وأ�ً�ا

في شّ� م� أّن ال�اّدّ�ة ال����ة أ�ق� في العقالء مع�ى الّ�عّقل، حّ�ى ُی�ِر��ا ��ف ��ع� 

ر ت�ك ألول�� الّ�اقة وجهة غ�� وجه�ه األق��اء ��ق�ة الّ�عفاء، وفي م��ة م� أّن االس�ع�ا

ت�ّ�رت القاف أر�ع ع��ة وق�  3» .ال�ي ی�اح� عل�ها سائٌ� سائًقا و��ار� ف�ها م��ّلف سا�ًقا

  . مّ�ة

وعه� الع�و�ة  -أّی�ها األّمة- �ا ال�عه� أمانة هللا ب���ا و����ه «: و��ل� في ق�له

وعل��، وحّ� األج�ال الّ�احفة إلى ال��اة م� واإلسالم في ع�ق�ا وع�ق�، وواج� العل� عل��ا 

أب�ائ�ا ج��عا؛ فأّی�ا قام ��ّ�ه م� األمانة، ووفى �ق��ه م� العه� وأّد� ما عل�ه م� 

ت�ع  الهاءإح�� ع��ة مّ�ة و  الع��ح�ف  روق� ت��ّ  4» ال�اج�، واس���أ ل�ّم�ه م� ال�ّ�؟

  .مّ�ات

، إف���لف في ت���فه ه�ا الّ��ع أّما الّ�افعي   
ّ
ورد ح���ا �ّ�ر ال�ل�ات ذ ع� اإلب�اه��ي

   :وم� أم�لة ذل�. نف�ها أو نّ�ع م� م��ّقات ال�ل�ة نف�ها

ب�� أّنا ل� أ���نا ال�الئ�ة ح�� ت�ّ� على أك�� م� ی���ن ص�اعة  «: ق�له فاضً�ا ال��افق��

تعّ�د م��قات  ف��ف الّ�اد ه�ا ت�ّ�ر أر�ع مّ�ات و�ان الّ��� ه�  5».أوت�ّ�عا أو م�انعة

  ).م�انعة(و) ت�ّ�ع(و) ص�اعة(وهي  )ص ن ع( ال��ر

                                                           
 ، ع��ن ال��ائ�، صم��ـ�  1

ّ
 .533ال���� اإلب�اه��ي

 .597صال���ر نف�ه،  2
 .414صال���ر نف�ه،  3
 .278صال���ر نف�ه،  4
 الم��فى صادق  5

ّ
 .82، صح�ی� الق��، �افعي
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أضع في آخ� �ل�اتي س��ا غ�� م���ب، س��ا ف�ه ���� م� ال�عاني  «: وفي ق�له 

���قات ال��ر ل نالح� أنّ مّ�ات و  خ��وق� ت�ّ�ر ح�ف ال�اف  1» .ال���ّل�ة م� غ�� �الم

  .دورا في ه�ا الّ���ار )كالم(و) ال���ّل�ة(و) كل�ات(وهي   )ك ل م(

ال�ق�قة ال�ال�ة �الّ��ی� ال�ال� ال��ل�؛ ��� اإلن�ان م� ال�ال وال��اع  «: وفي ق�له

وق� ت�ّ�ر  2» .ما ی��له ث��ا للّ�ن�ا ف���زها وال ��� ث�� الّ��ی� إال أن ی��ل له ذات نف�ه

  . ح�ف الّ�اد س�ع مّ�ات

، ف��ادة ع� أّنه �ف�� الّ����� فإّن الفق�ة على م���� الع�ارة أو�ل�ات وفي ت��ار ال -  

أه�اف ���س�خ الف��ة في ذه� القار�، ولف�  في إعادة ال�ل�ة نف�ها في ال��لة أو الفق�ة عّ�ةَ 

م��ره الّ��رة وه�فه اإلثارة،  -ب�جه عامّ –فالّلف� ال��ّ�ر  «وتع��� شيء أو ت�ق��ه،  االن��اه

  :ذل� م�أم�لة سأذ�� و   3».أغ�اضح��ا أو ُ�غً�ا، في أّ� غ�ض م� 

 م���� تق��� أعّ�ه ال�ف�ي الع��ل 
ّ
 (ان�ق� اإلب�اه��ي

ّ
و�ان مل��ا ) ال�ف�ي العاص�ي

ل ���ح إلى ال��اص�، ی��� ألجلها الّ�ع� والّ�ل�ل، رج «: �ال�غال�ات واألكاذی�، فقال

فعال، ال�اّج نّ�ة، أم�� و����هل في س��لها إخ�اب ال���ة و�ح�اق روما، وه� ال�اّج، ال�اّج 

 �ال��ائ�
ّ
 ال�ف�ي ال��في

ّ
وق�   4».ال�ّج ال��ائ�ّ� في إح�� ال�ّ�ات، الّ��خ م�ّ�� العاص�ي

مّ�ت��، �اإلضافة إلى ت��ار مع�ى ال�ّج ) ال�جّ (ثالث مّ�ات، و�ل�ة ) ال�اجّ (ت�ّ�رت �ل�ة 

فلف�� ه�ه ال�ل�ات  .ال��اف� على ه�ا الّ���س���ًة وذل�  )حّ�ات(في اس�ع�ال �ل�ة 

  ،االن��اهب���ارها 
ّ
رغ� أّن ال�ّج أم� –فأّث�ت في األذن، وأوح� إلى الّ�ه� ��ان�ها الّ�ل�ي

-في ال���ار ال�� �ف�� الّ����ة و  .فأ�ه�ت أّن ال�ف�ي ال ����ّ� م�ل ه�ه ال��انة -مقّ�س

 في مقال  ن�� ح�ی� -أ��ا
ّ
 (اإلب�اه��ي

ّ
 العاص�ي

ّ
ع� تع��� اإلدارة ) الّ�ق��� ال���مي

  ي�ف�ه�ا الالف�ن�ّ�ة ل
ّ
 رغ� اّدعائها الّالئ�ّ�ة، فقالال��في

ّ
: ، وت�ّخلها في أم�ر الّ�ی� اإلسالمي

وهي –ون�� ن�ّد عل�ها ه�ه الّ�ه�ة �ال�ق�قة، وهي أّن ت�ّل�ها على م�اج�نا وأوقاف�ا  «

                                                           
 الم��فى صادق  1

ّ
 .46 ، صأوراق ال�رد، �افعي

 الم��فى صادق  2
ّ
 .106، صالق��ح�ی� ، �افعي

 .136عّ� ال�ی� علي الّ�ّ��، الّ����� ب�� ال���� والّ�أث��، ص 3

، ع��ن ال��ائ�، ص 4
ّ
 .71، 70م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي
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ع�� الّ��اسة، و�س�ادها ال��ائف الّ�ی�ّ�ة إلى م� ت��اره وت�ت��ه ه� رأس  ه� -ال��ّ�ة

 ه� ذن� الّ��اسة، ول�ال الّ��اسة ما �ان لل�ف�ي 
ّ
الّ��اسة، ووضع ه�ا الّ�ق��� �اس� العاص�ي

 وج�د
ّ
 م����ا إلى الّ��اسة، أو مّ�ه�ا بها، أو ل��ًقا ... ال��في

ّ
و�ذا �ان غ�� العاص�ي

 اب� الّ��اسة ل�ل�ها ول�ح�هاف�ها، فالعاص�
ّ
سّ� ) الّ��اسة(وق� �ّ�ر ال�ات� لف�   1» .ي

مّ�ات في ه�ه الفق�ة، وأراد ب�ل� أن ی�ّ�� م�� خل� ف�ن�ا ب�� الّ��اسة والّ�ی�، وق� تعّ�� 

الّ���ار م� أجل الّ����ة م� ت�اه� ف�ن�ا ب��اءتها م� ه�ه الّ�ه�، ب���ا ال�اقع �ق�ل ع�� 

  .    ذل�

 ع� ت�ّ�� ال�ه�د لف�ل الع�ب عل�ه� م�� الق���، فقال
ّ
ما أ « :وت�ّ�ث اإلب�اه��ي

َوِسَعه� ما �ان�ا ف�ه م� أخّ�ة الع�ب له�، وع�ل الع�ب ف�ه�، وف�ل الع�ب عل�ه�، وان��ار 

أر�ع مّ�ات، ت�ّ�رت ) الع�ب(ل�ة ك أنّ   ونالح� 2 » ؟...الع�ب له� حّ�ى ��ف�وا ب�ل� �ّله

أما َوِسَعه� ما �ان�ا ف�ه م� أخّ�ة الع�ب له�، : ال�ات� أن ال ��ّ�رها ف�ق�ل �ان �إم�انو 

 وع�له� ف�ه�، وف�له� عل�ه�، وان��اره� له� حّ�ى ��ف�وا ب�ل� �ّله؟ ول�� وقع �ل�ة

  .ت����ا له�األف�ال  هعلى األذن في �ّل مّ�ة ی�ّسخ ه�) الع�ب(

 تعّ�ف عامل 
ّ
ف�ح ال�امع األع�� ق�����ة ح���ا رف� ذ�� اإلب�اه�ي

فل� ی�د على أن رّد « :ل�ف� ال�� قابله في ه�ا ال��ض�ع قائال �صف اس�ق�اله اف ،للّ�ل�ة

و���ّ�ل ... ال�أل�ف، و��ع�ده م� الّ��از ال�أل�ف أ��اج�فاء م� ال��از  عل�ه� ��ل�ات

أعلى م�ه، وه�ا م� ال�أل�ف  و�إحالة على م�جع... م� أوائل الق�ّ�ة وأواخ�ها مأل�ف أ��ا

 3»...�ا م� ال��ّ��ات ال�أل�فة أ��اأ��ا، ثّ� ض�ب لل�ف� م�ع�ا �إرجاع ال���، وه

رّس�� ه�ه ال���وق�ا�ّ�ة ال�ي صارت عادة خ�� مّ�ات ) ال�أل�ف(ت��ار �ل�ة أّن ونالح� 

  . الّ�ل� وال�ْ�ردارجة في اإلدارات وه�ا م� 

 ورأ� 
ّ
ول�ّ� االس�ع�ار ال��  «: لفقال����، تعّ�� الّ�ف��� في فالغ�ب أّن اإلب�اه��ي

عق� العق�ة ل��ل��ه، وأبى حّلها ل��ل��ه، وقا�� �فل���� ل��ل��ه، ه� ال�� ی�اع� 

                                                           
 ، ع��ن ال��ائ�، ص 1

ّ
 .76، 75ال���� اإلب�اه��ي

 .503، 502، ص ال���ر نف�ه 2
 .75ال���ر نف�ه ، ص 3
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ال�� ه� أنانّ�ة  وفي الع�ارة ت��ار �ف�� تأك�� ال�ع�ى 1» ...ب�� أج�اء اإلسالم ل�ال تل���

�ّ��ه� م�حلة ���حلة، م� وع� بلف�ر، إلى م�ف�ح الغ�ب في الّ�عامل مع إن�انّ�ة، و��ل� 

الّ�ل�ة ال��ائ�ّ��� ال�هاج��� إلى  ��يهاإلب�ا  ح�ّ وم�ل ذل�  .ن��ة فل����، إلى ق�ار الّ�ق���

إذا �ان� الّ��اسة االس�ع�ارّ�ة ت�عل  «:ئالت�ن� على االّت�اد مع إخ�انه� الّ��ن�ّ���، قا

م��� ج�ائ�ّ��� في ت�ن�، ثّ� ت�عل م��� ت�ن�ّ��� في ال��ائ�، فا�غ�ا عل�ها �قّ�ة اإلرادة، 

ثالث مّ�ات مق��نة ب�الث �ل�ات هي ) قّ�ة(وق� ت�ّ�رت لف�ة  2».و�قّ�ة العل�، و�قّ�ة الّ��اب

ّ�غ��� والّ��ّ�ر الّل�ی� ل� ی��ّققا إّال ب��اف� ه�ه اإلرادة والعل� والّ��اب، فعّ��ت ع� مفات�ح ال

 ش�و� اإلمامة في اإلسالم، فقال .الق�� الّ�الث
ّ
وه�  «: وفي مقال آخ�، عّ�د اإلب�اه��ي

������ن ال�ّ�ّ�ة، ومع�اها ال�امع ی�أّلف م� م���عة ف�ائل، م� اس�قالل الفه� واس�قالل 

وال�لّ� م� أن�اع االس��قاق �ّلها، و�ّن م�ها ل�ا ه�  العل� واس�قالل الف�� واس�قالل اإلرادة،

شّ� م� اس��قاق ال��ن ب�ر�ات، وح��� �اس��قاق الّ�وح نقً�ا، وح��� �ه قادًحا في 

م�ّ�را أر�ع مّ�ات للّ�أك�� على ) اس�قالل(وق� جاء لف�   3».اإل��ان ف�ًال ع� اإلمامة

اس�قالل الفه� والعل� (�ة العل�، فل� قال ض�ورة ت�ّلي اإلمام ��فات ت�ّ��ه ع� غ��ه م� �ل

ال�ي أراد ال�ات� ) اس�قالل(، ل�ّق� ال�ع�ى ل�� ل�� ��ا حّققه ب���ار �ل�ة )والف�� واإلرادة

م�ّ�را ثالث مّ�ات ل�أك�� ) اس��قاق(وجاء لف� . لها أن تالزم �ّل صفة م� ه�ه الّ�فات

  .    مع�ى االس�قالل

 نف�ّ�ات ال��أة وم�ل ه�ا الّ���ار في 
ّ
ال�ل�ات لغ�ض الّ����� ن��ه في وصف الّ�افعي

تغ�� على أسل�ب م� ه�ا الّ��از، أو م� ��از ال��� «  :ال��قّل�ة، ح�� �ق�ل ع�ها

الّ�اخ� ح�� ی�قّلع في أی�� األعاص��، أو م� ��از األرض ح�� ت��ّلع في أی�� الّ�الزل، 

ال��ّ�رة خ�� ) الّ��از(ف�ل�ة  4».الّ��از الع��� ومّ�ة م�... وأح�انا م� الّ��از الّ�ف��

  . مّ�ات ثّ��� ف��ة تغّ�� م�اج ال��أة ح�� حاالتها الّ�ف��ة ال��عّ�دة

                                                           
 .494ص ،ال��ائ���� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ـم 1
 .333، صال���ر نف�ه 2
 .203ص ال���ر نف�ه، 3
 .48، ص1924م��فى صادق ال�افعي، رسائل األح�ان في فل�فة ال��ال وال�ّ�، م��عة الهالل، م��،  4
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الّ��� ف�ها رأی�ها في الّ�ف��ل  إذا جال��ها وأث��َّ ف «: ف�اة في س�اق وصفق�له و 

كّلها شعاع و�ّلها ن�ر و�ّلها : ش��ا �ع� شيء �ع� شيء، ��ا أن�� ن��ا �ع� ن�� �ع� ن��

، ل�ّ� )ن��(و��ل� في ت��ار �ل�ة ت�ّل على إمعانه الّ���، ) شيء(ة ف���ار �ل� 1»  !ح��ٌ 

  .ي �امل ش��ها دون اس���اءتَ��ُّل وت�ّ�� ه�ه الّ�فات فجاء ل�أك�� ) كّلها(ت��ار �ل�ة 

�ع� الّ��اء ُت�ِقُ� بها ال��َن،  « :في �الم الّ�افعي ع� الّ��اءون�� الّ���ار أ��ا 

ثالث ) ال��ن (وق� �ّ�ر �ل�ة   2» .�ن�ُت�ّ� بها حُ ... و�ع�ه� تغّ�� بها ال��َن، و�ع�ه�ّ 

مّ�ات ل��ّ�� أّن الّ��اء أن�اع ف��هّ� م� ت�ّفف على زوجها الهّ� والغّ�، وم�هّ� م� ال ت���ث 

  . �ه، وم�هّ� م� ت��� الّ���ة بّلة

�ه، ح�� ال ت�ل�  وت��ر اإلشارة إلى أّن الّ�افعي ق� ت�ّ�� ب��ع م� الّ���ار خاّص 

�اإلضافة إلى أّنه ���م ك�ا�اته م�ه، أال وه� ت��ار اللف�ة نف�ها م�اش�ة وغ�ضه الّ�����، 

  :وق� ورد في الق�آن ال���� في م�ل ق�له عّ� وجلّ . ال��لة ص�تّ�ا �إضفائها إ�قاعا م��اسقا

﴿            ﴾  وق�له، م� س�رة الف�� 21اآل�ة: ﴿        ﴾ 

  :سأذ�� �ع�ا م�ها وأم�لة ذل� ����ٌ  .م� س�رة ال�اقعة 26اآل�ة 

 

  ص  ال��اب  الع�ارة

   فأج� �ّل ما ف�� حلً�ا حلً�ا

 

  أوراق ال�رد

32  

   40  ف�حها ش�ی� ش�ی�، وح�نها ش�ی� ش�ی�

أو  عال�ا عال�ا إلى ال���ة،... ف�ّ��� العاش� ه�أة ف��  112

  .ا إلى ال���ن ا هال�ً ذیلة، أو هال�ً  إلى ال�َّ  نازًال نازًال 

  194  أشع� أّن قل�ي ��ّ�ها ���ال ���ال

  20  ح�ی� الق��  س�� ه�ا ال�ف�ف قل�ًال قل�ًال 

  202  ال��اك��   �ع��ا �ع��ا وقل�ال قل�ال وال ی�ن�ها م� أنفه إالّ 

                                                           
 .20ص، م��فى صادق الّ�افعي، الّ��اب األح�� 1
  .24، صال���ر نف�ه 2
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  103  األح�انرسائل   تغ�الن غ�ل الّ��� خ��ً�ا خ��ً�ا

  99  1وحي القل� ج  سّ�ح ���ًال ���ًال 

  116  فل� ���ه إّال م� ال�ّ� خف��ا خف��ا

 ن�ع آخ� م� الّ���ار ح�� ��ّ�ر األلفا� نف�ها مع تغ��� م�اضعها   
ّ
ك�ا للّ�افعي

  :1وم� أم�لة ذل�. ل�غ��� ال�ع�ى، وق� ورد ����ة في ��ا�اته

ج�اله في ه���ه وه���ه / ما ت�ّ�ل حّ�ه وأحّ� خ�اله/ ف�هكائ� ف��ا ح�له وما ح�له �ائ�  

�قع في ح�ب ه�ه ال��اة وتقع / ق�رة ال ق�ة ف�ها وقّ�ة ال ق�رة لها/ في قّ�ته وقّ�ته في ج�اله

ت�� ما ف�ها م� اإلبهام ج�اال ال تف��� له وما ف�ها م� الّ�ف��� ج�اال / ال��اة في ح��ه

/ ال ���ج إّال حّ�ا ن�فه م�ت أو م��ا ن�فه ح�اة/ إن�انة في لغ�ألغ�ا في إن�انة أم / م�ه�ا

ض�ب ّ� ب�ل� الّ�ف� على ه�ا / اّل�� أراه ه� اّل�� أس�عه واّل�� أس�عه ه� اّل�� أراه 

  .ال���، و�ه�ا ال��� على تل� الّ�ف�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، ��ا ن�� ه�ا الّ��ع في سائ� 11- 10 -7-6 - 4ال�سائل ، رسائل األح�ان، م��فى صادق الّ�افعي: ی��� 1

/ قّ�ة اإلرادة و�رادة القّ�ة / ال��� الّ��اوّ�ة في األرض واألرضّ�ة في الّ��اء/ ی��ي صابً�ا و���� �اكً�ا : ك��ه م�ل

ال�ف�ات (ج�اال ل��اتها ل���ن ح�اة ل��الها و / الّ�احة ال�ي ُ��ّ� في ح�لها األل� �األل� ال�� ال ُت�ّ� في ح�له الّ�احة

  ).على ال��الي م� ��اب ح�ی� الق�� 106، 85، 27، 27، 14، 13
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 : ال���� الّ�اني
ّ
  :   (Morphologie) ال����� الّ��في

ُی��� ف�ه ع� ق�اع� أب��ة ال�ل�ة الع��ّ�ة وأح�الها  ل�ٌ ع «ُ�ع�ف الّ��ف على أّنه      

أ� أّن عل� الّ��ف یه�ّ� ���فّ�ة ص�اغة ال�ل�ات ومع�فة  1» .وأح�امها غ�� اإلع�ابّ�ة

�قابل  «و. ال��وف األصل�ة ف�ها م� الّ�ائ�ة، و��ل� �األس�اء ال�عّ��ة واألفعال ال���ّ�فة

�األج��ّ�ة، وه� في الّ�راسات الّلغ�ّ�ة  Morphologieم��لح عل� الّ��ف م��لح 

ال��ی�ة العلُ� ال�� ی�رس ب��ة ال�ل�ات و�ه�ّ� �ال�ح�ات الّ��فّ�ة ال�ي ُتع�ف �ال��رف��ات 

Morphèmes ��ّو��ا �ال���ّقات وأن�اعها وأزم�ة األفعال والّ�ع��� والّ����� والّ�ع ،

 واّلل�و 
ّ
  2» .تف�� خ�مة ال��ل م، وه�ا لغ�ض داللي

وح���ا ن��� في ب��ة ال�ل�ة فإّن�ا ن�عامل مع م������ لغ���� م��اخل�� ه�ا  

ال����� الّ��تي وال����� الّ��في، ف�غّ�� الّ��ت ی�ّد� �الّ��ورة إلى تغّ�� ص�غة 

، )�َ ُح�ِ (��ي لل��ه�ل الفعل ال�اضي ال�، و )ِ��َ حَ (فإذا أخ�نا م�ال الفعل ال�اضي  ؛ال�ل�ة

وم� ه�ا ���� الق�ل إّن . ال��ف األّول مّ�� ب�� دالل�ي الفعل�� ةف�الح� أّن ال�غّ�� في ح��

ال��� الّلغ�ّ� ال��ی� ی�عامل مع م�ائل الّ��ف على و  «الّ��ف والّ��ت م�الزمان، 

 ب�ال م� اع��اد الق�ماء على ال��ا�ة في ت��ی� ال�ل�ة؛ ف�ّل م
ّ
���عة م� أساس ص�تي

وتأخ� ش�ال م��قّال في ال��ا�ة اع���ها الق�ماء �ل�ة، في ح��  ال��وف ُت��� م���عةً 

فإذا �ان الف�ن��  Morphème. «3 ی�عامل ال��� الّلغ�ّ� ال��ی� مع ال�ح�ة الّ��فّ�ة

تف�� مع�ى صغ� وح�ة لغ��ة رف�� ه� أ� ال�أصغ� وح�ة ص�تّ�ة ال تف�� أّ� مع�ى لغ�ّ� ف

  . ن م� ف�ن��اتفه� إذن م��َّ  �امع�ّ 

م� خالل ه�ه ال�فاه�� ی��ّ�� ل�ا أّن عل� الّ��ف یه�ّ� ب���ة ال�ل�ة وتغّ��اتها م� و   

ن�اٍح ع�ی�ٍة �االش�قاق واإلب�ال واإلعالل وال��ف والّ��ادة وأب��ة األفعال واألس�اء، دون 

�ه ال��ائل م� خالل ��ا�ات حاول الّ�عّ�ض إلى �ع� هأوس. إه�ال أث�ها الّ�اللي في ال�الم

 
ّ
 والّ�افعي

ّ
  .اإلب�اه��ي

                                                           
 .7ع�� الهاد� الف�لي، م���� الّ��ف، دار القل�، ب��وت، ص 1

 .104، 103را�ح ب�ح�ش، الّل�انّ�ات وت���قاتها على ال��اب الّ�ع�ّ�، دار العل�م للّ��� والّ��ز�ع، ص 2
 .106، ص2001الع��ّ�ة عل� الّلغة ال��ی�، دار غ��� للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، القاه�ة، م�ّ�� م�ّ�� داود،  3
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                                                              :األس�اء ال���ّقة-1

نــــ�ع لفــــ� مــــ� آخــــ� ��ــــ�� م�اســــ��ه�ا مع�ــــى وت����ــــا ومغای�ته�ــــا فــــي  « االشــــ�قاقُ         

أهـــّ� وســـائل الّ��ـــّ� وهـــ�  « وت�ّ�رهـــا �قـــاء الّلغــة وت�ـــّ�دهامـــ� بـــ�� ع�امـــل  فهـــ�، 1».الّ�ــ�غة

الّلغــ��، والّ�ع��ــ� عــ� الــّ�الالت ال��یــ�ة، وم���ــفات العلــ� واخ��اعاتــه، وت�ــّ�ر وســائل ال��ــاة 

  :وم� األس�اء ال���ّقة 2» .وال��ارة

  :اس� الفاعل -أ

 لل�عل�م ل�� وقع م�ه الفعل أو قام  «ه�  
ّ
وصٌف ���ّ� م� م�ارع الفعل ال���ي

اس� الفاعل م� م�ارع ال�الثي ال��ّ�د ���ف ح�ف ال��ارعة وز�ادة ألف �ع�  و����ّ ...�ه

 ال��ّ�د على وزن ... الفاء، ف���� على وزن فاعل
ّ
و���ّ� م� م�ارع غ�� ال�الثي

ال��ارع ال�� ���ّ� م�ه �إحالل م�� م���مة م�ّل ح�ف ال��ارعة و��� ما ق�ل آخ�ه  

  3» .م�لقا

 م� ت���ف اس� الفاعل في ال���� م� مقاالته، والّ��� ه� لق� أك�� اإلب�            
ّ
اه��ي

���عة ال��اض�ع ال�ي ت�ّ�ق إل�ها، و�ان �ق�� ب�ل� ت�ج�ه رساالته إلى م� س���ن في 

ون��� على س��ل ال��ال سل�لة مقاالته . ال���ق�ل الع��� الفاعل في الّ�غ��� ال����د

، ف��� )ع��ن ال��ائ�(ال�اردة في ��اب ) لي ال��ا�� الّ�اّب ال��ائ�ّ� ��ا ت�ّ�له(ال��ه�رة 

خا�� ال��اب ال��ائ�ّ� اس��عى �ّل ال�عاني الفاضلة والق�� الّ�ام�ة، فان�قى لها األس�اء 

وق� أّدت ه�ه ال���ّقات مع�ى الّ�فات ال����ة ال�ي دعا . ال��اس�ة ل����دعها في ض�ائ�ه�

ون��ا ل���ة ورود . فات الق���ة ال�ي عل�ه أن ی��ّلى ع�هاال�اتُ� الّ�ابَّ أن ی��ّلى بها، والّ� 

اس� الفاعل في ه�ه الّ�ل�لة فق� رأی� أن ُأجِ�لها في ه�ا ال��ول م�اع�ة ال�زن والفعل ال�� 

  :اش�ّ� م�ه

  

  

                                                           
 .187ص ، 1982، ل��ان، 1دار العل� لل�الی��، � إم�ل ب��ع �عق�ب، فقه الّلغة الع��ّ�ة وخ�ائ�ها، 1

 .257، ص2005م�ّ�� أسع� ال�ادرّ�، فقه الّلغة م�اهله وم�ائله، ال����ة الع���ة، ب��وت،  2
 .85 -83ص، 1974، ب��وت، 2ع�� الع��� ع���، ال��خل إلى عل� الّ��� والّ��ف، دار الّ�ه�ة الع��ّ�ة، � 3
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  ص  ن�ع الفعل  فعله  وزنه  م�ضع اس� الفاعل في ال��لة 

  586  خ�اسي   ت�امى  م�فاعل  إلى معالي ال��اة م��امً�اأت��له 

  //  ثالثي  �غى  فاعل  ع� الق��د العالقة �اغ�ا

  //  ثالثي  ج�ح، ��ح  فاعل  ال�ا��ةع� األعّ�ة  جام�ا

  //  ر�اعي  قّ�ر  ُمفّعل  م�قع الّ�جل ق�ل ال��� مقّ�را

  //  ثالثي  جعل   فاعل  أّول الف�� آخ� الع�ل جاعال

  //  ر�اعي  أق�ل  ُمفِعل  على العل� وال�ع�فة  مق�الأت�ّ�له 

  588  خ�اسي  اغ�اب  ُمف�ِعل  وال سّ�اب ُمغ�ابال 

  //  خ�اسي  ت�اوز  ُم�فاعل  عّ�ا ���ه م� إخ�انه  ُم��اوزا

  //  خ�اسي  تقّل�  ُم�فّعل  ...في الّ�اه��� م�قّل�اأت�ّ�له 

  //  ثالثي  وضح  فاعل  واض�ابل وج� ال��هج 

  //  ثالثي  خ��   فاعل  ال��انح م� ال��ف خاو� 

  //  ثالثي  َثَ��  فاعل  الع���ةثاب� 

  //  ثالثي  نه�  فاعل  ال�ّ�ة في ال���مة ناه�

  590  س�اسي  اخ��ض�  ُمفع�عل  الّل�ا وال�رق  م���ض�َ ...كالغ��

  591  خ�اسي  اج��ع  مف�ِعل  األشّ� على ��اوة الع�د م��ِ�عَ أت�ّ�له 

ل  ال��ّ�ن فاه��� بها إلى ع��ة  ل  مفّعِ   //  ر�اعي  فعَّ

  //  خ�اسي  تفعلل  م�فعلل  ال��� إذا حّ�ث ُم��ق�ق أت�ّ�له 

  //  خ�اسي  تفّعل  م�فّعل  األسّ�ة إذا حّ�ث م�هّلل

  592  ثالثي  دف�  فاعل  �ال��اة دافقا...

  مع��لأت�ّ�له 
ّ
  593  خ�اسي  اع��ل   ُمف�ِعل  ال��اج ال�ُلقي

   ن��  فاعل  ناس��هك�ا تّ��ع لل��م و
ّ
  //  ثالثي

  //  ثالثي  ذُبل  فاعل  ذابلأم�ح ما ی�صف �ه أن �قال 

  594  ر�اعي  قّ�م  مفّعل  ل�ی�ه ق�ل و��ه مقّ�ماأت�ّ�له 

  //  ر�اعي  أش�ك  ُمفعل  ��ّ� وث�ه الُ���كشغف 

  //  ر�اعي  صاَول  ُمفاِعل  ل���مهم�اوال أت�ّ�له 

  //  ر�اعي  أره�  ُمفِعل  ألع�ائه ُم�ه�ا... 

  //  ثالثي  ب�ى  فاعل  لل���ّ�ة على خ�� �ان�اأت�ّ�له 
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ه�ا ال��ول ن�� أّن ال�ات� ق� نّ�ع م� أوزان ه�ا االس� ال���ّ� م�  وم� خالل

 
ّ
، والّ��اعي، وال��اسي

ّ
  ،الفعل الّ�الثي

ّ
وق� أح�� ال�ات� اخ��ار األلفا� . وحّ�ى الّ��اسي

للّ��رة على الّ�غ�ان، وتل� ال�ي ت�ّ�ه على األخالق ال����ة  ال�ي ُتله� ح�اسة الّ�ابّ 

 .�� والعل�وال��ّ�� �الّ�ی� وال� 

واألم� ذاته ن��ه في أغل� ��ا�ات الّ�افعي، إذ نّ�ع في أوزان اس� الفاعل ال��عّ�دة،   

ون�ً�ا ل���ة ورود ه�ا االس� ال���ّ� سأذ�� أم�لة م� . ه� األك�� ان��اًرا) فاعل(ل�ّ� ال�زن 

  :اس� الفاعل، م�ّ��ة ال�زن والفعل ال�� اش�� م�ه

  

  ص  ال��اب  ن�ع الفعل  فعله  وزنه  م�ضع اس� الفاعل في ال��لة 

  م���عفال ���ن �اشا إال 
ّ
ش�قي

  مفل�

  ُمف�عل

  ُمفعل

  اخ��ع

  أفل�

  خ�اسي

  ر�اعي

 

 

 

1وحي القل� ج  

  

  

85  

  88  ر�اعي  أضاء  ُمفِعل  م���ةٌ ُمل�� �أش�ائها م�ع��ة 

و�ن �ان� الّ���عة م� وراء ذل� 

  م�ّ��ة...م��فعة

  ُم�فعل

  ُمفّعل

  ان�فع

  صّ��

  خ�اسي

  ر�اعي

95  

  105  ثالثي  خاب  فاعل  خائً�اوأص�رَت أن ت�ّدني إل�ه 

  141  خ�اسي  ت�اغل  م�فاعل  ع�ه كال���اغلو���و 

  92  خ�اسي  ت�ق�ق   م�فعِلل  م��ق�ًقات��� الّ���ان 

  151  خ�اسي  تعّل�  م�فّعل  م�عّل�ةكان� ف�اة 

  فاعل  م���ّ�ة وادعةوأنام 

  ُمْفَعِللّ 

  وِدع

  ا��أنّ 

  ثالثي

  س�اسي

274  

  217  ر�اعي  جاه� ُمفاعل  في س�ل ����ة م�اه�ٌ فه� 

    ثالثي  ع�� فاعل  عا�ً�ا و�ان اإلن�ان

  

  

  

  ال��اك��

232  

  177  ر�اعي  أش�ق   ُمفِعل  في ز���ها الُ��ِ�قة

  182  خ�اسي  ان��ل  م�فعلٌ   �أّنه ح�ابٌ  م��ِ�لٌ  الّل�لُ 

  196  خ�اسي  ت�ّف�  م�فّعل  م��ّف� وأل� سائل

  197  ر�اعي  أصاب  ُمفِعل  ل��� م���ًة ��اّدتهافال����ة 
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م�� م��� أح�   83  ر�اعي  خّ�م  ُمفِعّل  ال���ِّ

  92  خ�اسي  ت�اس�  م�فاعل  م��اس�ةً أّن ف�ها ح�اًة ف�ا ت�ّ� 

    ثالثي  م��  فاعل  ماك�اأ��� في ه�ا ال��ل�ق وح�ا 

  

  

الّ��اب 

  األح��

30  

  30  س�اسي  ا��أنّ   مفعللّ   إلى غا�ة ال��اة ال�����ّ ت�عل 

   اك��ل  مف�عل  �ع���ه م���لةٌ وع��نه�ا 
ّ
    خ�اسي

32  

  

  م�فّعل  م� ه�ل ما ی��  م�قّ�ٌ� م����ٌ 

  م�فعل

  تقّ��

  ان���

  خ�اسي

  خ�اسي

  53  ر�اعي  ناف�  مفاعل  رجال �ال��اف� ما رأی�

  57  س�اسي  اس����  م��فعل  ع��� نفُ�ه م�����ٌ 

  

 ال یّ�خ� جه�ا في  ال���قاة م�م� خالل ه�ه الّ��اذج 
ّ
ثالثة ���، نالح� أّن الّ�افعي

ه� األك�� ش��عا في ) فاعل(ت���فه أس�اء الفاعل ��ّل أوزانه، مع اإلشارة إلى أّن ال�زن 

   .ك���ا) ُمفعِللّ (�د ال�زن األسهل واأل��� اش�قاقا، ��ا ل� ی ك��ه ��نه

ف�الّ��� إلى دالالت  ت زم�ّ�ة م��لفة،اس� الفاعل ع�� ال�ات��� حامال دالال وق� ورد

، وال�ال، واالس�ق�ال، واالس���ار: أزم�ة اس� الفاعل وهي
ّ
، فإّن�ا نالح� أنه�ا ق� 1ال��ي

 ب�ان ث��ت صفة  -ح�� س�اق ال��ی�-نّ�عا م� ه�ه الّ�الالت
ّ
، ف����ا أراد اإلب�اه��ي

ل ن�ع حّ� م� غاص� وه� �ّن�ا ن�او و « :الغ�� في ال���ّل ودوامها في ال�اضي، قال

داللة أع�� ) غاص�(وق� أّد� اس� الفاعل  2»ال���مة، و�رجاعه إلى صاح�ه وه� األّمة 

، إذ �عّ�� اس� الفاعل ه�ا على دوام ج���ة الغ�� ع�� )غ��(م� الفعل ال�اضي 

وم�ل ذل� ورد ����ا ل�� الّ�افعي، . الفعل ال�اضي ال�� ��ّ�� زم� ارت�اب ه�ه ال����ة

وأّن ه�ه ال����اء القاتلة لإلث�، هي في الّ�ف� أخ� الّ��اعة القاتلة للع�ّو  «:�ال، قالف�

                                                           
، 2007، عّ�ان، 2فاضل صالح ال�ام�ائي، معاني األب��ة في الع���ة، دار عّ�ار للّ��� والّ��ز�ع، �: ُی��� 1

 .44ص
 .192م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 2



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

164 
 

 عّ�� ع� دوام فعلَ ف 1».ال�اغي
ْ
) قاِتل(الق�ل وال�غي في ال�م� ال�اضي �اس�ي الفاعل  ي

  ).�اغ(و

 ع� ال�ف�ي ال��في الع��ل
ّ
واك�هل معّلً�ا «: وفي داللة ال�ال، ن�� ق�ل اإلب�اه��ي

  2» .��ان وشاَب خادًما لقاض في دی�انللّ� 
ْ
) مفّعل( على وزن ) معّل�( الفاعل ف�ّ�ف اس�ي

) وه� �عّل�( :، للّ�ع��� ع� حال ه�ا الّ���، أ� و�أّنه �ق�ل)فاعل(على وزن ) خادم(و

 في ح�ی�ه ع� تاج� دعا أص�ا�ه إلى مأد�ة، ). وه� ���م(و
ّ
ون�� ه�ه الّ�اللة ع�� الّ�افعي

، و���و وجعل أب�ه�ا ��ارقه الّ��� م�ارقةً « أحُ�ه� إلى ول��ه �إع�اب،ف�ان أن ن�� 

) م��اغل(وأّد� ه�ا اس� الفاعل  3».كال���اغل ع�ه، ل��ع له أن ی��ّس� و��أّمل ما شاء

  .  داللة حال األب وه� ی��اه� �ع�م االك��اث لفعل الّ��ف) م�فاعل(على وزن 

ب�اه��ي م�ا��ا األئّ�ة ال�ی� ت�ّ��ه� ال���مة أّما في داللة االس�ق�ال ف��� ق�ل اإل

) عامل(ف�ّ�ف اس� الفاعل  4» هل أن�� عامل�ن ��ا ی�اد م���، ثّ� ��ا ی�اد ���؟ف«: الف�ن�ّ�ة

ودّل على أّن الفعل س���ن في ال���ق�ل  ،���غة ج�ع ال��ّ�� الّ�ال�) فاعل(على وزن 

ال بّ� راجعٌة  والّ�فُ� «: اللة نف�ها قال ال�افعيوفي ال�ّ ...).  فهل أن�� س�ع�ل�ن ( و�أّنه �ق�ل 

دّال على ) فاعل(على وزن ) تارك(و) راجع(فاس�ا الفاعل 5».ی�ًما إلى اآلخ�ة، وتار�ٌة أداتها

  .في ال���ق�ل) ت�ك(و) رجع(أن زم� وق�ع الفعل�� 

 ع� ق�ّ�ة ال�عوفي داللة االس���ار ال�ي ی�ّدیها اس� الفاعل، ق�ل اإلب�اه
ّ
ل�� ��ي

 
ّ
وأّما �ع�، فه�ه ف��ل، �ع� أج�ائها ح�ا�ة صادقة، و�ع�ها ت���ح م�ل�، «: الع��ي

على وزن ) صادق(فق� وّ�ف اس�ي الفاعل  6».و�ع�ها رأ� ص��ح، و�ع�ها نق� هاد�

، وعّ�� به�ا ع� د���مة صفة الّ��ق في �المه ع� )ُمفعل(على وزن ) م�ل�(و ) فاعل(

                                                           
 .235، 1م��فى صادق ال�افعي، وحي القل�، ج 1
 .153م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 2
 .141، �1افعي، وحي القل�، جم��فى صادق ال 3
 .119م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 4
 .234ص، 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 5
 .271م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 6
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وه�ه ال�اللة ذاتها ن��ها في �الم . ال�� ی��ج ع� ه�ا ال�الممفع�ل األل�  الق�ّ�ة، ووقعِ 

 
ّ
 ع� صفات ن�اء ال��ي

ّ
 ا صاع�ةً �ان� أن�ث�هّ� أب�ً  «): صّلى هللا عل�ه وسّل�(الّ�افعي

فاس�ا  1».ف�ق م�ضعها به�ه الق�اعة و�ه�ه الّ�ق��، وال ت�ال م��ام�ة صاع�ة م��ام�ةً 

دّال على اس���ار فعلي ) م�فاعل(على وزن ) مم��ا(و) فاعل(على وزن ) صاع�(الفاعل 

ول� صاَح� الّ�ع�َد ن�وٌل، ل�ا �ان للّ��امي ه�ا مع�ى، ف�ّل ه�ا على ). ت�امى(و) صع�(

) ال ت�ال(االس���ار والّ�وام، خاّصة ب���ار ه�ی� االس��� مّ�ة ثان�ة وس�قه�ا �الفعل الّ�اق� 

  .الّ�اّل على االس���ار

  :اس� ال�فع�ل -ب

 لل��ه�ل ل�� وقع عل�ه الفعلوص «ه�
ّ
... ٌف ���ّ� م� م�ارع الفعل ال���ي

و���� اس� ال�فع�ل م� ... و���� اس� ال�فع�ل م� الفعل الّ�الثي ال��ّ�د على زنة مفع�ل

غ�� الّ�الثي على ص�غة اس� فاعله م� غ�� الّ�الثي، على زنة ال��ارع ال�� ُ���ّ� م�ه، 

  2» .ال��ارعة وف�ح ما ق�ل آخ�ه م�لقا�إحالل م�� م���مة م�ّل ح�ف 

 اس� ال�فع�ل للّ�ع��� ع� ال�عّ�ف واالض�هاد ال
ّ
�ی� عانى لّ ك���ا ما وّ�ف اإلب�اه��ي

ن��ه ق� أب�ع في وصف  ،م�ال) ما� 8ذ��� ( م�ه�ا الّ�ع� ال��ائ�ّ�، ففي مقال ع��نه 

ال�ي وقع� في حّ� األب��اء ال�ی� خ�ج�ا سل�ّ�ا لل��اه�ة،  م،1945م��رة ال�ام� ما� 

ال�ي هي أصال تع�ي صفة م� �قع –فان�قى م� أس�اء ال�فع�ل . فق��ل�ا �الّ�ق��ل والّ����ل

وفي ه�ا  صفاٍت ت�ّل على ال�أساة ال�ي عاشها الّ�ع� في ذل� ال��م األس�د، -عل�ه الفعل

  :ل�قالال��ول أس�اء ال�فع�ل ال�ي وردت في ا

 

  ص  ن�ع الفعل  فعله  وزنه  في ال��لة  �فع�لم�ضع اس� ال

ز... ی�م    369  ر�اعي  �ّ�ز  لعّ فمُ   ال��اشي  م��َّ

  //  ثالثي  �لى  مفع�ل  ال��ل�لة�الّ�ماء ... 

  //  ثالثي  سلّ   فع�ل  أبّ�ة سل�ليكانا 

                                                           
 .122، 121ص ، 1م��فى صادق ال�افعي، وحي القل�، ج 1
 .90 - 87الّ��ف، صع�� الع��� ع���، ال��خل إلى عل� الّ��� و  2
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  //  ر�اعي  أودع  ُمفَعل  إلى م�عاد م�دعه�ا 

  //  ر�اعي  أزمع  ُمفَعل  أن �ق�� إلى غ�� م�عاد م�معوذل� 

  370  ثالثي  ح�ّ   مفع�ل  ل� یل�� مع الّ�ع� في ���� م��ودأو 

  371  ثالثي  ح��  فع�ل  ح���قائ� غ�� 

  //  خ�اسي  اش��ك  ُمف�َعل  ال��َ��كع�و األم� 

  //  ثالثي  �غى  مفع�ل  ال�����ةتل� الق�� 

  //  ر�اعي  سّلح  مفّعل  ؟ال��لَّحاألع�ل، أم الق�ّ�  آل�ع�ف

  //  ثالثي  ق�ل  ع�لف  ق��الف��� األَب 

  //  ثالثي  ج�ّ   مفع�ل  م� الف�ع م���نةواألّم 

  //  ثالثي  ه�م  مفع�ل  مه�ومةوالّ�ار 

  //  ر�اعي  أح�ق   ُمفَعل  م��قةأو ... 

  //  ر�اعي  أتلف  ُمفَعل  م�لفةوالغّلة 

  //  خ�اسي  ان�ه�  ُمف�َعل  م��ه�اوالع�ض 

ل  مقّ��اوال�ال نه�ا    //  ر�اعي  قّ��  مفعَّ

  //  خ�اسي  اح��م  ُمف�َعل  اس����� ف��م���مة و� أم�ال 

وال�الح� م� خالل ه�ا ال��ول أّن ال�ات� نّ�ع م� اس�ع�ال أوزان اس� ال�فع�ل ال�ي 

وصف بها الّ�ع� ألّنه ه� ال��ل�م ال�� ی��ّ�ل أفعال الّ�ال� و���ل أغالل الع��دّ�ة، ونادرا 

 . ما وّ�ف اس� ال�فع�ل ل�صف االح�الل

ه�ا ال��ول ن�اذج م��ارة الس� ك�ا وّ�ف الّ�افعي اس� ال�فع�ل ����ة في ��ا�اته، وفي 

  :ال�فع�ل ووزنه والفعل ال�� اش�� م�ه، مأخ�ذة م� مقال واح� م� �ّل ��اب

  

  ص  ال��اب  ن�ع الفعل  وزنه  �فع�لس� الا 

ال�ق��ع، ال����ب، م�ل�م، َم��ول، 

  م���ح، ال����مة، م�ل�مة، م��ون��

الّ��اب   ثالثي  َمفع�ل

  :األح��

  )الّ����( 

  

28-37  

ل  م�ّفح، ال��لَّ�   ر�اعي م�ّعف  ُمفعَّ

  ر�اعي  ُمفَعل  ُم���، ُم�ه�ة، الُ�هَ�لة
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  ر�اعي  مفاَعل  ُم�اعف

  س�اسي  ُمْ�َ�فعل  ُمْ���ع�ة

مه��ر��، م�ل�قة، ال��ل�ق، 

  م��وًقا، م�س�مة

ح�ی�   ثالثي  َمْفع�ل

  :الق��

الف�ل (

  )األّول

  

  

الُ��ّ�هة،  الُ�ع�َّب،  الُ�ع�َّ�ة، الُ��ّ��،  9-18

  الُ��ّ�أة، ال��ّشاة

ل   ر�اعي م�ّعف  ُمفعَّ

م���ًعا، م�ف�فة، م�ق�شة، م��وًدا، 

  م�ذوال، مه��ر، ال�أل�فة، م���سة

أوراق   ثالثي  مفع�ل

: ال�رد

ج�اب (

  )غ���

  

127 -

133  

  ر�اعي م�ّعف  ُمفّعل  م�ثَّقة، م�ّ�جة، م�ّ�قا 

  ر�اعي  ُمفَعلة  الُ��َ�عة، ُم�ا�ا 

وحي القل�   ثالثي  مفع�ل  مع�وفة، م���ب، ال����ل، م��وحة  

: 1ج

  )ال��ام�ان(

  

13-20  

ُم�ّ�مة، م�لَّ�ة، ال��نَّ�ة، ال�لفَّ�،  

�   م�غَّ�ة، ال��ّ��، م�هَّ

  ر�اعي م�ّعف  ُمفّعل

مغ�ور، ال��ل�ق، ُم�اَعا، م���نة مق��ًرا، 

  مقل�ً�ا، ال�����، م���ع، مأف�نة

    ثالثي  مفع�ل

القل� وحي 

كف� : (2ج

  )الّ��ا�ة

207 -

214  

  ر�اعي م�ّعف  ُمفّعل  م�نَّ�ة، مّ��ًعا، ُم�ّ�ًها 

  خ�اسي  ُمف�َعل  م���ً�ا 

  س�اسي  ُم��فَعل  ال����َعف

  ر�اعي  ُمفَعل  ُم�قَلة، ُم�هَقة

ال��هّ�، مق�ود، ال����ن، م����ة، 

  ال��ه�لة، ال���وع، م��ورة، م���ًرا

القل� وحي   ثالثي  مفع�ل

: 3ج

ف�ل��ف (

  )وفالسفة

234 -

237  

  ر�اعي م�ّعف  ُمفّعل  ال�ّ�عى، ال�قلَّ�، مّ�هَ�ة 

  ر�اعي  ُمفَعل  ُمفَ��  

مه�وًزا، مفه�م، م��ودة، م���ءة، 

ال�أم�ل، ال��غ�ب، ال�����، 

مغل��ة، مفه�مة، م�ه�لة، م���نة، 

: ال��اك��  ثالثي  مفع�ل

ال��خ (

  )علي

34-49  
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  مع�وفة، م�ل�ق، م���نة

  ر�اعي  ُمفَعل  الُ��َل�، ُملقى

  ر�اعي  مفاَعل  ُمعاَفى

 ق� اس���م ال�زن 
ّ
في ���� م� ) ُمفّعل(ال�الح� في ال��ول أعاله أّن الّ�افعي

 اس� ) مفع�ل(ال��اضع، و�ان لل�زن 
ّ
الّ���� األوف�، ففي ���� م� األح�ان ���ع الّ�افعي

 ال�� ���� )وم�ل�م �ال�(الفاعل مع اس� ال�فع�ل م�ل 
ّ
، ��ا أّنه م��ّ� م� الفعل الّ�الثي

وت��ر اإلشارة إلى أّن الس� . على األل�� ����ة، وقّلل م� األوزان األخ�� لقّلة اس�ع�االتها

  .ال�فع�ل الّ�الالت الّ�م�ّ�ة نف�ها مع اس� الفاعل، ل�ا ت�اوزت ال��ض ف�ها ل�فاد� الّ���ار

  :الّ�فة ال��ّ�هة -ج

اس� م��ّ� م� فعل الزم للّ�اللة على الّ���ت،  يه «الفاعل  ال��ّ�هة �اس� الّ�فة

وق� سّ��� به�ا االس� ألّنها أش�ه� اس� الفاعل في أّنها ت�ّل ��ا ی�ّل على ح�ث وم� قام 

  1» .ام�ّ�� سال�ً  �ه ��ا أّنها م�له ت�ّن� وت�ّ�ى وت��ع ج�عَ 

 الّ�فة ال��ّ�هة في ال����
ّ
م� ال�قاالت، س�اء ال�ّ�فقة في ال�زن مع  وّ�ف اإلب�اه��ي

، )إلى أب�ائي الّ�ل�ة ال�هاج��� في س��ل العل�(، ول�أخ� م�ال مقالة *اس� الفاعل أو غ��ها

أن یل��م�ا بها وه� في عال�  �ال ال�ي ی��غي على الّ�ل�ةه�ه ال�قالة على ال� وق� اح��ت

  :الغ��ة، وق� ج�ع�ها في ه�ا ال��ول

  

  ص  افعله  اوزنه  في ال��لة  ال��ّ�هةالّ�فة م�ضع 

  215  ثُقل  فع�ل  ثق�لةُنعّ�ك� ل��ل األمانة وهي 

  //  كُ�م  فع�ل  دی� ك���على �ّل حّ� 

  216  فُق�  فع�ل  الفق��األب العاّمي 

                                                           
 .90 - 87ع�� الع��� ع���، ال��خل إلى عل� الّ��� والّ��ف، ص 1

وم�ها �ّل . فع�ل، َفْعل، ُفعال، َفَعال، َفَعل، ُفعل: أشه� أوزانها م� الفعل الّ�الثي الّالزم ال�� على وزن َفُعَل، هي *

ی�سف ال�ّ�اد� وآخ�ون، الق�اع� األساس�ة : ی���. ما جاء على وزن اس� الفاعل أو اس� ال�فع�ل ودّل على الّ���ت

  .213، ص�1994ون ال��ا�ع األم��ّ�ة، القاه�ة، في الّ��� والّ��ف، اله��ة العاّمة ل�
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  217  ج�ّ   فع�ل  ال��ی�و��قل�ن 

  //  غُ�ر  فع�ل  م� العل�الغ��� وال��ف�� 

  //  �ُ�ف  فع�ل  م� اآلراء الّ����و

  //  َسُهل  َفْعل  الّ�هلةواق�ؤوا غ��ه م� ال��� 

  218  َسُهل  َفْعل  م��عة في �ّل عل�سهلة اخ��ار ��� 

  //  أُدب  فع�ل  األدی�ولع��� ما سالح 

  219  َقِ��َ   فع�ل  األس� ق��ّ ی��ي ��� ج�ال 

  //  س�ّ   فع�ل  اآلراءس�یَ� 

  //  مُ��  فع�ل  العل� م���َ 

  //  جُ�ل  فع�ل  ج��الووج� �ّل شيء ضاح�ا �اس�ا 

  220  قُ�ب  فع�ل  الق������د في ال���ق�ل 

  

غالً�ا ما جاء ) فع�ل(وال�الح� أّن ت���ف ال�ات� ه�ه الّ�فات ال��ّ�هة على وزن 

إذ ح���ا وّجه ن�ائ�ه إلى الّ�ل�ة ال��ج�دی� في ال�ارج اس�ع�ل الّ�فات ال��ّ�هة . وصًفا

  . على اّت�اف ال��ث مع الّ���ت والّ�وام - في ال���� م� ال��اضع-ال�ي ت�ّل 

 الّ�فة ال��ّ�هة و����لف األوزان، وق� أّدت ه�ه األوزان و��ل� 
ّ
اس���م الّ�افعي

  :دالالت م��لفة، ون��ا ل���تها ول��ّ�� الّ���ار فق� اخ��ت �عً�ا م�ها

  

  ال��اب  أم�لة  ال�زن 

    الفِ�حة، عِ��ة، قِل�، ال�ِ�ب، تِعً�ا، الهِ�م  فِعل

  

وحي القل� 

  1ج

أفعل ، 

  فعالء

أخ��، ب��اء، ش�هاء، أع�ر، أف��، أع�ج، س�داء، 

  .ح��اء، ح��اء، ع�راء

  غ��ان، س��ان، ش�عان، رّ�ان، ال��عان، ��آن  فعالن

ح���، ح���، دم��ة، ق��ح، الّ�ق��، ���ً�ا، ���ال،   َفِع�ل

  فق�ه، ���ل، ق���، ح���

وحي القل�   فِ�ًحا، نِ�ًقا، ال�ِ�حةلِ�ً�ا، فِ�ً�ا، م�ًنا،   فِعل
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  2ج  ع��اء، أح��، الع�راء، األخ��، األب��، األس�د،   ، فعالءأفعل

  �ع��، ص��ح، دق�ًقا، الّ���فة، ج��لة، الفق��، الّ���ح، ال����،   َفِع�ل  

وحي القل�   عِ��، عِ��، ال�ِ��، دِنف، القِلقة  فِعل

  3ج
  ال���اء، أع�ف، األب��، الّ�ه�اء، أصف�، الع�راءب��اء، ح��اء،   أفعل، فعالء

  �ق�ان، س��ان  فعالن

  ال���ل، الّ�ق��، الفق��، ال����ة، سق��، ال����ة، ����ا  َفِع�ل

    تِعً�ا، الّ���ة، هِ�م  فِعل

  غ��اء  أفعل، فعالء  ال��اك��

  حل��، ���ل، ل���، خ���  فع�ل

    العِ��ة، عِ��، ال�ِ��ة  فِعل

  

  أوراق ال�رد

  ال���اء، األخ��، ح��اء، الع�راء، رم�اء  أفعل، فعالء

  �ق�ان، الّ��آن، غ��ان  فعالن

  صغ�ً�ا، ج��لة، ال����ة، الق���ة، ش��ًفا، وض�ًعا، ح���  َفِع�ل

الّ��اب   قِ�رة، صِ�ئة  فِعل

  أح��، ح��اء، س�داء، ال���اء، ال���اء  أفعل، فعالء  األح��

  الّ�ف�ه، الّل���، ���لة، ع���، خ��ً�ا  َفِع�ل

ه� األك�� اس�ع�اال ع�� ) َفِع�ل(نالح� م� خالل ال��ول�� الّ�ا�ق�� أن ال�زن 

: فالّ�فات الِ�ْلِقّ�ة 1» .لل�اللة على الّ���ت مّ�ا ه� ِخلقة أو م����  «ال�ات���، و�أتي

، ق��� م� )�ال(، ���ل م� )كُ�م(، ���� م� )حص�ُ (، ص��ح م�)جُ�ل(ج��ل م� 

، ) فُقه(فق�ه م� : تالزم اإلن�ان ��ال ح�اته، والّ�فات ال�����ة) قُ�ح(، ق��ح م� )قُ��(

، ���� أن �����ها اإلن�ان ف���� ف�ه )فُق�(، فق�� م� )ثُقل(، ثق�ل م� )مُ��(م��� م� 

ح�ارة على االم�الء وال�لّ� و  «فإّنه ی�لّ ) فعالن(أّما ال�زن . حّ�ى ت��� صفة دائ�ة

: ، وصفات ال�لّ� م�ل)َرِو� (، رّ�ان م� )شِ�ع(ش�عان م� : وصفات االم�الء م�ل 2».ال�ا��

                                                           
  .83فاضل صالح ال���ائي، معاني األب��ة في الع���ة، ص 1
  .78ال��جع نف�ه، ص 2
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، )غِ��(غ��ان م� : ، وصفات ح�ارة ال�ا�� ن��)�ِ�ئ(، ��آن م� )جاع(ج�عان م� 

للّ�اللة على األدواء  « فه� �أتي) فِعل(أّما ال�زن  ).�ِق�(، �ق�ان م� )سِ��(س��ان م� 

، عِ��ة م� )فِ�حَ (فِ�ح م� : وم�ل ذل� 1».� َوِجع ودٍو وحِ�� وعٍ� م� ع�ي قل�هال�ا��ة ن�

، لِ�ً�ا م� )هِ�مَ (، الهِ�م م� )تِعَ� (، تِعً�ا م� )خِ�بَ (، ال�ِ�ب م� )قِل�َ (، قِل� م� )عِ��َ (

ة م� ، ال�ِ�ح)نِ�قَ (، نِ�ًقا م�)فِ�حَ (، فِ�ًحا م� )مِ�نَ (، م�ًنا م� )فِ��َ (، فِ�ً�ا م�)لِ��َ (

وصًفا لألل�ان والع��ب الّ�اه�ة   «فإّنه ���ن ) فعالء(وم�ّن�ه ) أفعل(وأّما ال�زن  ).مِ�ح(

أخ��، ب��اء، س�داء، ح��اء،  :فأم�لة األل�ان 2».وال�لى م� خلقة أو ما ه� ����ل�ها

. ش�هاء، أع�ر، أف��، أع�ج، ع�راء، أع�ف، غ��اء، رم�اء: صف�اء، وأم�لة الع��ب

  .ال���اء، الّ�ه�اء، الع�راء: لى وهي ز��ة ال�يءوأم�لة ال�ِ 

   :اس� الّ�ف��ل -د

 3».الس� ال���ّ� على وزن أفعل للّ�اللة على ز�ادة أح� ال������� في صفة واح�ةا  «ه�

وّ�ف �ّل م� وق�  .عل�ه إذن ال ��ل� م� م�ار�ة ال�فّ�ل في ال�ع�ى غال�ا فال�فّ�ل

 ه�ا االس� 
ّ
 والّ�افعي

ّ
في ��ا�اته�ا، م� أجل عق� مقارنات ألغ�اض ����ا  *ال����ّ اإلب�اه��ي

    :، وم� ه�ه األغ�اضما حّققاها �ف�ل مل��ه�ا الّلغ�ّ�ة

جاء الغ�ض لل�قارنة،  -وه� الغال� –إذا �ان ال�فّ�ل عل�ه ��ارك ال�فّ�ل في ال�ع�ى  -

 
ّ
ّل� مّ�ا في ق�ن وخ�� ل���مة االس�ع�ارّ�ة ل� ت�أ أن تعا «: وم� أم�لة ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

وق� فاضل ال�ات� ب�� الّ�عل�� ال�� ت��ّ�اه  4» .م� الع�� أقلّ إّال  أب��َ ق�ن تعل��ا اب��ائّ�ا 

                                                           
  .69فاضل صالح ال���ائي، معاني األب��ة في الع���ة، ص 1
  .74ال��جع نف�ه، ص 2
  .62ع�� الهاد� الف�لي، م���� الّ��ف، دار القل�، ب��وت، د ت، ص 3

���ّ� اس� الّ�ف��ل م� فعل ثالثي م�ّ�د، ���ن م��ّ�فا، قا�ال لل�فاوت، تاّما، م���ا، م��ّ�ا لل�عل�م، ال �أتي *

���ّصل إلى ال�ف��ل م� الفعل غ�� ال�الثي، أو الفعل ال�� ���ن و ). فعالء–أفعل (ال�صف م�ه على وزن 

أّما ال�ام�، وما ال �ق�ل ... �ة على وزن أفعلال�صف م�ه على أفعل فعالء ب��� م��ره م����ا �ع� ص�غة م�اس

 لل��ه�ل فال ���� م�ها اس� للّ�ف��ل
ّ
، وال���ي

ّ
ع�� الع��� ع���، ال��خل إلى : ی���. الّ�فاوت والّ�اق�، وال��في

  .102-100عل� الّ��� والّ��ف، ص
 .�234 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم�� 4
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، ف�صفه �األب�� أ� ال�ق��ع الّ�اق� ال�� ال فائ�ة م�ه، �اإلضافة  ال���مة
ّ
والّ�عل�� الف�ن�ي

وق� ورد م�ل ه�ا الغ�ض في ال��اق ذاته . إلى أّنه ل� ��ّ� إّال الع�د ال���� م� ال��ائ�ّ���

 )...(م�ّلف أصغ�أّما ال��ل� فإّنه �قّ�م �ل� الّ�خ�ة إلى « : في م�اضع ع�ی�ة م�ها

ها أّن ف�ه وس�ا م� ج�عّ�ة أك�� لف�� اإلدارّ� ب�اءته م� الع��ب صغ��ها و����ها، و وأث�� ا

م� رخ�ة ف�ح  أقلّ و  أح�ّ ول�� ال��اع بها ���ل، ول�ّ�ه م�اع قل�ل، بل هي  )...(العل�اء

  1» .عل�ها م� قّ� القالمة أه�ن فإذا زاغ ع� الّ��ا� ف��عها م�ه . مقهى

م�ّ�ث ال��فة « : ، قائالأبي م�ّ�� األع�� إلمامالّ�افعي لوصف وم�ل ذل�   

في  أفقهم�ه وال  أع���الف�ائ�، وما ع�ف� ال��فة  أعل�ه�الّ�اس ل��اب هللا، و  أق�أوعال�ها، و 

ف�فاضلة الّ�او� له�ا اإلمام في ق�اءة الق�آن، والعل� �الف�ائ�، الع�ادة، والفقه، ال  2» .ةالع�اد

  . ی�في �ّل ه�ه األع�ال الّ�ال�ة ع� �قّ�ة ال��ل���

و�ذا �ان ال�فّ�ل عل�ه ال ����ك مع ال�فّ�ل في ال�ع�ى، و�ّن�ا ی�اد �ه ت�اعُ� صاح�ه  -

ت�اؤل وم� أم�لة ذل� . خ� �الّ�هّ��ع� غ��ه في الفعل، جاء اس� ال�ف��ل لغ�ض آ

 
ّ
ف��ف ��ّح ع�� العقالء أن ���� عل��ا في الّ�عل�� ال�ّ� قان�ن واح�، وه�  « :اإلب�اه��ي

ونالح� أّن ال�فاضلة ل��� م�ج�دة أصال  3»الف�وض أو��ع��ه� نافلة، وه� ع��نا م� 

فق� دون الف�ن�ّ���، فل��  ب�� ال��ائ���� والف�ن���� ألّن القان�ن مف�وض على ال��ائ�ّ���

وفي الغ�ض نف�ه نق�أ . غ�ض ال�فاضلة ه�ا ال��ادة بل ال�ه�� م� ه�ا الَ�ْ�ر

، فهل ت�ّ� أّن ال���مة «  :ق�له
ّ
واف�ض أّن رجال إف�ن�ّ�ا ف�ح م���ا حّ�ا لل�عل�� االب��ائي

وال�ق��د م�  4 » م� القل�ل مّ�ا تعامل�ا �ه؟ �أقلّ تعارض أو تعاك� أو تعّ�ل، أو تعامله 

كالمه أّن ه�ه ال�عاملة ال�ه��ة م�ّجهة لل��ائ�ّ��� دون غ��ه� وه�ا دل�ل على الع���ّ�ة، 

  .  فأّدت ال�فاضلة ه�ا غ�ض الّ�هّ��

                                                           
 .236، ��235ن ال��ائ�، صعم�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي،  1
 .124، ص1ج، م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل� 2
 .235ص ��ن ال��ائ�،م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع 3
 .235، صال���ر نف�ه 4
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ّ
وفي س�اق آخ� و���اس�ة ع�� الع�ش ال��ّ��� العل�� �ال�غ�ب، هّ�أ اإلب�اه��ي

ق� نف�ه أن�� على ال�ی� �ق���ن ال�غار�ة على اح�فائه� ���اق� األج�اد، ول�� في ال� 

إّن مع��ها م�اكاة ال تأتي  «: االح�فاالت ال�اج�ة فعله� ال�ا�ل، فقال ع�ه�ه االح�فاالت

�عائ�ة، وتقل�� لألق��اء ال �ع�د �فائ�ة، وأّنها ت��افى مع ال�ّ� والّ�هامة، وتلهي ع� ال�اقع 

ب�ا عق� م�احات ن��ب ف�ها ال��ود العاث�ة، واألشالء  األش�ه األل��وال�اج�، وأّن 

و��ه� م� ه�ه ال�قارنة ل�م ال�ات� وس����ه م� الّ��خ ال�� ب�� اح�فاء  1».ال���اث�ة

  .العل�اء �أم�اد األّمة و��� اح�فال ال�ّهال �الّله� وال���ن 

 ی�هّ�� م� العّقاد فق
ّ
... ه ث�ثار سّ�ابوال�ق�قة أنّ « : الوفي الغ�ض نف�ه ن�� الّ�افعي

فال�فاضلة ه�ا ب�� الّل�ان والعقل ال ����ه، الّ��ل وال الِقَ��،  2» .م� عقله أ��لل�انه 

 اس� . ول�ّ� ال��اد في ه�ا الّ��اق الّ����ة م� أق�ال وتف��� العّقاد
ّ
و��ل� وّ�ف الّ�افعي

العّقاد اس�ع�ل  الّ�ف��ل للّ����ة ال لل�فاضلة ب�� ش���� في مع�ض نق�ه لق���ة ن��ها

وأف�� أث�اب العّقاد  « :ساخً�ا ، فقال)م�حاض(وهي  -ح��ه–ف�ها �ل�ة ال تل�� �الّ�ع� 

  .والّل�اسو��� فال��حاض ال ��ّ� للّ��اب ��لة ل�ي ت��ل ال�فاضلة ب��ه  3».م�حاٌض 

 :اس�ا ال��ان والّ�مان -هـ

���ّقان م� األفعال  وه�ان االس�ان. ه�ا اس�ان م��غان ل�مان الفعل أو م�انه«   

أن �أت�ا : ف�� األفعال الّ�الثّ�ة ال��ّ�دة ���ن اش�قاقه�ا على ض����. الّ�الثّ�ة وغ�� الّ�الثّ�ة

أّما اش�قاقه�ا م� األفعال غ�� الّ�الثّ�ة ف���ن على ...أو على وزن َمْفِعل... على وزن َمْفَعل

 
ّ
  4» .زنة اس� ال�فع�ل م� غ�� الّ�الثي

 دالالٍت م�ت��ًة �الّ�ار�خ وال�غ�اف�ا، ال ش� أّن ِال 
ّ
 الّ�مان وال��ان ع�� اإلب�اه��ي

ْ
ْسَ�ي

اّت�ل� ���وف ال��ائ� م�� الق�م وخاّصة في الق�ن ال�اضي، وما أحا� بها م� أح�اث في 

  وم� أم�لة ذل�، ق�له ع� ع�و�ة الّ��ال. الّ��ق والغ�ب
ّ
وجاءت ال�غ�اف�ا  « :اإلف��قي

                                                           
 .443ع��ن ال��ائ�، صم�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي،  1
 .74م��فى صادق الّ�افعي، على الّ�ّف�د، ص 2
 .43ال���ر نف�ه، ص 3
  .��104 ع���، ال��خل إلى عل� الّ��� والّ��ف، صع�� الع�  4
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الع�و�ة م� ج���ة الع�ب، وجاء ال�م� ب�الثة ع��  ���اب��ا الّ��ال الّ���عّ�ة ف�صل� ه

ق�نا، ت�ه� س��ها وأّ�امها �أّنها ف�غ� م� ع�لها، وتّ� الّ��ام ووقع ال���؛  وأّن ع�و�ة ه�ا 

على وزن ) َمْ�َ��(وق� جاء اس� ال��ان  1» .���عّ�ة م��ا�ة م�ار�هاال��� ج�ت في 

على ) م��� (أّما اس� ال��ان . لع�و�ة واس���ارّ��ها في ه�ا ال���ف�ّل على ت�ّ�ر ا) َمْفَعل(

ال�زن نف�ه، فه� م�ضع ج��ان ال�اء، وف�ه داللة على الّ�لقائّ�ة والعف��ة ال�ي ام��ج� بها 

  .شع�ب ه�ه األّمة

الع�و�ة �ّلها صارخة في وجه العاد�، فقال  م�ا��فهّ��   «:قالوفي ال��اق نف�ه 

، ألّنه ح��� الع�ق إلى الع�ق، وم�او�ة الّ�وح : ن�اكّل عاقل في ال�ّ 
ّ
إّن ه�ا الّ��ام� ���عي

وت�ّل �ل�ة م��� ال�ي جاءت على وزن مفِعل على ع��  2» .إلى الّ�وح، ون�اء الّ�م للّ�م

  .م� أع�اء ال��� ال�اح�، فال یه�أ لل��� �اٌل إذا اش��ى م�ه أح� ه�ه األع�اء

 في ال��ائ�، قائالو�ع�ها أّك� على دور الّلغة 
ّ
    :الع��ّ�ة في ته�ی� ال�ج�د الف�ن�ي

وفي   3» .ُمقامهو�قّ��  م��عه، و��ّخ م�امه، و���� م��عهو�ّل ذل� مّ�ا �قّ�  «

على (، وم�ام م� نام )على وزن َمفِعل(َم�ِ�ع م� ض�ع : الع�ارة ثالثة أس�اء لل��ان هي

، وه� م�ضع الّ��ع أ� )على وزن مفَعل(وه�ا م�ضعا الّ��م، وَمْ�َ�ع م� س�ع ) وزن َمفَعل

 وال راحة له
ّ
 األذن، وت�ّل ه�ه األس�اء على أْن ال م�ان لالح�الل في أرض الّ��ال اإلف��قي

، و��ل على مّ�ة إقامة ه�ا )على وزن ُمفعل(إضافة إلى اس� ال�مان ُمقام م� أقام . ف�ها

  . فهي ق���ة �الّ���ة إلى ام��اد ه�ا ال��� في الّ�ار�خ -مه�ا �ال�- االح�الل ال�ي

ثــّ� ذ�ــ� ت�ّ�ــ� االحــ�الل للع�و�ــة ونف�ــه أن ت�ــ�ن ع��ــ�ا م�ــ���ا بــ�� عــ�ب الّ�ــ�ال 

 إذ
ّ
 وهــ� ال�عاضــ� ال���ــي، و�ّن�ــا یــ�ّده إلــى شــيء  مــ�ّدهّد ذلــ� إلــى ال یــ�  « اإلف��قــي

ّ
ال���عــي

 
ّ
و�ـ�ّل اسـ� ال��ـان مـ�ّد مـ� رّد 4» .آخ� ت���ه روح ه�ا الع�� ال��اف�، وه� ال�عّ�� ال�ی�ي
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 .479ال���ر نف�ه، ص 2
 .479ال���ر نف�ه، ص 3
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، علـــى ســـّ� هـــ�ا ال�عاضـــ� بـــ�� أب�ـــاء األّمـــة اإلســـالم�ة الـــ�� ��ـــ� علـــى )علـــى وزن َمفعـــل(

  .كهاالح�الل الّ�ج�ع إل�ه إلدرا

، م��هاهأم�ه و  م���إول�ّ�ه إلى  « :ثّ� ���� �المه ب�ّم ه�ا االح�الل ال���وم قائال

؟ وفي ه�ه الع�ارة اس�ا  1» رج� م� ع�ل الّ���ان، وهل في ع�ل ال���ان خ�ٌ� أو ح�ٌّ

. ، ی�الن على ال��ا�ة والّ�ها�ة)على وزن ُمفَ�َعل(زمان ه�ا م���أ م� اب��أ وم��هى م� ان�هى 

 �أس�ء ف��ة عاش�ها ه�ه األم� 
ّ
وق� وصف ال�ات� مّ�ة اح�الل الف�ن�ّ��� للّ��ال اإلف��قي

  .  ألّنها �ان� مل��ة �األدران والّ���م

 ل�أ إلى ت���ف اس�ي الّ�مان وال��ان ل�اجة في م� ه�ا ی��ّ�� ل�ا أّن 
ّ
اإلب�اه��ي

نف�ه، إذ مّ�ل� معالَ� وم�ت��اٍت ال بّ� لل��ائ�ّ� أن ی�ّس�ها في ذه�ه، و�غ�سها في قل�ه 

  .ووج�انه، فال��� �ان م�ل�ً�ا، والّ�ار�خ م���ًسا

 ل� �ُ 
ّ
 فإّن الّ�افعي

ّ
وال��ان  ��� في اس�ع�ال اس�ي الّ�مانعلى ع�� اإلب�اه��ي

م���، وم�رسة : مقارنة �ال���ّقات األخ��، ومع ذل� فق� وقف� على ت��ار أس�اء ال��ان

وذ�� أس�اء ال��ان . ومع��، وم��اب، وم���، وم�ل�، وهي داّلة على أماك� الع�ادة والعل�

على ح�اة ال��ف والّله� ال�ي وف�ت على  لّ �ي تاألخ�� ����ح، وم�ق�، وم��ح، وه

إضافة إلى أس�اء أخ�� ����ع، ومق��ة، وم��ع، . في م�لع الق�ن الع����ال���ّ��� 

أّما اس� الّ�مان ف��ابهه م� ح�� ال�زن مع اس� ال��ان . وم��ل وهي م�ت��ة �ال��اة ال��مّ�ة

إذا أر�� بها م�ان غ�وب الّ��� ) مغِ�ب(��عل ت����ه �فه� م� خالل الّ��اق، ف��ال �ل�ة 

  .ر�� بها وق� غ�و�ها فهي اس� زمانفهي اس� م�ان، و�ذا أ

       :ل���عة ال��أة الف��ّ�ة قائال هوم� أم�لة اس� ال��ان ال�ي وّ�فها الّ�افعي، ب�انُ 

، وم� ه�ا �ان� هي  «
ّ
 ال عقلي

ّ
ُت��ع  اّل�� ال���عَ وأساُس ال��أة في الّ���عة أساٌس ب�ني

للّ�اللة على م�انة ال��أة ال�ق�قّ�ة ب��ان دورها ) م�َ�ع(وق� وّ�ف اس� ال��ان  2».ف�ها ال��اة

 في ال
ّ
  .  ، ول�� م�ّ�د اإلن�ابة األج�ال��اة أال وه� ت���� األس�ة وت���الّ�ئ��ي
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 :ولّ�ا أراد وصف حال �عٍ� م� الّ��اء الّالئـي ان�ـ��� فـي ح�ـاة الفـّ� وال�ّـ�ف، قـال

 م�ـــ�عها ِم��ـــ� ���ـــ� أثـــار عاصـــفة مـــ� الـــّ�خان ال�عّ�ـــ�، وجعـــلوأ�لقـــ� ال��ـــ�ر فـــي  «

وهــ� غ�فــة الّ�ــ�م ) م�ــ�ع(ودّل اســ� ال��ــان  1» .ك��ــ�ع عــ�وس مــ� مل�ــات الّ�ــار�خ القــ���

وعلــى ع�ــ� هــ�ا الّ�ــ�ع مــ� الّ��ــاء، مــ�ح  .علــى وهــ� هــ�ه ال��ــاة ال�ل��ــة �ال��ــاه� الّ�ائفــة

ف��ــ�ن ال��ــ� اج��اعــا خاّصــا م�ــال�ا للفــ�د  « :الالّ�افعــي ال�ــ�أة ال��ّ��ــة ج�ــً�ا وروًحــا، فقــ

 2».لإلن�انّ�ة وغارسة ل�فاتها معـا َمغ�سا، وت�ّد� ف�ه ع�لها، وت��ن م��ل�هات�ف� ال��أة �ه 

للّ�أك�ـ� مـّ�ة أخـ�� علـى دور ال�ـ�أة ال��اِف�ـة وم�ان�هـا ) مغـ�س(و) م��لـة(وجاء اس�ا ال��ان 

إّن ال�ـ�أة ولـ� �انـ� صـال�ة  « :الّ�ـ��ان لل�ـ�أة فقـالومع ذل� حّ�ر م� غ�ا�ة . في ال����ع

الـ�� �ع�ـي ) م�ـ�ل(فاس� ال��ـان  3» .الّ���ان إل�ه م�خلُ الّ�جل العاب�  م��لقان�ة، فهي في 

ف��ـا ���ـ� أن . �ع�ـي ال�ـاب) مـ�خل(ال�ـي تع�ـي ال��انـة، واسـ� ال��ـان ) ال���لة(ال��� غ�� 

ت��ن هي س�� خ�اب  أن ت���ر إلى در�ات دن�ا ق� ت�تفع ال��أة إلى درجات عل�ا، ���� لها

و�ــّ�� �ــ�ق هــ�ه الغ�ا�ــات، فــ��� الّ�ــف�ر الــ�� أّد� إلــى زوال ال��ــ�ة وال��ــاء فــي  .ال��ــ�ت

 م��لـةاإلسـ���رّ�ة،  م���ـةاإلسـ���رّ�ة و  م�ـارةإلـى  «م�اهُ� هـ�ه الّ�ـاف�ات ال����ع، فأضاف� 

داللـــة الّ�ـــ�ّ� والّ�فعـــة، ب���ـــا دّل اســـ� ) م���ـــة(و) م�ـــارة(فـــأد� اســـ�ا ال��ـــان  4».اإلســـ���رّ�ة

  . على االن��ار واالن��ا�) م��لة(ال��ان 

����  -صّلى هللا عل�ه وسّل�–ف�المه  «: فقال وم�ح الّ�افعي أخالق الّ�س�ل 

 ) م��� (اس� ال��ان دّل و  5».ع�له م��� 
ّ
أق�اله، فه� ����قة مع ال  على أفعال ال��ي

   .ع� ه�ا الّ�ه� ال���ّف� �األخالق الفاضلة�عّ�� ووّ�ف ه�ا االس� ل .ق�وة ال��ل���

 
ّ
وفي نق�ه لل����� الّ�ع�ف ال�� �ان عل�ه الفّ� الّ�ا�ع في م��، قال الّ�افعي

 ���ی�ة اإلس���ر�ة، ��ا ��ل� القاضي في م��حرأیُ��ي جال�ا في  «: ساخ�ا
ّ
  ج���ة ه�لي
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�ه  و�ق��) م��ح(وجاء اس� ال��ان  1» .ح��ي أّن الّ��افة ع��نا س��فة جّ�ا ف�ان ...

  .م�ان ت���ل ال���ح�ة

 أّن ن�ع الّل�اس ال�� تل��ه ال��أة ی�ّث� في أخالقها، والّ��اب ت��� ال��� 
ّ
ورأ� الّ�افعي

، وه�ه غ�� روح ال��ق�غ�� روح ال�انة، وه�ه غ�� روح  ال����وروح  « و ت�ّقي الّ�وح،

على العفة والّ�هارة واإل��ان، واس� ال��ان ) ال����(ودّل اس� ال��ان 2» .ال���ع

فق� عّ�� ع� نها�ة ال��م ح�� ) ال���ع(على الّله� والف��ر، أّما اس� ال��ان ) ال��ق�(

  . صاحَ�ه ��اسُ� الّ����ُ 

وأّما اآلخ� فه� ج�ع في رأس  « :وم� أم�لة اس� الّ�مان، ق�له في قّ�ة ال��وف��

و��ل� في ق�له . داّل على زم� ال�الدة) م�ل�(فاس� الّ�مان   3».م�ل�هال��ل األّول م� 

  داّال على  ) ال�غ�ب(ان ــــوجاء اس� الّ�م  4».و�ان صائً�ا ال�غ�بوصّلى  « :���ي ع� رجل

  . وق� الّ�الة

 :ص�غ ال��الغة - و

ال��ث وفاعله أو م� اّت�ف �ه، ��ا ی�ّل اس�  هي ص�غ ت�ّل على «ص�غ ال��الغة 

وت��ّ�  5».الفاعل ت�اما، غ�� أّنها ت��� ع� اس� الفاعل في دالل�ها على ال��الغة والّ�����

ص�غ ال��الغة م� الفعل الّ�الثي ال��ّ�د الّالزم وال��عّ�� على حّ� س�اء، وتأتي على عّ�ة 

وق� ت��ن على أوزان . وَفع�ل، وَفِع�ل، وَفِعل َفّعال، وِمْفعال،: أوزان أشه�ها خ��ة وهي

�ل، وِمْفع�ل، وُفَعَلة: س�اعّ�ة غ�� ه�ه م�ها ولق� وّ�ف األدی�ان ه�ه الّ��غ ����ا في  6...ِفّعِ

في ��ا�اته�ا، وذل� في م�اضع ت��ّل� الف��ة ف�ها الّ��ادة في الفعل، وف��ا یلي �ع� م� 

 األم�لة ال�اردة في ��ا�ات األدی���، 
ّ
  :وأب�أ �اإلب�اه��ي
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  ص  افعله  اوزنه  في ال��لةص�غة ال��الغة م�ضع 

  َفعَّال  ال�ّ�ارف��خل في ح�� 

  

  َجَ��

  

418  

  387  ال�ّ�ار��ه�الء ال���ع���� ... 

  َفِعل  الَ�ِ�رأص��� �الّ�اج� 

  

  َحَ�ر

  

225  

  46  دائ�ا �ق� الَ�ِ�رو

  29  حِ�رة إّن األّمة أص��� �ق�ة

 الّ�اح�َ ف�ان ع�ُ� 
ّ
  620  عِل�  َفِع�ل  العل��َ  ال�ي

  621  دَجلَ   َفّعال  الّ�ّجال�� ف��ف �ال����عة

  َفّعال  أث�� أّفاك إّن الّ��ا��� ال ت�ّ�ل إال على �لّ 

  

  354  أِف�

  232  أث�� أّفاكول���أ �لُّ 

  351  صَ��  َفّعال  صّ�ابفي ال��امع 

  //  َخَل�  فّعال  خّالبم�ع�ٌذ 

  //  كَ�ب  فّعال  كّ�ابٌ ساحٌ� 

  232  ل�ّ   َفُع�ل  الّل�ودإّن االس�ع�ار وه� الع�ّو 

  59  سّ��  ِمْفِع�ل  ب�� ه�ه اإلدارات ال���لفة ال����� وال�اّج 

  588  َصَ��  فّعال  صّ�ابغ�َ� 

  588  عاب  فّعال  عّ�ابوال 

  588  س�َّ   فّعال  سّ�ابوال 

  591  لِع�  َفُع�ل  �أ��اف ال�الم ال��ّق� لع�ً�ا ...

�اعالغا�ة ال�ي ت��هي إل�ها ش�اعة    18  شُ�ع  ُفعال  ال�ُّ

 فق� اخ��تع�� ص�غ ال��الغة أّما   
ّ
وحي ( ��اب ن�اذج م� ال��ء األّول م� له الّ�افعي

  :اك�ف�� �األم�لة الّ�ال�ةو وردت ���ً�ا في م�ّلفاته،  ها، علً�ا أنّ )القل�

  ص  افعله  اوزنه  في ال��لةص�غة ال��الغة م�ضع 

    ی����� �فارسه ذّ�الٍ  ...ه� على ف�سفإذا 

  

  17  ذال

  37  رفّ   م� ال��� رّفاف والق�� زاه 
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    إلى الّ��� ن�ّاًعا... ���ن م�اعف القّ�ة

  فّعال

  51  نَ�ع

ُ�ع  سّ�اعو�ّنه �ان في ال��ی�ة رجل    55  م� ال�َّ

  56  قَ��َ   ؟القّ�ابوما حان�ت 

  60  َشَحذَ  !الّشّحاذتعال أیّھا 

  73  َساقَ   ع��ة سّ�اق إن�انّ�ة رح��ة، ال �قل��قل�ب 

  76  تاهَ   تّ�اًها ف�ان

  79  أَف�  أّفاقٌ  وح�س على أّنه رجل

  80  وَلج/ خَ�ج  وّالج  خّ�اجوه� في ه�ا ال�اب 

  104  َجَل�َ   أم�� ال��م��� جّالد

  134  َصَ��َ   الّ�ّ�ا�ة م� تل� ال��أة 

  77  َسُ��  مفع�ل  أف�اره ال����� الّ��اذ وق�ع عل�ه

    م�رسة ��ا خّ���ة

  فّع�ل

  179  خَ�ج

  167  سِ��  سّ���ن��ة  -و���–جعل� لي 

م� ال���ة،  نف�رول�� الف�ق ب�� ام�أة 

  هل�كعلى ال���ة، ق�ور و��� ام�أة ... ش��س

  

  فع�ل

/ شُ��/ نَف�

  هَل�/ ق�ّ 

  

189  

  

 
ّ
 ق� أك��ا في اس���ام م� خالل ال��ول�� الّ�ا�ق�� نالح� أّن اإلب�اه�ي

ّ
والّ�افعي

: �فة ل�اح�ه، م�ل، وهي ت�ّل إّما على أّن الفعل ح)فّعال(ص�غة ال��الغة على وزن 

، وسّ�اق، وجّالد؛ و�ّما على أّن الفعل ق� صار مالزًما )م�ّوض الّ��اع(قّ�اب، وسّ�اع 

��� م� ف�ّ�اب وسّ�اب و�ّ�اب وشّ�اذ أس�اء ل�� � ل�اح�ه م� ���ة دوامه عل�ه،

أّما األوزان األخ�� ف�اءت ��ّ� . الّ��� والّ�ّ� وال��ب والّ��� حّ�ى صارت �أّنها َصْ�َعُ�ه

ّن ه�ا ال��اء في ال��الغة أ «وه� ی�ّل على اإلك�ار في الفعل ��ا ) فع�ل(أقّل م�ل وزن 

ل�ا، غا) َفع�ل(م�ق�ل م� أس�اء الّ�وات فإّن اس� الّ�يء ال�� ُ�فعُل �ه ���ن على وزن 

كان ) ه� ص��ر(وم� ه�ا ُاس�ع�� ال��اء إلى ال��الغة فع��ما تق�ل  ...كالَ�ض�ء والَ�ق�د



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

180 
 

فلع�ب م�ال ���ن صاح� الفعل   1».ال�ع�ى �أّنه ماّدة ُت���ف� في الّ��� وتف�ى ف�ه �ال�ق�د

) لّعاب(والف�ق ب�� . م�اوما على ���ة الّلع� حّ�ى ُت��هل� �ّل�ا �ال�ق�د ت�اما) لع�(

  .أّن األّول ح�فة ل�اح�ها أّما الّ�اني فهي م�ّق�ة ���� أن ت�ول ی�ما) لع�ب(و

 :اس� اآللة -ز

، ِل�ـــا وقـــع الفعـــل ب�اســـ��ه «
ّ
: ولـــه ثالثـــة أوزان. هـــ� اســـٌ� م�ـــ�غ مـــ� م�ـــ�ر ثالثـــي

وق� �أتي جامـ�ا خارجـا عـ� الق�ـاس م�ـل فـأس،  2».ِمْفعال، وِمْفَعل، وِمفَعَلة، ���� ال��� ف�ها

  ...وسّ���، وس�ف، ودرع 

 ه�ا االس� ال���ّ� في ��ا�اته�ا للّ�اللة على اآلالت   
ّ
 والّ�افعي

ّ
اس���م اإلب�اه��ي

ال��ج�دة في الق�ن الع����، ول� یه�ال ذ�� اآلالت الق���ة، مع اإلشارة إلى أّن مع��ها 

  :ف��ا یلي أم�لة ع� أس�اء اآللة ال�ي و�فاها ح�� األوزانو  .ت�ور في فل� ال��ب واألدب

  : ِمْفعال -

 
ّ
ومـــا تغّ�ـــى فـــي ال�ّ�ّ�ـــة إّال علـــى  «: فـــي معـــ�ض ذّمـــه ألت�ـــاع ف�ن�ـــا قـــال اإلب�اه��ـــي

، وقـ� اخ�ـار ال�اتـ� )َفَعل(على وزن ) َزَم�(م� الفعل ) م�مار(وق� اش�ّق� �ل�ة  3».م�مارها

 -مـا ُ�عـ�ف ���ام�ـ� الّ�ـ��انهـ� و -ه�ه اآللة ال��س�قّ�ة الّ�ف�ّ�ة للّ�ل��ح إلى ن�� الّله� والغ�اء

لّ�اللة على نف� الّ���م في ج�� األّمة ال���� في إشارة م�ه إلى هـ�الء الـّ�اع�� إلـى ن�ـ� ل

  .  ل�ادّ�ةاإلاألف�ار الّ�غ���ّ�ة و 

... ق�م �ا «: اس�ع�ل ال�ات� اس� اآللة نف�ه ���غة ال��ع، قائال ،وفي م�ضع آخ�  

إّن األّ�ام ُدول؛ و�ّن دی� هللا ال ی�ُ�� �ال��ام��، وال �ال��ام��، و�ّن�ا ی�ُ�� ��قائقه 

على الّ��انة ال�ه�دّ�ة م� خالل ) م��ار( و) م�مار( وق� دّل اس�ا اآللة   4».وف�ائله

  .  م�ام�� داود عل�ه الّ�الم، والّ��انة ال����ّ�ة م� خالل صل� ال���ح ال��ع�م
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في عّ�ة م�اضع، ول� ی�ّل �ه على ال�ف�اح ) مف�اح(كّ�ر اإلب�اه��ي اس� اآللة 

، و�ّن�ا أراد �ه الّ�ع��� ع�
ّ
فلّ�ا ق�� �ه . أس�اب ح�وث أم�ر تع�ي ال����ع ال�ق�قي

وأوص��� �الّ�ف� واألناة في  «: األس�اب ال��ّدّ�ة لل��اكل والف�� ب�� ال�عّل���، قال له�

و�إج�ار األل��ة ع� م�اتع الِغ�َ�ة والّ����ة، وف��ها ع� م�اضع الّلغ�  )...( أم�ر�� �ّلها

  1».، وثقاب نار الع�اوة وال�غ�اءمف�اح �اب الّ��ّ  -لع���  –والّل�اج؛ فهي 

لع��ّ�ة ولّ�ا أراد �ال�ف�اح أن ی�ّل على أهّ�ّ�ة الّ�يء ال��اد الّ�فاع ع�ه م�ل الّلغة ا

وما ن�اه  «: ���ع تعل��ها� رّدة فعله� �ع� م�قف االح�الل قال عال�ي ��ّ��ها ال��ل��ن، 

؛ وذل� �ّله ألّنها ِمف�اح الّ�ی�، م� س�� ع��� على الق�ارات والق�ان�� ال�ي ُتع�قل تعل��ها

ودّل ال�ف�اح ه�ا على م�انة الع��ّ�ة في ال����ع ال��ائ�ّ� وأراد �ه  2».أو ج�ء م� الّ�ی�

  .ال�ات� اإلق�اع ح���ا رفع م� ق���ها ل���ن ج�ًءا ال ی��ّ�أ م� الّ�ی�

الّ�عل�َ�  «ولّ�ا أراد �ال�ف�اح أن ی�ّل على م�ّ�د م�حلة ال ب� م� ال��ور بها، بّ�� أّن 

 وحَ�ه ال ��في هّ�ا وال ُ��في أل�ً 
ّ
 3».ا، و�ّن�ا ه� مف�اح للعل�، وارتفاع ع� األّمّ�ةاالب��ائي

 بل ه� دع�ة إلى االس���ار في 
ّ
نهل العل� وه�ا ل�� ان�قاًصا م� أهّ�ّ�ة الّ�عل�� االب��ائي

و��ّ�� ه�ا الّ�أ� . وال�ع�فة حّ�ى ال�ص�ل إلى اله�ف ال����د أال وه� تعل�� �امل وم��امل

أص�ح م� ال�قائ� ال�اقعة أّن ه�ه ال���مة  «فق� كالُمه عّ�ا ت�ّ�له الّ�هادة االب��ائّ�ة، 

 ألب�ائ�ا، وت����ه ه��ال �ال روح، وح�مانه�
ّ
في األخ��  عاملة على إف�اد تعل��ها الّ�س�ي

  4»."الّ�هادة االب��ائّ�ة"م� مف�اح الّ�عل�� الّ�ان�ّ�، وه� 

 وّ�ف اس� اآللة 
ّ
 وه� ) مف�اح(وفي ال�قابل فإّن الّ�افعي

ّ
للّ�اللة على مع�اه ال�ق�قي

وه�ا ال��هان ی�ّوله �ّل إن�ان ��ا شاء، فه� �ال�ف�اح ال�� ی�ضع « :أداة ف�ح األقفال، فقال

  5».ف�فّ�ها �ّلهافي األقفال �ّلها 
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 اس� اآللة 
ّ
ك���ا، ودّل في مع��ها على الّ�أ� الّ��ی� ) م��ان(وّ�ف اإلب�اه��ي

 ال�� ت�زن �ه ال��ای�ل
ّ
ف�ل (ففي مقالة . وال���� الّ�اجح، ال على ال���ان ال�ق�قي

 على وق�ف ال��عّ�ة �ال��صاد ل��اوغات اإلدارة )ال���مة ع� الّ�ی�
ّ
، أّك� اإلب�اه��ي

ُ�ل فق�  « :�ن�ّ�ة في شأن ت�ّخلها في ت���� �ّل ش�ون ال��ائ�ّ���، فقالالف وأّما ت�ّع� ال�ُّ

دل�ًال ال ��ّل، وه� ال�ّ�؛ وجانً�ا ال ی�ّل، وه� الّ���؛ وس�ًفا ال  -م� أّول ی�م–أع�دنا له 

  1».��ّل، وه� ال�ّ�ة؛ ون��ً�ا ال ی�ّل، وه� العقل؛ وم��انا ال ���ّل، وه� الّ�أ�

  :أّما ال���ان ع�� الّ�افعي فق� أّد� عّ�ة دالالت

ُخلق� مقّ�رة تق�ی�ا �أّن �ّل شيء ف�ها وضع ق�ل  « :الّ�ع��� ع� ال�ق�اس الّ�ق�� في ق�له-

  .فال���ان ه�ا ل�� لل�قارنة بل ه� معای�� لل��ال  2».خلقه في م��ان ال��ال

� أن م��ان هللا ال�� ���ل و��ّجح ألّني أعل «: الّ�ع��� ع� الع�الة اإلاله�ة في ق�له-

  3».�ال�ف�ف والّ�ق�ل ل�� في ی��

و�ذا ه� شيء ی�ضع في ال���ان، و�ذا ه� ی��ل  « :ال�ع��� ع� ال���ان ال�ق�قي في ق�له-

ه�ا ه� الق��اس ال���ق�� فال���ان ال�ق��د  4».��ّفة و��تفع �األخ�� حّ�ى اع��ل�ا �الّ��ّ�ة

  .���ع�ل في ال��ارةال�� 

  : ِمْفَعل -

 اس� اآللة 
ّ
 والّ�افعي

ّ
. ، وق��ا �ه ال��فع ال�ق�قيَّ )م�فع(اس�ع�ل �ّل م� اإلب�اه��ي

 ع�� وصفه األئّ�ة ال��قادی� ال�ی� ت���ه� ف�ن�ا، قال
ّ
أك�� أع�ان� ال�اجة  « :فاإلب�اه��ي

ف�ها م� إل��؛ و��م�� ُ�����ن في الف�اغ م� ال�عاني اإلسالمّ�ة ���افع ال���ف، �ّل ما 

وال��افع ه�ا حق�قّ�ة ل�ّ�ها م�افُع ال فائ�ة م�ها ألّنها ال  5».االس� والّ��رة: م�اه� الّ�وعة

 ف���ه ق� قارن ب�� معارك األ�فال �الّلع� و���  .ت�ل� �لقة، وال ت�ّد ه��ما
ّ
وأّما الّ�افعي
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لل��� الّل�� م�  أّما ال��ار ف���ع�ن ال��فع الّ��� م� ال��ی� « :معارك ال��ار �األسل�ة

 ) م�فع(فاس�ع�ل ه�ا اس� اآللة  1».الع��
ّ
  .ودّل على مع�اه ال�ق�قي

  :   أوزان غ�� ق�اسّ�ة -

أورد ال�ات�ان أس�اء اآللة �أوزان غ�� ق�اسّ�ة �القل� والّ��ف والّ�رع والّ�ّ��� والّ�ه�،   

 ال��. و�ّلها ت��و داّلة على ال�هاد وال��ب
ّ
أك�� في ت���فه ��ّ�ل  فالقل� ع�� اإلب�اه��ي

؛ ف��َ�ه 
ّ
  «سالحه ال�فّ�ل في ردع م�اوالت الغ�و الف��� والّ�قافي

ّ
ه�ا القل� ل�� شع��ي

ول�� ���ء ه�ا القلَ� أن ت��ّ�� الع�وق ال�فّ�ة ح��ا �ع�  )...( الّ�ّ�، وال ُع���ّ� الّ��عة

وأن �غ�ونا االس�ع�ار ... ح�� �الّ�ل�، ملف�فا �العل�، و�ال�غال�ات في ص�رة الّ��ائح

 �ال��ی� حّ�ى إذا ُفّل غ�انا �الّ�أ� وال��اب والعل� والعاِل�
ّ
وق� دّل القل� ه�ا ع�  2».األوروّ�ي

الّ��ق�� ع� العل�م و القل� ذاته ق� دّل على أداة لل��� �� ون. صاح�ه أ� ال�ات� نف�ه

 في تل�  )...(وجاءت ج�عّ�ة العل�اء «: واآلداب، فقال
ّ
وس��� م� سّ� ال��ان الع��ي

وفي م�ضع آخ� قال  3».األل��ة، فإذا هي ف���ة، وأجال� األقالم في ��ف تل� ال���ز

 
ّ
���ا إلى الّ���، وأقالم�ا إلى ال��ا�ة، وعق�ل�ا وداعي الّ�ی� ه� ال�� ��ّ�ك أل� «: اإلب�اه��ي

على و��ف�ه األساسّ�ة وهي ) أقالم(وق� دّل اس� اآللة ال�ارد ���غة ال��ع  4».إلى الّ�ف���

ت�ج�ة األف�ار إلى ح�وف و�ل�ات مق�وءة، �الّل�ان ال�� ی��ج� األف�ار شف�ّ�ا إلى ص�ت 

  .م���ع

 في اس�ع�ال اس� اآللة 
ّ
، )قل�(وال ���لف الّ�افعي

ّ
       :قالف، فأراد �ه القل� ال�ق�قي

  5».ولعّل األس�اذ ح�� �ق�ؤه ال ی��ر ف�ه عالمات ����ة �قل�ه األح�� «

 تارة للّ�ع��� ع� غ��ه على إخ�انه ال��ائ�ّ���  ،أّما الّ��ف
ّ
ف�ّ�فه اإلب�اه��ي

وأردت� أن ت�ل��ا س�ًفا  « :ب�هج ال��عّ�ة، بل �عادونها، فقال له� الّ��اسّ��� ال�ی� ال ی�م��ن 
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) غ�� ال�ادّ (وأراد �الّ��ف ال��ل�م  1».م� س��ف ال�ّ�، فال تل�م�ه إذا خ�� م��ه وآل� ج�حه

وفي م�ضع  .�وا اإلساءة إلى إخ�انه� العل�اءأّن ال��عّ�ة س�عامل ه�الء �ال��ل ألّنه� تع�ّ 

الّ��ف في الّ�فاع ع� ال��عّ�ة �ف�ل ع�م رجاالتها و�خالصه� ��ا  آخ�، أّك� و��فة ه�ا

 ،
ّ
ف���� على ال�ّ� �ال��ل الّ�اسي؛ و�ان م�ها ���� ال �����  «فعل الّ��خ ال��ارك ال��لي

وتارة . 2».ع�ها م����، وال �ف��� عل�ها مف��، إّال رم�ه م�ه �الّ��ف ال�� ال ت��� م�ار�ه

جاء االس�ع�ار  «: �ات وأسل�ة فّ�اكة، فقالااالح�الل م� م�افع ود�ّ ّ��ف ع�اد ق�� �ال

  3».الّ��ف والّ�ل��، ذاك للّ��ّ��، وه�ا للّ�����: ال��ائ� ���لإلى ال�ن� 
ّ
وقابل اإلب�اه��ي

وح�ُ� ه�ا القل� ش�فا أن ���ل  «: س�ف االح�الل ���ف ال�هاد، ف�ّ�ه القل� �ه، فقال

  4».�َ� مع س��ف الف�ِح ِ�َ�ُ�ه�ال�ّ� ِقَ�ُ�ه، وأن ُت�

 فق� أك�� م� اس�ع�ال اس� اآللة 
ّ
، وغال�ا ما ق�� �ه الّ��ف )س�ف(أّما الّ�افعي

، ف��ال ح���ا ذ�� ع�ل ال��ل��� الفات���، قال
ّ
و�ذا سّل�ا اّل��ف سّل�ه �قان�ن،  «: ال�ق�قي

، ف��ال ح���ا ت�ّ�ث ع�  5».و�ذا أغ��وه أغ��وه �قان�ن 
ّ
ونادرا ما اس�ع�له لغ�� مع�اه ال�ق�قي

نه�� فل���� ت�ّل  «: ع� م��ة فل���� ال�ي سق�� في م�ام�ة بلف�ر الّ�ه��ة، قال

ه�ا على ) س�ف(ودّل اس� اآللة  6».العق�ة ال�ي ُعق�ت لها ب�� الّ��ف، وال���، والّ�ه�

  .ل����ّ���الق�ع واإلخ�اع �الّ�الح ال�� م�رس على الف

ك�ا ال �ف�ت�ي ذ�� أس�اء آلة ُأَخ� ����لف األوزان ُت��ع�ل في ال��اة ال��مّ�ة 

وّ�فها  ...ك���اة، وم��ز، ومغ�ل، وم���ة، ومقّ�، وم��ل، وم��اح، ومق�اض، وسّ���

 ��نه ���ً�ا ما �قّ� و���د و��ف ح�اة ال���ّ���
ّ
  .الّ�افعي
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  :األفعال ودالالُتها أب��ة -2

جاء، : ة على مع�ى في نف�ها مق��ن ب�مان م�لال�ل�ة الّ�الّ  «ف الفعل أّنه �ع�َّ 

وت��ر  1».ال�اضي وال��ارع واألم�: ی�ق�� الفعل إلى ثالثة أق�ام هي... ی�ه�، ان��

ال ���� أن ی�ال على الّ�مان �أق�امه وح�وده ) �فعل(و��اء ) لفع(إلى أّن ب�اء  «اإلشارة  

 ال ُ�ف�ح ع� الّ�مان ���غه، و�ّن�ا ی��ّ�ل الّ�مان م�  ودقائقه؛ وم� ه�ا فإن
ّ
الفعل الع��ي

 2».ب�اء ال��لة فق� ت���ل على ز�ادات تع�� الفعل على تق��� الّ�مان في ح�ود واض�ة

على ) فعل(وه�ا �ع�ي أّن الفعل ت���د دالل�ه م� خالل س�اق ال��لة، إذ ���� أن ی�ّل 

وسأحاول في ه�ا ال���� دراسة األفعال . على ال�اضي) �فعل(ال��ارع ��ا ���� أن ی�ّل 

 
ّ
 والّ�افعي

ّ
  . وأزم��ها ودالالتها م� خالل ��ا�ات �ّل م� اإلب�اه��ي

  :الفعل ال�اضي -أ

  3».قام، وقع�، وأكل وشِ�ب: ما دّل على ح�وث شيء ق�ل زم� الّ��ّل�، ن��  «ه�

: ن��) َفُعلَ (َقِ�َل، أو : ن��) َفِعلَ ( َسَ�َ� ،أو: ن��) َفَعلَ (�أتي الفعل ال�اضي ���غة و 

 ال��ّ�د: ن��) َفْعَلل(َجُ�َل، للّ�الثي ال��ّ�د ، و
ّ
أّما ص�غ الّ�الثي ال���� فهي .دح�ج للّ��اعي

) اف�عل( بّ�ر، و: ن��) فعَّل(ن�� أخ�ج، و) أْفَعل( قاتل، و: ن��) فاَعل : ( ك���ة م�ها

ت�ارض، : ن��) تفاعل ( ت�ّخل، و: ن��) تفّعل  (انقل�، و: ن��) انفعل ( اف��س، و: ن��

وأّما . اع��ش�: ن��) افع�عل ( اس���ج، و: ن��) اس�فعل( اش�ّ�، و: ن��) افعّل ( و

 ال���� فهي
ّ
) افعللّ (اف�نقع، و: ن��) افع�لل ( ت�ح�ج، و: ن��) تفعلل : ( ص�غ الّ��اعي

  .اش�أزّ : ن��

 في الّلغة الع��ّ�ة للّ�اللة على الّ�م� ق� ُوضع� أصال«رغ� أّن ص�غة الفعل ال�اضي

ال�اضي، وله�ا جاءت في أغل� اس�ع�االتها للّ�اللة على الّ�م� ال�اضي، م�ا�قة مع أصل 

وه�ه الّ�اللة ال��ّ�لة أو ... وضعها؛ إّال أّنها ق� ت�ّل على غ�� ال�اضي، �ال�ال واالس�ق�ال

الّ��فّ�ة اإلف�ادّ�ة، و�ّن�ا ن���ة ورود الّ�ارئة على ص�غة ال�اضي، ل��� داللة الّ��غة 

                                                           
  .16، ص1980، جّ�ة، 7ع�� الهاد� الف�لي، م���� الّ���، دار الّ��وق للّ��� والّ��ز�ع والّ��اعة، � 1
، الفعل زمانه وأب���ه،  2

ّ
  .24، ص1983، ب��وت، 3م�ّس�ة الّ�سالة للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، �إب�اه�� الّ�امّ�ائي

  .33أح�� ال��الو�، ش�ا الع�ف في ف� الّ��ف، ص 3
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ص�غة ال�اضي مع غ��ها في ت�اك�� لغ�ّ�ة معّ��ة، اّتف� الّ��اة على صالحّ�ة دالل�ها على 

ال�ال أو االس�ق�ال، ل�ا ُت��ثه الق�ائ� واألفعال ال��اع�ة على تع��� ال�هة الّ�م�ّ�ة ال�ق��د 

  1».الّ�ع��� ع�ها م� ��ف ال���ّل�

�ال���� م� ص�غ الفعل ال�اضي ��ّ�ى أوزانه، مّ�ا إلب�اه��ي والّ�افعي ك�ا�ات ا ت�خ�ُ   

 ) وحي ال����عف��(ف��ال في مقالة . أّد� إلى اخ�الف الّ�الالت وال�عاني
ّ
ت�ّ�ث اإلب�اه��ي

وجاءت  « :ع� ��وف عاش�ها ال��ائ� ق�ل وأث�اء و�ع� ال��ب العال�ّ�ة الّ�ان�ة، فقال

ص�ات، فاس�عل�� الّ�ّ�ات؛ وتعّ�ل� األع�ال، فان�لق� اآلمال؛ وُ�ّ�� وخف�� األ.. ال��ب

األل��ة، فأف��� اإلشارات، وه�أت ال�الفات ف�قار�� القل�ب، إلى أن جاء ال�لفاء وعلى 

ف�ّ�� الّ�ف�س إلى ال�ّ�ّ�ة، وج�ت األل��ة �ال��ال�ة بها، و�ّ� ...أل���ه� أغان ع� ال�ّ�ّ�ة

ي ال��ب ��اله و��اله و��ه��ه ��ا �ّ� �ّل الّ�اس أّنه واصٌل إلى ال��ائ�ّ� ال�� شارك ف

جاء، خف�، ه�أ، حّ�، ج��، �ّ� على وزن : وق� وردت في ه�ه الفق�ة األفعال  2».م�اده

  3».ك���ا في س�د أح�اث ماض�ة في أسل�ب الِق��) َفَعلَ (ی�د ب�اء  «ح��  )َفَعل(

، )تفّعل(، تعّ�ل على وزن )انفعل(ن�ل� على وزن ، وا)اس�فعل(اس�عل� على وزن : واألفعال

والّ�اه� أن ال�ات� في ص�د ). تفاعل( ، وتقارب على وزن )أفعل(وأف�ح على وزن 

  .ع�ض وقائع ح�ث� فعال في ال�اضي فاس�ع�ل أفعاال ماض�ة

س�د أح�اثا تار��ّ�ة ) ام�انال��(والّ�يء نف�ه ن��ه ���ً�ا في ��� الّ�افعي، ففي قّ�ة 

 ل��َ�، فقالوقع
ّ
ع��� " ال�ق�ق�"جاء في تار�خ ال�اق�ّ� أّن  « :� في زم� الف�ح اإلسالمي

، وجّه�ها �أم�الها َحَ�ً�ا "ق������ ب� ه�قل"م� " أرمان�سةَ "الق�� في م��، زّوج ب��ه 

 عل�ها في م�ی�ة ق��ار�ة؛ ف��ج� ُبلَ�ْ�� وأقام� بها
َ
وجاء ع��و ... ل���� إل�ه، حّ�ى ی��ي

اص إلى بل��� ف�اص�ها ح�اًرا ش�یً�ا، وقاتل م� بها، وق�ل م�ه� ُزهاء ألِف فارٍس، ب� الع

اب��ه م�ّ�مة   فأحّ� ع��و مال�فة ال�ق�ق�، ف�ّ�� إل�ه (...)  وانه�م م� �قي إلى ال�ق�ق�

                                                           
 ع�� الّ��اة الع�ب، دی�ان ال����عات ال�امع�ة، ال��ائ�، ، ع�� هللا ب�خل�ال 1

ّ
 .64، 63ص ،1987ال�ع��� ال�م�ي

 .401ال��ائ�، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ـم� 2

، الفعل زمانه وأب���ه، ص 3
ّ
 .28إب�اه�� الّ�امّ�ائي



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

187 
 

جّه�، سّ��  زّوج،؛ )َفَعلَ (جاء، خ�ج، ق�ل على وزن : وق� جاءت األفعال 1».في ج��ع مالها

لَ (على وزن  حاص�، قاتل على وزن : والفعالن، )َأْفَعلَ (أقام، أحّ� على وزن : والفعالن، )َفعَّ

   .)فِعل(�قي على وزن : والفعل، )انفعل(انه�م على وزن : والفعل، )فاعل(

 قال ع� اج�هاد الّ�ا�ق�� م� سلف األّمة، وتق��� 
ّ
وفي مقال آخ� لإلب�اه��ي

أسالف، وّرث�� ال���ة، وسّ��ت� األم�ال والِفَق�، وع��ت� م� ال�ّار�خ ص�ائف �ا  «: الّالحق��

�ال��ام�، وشغل�� الق�ون �ال��ی� ع���، وِش�ت� ال�اق�ات لل��ارة، وزّ���� ال��اة �القّ�ة 

وال�أس الّ��ی�، وس�ق�� العال� إلى م�ارد العّ�ة في الّ�ن�ا، ووقف�� في ن�ف ه�ه ال��ة ت����ن 

و�ا . �ن، وت�ل�ن ش�قها �غ��ها وتق���ن، ف��ت� وما �ادت آثار�� وال أخ�ار��وت��ّ��

ماذا ص�ع��؟ و��اذا اق��ع��؟ ه�ه آثار سلف��، ع�ف الغ��� م�اقعها، وجهل�� . أخالف

إّن األل�ان على الّ�اللة  !م�اضعها؛ فهل الّ��� م�خ�ل؟ أو االن��اب غ�� م���ل؟ و�ل��

ل��ؤده�، و�ّ�� العل�ّ��ن ل�هارته�، وخّ�� الع���ّی�ن ل�ع�اه� أع�ان، سّ�د ب�� العّ�اس 

وّرث، : وفي الفق�ة أفعال ماض�ة على أوزان ع�ی�ة هي 2»...ل�اذا؟ ... ودعای�ه�، وزّرق��

مع�ى ال���ة فق�  «ال�� ی�ّل على ) فّعل(سّ��، سّ�د، بّ��، خّ��، زّرق، زّ�� على وزن 

؛ ع��،  3»...ذا أردنا ���ة الع�ل، ف�ق�ل ق�ع�ه وقّ�ع�هذ��وا أّن فّعل� ت�خل على فعل� إ

؛ )َفِعل(؛ جِهل على وزن )َفَعل ( شاد، س��، وقف، �اد، ص�ع، ع�ف، شغل على وزن 

 ح�� خا�� األسالف عّ�د م�اق�ه� ). اف�عل(اق��ع على وزن 
ّ
ونالح� أن اإلب�اه��ي

ضي ال�� ���� في �ع� وأع�اله� ال�ي اس��ّ�ت ��ال ق�ون م��، ف�ّ�ف الفعل ال�ا

أّن ال��ث وقع في ال�اضي على أّنه أم� �ان ق� ت�ّدد وق�عه مّ�ات  «ال�االت إلى 

في ح�� أّنه خا�� األخالف ���غة ال�اضي رغ� أّنه �ق�� اس���ار الفعل في  4».ع�ی�ة

ت��ع�ن، تق��ع�ن، : ال�اضي وال�اض�، فأفعال ص�ع��، واق��ع��، وزّرق�� �ع�ي بها أ��ا

                                                           
  .12ص، 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 1
 .��608 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم� 2

 .74، ص1971هاش� �ه شالش، أوزان األفعال ومعان�ها، م��عة اآلداب، الع�اق،  3

4  ،
ّ
 .28الفعل زمانه وأب���ه، صإب�اه�� الّ�امّ�ائي
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أّن ال��ث «فالفعل ال�اضي ه�ا ی�ّل على . �ّرق�ن ل��ّ�� �قاء األخالف على ال�ال نف�هاوت

  1».كان ق� أن�� واس��ّ� على ه�ه ال�ال أ� م���ا حّ�ى زم� ال��ّل�

ت��ن ال��َ� «  :وفي مقال آخ� دعا ف�ه إلى االّت�اد ت�� را�ة ج�عّ�ة العل�اء، قال

ام�ه� س –أو ن��� ف�قة في م��أ؛ ول�ّ� �ع� رجال�ا وال��جَع �ّل�ا ش�� خالف في رأ�، 

ل� �فه��ا ه�ا ال�ق�� الّ�الح، وأرادوا ال��عّ�ة على أن ت��ن ق���ا ثال�ا و��فا في  –هللا

الّ��اع، وح�ل�ها على غ�� حق�ق�ها وم�ادئها، وأّول�ا �اله�� �ع� م�اقفها الّ��ورّ�ة على 

سامح على  :الفعلو  ؛)َفَعلَ (��، ح�ل على وزن ش��، ن: وق� وردت األفعال 2».غ�� وجهها

وال�الح� في ). َفعَّل(على وزن  أّولَ : الفعلو  ؛)أْفَعل(أراد على وزن  :الفعلو  ؛)فاعل(وزن 

ل��ّل ) سامح(في دالالت األفعال ال�اض�ة، ح�� وّ�ف الفعل ال�اضي  اعً ه�ه الفق�ة ت��ّ 

ل��ّال على ت�ّدد الفعل�� ) ن��(و ) ش��(�� على االس�ق�ال ألّنه �ف�� الّ�عاء، ووّ�ف الفعل

ون��  .، ووّ�ف األفعال األخ�� ل��ّل على زم� ال�اضي وه� األصل)كّل�ا(ل�ج�د الق���ة 

 في ق�له
ّ
و�ّل�ا حاول� أن أتفّ�س في وجهه  « :ال�اضي ی�ّل على ت�ّدد الفعل ع�� الّ�افعي

، )فاعل(على وزن  )حاول(فعالن ال�اض�ان فال 3».رأی� وجهه ال �فّ��ه إّال ت�ّ�ر الّ��� إل�ه

. دّال على ت��ار األم� واس���اره في زم� ال�ال) كّل�ا(ال�ق�ونان بـ) َفَعل(على وزن  )رأ�(و

) أفعل(على وزن ) أخ�� (فالفعل  4».ق� أخ�اك هللا « :ون�� داللة االس�ق�ال ع��ه في ق�له

  . �ا الّ��اق على االس�ق�الرغ� أّنه م�ّ�ف في زم� ال�اضي إّال أّنه ی�ّل في ه

 س�اسة الّ����� على �ّل ج�ائ�ّ�، ف�اول اس��هاض 
ّ
وفي س�اق آخ� ان�ق� اإلب�اه��ي

�� عل�ه� ح�� ه�� على نف��، إّنه� ما هللا أّیها الّ�ع� ال�عّ�ب، لق� هُ  ل�َ  «: قالاله��، ف

عل�� واّته��ك، إّال  ض���ك إّال �ع� أن جّ���ك، وما ج�ف�ك، إّال �ع� أن ع�ف�ك، وما ج��ا

أع��ه� في إف�اد دی�� وأخالق� فارتفع�ا وان��رت، وأع��ه� على ... �ع� أن ق�ؤوك وفه��ك

����ا وان���ت، وجّ�وك ��غ��اته� نإف�اد دن�اك فاس�غ��ا واف�ق�ت، واج��ع�ا واف��ق�، وا

                                                           
، الفعل زمانه وأب���ه، ص 1

ّ
 .28إب�اه�� الّ�امّ�ائي

  .338ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ـم� 2

  .18، ص1الّ�افعي، وحي القل�، جم��فى صادق  3

  .140ال���ر نف�ه، ص 4
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� نف��، و�ذا ومغ��اته� فان��رت، فإذا �ان الق�م ق� أم��ا ب�ادرك فألّن� عّ�دته� ذل� م

وق� وّ�ف ال�ات� ه�ه  1».كان�ا ق� أم��ا م�� هللا فال �أم� م�� هللا إّال الق�م ال�اس�ون 

، ؛ اّته�، ان���، ان���)انفعل(؛ ان�ّ� ، ان��رعلى وزن )َفِعل(أِم�، فِه� على وزن : األفعال

لى وزن ؛ جّ�ب، عّ�د ع)أفعل(؛ أعان على وزن )اف�عل(ارتفع، اف�ق�، اف��ق على وزن 

؛ اس�غ�ى على وزن )َفَعل(ف، ع�ف، ج�ى، ق�أ، جّ� على وزن ؛ ض�ب، هان، ج� )فّعل(

وم� خالل س�اق ال�الم ی��ّ�� أّن �ّل ه�ه األفعال ح�ث� في ال�اضي ونفه� أّنها ). اس�فعل(

م���ّ�ة إلى ح�� ال��ّل�، فهي ت���� على حال الّ�ع� ال��ائ�ّ� في ال�ال ��ا في ال�اضي 

  . � ��ّ�ك ساك�ا �ع�ُ ألّنه ل

 ع� م�قف ج�عّ�ة العل�اء مع الّ��اسة والّ�اسة وفي م�ضع آخ�، 
ّ
عّ�� اإلب�اه��ي

وح�ا�ة  ،�اسة ع�� ال�اك��� ه� ت�ب�� ال��ال� �القان�ن وال��امأعلى معاني ال�ّ إّن « : قائال

فإذا ن�ل�ا بها صارت إلى مع�ى ال���ل على ال�ع�ف  ؛ال�ع�ب �اإلن�اف واإلح�ان

ُ���ع�ل ب�اء «اد به�ا الّ�ع��� ع� ال���ق�ل إذ وق� اس�ع�ل فعل�� ماض��� أر  2»...ل���ل

 ) َفَعلَ (
ّ
فأداة الّ��� ه�ا  3».)إذا(لإلع�اب ع� الّ�مان ال���ق�ل وذل� في الّ��ف الّ���ي

وم�ل ه�ا نق�ؤه ). َفَعل(ن�ل وصار على وزن : ���أّدت إلى تغ��� داللة زم� الفعل�� ال�اض

 في وصف ال���
ّ
إذا اح��م الّ��ف، جعل� أن� أیها ال��� للّ�م�  «: في �الم الّ�افعي

 "ف�ال ج�ی�ا ��ّ�ى 
ّ
على ) جعل(، و)اف�عل(على وزن ) اح��م(فالفعالن  4»."الّ���ع ال�ائي

  .الّ���ّ�ة) إذا(قان بـ كاله�ا ی�ّل على االس�ق�ال ألّنه�ا م��� ) فعل(وزن 

 (وفي مقاله 
ّ
 م�ارسات ال�ه�د )أّما ع�ب الّ��ال اإلف��قي

ّ
ل�ي ا، فق� ف�ح اإلب�اه��ي

�أن العال�  -على ب�اوت�ا-ا اآلن آم�ّ  « :ت�مي إلى الّ��ّ�� في س�اسات العال�، فقال

 ،ول�� �غ�� أدواته�� ال�� أ��له م�سى ق� أح�اه أش�اعه ال�ّ  ا �أنّ وآم�ّ  ،دال����� ق� ته�ّ 

                                                           
  .422ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ـم� 1
  .39ال���ر نف�ه، ص 2
، الفعل زمانه وأب���ه،  3

ّ
  .29صإب�اه�� الّ�امّ�ائي

  .36، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 4
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: وق� وردت في الع�ارة األفعال ال�اض�ة 1»...وأح��ه ���ال ال�ه� ،أ��له �ع�ا ال���

على ) تهّ�د(، و)اآلن(على زم� ال�ال الق��انه �الّ��ف للّ�اللة ) فاعل(على وزن ) آم�(

، )ق�(�ف للّ�اللة على ال�اضي الق��� الق��انه�ا �ال�) أفعل(على وزن ) أح�ا(و) تفّعل(وزن 

داّال على ال�اضي ال�ق�قي ألّنه ی�رد واقعة ح�ث� فعال في ) أفعل(على وزن ) أ��ل(والفعل 

 ع� ش�خ �اع� في الّ��ّ . ال�اضي
ّ
و��ّل  « :وم�ل داللة ال�اضي الق��� ق�ل الّ�افعي

دّل ) ق�(ال����ق بـ) افعلّ (على وزن ) اع�جّ (فالفعل  2».ان��اؤه على أّن ع��ه ق� اع�ّج أ�ً�ا

 في قّ�ة ال�اشا ال�� رف� ت�و�ج . على زم� ال�اضي الق���
ّ
وه�ه الّ�اللة وّ�فها الّ�افعي

ف��ف الّ�مان   3».مالها جل�� اآلن ت�� الّل�ل م�ِ�قًة �اسفًة ذابلةً  «:اب��ه م� شاّب ����

إلى زم� ال�ال، ف�ار فعل ) فَعلَ (على وزن ) جل�(حّ�ل داللة الفعل ال�اضي ) اآلن(

وم� أم�لة اس�ع�ال ��ف الّ�مان مع الفعل ال�اضي ق�ل . �س و�أّنه حادٌث اآلنال�ل

 ُم���ا ��ه�د ال��عّ�ة في ن�� العل� فقال
ّ
 فإذا ع�دنا ح����ا القائ�ة ال��مَ  « :اإلب�اه��ي

 
َ
وفي الع�ارة   4».��ع م�ات م� ال��ارس في ��ع س��� �ق�ة فغ�� ���� عل�ها أن ت��ي

  وم�له . ال�� حّ�ل داللة ال�اضي إلى زم� ال�ال) ال��م(الّ�مان  فعل ماض اق��ن ���ف

على وزن ) جاء(فالفعل الماضي  5».ه�ه رسالة جاءت�ي ال��م م� ص��ق�ي فالنة األدی�ة «

  .دّل على الحال بسبب ظرف الزمان) فعَل(

ل� أّن ال��� جّف وال�أم�  « :وفي تعل�قه على أك�و�ة أّن ال��ائ� ف�ن�ّ�ة قال

حاّف�اه، حّ�ى أص��� ال��ائ� ر��ا م� أر�اض م�س�ل�ا، ل�ا �ان له�ه ال�ل�ة م�ضع في 

وفي الفق�ة أفعال ماض�ة هي جّف، دام، �ان على  6».العقل ما دام� تل� الف�ارق قائ�ة

) جفّ (وق� دّل الفعالن ). أفعل(، أص�ح على وزن )اف�عل(، ال�أم على وزن )فَعل(وزن 

                                                           
  .520صم��ـ� ال��� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�،  1
  .55، ص3م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 2

  .82، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 3

  .285م��ـ� ال��� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 4
  .159، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 5

  .285م��ـ� ال��� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 6
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على ) دام(، ��ا دّل الفعل ال�اضي )ل�(ل الّت�اله�ا بـ��ف الّ��ّ�ي على ال���ق�) ال�أم(و

ول� أّن م��ًعا اف�ّ�  « :وم�له ق�ل الّ�افعي مادًحا ب��ه. ال���ر�ة) مـا(ال���ق�ل الّت�اله بـ

في ص�ع ت��ال للّ�ّ�ة الّ�اه�ة، وجيء �ه في م�انها، وأخ�ت هي في م�انه ل��ابها وت�اكل 

دّل� ) تفاعل(على وزن ) ت�اكل(و) ت�ا�ه(، و)افعلّ (على وزن ) اف��ّ (ل فاألفعا 1».األم�ُ 

  ).ل�(على زم� ال���ق�ل ���� وج�د ح�ف ال��ّ�ي 

  :الفعل ال��ارع -ب

�قَ�ُأ و��ُ�ُ�؛ فه� : ما دّل على ح�وث شيء في زم� الّ��ّل� أو �ع�ه، ن��  «ه�

و�عّ��ه ... الّ�اف��ان" ما"و" ال"و الم االب��اء،: و�عّ��ه لل�ال. صالٌح لل�ال ولالس�ق�ال

ُ���ّ� م� ال�اضي ب��ادة ح�وف ال��ارعة  2».لالس�ق�ال الّ���، وس�ف، ول�، وَأْن، وِ�نْ 

) �ْفُعلُ (و��ِل�، : ن��) �ْفِعلُ (و ��َ�ح،: ن��) �ْفَعلُ (، و�أتي ���غة )أن��(وفة ��ل�ة ال�ع� 

 ال��ّ�د: ن��) ُ�َفْعِللُ (�ْ�ُ�ُر، للّ�الثي ال��ّ�د، و: ن��
ّ
عّ�ة �غ �و�أتي �. ُیَ��ِج�، للّ��اعي

لُ (ُی�ِخل، و :ن��) ُ�ْفِعل(ُی�اِرز، و: ن��) ُ�فاِعل: (للّ�الثي ال���� م�ها ُی��ِّ�، : ن��) ُ�فّعِ

ل(ی�فِ�ح، و: ن��) ی�فِعل(�ْ�َ�ِ�ع، و: ن��) َ�ْف�ِعلُ (و : ن��) ی�فاعل(ی���َّج، و: ن��) یَ�َفعَّ

، و: ن��) �ْفَعلُّ (ی��ارع، و وأّما . َ���وِدب: ن��) َ�ْفَعْ�ِعل(���ْ�ِ�ُ�، و: ن��) َ�ْ��ْفِعل(�ْ�َ��ُّ

 ال���� فهي
ّ
: ن��) �فعللّ (َ�ْفَ�ْنِقُع، و: ن��) �ْفَعْ�ِللُ (ی��ق�ق، و: ن��) َیَ�َفْعَلل: (ص�غ الّ��اعي

لة إلى زم� اّتف� الّ��اة على أّن الفعل ال��ارع ق� ���ج م� ه�ه الّ�الوق�  .���ِئ�ّ 

�أتي للّ�ع��� ع� حاالت خاّصة ���ف الّ��� ع� الّ�اللة الّ�مانّ�ة اّل�ي  «ال�اضي، إذ 

���� إل�ها ال��اء، وذل� ألّن ه�ه الّ�اللة ق� ت��ّ�ل مّ�ا ی��ز م� ق�ائ� ت��ن في ب�اء 

    :في ��ا�ات األدی��� *وف��ا یلي �ع� م� ه�ه ال�االت 3».ال��لة

 
ّ
  ح�ل  ت��� ه�ه الّ���فة الغ�ار  «:ع� ص��فة معاد�ة ل�عل�� ال���قال اإلب�اه��ي

  �الع�ائ�، وت��ل� -إف�ا وزورا –ج�عّ�ة العل�اء لل��� ال��ل�ة في م�ارسها، وت�م�ها  تعل��

                                                           
  .33، ص1جم��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�،  1

  .33أح�� ال��الو�، ش�ا الع�ف في ف� الّ��ف، ص 2
، الفعل زمانه وأب���ه،  3

ّ
 .32صإب�اه�� الّ�امّ�ائي

 : م���رة في ��اب ه�ه ال�االت *
ّ
  .33، 32صالفعل زمانه وأب���ه،  ،إب�اه�� الّ�امّ�ائي
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م� ال�قائع ما یه�� ال�له ف�ال ع� العقالء إلى ق��ها م� ذل� وم�ماها، وت��ّ�ع الغ��ة 

وت��اكى على ... ع�� الّ��اء واألرض على ج�عّ�ة العل�اءوت��... على أع�اض ال��ل�ات

؛ ت�مي، )ُ�فِعل(ُت��� على وزن  :فعالاألو  1».اإلسالم حّ�ى ی�ش� أن ی�قل� م�ادها دم�عا

ل(؛ ت��ّ�ع على وزن )َ�ْفَ�ِعل( ؛ ت��ل� على وزن )َ�ْفِعل(یه�� على وزن  ؛ ت��ع�� )ی�فعَّ

؛ ی�ِش� على )ی�فاعل(، ت��اكى على وزن )�فِعلیَ (؛ ی�قل� على وزن )���فعل(على وزن 

  . أت� للّ�ع��� ع� ح�ث وقع ع�� الّ��ّل� واس��ّ� وق�عه وه�ا ما ُی�عى �ال�ال، )ُ�فِعل(وزن 

، وم� أم�لة ذل� )ق�(و�أتي ال��ارع لإلع�اب ع� ال�ال أ��ا إذا اق��ن �ال��ف   

 ع� واج� ال��ل��� تع��� خل�فة له�
ّ
وق� یل�م�نه بها إل�اما ��ا یل�م�ن   «:ق�ل اإلب�اه��ي

، دّل على وق�ع ال��ث ساعة إل�ام )ُ�فِعل(على وزن ) ُیلِ�م(فالفعل ال��ارع  2».�الق�اء

 ). ق�(الّ��� ال�ع�ي الق��انه بـ 
ّ
ول��َ� ���عة خاّصة في  «وم�ل ذل� ق�ل الّ�افعي

على ) ُتْهِ�ل(إذ جاء الفعالن  3».الُ���، فهي ق� ُتهِ�ُل ش��ا في ج�ال ن�ائها أو ت�ّع� م�ه

  .  فأّد� الفعالن داللة ال�ال) ق�(مق��ن�� بـ ) ُتَفِعّل(على وزن ) ُتَ�ّعِ�(و) ُتفِعل(وزن 

وفي م�ال آخ� ح�� ف�ه اإلب�اه��ي دالالت زم�ّ�ة م��لفة للفعل ال��ارع ح�� ن�ح 

ه في حق�ا ول��ّ  ،ج���ة م� ج��ع ال�اس ق��� في ال�اج� �ع�ّ ال�ّ  إنّ   «:قائًال  ال�عّل���

ي فق� �غ�ّ  ،� م� غ��نا ال �ع�م جاب�ا أو عاذراألن ال�قّ�  ،ج������ ف�ع�ّ  ،��اعف م�ت��

أما  ؛و ق� �ق�م له �الع�ر حاله ال�ار� على ��ال مق�ع ،ق�مه أو ح��م�ه على تق���ه ع�لُ 

�نا في الع�ل فإذا قّ�  .مات إذا ل� ��ع ل�ف�ه ،ن�� ف�ال�ا حال ال���� ال�ائع ال�ائع

و قد رأینا من معاملتھا لنا أنّھا آل���مة؟  ا ی�فع أم��ا و��فعها ف�� ذا �ع�ل لها؟ألنف��ا ول�ّ 

تمنع الماعون، وتداوي الحمى بالطاعون، وتبارز اإلسالم بالمنكرات، وتجاھر العربیة 

�ق�م ؛ ُی�او�، ُی�ارز، ؛ �غّ�ي: الّ�ال�ةال��ارعة وق� وردت في الفق�ة األفعال  4».بالعدوان

  :وق� أّدت األفعال ال��ارعة دالالت زم�ّ�ة م��لفة). ُ�فاِعل(��اه� على وزن 

                                                           
  .427، 426ع��ن ال��ائ�، صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي،  1
  .158، 157ص ال���ر نف�ه، 2

  .12، ص1، جم��فى صادق الّ�افعي، وحي القل� 3

  .289صع��ن ال��ائ�، م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي،  4
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  . ل�الالّ�اف�ة ی�ّل على ا) ال(ال����ق بـ) َ�ْفِعل(على وزن )�ع�م( -

  .الی�ّالن على ال�) ق�(ـال����قان ب) َ�ْفُعل(على وزن ) �ق�م(و) ُ�َفّعِل(على وزن ) ُ�غّ�ي( -

  ).ما سعى(ال�ازمة ی�ّل على ال�اضي أ� ) ل�(ال����ق بـ) َ�ْفَعل(على وزن ) ��عى( -

  .ال�ع��ف عل�ه، �ف��ان االس�ق�ال) ی�َفع(و) لّ�ا(ال����ق بـ ) �فَعل(على وزن ) ی�فع(-

، )ُتفاعل(على وزن ) ُت�اه�(و) ُت�ارز(و) ُت�او� (، و)َ�فَعل(على وزن ) ت��ع(و) �ع�ل( -

  .ى ال�الت�ّل عل

 في قّ�ة 
ّ
أّما إّني سأقّ�  «:فقال) دعا�ة إبل��(وم�ل ه�ا الّ����ع ن��ه ع�� الّ�افعي

(...) ه�ه ال��ا�ة ��ا اّتفق�، ال أزّ��ها ���ال، وال أت�ّ�� ف�ها ����، وال أوّل� لها مع�ى؛ 

أو (...) جعل ف��� ی�قّ�ع في ذل�، ی�ه� و��يء (...) وأع�ذ �ا� م� الّ���ان الّ�ج�� 

ه ال�ساوس ول� أعّج ول�ّ�ي ل� أحفل به�(...) كأّن في نف�ي ش�ً�ا ی����ي و�ق�ع�ي ع� الع�م 

وأخ�ت أقّل� ال��ض�ع، وأنّ�ه ف��� له، وأس���ف ل�ا ی�ّد� إل�ه (...) على شيء م�ها 

الّ���، وأت�ّلع ل�ا ��يء �ه ال�ا��، وأل��� ما أب�ي عل�ه ال�الم ��ا هي عادتي؛ فل� �قع 

  :وق� دّل� األفعال ال��ارعة ال�اردة على أزم�ة م��لفة 1».لي شيء ال�ّ�ة

  . الس�ق�الف�ّل على ا) س�� ال��ارعة(ال����ق بـ) َأْفَعل(على وزن ) قّ� أ( -

  .الّ�اف�ة ف�ّل� على ال�ال )ال(وس�ق� بـ) أتفّعل(وزنه�ا ) أت�ّ��(و) ُأَفّعِل( وزنه�ا) أوّل�(و) ُأزّ��( - 

أّد� داللة ال���ق�ل �ال���ة ) جعل(ال����ق �ال�اضي ) ی�فّعل(على وزن ) ی�قّ�ع( -

، )أس�فعل( هاوزن) أس���ف(و) ُأفّعل( هاوزن) أنّ�ه(و) أقّل�(: وم�له األفعال. لل�اضي

  ). أخ�ت(و�ّلها م���قة �ال�اضي ) أف�عل(على وزن ) أل���(، و)أتفّعل( هاوزن) أت�ّلع(و

  ال����قة) �فعل(على وزن ) �قع(، و)أْفُعل(على وزن ) أعجّ (، )َأْفَعل(على وزن ) أْحَفل( -

  .ال�ازمة ی�ّل على ال�اضي) ل�(بـ

) أفِعل(على وزن ) أب�ي(، و)�فعل(على وزن ) ��يء(، و)ُ�َفّعِل(على وزن ) ی�ّد�( -

  .ال���رّ�ة فأفادا االس�ق�ال) ما(ال����قة بـ 

 على) ُیْ��ي(، و)َ�ْفَعل(على وزن ) �ق�ع(و) ��يء(و) ی�ه�(، و)َأْفَعل(على وزن ) أع�ذ( -

                                                           
  .180، ص2م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 1
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  .على ال�ال ال�ي ت�لّ ) ُ�ْفِعل(وزن 

 
ّ
وم� أم�لة داللة الفعل ال��ارع على اس���ار ال��ث في زم� ماض ق�ل اإلب�اه��ي

�ان ی�افع ع� نف�ه  ی�مَ  ،م��ع ال��ى ،كان اإلسالم ع��� ال�ان� « :ع� م�� اإلسالم

أتى للّ�اللة على ) ُ�َفاِعل(على وزن ) ُی�اِفع(والفعل  1».و�ان ی�افع ع�ه ج�� م� أب�ائه (...)

   ).كان(ال�اضي ألّنه م���ق �الفعل ال�اضي الّ�اق� 

 
ّ
 وصاحُ� الّ�ائ�ة �ان ی�اها ام�أة س�اسّ�ة «: والّ�اللة ذاتها وردت في ق�ل الّ�افعي

 2».واس��اح� ما أرادت مّ�ا �ان ����ه أو ���عه"(...) ج�� اح�الل"و�ان ��ّ��ها ) ...(

س�ق� ) �ْفِعل(على ) َ�ْ�ِ�ي(، و)ُ�فِعّل(على وزن ) ُ��ّ�ِي(، )�َفلْ (على وزن ) ی�� (واألفعال 

  . ف�ّل� على ال�اضي) كان(�الفعل ال�اضي ال�اق� 

، )س�ف(و���� لل��ارع أن ی�ّل على ال���ق�ل إذااق��ن ���ف اس�ق�ال م�ل 

وم�ل ذل� ق�ل اإلب�اه��ي ع��ما ... ا، أو ق���ة ت�ّل على االس�ق�ال م�ل ی�َم، غ�ً )الّ���(و

إّن�� إن أ�ع�� ه�الء الغ�اة، وان�ع�� إلى ه�الء   «:ن�ح تالم�ة الّ����نة والق�وّ��� �ق�له

الع�اة، خ��ت� أنف���، وخ��ت� و����، وس���م�ن ی�َم ���ي الّ�ارع�ن ما ح��وا والت 

ق��نان �ق������ ت�ّالن على زم� م) ���ي(و) ت��م�ن (وال�الح� أّن الفعل��  3»...ساعة ن�م

  ).ی�م(االس�ق�ال وه�ا ح�ف الّ��� و��ف الّ�مان 

  :فعل األم� -ج

ه� الفعل   «فعل األم�و  4 » .�ل� الفعل على وجه االس�عالء واإلل�ام «األم� ه�  

  :و�أتي فعل األم� ���غ ع�ی�ة 5».الّ�اّل على األم� به��ة

  ِاذه�،: ن��) ِاْفعلْ (على وزن : ُ���ّ� م� الفعل ال��ارع ال���وع م�ه ح�ف ال��ارعة -

 دحِ�ج: ��ـــــــن) َفْعِللْ (ِاْرِجْع، لل�الثي ال��ّ�د؛ وعلى وزن : ن��) ِاْفِعلْ (ُاْخُ�ج، : ن��) ُافُعلْ (

                                                           
  .136م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .175، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 2

  .351م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
 .96ص ، 2003، ب��وت، 7دار العل� لل�الی��، � عل� ال�عاني،: الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�ش�خ أم��، ال�الغة ����  4
  .78ع�� الهاد� الف�لي، م���� الّ��ف، ص 5
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) َأْفِعل(قاِتْل، و: ن��) فاِعلْ ( :للّ��اعي ال��ّ�د؛ وعلى أوزان ����ة للفعل الّ�الثي ال���� م�ها 

لْ (أْحِ��، و: ن�� ل(ِانقِلْ�، و: ن��) ِاْنَفِعلْ (وان�ِ�ْ�، : ن��) اْف�ِعلْ (ف�ِّْ�، و: ن��) فّعِ ) َتَفعَّ

اس��ِجْع، : ن��) اْس�ْفِعلْ (واه��َّ، : ن��) اْفَعلَّ (ت�اَسْ�، و: ن��) َتفاَعلْ (تقّ�ْب، و: ن��

 ال���� فهي .�ْ ِاخل�لِ : ن��) اْفَعْ�ِعل(و
ّ
) ِافَعْ�ِللْ (ت���ْ�، و: ن��) َتَفْعَلل: (وأّما أوزان الّ��اعي

  .�َّ هِ اكفَ : ن��) ِاْفعللَّ (ِاح�ْنِ�ْ�، و: ن��

ح�اِر ��ع�ى ِاح�ْر، آم�� ��ع�ى اس�ِ�ْ�، حيَّ وهلّ� : ن�� و�أتي ���غة اس� فعل األم� -

  1...��ع�ى َأْقِ�ل، صه ��ع�ى اس��، عل�� ��ع�ى ِالَ�مْ 

﴿ :و�أتي ���غة ال���ر الّ�ائ� ع� فعل األم�، ن�� ق�له تعالى -          

                                     

        ﴾ ن��و. ��ع�ى َأْحِ�ُ��ا) إح�ان(فال���ر  .اإلس�اءم� س�رة  23اآل�ة :

  .سع�ا إلى ال���، ��ع�ى ِاْسَع إلى ال���

  ﴿: ن�� ق�له تعالى، و�أتي ���غة ال��ارع ال�ق�ون �الم األم� -     

                       ﴾ آل م� س�رة  104اآل�ة

  .فْل�ِ�ْع أ�اك، أ� أ�ع أ�اك: ن��و . ع��ان

وه�ا أسل�ب آخ�  «وق� �فه� األم� م� خالل ال�ع�ى �ألفا� م���صة في س�اق ال�الم -

م�ل   2».اس�ع�ال ألفا� معّ��ة للّ�اللة على �ل� أداء الفعلوه� �ع�ي ... م� أسال�� األم�

 ﴿: ق�له تعالى                        ﴾ م� س�رة 2اآل�ة 

  .أ� ِحّل�ا أ��ان��. الّ�����

 وأغ�اًضا �الغّ�ة، ل�ا سأت�ّ�ق في ه�ا *زم�ّ�ة ت��ر اإلشارة إلى أّن لفعل األم� داللةً   

                                                           
سع�د ب� غاز� أب� تاكي، ص�ر األم� في الع��ّ�ة ب�� ال����� واالس�ع�ال، دار غ��� للّ��اعة والّ��� : ُی��� 1

  .168 - 166ص، 2005، القاه�ة، 1والّ��ز�ع، �

 .100ص، 2006، دم��، 1رافع ب� �ه الّ�فاعي، األم� ع�� األص�ل���، دار ال��ّ�ة، � 2

انق�� الّلغ�ّ��ن ح�ل وج�د زم� لفعل األم� أو ع�مه، ف��ه� م� اع���ه داّال على االس�ق�ال، وم�ه� م� نفى ع�ه *

، 1ع�� ال���� ج�فة، داللة الّ�م� في الع��ّ�ة دراسة الّ��� الّ�م�ي لألفعال، دار ت��قال للّ���، �: ُی���. الّ�م�

  . 52، ص2006ال�غ�ب، 
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ولق� . الع��� إلى داللة االس�ق�ال ��نها األصل، وسأفّ�ل في ال�الغّ�ة في الف�ل الّ�ا�ع

 األم� ���غه ال���لفة و��اّصة ص�غة فعل األم� ألّنها هي 
ّ
 والّ�افعي

ّ
وّ�ف اإلب�اه��ي

�ه الّ��غة ارتأی� أن أذ�� �ع�ها في ج�ول��، األصُل والّ�ائعة، ون�ً�ا ل���ة اس�ع�اله�ا له

 
ّ
  .األّول خاص ��قاالت اإلب�اه��ي والّ�اني �الّ�افعي

 :ال��ول األّول

  

  ص  ص�غة األم�  ع��ان ال�قال 

اش�ّ��، اح�ّ��، اخ�جي، تّ��ي، عّ��ي، رّم�ي،   4ف�ل الّ�ی� ع� ال���مة 

  صّ��ي، سّ��ي، دّم�ي، أق��ي، شّ�د� 

100  

  185  اذ�ْ�، ُع�، اخ��، ُقْل    ذات الّ�ن� الّ���لالق�ّ�ة 

  291  ِقف�ا، ِاجعل�ها، ِاحِ�ص�ا، ِاجعل�ا، ��ن�ا، ِاعل��ا  إلى أب�ائ�ا ال�عّل��� األح�ار

  322  ِارجع�ا، ت�اَع�ا، اج��ع�ا، إج�ع�ا، اش�ح�ا، دع�ا  ال�ل�ة األخ��ة لألّمة

دع�ة صارخة إلى اّت�اد 

  األح�اب واله��ات

ُانُ��وها، ادَحُ��ا، َأخِ�ُج�ه�، اعِ�ف�ا، اش�ِ���ا، اُع��وه، 

  اجعل�ا، ِاح�ل�ها

334  

  462  خ�وها، اص��وا، صاب�وا، را���ا، اّتق�ا  إض�اب الّ�الم�ة الّ����نّ���

  564  ك�ني، صّ��ي، تّ��ي، ح�ار، أق�مي، اق�عي، حّ�كي  �ا م��ُ 

  565  قابليصّ��ي، ق�لي، ُان���، احِ�صي، قا�ع�ه�، 

  

  :ال��ول الّ�اني

  ص  ص�غة األم�  ع��ان ال�قال  ع��ان ال��اب 

أرسلي، أَعِل�ي، اذَه�ي، خ��، أبِلغي، صفي،   ال��ام�ان  1وحي القل� ج

وا   ، اح���سْلُه، أِق�ُّ

17-

21  

اح�ل، تعال،  حّ�ْث، ،ق�أق�ض�ي، خ�،   الّ���ة  2وحي القل� ج

ت�ّضأ، صّل، سّ�، أْلِ�، �عها، اش�ِ�، اف�ح، 

  ضع، اذه�، ُ�ْلُه، أ�ِعْ�ُه، خ��، أ�ع�ي  

152 -

157  

صعال��   3وحي القل� ج

  الّ��افة ت��ة

 - 192  أنِ�ْ�ني، ُقل، ائ��ي، اس�ع، ان��

196  
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-34  اذه�ي، تعّ���، ��ني، ق�لي  زجاجة ع��  أوراق ال�رد

35  

 !م����ة  ال��اك�� 

 !م����ة

- 90  اس�ع، ه���ي، اجعل��ي، ��ني، تعالي، 

101  

ان��، اعل�ي، اس�عي، ��ني، انف�ي،   ال�سالة الّ�ا�عة  رسائل األح�ان

  ا�ه��، دع��ي، اصع��، أل����ي، َأْشِع��، 

59-

66  

دْع، ان��، خ�، اق�أه، ت�ّب�ه، أرسله، أت�عه،   الف�ل الّ�اني  ح�ی� الق��

  أ�ع�، ��

21-

29  

ص�غ األم� األخ��، فق� وردت ��ّ� أقّل م� ص�غة فعل األم�، وسأورد �ع�ا أّما 

  :م� األم�لة

  :ص�غة ال��ارع ال�ق�ون �الم األم� -

 
ّ
ِلَ�َ�لّ�ْن ال���مة ما شاء لها   «:في ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� ع� ال���مة قال اإلب�اه��ي

ص�ت ال�ّ� ما شاءت أن  الّ�لّ�ن، وْلُ��اوْل ما وسع�ها ال��اولة ، وْل���امْ� ع� س�اع

تعّ� ص�ت ال��  -ك�ا عه�ناها–و�ذا �ان� ... ت��اّم، ف�ا بّ� لها م� أن تع��ف �ال��ّ 

وق� اس�ع�ل األم�  1».���� ذ�اب، فل�عل� أّن م�ه ما ��ّ�ر الّ�احة، و��ود الّ��م ع� ال�ف�ن 

���غة ال��ارع ال�ق�ون �الم األم� وهي ل��لّ�ن، لُ��اول، ل���ام�، ل�عل�، و�فه� م� 

وق� وردت . الّ��اق أن ال�ات� ت�ّ�� ال���مة الف�ن�ّ�ة ���غ األم� الّ�اّلة على االس�ق�ال

 
ّ
��ایْ� الّ��� م� فْل�غ�ْ� الّ���عة وْل���ّرْد ال�ج�ات وْل� «: ه�ه الّ��غة في ق�ل الّ�افعي

الّل��ات وْل���عْ� الّ��ت الّ�ارخ الّ�ه�� م� الّ�وح ب�ون أن ��ّف�ه القل�، ل��ْ� ذل� وما 

  2».أش�ه ذل� م� روعة الغ��

  :ص�غ اس� فعل األم� -

، وأذ�� على س��ل ال��ال ) ح�ارِ (ورد اس� فعل األم� 
ّ
ك���ا في مقاالت اإلب�اه��ي

  3».ح�اِر أن ت��ّه��ا أّن العل� ُی�اُل �الّ�عاو� ال��فاء  «:ن��ه ل�الم�ة الّ����نة قائال

                                                           
  .167ع��ن ال��ائ�، ص��ي، م��ـ� ال���� اإلب�اه 1

  .66م��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، ص 2

  .350ع��ن ال��ائ�، صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي،  3
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وح�اِر م� ... و��أِت ف�ّ��ي... أق�مِ� ف�ّ��ي   «:وفي م�ضع آخ� خا�� م�� ناص�ا

  1».وح�ار م� الّ��ّدد فإّنه س�س الع���ة" اله���ة"الّ��اجع فإّن اس�ه الّ���ح 

 ق� أك�� م� اس� فعل األم�   
ّ
، ف��ال ح���ا )أْقِ�لْ (ال�� �ع�ي ) ل�ّ ه(ون�� الّ�افعي

، وفي م�ال آخ� قّ�  2».فهلّ� أبّ�� ن��ا� أّیها الّ�وح ال�عّ�ب «: ناجى الق�� قال له

هلّ�ي فل��هْ� م� ه�ا ف�قَف على �اب : قال الّ�فل ألخ�ه «: ح�ا�ة �فل�� م�ّ�دی�

  3».ن�فّ�ج مّ�ا ب�ا، ف��� أوالد األغ��اء ال�ی� له� أٌب وأمٌّ  *"ال���ا"
ّ
وق� وّ�فه اإلب�اه��ي

: وهلّ� ب�ا إلى أم�ال الع�ب، وَقْع م�ها على ق�له�  «:ح���ا ت�ّل� في ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� فقال

 ) هل�ّ (وفي ال�اللة نف�ها الس� فعل األم�  4»".رم��ي ب�ائها وان�ّل�"
ّ
اس�  اس�ع�ل اإلب�اه��ي

 على   «:، ف�اد� الّ�ل�ة ��ّ�ه� على االل��اق �ال�عه� ال�اد��ي)َحيَّ (فعل األم� 
ّ
حي

 على خ�� الع�ل
ّ
  5».ال�عه�، حي

 اس� فعل األم�   
ّ
في ق�له على ل�ان أح�ه� أراد ) ان�ِفْف (��ع�ى ) مه(ووّ�ف الّ�افعي

  . وه�ا ورد ��ع�ى ُاْسُ�� 6».َفَ�ه«:أن ���� م��ّ�ًثا

�ا ه�ا عل�� أخاك  « :، في ق�له) ال�م(��ع�ى ) عل��(إلى اس� فعل األم�  �اإلضافة  

  7».أح�� ول��� �ه حف��ا و�ا ه�ه عل�� أخ�� اآلن�ة أم��ة

  : ص�غة ال���ر الّ�ائ� ع� فعل األم� -

   
ّ
ل� ت�د ص�غة األم� ����ر نائ� إّال نادرا، وم�ه ما ورد في م�اجاة اإلب�اه��ي

... ف��ً�ا �ا م�� فه�ا ال�� تعان��ه ه� مغارم ال��ال والّ��ف والّ�ل�ة  «:م�َ� قائال

ف�ا ه�ه  -�ا م�� –فغفً�ا " (...) ���ارة الّ��ق "ووس��ك " (...) ع�وس الّ��ق "سّ��ك 

                                                           
  .564ع��ن ال��ائ�، صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي،  1

 .11م��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، ص 2

  .ل�ل�ة ال����اردت ه�ه ال�ل�ة العاّمّ�ة ����ا ع�� الّ�افعي وهي ت���� و  *
  .71ص، 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 3

،ع��ن ال��ائ�، ص 4
ّ
  .184م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

  .228ال���ر نف�ه، ص 5

  .114ص، 2م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 6

  .75، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 7
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حازك اإلس���ر، ف�ّل� ف�� اإلس���ر�ة، ومل�ِ� ق����  (...) األس�اء إّال م� ُه�ام الّ�ع�اء

وجاءت  1».�ك ب�اَن الع�ب �ّله، وه�ا�ة اإلسالم �ّلها، فف��اوف��� ع��و، ف�ه(...) 

، )افَ��� (، )اغف�� (، )اص��� (ل���ب ع� أفعال األم� ) ف�ً�ا(، )غفً�ا(، )ص�ً�ا(ال��ادر 

  .وق� دّل� على ال���ة في الّ��� والغف� والف�� ألّن ال���ر أق�� داللة م� فعله

 على ل�ان ف�ى أرا
ّ
مهال �ا عّ�، فإّن ما ن�ل ب�ا مّ�ا  «: د االن��اروم�ل ذل� ق�ل الّ�افعي

  ).ت�ّهل(ناب ع� فعل األم� ) مهال(فال���ر  2».ت�ق�ع ع��ه ال��لة وال ت�قاد ف�ه ال�سائل

 لل��ه�ل -د
ّ
  :الفعل ال���ي

ه� ما ح�ف فاعله وأن�� ع�ه غ��ه، ألغ�اض لف�ّ�ة أو   «لل��ه�ل ال���يُّ  الفعلُ 

  :ال���ي لل��ه�ل م� الفعل�� ال�اضي وال��ارع �اآلتيوُ��اغ الفعل 3».مع��ّ�ة

، و��ّ� أّوله وثان�ه )ُضِ�بَ : (ُی��ى م� ال�اضي ��ّ� أّوله و��� ما ق�ل آخ�ه، أی���

، و��ّ� أّوله وثال�ه إن �ان م��وًءا )ُتُعلِّ�َ : (إذا �ان م��وءا ب�اء و��� ما ق�ل آخ�ه ن��

و���� أّوله وقل� ثان�ه �اًء إذا ). ُاْسُ��ِ�ج(و) ْنُ�ِل�اُ : (به��ة ال�صل و��� ما ق�ل آخ�ه م�ل

و���� أّوله أ��ا ). ب�ع(و) ق�ل(قال و�اع ف���ن ال���ي لل��ه�ل : أج�ف م�ل كان ثالثّ�ا

). ِانق��( و) ِاخ���(وقل� ألفه �اًء إذا �ان� َعْ�ً�ا ل�زني اف�عل وانفعل، �اخ�ار وانقاد ف�قال 

  .ُشّ� وُم�ّ : ثالثّ�ا م�ّعفا م�لو��ّ� أّوله إذا �ان 

  4.ُ��َ�ب: وُ��اغ ال��ارع ��ّ� أّوله وف�ح ما ق�ل آخ�ه م�ل

 ل���ــــ�ة ال��ــــائ� قــــائال  
ّ
ــــى أن   «:قــــّ�م اإلب�اه��ــــي ــــّ�الث األول ــــَ� للّ�ــــ�ف ال و�ذا ُ�ِ�

ت���ــه� فــي ال�ع�ــ�ك، وهــي فــي م�عــة الّ�ــ�ا، مق�لــة غ�ــ� مــ�ب�ة، لــ� ت�ــ� �أمانــة، ولــ� ُتــَ�نَّ 

ــالّ�م� وأح�اثــه ســ������انــ وفــي الفقــ�ة ثالثــة  5».ة، فقــ� قــّ�ر لل��ــائ� أن تعّ�ــ� وأن ت��ــّ� �

                                                           
  .561م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1

  .83ص، 2م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 2

 لل��ه�ل في الّلغة الع��ّ�ة، عال� الّ���، � 3
ّ
  .24، ص2007، دم��، 1أ��� ع�� الّ�ّزاق الّ��ا، الفعل ال���ي

  .116، ص1980، جّ�ة، 7ّ��ز�ع والّ��اعة، �ع�� الهاد� الف�لي، م���� الّ���، دار الّ��وق لل��� وال: ُی��� 4

، ع��ن ال��ائ�، ص 5
ّ
  .17م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

200 
 

ـل(علـى وزن ) ُتَ�نَّ ( ، )ُفِعلَ (على وزن ) ُكِ��: (لل��ه�ل هي أفعال م��ّ�ة علـى ) ُقـّ�رَ (، )ُتفعَّ

لَ (وزن  ف��فه  وق� أّدت ه�ه األفعال داللة أراد ال�ات� م� خاللها تع��� و�جالل الفاعل)  فّعِ

جــاءا تع���ــا � علــى شــ�ف االس��ــهاد والّ��ف�ــ�، والفعــل ال��ــ�وم ) قــّ�ر(و) ك�ــ�(فــالفعالن 

جـاء إلخفــاء الفاعـل الــ�� هــ� �ـّل م�ِ�ــٍف ال یـّ�ه� هــ�ه الّ�ـ�ف الّ�ــ��� اح��امــا ) لـ� تــ�نّ (

  .  وت�ق��ا له

 ســـا
ّ
ـــة العل�ـــاء مـــ� الّ�اســـة والّ��اســـة قـــال اإلب�اه��ـــي ل�ـــّ�   «:خً�اوفـــي شـــ�حه م�قـــَف ج�عّ�

ف �ـه " الُ�عُ�ـع"الّ��افة �ّلها في ه�ا الّ��ّ�ل ال�� أص��� معه �ل�ـة الّ��اسـة �لفـ�  هـ�ا ُ��ـ�َّ

الّ�غار، وال حق�قة له، وتل� ُ��ـّ�ُف بهـا ال��ـار، وال مع�ـى لهـا؛ ومـا جـاء هـ�ا الـ�الء إّال مـ� 

 عل�هــا ن�ــام ال��ــ� االســ�ع�ارّ� علــى 
َ
إّن ...ال��ــل��� فــي ال��ائــ�ال�ضــعّ�ة الّ�ــاّذة ال�ــي ُبِ�ــي

أعلــى معــاني الّ��اســة ع�ــ� ال�ــاك��� هــ� تــ�ب�� ال��الــ� �القــان�ن والّ��ــام، وح�ا�ــة الّ�ــع�ب 

�اإلن�اف واإلح�ان؛ فإذا ن�لـ�ا بهـا صـارت إلـى مع�ـى الّ��ّ�ـل علـى الّ�ـع�ف لُ���ـل، وق�ـل 

فُ (وقـ� ورت األفعـال ال���ّ�ـة لل��هـ�ل  1».مقّ�ماته لُ�ه�ـ� ـل(علـى وزن ) ُ��ـ�َّ  (، و)ُ�فعَّ
َ
) ُبِ�ـي

للّ�اللة على اح�قار الفاعل أال وه� ) ُ�ْفَعلَ (على وزن ) ُیهَ��َ (و ) ُی�َ�لَ (، و)ُفِعلَ (على وزن 

وم�ل ه�ه الّ�اللة ن��ها في ذّم الّ�افعي للّ�جل قل�ـل ال�ـ�م والّ�ـ�امة . االس�ع�ار وم� ��ار�ه

 أمــُ�ه، هــ� اّلــ�� ال ُ�ع�ــُأ �ــه إذا ُأِ��ــع واآلمــُ� اّلــ�� ال ُ��ــاف   «:إزاء زوج�ــه فقــال
َ
إذا ُعِ�ــي

ــان لل��هــ�ل  2».أمــُ�ه ، )ُ�فعــل(علــى وزن ) ُ�ع�ــأ(و) ُ��ــاف(وجــاء الفعــالن ال��ــارعان ال���ّ�

) ُأفِعـل(علـى وزن ) ُأِ��ـع(و) ُفِعـل(علـى وزن ) ُع�ي(والفعالن ال�اض�ان ال���ّ�ان لل��ه�ل 

  .  ةالح�قار ه�ا الّ�جل الّ�ع�ف الّ����ّ 

 ج�ی� ب�غالّ�ع� �ّ�� أّن و   
ّ
وفي العال� ق�ا�ا  «:��� األن��ة ال����ّ�ة، قال اإلب�اه��ي

وخ��مات، ب�� الّ�ع�ب وال���مات، وما �ان� الّ�ع�ب في ی�م م� األّ�ام أقّل م� أن 

الفعل ال��ارع ال���ي وّ�ف وق�  3».ت�اِصَ�، وما �ان� ال���مات أجّل م� أن ُت�اَك�َ 

  ).ت�اَك�(و) ُت�اِص�(، ل��اس�ة الّ��ع ب�� الفعل�� )ُتفاَعل(على وزن ) ُت�اَك�(لل��ه�ل 

                                                           
، ع��ن ال��ائ�، ص 1

ّ
  .39م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

  .133، 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 2

، ع��ن ال��ائ�، ص 3
ّ
  .182م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي
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 اإلمامـــة م�ـــ�ولّ�ة ع���ـــة فهـــي ت�ل�ـــف ال ت�ـــ��� ّبـــ�ر ذلـــ� 
ّ
وح���ـــا عـــّ� اإلب�اه��ـــي

ألّن أهل ال��ِ� والّ�الح ال�ی� ُمِل�ـ� قلـ��ه� مـ� خ�ـ�ة هللا �ـان�ا ی�هّ���نهـا و��ونهـا  « :قائال

 لل��هــــ�ل   1».ق�لــــةمــــ� العهــــ�د ال�ّ 
ّ
ــــف الفعــــُل ال�اضــــي ال���ــــي علــــى وزن ) ُمِل�ــــ�(وقــــ� ُو�ِّ

وم�ـل هـ�ا نقـ�ؤه فـي قـ�ل الّ�افعـي . ، وق� ُح�َف الفاعُل وه� هللا عـّ� وجـّل ألّنـه معلـ�م)ُفِعَل�(

فُ�ِ�ـَ� عل�ـه أن ��ـ�ن م�امً�ـا، ثـّ�  «:ع� أدیٍ� م��ّ�ٍ� ت�ّرج في ال��اص� حّ�ى صار س�اسـّ�ا

وقـ� ق�ـ� �األفعـال ال�اضـ�ة  2».فُ�ِعَل قاضً�ا، ثّ� ُض�ِعف� العق��ة فُ�ِعـَل س�اسـ��ا ِز�َ� ال���

ــة لل��هــ�ل  ) ُف�ِعــل(علــى وزن ) ُضــ�عف(و) ُفِعــل(علــى وزن ) ُجِعــل(و) ز�ــ�(و) ُحِ�ــ�(ال���ّ�

  .إخفاء الفاعل ال�� ه� أصًال معل�م أال وه� ال�ّ�ام

 ��ف للع�ل أن ���ن وق� 
ّ
غ�س االس�ع�ار في ال��ائ�ّ� ب�رة الّ�ّل ت�اءل اإلب�اه��ي

و�ع�ق� أّنه ��ل� ُخِلَ�، أو ل�ل� ُخِلَ�، فإذا ُسِلَ� ماُله عّ� سالم�ه م� الّ��ب   «واالح�قار،

 
ّ
غ���ًة، و�ذا ُض�َب ج��ه عّ� ن�اته م� ض�ب الع�� م��ة ����ة، و�ذا تأّوه لألل� الّ�ف�ي

 ُع�َّ الّ�َأّوُه م�ه ج���ةً 
ّ
، )ُخِل�َ : (وفي الفق�ة أفعال ماض�ة م��ّ�ة لل��ه�ل وهي 3».أو ال��ني

، وق� تعّ�� ال�اتُ� ح�َف الفاعل في �ل ع�ارة )ُفِعلَ (على وزن ) ُع�َّ (، )ُضِ�بَ (، )ُسِل�َ (

فاعله ال���وف ه� ) ُسل�(فاعله ال���وف ه� ّ� عّ� وجّل، والفعل) ُخل�(ل�عّ�ده، فالفعل

فاعله ال���وف ه� الق�ّ� الّ�ال�، ) ُضِ�ب(لّ��ق، والفعلالّل��ص والّ�ارق�ن وقّ�اع ا

  .فاعله ال���وف ه� ال���ع��) ُع�ّ (والفعل 

ال�ي تعّ� ُت�فة أدبّ�ة ���ها اإلب�اه��ي ح���ا �ان �آفل� ") الع���ة"ه�ه (وفي مقامة 

ح�ل� ����ا م�  -م� �اب الّ����ة –ل�ف�قه الع��ي ال��ّ�ي، ت�ّ��� ما سّ�اها ع���ة 

الف�اهة والّ��افة، أراد م� خاللها ��ف م�ّ�ق رسائله ال�ي �ان ی�ع� بها م� س��ه، 

ف��ْ�، ال�� ه� أنَ�ُ� م� ال�ْل��ْ�، وأثقل م� ال����ْ�، وأه�� إلى أّیها العف��ُ� ال�ّ   «:فقال

�ف اِإلْصل�ْ�، ماَل�؟ ُع�ِّ�َ� ل�ل الِ�ّ��ْ�، وأم�ى في ت���قها م� ال�ّ رسائلي م� ال�ّ 

�ْ�، وُأِذْبَ� وهُ  �ْ�، أو ج��ا فُأحِ�ْقَ� وُذرِّ �ْ�، إن ��َ� ِإنً�ا فُعِ��َت وُخ�ِّ عَ� وُف�ِّ �ِّ�ْ�، وق�ِّ

                                                           
، ع��ن ال��ائ�، ص 1

ّ
  .158م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

، وحي القل�، ج 2
ّ
  .256ص ، 1م��فى صادق الّ�افعي

، ع��ن ال��ائ�، ص 3
ّ
  .402م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي
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�َ� �ال�ّ� أم أُغِ��ْ�؟ وضِ��َ� على ال�ْ�� أم ُض�ِّ�ْ�؟ وت��َّعَ� � أغ! وْ�ل�ْ . جِ��ْ� ئ�� وأُ كال�ّ 

�ْ�؟�اوَمًة أو على ح� له�ا الع�ل أم ُ�ِ��ْ�؟ والَ��مَ�ُه مُ  وق� جاءت األفعال ال�اض�ة  1»ل َ��ِّ

�ْ� ، ُع�ِّ��َ : ال���ّ�ة لل��ه�ل ع�َ ، ُه�ِّ �ْ� ، ق�ِّ �ْ� ، ُف�ِّ �ْ� ، ُخ�ِّ �ْ� ، ��َ �ّ غُ ، ُذرِّ  َ��ِّ�ْ� ، ُض�ِّ

، جِ��ْ� أُ  ،ُأِذْب�َ ، ُأحِ�ْق�َ ، )ُفِعل(على وزن  ُ�ِ��ْ� ، ِ���َ ُض  ،، ُعِ��تَ )ُفِعّل(على وزن 

 الفاعل ألّنه �ان ��هل ) ُأْفِعل(على وزن  أُغِ��ْ� 
ّ
م� �ان  -فعال –وق� ح�ف اإلب�اه��ي

 الفعل ال���ي لل��ه�ل ل�هل الفاعل فعال فقال . س��ا في ض�اع رسائله
ّ
وق� وّ�ف الّ�افعي

رأ� في غ���ه ما رأ� م� ت�ام ه�ا و   «ع عل�ه ق�م وانهال�ا عل�ه ض�ً�ا،ع� رجل اج��

 �ال���ن وُأرِسَل إلى ال�ارس�انال��ب، فُ�ِ�َب وُح�ِ 
َ
) ُضِ�بَ (ف�اءت األفعال  2».َ� وابُ�ِلي

 (،  و)ُفِعل(على وزن ) ُحِ�َ� (و
َ
على ) ُأفِعل(على وزن ) ُأرِسل(، و)ُافُ�ِعل(على وزن ) ابُ�ِلي

  .أّن م� قام به�ه األفعال غ�� معل�م

دالالته الّ�م�ّ�ة، اس��اع ال�ات�ان ت���ف الفعل ال�اضي ��ّ�ى أوزانه وم��لف   

ف���ه�ا ح�� ق��ا األح�اث ال�اض�ة وّ�فا الفعل ال�اضي م��ى ومع�ى، وح�� أرادا 

الّ�ع��� ع� أح�ال ال����ع وض�ورة تغ���ها، حّ�ال ال�م� إلى ال�ال أو ال���ق�ل لإلشارة إلى 

لفعل والّ�يء نف�ه ی���� على ا. اس���ار الفعل، ف�ّ�فا له ق�ائ� وأدوات له�ا الغ�ض

الّ�ع��� ع� ال�اضي اس�ع�ال  ا��ّل على ال�ال أو االس�ق�ال، وح�� أرادال��ارع إذ وّ�فاه ل

أّما فعل األم� فق� نّ�عا م� اس�ع�اله ���غه وأوزانه ال���لفة، و��ل� فعال . الق�ائ� ال���لفة

في األفعال ال���ّ�ة لل��ه�ل إذ �ان لها ن��� في ��ا�اته�ا مّ�ا أك��ها ت�ّ�عا في الّ�الالت 

ام ال ��ع ل���ها �لِّها، فاك�ف�� به�ا واألم�لة على ذل� ����ة وال�ق .واخ�الفا في ال�عاني

  .الق�ر ال����

  

  

  

                                                           
، اآلثار، ج 1

ّ
  .104، ص2م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

، وحي القل�، ج 2
ّ
  .81ص، 1م��فى صادق الّ�افعي
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     : (Sémantique) ال����� الّ�اللي: ال���� الّ�ال�

 ب�� ال�الغّ��� والّلغ�ّ���، و 
ّ
ة �ّ �الل���عة العالقات ال «ت�عّ�د م�االت ال��� الّ�اللي

الّلغ�ّ�ة ل���ی� ال�ع�ى تعّ� م� داخل الّلغة ال�اح�ة، و��ل� ال�سائل الّلغ�ّ�ة وغ�� �ل�ات لل

أس� دراسة ال��االت الّ�اللّ�ة وت��ی� الّ��ات الفارقة ب�� ال�ل�ات ال�ي ��ّ�ها �ّل م�ال 

ال�ارزة في ��ا�ات  الّ�اللّ�ةوسأرّ�� في ه�ا ال���� على الّ��اه�  1».م� ه�ه ال��االت

 
ّ
 والّ�افعي

ّ
  .اإلب�اه��ي

  :*الّ��ادف -1

داللة عّ�ة �ل�ات م��لفة وم�ف�دة على  «���لح عل�اء الّلغة على الّ��ادف أّنه  

الّ��ف، وال��ام، : وم� أم�لة ذل� 2» .ال��ّ�ى ال�اح� أو ال�ع�ى ال�اح� داللة واح�ة

ولق� ع�ف الّلغ���ن الّ��ادف وصّ�ف�ا ف�ه م�ّلفات ع�ی�ة ق���ا وح�ی�ا، مّ�ا ی�ّل على  .وال�هّ��

م�ج�دا في أسال�� الع�ب م�� الق�م؛ وق� اخ�لف األق�م�ن ح�ل اع��ار ال�ل�ات أّنه �ان 

  : **م��ادفات، وانق���ا إلى ف��ق��

ف�ع��ا أّنها و�ن اخ�لف� ألفا�ها فإّنها ت�جع إلى مع�ى   «��� وج�د ال���ادفاتف��� یُ  -

ل� �ان ل�ّل لف�ة مع�ى غ�� مع�ى األخ�� ل�ا أم�� أن ُ�عّ�� ع� شيء �غ��  )...( واح�

ل�ان� ) الّ��(غ�� ) الّ���(فل� �ان ) ال شّ� ف�ه): (ال ر�� ف�ه(وذل� أّنا نق�ل في . ع�ارته

 3» .فلّ�ا ُعّ�� ع� ه�ا به�ا ُعل� أّن ال�ع�ى واح�. الع�ارة ع� مع�ى الّ��� �الّ�ّ� خ�أً 

                                                           
   .145م���د فه�ي ح�از�، ص 1

 . الّ��ا�ع: والّ��ادف. ت�ع �ع�ه �عً�ا: ت�ادف الّ�يء*
ّ
 : قال األص�عي

ً
اب� : ُی���. تعاون�ا علْ�ه وت�ادف�ا ��ع�ى

 .)ر د ف: (مادة، 3م���ر، ل�ان الع�ب، م
 .22، ص1980ل� الّ��اد�، الّ��ادف في الّلغة، دار ال�ّ�ّ�ة للّ��اعة، �غ�اد، احاك� م 2

، اب� سّ��ه، اب� ع��ى : ال�����ن **
ّ
، اب� جّ�ي

ّ
 الفارسي

ّ
اله��اني، ق�امة ب� جعف�، اب� خال��ه، أب� علي

، اب� ُق���ة: وال����ون 
ّ
، ثعل�، اب� فارس، اب� األن�ار، أب� هالل الع���ّ�، الّ�اغ� األصفهاني

ّ
. ..اب� األع�ابي

، األلفا� ال���ادفة ال��قار�ة ال�ع�ى،: ُی���
ّ
  .  20-12ص ،1987، 1اعة والّ��� والّ��ز�ع، �دار ال�فاء لل�� الّ�ّماني

 في فقه الّلغة الع��ّ�ة وم�ائلها وس�� الع�ب في �المها، دار ال���   3
ّ
أب� ال���� أح�� ب� فارس، الّ�اح�ي

 .60، 59، ص�1997وت، ، ب�1العل�ّ�ة، �
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كلَّ ما ُ�َ��ُّ م� ال���ادفات فه� م� ال���ای�ات ال�ي ت��ای�   «إنّ  ه، إذْ وف��� ی���  -

�الّ�فات، ��ا في اإلن�ان وال���؛ فإّن األّول م�ض�ع له �اع��ار الّ���ان، أو �اع��ار ألّن 

  1» .�اد� ال���ة هُی�ن�، والّ�اني �اع��ار أنّ 

  :هير ال�ل�ات م��ادفات فاؤها الع��االُ��َ�ث�ن ش�و�ا وض�ا�َ� ��� اس��ووضع 

  .الّتفاق في ال�ع�ى ب�� ال�ل���� اّتفاقا تاّماا -

  .الّت�اد في ال���ة الّلغ�ّ�ةا -

  .االّت�اد في الع�� -

 لّلف� اآلخ� -
ّ
  2.أّال ���ن أح� الّلف��� ن���ة ت�ّ�ر ص�تي

م��ادف���،  -على س��ل ال��ال-) قع�(و) جل�(ففي الّ��� األّول ال ُتعّ� ال�ل��ان 

 .األعلى دون القیام، كمن كان متّكئا فیرفع جسمھ قلیالسفل إلى األانتقال من ألّن ال�ل�س 

  .، كمن كان واقفا فیقعدسفلاألإلى  ىعلاألھو االنتقال من أّما القعود ف

  . أّن ال�ل�ات ال���ادفة ال بّ� أن ت���ي إلى له�ات م�قار�ة ّ�انيال�ق��د في الو 

فق� ن�� في الع��ّ�ة ألفاً�ا ع�ی�ة م�قار�ة ال�ع�ى، ول�ّ�ها ل� ت��  الّ�ال�،أّما في و 

ی�� عل�اء الّ�اللة أن األلفا� ت��ّ�ر ف����� م� «  إذ ك�ل� ع��ما اس���مها األق�م�ن،

ال�عاني أش�اها ج�ی�ة ل� ت�� م� ق�ل، وأّن الّلف�ة ت��ا ح�اة م��ّ�دة، وهي أبً�ا في تغّ�� في 

 3» .ي ��ائ� اس�ع�الهادالل�ها وف

أّما الّ��� الّ�ا�ع ف�ع�اه أّن ال�ل�ة ال��ی�ة ال�ي ن��� م� ت���ٍ� لل�ل�ة األصل ال 

  . الّ��م والف�م، القّ� وال��ّ : تعّ� م�ادفة لها م�ل

 لأللفا� ق� أّد� إلى اع��ار األلفا� ال��قار�ة في ال�ع�ى م��ادفات
ّ
 إّن الّ��ّ�ر الّ�اللي

��ُ�ث أن ی��ّ�� العاّم أو أن ُ�عّ�� ال�اّص، أو أن ی�غّ�� م�ال الّ�اللة،  إذ ���ً�ا ما« 

                                                           
�وت،  م���رات ال����ة الع��ّ�ة، ب�، 1ع�� ال�ح�ان جالل ال�ی� الّ����ي، الُ��ِه� في عل�م الّلغة وأن�اعها، ج 1

 .403ص
  .66ل� الّ��اد�، الّ��ادف في الّلغة، صاحاك� م: ُی��� 2

 .21ل� الّ��اد�، الّ��ادف في الّلغة، صاحاك� م 3
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�فعل االس�ع�ال الّلغ�ّ�، ف���في ذل� الّ��ای� �الّ��ر�ج، ثّ� ُت��ح داّلة على مع�ى واح�، 

  1» .���ور الّ�م�

الّ��اه� م� ه�ا ال���ل� ال�� ��ّ�د مفه�ما للّ��ادف، ���� ل�ا أن َنُع�َّ ال��ادف م� 

مّ�ا ی�ّل -رغ� إن�ار ال�ع� له -الّلغ��ة ال�ي ت��ّ�ع بها م��لف الّلغات ال س��ا الّلغة الع��ّ�ة

سأورد في ه�ا ال��ول ال���ادفات ال�ي وقف� عل�ها و  .وغ�اها على ت�ّ�دها وت�ّ�رها ال�����ّ 

 
ّ
  ):ع��ن ال��ائ�(في ال��ء الّ�ال� م� آثار اإلب�اه��ي

  ص  الع�ارة  ع��ان ال�قال

  17  ...الع�اكو الّ��الأال إّن ف�سان ال�الم واألقالم، �ف�سان   اس�هالل

  

  

  

 
ّ
  الّ�عل�� الع��ي

  24  .الّ��ادو ال���ةوأمل�ها أف�ار خال�ة م� 

 ف�ه إبهام ال�عاني ال ال�قاص�، ص��حبّ�� لّ�اللة، ا واضح���ن 

  .غ��ض وال

25  

  

 ، و�ّل ما ب�ل �ع� ذل�عه�دو�ّل ما ��� في عه� االح�الل م� 

  .وع�دم� 

  

28  

  .�الع�ِل واإلن�افم�ألة األوقاف ) ...( فُ��ّ�� مع م�ّ�لي األّمة  

  

  : ج�عّ�ة العل�اء

  أع�الها وم�اقفها

  32  .ال�غ���و الّ���یلال ی��ّ�ق إل�ها 

  33  .مع ه�الء ص�اعو ن�اعال�اقع أّن ج�عّ�ة العل�اء ل� ت�ل في 

  34  .ال���ای�ة، وال��ارب ال���لفةت�ّ��� ال��عّ�ة م� ت�ح�� ال���ل 

  37  .الّ���و الّ��اب��عله رم�ا لل��اءة و 

م�قفها : ج�عّ�ة العل�اء

  م� الّ��اسة والّ�اسة

  39  .َمه��ة َذِل�لةفإّن ه�ه اللف�َة ت�قى 

  40  .العل� والع��ّ�ة �ِ�فاءال���ّ�ة  ُت�فيو الّ�ی�، ���ارالق�مّ�ة  َت�ُ��

أع�الها : ج�عّ�ة العل�اء

  وم�اقفها

  49  ...رجائهااألّمة، وم�ا�  آماله�ه الّ�الئع ال�ي هي 

                                                           
 .81، 80ل� الّ��اد�، الّ��ادف في الّلغة، صاحاك� م1
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  56   .مف��حة س���ةٌ ، وم���ف ه�ءٌ إّال  )...(وما ذل� ال��ع   ال�ج: ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی�

  60  .الّ��ّسالتو ال��ّ�عاتوأّنها ال تعاَلج ���ل ه�ه 

الّ�الثة في األد�ان 

  ال��ائ�

  64  .وق��ٍ  ع��ٍ كّل ذل� ع� 

  65  .هادٍ وال دل�ل  و�ق��� الَ�َ�اهل �ال

    .ل�الشى وان�ث�اإلسالم  يما لق (...)م� األذ� يول� أّن دی�ا لق

66  
  .ال��اه��وأص�ق  ال�الئلو�ّن م� أك�� 

  67  .م��فة عادلةوح��مة ال��ائ�   �الئع ومقّ�مات

 ال�ق��� 
ّ
ال���مي

 
ّ
  العاص�ي

  73  .ل����ه في ال��اج� م�اق�ةل�وح اإلسالم، و م�اف�ةهي 

  75  .لغا�ات ومقاص�إّن�ا ت�فعها 

  85  .معل�ل�ن وال�اق�ن  م�ل�ل�ن فأر�ع�ائة ألف م� م���ع األّمة   هل دولة ف�ن�ا الئ��ة؟

  

  ف�ل ال���مة ع� الّ�ی�

  123  .م�له حّ�ا �ل�قاوال ی�ضى له إّال أن ���ن  

  129  .م��لة، ون��� ل�جاله س�عة وم�انةإّن�ا ن��� لق�ائ�ا ح�مة و

  149  .م� غ��ها ال��فم� ال���مة و ال�ه�ة�اخ�الف ال���� م� 

  152  .ت����ا وته���األن�ا أوسع�ا تل� األدوات 

  183  .ت�ع�، د��ق�ا�ّ�ة ف��ا تّ�عيج�ه�رّ�ة ف��ا   خ��ان ف�� ال���؟

  188  .تأث�ُ�ه على الّ�ف�س ن��� الّ�ع�ات ال�ف�ِّقةُ  وَهى وَضُ�فَ فإذا   الق�ّ�ة ذاُت ال�ن� ال���ل 

  208  .ب�ّ��اته وح��ه�أتي   وشه� شاه�

  210  .هي الّ�هادات ال�ح��ة ال���ع واالنق�اد، وال��الغة في 

  215  .أر�ً�ا وع��ا، و�ف�ق أزهاَره ُح�ً�ا وج�اًال ما �ف�ق أف�اف الّ���ع   إلى أب�ائي الّ�ل�ة

  216  .تار�خ ب�اءو�عادة م�� و تع���إح�اء و

  221  .ت��حوال  ت���ال   الّلغة الع��ّ�ة في ال��ائ�

  232  .ن�ال�هاه�ه الف�ة و خّ�ةوم�   ال�عه� ال�اد��ي

  233  .ق���ة ع��قةل���ن ع�� ت�ف��ها    الّ�عل�� الع��ي وال���مة
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 ألّن ال�عل�� ع��ها 
ّ
    .لل���ر واإلناثإج�ارّ� إل�امي

  .�الّ��ه�ل والّ�����وتع��ه أدب�ا   234

  235  .ال��اجعات ك��تالّ��ّ��ات، و تعّ�دتو

  403  بّ�ً�ا في �ل تأو�ل م� تأو�التها،واضً�ا ) ...(ت�� ذل� ال�ع�ى  1حّ�ث�نا ع� الع�ل فإّن�ا ن���اه

  427  .م�ماهام� ذل� و ق��هاإلى ...  ثعل�ةفي �ّل ناد أث� م� 

  499  .ال��فّ�ق ، واله�� ال��ّ��ف���ع الّ��ل   وصف ق�ار تق���ها :فل����

  573  .وخ��ة ��اوة، و ن��ةفإذا هي �أع�اد الّ���ع، جّ�ة و  ح��ة الّ��م في اإلسالم

  

 في ���ة اس�ع�اله الّ��ادف، وذل� 
ّ
 ع� اإلب�اه��ي

ّ
ل��اء رص��ه ال ���لف الّ�افعي

ح�� اش�ّ� الّ��اف� ب�� األد�اء حّ�ى صار  ،�وف ال�ي سادت ع��هالّلغ�ّ� م� جهة، ولل�ّ 

إ�هار ال�ل�ة الّلغ�ّ�ة مع�اًرا لل�فّ�ق، وق� ���ن ه�ا راجعا إلى ���ة م�اوئ�ه وال��ّ���� في 

وسأورد . بها عل�ه�مّ�ا جعله ی�عّ�� اس�ع�ال �ع� الّ��اه� الّلغ�ّ�ة ال�ي ی�ّد  ،�الغة أسل��ه

  :أم�لة ع� الّ��ادف في ���ه ال���لفة

  

  صف�ة  ال��اب  الع�ارة ال�ارد ف�ها ت�ادف

 أّن األم�اج 
ّ
  1وحي القل� ج  ت��اح� وت��اص�خّ�ل إلي

  

37  

  46  ال�هارشة وال��اث�ةوما بّ� م� 

  109  درجاته� �ه ت��لفالّ�اس �ال�ال  ی�فاوتول� 

  10  2وحي القل� ج  ُ����، و���ن الق�ّ� قادرا و����و���ن الّ��ه �امعا و

  14  الّ��ّ� والّ�فعةُ��ع� ال��لُ� نفَ�ه مع�ى 

  14  ��السلها وأغاللهاوتق���ها ب�� وق� وآخ� 

    بها ی�تفعَ في روحي و ����َ ُخلق� ف�ه الق�رة على أن 

  أوراق ال�رد

60  

  131  م��ّ��ة م�أّن�ةو�ان� ی�ك ت��ّ�ك 

  181  الع�ابإلى  الّل�مو��ه� 



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

208 
 

  202  ح�مان آالمم�اب�ة و أوجاععل��اه في عل� أنف��ا 

  240  ذلّ و�ن  هانكان واثقا أّن خ��عه قّ�ة أ��ا و�ن 

  250  ق�ً�ا ودمامةً ثّ� ع�ى أن ت��ن أشّ� الّ��اء ف��ة أشّ�ه� 

    رح�ةورأفة ی��اش�نه 

  ال��اك��

37  

  53  ی�ّ�لم� ال�ل�قة و �غّ��

ول�� م�ضع  ش�ح و��انةإذ ل� ت�ضع في لغاته� م�ضع 

  غ��ض و�بهام

217  

  40  الّ��اب األح��  أناة وص��ت�ّ� ل��ض� في 

  64  أن���و أس�أنيف�عل� 

  38  ح�ی� الق��  في م�ان الّ���ّ واالرتفاع ق� ی�اه م� 

  60  ف���ای�اإث�اه�ا  ی��ایل ق�ل أن

  66  ی��ّ أو  ی�أّوهك�ا �ه� ف�ه القل� 

  72  الّ�اف�ةإلى ع��ه  الّ�قّ�ةإذ ت��ع� م� نف�ه 

ك�ا ال ی��� م� ال��اة إال ش�ف ه�ه ال���ة وعارها 

  لل���ء ال�اسل وال�ف��د ال��ان

120  

    

 ق� أك��ا م� اس�ع�ال ال���ادفات 
ّ
 والّ�افعي

ّ
وم� خالل ال��ول�� ن�� أّن اإلب�اه��ي

ُ�الح� م� ال�جهة الّ�اللّ�ة ال��ُص الّ��یُ� على ك�ا  «�ف�ل رص��ه�ا الّلغ�ّ� الّ��ّ�، 

ة وذل� �االس�عانة �ألفا� ت�ّ�ل أ�عاًدا رئ���ّ  -على الّ�غ� م� قّ�تها الّ�اتّ�ة-ت�ع�� الّلف�ة 

 
ّ
 للّ��ادف أال وه� خ�مة ال�ع�ى إّما  1» .لل�ع�ى األساسي

ّ
�اإلضافة إلى اله�ف األساسي

، أو ت���� الّ�اه�
ّ
 ق�  «�� ، ح�إ��اح ال�في

ّ
إّن ت�ادف ال�ل�ات في س�اق الّ�ّ� األدبي

ی�ّد� إلى تع��� ال�ع�ى وت�س�ع الّ�اللة وت�ّ�د الّ�ّ�، وق� ُی�ّد� إلى إزالة الغ��ض والّل�� 

                                                           
، ص 1

ّ
 ع�� ال���� اإلب�اه��ي

ّ
 .103ع�� ال�ل� ب�م��ل، الّ��� الفّ�ي
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 ق� راعى إلى جان�  1» .ال�اقع على إح�� ال�ل�ات ال���ادفة
ّ
وال�الح� أّن اإلب�اه��ي

،  الّ��ادف الّ��عَ 
ّ
: فال���ادفات في الع�ارات ال�ال�ة �ّلها م���عةال�� ���م ال�ان� ال��الي

فأر�ع�ائة ألف / وع�د، و�ّل ما ب�ل �ع� ذل� م� عه�دو�ّل ما ��� في عه� االح�الل م� 

وق� ت��ن ه�ه م��ة اخ�ّ� بها ع� الّ�افعي . معل�ل�ن وال�اق�ن  م�ل�ل�ن م� م���ع األّمة 

  . ال�� اك�فى في ت���ف الّ��ادف ���ح الغام� وت�ّ�� ت��ار الّلف�ة ذاتها في الع�ارة

2- 
ّ
  :ال����ك الّلف�ي

،
ّ
وق� حّ�ه  « ك���ا ما ن�� عّ�ة أش�اء لها االس� نف�ه وه�ا ما ُی�عى �ال����ك الّلف�ي

لّ�اّل على مع���� م��لف�� فأك�� داللًة على الّ��اء ع�� أهل أهل األص�ل �أّنه الّلف� ال�اح� ا

، فأّما ال�����ن له ف��ون أّنه *ولق� اخ�لف الّلغ�ّ��ن ح�ل الق�ل ب�ج�ده و�ن�اره 2».تل� الّلغة

رغ� غ�ى الّلغة الع��ّ�ة �ال�ف�دات، ف�عان�ها الّالم��اه�ة ف�ض� على م��ّل��ها إش�اك الّلف� 

�ة، شأنها شأن الّلغات األخ��، وأّما ال����ون ف��ع�ن ذل� في �اب ال�اح� ل�عان ���

   3.»ف�ان ماّدة صال�ة للّ��ر�ة والّ����� ع�� ال��غ�ف�� �ال��ّ��ات الّلف�ّ�ة«الّ��عة الّلف�ّ�ة،

�اع��ار ال����ك الّلف�ي �اه�ة داللّ�ة لها تأث�� في ال�ع�ى ال��اد، فإّن�ا ن�� 

 ق� وّ�فه 
ّ
م�اال على ال�ل�ات ) س�ع ال�ّهان(، وسآخ� مقاالت **في عّ�ة م�اضعاإلب�اه��ي

ال�����ة الّلف� ال���لفة ال�ع�ى، وسأحاول ب�ان العالقة الّ�اللّ�ة ب��ها م� خالل س�اق �الم 

اس�هّل مقاالته �ال��ی� ع� ذ�� الّ�اع� أبي الّ�ّ�� ال���ّ�ي قّ�ًة ح�ث� وق�  .ال�ات�

أراد : قال�ا «: �ساًنا في غا�ة ق���ة م� نه� األردن، فقال معّلقاق���ا، ح�� اف��س أسٌ� ف

                                                           
 ل�راسة الّ�ّ� ال�ع�ّ�، عال� ال���، القاه�ة، : �اد ع�� ال�ح�� م��وك، م� الّ��ت إلى الّ�ّ� م 1

ّ
ن�� ن�� م�ه�ي

 .57، ص1993
، ال 2

ّ
  .369ص �ه� في الّلغة، �ُ جالل الّ�ی� الّ����ي

، أب� ع���ة، ال�ل�ل، وم� ال������: م� ال������ *
ّ
ص��ي الّ�الح، : ُی���. اب� درس���ه: س����ه، األص�عي

  .303، 302، ص2009، ب��وت، 3دراسات في فقه الّلغة، دار العل� لل�الی��، �
 .304ص��ي الّ�الح، دراسات في فقه الّلغة، ص 3

 قـ� تهّ�ـ� فـي مقالـة َرْفًعـا أل� ال��ـاس ���ـ� أن �قـع ف�ـه القـار  **
ّ
 ال��ّـاني مـا هـ�؟ ومـا (� فـإّن اإلب�اه��ـي

ّ
ع�ـ� ال�ـي

 الع��ل لف�ن�ا، ول� أقف ) شأنه؟
ّ
 ال�ّ�اني

ّ
، و�ان ذل� في س�اق الّ����ة على ع�� ال�ي

ّ
على �اه�ة االش��اك الّلف�ي

  . على رأ� م�ه ص��ح على إن�اره لل����ك الّلف�ي
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ج سلً�ا، وق�م ض�اغ�ًة ُغْل�ا، أو��ها غا�اٍت ُغْلً�ا، كل�ا، رّوع قل�ا، ومّ�ق ِخلً�ا، وأوسع الُ�هَ 

 لف�ة  1 ».وذاد ع�ها أشاوَس ُغْلً�ا
ّ
ثالث مّ�ات، وت�ّد� األولى ) ُغْلً�ا(وق� وّ�ف اإلب�اه��ي

وه� اس� تف��ل لغال�، وتع�ي الّ�ان�ة ال��ائ� ) أغل�(ل�ة ال�ع�ى نف�ه وه� ج�ع والّ�ا

  . ال���فة األش�ار

 حاك� األردن ال�� �اع ق�ّ�ة فل����، فقال له 
ّ
وفي الّ��اق ذاته، ذّم اإلب�اه��ي

  «: م�ا�ً�ا
ّ
، وأزع�� ال�ّ�� م�ه� وال�ي

ّ
وت�ّ�ر في الع�ارة لف�  2 ».أغ��� َس�اة ال�ي

 ال�(
ّ
أش�افه، و�ع�ي الّ�اني الّ��� ال�� ما : ، و�ع�ي األّول الق��لة والق�م، وس�اة ال�ي)ي

  . ی�ال على ق�� ال��اة

 م�قاد، ال ��ل�
ّ
 س����ه م� �ل حاك� ع��ي

ّ
م� ال��� إّال االس�،  وواصل اإلب�اه��ي

ق� و  3»).الّ����ل(��ل� ومِلٌ� �أتِ�ُ�، وال ��ّج وال �ع��ُ�؛ َ��ُ�� ف�ه الّ����ل،  «: فقال ع�ه

مّ�ت�� وأّدت األولى مع�ى الّ����ه، والّ�ان�ة ف� الّ����ل ال�ع�وف في ) الّ����ل(ت�ّ�رت �ل�ة 

  .ال���ح والّ����ا، أ� أّن ال�ّ�ام الع�ب م�ّ�ُد ُدَمى ُی�َ��َّ� ف�ها

 الع�ب ال��ّ���� وال���غل�� �الّ��اعات الّ�اخلّ�ة، حّ�ى 
ّ
تقّ�ض�  «وان�ق� اإلب�اه��ي

األولى ال��ام، أّما الّ�ان�ة ف�ع�اها ) ال��ارب(وتع�ي لف�ة  4».ال��اربُ  ال��ارُب، و�ه��

وأّدت ال�ل�ة األولى مع�ى الّ���ذم وع�م االس�ق�ار والّ�ان�ة . ف�ع�اها ما ُ���ب �ه م� الّ��ف

  . أك�ل� ال�ع�ى وه� اق��ال اإلخ�ة األع�اء

  فـ�أ� أنّ ، علـى العـ�ِب ضـعفه� غّلـ� الغـ�بِ سـ�� تأّن وفي الّ��اق نف�ـه بـّ�� ال�اتـ� 

وتع�ــي لف�ــة   5» تهــ�م ال��ا�ــا ت�ــ�عل فــي ال��ا�ــا، وال. غ�ــ�ة العــاج� ال ت��ــي وال ت��ــي «

األولى أع�اق الّ�ـ�ر، والّ�ان�ـة مـا �ـان م����ـا �ـالق�س، و�ع�ـي ح�ّ�ـة ال����ـة وهـي ) ال��ا�ا(

  الع�� ة هين�ف قّ�ة في ص�ر ال����ة، وداللة ت���ف ه�ه ال�ل�
ّ
  .ع� رّد الغ�و الّ�ل��ي

                                                           
 .597صل��ائ�، م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ا 1
 .598، صنف�هال���ر  2
 .599، صل���ر نف�ها 3
 . 601، صل���ر نف�ها 4
 .601ال���ر نف�ه، ص 5
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 م� حال ال��� ف��� أب�اتا م� الّ�ع� ف�ها، قائال
ّ
  :ت�ّ�� اإلب�اه��ي

  �ـ�ــــفهــــــــال ت: دس��رها                         �� ــــــغ���ة �ال ثــــــم  «

  �؟ـ� ل�ـــــأن سْل ِس�فها                                     ��ـــــعلــــق�أن ال تـــــال ت

  1» لى دم�ـــــة عــــــــــــــأْغِ��َ   ْل َسْ�فها ب�� م�؟  ـــــــس

 
ْ
�ف(وق� اس�ع�ل لف��ي ْ�ف(���� الّ��� ��ع�ى ساحل ال���، و) الّ�ِ �ف�ح ) ال�َّ

��ّ�ك وال�ق��د م� الّ��اؤالت ه� أّن ال��� م��ّلة وال��افع ع�ها ل� . الّ��� ��ع�ى ال��ام

  .ساك�ا �ع�ُ 

 ن�اءه ألهل ال��� وذّ��ه� �أم�اده� ال�اض�ة، واس���� غفل�ه�،  ث�ّ 
ّ
وّجه اإلب�اه��ي

األولى ) األب�اء(ولف�ة  2» .ث�ل� األب�اء، �ا م�ارح األب�اء، ف�ّل أدوائ� م� أب�ائ�  «:فقال

ج�ع اب� وتع�ي ال�ل�، والّ�ان�ة هي اس� لق��لة فارس�ة اس����� ال���، وق� ق�� ب��� ه�ه 

الق��لة ال�عاد�ة بّ� الغ��ة في نف�س ال���ّ��� ودع�ته� إلى الّ�ه�ض حّ�ى ال ���ن�ا لق�ة 

  . سائغة ألّ� غاز

األولى ) عاد(وت�ّل لف�ة  3 » ...عاد ٌم ف�اأود� در  عاد،�ا «  :ثّ� تا�ع �المه قائال      

الس� الق�م ال�ی� س���ا ال��� ق���ا، و�ف�وا �اّ� فأهل�ه�، أّما الّلف�ة ال�ان�ة فهي م� عاد 

  .�ع�د ع�دا وع�دة، أ� رجع، وهي إشارة لعاق�ة ال���ّ���� وهي ال��ت الّ�ل�ل

�ا أخالف ل� ���� م�الف، «  :، فقالثّ� مّ�� ال��� ب��� إن�ازات األج�اد ل��ف��ه�      

األولى سّ� مأرب، أّما الّ�ان�ة فهي ) الّ��ّ (و�ق�� بلف�ة  4» .ب���� الّ��، وأح���� للّ�غ�ر الّ��ّ 

  . على أّن ال��� ق���ا �ان� ت��ّ�ع �الّ��وات واألم� ال�اج� ب�� الّ����� و�ق�� ال��ود، ودلّ 

 إلى ال��ی� ع� ل���
ّ
         :ا، وحّ�ر الّل��ّ��� م� الُف�قة، فقال له�ان�قل اإلب�اه��ي

ّ�، أو ت�ّسع�ا الّ�ّ�، ف�قع�ا في الّ�ق  أن ت��لف�ا في ال�ّ�، ... أُع�ُ�ك�  « ... ف��ض�ا �ال�ِّ

وآ�ة اس�ق�ار ال��اء، ) ال��اء(، إّن الّ�ّ� عالمة )الّ��ّ (وأع���� أن ت�ض�ا �ال�ف�، وال تق�ل�ا 

                                                           
 .��604 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم� 1
 .605ال���ر نف�ه، ص 2
 .607، صال���ر نف�ه 3
  .607صال���ر نف�ه،  4
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�ّ (وق� جاءت لف��ا  1».ّ�، وخالك� ذمّ فاجه�وا في إث�ات الّ�  ���� الّ��� ��ع�ى ج�ء ) ال�ِّ

�ّ (الّ�يء، و �ف��ها ��ع�ى الّ��ع، ف�ّل�ا على أّن م� ت�ّ�ل ع� أخ�ه م� أجل القل�ل ) ال�َّ

مّ�ت�� فأّدت في ال�ّ�ة األولى مع�ى ) ال��اء(ك�ا وردت لف�ة . م� ال�اّدة، حّل الّ�قاق ب��ه�ا

اإلع�اب ال�ي دّل� على الّ�فعة وال��ّ�، وأّدت في ال�ّ�ة الّ�ان�ة مع�ى ال���ان  عالمة الّ�ّ� في

   .والع��ان ال�ي دّل� على االس�ق�ار واألم�

 في ه�ه ال�قاالت دورا مهّ�ا في إب�از ال�ع�ى، إذ تأتي ه�ه 
ّ
أّد� ال����ك الّلف�ي

، ��ا أغ�� ل�ق��ة الّ�اللة، ف�ال ع� جان� -على اخ�الف معان�ها–األلفا� 
ّ
ها ال��الي

 . ال�ع�� الّلغ�ّ� �إع�اء الّلف�ة ال�اح�ة معان عّ�ة
ّ
وأش�� إلى أّن م� ف�ائ� ال����ك الّلف�ي

الّ��ر�ة وه� إخفاء ال�ع�ى ال�ق��د ال�ع��، ��ع�ى ق��� غ�� م�اد، وم�ال ذل� ق�ل 

 
ّ
 ل�ن�� إذا �قي في ال��ل� «: اإلب�اه��ي

ّ
: لها مع��ان) �ال��ل(و�ل�ة  2».و�ّن الع��ي

ال�ع�ى الق��� م�ان ال�ل�س، وال�ع�ى ال�ع�� وه� ال�ق��د ه� م�ل� األم� ال�ّ���ة ال�� 

 فل� أقف على ه�ه الّ�اه�ة ح�� ما اّ�لع� . ����ع ف�ه األق��اء على الّ�عفاء
ّ
أّما الّ�افعي

  .عل�ه

  :*اإلت�اع -3

-وت���ه رونقا، وه� ت�ا�ع لف�����عّ� اإلت�اع م� الّ��اه� الّلغ�ّ�ة ال�ي ت��� ال�الم   

ت�ّ�ى الّلف�ة األولى و  وت��ابهان في ال�زن والّ�وّ�، ت��ال�ان في الع�ارة، -في غال� األح�ان

ولق� اس�ع�ل�ه الع�ب م�� الق��� في أسال��ه� به�ف تق��ة �المه� . م���ًعا والّ�ان�ة تا�ًعا

ففي الّ����ِ� ن�� أّن الّلف���� له�ا ال�ع�ى وت����ه، مع اإلشارة أّن الّ����َ� غ�ُ� اإلت�اِع، 

ال�ع�ى، أّما في اإلت�اع فق� أج�ع الّلغ�ّ��ن على  فه�ُ نف�ه، ف���� االس�غ�اء ع� إح�اه�ا و�ُ 

   ل��ان �انٌ ـــفالٌن ش�: فق�ل الع�ب. �ف ال����ع وت�ك الّ�ا�عــــال ���ز حــــأن ال إف�اد للّ�ا�ع، ف

                                                           
  .611، ص� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم�� 1
 .609، صال���ر نف�ه 2

ِس�ُت في إث�ه؛ واّت�عه وأت�عه وت�ّ�عه قفاه : ت�ع الّ�يء َتَ�عا وت�اعا في األفعال، وت�ع� الّ�يء ُتُ��عا: اإلت�اع لغة *

. م�ل ح�� ��� وق��ح ش��ح: واإلت�اع في ال�الم... م�ل ردف�ه وأردف�ه: وت�ع� الّ�يء وأت�ع�ه... وت�ّل�ه مّ��عا له

  .  419 – 416ص) ت ب ع(، ماّدة 5، ج1م���ر، ل�ان الع�ب، م اب�: ُی���
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  . فالن ل��ان: ل�ام� اإلت�اع، ول�� ل� �ق�  

اخ�لف� اآلراء ح�ل العالقة ب�� الّ�ا�ع وال����ع م� ح�� ال�ع�ى، ف�أ� �ع� 

فلف�ة ) ح�ٌ� ���ٌ : (وم�ال ذل� ق�ل الع�ب 1».ال �ف�� مع�ى أصال « الّلغ�ّ��� أّن الّ�ا�ع

جعلها تأخ� مع�ى ال����ع، ألّن األصل ) ح��ٌ (ورودها �ع� لف�ة  ول��ّ  ال مع�ى لها،) ���ٌ (

ا أ� خل� الّ��� �الّ�ق��) ��ٌّ (ه� لف�ة  أّن الّ�ا�ع  «ورأ� ال�ع� اآلخ� . م� �ّ� ی�ّ� ���

   :و��ه� ه�الء إلى تق��� الّ�ا�ع ذ� ال�ع�ى إلى ق���� 2».ق� ���ن له مع�ى وق� ال ���ن 

والق�� الّ�اني ال ی�ادف ف�ه الّ�ا�ع م���عه  )...( �ادًفا لّلف� ال����عق�� ���ن ف�ه الّ�ا�ع م «

إّن ال��� : (وم�ال الق�� األّول الق�ل 3».غ�� أّنه ال �ف�د أ�ً�ا ���غ�ه. بل ���لف مع�اه�ا

ال �ارك هللا : (أما الق�� ال�اني ففي ق�ل الع�ب. ف�اع وذاع �اله�ا ��ع�ى ان���) ذائعٌ  شائعٌ 

  .ف�ع�اها سال�) تارك(مع�اها جعل ف�ه ال���ة وال���، أّما لف�ة ) �ارك(لف�ة ف) اركف�� وال ت

و��ل� اخ�لف الّلغ���ن في ت�اثل الّ�ا�ع وال����ع م� ح�� ال�زن، إذ رأ� ال�ع� 

، ب���ا ت�اهل اآلخ�ون فل� ������ا )َعْ��ان ن��ان( :ض�ورة ت�ا�قه�ا في ال�زن �ق�له�

وت��ر اإلشارة إلى أّن ه�اك م� ال �عّ� ). س��ا س�م�ا( :� �ق�له�في اإلت�اع ه�ا ال��اب

حّ�اك :( إت�اعا إذا ُفِ�َل ب�� الّ�ا�ع وال����ع ���ف ع�ف أو جّ� أو غ��ه�ا، فق�ل الع�ب

  .*م��لف ف�ه) هللا و�ّ�اك

 ق� أولى اه��اما به  
ّ
ا رغ� أّن �اه�ة اإلت�اع ل� ت�د ����ا ع�� األد�اء، إال أن الّ�افعي

إلى حّ� ما، و��ه� ذل� م� خالل ت���فه ع�ارات اإلت�اع ال��ه�رة ع�� الع�ب الق�ماء، 

و�ه� الّ���ان زاهً�ا عابً�ا  «: �ق�ل -م�ال–واب��ع أخ�� ل���م أف�اره و�قّ�� أسل��ه، ف���ه 

، وتع�ي )خائًفا وح�ًرا(إت�اعا ح�� تع�ي األولى ) نقّ�ا(و) تقّ�ا(ونالح� في �ل��ي  4».تق��ا نق��ا

                                                           
  .415ص ، القاه�ة،3، دار الّ��اث، �2ال��ه� في عل�م الّلغة وأن�اعها، ج ،جالل الّ�ی� ال����ي 1
، د�، ب��وت،  ،ح��� نّ�ار 2

ّ
  .49ص ،1981دراسات لغ��ة، دار الّ�ائ� الع��ي

  .50، 49ص ال��جع نف�ه، 3

م� ��اب ال��ه� في اللغة ) مع�فة اإلت�اع(في آراء الّلغ�ّ��� ح�ل اإلت�اع ���� الع�دة إلى ف�ل لل��ّسع أك�� *

  .425إلى  414وعل�مها ل�الل ال�ی� ال����ي،  م� ص
 .169، ص��2فى صادق ال�افعي، وحي القل�، جم 4
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، ول�� �ان الّ�ا�ع ه�ا ال ���ل ال�ع�ى نف�ه مع ال����ع إّال )صافً�ا خالً�ا م� شائ�ة(ال�ان�ة 

�ان أّن وروده�ا به�ه الّ��غة أّد� داللة الّ����ة م�  ه�ه الّ�فات ال�ي ال ی��ّ�ع بها الّ��

  . فقّ�� ه�ا ال�ع�ى، ف�ال ع� اإل�قاع ال��س�قي ال�� ت��لّ�ه األذن

: وم�ل ه�ا الّ��ع م� اإلت�اع ن��ه في �الم الّ�افعي ع� خ�لة �ع� ��اب ال��ائ�

 1».إّال أّنه ��أب الّ�اس ع��نا �ان ���� ال��ب في الع�ل سهال مهال �ال��ب في الق�ل «

و��نه�ا جاءتا م�الزم��� . تع�ي الّ��ّ��) مهال(، و�ل�ة تع�ي األم� ال����) سهال(ف�ل�ة 

  ).  مهال(ت��ادر إلى الّ�ه� دون تف��� �ل�ة ) سهال(راجع إلى شه�ته�ا، إذ ���ّ�د ذ�� �ل�ة 

وما ع��ون وثالث�ن م� ف��ات ه�ا ال�م�  «: و��ل� ق�له ع� �اه�ة الع��سة  

فاألولى ، )ال�ائ�(و) ال�ائ�( دف في �ل��يفال ت�ا 2».ال�ائ� ال�ائ�، ال�� ��� ف�ه الّ�واج

  .  خ�م ال�ع�ىا م�س�ق��  انغ� اإلت�اع أضفىتع�ي ال���ّدد، وتع�ي الّ�ان�ة ال�اس� الّ�اك�، إّن�ا 

وق�ى ساعة أو ساع��� ب�� أی��  « :وقال أ��ا ���ي ع� م��م ُقِ�َ� عل�ه

الّل��� ) الّلّ��ة(و) الهّ��ة(واإلت�اع ه�ا ب�� لف��ي  3».ال��ّقق�� ��أل�نه األس�لة الهّ��ة الّلّ��ة

وال�الح� م� ه�ا ال��ال أّن ال�ات� تعّ�� تق��ة . له�ا ال�ع�ى نف�ه وه� الّ�هل غ�� الّ�ع�

مع�ى الّ�ه�لة �إرداف ال�ل�ة الّ�ا�عة ��ل�ة ت�ادفها، مع العل� أّنه ال ���� االس�غ�اء ع� 

  ).  األس�لة الهّ��ة(، ونق�ل )األس�لة الّلّ��ة(ألّن�ا ال نق�ل ) الّل��ة(واالك�فاء ��ل�ة) الهّ��ة(كل�ة

ف�ا  «: وم�ل ه�ا ال��ادف ب�� الّ�ا�ع وال����ع ن��ه في ق�له ساخً�ا م� شع� العّقاد  

ش�قي �قّ�� الف� �أّنه ف� ال����، والعّقاد أراد م�ل� .. .في ��اب�ه وال في شع�ه إال الَ�ْ�َ� َلْ��َ 

الل��� ) ل��(و) خ��( فق� جاء اإلت�اع ب�� �ل��ي  4» !�ي ول� ثغ� ش�هاء ف�هاءثغٍ� �ع

الل��� تع��ان ال��أة الق���ة، رغ� أّن ) ف�هاء(و) ش�هاء(تع��ان الّ��ب ال��ی�، و�ل��ي 

 �ه ���� ب�وز األس�ان، إالــــ��ا الّ�ان�ة تع�ي ق�ح الف� وحـــــــه، ب�ــــاألولى تع�ي ق�ح �ّل ال�ج

  . أّد� إلى تق��� داللة ال�ل���� أال وهي الق�ح) ش�هاء(ال�ي س�ق� �ل�ة  )ثغ�(أّن �ل�ة 

                                                           
 .266، ص��2فى صادق ال�افعي، وحي القل�، جم 1
 152، ص1ج ��فى صادق ال�افعي، وحي القل�،م 2
 .262، ص��2فى صادق ال�افعي، وحي القل�، جم 3
 .��60فى صادق ال�افعي، على الّ�ف�د، صم 4



 : الف�ُل الّ�ال�
ّ
 والّ�افعي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� اإلف�ادّ� في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

 

215 
 

ال�ال ال���� حاجات  « :وم� اإلت�اع ال�� ی�قارب ف�ه مع�ى ال�ا�ع وال����ع ق�له

) مع�ودة(وق� أّدت ه�ا لف�ة  1».ك���ة، وحاجات ه�ا اإلن�ان الّ�ع�ف مع�ودة م��ودة

مع�ى ال�عّ�� ���ود، فه�ا الّ��ا�ه في ) م��ودة(مع�ى الُ�ْ��اة �ع�د معّ��، وأّدت لف�ة 

  . الّ�اللة قّ�� ال�ع�ى أك��

ع� اإلن�ان   م��ا�ع��� �ال�ع�ى نف�ه في ق�له) الّ�غ�(و) الّ�غ�(و��ل� جاءت �ل��ا 

ّما أن ���ي على ما ت�ّ�ل ف���ن أمام �ّله وألنفه و� « :ع لق�ان�� ال���عة� ��عل�ه الال�� 

وق� فّ�� ه�ا اإلت�اع في هام� الّ�ف�ة �أّن الع�ب ح���ا �ع��ون  2».�ع� ذل� الّ�غ� الّ�غ�

) دغ�ا(رغ�ا ألنفه، و�ذا اس�ف�ل الغ�� أت�ع�ها ��ل�ة : ع� إج�ار ش�� ما �إذالله قال�ا

  . رغ�ا دغ�ا: فقال�ا

 فل�
ّ
على أم�لة ����ة ل�اه�ة اإلت�اع إذا أخ�نا �ال�أ� ال�� ع��ه أقف  أّما اإلب�اه��ي

�ق�ل �أْن ال إت�اع إذا ع�ف ال����ع �الّ�ا�ع، وأذ�� م�اال واح�ا في ق�له ساخ�ا م� م���مة 

ول� ت�أ أن ت�ل� أب�اءها �أب�ائ�ا ف�ه، ل�ق�� الّ�ل�ل  «: ال�عل�� ال�ي وضع�ها ف�ن�ا في ال��ائ�

، ح�� إّن الّ�ل�ل على )ال�اضح(ل�ق��ة لف�ة ) الفاضح(ف�اءت لف�ة  3».ال�اضح الفاضح

  .ع���ّ�ة ف�ن�ا في س�اس�ها �ان وف�ح في الّ�ف��� ب�� الف�ن�ّ��� وال��ائ�ّ���

  :*الّ�خ�ل وال�عّ�ب-4

 ال�� دخل الع��ّ�ة دون تغ��� «�عّ�ف الّ�خ�ل �أّنه 
ّ
 ع�ه و���لف 4 ».الّلف� األج��ي

 ال�� غّ��ه الع�ب �الّ�ق�، أو الّ��ادة، أو القل�« أّنهال�عّ�ب في 
ّ
أ� ع��  5».الّلف� األج��ي

                                                           
 . ��37فى صادق ال�افعي، ح�ی� الق��، صم 1
 .105ال���ر نف�ه، ص 2
، ع��ن ال��ائ�، ص 3

ّ
  .235م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

ُعْ�ُت إلى الّلغة األصل للّ����� ب�� ال�عّ�ب في حالة ع�م م�ا�قة ال�ل�ة �الع��ّ�ة ن���تها �الّلغة الف�ن�ّ�ة، *

. معّ��ٌة إذا قابل�اها �ال�ل�ة الف�ن�ّ�ة، ل�ّ�ها دخ�لة إذا قاب�اها �ال�ل�ة الّالت��ّ�ة -م�ال–) د��ق�ا�ّ�ة(والّ�خ�ل، ف�ل�ة 

  (syndicat)في الف�ن�ّ�ة �االس� نف�ه ت�ج� ) سان���ة(ب���ا �ل�ة 
ّ
، ه�ا (syndic)فل� أع��� االس� الّالت��ي

 فاع���ت اللغة اإلن�ل���ة للّ����� ب�� الّ�خ�ل وال�عّ�ب �اع��ارها اللغة 
ّ
، أّما ����ص الّ�افعي

ّ
�ال���ة لإلب�اه��ي

 .  األج��ّ�ة األولى ل�� ال��ارقة
 .31، ص2004، 4س��، م� مقّ�مة الّ��عة األولى، م���ة الّ��وق ال�ول�ة، �م��ع الّلغة الع��ّ�ة، ال�ع�� ال� 4
 .103صع�� ال�ل� ب�م��ل، ال��� الف�ي ع�� ال���� اإلب�اه��ي ، 5
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: ات، ف��الفي ب��ة ال�ل�ا تغ���ً  الع��ّ�ة مّ�ا ُ��ِ�ث ناوز أ �ل�ات أج��ّ�ة ت�اغ علىتع��� 

وال�الح� أّن ن�قها ل�  (Oxygène) دخ�لة وق� جاءت م� ال�ل�ة الالت���ة األك���� كل�ة

  ). Capitaine(وتع�ي قائ� ال�ف��ة، فهي معّ��ة م� الّالت��ّ�ة ) ق��ان(أّما لف�ة  .ی�غّ��

 في مقاالته ألفا�ا ت�ّ�ع� ب�� الع��ّ�ة والّ�خ�لة ال�ي ف�ضها 
ّ
لق� وّ�ف اإلب�اه��ي

 ���� 
ّ
 الّ�ائ� ت�� سل�ة االح�الل، وأخ�� معّ��ة دخل� ال�ع�� الع��ي

ّ
ال�اقع الّ�قافي

الّ�راسة الّ�اللّ�ة ال�فه�مّ�ة لع��ن ال��ائ� ال بّ� لها م� و  « .الّ�قافات األخ�� االح��اك مع 

 ت�ج� ش�وحه وت�ّ�راته في ال�عاج� والق�ام��، و�ع� 
ّ
�ع�ی� ج�ه����، �ع� لغ�ّ� مع��ي

و��في س�اقي اس�ع�الي ی�ت�� �ال��اة الع�لّ�ة والّ��اذج الّ�ل��ّ�ة ال��ّ��ة ل���ّ�ة الّ��خ 

��ي وثقافاته، وال���� العاّم لأللفا� وال�ل�ات ال���ع�لة وق�رتها على إفادة ال�ع�ى اإلب�اه

  أ�ْ  1».ال�ق��د �غ�ض اإلق�اع وال�أث�� في ال��لّقي
ّ
 �سائ ح�� عّ�� ع� واقعأّن اإلب�اه��ي

 في الّلغة األصلّ�ة خ�ار �ل�اٍت دخ�لًة ل�� ض�ورّ�ا أن ی���� مع مفه�مهاا
ّ
  .الّ�اللي

 م� اس�ع�الأك�� ا
ّ
الُ�عّ��ة �الّالئ�ّ�ة ال�ي أصلها  ���ل�ات الّ��اسّ�ةال إلب�اه��ي

وتع�ي ف�ل الّ�ی� ع�  (Laïcité)ثّ� صارت في الف�ن�ّ�ة  (Laicus)م� الّالت��ّ�ة 

والّ����ات�رّ�ة ال�ي تع�ي ت�ّ�� ال�اك� وت�ّل�ه وق� جاءت م� الّالت��ّ�ة  الّ��اسة،

)Dictatura(  ن�ّ�ة وصارت �الف�(Dictature) ووّ�ف �ل�ات أخ�� دخ�لة �الّ���ق�ا�ّ�ة ؛

وتع�ي ح�� الّ�ع�، وال�ي صارت في الف�ن�ّ�ة  (dēmokratía)ال�ي أصلها م� الّالت��ّ�ة 

(Démocratie)ح�� اّدع� أّنها دولة الئ�ّ�ة  ، وق� اس�ع�ل ه�ه ال�ل�ات لف�ح نفاق ف�ن�ا

 وت��ّل� على الّ�ع� ال�� اح�ّل�ه 
ّ
ود��ق�ا�ّ�ة، مع أّنها ت��ّخل في ش�ون الّ�ی� اإلسالمي

- الّ���ق�ا�ّ�ة ال����ات�رّ�ة - معا- كأّني به�ه ال���مة الالئ�ّ�ة ال����ّ�ة «: �القّ�ة، إذ قال

... ار اإلسالمّ�ة ال�ّ�ة في د�ان�هات�مي ب���ها إلى ما وراء ح�ود ال��ائ� م� األق� -معا

  2» .الّ�ی� وتق�ل هّ� ح��مات وأنا ح��مة، وهّ� ی��ّ�ف� في الّ�ی�، فأنا أت�ّ�ف في

                                                           
 م� خالل  1

ّ
 واالس�ع�ال ع�� ال���� اإلب�اه��ي

ّ
ع�� هللا ب�خل�ال، العالقة ب�� الّلف� وال�ع�ى ب�� ال�فه�م ال�ع��ي

 م�ّ�ر األذهان وفارس ال��ان،  :ع��ن ال��ائ� ض��
ّ
ال��ل� األعلى لّلغة اإلمام الّ�ائ� دمحم ال���� اإلب�اه��ي

 .63، ص2009الع��ّ�ة، ال��ائ�، 
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��ق�ا�ّ�ة، ول�� في دة و ئ��ّ زع�� اإلدارة أّنها الال�فارقة واض�ة ح�� أّن ونالح� 

  .في ال���ت���ّ� �ّخل في الّ�ی� و �ال�اقع ت

 في مقاالته وم� ال���ل�ات الّ�خ�لة
ّ
  :ال�ي �ّ�رها اإلب�اه��ي

  . (Syndicat)الّ�ان���ة وتع�ي الّ�قا�ة، وهي مأخ�ذة م� الف�ن�ّ�ة-

  .(Décret)د���� أ� ال��س�م، وهي م� الف�ن�ّ�ة   -

  .(France)ف�ان� وتع�ي ف�ن�ا  -

  . (Diplomatie)ال�ی�ل�ماس�ة م� الف�ن�ّ�ة  -

ال�اك� ال�� عّ��ه الع��انّ��ن على م��قة م� م�ا�� ( ل�ا�سل�ة االّ���ّ�ة تع�ي �و  ال�ایل�� -

  ).�نف�ذه

  .وتع�ي ال�اك� ال���ّل�  (Dictateur)د���ات�ر -

أو الّ�ل�ة الّ�ی�ّ�ة ) ح�� هللا(وتع�ي  (theokratía) ال�ي جاءت م� ال��نانّ�ة ال���ق�ا��ة -

  . �ال�فه�م ال��ی�

عاش�ها ال��ائ� في  ال�ی�ام��ّ�ة الّ��اسّ�ة ال�ي ه�ه ال�ل�ات الّ�خ�لة وال�عّ��ة على ت�لّ 

 أوائل الق�ن الع����،ح�� تأّث� ال����ع ال��ائ�� �القام�س الّلغ�ّ� 
ّ
م�حلة الّ��ال الّ��اسي

، ���� عامل اله��ة، وان��ار ال��� وال��ّالت الف�ن�ّ�ة
ّ
  . الف�ن�ي

 (Dossier)اللغة الف�ن�ّ�ة ��� �ل�ة الّ�وسي الّ�خ�لة م� فأّما في ال��ال اإلدارّ�، 

 ق�� بها ب��وق�ا�ّ�ة اإلدارة، ح��
ّ
   :قال ع�ها  ال�ي تع�ي ال�لّف اإلدارّ�، ول�ّ� اإلب�اه��ي

وما رأی�اها ت�فل في ه�ه ال��ائف �العل� وال �ال�فا�ة الّ�ی�ّ�ة، و�ّن�ا ت�فل ��يء واح�، ه�  «

ل�� �االع��اد  ة الّ�اتّ�ة ل�الِ� ال���فة،وق�� �الّ�وسي ه�ا الّ���  1»".الّ�وسي"ما ��ه� �ه 

 معارض م�ال، ��عل ال��قّ�م للع�ل 
ّ
، فاالن��اء إلى ح�ب س�اسي

ّ
على مع�ار غ�� م�ض�عي

  . م�ف�ًضا ألّنه ل�� م�ال�ا لف�ن�ا

 �ل�ة أخ�� دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة وهي الّ����� 
ّ
 (Service)ك�ا وّ�ف اإلب�اه��ي

  . ال��ّل� لإلدارة الف�ن�ّ�ة وتع�ي الِ��مة، للّ�اللة على
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 �ل����
ّ
، اس�ع�ل اإلب�اه��ي

ّ
دخ�ل��� م� الف�ن�ّ�ة ه�ا  وفي ال��ال اإلعالمي

وتع�ي ال���اع، في ���� م�  (Radio)أ� الهاتف، وال�ادی�  (Téléphone)الّ�لف�ن 

جاءت ل�لة الّ�الث�� م� شع�ان، ف�ات� ج�عّ�ة العل�اء « : ون�� ه�ا في ق�له. ال��اضع

وه�ا ی�ّل على أن ه�ا االس�   1» .م�ا��ة �����ها ال�� ال ُ�غل� حّ�ى ُتغل� م�اك� الّ�لف�ن 

  . كان ���ع�ل به�ه الّ��غة ل��اث�ه آن�اك

 وق� شاع� في ف��ة االح�الل �ل�اٌت لها عالقة �األم� ال�ي جاء أك��ها ضّ� م�ّ�اها

 وال�ي تع�ي الّ���ة، ق� أوردها (Police) ت�اما، ف��ال �ل�ة ال��ل�� الّ�خ�لة م� الف�ن�ّ�ة

 ����ة ل����ّل بها على ق�ع الّ�ل�ة وت���� ال��ائ�ّ���، فقال في إج�ار ال��أة 
ّ
اإلب�اه��ي

َأَف����ون �إع�اء ال��أة ال��ل�ة ورقة االن��اب أن �����ها مع الّ�جل في  «: على االن��اب

� القائ� وته�ی�ه، وم� زم��ة ال�اك� ؟ أم ه� ����ونها على الّ�المة م� نه)الّ�ع�(ه�ه 

  .، فع�ض ت�ف�� األم� لل�اس فال��ل�� ی�ع�ه�2»وس�ا�ه ووع��ه، وم� ع�ا ال��ل��

�اإلضافة إلى �ل�ات دخ�لة وأخ�� معّ��ة ُت�خل الّ�ه�ة في الّ�ف� وت�ّل على 

  :االس���اد م�ل

  .��ةوتع�ي م�اف� ال�ّ ) Commissaire(ال��م���� دخ�ل م� الف�ن�ّ�ة  -

  .أ� الّ�رك  (Gendarmerie)ال���رمة معّ�ب م� الف�ن�ّ�ة -

أ� قادة الع���، وه� ج�ع ج��ال وه� دخ�ل  (Géneraux)ج��االت معّ��ة م� الف�ن�ّ�ة  -

  . (Géneral)م� الف�ن�ّ�ة

qĭrba)ال���اج معّ�ب م� أصل ت��ي  - ̄c̆) أ� الّ��� ال�� ی�م� للق�ع والعقاب.  

 �ل�اتأّما في ال�ان� 
ّ
، فق� وّ�ف اإلب�اه��ي

ّ
دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة م�ل  االج��اعي

للّ�اللة على رف�ه للّ����� الع���ّ� ) الّ�ّ�ان األصل���(ال�ي تع�ي (Indigènes) أن���ان 

و�ل�ة أن���ان ه�ه في قام�س االس�ع�ار وفي أل��ة «  :ال�� ان��ه االح�الل، ح�� قال

ه�ا الع��� الّ���� ال�� أوقع�ه األق�ار وت�ّ�فات الفّ�ار ح�اته الّ�غاة هي ن�� وت�ق�� ل
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ّ
ز�ادة على �ل�ات أخ�� دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة م�ل ال��ل�ن  1».في ق��ة االس�ع�ار اإلف�ن�ي

(Colons)  أ� ال�عّ��ون، والف�ن�(Franc)  وهي ع�لة الف�ن�ّ���، والّ�ا�(Thé)  أ�

  . أ� ج�ث�مة (Microbe) الّ�ا�، وم���وب 

، ن�ـــــ� م�ـــــ�ل�اٍت ���ـــــّ�ًة م�ـــــلو 
ّ
أكل��جـــــي وهـــــ� دخ�ـــــل مـــــ� : فـــــي ال��ـــــال الـــــّ�ی�ي

إّن اإلســالم دیــ� «:  أ� ن�ــام الق�اوســة فــي الّ��انــة ال��ــ��ّ�ة، فــي ق�لــه (Clergé)الف�ن�ــّ�ة

 س�حٌ 
ّ
 " ول�� ف�ه ن�ام د��ق�ا�ي

ّ
وال�الحـ� أن ال�اتـ�  ،2» .م��ـّل� ��قّ�ـة األد�ـان" أكل��جـي

، بــل مــ� أجــل االن�قــاص مــ� ق��ــة الّ�ــ�ف 
ّ
ی�عّ�ــ� اســ�ع�ال هــ�ه ال�ل�ــة ال ل�ع�اهــا ال�ق�قــي

 م���ّ� م�اٍف لل���ق�ا�ّ�ة والّالئ�ّ�ة الّل��� یّ�ع�ه�ا
ّ
 ألّنه خاضع ل��ام دی�ي

ّ
ك�ا ن�ـ� . الف�ن�ي

لّ��ـار� الـ�� ی���ـي وهـ� أحـ� مـ�اه� ا (Catholique)ال�اث�ل�ـ� : كل�ات دخ�لة أخـ�� م�ـل

ـــــــــــل  ـــــــــــة م� ـــــــــــة، وأخـــــــــــ�� معّ�� ـــــــــــاه ف�ن�ـــــــــــا مـــــــــــ�ه�ا للّ�ول ـــــــــــة وت��ّ� ـــــــــــى ال����ـــــــــــة ال�ومانّ� إل

   .وهي ن�ع م� ال��ائ� (Cathédrale)كات��رائ�ة

 رغ� ع�م اس�ع�الها في 
ّ
ون�� أ��ا عّ�ة �ل�ات معّ��ة أو دخ�لة وّ�فها اإلب�اه��ي

 ول
ّ
وأق�� عل�� �الّ��ر  «: لّ����ة، ف��الأوسا� ال����ع، وه�ا ل��ق�� الّ�غ� ال��س�قي

... والّ��ر، والقان�ن ال����ر، والقای� وال����ا��ر، ال�� شِ�ع فان�فخ فأص�ح إم��ا��ر

وأسأل� �ال��ر والّ��ر، والّ���ان ال����ر، وش�خ ال�س��ر، في م��� وت���ر، و�أم��� 

م���، : �َ� ف�ن�ّ�ا قل�ا ل� �او�ن �... وهات�ر، و�ّل د���ر، ��ّ�ى �اس��ر، و�ّل د���ات�ر

  3» .تع��ل الّل���، ل�� مّ�ا ��ّ�ف الّ����

  .وتع�ي اإلدار�ّ  (Administrateur)ال����ا��ر معّ��ة م� الف�ن�ّ�ة  -

  (Imperator)إم��ا��ر دخ�لة م� الّالت��ّ�ة  -
ّ
  .وهي رت�ة لقائ� ال��� الّ�وماني

وتع�ي ) َور(وتع�ي القاع�ة و) َدس�(�ل��ي الّ�س��ر دخ�لة م� الفارسّ�ة م�ّ��ة م� -

  .صاح�

  .وتع�ي ه�ا الّ����) Docteur(د���ر  دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة  -
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  .وتع�ي ه�ا الّ�ّ��  (Maitre)م��� دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة  -

  .وتع�ي الّ�سالة (Lettre)الّل��� دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة  -

  .وتع�ي ه�ا الّلق� والّ�ت�ة (Titre)الّ���� دخ�لة م� الف�ن�ّ�ة  -

، وق� �ع�د ال��� إلى   
ّ
 الّ�خ�ل وال�عّ�ب �الق�ر نف�ه مع اإلب�اه��ي

ّ
ل� ی�ّ�ف الّ�افعي

 إلى حّ� ما، �اإلضافة إلى ت�ای� 
ّ
ب���ه الع��ّ�ة ال�ي �ان� �ع��ة ع� الع��� األج��ي

 لل��لّقي في ب��ة م��ّ�ة م�ّ�عة ب�قافة أدبّ�ة 
ّ
ع��ّ�ة ع�� ال����ع ال��ائ�ّ� ال����� الّ�قافي

  - ك�ا س�� وأن ذ��ت–ال�� عانى 
ّ
ورغ� قّلة . م� س�اسة الّ��ه�ل م� الغاز� الف�ن�ي

اس�ع�ال ه�ه ال�ل�ات ف�أس�ق �ع� األم�لة م� ال�ل�ات الّ�خ�لة وال�عّ��ة ال�ي ج�ع�ها في 

  :ه�ا ال��ول ح�� ورودها في ���ه

  

  ص  ال��اب  ع�اهام  ال�ل�ة األج��ّ�ة  �ع �ّ ال  ال�ل�ة 

  13    القدرة  Dynamite  دخ�ل   ال�ی�ام��

    م��ف Banque/banK  دخ�ل  ال���

  

وحي القل� 

  1ج

  

  

69  

  112  هاتف Téléphone/téléphone  دخ�ل  ال�لف�ن 

  179  سه�ة Soirée  دخ�ل  ال��ار�ه

  مذیاع  Radio  دخ�ل  ال�ادی�
181  

  194  س�وال  Pantalon  دخ�ل  ال���ل�ن 

  211  رق� Numéro  معّ�ب  ال���ة

  240  آلة م�س�قّ�ة وت�ّ�ة Piano  معّ�ب  ال��انة

  Doctor/Docteur ����  241  دخ�ل  ال����ر

س�ق األوراق  Bourse  معّ�ب  ب�رصة

 ال�ال�ة

260  

  265 م���ق  Poudre  معّ�ب  ال��درة

  267 م�ه�  Microscope/ Microscop  دخ�ل  س��ب�� �ال
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وحي القل�   م��ار أو مق�اب  Télescope/ Telescope  دخ�ل  ال�ل���ب

  2ج

  

5  

  295  حاك�  Imperator  دخ�ل  إم��ا��ر

وحي القل�   أل� ال�فاصل Rhumatisme/Rheumatism  دخ�ل  ال�ومات��م

  3ج

57 

  

 77  الّ�جل ال�ارق  Superman  دخ�ل  س���مان

    Monsieur  دخ�ل  ال����

  ال�ّ�� 

ال��اب 

  األح��

39  

  Mister  39  دخ�ل  ال����

  Senior  39  دخ�ل  ال����ر

أوراق   ج�اث��  Microbes  معّ�ب  ال����و�ات

  ال�رد

226  

 /Phonographe  دخ�ل  ُفُ�ْغ�اف

phonograph  

ح�ی�   م��ل الّ��ت

  الق��

36  

على   زائف ومقّل� Falso  دخ�ل  فال��

  ال�ف�د

53  

  59  ن�ل أو ف��ق Locanda  دخ�ل  ل��ان�ة

 قــ� اســ�ع�ل الــّ�خ�ل أك�ــ� مــ� ال�عــّ�ب،  وال�الحــ� مــ� خــالل هــ�ه األم�لــة
ّ
أّن الّ�افعــي

و���ــ� أن ��ـــ�ن هـــ�ا راجًعــا إلـــى أّن مع�ـــ� هــ�ه األلفـــا� ح�ی�ـــة الّ�هــ�ر وق��ـــ�، ف�ـــ�ال �ل�ـــة 

ومــا ت���ــف  ،)م�هــ�(الّ�خ�لــة صــار لهــا مقابــل �الع��ّ�ــة م�ــ�اول ال�ــ�م وهــ� ) م��وســ��ب(

  . واق��اها ذل� ال�ق� ال�ل�ة الّ�خ�لة إال ل��ورة ف�ض�ها تل� الّ��وف

  :الغ��� -5

  َمَل�َ 
ّ
الّلغة �ف�ل ثقاف�ه واّ�العه ال�اسع�� على أّمهات ��� الّلغة  أس�اراإلب�اه��ي

واألدب وحف�ه الق�آن ال���� وال��ی� الّ���ّ� الّ����، وله�ا ن�� في ���� م� مقاالته 

ع�ة ـــإلى اس�ع�ال ألفا� ص « ع�� �� م��اولة في ع��ه، وق�ـــــ��ة ل� تــــات ع��ّ�ة ف�ــكل�
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لغ�ه هي  « ف�ان� 1».غ���ة ول�� ل�� ل��ّ�د اإلغ�اب، بل ألّن ال�ع�ى �ق��ي ذل�أو 

دائ�ا تل� الّلغة ال�ي ُتغ�ي قام�س�ا الّلغ�ّ� ألّنها اس��ّ�ت م�ا�عها م� م��� الّلغة الع��ّ�ة م�� 

 2 ».ال�اح� حّ�ى ع��نا ال�الي ع��رها األولى، وأسل��ه ه� أسل�ب ال�لغاء الع�ب م��

ها لل��ل الّ�اع� م� خالل ولعّل اإلب�اه��يَّ ق� ق�� م� اس�ع�ال ه�ه ال�ل�ات الغ���ة تلق��َ 

 
ّ
. دع�ته إلى ال��� ع� معان�ها وم�ل�التها، إضافة إلى ال��اف�ة على ه�ا اإلرث الُ�ع��ي

له�ه الّلغة، ملّ�ا �أس�ارها، م�ر�ا  فق� أدرك أّن األع�اء ���ه�ف�ن الع��ّ�ة ف�ّ�ن ج�ال م�ّ�ا

 م� األلفا� وق� أ .كي ی�افع ع�ها لق���ها
ّ
س�ع�� ��عاج� غ�� ال���اولة، ل�ا اك�� اإلب�اه��ي

  :الّلغة ل��ح معان�ها، وه�ه �ع�ها

َج�ٌم ���ّ� م�  « :الّ�فاع ع� الع�و�ة فأّك� أّنها ال��عّ�ة في ت�ّ�ث ع� م�ه�دات

 :األْصل، والع�ق: وال��م 3» .َعْ�ًقا ع�فها الّ�ار�خ �اد�ا وحاضً�اأرس�ها ع�قا، وأ���ها 

 )ع�ق(الّ��لة �ِ��لها، وق� عّ��ت هاتان ال�ل��ان ع� ال���خ والعل�، وق� وّ�ف لف�ة 

 الّ�ع� ال��ائ�ّ� . ل��اس�ها مع ع�ق في ال�زن وال��س�قى
ّ
وفي الّ��اق ذاته وصف اإلب�اه��ي

ول� ی�� م� الع�و�ة مع ه�ا وذاك إّال س�ات وش�ائل،  « ع�ب،�أّنه ف�ع م� ف�وع ش��ة ال

على  ��رات ال�ي ال ت��� نفعا، ف�ّل�ال�ّ  :وال��ائل 4» .وال م� الع��ّ�ة إّال آ�ات وم�ائل

   .الّ��ات ال�� دخل� ف�ه الع��ّ�ة جّ�اء الّ���

 الّلف�ة الغ���ة فُ��ِ�ُعها إّما و����ا ما ا
ّ
أو ��ع�ى ق���  ،���ادفهاس�ع�ل اإلب�اه��ي

ف��� ت�ّ�ث ع� م���ة . ��ّ�ها م� أجل رفع أ� ُل�� ع� ال�ع�ى ال��اد و�ّما م�ها،

وأص�ح دی�ه� ه�فا ل�ّل رام، وُنه�ًة ل�ّل عاٍد، وف���ة  « :الّ�ع� ال��ائ�ّ� في دی�ه، قال

) ه�ف(ى ة ��ل���� ق����ي ال�ع�ال�ل� الّ���، وق� ش�ح ه�ه: والّ�ه�ة 5»سمف��  ل�لّ 

  .، فالّ�ی� صار ه�فا وص��ا وف���ة للغ�اة )ف���ة(و

                                                           
 .103ع�� ال�ل� ب�م��ل، الّ��� الفّ�ي ع�� ال���� اإلب�اه��ي، ص 1
 .177، 176ع�� هللا ال����ي، ت�ّ�ر ال��� ال��ائ�ّ� ال��ی�، ص 2
 .35اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص�� ال���� ـم� 3
 .36صال���ر نف�ه،  4
 .136، صال���ر نف�ه 5
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    :ق�له في ��ق �قاء ال�ّ�ام في الّ�ل�ة وفي اس�ع�اله الّ�� ل��ح ال�ل�ة الغ���ة

إّما اإلح�ان ال�� ��ل� الّ�ف�س، و�ّما الَ��ُ� : ال���ّل��� ل�وام الّ�ل�ة أح� أم��� س��ل «

وق� جاء . الف�أة :وال�غاف�ة 1».وال�اّدّ�ة ُمغاَف�ًة، أو ت�ر�ً�ال�قّ�مات ال�غل�ب الّ�وحّ�ة 

   .الّ����� ب�� ال�غاف�ة وال��ر�ج ل��ح ال�ل�ة الّ�ع�ة �إدراج ضّ�ها

   :وفي إی�اد ال��ادف م�اش�ة وقف� على عّ�ة م�اضع م�ها

ج�عّ�ة االس�ع�اَر ألفقه وأق�� ز�انًة، وأص�ق ح�ًسا م� ه�الء ح�� ��ّ�ي أع�ال  وأنّ  «

  . اإلصا�ة في الّ�ّ� وال��س: والّ�كانة 2» .العل�اء س�اسة

الّ����ع في أّ�ام ال��ب لألم�ر االج��اعّ�ة، �الّ�عل�� م�ًال ُ�ْ�ِ��ه الّ��ف��، و��الفه  إنّ  «

 . أ� الُ���َ ) ال��ل(مع�ى �ل�ة )الّ�فه(وق� ش�ح� �ل�ة  3» .الّ�فُه وال��لُ 

فه� أن ن��ع ون�ّ�� ...العاقل ال���ف ال��زون ����ان الع�ل وال��ّ أّما الّ�أ� الّ��اع   «

ونالح� . ال��زون ال�� ال خلل ف�ه: وال���ف 4» .ونع��� على أنف��ا ون��ّ�ل على ر��ا

 .ش�ح ه�ه ال�ل�ة في الع�ارة نف�ها

 ت���ُفه یلف� ان�
ّ
ى، �ل�ات غ���ة ال ن��ها إّال في أق�ال الق�ام�اه القار� لإلب�اه��ي

،
ّ
وها ن�� نع�د لل��ی� ع�ه م��ه��، وال ن��ض  « :قال ففي رّده على ال�ف�ي العاص�ي

: والّ���اح 5 » .م� ج�ی� في ش�هاته ال�ي ��ّ�ها ح��ا، وض��احه ال�� ی�اه ل��ا

األذن �اس�ع�ال  ونالح� اإل�قاع ال�� ی�ّن في. الّ�يء القل�ل، أّما الّل�ج فه� مع�� الّ�يء

  ). ل�ج(و) ح�ج(ال�ل���� 

ون��ا ل���ة ه�ه ال�ل�ات الّ�ع�ة الفه�، فق� أدرج� مع��ها في ه�ا ال��ول مع 

  :ش�حها

  

                                                           
 .168، صل���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ��� اـم� 1
 .45، صال���ر نف�ه 2

 .267ال���ر نف�ه، ص 3
 .275ال���ر نف�ه، ص 4
 .153ال���ر نف�ه، ص 5
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  ص  الّ��ح  ال�ل�ة  ص  الّ��ح  ال�ل�ة

  413  �ف ّ� الُ�َ�ّ� م� ما   جـِّ�ة  138  ال�الصة  الف�ل�ة 

  461  ُت��ُ� حّ�ته  ُ�ف�ُأ   201  ما أف�ع م� الّ��ت  ه�عة 

  467  أراض واسعة  َمَ�ادح  206  �عّ�� م�هال�ُ األم� الع���   اآلب�ة

ثُ�� واس�ق� : ض�ب ���انه  ِجَ�اِنه

  في األرض

م�اضع تف�� ف�ها   األفاح��  221

ال��ام ال��اب  

  ل����

471  

  472  �ل�ُة الّل�لِ    الغل�  254  رؤساء ال�قا�عات  دهاق�� 

  472  َجَ�َعها  اح���   286  ُرَكُ� ال�ع��  الّ�ف�ات

�قا�ا العّلة �ع�   .عقاب�لها  297  الّ��ائ�  اللَّ�َ�ات

  ال�فاء

479  

  535  مل�أ ومالذ  مأرز   331  ضع�ف العقل  مأف�ن 

  536  الّ���ة  ع�ّ�ة  369  ِض�� ال�ع��ة  َألََواَء 

  582  ره�س�س ال�ّ  :اِن�ال�ّ   ال�وان�  370  �قّ�ة الّ�وح م� ال��ب�ح  ذماء 

  588  حاّد الل�ان وف���ه  ذل�   372  ال��اب  الّ��وس 

  588  ال���� الّ�ناءة  األو��  383  خاّصةدع�ة   َنَقَ�� 

  637  ت��ل  ت�ع�   385  ن�احي ال��ی�ة وض�اح�ها  أر�اضها

  649  ن�ّ��   َنه��   394  ت��ز  ت��ّ�� 

  649  ق�ى  أخ�ى   413  ما ُق�ع م� الّل�� ��ًال   ُح�ًَّة  

    

 في اس�ع�ال الغ���، 
ّ
وال�ل�ات الّ�ع�ة، إذ ���� ال ���لف الّ�افعي ع� اإلب�اه��ي

الق�ل إّنه�ا ی�هالن م� ال��ادر نف�ها، وخ�� دل�ل على ذل� اش��اكه�ا في ال���� م� ه�ه 

  :ال�ل�ات الغ���ة، وه�ه األم�لة ال�ي سأوردها غ�� م� ف��
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  ص  ال��اب  ش�حها  ال�ل�ة

    ال����  األس�� 

  

  

  

  ح�ی� الق��

52  

  71  ال��اعة  الُ��اح�

  81  ل� ت��ّ�ا: الّ�ف�ان  َجِلَع�

  83  ت��ز  ت��� 

  88  ی��ّ�ك ح��ة ضع�فة  ی��ّغ�

  93  ی�لّ��   ی��ّعج 

  95  م��� ��ّ�ة  َدِنف

  114  ح�ن�َ   ارت���َ 

    م�ل�ب العقل  م��لخ العقل

  

41  

  44  ع�اوة  ح���ة

    ضع�ف العقل  ال�أف�ن 

  ال��اك��

201  

  204  مع�� الّ�يء  ُلَ�ج

،214  ورق ف�هاش��ة ال   ش��ة م�داء

215  

  263  س�داء ق���ة  َسْفعاء

    ك��ة الّ��� والّل��  ُكْ�نةً 

  1وحي القل� ح

47  

  50  ف�صة  نه�ة

  55  دالئل و��اه�  م�ایل

  67    غ���   ت�����

  219  ض�� مع���ه�  ألوائه�

  329  س�ی�ٌ   ح��فٌ 

  79    مف� ومل�أ  م��وحة
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    سه� ذو ن�ل ع���  م�ق�

  

  2وحي القل� ج

93  

  98  �ائ�  نِ�قٌ 

  106  ُشجَّ رأُسها  م��وخة

  141  أنه��ها  �����ها

  305  ُسُ�س الّ�ره�  دان�

    ال��ل واالن��اف  االزورار

  

  الّ��اب األح��

29  

  53  غ� ���ه ش��ا وه� مع ذل� ��ّ�ق   ی��اوص

  68  ما ع�� م� أص�ل الّ���  ِجْ�ل

  69  ق�عة م� الّل��  ُمْ�عة

  

  



 
 

 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

 في ال��ا�ة ع��
ّ
  وال�الغي

ّ
 والّ�افعي

ّ
  اإلب�اه��ي

 : ال���� األّول
ّ
 والّ�افعي

ّ
  ب�اء ال��لة ع�� اإلب�اه��ي

 ال��لة ال��ّ��ة- 1

 ال��لة الّ���ّ�ة- 2

 ال��لة ال���ّ�ة وال��لة اإلن�ائّ�ة- 3

 ال��لة ال��ّ��ة- 4

  ��اه� ت����ّ�ة أخ�� : ال���� الّ�اني

 ال�ق��� وال�أخ�� وأغ�اضه- 1

 الق��- 2

  اإل��از واإل��اب- 3

 االق��اس وال�����- 4

  ال��ّ��ات ال���عّ�ة والّ��ر ال��انّ�ة ودالالتها: ال���� الّ�ال�

  ال��ّ��ات ال���عّ�ة: أّوال

 الّ��ع-1

 ال��اس- 2

 الّ��اق- 3

 ال�قابلة- 4

  الّ��ر ال��انّ�ة :ثانً�ا

 الّ����ه- 1

 ال��از- 2

  ال��از العقلي وال��سل-أ

  االس�عارة-ب

 ال��ا�ة- 3
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 ب��ت�� ال�
ّ
�ذا وضع�ا ه�ه ل�ات ودراسة ت����ها في ال��لة، و یه�ّ� ال����� الّ�����ي

ف�فه�  1».فإّن�ا نق�� عالقاٍت ب�� ه�ه األلفا� ل��ّد� مع�ى مق��ًدا«ال�ل�ات في ج�لة ما 

 و  ؛�ل�ة وو��ف�ها م� خالل ه�ه العالقات دور �لّ 
ّ
ال ت�في لفه� دراسة ال����� الّ�����ي

ل�� الّ��� دراسة الّ��اك�� وح�ها و�ّن�ا الّ��� ف��ا وراءها  «، إذ وأغ�اضه ال���لفة ال�الم

   2».م� مقاص�، ول�ل� �ان ش�ی� الّ�لة �عل� ال�عاني

و��ا أّن عل� الّ��� ی��اخل مع عل� ال�الغة في ���� م� ال��اح�، فإّني ت�اول� 

و���� في م�اه� الّ��اس� ب�� ه�ه  ،�ال��� في ه�ا الف�ل ��اه� ت����ّ�ة و�الغّ�ة

  .الّ��اه� الّلغ�ّ�ة

 : ال���� األّول
ّ
 والّ�افعي

ّ
 ب�اء ال��لة ع�� اإلب�اه��ي

�، ح�� �ع� الُ���ث��اة األق�م�� ب�� ال��لة وال�الم، و��ل� ال �فّ�ق �عُ� ال�ُّ  

 (و��ّ�ل  ؛ی�ون أّنه�ا الّ�يء ذاته خالًفا ل�فه�م الق�ل
ّ
أح� ه�الء إذ �ق�ل في  )اب� جّ�ي

وه� ال�� ��ّ��ه الّ���ّ��ن . أّما ال�الم ف�ّل لف� م��قّل ب�ف�ه، مف�ٍ� ل�ع�اه «": ال��ائ�"

وأّما (...)  ال��ل، ن�� ز�ٌ� أخ�ك، وقام م�ّ�ٌ�، وُضِ�ب سع�ٌ�، وفي الّ�ار أب�ك، وصٍه، ومهٍ 

فالّ�اّم ه� ال�ف��، أع�ي ال��لة  .و ناقً�االق�ل فأصله أّنه �ّل لف� َمَ�َل �ه الّل�اُن، تاّما �ان أ

والّ�اق� ما �ان ��ّ� ذل�، ن�� ز�ٌ�، �م�ّ��، . وما �ان في مع�اها، م� ن�� صٍه، و��هٍ 

والّ�اه� م� ه�ا الق�ل أّن ال�الم ال�ف��  3».ف�ّل �الم ق�ل ول�� �ّل ق�ل �الًما(...) و�ْن 

- أّما م� ی�ون ف�ًقا ب�� ال��لة وال�الم، ف��� . ه� ال��لة ال�ي نع�فها ال��م في عل� الّ���

ما دّل على مع�ى : ال�الُم ه� الق�ل ال�ف�� �الق��، وال��اد �ال�ف�� « :اب� ه�ام �ق�ل-م�ال

عل وفاعله، �قام ز�ٌ�، وال����أ وخ��ه ���ٌ� قائٌ�، � الّ���ت عل�ه، وال��لة ع�ارة ع� الف���ُ 

وما �ان ����لة أح�ه�ا، ن�� ُض�َب الّلُ�، وأقام الّ���ان، و�ان ز�ٌ� قائً�ا، و����ه قائً�ا، 

: وله�ا ت��عه� �ق�ل�ن (...) و�ه�ا ��ه� ل� أّنه�ا ل��ا ����ادف�� ��ا ی��ّه�ه ���ٌ� م� الّ�اس

                                                           
1 ،

ّ
 .14، ص1989، 1دار الف�� للّ��� والّ��ز�ع، � ع�� القادر أب� ش��فة وآخ�ون، عل� الّ�اللة وال�ع�� الع��ي

 .50، ص1987، 1أح�� م�ل�ب، ���ث لغ�ّ�ة، دار الف�� للّ��� والّ��ز�ع، � 2
، ال��ائ�، ج 3

ّ
 .17العل�ّ�ة، صم��ـ� علي الّ�ّ�ار، ال����ة : ، تح1أب� الف�ح ع��ان اب� جّ�ي
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وم� ه�ا  1».وج�لة الّ�لة، و�ّل ذل� ل�� مف�ً�ا، فل�� ��الم ج�لة الّ���، وج�لة ال��اب،

أ� أن ال��لة . ج�لة �الًما، فال��لة أعّ� م� ال�الم ول�� �لُّ  الق�ل نفه� أّن �ّل �الم ج�لةٌ 

  . ال�ق��دة ل�اتها �الم أ�ً�ا، أّما ال��لة غ�� ال�ق��دة ل�اتها فل��� ��الم

اة ح�ل ال�الم وال��لة، فإّن ال�قام ال یّ��ع ومه�ا ��� م� اخ�الف في آراء الّ��  

ول�� ح�لها نقاش م� شأنه أن ی�خل  ،لل��ض في ذل�، وما یهّ��ي ه� ال��لة ��ّ� ذاتها

ال��لة و وال��لة الّ���ّ�ة، �ة، ال���ّ  وعل�ه ف�أدرس في ه�ا ال���� ال��لة. الّل�� في ���ي

  ال��لة ال��ّ��ةاإلن�ائّ�ة، و ال��لة و  ،ال���ّ�ة
ّ
 والّ�افعي

ّ
  . ع�� اإلب�اه��ي

 :*ال��ّ��ةال��لة -1

ر��اها ��ّ�ى و  ،ت�ق�� ال��لة الع��ّ�ة ح�� ت����ها اإلس�ادّ� إلى اس�ّ�ة، وفعلّ�ة        

وه�ا ال����أ وال��� وما أصله م���أ وخ��، والفعل والفاعل  «الّ�ئ��ّ�ان الُ���� وال���� إل�ه، 

وما ع�ا ال���� وال���� إل�ه ه� الُف�لة �ال�فاع�ل (...) الفعلونائ�ه، و�ل�� �الفعل اس� 

ال��لة : وم� ه�ا ال���ل� ���� ت��ی� ن�ع�� م� ال��ل 2».وال�ال والّ����� والّ��ا�ع

 في اس�ع�ال وق�  .ال����ة، وال��لة ال��ّ��ة
ّ
 والّ�افعي

ّ
الّ��اك�� ت�ّل� ب�اعة اإلب�اه��ي

�ات ال�ي ت�ّد� غال�ا إلى ت�س�ع م�ال ال��لة إلى فق�ة �املة، ، ح�� أك��ا في ال���ّ ّ���ّ�ةال

  .فأّد� ذل� إلى تق��ة ال�ع�ى، و�ث�اء الّ��

 - أ-1
ّ
 :ال��لة ال��ّ��ة ع�� اإلب�اه��ي

 ح�ل األد�ان ال�الثة ال��ج�دة في ال��ائ� :ال، ج�لة ���ّ�� واح�أوّ 
ّ
إّن  «: قال اإلب�اه��ي

  :وق� وردت ال��لة م�ّ�نة م� 3».ال��ائَ� ال��َم م��اُن ص�اع

                                                           
مازن ال��ارك وم��ـ� علي ح�� هللا، : ج�ال الّ�ی� اب� ه�ام األن�ارّ�، مغ�ي الّل��� ع� ��� األعار��، تح 1

 .419، ص1964، دم��، 1، دار الف��، �2ج

ف���اوز الّ�ك���  -وت�ّ�ى ال��ّسعة-ال��لة ال����ة هي ال�ي ُی��� ف�ها الّ�ك�ان األساسّ�ان فق�، أّما ال��ّ��ة *

إب�اه�� : ُی���. األساس��� إلى إضافة دالالت أخ��، �الّ�أك��، والّ�في، وال��ل، والّ�ع�، وال�ال، والّ�����، واالس���اء

، ج
ّ
  . 18، 17، ص2007، دار الّ��� لل�امعات، م��، 1إب�اه�� ب��ات، الّ��� الع��ي

  .13، ص2007، عّ�ان، 2فاضل صالح الّ�امّ�ائي، ال��لة الع��ّ�ة تأل�فها وأق�امها، دار الف��، � 2
 .64ص�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، م 3
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: ال��ّ��) /خ�� و�ضافة(م��اُن ص�اع : ال����ُ  ) /اس� إنّ (ال��ائ� : ال���ُ� إل�ه/ إنّ : األداة 

  . )��ف زمان(ال��َم 

وه�ه ال��لة  1».�القّ�ة اح�ّل� ف�ن�ا ه�ا ال���َ  «: قال م��هّال مقالة: ثان�ا، ج�لة ���ّ����

  : ت��ّ�ن م�

مفع�ل �ه (ه�ا ال��� : 1م�ّ��)/ فعل ماض( اح�لّ : ال����ُ )/ فاعل(ف�ن�ا : ال���ُ� إل�ه

  . )جاّر وم��ور(�القّ�ة : 2م�ّ��)/ و��ل

� ال�الَف ل�ّ��� م�ه ال���مُة ت�لُ  «: قال ناق�ا س�اسة اإلدارة: ثال�ا، ج�لة ���ّ��ات ثالثة

  :وت��ّ�ن ه�ه ال��لة م� 2».ع�ًرا إل�قاء ما �ان على ما �ان

)/ م���أ(ال���مة : ال���� إل�ه)/ ج�لة فعلّ�ة في م�ل رفع خ��(ت�ل� ال�الَف : ال����

مع��فة �الم (إل�قاء ما �ان : 2م�ّ��)/ مع��فة �الم ال�عل�ل(ا ل�ّ��� م�ه ع�رً : 1م�ّ��

  . )جاّر وم��ور(على ما �ان : 3م�ّ��)/ ال�عل�ل

 : را�عا، ج�لة �أر�عة م�ّ��ات
ّ
فإذا �ل� الّ�خ�َة ص�اًحا  «: قال ع� ت�ّ�� اإلدارة للف�ن�ي

  :وه�ه ال��لة م�ّ�نة م� 3».فإّنه ُ�ع�اها م�اءً 

/ ض��� م���� تق�ی�ه ه�: ال���� إل�ه/ )فعل ماض( �ل�: ل����ا/ إذا الّ���ّ�ة: األداة 

ج�لة (فإّنه �ع�اها: 3م�ّ��)/ ��ف زمان( ص�اًحا: 2م�ّ��)/ مفع�ل �ه(الّ�خ�َة : 1م�ّ��

  ).��ف زمان(م�اًء : 4م�ّ��)/ ج�اب الّ���

وقع الف�ُل في  «: قال في ق�ّ�ة ف�ل ال�ی� ع� ال���مة: خام�ا، ج�لة ����ة م�ّ��ات

ا في الّ�س��ر   :وه�ه ال��لة م�ّ�نة م� 4».�ار�� لفً�ا و��ا�ًة ون��

)/ جاّر وم��ور(في �ار�� : 1م�ّ��)/ فاعل(الف�ُل : إل�هالُ���� / )اضفعل م(وقع : ���َ ل�ُ ا

مع��ف (ك�ا�ًة : 3م�ّ��))/ في الّلف�(اس� م���ب على ن�ع ال�اف� أصلها (لفً�ا : 2م�ّ��

ا : 4م�ّ��)/ على االس�   ).جاّر وم��ور(في الّ�س��ر : 5م�ّ��)/ مع��ف(ن��

                                                           
 .168ص�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، م 1
 .145ص��ر نف�ه، �ال 2
 .235ص��ر نف�ه، �ال 3
 . ��70ر نف�ه، ص�ال 4
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  -ب-1
ّ
 :ال��لة ال��ّ��ة ع�� الّ�افعي

 ع� ف�اةٍ  :���ّ�� واح�ال، ج�لة أوّ 
ّ
إّن تل� الف�اة لُ�غِ�ُ� ال�الئ�َة  « :م��ه��ة قال الّ�افعي

  :وق� جاءت ال��لة م�ّ�نة م� 1».ال�ی� ال �غ���ن 

لُ�غِ�� : ال����ُ / وه� اس� إّن والف�اة ب�ل م���ب) تل�(اس� إشارة : ال���ُ� إل�ه/ إنّ : األداة 

) ال�ی� ال �غ���ن (ال��لة ال��ص�لة : ال��ّ��/ خ��ال�الئ�َة وه� ج�لة فعل�ة في م�ل رفع 

  .ال�ي ال م�ّل لها م� اإلع�اب

 2»الّ��لُة الّ���ُق ن�اٌة م��ونة في بل�ة «: قال ع� أصل الّ��لة :ثان�ا، ج�لة ���ّ����

  :وال��لة م�ّ�نة م�

م��ونة : 1م�ّ��/ ن�اة وهي خ�� م�ف�ع: ال����ُ / الّ��لة وهي م���أ م�ف�ع: ��ُ� إل�هال�ُ 

  . )جاّر وم��ور(في بل�ة : 2م�ّ�� / )صفة(

��ل� هللا �ّل شيء ل���ن ش�ً�ا على األصل  «: ال��اف�ی�ّم قال  :ثال�ا، ج�لة ���ّ��ات ثالثة

  :وت��ّ�ن ه�ه ال��لة م� 3».ال�ّ�� ال�� ُخل� عل�ه

/ فاعللف� ال�اللة في م�ل رفع : ال���� إل�ه/ ��ل� وه� فعل م�ارع م�ف�ع: ���ال�ُ 

ج�لة (ل���ن ش�ً�ا على األصل ال�ّ�� : 2م�ّ��/ )مفع�ل �ه وه� م�اف(كّل شيء : 1م�ّ��

  . )صلة ال��ص�ل ال م�ّل لها م� اإلع�اب( ال�� ُخل� عل�ه: 3م�ّ��/ )اس�ّ�ة في م�ل ج�ّ 

اج��ع ل�لَة األض�ى خ�وفان م�  «: اس�هّل قّ�ة قائال :را�عا، ج�لة �أر�عة م�ّ��ات

  :وه�ه ال��لة م�ّ�نة م� 4»الع��، ف��ّل�ا؛ ف�اذا �ق�الن؟أضاحي 

جار (م� أضاحي الع�� : 1م�ّ��/ )فاعل(خ�وفان : ال���� إل�ه/ )فعل ماض(اج��ع : ال����

/ )ع�ف(ف��ّل�ا : 3م�ّ��/ )��ف زمان و�ضافة(ل�لَة األض�ى : 2م�ّ��/ )وم��ور و�ضافة

  ).ع�ف ثان(ف�اذا �ق�الن : 4م�ّ��

                                                           
  .34صم��فى صادق الّ�افعي، رسائل األح�ان،  1
 .56صم��فى صادق الّ�افعي، ال��اك��،  2
 .53م��فى صادق الّ�افعي، الّ��اب األح��، ص 3
 .51، ص 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 4
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ل� ��ل� ُهللا ال��أَة قّ�َة عقٍل  «: قّ�ر ع� ح��ة خل� ال��أة  :لة ����ة م�ّ��اتخام�ا، ج�

  :وه�ه ال��لة م�ّ�نة م� 1».ف���َن قّ�َة إ��اٍب، ول�ّ�ُه أب�عها قّ�َة عا�فٍة ل���َن قّ�َة سل�ٍ 

: 1م�ّ��/ )فاعل(لف� ال�اللة هللا : ال���� إل�ه/ )فعل م�ارع م��وم بل�(��لْ� : ال����

ف���ن قّ�ة إ��اب : 3م�ّ��/ )مفع�ل �ه ثان و�ضافة(قّ�َة عقٍل : 2م�ّ��/ )مفع�ل �ه(ال��أَة 

ل���ن قّ�ة : 5م�ّ��/ )مع��فة(ول�ّ�ه أب�عها قّ�ة عا�فة : 4م�ّ��/ )مع��فة �الفاء ال���ّ�ة(

  ).مع��فة �الم ال�عل�ل(سل� 

 في ت�س�ع ج�له�ا �ق�ر ���  
ّ
 والّ�افعي

ّ
�، إذ ن�� أغل� الّ�����ات اش��ك اإلب�اه��ي

وس�� اك�فائي  وهي م��ة �ارزة في ��ا�ات األدی���؛ ت�عّ�� في أح�اٍن ����ة أك�� م� ع��ة

وال�الح� أّن ال��لة ال��ّسعة ف�ض� نف�ها ح���ا . به�ه الّ��اذج القل�لة ه� ض�� ال�قام

 اال��ض�ع الت�ّل�� الف��ة ذل�، ف
ّ
ف��ل، وه�ا ی��ّق� ���اج إلى ش�ح وت - م�ًال – ج��اعي

؛ فالّ�فة وال�ال والع�ف ال��ان� ج��عهاب����ف ال��ّ��ات ال�ي ت��� �الف��ة م� 

وق� ی��و . واإلضافة والّ��ف �ّلها تفّ�عات ت��ّع� م� األصل ل��ّد� غ�ض ت�ض�ح األف�ار

 - خاّصة في ال��اض�ع ال�ج�انّ�ة–م� خالل ت���ل ال��ل أن ال�ات��� ��ه�ان في ال�الم 

 م��ّ��ا في ذل�، إذ �عّ�� ع� أحاس��ه، وت�ار�ه العا�فّ�ة، ����� م� 
ّ
ح�� ن�� الّ�افعي

. الّ�ع���ات ال�ي ت��ل�ل في فق�ات م�ج ف�ها ب�� حّ� الفل�فة، وروح ال�ج�ان، وع�� الّلغة

 ل�� في م�اض�ع الّ��اسة ال�ي ت�ت�� ��ل م�االت ال��اة 
ّ
واألم� ذاته ن��ه ع�� اإلب�اه��ي

اك، فان�قاده اإلدارة الف�ن�ّ�ة وس��ّ��ه م� م�اوئ�ه جعله ���ل في ال�الم، ف��ف، و��ّ��، آن�

  :وه�ان م�االن ی�ّ��ان ذل�. و��م، و�����د لإلل�ام �الف��ة �أسل�ب م�اش� ال ����ل الّ�أو�ل

 م�ّ��ا على اه��ام ج�عّ�ة العل�اء �ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� ع� ال���مة
ّ
وه�ه  «: قال اإلب�اه��ي

الق�ّ�ة هي ال��ء األهّ� م� أع�ال ج�عّ�ة العل�اء ألهّ�ّ��ها في ذاتها، وألث�ها ال�ل�غ في 

نف�ّ�ة األّمة، ش��ا في ��رها الق��� ال�� ن��� ت�ل��ها م�ه، وخ�ً�ا و���ة في ��رها ال��ی� 

وت�ار�ها في ه�ه ال�� ن���ه لها ون���ها له، ول���ل�ها الّ�ف�عة في الق�ّ�ة ال���ّ�ة العاّمة، 

؛ والق�ّ��ان م�الزم�ان، ال ت�فّ� إح�اه�ا ع� األخ��، 
ّ
ال��ا�ا �ّلها ق�ّ�ة الّ�عل�� الع��ي

                                                           
 .190، ص1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 1
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ن�� ف�ه�ا ش�ً�ا ال ت�ّ� ح�اة ه�ه األّمة إّال �ه، فاإلسالم ... ون��ت�ا إل�ه�ا ن��ة واح�ة

ت�الي ال��ّ��ات ونالح� في الفق�ة  1»...والع�و�ة دعام�ان ت���ان ه�ا ال��� أن ی�ول 

ال�ي أّدت دورها في وصف شامل لق��ة ف�ل ال�ی� ع� ال���مة، م� أهّ��ة، وأث�، وشّ� 

في م���ر االح�الل، وخ�� و���ة في م���ر ال��عّ�ة، ث� ر�� ه�ه الق�ّ�ة �ق�ا�ا م���ّ�ة 

 والّ�ی�، م�ّ��ا على ع�م االس�غ�اء �أ�ة ق�ّ�ة ع� األخ�� 
ّ
  .   كالّ�عل�� الع��ي

 ی��ّل� ع� ��اب    
ّ
� في ه�ه الّ�ف� أفّ�� ْ� وغُ   «):الّ��اب األح��(وقال الّ�افعي

 م��ة م� " الّ��اب األح��"ف��ا رأیُ� وأنا ُأم�� على قل�ي أن ����، فإذا 
ّ
���ُ� علي

ال��ا�� وال�ل�ات ی�الح� م�ها ��ف �ع� ��ف، وتق�ل �ائفة وراء �ائفة؛ �أّن م��ّلً�ا 

 ی�حى م� َمَل� ال��ال؛ فأس�ع� أدّونها وأح��ها ی��ّ�ث ف�ها في نف
ٌ
�ي، أو �أّنه وحي

، حّ�ى ام�أل ال��اض س�اًدا، واس�فاض� روح 
ّ
ت�� ع��ي تل� الّ��رة ال���لة ال���قة علي

وق� وصف أس�اب تأل�فه ه�ا   2» .ال��� األس�د �الهّ�، على ص�وع القل� وعلى شعا�ه

، م�عّ�ًقا ف�ه ال��اب
ّ
م�ّ�فا ح�وف الع�ف، وال��ل ال��ّ��ة �ال��لة ال�ال�ة  �أسل�ب فل�في

، مّ�ا )ی�حى م� مل� ال��ال(، وال�فة )ت�� ع��ي(، وال��فّ�ة م�ل )أفّ�� ف��ا رأی�(م�ل 

  .  أّد� إلى ه�ا الّ��ل�ل ال�� اس��اع م� خالله ال�ات� الّ�ع��� ع� �ّل ما ���ل في خا��ه

  :���ة��لة ال�ّ ال-2

       
ّ
 والّ�افعــي

ّ
مــ� بــ�� ال��ــل ال��ّ��ــة اّل�ــي �ــان لهــا ح�ــ�ر واســع فــي ��ا�ــات اإلب�اه��ــي

ال��لة الّ���ّ�ة، وهي ت��ـّ�ن مـ� جـ�أی� م���عـ�� ال �ف��قـان، وال ���ـ� فهـ� أّ� جـ�ء م�ه�ـا 

و��ــ�ع�ل فــي  .دون اآلخــ�؛ و��ــّ�ى ال�ــ�ء األّول ج�لــة الّ�ــ�� وال�ّــاني ج�لــة جــ�اب الّ�ــ��

وم�هـا غ�ـ� ...إْن، مه�ـا، م�ـى، أی��ـا، ��ف��ـا: الّ��� أدوات ع�ی�ة م�ها ال�ازمة م�ـل أسل�ب

  ... لّ�ا، ل�، ل�ال، �ّل�ا، إذا: ال�ازمة م�ل

 - أ-2
ّ
  :ال��لة الّ���ّ�ة ع�� اإلب�اه��ي

 ج�لة الّ��� ����ا في مقاالته، واس�ع�ل أداتي الّ���      
ّ
) ل�ال(و) ل�(اع��� اإلب�اه��ي

  :���ل خاص، وف��ا یلي �ع� األن�ا� اّل�ي وّ�فها
                                                           

، ع��ن ال��ائ�، صم 1
ّ
 . ��70ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 .19ص��فى صادق الّ�افعي، الّ��اب األح��، م 2
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  :ج�لة ج�اب الّ��� فعلها ماض+ ج�لة الّ��� اس�ّ�ة+ األداة -

والّ��ائع ألن�َف األم� م� ل� أّن االس�ع�ار �ان فق�ها في س�� ّ� في األم�  «: ال��ال  

   1».نف�ه فأراَح واس��اح

  ... أن�َف األم� : ج�اب الّ���/ اأّن االس�ع�ار �ان فق�هً : ج�لة الّ���/ ل�: األداة 

  :فعل ماض+ فعل ماض+ األداة -

ل� ج�� ه�ا وما أش�هه في م�ألة م� م�ائل الّ�ن�ا لفِهَ�� األّمة أّنه أسل�ب م�  «: ال��ال

  2».ال���مة االس�ع�ارّ�ةأسال�� 

  ...فه�ْ� األّمة: ج�لة ج�اب الّ���/ ...ج�� ه�ا : ج�لة الّ���/ ل�: األداة 

  :ج�لة ج�اب الّ��� اس�ّ�ة �فعل ماض ناق�+ ج�لة الّ��� اس�ّ�ة+ األداة_ 

ول� أّن إخ�ان�ا أن�ف�نا ال�ّ� وأن�ف�نا ل�ان حّ��ا م�ه� اإلعانة وال�ّ���� على  «: ال��ال

  3».ال�ه� اّل�� ن��لهه�ا 

  ... كان حّ��ا: ج�لة ج�اب الّ���/ أّن إخ�ان�ا أن�ف�نا: ج�لة الّ���/ ل�: األداة 

  :ج�لة ج�اب الّ��� فعلها م�ارع+ ج�لة الّ��� فعلها ماض+ األداة -

مه�ا بلغ�� م� ال��انة ع�� أنف���، أو بلغ ��� ال�ّ� ع�� غ���� فل� ت��غ��ا ع�  «: ال��ال

  4» .واع�، ون���ة ناصحوع� 

  ...فل� ت��غ��ا: ج�لة ج�اب الّ���/ ...بلغ�� م� ال��انة: ج�لة الّ���/ مه�ا: األداة 

 + ج�لة الّ��� اس�ّ�ة+ األداة -
ّ
  :  ج�لة ج�اب الّ��� فعلها ماض م�في

أق�م� ل�ال ثقة األّمة ���عّ�ة العل�اء، وثقة ج�عّ�ة العل�اء ب�ف�ها و�أمان�ها؛ ما  «: ال��ال

  5».على ه�ه الع�ائ�

  .ما أق�م� على ه�ه الع�ائ�: ج�لة ج�اب الّ���/ ...ثقة األّمة: ج�لة الّ���/ ل�ال: األداة 

                                                           
، ع��ن ال��ائ�، ص 1

ّ
 .23م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

 .��30ر نف�ه، ص�ال 2
 .��138ر نف�ه، ص�ال 3
 .��198ر نف�ه، ص�ال 4
 .��230ر نف�ه، ص�ال 5
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 -ب-2
ّ
 :ال��لة الّ���ّ�ة ع�� الّ�افعي

  :وّ�ف الّ�افعي ه�ه ال��لة أ�ً�ا �أن�ا� وأدوات ع�ی�ة أذ�� م�ها   

  :الّ��� فعلها ماضج�لة ج�اب + ج�لة الّ��� فعلها ماض+ األداة -

 أف�غْ� ف�ه س��ها إف�اًغا «: ال��ال
ّ
  1» .م�ى ن�أ ف�ها ج�ال ی��ع إلى أصل أج��ي

  ...أف�غْ� ف�ه س��ها: ج�لة ج�اب الّ���/ ...ن�أ ف�ها ج�ال: ج�لة الّ���/ م�ى: األداة 

ج�لة ج�اب الّ��� م���خة �فعل م�ارع ناق� + ج�لة الّ��� فعلها ماض+ األداة  -

  :م��وم

  2».م�ى َضُعَف إدراك األّمة ل� ��� الّ�فاوت ب�� الّ�جال �ف�ائل الّ�ج�لة ومعان�ها «: ال��ال

  ...ل� ��� الّ�فاوت: ج�لة ج�اب الّ���/ ضعف إدراك األّمة: ج�لة الّ���/ م�ى: األداة 

  :فعل ماض+ ج�لة الّ��� اس�ّ�ة + األداة  -

  3».األرضل�ال ه�ه اآلالم ألقف�ت  «: ال��ال

  .أقف�ت األرض: ج�لة ج�اب الّ���/ ه�ه اآلالم: ج�لة الّ���/ ل�ال: األداة 

  :ج�لة الّ��� فعلها ماض+ ج�لة الّ��� اس�ّ�ة م���خة �فعل ماض ناق�+ األداة  -

  4» .م�ى �ان� الّ���ّ�ات ف�ق ال�عاني الّ�ام�ة �فق� ه�ه ال�عاني«: ال��ال

  .�فق� ه�ه ال�عاني: ج�لة ج�اب الّ���/ ...الّ���ّ�اتكان� : ج�لة الّ���/ م�ى: األداة 

  :ج�لة ج�اب الّ��� فعلها ماض+ ج�لة الّ��� فعلها م�ارع + األداة  -

  5».مه�ا ت�هال� على م� ت�ّ� وج� أن ���ن له�ا الّ�يء اآلخ� م�ه� ام��اع «: ال��ال 

  ...وج� أن ���ن : الّ���ج�لة ج�اب / ت�هال� على م� ت��ّ : ج�لة الّ���/ مه�ا: األداة 

ج�لة ج�اب الّ��� اس�ّ�ة م���خة �فعل + ج�لة الّ��� فعلها م��ي لل��ه�ل+ األداة  -

  :م�ارع ناق�

                                                           
 .12ص ،1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 1
 .84ص��ر نف�ه، �ال 2
 .86م��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، ص  3
 .62، ص1صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم��فى  4
 .95، ��94ر نف�ه،  ص�ال 5
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م�ى ُفِ��ْ� عل�ه� الّ�ن�ا واف����ا بها وانغ���ا ف�ها، ف����ن ه�ه الّ�الة �ع��ها  «: ال��ال 

  1» .ل�� ف�ها صالة ی�م��

   ...ف����ن : ج�لة ج�اب الّ���/ ...ُفِ��ْ� عل�ه� الّ�ن�ا: ج�لة الّ���/ م�ى: األداة 

  :ج�لة اس�ّ�ة م���خة �فعل ماض ناق�+ ج�لة الّ��� فعلها م��ي لل��ه�ل + األداة -

م�ى ُأح��� الّ�فات اإلن�انّ�ة في األّمة �ّلها ودانى �ع�ها �عً�ا؛ صار قان�ن  «: ال��ال

  2».كّل ف�د �ل����

 .صار قان�ن �ّل شيء: ج�اب الّ���/ ...ُأح��� الّ�فات: ج�لة ج�اب الّ���/ م�ى: األداة 

 + ج�لة الّ��� اس�ّ�ة+ األداة  -
ّ
  :ج�لة ج�اب الّ��� فعلها م��ي لل��ه�ل م�في

  3».ل�ال الّ�ف�س اّل�ي ت�رك ق��ة ال��ال ما ُوج�ت على األرض نف�س ت�رك ق��ة ال��� « :ال��ال

  ...ما ُوج�ت على األرض نف�س: ج�لة ج�اب الّ���/ الّ�ف�س: ج�لة الّ���/ ل�ال: األداة 

الّ���ّ�ة ع�� ال�ات��� و��فة اإلق�اع، إذ ی�ت�� الف�ع الّ�اني م� ه�ه  أّدت ال��لة  

الفعل الّ�اني ��ّ�ى ج�اً�ا وج�اًء، ت���ًها له  «ال��لة وه� ن���ة �الف�ع األّول وه� الّ���، و

��اء األع�ال، ألّنه �قع �ع� وق�ع األّول ��ا �قع ال��اب �ع� الّ��ال، و��ا ���اب الّ��ال و�

و���� الق�ل إّنه م� ال���� أْن �ع��� ال�ات�ان في  4».�قع ال��اء �ع� الفعل الُ��از� عل�ه

ش�ح أف�اره�ا و��ان م�اقفه�ا على ت�اك�� غ�� ال��لة الّ���ّ�ة ف���ل اإلق�اع ل�� �أقّل 

تأث��، ب���ا في ال��لة الّ���ّ�ة ن�� إص�اًرا على ت�س�خ الف��ة �عق� ش�� مع ج�ا�ه ف���ن 

  .  � القار� ت��ة ال��لة �ي �فه� مع�اهاال�ّـأث�� ��يء م� الّ�����، إْذ ی���

 :ال���ّ�ة وال��لة اإلن�ائّ�ةال��لة -3     

ق�ٌل ����ُل الّ��َق وال��َب،  فال��� «خ�ٌ� و�ن�اء، : ال�الم في �ّل الّلغات ن�عان   

واإلن�اء ق�ٌل ال َ����ُل الّ��َق وال��َب، وال  .إّنه صادٌق ف�ه أو �اذب: و��ّح أن ُ�قال لقائله

                                                           
 .19ص، 1م��فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، ج 1
 .74ص��ر نف�ه، �ال 2
 .76م��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، ص  3
4 � ،

ّ
، 2001، ب��وت، 1اب� ه�ام الّ���ّ�، ش�ح ش�ور الّ�ه� في مع�فة �الم الع�ب، دار إح�اء الّ��اث الع��ي

 .181ص
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ورغ� ه�ا االخ�الف الّ�اه� ب��  1».إّنه صادٌق ف�ه أو �اذبٌ : ��ّح أن ُ�قال لقائله

األسل����، إّال أّن ه�اك اش��اًكا ب��ه�ا م� ح�� األغ�اض ال�الغّ�ة ال�ي َت�ُ�ج ع� 

  . ف��ة و�ق�اع القار� أغ�اضه�ا األساسّ�ة ل��ّق� م�اد ال�ات� في إ��ال ال

  :ّ�ة��� ��لة الال: أّوال

ساسّ�ة لألسل�ب ال���ّ�، ول�ّ� له عّ�ة أغ�اض �الغّ�ة ُتفه� ُ��ّ�ل اإلخ�اُر ال���فة األ       

أسال�� مغای�ة ل�ا ه� مع�اد، ���ح ل�ف�ه م�اًال للّ��ّسع في إذ ���ار فال�ات� . م� الّ��اق

ف��ادة ع� . ال�ق��د �الّ�أث�� ذاته إْن ُألقي ال�الُم �أسل�ب م�اش�الّ�الالت ال�ي ق� ال ت�ّد� 

���ف�ن   «غ�ضي ال��� األساس��� وه�ا فائ�ة ال��� والزم الفائ�ة، فإّن الُ�ّ�اب وال�الغّ���

 2».إلى أغ�اض إلقائه ال�ق�قّ�ة أغ�اًضا أخ�� م�ازّ�ة بلغ� ع�� �ع�ه� ث�ان�ة ع�� غ�ًضا

، م�ّ��ة الّ�اللة ال�ي رامها وسأحاول أن أورد م�اًال 
ّ
 والّ�افعي

ّ
 واحً�ا ل�ّل غ�ض ع�� اإلب�اه��ي

، : وت��ر اإلشارة إلى أّني ت�اوزت ال��ی� ع� أض�ب ال��� ال�الثة. كّل �ات�
ّ
االب��ائي

، واإلن�ارّ�، ألّن ال��� ال یّ��ع لل��ض في �ّل ذل�، �اإلضافة إلى أّني سأدرج في 
ّ
والّ�ل�ي

   . لي ال��لة ال��ّ��ة وف�ها سأت�ّ�ق إلى م�ّ��ات ال���الع��� ال��ا

وه� إل�ام �فعل شيء، وه�ا الغ�ض ن�ع م� أن�اع اإلن�اء، إّال أّنه ی�د أح�اًنا  :األم� -أ

�أسل�ب ال��� فُ�فهَ� م� الّ��اق على أّنه أمٌ�، وعادة ما ی�ّ�ف له ال�ات� �ل�ات داّلة عل�ه، 

 ... ���، و���غي، وال�اج�، واألج�ر، ل�ام: م�ل
ّ
ال�اج� « : ونق�أ م�ل ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

 ���ائ�ه وأم�اله على أع
ّ
�اء ال��ل� ال��ائ�ّ� ال��ل��� أن ��ل��ا إدخال الّ�ی� ال����ي

 ���ائ�ه : (وال��اد 3».ورجاله ت�� سل�ة ال���مة دخ�ًال ع�ل��ا
ّ
ا�ل��ا إدخال الّ�ی� ال����ي

 ...) وأم�اله
ّ
 ی��غي أن ت��افآ، وه�ا ال �ع��� م�ه وال �ع��ه « :ون�� م�ل ه�ا في ق�ل الّ�افعي

  ...)ل��افئ �ّل واح� م���ا اآلخ�: (أ�  4».م��

                                                           
 .53عل� ال�عاني، ص: ���� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی� 1
ر ال�فاء ل�ن�ا الّ��اعة والّ���، دا ��ار ع�ّ�ة، الّ�ق��� والّ�أخ�� وم�اح� الّ��اك�� ب�� ال�الغة واألسل��ّ�ة،م 2

 .73ص االس���ر�ة،
 .67، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
 .318، ص��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 4
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ونل�� في ه�ا الغ�ض أمًال ورجاء م� ال�ات� في ت�ق�� ما ی��ّلع إل�ه  :الّ��ّ�ي-ب

 
ّ
أت�ّ�له ُمق�ال على العل� وال�ع�فة ل�ع�ل ال���  «: �أسل�ب خ��ّ�، وم�ال ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

وه�ا مق��ف ق��� م�   1».ل���ع الّ�ه� والّ��عوالّ�فع، إق�ال الّ��ل على األزهار والّ��ار 

 ق� . مقال ���ل �ّله رغ�ة م� ال�ات� أن ت�ّق� أمان�ه في الّ��اب ال��ائ��ّ 
ّ
ون�� الّ�افعي

 "وح���ا قل�ا  « :عّ�� به�ا الغ�ض فقال
ّ
فإّن�ا ن��� األخالَق ال�ي قام بها، " الّ�ی� اإلسالمي

لى الّ�ف� الّ��قّ�ة؛ وه�ا في رأی�ا ه� �ّل شيء؛ والقان�ن ال�� ����� م� ه�ه األخالق ع

 في أرض  2».ألّنه األّول واآلخ�
ّ
وق� ت�ّ�ى ال�ات� في ه�ه ال��ل ت�ق�� اإلسالم ال�ق�قي

   .ال�اقع على أساٍس م� األخالق م���ٍ 

نفه� ه�ا الغ�ض م� خالل الّ�عاب�� ال���ّ�ة ال�ي ی�ّ�فها ال�ات� وف�ها �ل�  :الّ�عاء-ج

، وت�د في ج�لة اع��اضّ�ة ق���ة أح�اًنا، وم�ل ذل� ن��ه في ق�ل شيء م� هللا 

 
ّ
َنا في « : اإلب�اه��ي وّفق�ا هللا ج��عا إلى ما �قّ���ا إل�ه، وجّ���ا ما ی�ع�نا ع�ه، وأرانا ما َ�ُ��ُّ

َ�نا ج��ًعا ل��مة ه�ا ال��� و�خ�اجه م� الّ�ل�ات إلى الّ��ره�ه األمّ  وه�ه الفق�ة   3».ة، و��َّ

 هللا 
ّ
 نق�أ . إلى الّ��ف�� والّ�عادة والّ����� خات�ة مقال دعا ف�ه اإلب�اه��ي

ّ
وع�� الّ�افعي

ه�ا دعاء   4».أدام هللا نع��ه عل�ِ� وهّ�أِك ه�ه الّ�ع�ة ب�وامها «: ق�له على ل�ان ف�اة فق��ة

   .الم�أة ث�ّ�ة ب�وام الّ�ع�ة واله�اء وه�ا ق�� اس�ع�افها ل��اع�تها �����ةالف�اة ال

و�فه� ه�ا الغ�ض ح�� ��ل� ال�ات� ال�ّف ع� فعل شيء ی�اه م��ً�ا، ف��ال قال  :الّ�هي-د

 
ّ
ُس��ة ع�� أع���� �ا� و���ف األبّ�ة أن تعّق�ا آ�اءك� وو���� وأن ت��ن�ا «  :اإلب�اه��ي

ال تعّق�ا آ�اءك� وو���� وال : (و���� أن نعّ�� ع� مع�ى ه�ه ال��لة �أسل�ب الّ�هي 5».له�ا

 ). ت��ن�ا ُس��ة ع�� له�ا
ّ
 وأنا ال أق�ل �إغفال ال�ق� و�رساله  «: وم�ل ه�ا ورد ع�� الّ�افعي

                                                           
 .586، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .168، ص��3فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2
 .317، صاإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ��� ال���� ـم� 3
 . ��100فى صادق الّ�افعي، ال��اك��، صم 4
 .350، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 5
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    ).ال�ق� �ّ�ع�اال ت(وال�ق��د ه� 1».ال ت�هُ� م� ال��اة ول�� ت�ه� بها: كأنفاس ال�����

و���ن ح�� ی��� ال�ات� تأن�� ول�م ال��ا�� ���� إه�اله أمً�ا ما، و�أتي  :ال�����-ه

��ل�ات أقّل حّ�ة م� الّ����خ؛ وق�ُ� ال�اتِ� م�ه م�ُح الَ�ل�ِم ف�صَة إصالِح خ��ه، وم�ل ه�ا 

 
ّ
ول�ّ�ه في حّق�ا  إّن الّ�ق��� في ال�اج� ُ�عّ� ج���ة م� ج��ع الّ�اس، «: ق�ل اإلب�اه��ي

فال�ات� ق� عات� ال���ّلف�� ع� إعانة ج�عّ�ة العل�اء   2».ُ��اعف مّ�ت��، وُ�عّ� ج������

 . وتعل��ه��ه� ال�ي ت��ل جه�دها م� أجل ت���
ّ
وم�ل ه�ا الغ�ض، نق�ؤه في ق�ل الّ�افعي

وت���ٌ� للّ�جل نفَ�ه أن إّن�ا سف�رِك وسف�ر أخالق� إف�اٌد ل��ب�� الّ���عة،  «: م�ا�ً�ا ال��أة 

ِ� على ذل� ما أن� ف�ه م� ال��اد وال��ار؛ ُی�جف �� الّ�ّ�، و��يء ف�ِ� الّ�أ�، وعقا�ُ 

وه�ا تأن�� واضح لل��أة  3».عقاُب الّ���عة ل���ق�لِ� �ال��مان، وعقاب أف�ارِك ل�ف�� �األل�

  .�ل ف�ات األوانال�ي ت�ق� م� ق���ها به�ا االس�ه�ار، ون�ٌح لها ���اجعة نف�ها ق

���ه ه�ا الغ�ض إلى حّ� ما الّ�����، إّال أّنه ی��� ع�ه في ال�ّ�ة ��ا ���ل في  :ال����خ- و

 م�ا�ً�ا األئّ�ة ال��ال�� لف�ن�ا
ّ
:  �ّ�اته قل�ًال م� الّ����ة، ون�� م�ل ذل� في ق�ل اإلب�اه��ي

" أوغ��ان ب��ك"واآلخ� اس�ه " ال����م�ّ�ـ� "ال�ّ�ة قائ�ة عل���، ول�ّ� أح� مق���ها اس�ه  «

، وس��ت�� عل�ه
ّ
و��ّل وصف   4».وه�ا وح�ه ع�� ال���اء أم�ال�� �اٍف في ث�رت�� علي

و��ل� ن�� ه�ا . على س��ه عل�ه� ألّنه� س���ا ع� ال��) ال���اء(ال�ات� ه�الء األئّ�ة بـ

 في ق�له على
ّ
إّن� ض�� ول�ّ�� « : ��ً�ال�ان قّ� ه��ل م�ا�ً�ا آخ� س الغ�ض ع�� الّ�افعي

وه�ا األسل�ب الّ�اخُ� ی�ّل على أن القّ� الّ���ف ی�ّ�خ القّ� الّ���� على ن�� ع��ه  5».أبله

   .  ع��ه الّ�اغ� في ال���ل ف�ّ��ه ض�� ال�ّ�ة، قل�ل ال���ة، ���� ال��ل

  :ال��ح-ز
ّ
ه� الّ��اء على ش�� ما ب��� م�اس�ه أو إن�ازاته، وم�ل ه�ا ق�ل اإلب�اه��ي

أن�� ج��د العل�، ول�ل�ة ج��ّ� مع�ى ی�ع� الّ�وعة، و��حي  «: م�ّجها �المه إلى �ل�ة العل�
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اإل��اء  و���ل ه�ا ال�الم ���ً�ا م� معاني 1».�االح��ام، و��ِل� الّ��ف، وُ�غلي الق��ة

 . واإلشادة
ّ
  «: وم�له ق�ل الّ�افعي

ّ
فق��ات مق��ًرا عل�هّ� الّ�زق، غ�� أّن  رأی� أزواج الّ��ي

وه�ه   2» .كّال م�ه�ّ� تع�� ��عاني قل�ها ال��م� الق�ّ�، في دار صغ��ة ف�ش�ها األرض

 
ّ
رضي هللا –����هّ� وتقاهّ� وورعهّ�  الع�ارات ت�ّل على إق�ار ال�ات� ���انة ن�اء الّ��ي

  .ف��حهّ� وأث�ى عله��ّ  -ع�ه�ّ 

وه� ته�ی� �عاق�ة م� �ق�م �ع�ل م�ٍ� أو ت�ا�ل في أداء واج� أو ح�، وت��ن  :ال�ع��-ح

��ل�ات لها وقع حاّد على ال��ا��، و�ه�ف ال�ات� به�ا الغ�ض إّما أْن ی�جع ال��اَ�� 

 ون�� ه�ا الغ�ض في ق�ل اإلب�اه. ع� أفعاله، و�ّما تأك�� م���ه ال����م
ّ
إّن ه�ه « : ��ي

  3».ال����ة سُ�ل�� ��� ُسّ�ة الّ�ه� وس��عل�� أشأم على ج���� ودی��� م� عاق� الّ�اقة

وق� ق�� ال�ات� �ال����ة ت���� ن�اب ال��ل� ال��ائ�ّ� على قان�ن الف�ل وه� ض� 

 ن�� م� .رغ�ة الّ�ع�، فهّ�د الّ��اب �العار ال�� س��ّل به� إن ح�ث ه�ا
ّ
ل وع�� الّ�افعي

 م�ل ما ب��  و�لٌ  «: ق�له
ّ
لل��ل��� ح�� ی���ون ف���ون الّ�ل�ان عل�ه� ب��ه و��� الّ��ي

وتع�ي الهالك ) و�لٌ (ال�ع�� ُ�فه� م� ال�ل�ة األولى وهي  ونالح� أنّ  4».دی��� م��لف��

   .   والّ�مار، ح�� ت�ّع� ال�ات� ال��ل��� إن اخ�اروا م� ����ه� �ال خلف�ة إسالمّ�ة

وم�ل ه�ا ق�ل . وه� تع��ٌ� ع� رف� شيء ی�اه ال�ات� غ�� ذ� فائ�ة :اإلن�ار- �

 
ّ
وفي الع�ارة   5».إّن �ال� اإلح�ان م� االس�ع�ار ��ال� الّ��ل م� العق�� «  :اإلب�اه��ي

  . اع��اض ال�ات� على م� ��ّ�ق أّن في االس�ع�ار خ�ً�ا

الّ�اس ق� غال�ا ��يء قّ� مغاالته� ل�� أع�ف  « :أّما الّ�افعي فقال في ه�ا الغ�ض

في ق��ة ه�ه ال��اة، فق� �هللا اس���ع�ا لها �ّل ما في الّ�غ�ة م� ال��ص، و�ّل ما في 

    . هّ�ه ال�ح�� ال��ص على الّ�ن�ا وق� أن�� على م� 6».ال��ف م� ال��ر
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ون�� م�ل ه�ا في ق�ل . وه� إن�ار م� ال�ات� ���� م��ق ی�ش� أن �قع :الّ���ی�-�

 �الّ��ر�ج -�ال ر��–إّن لل���مة  «: اإلب�اه��ي
ّ
 1».نّ�ًة م�ّ�ة في إلغاء الق�اء اإلسالمي

 م�ّ�ًرا. وه�ا ت���ه م� ال�ات� ���ورة الّ�فّ�� ل�ا ُ��اُك لألّمة م� م�ائ�
ّ
: وم�له ق�ل الّ�افعي

    2»...ل�� في ال�امعة �غ�� دی� �ع�� الّ���ّ�ة، ه� تعل�� الّ�ذیلة تعل��ها العاليإّن الّ�ع «

وه� تع��� ع� ع�� �عاني م�ه ال���ّل� و��ج� م� ال��اَ�� أن ی�ّق  :إ�هار الّ��ف-ك

 رّدا على م� �ل��ا م�ه الع�دة إلى ال��ا�ة �ع� غ�اب. ل�اله
ّ
أنا  «: وق� قال اإلب�اه��ي

 3».هّ� ی��ّ�د و���� ی��ّ�د: وال��ض�ع ���ٌل ع��ٌ�، وق� أص��� ب�� عامل��م��ٌ�، 

 ل�ي �ق�ع القّ�اء �أّنه ال �����ع ال��ا�ة
ّ
 . وق� أ�ه� ال�ات� ضعفه ال��ني

ّ
وق� أورد الّ�افعي

إّن أح�ان�ا وه��م�ا ودم�ع�ا هي �ّل ال��اولة اإلن�انّ�ة العاج�ة ال�ي  « :ه�ا الغ�ض �ق�له

عّ�� ال�ات� ع�  وق�  4».بها أن ن��ن في ساعة م� الّ�اعات مع أم�ات�ا األعّ�اءن�اول 

   .  اش��اق اإلن�ان إلى مّ�� ع��� عل�ه، واس��الة الّ��اصل معه

�- ل وُ�فه� م� خالل م�اع� ال��ن واألسف واالس��اء ال�ي ت��اب ال���ّل� ���� ما  :الّ���ُّ

: وم�ال ذل� ق�ل اإلب�اه��ي. �عان�ه ه� م� م�اكل نف�ّ�ة، أو م���عه م� م�اكل اج��اعّ�ة

في حالة �أٍس م� الع�الة،  -م� ��ل ما جّ�ب ومارس –إّن الّ�ع� ال��ائ�ّ� ق� أص�ح « 

وق� عّ�� ال�ات� ع� ح��ته م� معاناة الّ�ع� ال��ائ�ّ� مع �ل�  5».دوت�ف�ه لل�ع�د والعه� 

 على ل�ان ف�اة خّ�� رسالة. االح�الل
ّ
أراني  «: وم�ل ه�ا الغ�ض ن��ه في ق�ل الّ�افعي

سأب��� أّ�امي م� آخ�ها، فإّني ال أقّ�ها عل�َ� وهي ت�ل�، بل هي ت��ت، �ع� أن ت����ي 

وه�ه ع�ارات ت�ّل على أسى الف�اة   6».وت��� أن ت�ف��كالق��لة ف�غ ال�ّ� م� ح��ها 

  .وح��تها ل�ا تع��ه م� ه��م
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وم�ل االع��از . وه� تع��ٌ� ع� اع��از ال���ّل� ��فاته أو إن�ازاته أو ان��ائه :الف��-م

 ح���ا قال
ّ
ه�ه هي معاملة اإلسالم للّ�ی�ْ�ِ� ح���ا  «: �االن��اء ما ورد ع�� اإلب�اه��ي

وق� اف��� ال�ات� �اإلسالم ال�� ��ّ�� ق��  1».أرٌض، ی�َم �ان� له الّ��ادُة والّ�ل�انج�ع�ه� 

 . الّ��امح مع الّ��انات األخ�� 
ّ
أنا ال أع�أ  «: ون�� االع��از �الّ�ف� في ق�ل الّ�افعي

 �ال��اه� واألغ�اض ال�ي �أتي بها ی�ٌم و����ها ی�ٌم آخ�، والِق�لة ال�ي أّت�ه إل�ها في األدب

ول�ا ال أمّ� م� اآلداب �ّلها إّال ن�اح�ها (...) إّن�ا هي الّ�ف� الّ��قّ�ة في دی�ها وف�ائلها 

 دائً�ا أّني رس�ٌل لغ�ّ� ُ�ع�� للّ�فاع ع� الق�آن ولغ�ه و��انه
ّ
وه�ا   2».العل�ا؛ ثّ� إّنه ُ��ّ�ل إلي

  .ال�الم جاء في مع�ض ح�ی�ه ع� األس�اب ال�ي جعل�ه ال ���� القّ�ة

  :ئّ�ةاإلن�ا: اثان�

 وغ��  ا�الغ�� ا أسل��ً اإلن�اء ُ��ّ�ل   
ّ
��عى ال�ات� م� خالل أش�اله ال��عّ�دة م� �ل�ي

 إلى اإل
ّ
 له�ه األسال�� . ا ی�ور في ذه�ه�ّ ف�اح ع�ل�ي

ّ
وف�ًال ع� الغ�ض ال�ق�قي

خالل ُتفه� م�  -م�له م�ل األسل�ب ال����ّ –اإلن�ائّ�ة فإّن لها أغ�اًضا أخ�� م�ازّ�ة 

 وغ�� : وُ�قّ�� اإلن�اء إلى ق����. الّ��اق، وتعّ�� غالً�ا ع� انفعاالت وم�اع� ال�ات�
ّ
�ل�ي

 
ّ
ال ی��� ف�ه «، وسأق��� في ه�ا ال��� على الق�� األّول دون الّ�اني ��نه  *�ل�ي

   3».ال�الغّ��ن؛ ألّنه ال ت�عّل� ف�ه م�احُ� ب�انّ�ة، وألّن أك�� ص�غه هي في أصلها أخ�ار

  : ل�ّل ن�ع اواح�ً  م�اًال  ع�ضفي أن�اع اإلن�اء �أغ�اضها ال��عّ�دة، وسأ ل�ات�اننّ�ع ا  

 االس�فهام :  

ه� الّ��ال ع� أم� أو شيء ��هله الّ�ائل و���� أن �أتي �أغ�اض �الغّ�ة أخ�� و 

  : م�ها

                                                           
 .63، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .243ص، ��3فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2

ال��ّ�ي، واالس�فهام، واألم�، والّ�هي، : الّ�ل� وأن�اعهما ����عي م�ل�ً�ا غ�� حاصل وق� ه�  اإلن�اء ال�ل�ي *

 فه� ما ال ����عي م�ل�ً�ا وله ص�ٌغ عّ�ة م�هاوالّ��اء
ّ
ال��ح والّ�ّم، وص�غ العق�د، والّ�عّ��، : ، أّما غ�� ال�ل�ي

  .72، 71عل� ال�عاني، ص: ���� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�: ُی���. والق��، والّ�جاء
، 1997، 4عل� ال�عاني، دار الف�قان للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، �: ف�ل ح�� عّ�اس، ال�الغة ف��نها وأف�انها 3

 .148ص
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  :ال��ّ�ي-أ
ّ
م� إّن في أح�اب�ا �فاءاٍت، وف�ها رجاٌل، وف�ها ���ٌز  «: قال اإلب�اه��ي

اإلخالص، وق� غّ�ى ال�الف على ج��ع ذل�، فهل م� ی� ج���ة ت��ح ذل� الغ�اء 

و��ه� م� ه�ا االس�فهام أّن ال�ات� ال ی���� ج�اً�ا بل �عّ�� ع� ت�ّ��ه أْن  1» ال�غ��؟

  .  تّ��� األّمة

 
ّ
أال مع��ٌة م� القّ�ة ت�ّ� : إّن أج�ادَك ��أل�ن� م� آالف الّ���� به�ا الّ�م� «: وقال الّ�افعي

ع�الت ال���؟ أال ���ٌة م� العل� ت�عل� أّیها ال���ّ� و�ـأّن� رأٌس ل��� الّ���عة؟ أال 

 2»ف�ٌّ ج�یٌ� ت�فع �ه أ�ا اله�ل في ال�ّ� ف���َ�ه على قّ�ة ال�ح� وذ�اء اإلن�ان خّفة الّ���؟

ه�ا أ�ً�ا أّن االس�فهامات تف�� ت�ّ�ي ال�ات� أن ی��ّلى ال���ّ��ن �أس�اب الّ�ه�ة و��ه� 

  . م� قّ�ة وعل� وح�ارة

 ف�ن�ا �ع� أح�اث ال�ام� م� ما� :الّ����خ-ب
ّ
أتق�ل�ن م� �ان ل��  «: خا�� اإلب�اه��ي

لى ج����ه� وق� أّد� ال�ات� �االس�فهام غ�ض ت���خ الف�ن�ّ��� ع 3» �األم� حارًسا أم�ً�ا؟

  .  الّ���اء في ق�ل ال��ائ�ّ��� رغ� دع�ه� له� في ال��ب العال�ّ�ة الّ�ان�ة

وو�ٌل لإلن�ان ال�� ال ���في �ا� في س�ائه حّ�ى ���ع��  «: وفي ه�ا ال�ع�ى قال الّ�افعي

وال����اء في ال�ّ�ام، والّ�ق��� في الق�ان��  ! ل�فاته في أهل األرض؛ فال���وت في ال�ل�ك

 له�ا االس�فهام  4»وماذا �قي � و���؟..عادلًة و�ال�ًة، والعّ�ة في القّ�ة
ّ
وق� وّ�ف الّ�افعي

الّل�ان تف��ان الّ����خ، وق� وّ�خ ال�ات� اإلن�ان ال�� ) وْ�ل(، وق�لها �ل�ة )وْ�َ��(كل�ة 

  .  ���ى غ�� هللا ل�عف في إ��انه

 قائًال : الّ�في واإلن�ار-ج
ّ
ول�� أی� االس�ع�ار م� اإلح�ان؟ إّن �ال� «: ت�اءل اإلب�اه��ي

وق� أراد ال�ات� م� ه�ا االس�فهام نفي  5» .اإلح�ان م� االس�ع�ار ��ال� الّ��ل م� العق��

  .   �ال��� ع� االح�الل نفً�ا قا�عا، فأت�ع الّ��ال ���لة ت�ّ�� اس��الة ال���ل على ه�ا ال��ْ 
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 .236، ص��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2
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أف���ن أّیها الفق�� على أّن� ت���� �ع��ك ه�اء  «: وقال ال�افعي م�ا�ً�ا الفق�اء

وق� ق�� �الّ��ال أن ُی���  1»القل� وعاف�ة ال��� وم�ّ�ة الّ�اس وث�اب هللا واب��امة ال��ت؟

  . على الفق�� أن ���ع �غ�� ما ق��ه له هللا، فق� رزقه هللا الّ��ـأن��ة والّ��ة واألج� الع���

 معّلقا على م�ع ذو� الّ��اب� م� ال�جّ  :ال�عّ��-د
ّ
  «: قال اإلب�اه��ي

ّ
أ���ن اإلج�ام ال��ني

 مانعا م !مانًعا م� ال�ّج؟
ّ
وق� تعّ�� ال�ات� ه�ا  2»  !� ال�ّج؟أ���ن اإلج�ام الّ��اسي

ه� أولى  - ح�� ال�ات�–���اله م� عقلّ�ة االح�الل في تعاملها مع ذو� الّ��اب� ال�ی� 

  . �ال�ّج للّ��ف�� ع� ذن��ه�

 م��غ�ً�ا م� ت�ّلف ال��ل���
ّ
ك�ف ی�ِ���ن إلى ال�هل، وأّول أم�ه�  «: وقال الّ�افعي

ح�� جاء االس�فهام للّ�عّ�� م� تغلغل ال�هل ف�ه� رغ� أّن رسالة  3»آخ� غا�ات العل�؟

  ).  اق�أْ : (اإلسالم أم�ت �العل� والق�اءة، إذ إّن أّول آ�ة ن�ل� في الق�آن ال���� هي

  :الّ�ق���-ه
ّ
؟  «: قال اإلب�اه��ي

ّ
 إسالمي

ّ
أل��� تل� ال�عاك�ات �ّلها ألّن الّ�عل�� ع��ي

و��ه� م�  4» أّن تل� ال�عاك�ات �ّلها ح�ٌب لإلسالم والع��ّ�ة؟ بلىأل��� الّ����ة ال���قّ�ة 

ه�ی� الّ��ال�� أّن ال�ات� �قّ�ر حق�قة م�ّ��ة هي أّن اإلج�اءات الّ�عّ�فّ�ة ال�ي ��ارسها 

وق� أت�ع الّ��ال�� ل�أك�� . االح�الل على ال�عّل��� ال��ائ�ّ��� ما هي إّال م�ار�ة للّ�ی� واللغة

  .  وه� ح�ف ج�اب وت��ی�) بلى(بـ ه�ا الّ�أ� 

وق� أراد  5»أول�� للّ��� وق� ق� م�ى؟ وهل الّ���ة إال ش��ة؟ «: وقال الّ�افعي

�االس�فهام تق��� حق�قة م�ج�دة في س�� هللا في خلقه وهي أّن ل�ّل مقام مقال، وأّن الّ��ج 

  .  له وق� معّ�� فال ی��غي اس�ع�اله

 م :ال��ّ��- و
ّ
هل بلغ م� ه�ان األّمة عل��� أن  «: ��ّ�ً�ا مّ�ا آل� إل�ه األّمةقال اإلب�اه��ي

ت�ع�ا حّ�ها في ال��اة في م��لة أحّ� م� حّ� ام�أة في �الق، وأن ت�عل�ا حّقها في الّ�واء 

                                                           
 ��41فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، صم 1
 .58، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 2
 .29، ص��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 3
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: وق� اس�ع�ل ال�ات� �ل�ات ت�ّل على الّ�ّل م�ل 1»أ��� م� حّ� م��� على ����ه؟

  .ال���ة واألسى ه�ان، وأحّ�، وأ���، ف��� في قل�ه

وأی� الّ�ّ�ة  ،وأی� ال��ال والّ��� ،أی� ال�ال وال��اع: سأل� الق�� «: وقال الّ�افعي

وهي �ّلها أس�لة  2»وأی� ال���ع والّ�ّلة؟ ،وأی� الق�رة وال���وت ،وأی� ال��ض والّ�عف ،والقّ�ة

  .   مفادها إ�هار ال���ة وال��ن على م��، إذ ل� ���ل معه أ� شيء م� م�اع الّ�ن�ا

 ع� ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� :األم�-ز
ّ
وضع� ح��مة ال��ائ� ه�ه الق�ّ�ة  «: ت�اءل اإلب�اه��ي

وق� ق��  3» فهل ع�م� على ق�ع الّ�َن�؟. في ج�ول أع�ال ال��ل� ال��ائ�ّ� له�ه الّ�ورة

  ). اق�ع�ا الّ�َن�: (�الّ��ال أن ��ال� ال���مة �ال�ّ� في الق�ّ�ة، و�أّنه �ق�ل

 
ّ
ال��أة وح�ها هي  و�ذا ضاق� الّ�ار فل� ال تّ��ُع الّ�ف� ال�ي ف�ها؟ «: وقال الّ�افعي

 ل�ار زوجها
ّ
  ).اّت�عي �ا نفُ� : (وأراد به�ا الّ��ال أن �ق�ل 4 ».ال�ّ� اإلن�اني

 في مع�ض �المه ع� ق��ة ف�ل الّ�ی� ع� ال���مة، ورأ�  :الّ�����-ح
ّ
قال اإلب�اه��ي

ثّ� ُع�ض عل�ها األم�ان على جلّ��ه�ا، ف�اذا �ان� ت��ار؟ و�لى جان� م�  «: األّمة ف�ها

و��ه� أن ال��اب ع� الّ��ال��  5» .ال ن�� ن�ّ� في الّ����ة وال ال���مة ت��ّ ... ت��از؟ 

ن��از األّمة إلى الف�ل ألّنه في صال�ها، ول�ّ� ال�ات� تعّ�� الّ��ال�� مع�وف وه� ا

  .  ��حه�ا ل����� القار� ل�ع�فة ن���ة االس�ف�اء

وق� ق�� �الّ��ال  6»وُت�� ما ه�ا الّ��ه ب�� ال��أة و��� الّ��اء؟ « :وقال الّ�افعي

ده ال�ات� �ع� ه�ا ال�� قارن �ه ب�� ال��أة و��� الّ��اء ت���� القار� إلى ال��اب ال�� أور 

  .  الّ��ال، وخالص�ه أّن ال��أة ت��ه الّ��اء في ال��ال، وال�قّل�

                                                           
 .50، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .61ص��فى صادق الّ�افعي، ال��اك��، م 2
 .190، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
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 م��ائال :الّ��ق��- �
ّ
 وم� ج�� م��اه م� فقه أبي  «: س�� اإلب�اه��ي

ّ
وأی� العاص�ي

وه� اس�فهام ق�� �ه االن�قاص م� ق��ة وعل� ال�ف�ي العاص�ي  1» ح��فة ودقائقه وق�اسه؟

 ال�� اّدعى ان��
ّ
 للّ����� على األّمة ال�ي ت��ع ال��ه� ال�ال�ي

ّ
  .ا�ه إلى ال��ه� ال��في

 
ّ
وما اإلن�ان في ه�ا ال��ن؟ وما خ��ه وشّ�ه؟ وما َسَ��ه ورضاه؟  «: وقال الّ�افعي

وق�  2».إْن �ّل ذل� إّال ��ا ت�� ق��ة م� الّ��اب ت��ّ�� وق� ن��� أّنه س�أتي م� ����ها

  .ب�����ه �أّنه ال ��ّ�ل ش��ا أمام ال��ن  ،أراد ال�ات� به�ه األس�لة ت�غ�� شأن �ّل م��ّ��

م� خالل ه�ه األم�لة القل�لة ���� الق�ل إّن ال�ات��� ق� وّ�فا االس�فهام ���ً�ا   

ألغ�اض �الغّ�ة ����ة، اك�ف�� ب��� �ع�ها، والح�� أّنه�ا في �ّل مّ�ة ���فه�ان ی��عان 

ّ��ال �ال��اب، وه�ا دل�ل على أّن الغ�ض ل�� ان��ار ال��اب، بل في مع�� األح�ان ال

 .كان الغ�ض ع�ض الف��ة ���ح الّ��ال للف� ان��اه القار� ل�ع�فة ال��اب

 األم�:  

وه� �لُ� فعل شيء على وجه االس�عالء واإلل�ام، و���ن م� األعلى م��لة إلى  

، و���� أن ���ج إلى أغ�اض �الغّ�ة أخ�� م�ها
ّ
  : األدنى، وه� الغ�ض ال�ق�قي

وفي ه�ا الغ�ض  ،هللا وه�  و���ن �لً�ا م� األدنى م��لة إلى األعلى م��لة :الّ�عاء-أ

 هللا نق�أ 
ّ
اللهّ� �ا ناص� ال����عف�� انُ��نا، وخ� ب��اص��ا إلى  « :دعاء اإلب�اه��ي

واس�ع�ل أفعال األم�  3».ال�ّ�، واجعل ل�ا في �ّل غاش�ة م� الف��ة ِردًءا م� الّ����ة

  . وق�� �ل� الّ���ة واله�ا�ة وال�ف�) اجعل(و) خ�(و) ان��نا(

وأّد�  4».فأنق�نا م� �الء ی�م�ا الّلهّ� إّن ه�ا الع�� ی�م �ع� ی�م، «: وقال الّ�افعي داعً�ا هللا

  . غ�ض الّ�عاء وه� �ل� العاف�ة) أنق�نا(فعل األم� 

���ن م� الّ�ّ� إلى الّ�ّ� أو م� الّ��ی� إلى عادة ما وه� �لٌ� رق�ٌ�، و  :االل��اس-ب

 . الّ��ی�
ّ
واحِ�ْل إل�ها مّ�ي ... حيِّ ال��ائ� عّ�ي �ا َص�ا «: وفي ه�ا الغ�ض قال اإلب�اه��ي
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 (واس�ع�ل فِعلي األم�  1».سالًما ت�ار� ل�افُ�ه ل�افَ��، وُت�ار� إ�اف�ه إ�اف��
ّ
) حي

  . ت�ّ�ة ال��ائ� وحْ�َل سالمه لها��لُ� به�ا م� الّ��ح  )اح�ل(و

 
ّ
انف�ي نفح الع�� ال�� ُیل�� �الّ�وح، وا�ه��  «: وفي الغ�ض نف�ه قال الّ�افعي

اصع�� إلى س�ائ� .. ��ي في جّ�ك وفي ن�ركم�ه� الّ��ء ال�� ُیل�� �الع��، ول�� دع

ك�ني ما أرادت نف�� ول�� أشع�� نف�ِ� ه�ه أّني .. العال�ة؛ ول�� أل����ي ق�ل ذل� ج�اح��

) أل����ي(و) اصع��(و) دع��ي(و) ا�ه�� (، و)انف�ي(وجاءت أفعال األم�  2».إن�ان

  . هایل��� بها ال�ات� م� ه�ه ال��أة أن ت�ّق� ما ��ل�ه م�) ك�ني(و

  :ال��ّ�ي-ج
ّ
فل���  «: وه� أم� ُ�فه� م� س�اقه أّنه ت�ّ�، وفي ه�ا الغ�ض قال اإلب�اه��ي

وق� أراد  3».ذل� ول��� عل�اء وس�اسّ���، ول��� �ّل شيء ی�فع أّم��ا و���ي دی��ا ولغ��ا

  .ال�ات� م� ه�ه األفعال الّ�ع��� ع� أم���ه في ت�ق�� ال�ح�ة ل�فع األّمة

وقال . و�أتي على ش�ل أم� م���نه ن���ة م� األعلى إلى األدنى :واإلرشادالّ��ح -د

احف��ا �ّل ما �قّ�� ماّدت�� الّلغ�ّ�ة، و��ّ�ي ث�وت�� الف��ّ�ة،  «: في ه�ا الغ�ض اإلب�اه��يُّ 

تعاه�وه �ال�ف� وأح��ه �الّ�الوة، ورّ��ا أل����� على  !و�غّ�� مل���� ال��انّ�ة، والق�آَن الق�آنَ 

�اإلضافة إلى ) رّ��ا(و) أح��ه(و) تعاه�وه(و) احف��ا(ووّ�ف أفعال األم�  4» .الس��هاد �ها

، و�ّلها أفعال ت�ّل )الق�آن الق�آن(فعل أم� م��وف تق�ی�ه عل��� ��ع�ى احف��ا في ج�لة 

  .على اإلرشاد ال�� ی���ه ال�ات� للّ�ل�ة وق� ن�ع م� قل�ه

 على ل�ان الّ��خ علي
ّ
ُالُه ع� وه�� �ا  «: وفي ه�ا الغ�ض أ��ا نق�أ ق�ل الّ�افعي

، وضْع األم� على قاع�ته، وسّ�د ن��ك إلى حق�ق�ه
ّ
) وضعْ (و) ُاْلهُ : (وجاءت األفعال 5».ب�ي

  .   ، للّ�اللة على أّن الّ��خ ی��ح الف�ى ل��ّ��ه ال�ق�ع في الّ��ء)سّ�دْ (و
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 و�فه�  :الّ��ق��-ه
ّ
م� الّ��اق ��ل�ات ت�ّل عل�ه، وم� أم�لة ه�ا الغ�ض ق�ل اإلب�اه��ي

فاح�ف� ��ا �قي م� أع�ادها،  «: ع� الّ�اه�ّ� ال�� ان�ّ� ع� ال��عّ�ة وأّس� ص��فة

ف����اج الّ�اس إلى ما ف�ها ی�م ی��� هللا ��اعه�، و���� على ��ائ�ه�، ف���ح الّ�ّ� 

وح�ه ال ی�ّد� غ�ض ) اح�ف�(ونالح� أّن فعل األم�  1».وال��ب ع��ه� م� الف��ن ال���لة

 �الّ�اه�ّ� 
ّ
الّ��ق��، ل�� س�اق ال�الم ���ل في ث�ا�اه �ل�ات ت�ّل على اس�ه�اء اإلب�اه��ي

���� على ��ائ�ه� (، و)ی��� ��اعه� داللة على الّ�لّ (، و)�قي داللة على ال�قا�ا(وهي 

  ).     �الّ�ّ� والّ��(، و)داللة على تغ��� العقل

 على ل�ان خ�وف م�ا��ا آخ�
ّ
اس�ع أّیها : قال «: وفي الغ�ض نف�ه قال الّ�افعي

وق� أّد� األم� في ه�ه ال��لة  2».األبله إّن ش�� الغ� س��ع� بها م� ت�ِ�� ال م� ف�ِق�

  ).  أبله(غ�ض الّ��ق�� إذ اس�ه�أ ال��وف األّول �الّ�اني �ق�له 

و���ن ��ل�ات ش�ی�ة ال�قع ت�عل ال��اَ�� ��ع� �ال��ف م� م���ه، وم�ل : الّ�ه�ی�- و

 
ّ
فإْن ل� تفعل�ا فأ�ق��ا أّن �ّل ما ت�فق�نه م� جه� ومال في ت����  «: ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

االس�ع�ار ضائع، وال ال��� م���ً�ا وال ال�ال �اقً�ا، ثّ� ما ی�ال ��� ه�ا الغ�ل ال�� ت�ّ��نه 

م���ق �فعل الّ��� ) أ�ق��ا(وال�الح� أّن فعل األم�  3».ّ�ى ی�د��� في هاو�ةوت�����نه ح

فأّد� غ�ض الّ�ه�ی� ل�ا ت��ل الّ����ة م� مآل غ�� م���د ل�� ی�� �االس�ع�ار وه� 

  ).  ی�د��� في هاو�ة(الهالك، ونفه�ه م� ج�لة 

ة ت�ق�� األم�، وم�ل �فه� ه�ا الغ�ض أ�ً�ا م� خالل ق�ائ� ت�ّل على اس��ال :الّ�ع���-ز

 تعل�ًقا على تعّ�د ال��عّ�ات الّ�ی�ّ�ة
ّ
فإذا �ال�� إح�اه�ا ��يء ق�ل  «: ه�ا ق�ل اإلب�اه��ي

إذ ال ���� ) م�ال(و��ه� الّ�ع��� في �ل�ة  4».إّن��ا اث��ان فاّتِفقا، وم�اٌل أن یّ�فقا: لها

  .له�ه ال��عّ�ات ال��ال�ة أن ت�ف� مع ج�ع�ة العل�اء
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ّ
اج�ع �ا ع���� إن اس��ع� س�ً�ا م�  «: وم�ل ه�ا الغ�ض نق�ؤه في ق�ل الّ�افعي

وه�ا م� �اب الّ�ع���  1».ال�ح�ش الّ�ار�ة وصّففها ل�ًنا إلى ل�ٍن، وصّففها ش��ا إلى شيء

على ) إن اس��ع�(ح�� ال ���� ج�ع ال�ح�ش الّ�ار�ة وت���فها، ��ا دّل� الق���ة 

  . لاس��الة ت�ق�� ه�ا الع�

أو ألفا� ) ح�ار(أو اس� فعل األم� ) اح�ر(وُ���� أن ی�د ���غة فعل األم�  :الّ���ی�-ح

و���� أن ُ�فه� م� خالل س�اق ال�الم على أّنه إن�اٌر ب����ة )... إّ�اك(ت�ّل على األم� م�ل 

 م�ّ�ًرا م� اس�ه�ار . فعل شيء أو ع�م فعله
ّ
وم�ل ه�ا الغ�ض ن��ه في ق�ل اإلب�اه��ي

اح�روا �ا ق�م أن ���� ل�� الّ�ار�خ سّ��ة تأكل  «: ع� �ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� ع� الّ�ولةال�

  .2».أّن�ا ن��� ت���� الّ�ی� وأن�� ت���ون �قاءه في الع��دّ�ة: ج��ع ح��ات��، وهي

 اإلن�ان أن �غ�ّ� ب�ف�ه
ّ
و�ّ�اك م� الغ�ور وأن  « :وم�ل ه�ا نق�ؤه في ت��ی� الّ�افعي

 في الّ�ف�
ّ
  3».ت��� أّن نق� ال�ف� جاء م� ��ن اإل��ان �امًال ����ع�ه ألّنه شيء أزلي

وفي ه�ا الغ�ض ال ی�ّل فعل األم� وح�ه على ح��ة ال�ات� بل ی��و ذل� م�  :الّ��ّ��- �

 . خالل الع�ارة
ّ
إن ���� ت���ون –أّما حق�قة ال��ائ� فاس��ل�ها  «: وم�ل ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

 وخ�ٌم : مّ�ا وراء ال��اه� ت��وها في ج�لة -ال�ق�قة
ّ
و�� ت�عة أع�ار م� ف�ه رق�� زراعي

 مف�وض عل�ه ال��مان
ّ
و�� ت�عة أع�ار م� ف�ه رق�� (وال�الح� أّن ج�لة  4».ص�اعي

 مف�وض عل�ه ال��مان
ّ
 وخ�ٌم ص�اعي

ّ
هي ال�ي دّل� على ح��ة ال�ات� م� ال�الة ) زراعي

  .  ال���ّد�ة ال�ي �ع��ها ال��ائ�ّ� آن�اك؛ ول� ل� ت�د ه�ه ال��لة ل�ا ُفه� م�ها ه�ا الغ�ض

 
ّ
الّل�ِل �لَّه في قل�ي وق�ي م� ع�اوة ل��ٍ� ت�ّ�د  ُص�َّ �المَ  «: وم�له ن��ه في ق�ل الّ�افعي

 5».وجه الّ�ن�ا في ع��ي وت�عل قل�ي م� �أسه وانق�اضه �أّنه م�ل�ء �الّ�م الغل�� الفاس�

ال ی�ّالن ب�اته�ا ع� ت�ّ�� ال�ات�، إّن�ا ارت�ا�ه�ا �ع�ارات ) ِق�ي(و) ُص�َّ (ففعال األم� 
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) ال�أس(، و�ل�ات )د وجه الّ�ن�ا في ع��يت��ّ (، و)ع�اوة ل���(، و)�الم الّل�ل(

  .  جعل الع�ارة ت�ّد� غ�ض الّ��ّ��)... االنق�اض(و

م� خالل ق�اءتي ل��ا�ات األدی��� ت�ّ�� أّنه�ا وّ�فا األم� ���ً�ا ألغ�اض �الغّ�ة �أتي   

ح�� ... في مقّ�م�ها غ�ض الّ��ح واإلرشاد، ثّ� �اقي األغ�اض م� ال��اس وت��ی� وت��ّ 

ال��ارع ص�غة وق� وّ�فا في ه�ا الّ��ع ص�غة فعل األم� ����ة، وتل�ه . �ق���ه الّ��اقما 

ال�ق�ون �الم األم�، ثّ� اس� فعل األم� وأخ�ً�ا ال���ر الّ�ائ� ع� فعل األم�، وق� س�� 

  .    ال��ی� ع� ه�ا في الف�ل الّ�ال� م� ه�ا ال���

 ال��ّ�ي:  

أن ���ن ل� ��ع وت�ّق� في ح��له، ذل� ه� �ل� ح��ل الّ�يء ال����ب دون  « 

وم� ه�ا ���  1».ألّن الّ�يء ال�� ُت�ّ�ه إن �ان ق��َ� ال���ل ُم��قََّ� ال�ق�ع �ان ت�ّج�ا

، أو م��� 
ّ
الّ�ف��� ب�� الّ��ّ�ي والّ��ّجي، فاألّول م����ل ال�ق�ع وه� غ�ض ال��ّ�ي ال�ق�قي

�از�، والّ�اني ُی��ّقع ح�وثه؛ وم� أدوات ال�ق�ع ل�ّ� القائل ی�اه م����ال وه� غ�ضه ال�

  . ل��، ول�، وهل: الّ��ّ�ي

  :ال��ّ�ي ال�����ل ال�ق�ع-أ
ّ
و��� أت�ّ�ى ل� أّن دواعي ذل� ال��وج  «: قال اإلب�اه��ي

وق��   2».كان� تقّ�م� ب��ع س��ات ألدرك اإلمام�� الل�ی� �ان� له�ا في نف�ي م�انة

 وه�ا عال�ان س�رّ�ان م� رجال العل� : �اإلمام��
ّ
ع�� الّ�زاق ال���ار، وج�ال ال�ی� القاس�ي

 رؤ��ه�ا، ول�ّ� ذل� �ان م����ال ألّنه�ا ق� ت�ّف�ا
ّ
  .والّ�ی�، وت�ّ�ى اإلب�اه��ي

    :وفي الّ��ّ�ي ال�����ل ال�ق�ع قال الّ�افعي على ل�ان أدی� عازب ��ف حال�ه

شع�ر ���ل ال�ح�ة ال�ي ُ�عاق� الّ���� لها م��وًفا ع� ال��اة م��وفًة ع�ه و�أّنه  «

ال��اة؛ ت�عله ج�راُن س��ه ی��ّ�ى ل� �ان ح�ً�ا ف�ها ف���َ� م� ع�اب إن�انّ��ه الّ�ل�لة 

وه�ا نالح� أّن األدی� شّ�ه نف�ه ����� ی��ّ�ى أن ���ن ح�ً�ا �ي ال ُ���  3».الُ���مة

  .   �األل� وه�ا م����ل
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 ع� رف�� در�ه اب� �اد��ت�ّل�  :ال��ّ�ي ال���� ال�ق�ع-ب
ّ
و�� ��� أت�ّ�ى  «: اإلب�اه��ي

 داعً�ا إلى هللا و�لى االج��اع على ��اب هللا
ّ
 1».ل� �ق�م ب�حلة في أ��اف العال� اإلسالمي

  . و��ه� أّن أم�ّ��ه ه�ه �ان ���� أن ت��ّق� في وق�ها، إذ س�� له ز�ارة ال���ق في ش�ا�ه

 
ّ
أال ل�� ال��ابَ� اإلسالمّ�ة ال ���� عل�ها إّال  «: وفي ه�ا الغ�ض قال ال�افعي

وق� ت�ّ�ى ال�ات� أن  2».رجاٌل ف�ه� أرواح ال��افع، ال رجاٌل في أی�یه� س��ٌف م� خ��

ش�اعا في ق�ل ال�ّ�، ونالح� أّن أم�ّ��ه م���ة ال�ق�ع إذا �ان مع�ار اخ��ار ���ن ال���� 

  .  األئّ�ة ه� ال�فاءة والّ����

 ال�هي :  

 3».�ل� ال�ّف ع� الفعل أو االم��اع ع�ه على وجه االس�عالء واإلل�ام «وه� 

الّ�اه�ة، وله أغ�اض �الغّ�ة ُت��ج ) ال(وللّ�هي ص�غة واح�ة هي الفعل ال��ارع ال����ق بـ 

 إلى معان أخ� ُتفه� م� خالل الّ��اق
ّ
  :مع�اه ال�ق�قي

 على ل�ان شاّب ی�ع� هللا :الّ�عاء-أ
ّ
: الّلهّ� �ّ��ها وال ت�عل�ي رجال �غل���� «: قال الّ�افعي

م� األدنى إلى ) ال ت�عل�ي(وق� ورد الّ�هي  4».في ألفا� الّلغة غل�ة في ن�اء األّمة، وغل�ة

  .األعلى وأفاد الّ�عاء

 م�ا��ا االح�الل :الّ��ق�� والّ����ة-ب
ّ
أّیها االس�ع�ار ال ت�عل  «: وف�ه قال اإلب�اه��ي

و���و أّن ال�ات� أ�ه� م�  5».الّ��ائع ذرائع لالن�قام، وال ت�عل الق�ان�� ��ان�� لإلح�اق

  .  خالل س�اق �المه أّنه �ف�ح س�اسة االح�الل و���� م� تالع�ه �الّ��ائع والق�ان��

 على ل�ان أح�ه� ���ي حلً�ا ُ��اص� ف�ه قل�ه
ّ
    :وفي غ�ض الّ��ق�� قال الّ�افعي

و��ه�  6».ال��مال ق�ار على ج�ای��، فاذه� عّ�ي وال ت��ّ� �اس�ي، فإّنه ال فالن ل� �ع�  «

   .ح�� عّ�� ه�ا الّ��� ال�ائ� ع� اح�قاره لقل�ه) ال ت��ّ� �اس�ي(الّ�هي م� خالل 
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 ��ا�� الّ��ق  :االل��اس-ج
ّ
فال ���ْن� أّنه� عّق�ك  «: ون��ه في م�ل ق�ل اإلب�اه��ي

 وال یُ�ْع� أّن على �لّ (...) وشّق�ك؛ وال �قُعْ� �� ع� أداء رسال�� أّنه� أضاع�ك و�اع�ك

ال : ف��غ الّ�هي 1».وال ت�ال أّ�ة سل��ا(...) ف�ٍ� م� دوح�� د�ً�ا م�ه� ی�ّل الّ�عل� ���احه 

، �ّلها ت�ّل على ال��اس ال�ات� م� أهل )ال ت�ال(، و)ال ی�ع�(، و)ال �قع�(، و)���ن�

   .ال���ق أن ی�قى صام�ا رغ� غ�ر األع�اء وخ�انة األص�قاء

 م�ا�ً�ا الق��
ّ
فال ُتلِقها على األرض أّیها الق��، فإّن األرض ال  «: وقال الّ�افعي

 الّ�مع على األرضِ  2».ُتقّ�س ال��اء
َ
  . وق� ال��� م� الق�� أن ال یلقي

 لل�ل�ة ال��ائ�ّ���: الّ��ح واإلرشاد-د
ّ
إّن ج�ل�� س�اوّ� ال��ّ�ف،  «: وف�ه قال اإلب�اه��ي

 3».ض؛ و�ّن حاض��� ج�ی�، فال ت��ن�ا م�ه في م�ضع الّ�قعة ال�ال�ةفال ت�ل�وا إلى األر 

، وأراد به�ا ال�ات� ن�ح الّ�ل�ة و�رشاده� إلى )ال ت��ن�ا(و) ال ت�ل�وا(و��ه� الّ�هي في 

  .ال��اب�ة في العل� والع�ل

 
ّ
 ال ت�عّ�ل الق�ر وال َتْ�َ��َّ � خّ�ة ال���ق�ل «: وفي ه�ا الغ�ض ن�� ق�ل الّ�افعي

وهي ن���ة ل�ّل إن�ان �أن ی�أّنى، و��م�  4».وال تغ�ِّ الّ���ان �أف�ارك ح�� تفّ�� في ال�ع��

  .و��م� �ق�ره، و�ع�� حاض�ه و�����ف ال���ق�ل ����ة

 لل��ّ���� :الّ�ه�ی�-ه
ّ
إّن ن�اع�ا مع االس�ع�ار في م��اٍن « :وفي ه�ا الغ�ض قال اإلب�اه��ي

و���و م� ن��ة ال�ات� أّنه  5».، وال ت��ن�ا ع�ًنا له عل��ام� ص��� الّ�ی�، فال تقف�ا في ���ق�ا

  .أّنه غاض� م� الق�م، و�هّ�ده� ب�ه��ه� ع� م�ع ج�عّ�ة العل�اء م� أداء مهّ��ها �ال�شا�ة

 الّ��اب ال����ّ 
ّ
ال ت��ّوج�ا �ا إخ�اني ال���ّ��� �أج��ّ�ة؛ إّن  «: وحّ�ر الّ�افعي

ال (وق� أّدت ص�غة الّ�هي  6».ج�ائ�، ف�ه سّ� ق�ائفأج��ّ�ة ی��ّوجها م��ّ�، هي م�ّ�ُس 

  . ��اةالغ�ض الّ�ه�ی� ح�� شّ�ه ال�ات� ال��أة األج��ّ�ة �ال��ّ�س وه� خ�� على ) ت��ّوج�ا

                                                           
 .552ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .��11فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، صم 2
 .462ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
 .��41فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، صم 4
 .205ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 5
 .242، ص1فعي، وحي القل�، ج��فى صادق الّ�ام 6
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 م�ا��ة وم�ه  :الّ����خ- و
ّ
وما جَ�ْ�ا عل�َ� واّته��َك إّال �ع� أن ق�ؤوك  «: لّ�ع�ااإلب�اه��ي

  .�ا آل إل�هال������ وال����ل� لوّ�خ الّ�ع�  وق� 1».فُل�ْ وفه��ك، فال تل�ه�، ونفَ�� 

  :الّ�����-ز
ّ
و�ذا ل� ��� الغ�ُ� هامً�ا فال ت�ُج أن ���ن  «: وفي ه�ا الغ�ض قال اإلب�اه��ي

  .ع� اس��الة ح��ل األم�) ال ت�جُ (وق� عّ�� ���غة الّ�هي  2».الّ��ُ� نامً�ا

 رسالة �ع��ها ف�اة إل�ه
ّ
وال ت�َ���َّ أّني سأخّ� لَ� قّ�ًة ف�ها ال��ُم  «: وأورد الّ�افعي

  . أ� أّن الف�اة نف� �ّل ف�صة م� أن ت��� له ���ً�ا 3».والّ�هُ� والّ��ُة، وف�ها الّ�مان وال��ان

 الّ��اء:  

و���ج الّ��اء �غ��ه م�  4».ه� ت���ه الُ��اَ��، وح�له على اإلق�ال عل�� « 

  :األسال�� اإلن�ائّ�ة ال�ل�ّ�ة إلى أغ�اض �الغّ�ة م�ها

 م�� فقال وفي ه�ا الغ�ض  :تع��� ال��اد� و�عالء شأنه-أ
ّ
ان���  «: خا�� اإلب�اه��ي

واألصل في ) ك�انة هللا أ� أرض هللا(وق� ناد� م�� بلق� م�ّ�ف   5».ك�ان�� �ا ��انة هللا

  ). م�� ال��انة أ� أرض الّ��ل(اس� م�� ه� 

 ی�اجي هللا 
ّ
�ا ملّ�ن الّ��اء وال�ج�ه ال���لة؛ �ا  «: وفي الغ�ض نف�ه قال الّ�افعي

... �أّنها ل� ت�ه� م�ّ�ر الّ�وعة وال�ّ�، �ا م��ع ه�ه ال�عاني الّ�اه�ة إب�اًعا جعلها ل�ّق�ها

و�ا خال� ... �ا م�ِج� القل� ��ا ه� ل��أله الّ��اء إ��اًنا، وال��اُل ح��ا، وال�عاني م�ه�ا مًعا

  .وهي ن�اءات أفادت تع��� شأن ال�ال� 6» .اإلن�انّ�ة العال�ة

 قال  :ال�عّ��-ب
ّ
م�ضـًعا ��ـ�ون لـه  الــ�أت�ه� اس� األدی� الع��� ف ! �ا لع�اد هللا «: الّ�افعي

  . ���� �ال�ّ�اب ال��ه�����ّ الوق� تعّ�� م� اس�هانة ه��ات  7» ."م�ّلّ�ات ال����ة"في 

                                                           
 .422ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .307ص��ر نف�ه، �ال 2
 .��35فى صادق الّ�افعي، رسائل األح�ان، صم 3
، 2007، َع�َّان، 1ع�ض وت����، دار ال��اهج للّ��� والّ��ز�ع، �: م��� علي ع�ّ�ة، األسال�� الّ���ّ�ة 4

 .129ص
 .565ص، اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ� �� ال����ـم� 5
 .��22فى صادق الّ�افعي، الّ��اب األح��، صم 6
 .184، ص��3فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 7
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 م� ض�اع فل���� فقال :ال��ّ��-ج
ّ
�ا ه�ان  «: وفي ه�ا الغ�ض ت�ّ�� اإلب�اه��ي

  .���� ت�ّلي الع�ب ع�ها في م���ها اهوأس هعلى ح�ن) ه�ان(وق� دّل� �ل�ة  1» !فل����

 للع��ت�ّ�� و 
ّ
 على �ع� الّ�اس ع� ال�ع�ى ال�ق�قي

ّ
ف�ا أسًفا عل��ا ن�� «: الّ�افعي

  .على أسفه م� فق�ان لّ�ة الع��) أسًفا(وق� دّل لف�  2» .ما أ�عَ�نا ع� حق�قة الف�ح ! ال��ارَ 

وم�ل ه�ا . و���و ه�ا الغ�ض م�عّ��ا م� ال���ّل� إلذالل ال��اَ�� ب��� نقائ�ه :الّ��ق��-د

 
ّ
و���و الّ��ق�� م� خالل  3».�ا ه�ا أو �ا ه�الء أع�ي ال�ارز م��� وال����� «:ق�ل اإلب�اه��ي

وق� ی�د الّ��ق�� على ش�ل . خالل ع�م ذ�� أس�اء ال��ا����، وم�اداته� �أس�اء اإلشارة

 . م�الف ل�ق�ق�ه س���ة �إع�اء لق�
ّ
�ا ح��ة االس�ع�ار،  « : وم�ل ذل� ق�ل اإلب�اه��ي

إّن ج�عّ�ة العل�اء تع�ل لإلسالم �إصالح عقائ�ه، وتفه�� حقائقه، و�ح�اء آدا�ه وتار��ه، 

أراد بها ال�ات� ) ح��ة االس�ع�ار(وع�ارة  4».وُت�ال�� ب��ل�� م�اج�ه وأوقافه إلى أهلها

  .اس�ع�ل �ل�ة مهّ��ة ول�ّ� ال�ق��د غ�� ذل�ت�ق�� االح�الل رغ� أّنه 

     
ّ
سل�� جّ�ار م�  !�ا ل��م ال��� «: وم�ل ه�ا الغ�ض �ع�ارة قاس�ة ق�ل الّ�افعي

  . وه� عّ�� ع� ت�ق��ه للّ��اء ال����جات الل�اتي ی�ت�ن ال��� و��ت�ی� ل�اسا فاضً�ا 5».ث�ا��

  . فاضً�ا

 :ال��لة ال��ّ��ة -4

ل�ا ق�له �قّ��ه، و���ل ع�ه ما ق� ی��ّه�ه ال��لّقي سامًعا �ان أم لفٌ� تا�ع  «الّ�����     

 �ارزةً  �ّ�ةً وق� شّ�ل الّ����ُ� �اه�ًة لغ  6» .قارًئا م� اح��االت أو ت�ّدد أو ت���� في ق��له

  في
ّ
، ح�� وّ�فاه ���ً�ا �أن�اعه ال���لفة م� لف�ي

ّ
 والّ�افعي

ّ
، ومع��ّ�، *��ا�ات اإلب�اه��ي

                                                           
 .451ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .26، ص��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2
 .47ص، �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
 .42ص ��ر نف�ه،�ال 4
 .248، ص��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 5
 .241م��� علي ع�ّ�ة، األسال�� الّ���ّ�ة، ص 6

فالّ����� . س�� وأن تعّ�ض� إلى الّ����� الّلف�ي في الف�ل الّ�ال� م� ال��� م� جان�ه الّ��تي و��ّ�ى الّ���ار*

 
ّ
  .   الّلف�ي في ال����� الّ���ّ� ه� ت��ار ال�ل�ة في ال����� الّ��تي
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�وف، وت���� �ال���ر؛ فق� زخ�ت ن��ص األدی��� �ال��ل ال��ّ��ة حّ�ى وت���� �ال�

ون�ً�ا . صارت عادة ج�ت على قل��ه�ا، فال �غفل على القار� اك��افها م� أّول ق�اءة له�ا

ل���ة ت���ف الّ����� ع��ه�ا فق� رأی� أن ُأدِرج ه�ا الع��� م��قّال ع� غ��ه لل��ّسع أك�� 

  . ّ��� لها ج�اول ت�ّ�ل ن�اذج قل�لة م�هافي ه�ه األن�اع ال�ي خ

 
ّ
  :أّوال، الّ����� ع�� اإلب�اه��ي

  الّ�ف�ة  ن�ع الّ�����   الع�ارة

لف�ي   م�ألة واح�ة ه�اإّن األّمة اإلسالمّ�ة ت�� أّن ال��اج� واألوقاف 

 �����

  م�ف�ل

29  

  195  زارعة ال�الف ب���ا هيوال���مة االس�ع�ارّ�ة 

  322  لف�ي �الفعل  وت�اع�ا إلى االّت�اد على ال��ّ  ارجع�افارجع�ا 

لف�ي �اس�   أن ت��ن�ا م�له� ح�ارح�ار 

  الفعل

200  

  494  ل�ا ی�وم ه�هاته�هات 

  218  لف�ي �اس�  تعاه�وه �ال�ف� وأح��ه �ال�الوة ! الق�آنَ الق�آَن 

  472  حّ�ةً و��ف أكل الع�ق�َد حّ�ًة 

  38  مع��ّ�   رجٌ� م� ع�ل الّ���ان كّلهاالس�ع�ار 

  50  كّلها إّن ج�عّ�ة العل�اء ف�ق األح�اب 

  565  كّلها��الح واح�، وه� ال�عّفف ع� ه�ه األسل�ة  كّلهاقابلي أسل��ه� 

  133  تع��ف به�ه ال�ق�قة نف�هاوالّ�ولة الف�ن�ّ�ة 

  109  أج�ع�� وق�ع الّ��� ع� الّ�ؤ�ة والّ�ائ�� وال��ل���

    ���ال ثق�ال ان�مً واألّمة نام� 

  �ال���ر

285  

  107  ارت�االً وفه��ا أن ه�ه الّل��ة ت�ت�ل ه�ه اإلعالنات 

  127  م��ا�ًعا وحً�ای�حي ش��ان االس�ع�ار إلى ال���مة 

  285  غ�� م����ة إفاقةأفاق� األّمة ال��ائ�ّ�ة 

  602  ال���� م��ةاألس��، أو م�ت�ا  ع��ةع���ا 



 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
 والّ�افعي

ّ
 في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

ّ
 وال�الغي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

256 
 

 

 
ّ
  : ثان�ا، الّ����� ع�� الّ�افعي

  ف�ةص  ال��اب  ن�ع الّ�����  الع�ارة

  54  الّ��اب األح��  لف�ي �����  بلغ�ه أن�ال بّ� ل� أن تل��� أو ت���ف إذا 

  21  فال حّ� وال صلة...أص�� أن�فإذا 

  114  رسائل األح�ان  سّ� ال��ال ه� ه�ا القل�

  32  أوراق ال�رد   �اس�لف�ي   ُحلً�اأج� �ّل ما ف�� ُحلً�ا 

  97  ؟�ا قل�ي ناٌر وت�م�ٌ� وع�اوة  تل�َ أتلَ� 

  136  1وحي القل� ج  �ا أّم م�ّ��  هللاهللا 

     ؟أل�� �ّل ذل� رّدا على ال�أس ! ن��اُ ُان�� 

  لف�ي �فعل

  1وحي القل� ج

  

31  

  252  اح�ر� اح�ر�  !أیّ�ها الّ��قّ�ة

  159  3وحي القل� ج  ه�ا اآلخ� اس�عاس�ع 

  245  1وحي القل� ج  لف�ي �اس� فعل   ه�هاته�هات 

    ن�ائ��ا تع��ً�ا�عّ�� ع� نف�ه 

  

  

 ����ر
ّ
  لف�ي

  57  أوراق ال�رد

  261  ال��اك��  ش�ی�ةً  انق�اضةً انق��� نف�ي 

  21  الّ��اب األح��  في أرّق الّ�ح�ة ارتفاًعاارتفع�ا ع� ال�ل� 

  27  رسائل األح�ان  اله��� رّض و��ّضها  ك�ً�ا���� الّ�ف� 

  10  ح�ی� الق��  ال���یل رّقةرّق� صف�ة الّ��اء 

اسّح ب�نه �الّ���    51  1وحي القل� ج  س��

  139  2وحي القل� ج  ن�ً�او�ان� قل��ه� م� ف�عها ت��� 

  126  3وحي القل� ج  ت���ً�او�ان� م�ّ�رة في ال�ل� 

 ���لة   ! أال ُ�عً�اأال ُ�عً�ا 
ّ
  103  ح�ی� الق��  لف�ي

 ی��� هللا إل��ِ  مهًال أال مهًال 
ّ
لف�ي ����ر   وان��� إلي

  نائ� ع� الفعل

  100  ال��اك��



 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
 والّ�افعي

ّ
 في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

ّ
 وال�الغي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

257 
 

 ���ف  ، ق� رجع� ع� الّ�أ�الال 
ّ
  174  1وحي القل� ج  لف�ي

ء اإلن�ان نف�هاوالّ���عة 
ّ
    تهي

  

  مع��ّ� 

  284  ال��اك��

    ج��ًعاف���ل �آب�ها و���ل وق�ها 

  1وحي القل� ج

53  

  49  نف�هاول�ّ� م�اب�ة ال��اة ز�ادة في ال��اة 

  119  كاله�اف�� ه�ا ���� الف�ح وال��ن 

  6  2وحي القل� ج  قا��ةفهي في م���عها أبلغ األنف� 

  218  ن�ً�ا �ّلها ولل�فاح غ���ة ت�عل ال��اة

    

م� خالل ال��ول�� الّ�ا�ق�� ت�ّ�� أّن ال�ات��� �ل�ه�ا اع���ا ���ً�ا الّ����� ب��ع�ه   

 وه� 
ّ
إعادة الّلف� ال��اد ت����ه بلف�ه أو م�ادفه س�اٌء أفعال �ان أم اسً�ا أم ح�ًفا أم  «الّلف�ي

ض��ً�ا  أماس� فعل أم ج�لًة فعلّ�ًة أم ج�لة اس�ّ�ة أم م��ًرا نائً�ا ع� فعله، أم م�ادفه 

كّل، ج��ع، قا��ة، : و��ّ� بـ 2».و�ع�ي ت��ار الّلف� ��ع�اه ال بلف�ه «وال�ع��ّ�  1».م�ف�ًال 

وق� رّ�� ال�ات�ان على الّ����� �ال�فع�ل ال��ل� ���ل خاص ح�� ...كاّفة، نف�، �ال، �ل�ا

ول�� ال ��ّ�ل وأش�� إلى أّن ما ورد في ال�� 3».ُی�اد �ه إزالة الّ��، أو الّل�� ع� ال��ی� «

    . إّال ق�ًرا قل�ًال مّ�ا ی�ج� في ن��ص األدی�ْ��

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .242م��� علي ع�ّ�ة، األسال�� الّ���ّ�ة ، ص 1
 .��247ر نف�ه، ص�ال 2
، دار ال��� ال����ة م���ة ج���ة ال�رد، م��، ال���ّلي علي ا 3

ّ
ل���ّلي األش�م، �اه�ة الّ����� في الّ��� الع��ي

 .5، ص2004
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 ��اه� ت����ّ�ة أخ��  :ال���� ال�اني

  :   الّ�ق��� والّ�أخ�� وأغ�اضه-1

ت�ّ�ل �اه�ة الّ�ق��� والّ�أخ�� �اً�ا م� أب�اب الّ���، وم��ً�ا م� م�اح� عل�         

بـاألس�اب والعلل ال�ي ت���ج� أو ت��� الّ�ق��� والّ�أخ��، ب���ا ُیه�ّ� ُیه�ّ� في الّ��� . ال�الغة

فال��لة �اع��ارها ت����ة . الّ�ق��� والّ�أخ�� �لفي ال�الغة �األغ�اض ال�ي م� أجلها ح

لغ�ّ�ة ذات مع�ى ت�أّلف م� م���عة م� ال�ف�دات وال�ل�ات ال���ال�ة، ت��ع إلى ق�اع� 

وه�ه  «� مع�ى ه�ه ال��لة إذا غّ�� في ت�ت�� ه�ه ال�ل�ات، معّ��ة م� شأنها أن تغ�ّ 

الّ�أث��ات األسل��ّ�ة ت�ّ�ل ج�ًءا م� أغ�اض ال�الم أ� االس���ام الّلغ�ّ� وو�ائفه الّ�الل�ة، 

و���و تأث�� �اه�ة الّ�ق��� والّ�أخ�� في األسل�ب  1».وت��ف جان�ا هام�ا م� م�قف ال���ّ�ث

ولعّل ع�� القاه� ال��جاني ق� . ّ�ة ال�ي ت��ل معها دالالت ����ةم� خالل األغ�اض ال�الغ

�اٌب ���� الف�ائ�، جّ�  «:ألّ� �أهّ�ّ�ة ه�ه الّ�اه�ة ح���ا قال ع� ال�ق��� والّ�أخ�� إّنه

ال��اس�، واسُع الّ��ّ�ف، �ع�� الغا�ة، ال ی�ال �ف�ّ� ل� ع� ب��عة، وُ�ف�ي �� إلى ل��فة، 

ی�وق� م��عه، و�ل�ف ل��� م�قعه، ثّ� ت��� ف��� س�� أن راق� ولُ�ف وال ت�ال ت�� ِشعً�ا 

   2».ع��ك أن قّ�م ف�ه شيٌء وحّ�ل الّلف� م� م�ان إلى م�ان

 الّ�ق��� والّ�أخ�� ع�ا�ة، إذ ال ��فى على م� �ق�أ    
ّ
 والّ�افعي

ّ
ولق� أولى اإلب�اه��ي

اها م�اس�ة ل��ق�� أغ�اض �الغّ�ة م�لّفاته�ا ت���فه�ا ه�ه الّ�اه�ة في ال��اضع ال�ي رأ�

  :وسأرّ�� في األم�لة ال�ال�ة على ه�ه األغ�اض. مق��دة

 ��نه و : م�اعاة الف�اصل-أ
ّ
–ت��ر اإلشارة إلى أّن ه�ا الغ�ض م�ج�د ���ً�ا ع�� اإلب�اه��ي

���ل إلى ت���� ع�اراته ����لف ف��ن ال���ع خاصة الّ��ع، ع��  -ك�ا س�أتي ذ��ه

 
ّ
 تعل�قه على الّ�اع� . ال�� قّل�ا یل�أ إلى ذل�الّ�افعي

ّ
وم�ال ه�ا الغ�ض ع�� اإلب�اه��ي

عّ�� ف�ها ع� ف�حه �انق�اء شه� رم�ان، ) رم�ان وّلى(ال�� ن�� ق���ة ) أح�� ش�قي(

                                                           
 ولغة الق�آن ال���� 1

ّ
دراسة دالل�ة مقارنة، م���ة : ع�دة خل�ل أب� ع�دة، ال��ّ�ر الّ�اللي ب�� لغة الّ�ع� ال�اهلي

 .76، ص1985، األردن، 1ال��ار، �
، �: ال��جاني، دالئل اإلع�از، تحع�� القاه�  2

ّ
 .106، ص1992، جّ�ة، 3م���د م�ّ�� شاك�، دار ال��ني
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والّ�جل ج�ی�، وله في الع�و�ة �اٌع م�ی�، وفي اإلسالم رأٌ� س�ی�؛ وفي الّ�فاع ع�ه  « :قائًال 

وله �اع م�ی� في الع�و�ة، ورأ� س�ی� في اإلسالم، ول�ان : (وأصل ال�الم  1».ل�اٌن ح�ی�

ك�ا ورد . ول�� جاء تق��� ال�اّر وال���ور في �ل ج�لة م�اعاة للّ��ع) ح�ی� في الّ�فاع ع�ه

وال ت�� م� ه�ه األّمة إّال ع�اما  « :أك�و�ة أّن ال��ائ�ّ��� �ع���ن في ه�اء لىفي تعل�قه ع

م� (ح�� قّ�م ش�ه ال��لة  2».وج��ًعا مف�وقة، وأش�اًال م� ال���� م��وقةمع�وقة، 

  ).م��وقة(على الّ�فة ) ال����

 في ه�ا الغ�ض ح�ی�ه ع� ال���اء ال�ي ع�� وم� األم�لة القل�لة ال�ي وردت 
ّ
الّ�افعي

وهي هي ال�ي یلقي عل�ها ال�ّ� صالته وسالَمه، و�ّ���   «:ال تع�ف مع�ى ال�غ�، فقال

  ).    و�ّ��� ال��ُ� إشارَته و�الَمه م� أل�ا�ها(واألصل  3».ال��� م� أل�ا�ها إشارته و�الَمه

وه� م� أك�� األغ�اض ال�ي رام م� خاللها ال�ات�ان إلى تق��ة  :الع�ا�ة وااله��ام-ب

 ع� الع��ّ�ة 
ّ
ال�ع�ى ال��اد ب�ق��� ما ی�اه�ا أك�� أهّ�ّ�ة في ال��لة، وم�ل ذل� دفاع اإلب�اه��ي

وم� شه� أّن ال����ّ�ة ما زال� قائ�ة الّ�ات في  «: واإلسالم م� ته�ة الع���ّ�ة، إذ قال

 4» .للع��ّ�ة ���� ال��ار، وشه� لإلسالم �الع�ل واإلح�ان�ع� ال�هات، فق� شه� 

  .تق�یً�ا ألهّ���ه�ا) اإلسالم(، و)الع��ّ�ة(ونالح� أّن ال�ات� ق� قّ�م �ل��ي 

 قّ�ة ال��وف�� �ق�له       
ّ
اج��ع ل�لَة األض�ى  «: وفي الغ�ض نف�ه، اس�هّل الّ�افعي

، )ن م� أضاحي الع�� ل�لَة األض�ىاج��ع خ�وفا(واألصل  5».خ�وفان م� أضاحي الع��

  .  ل��ان أّن ال��وف�� سُ��ّ�ى به�ا في الع��) ل�لَة األض�ى(وق� تعّ�� ال�ات� تق��� الّ��ف 

و���لف ه�ا الغ�ض ع� غ�ض الع�ا�ة وااله��ام في أّن ی��� ع�ه في  :الّ�����-ج

 ت���� م�ال االه��ام إلى أم� واح� دون غ��ه، وعلى س��ل ال��ال ن�
ّ
� ق�ل اإلب�اه��ي

ف�� أّیها الع�� ����وح األشق�اء ر�ح الّ�عادة؛ وف�� ی��ّف�  «:م�اج�ا ع�� األض�ى

                                                           
 .542، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .87ص��ر نف�ه، �ال 2
 .65ص��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��، م 3
 .222، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 4
 .51ص، ��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 5
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ال����ق�ن في جّ� م� الّ�عة، وف�� ی�وق الُ�ع�م�ن �ّ��ات الّ�زق، و���ّع� ال�اج�ون 

إلى  �أ�ای�ه، وف�� ُت�ل� الّ�ف�س ال�ام�ة قّ�ادها إلى ال���؛ وف�� ُتهّ� الّ�ف�س ال�ّ�ة

في �ل ج�لة م� ه�ه الفق�ة ت���ً�ا للع�� ال�� ) ف��(وق� قّ�م ش�ه ال��لة  1» .اإلح�ان

  .  ال ت��و م�اه� الف�ح والّ��ور والّ�آزر والّ��امح إّال ف�ه

 رسالة ����ها ف�اة ألح�ه�، فقال� أ��ا وفي الّ�����       
ّ
لي �َ� ثقة  «: أورد الّ�افعي

ل����� ه�ه الّ�قة في ) ثقةٌ (ع� ال����أ ال��ّخ� ) ِ��َ (وق� جاء تق��� ش�ه ال��لة  2».م�ّثقة

  .     ال��َسل إل�ه دون س�اه 

في ه�ا الغ�ض ن��ة م� عا�فة ال�ات� َ�فه� القار� م� خاللها أّن ال�ق��د   :االح�قار-د

 ن�اب وم�ل ذل� ن��ه ح�� ازدر� اإل. اح�قار ال�قّ�م أو ال��ّخ� ح�� الّ��اق
ّ
ب�اه��ي

  3».ال ن�ال��� ��ا ه� خارج ع� ن��ص الّ�س��ر ف�ا أن�� ل�ل� �أهل « :ال��ل�، فقال له�

مه�ة نائ� الّ�ع� وهي الّ�فاع ع� حق�ق (وال�ي تع�ي ) ل�ل�(وق� قّ�م ال�ات� ش�ه ال��لة 

  . �ت�ق�ً�ا له) أن�� ل��� أْكَفاء له�ا الع�ل(أ� ) �أهل(وأّخ� ش�ه ال��ل ) ال��ا��

 تعل�ًقا ألح�ه� على ام�أة مغّ��ة، فقال
ّ
 –�هللا–ع�ّوة ال�ّ�ة  «: وفي ه�ا الغ�ض أورد الّ�افعي

ه�ه ع�ّوة ال�ّ�ة �ا أ�ا (وأصل ال��لة   4».ه�ه �ا أ�ا م�ـ��، ال تق�ل ال�ّ�ة م� ���ن معها

  .، اح�قاًرا لها)ه�ه(وهي خ�� لل����أ ) ع�ّوة ال�ّ�ة(، وق� قّ�م )م�ّ��

ون�� . وه� غ�ض ف�ه ��عل ال�ات� القار� ی�لّهف ل�ع�فة ما س�أتي الحًقا :الّ�����- ه  

 ع� ه��ة الّ�س�ل 
ّ
إّن لإلخ�اج م� الّ��ار  « :، فقال)ص(م�ل ذل� ح�� ح�ى اإلب�اه��ي

و�ّن له في نف�س األح�ار ألثً�ا ی�عاصى ع� الّ�فح والعف�، (...) ل�أًنا أّ� شأن في الق�آن

ونالح� في الع�ارات ال�الث تأخ�ً�ا الس�  5» .ف� سّ�� ال��سل�� ل�قًعا م�لً�او�ّن له في ن

                                                           
 .530، 529، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .129ص��فى صادق الّ�افعي، أوراق ال�رد، م 2
 .197، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
 .119ص، ��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل� جم 4
 .536، صال��ائ��� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ـم� 5
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، وق� جاءت في �ّل مّ�ة في آخ� الع�ارة ل����� القار� )وقًعا(، و)أثً�ا(، و)شأًنا(وهي ) إنّ (

  . به�ه الّ��ائج  اإل��ابّ�ة ل�ّل م� یهاج� في س��ل هللا

        
ّ
  :�ق�لة ال��وف��، ���ي أح�ه�ا لآلخ� ففي قّ� وفي الغ�ض نف�ه، أورد الّ�افعي

وق�  1».و�ّنه �ان في ه�ه ال��ی�ة رجٌل سّ�اٌع، ق� اّت�� ش�ل أس� ف�ّ�اه وراَضه حّ�ى �ُ�� «

  .ل����� القار� ����ر ه�ه القّ�ة ال��ّ��ة) رجلٌ (أّخ� ال�ات� في ال��لة اس� �ان 

 أخاه في . و�أتي ه�ا الغ�ض إعالًء ل�أن ال�قّ�م :الّ�����- و
ّ
ف��ال ح�� م�ح اإلب�اه��ي

 (الّ�ع�ة 
ّ
وق� 2» .و�ّن ألخ��ا م�ارك ال��لي على ج�عّ�ة العل�اء حق�ًقا « :، قال)م�ارك ال��لي

 (بّ�� ال�ات� م�انة 
ّ
ح���ا قّ�مه حّ�ى على ج�عّ�ة العل�اء، وه�ا ت���� له، إذ ) م�ارك ال��لي

 : (��� الق�لكان �
ّ
  ).و�ّن حق�قا على ج�عّ�ة العل�اء ألخ��ا م�ارك ال��لي

 ع� الّ�ح�ة ال�ي ����ها هللا ل�ل أب وأّم ت�اه 
ّ
وفي ه�ا الغ�ض، قال الّ�افعي

وق� جاء تق���  3».ه�الء ج��ًعا ل�� ب��ه� و��� قل�ب اآل�اء واألّمهات ح�ابٌ   «:األ�فال

  .   ت���ًفا لل�ال�ی�) ح�ابٌ (�� على اس� ل) قل�ب اآل�اء واألّمهات(

وم�ل . و�أتي ه�ا الغ�ض ل��ان س�ء وق�ح م� �قّ�م في ال�الم تقل�ًال م� شأنه :الّ����ة-ز

 م� ز�ارة رئ�� ف�ن�ا ال��ائ� فقال
ّ
���ُء ال�ق�قَة وال�اقَع أن  « :ذل� س���ة اإلب�اه��ي

 4».��اه� ال����عة، وال��� ال����عةت�وروا ال��ائ� ه�ه الّ��ارة الّ�قل��ّ�ة ال�ي ُتقابل �ال

إل�هار تهّ�� ال�ات� م� ه�ه ) أن ت�وروا(على الفاعل ) ال�ق�قةَ (وق� جاء تق��� ال�فع�ل �ه 

  . ال��ارة ال�ل��ة �الّ���

 م� اع��اد ال��أة رأیها ول� �ان خ�أ، إذ قال   
ّ
فإذا  «: وفي ه�ا الغ�ض تهّ�� الّ�افعي

�ال�أ�، وت��ح �الّ�أ� الّ�ائ� غ��ها، ف��ش� أن ال ی�قى في  كان� �ّل ام�أة تغل� ل�ف�ها

) ن�اء(تق��ٌ� لـ ) ال ی�قى في ن�اء األرض ف��لةٌ (وفي ع�ارة  5».ن�اء األرض ف��لةٌ 

                                                           
 .55ص، ��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 1
 .77، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 2
 .62ص��فى صادق الّ�افعي، الّ��اب األح��، م 3
 .303، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 4
 .181ص، ��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 5
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ی��� أن ی�ع� ) ف��لة(س���ة م� ه�ا الّ��ع م� الّ��اء، و�أّنه ب�أخ�� لف� ) ف��لة(وتأخ�ٌ� لـ

  .ه�ه الّ�فة ع� ه�ه ال��أة 

وه�ه األغ�اض  .�ّل ما س�� ��ّ�ل ج�ًءا ���ً�ا مّ�ا وّ�فه ال�ات�ان م� ه�ا األسل�ب       

رأی�ها األك�� ان��اًرا في م�ّلفاته�ا، مع العل� أّن أغ�اض الّ�ق��� والّ�أخ�� ����ة ت��لف م� 

إّن فل�فة س�اقات الّ�ق��� والّ�أخ�� تق�م على ت��ی� ال��اد م� ه�ا  «كات� آلخ�، ح�� 

لّلع� في م����ات ال��لة، أو إعادة ت�ت�� ألفا�ها ال��ق�لة ��عان�ها األصلّ�ة، سعً�ا وراء ا

إح�از الّ�اللة ال��ل��ة، تل� الّ�اللة ال�ي ت���عي أن ت�ّ�ل �ّل �ل�ة في ال��لة دوًرا في ت�ّ�ة 

�اء، ف���قّ� ل�ات ش�و� ال��اء ف���، و�ّن�ا ب�فاعلها في ه�ا ال��ال��اد، ال �اس��فاء ه�ه ال

  1».ح�� ی��ّل� ال�ع�ى، وت���عي الّ�اللة

 :*الق�� -2

�ارزة ع�� ال�ات��� ل�ا له م� أغ�اض عّ�ة ز�ادة ع�  الق�� س�ةً  مّ�ل أسل�بُ     

 غ�ضه 
ّ
م� اإل��از والّ�أك�� في ض�ب ٌ  «ُوضع له وه� الّ�����، إذ ه� ال��األساسي

وم� أغ�اضه ال�الغّ�ة ح�� الّ��اق الّ�مُّ، وال��ُح، والّ�أك��، والّ�ع��ُ�،  2».الّلغة

وق� اع��� ال�ات�ان في ه�ا األسل�ب ���ل أك�� على ���قة الق�� �الّ�في ... وال��الغةُ 

  : ك�ا نّ�عا في ه�ه األغ�اض، وسأع�ض ن�اذج م��ارة م�ها في ج�ول��. واالس���اء

 أّوال، 
ّ
  :ع�� اإلب�اه��ي

  

  صف�ة  غ�ضه  ���ق�ه  الع�ارة ال�ارد ف�ها الق��

    ه� ال�رق ال�� ال ُ�ع�ى إّال ب�خ�ة

  

ذّم ب��وق�ا�ّ�ة اإلدارة في 

  إع�اء رخ�ة الّ�عل��

19  

  25  إّن ع�لّ�ة الّ�خ�ة ����ة، وما هي إال �ل� و���اب

                                                           
 .59ال�ق��� والّ�أخ�� وم�اح� الّ��اك�� ب�� ال�الغة واألسل��ّ�ة ، صم��ار ع�ّ�ة،  1

) بل(و) ال(الّ�في واالس���اء، والع�ف بـ: الق�� ه� ت���� أم� �آخ� ����� م���صة، له ��ق ����ة أهّ�ها*

. عل� ال�عاني: ال��ی����� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها : ُی���. ، والّ�ق���)إّن�ا(، والق�� بـ)ل��(و

  .169، 168ص
 .47، ص1991، م��، 2عل� ال�عاني، م���ة اآلداب، �: ع�� ال��عال الّ�ع���، ال�الغة العال�ة 2
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    ال ت�ضى األّمة إّال �أن ت��ار هي ال��عّ�ات الّ�ی�ّ�ة

  

نفي 

  واس���اء 

تأك�� ت���� ه�ا 

  الع�ل لألّمة ال غ��

29  

  31  ال رأ� ف�ها إّال ل�اح� ال�� وه� األّمة

م�ح ه�ه ال��اقف ال�ي   ل�ّ�ها تف�� �أع�الها وم�اقفها وال تق�ل إّال حق�ا

  تقفها ج�عّ�ة العل�اء

34  

ف�ا زادها اع��اف ال�ع��ف إّال ن�اً�ا، وما زادها 

  وث�اًتاج��د ال�اح� إّال ح�ًما 

  38  تأك�� على م��� الّ�ال�  ال ���ي الّ�ال� إّال على نف�ه

  195  م�الغة في ت���� ال��عّ�ة  وما ج�عّ�ة العل�اء إّال األّمة ال��ل�ة 

ال ن�ّ�ي رحل��ا ال��م رحلًة إّال ���ٍب م� ال��ّسع، 

  ك�ا ن�ّ�ي الّ�ف� �الّ�ائ�ة سفً�ا

م�الغة في ت��ی� مفه�م 

  الّ�حلة

217  

تع��� �أن ال بّ� لألدی�   ما سالح األدی� إّال األغاني وأم�اله

  أن �ّ�لع على ال���

218  

  إّن�ا عق�ُل�� أسل�ٌة لل��ب الفاصلة ب�� ال��� والّ��

  

الق��  

  )إّن�ا(بـ

م�الغة في ح�� الّ�الح 

  في العل� فق�

462  

  239  العل�اءتأك�� ب�ور ج�عّ�ة   وع�ل ال��عّ�ة إّن�ا ه� الّ�عل��

وما �ان ه�ا الّ��اهل رح�ًة م�ها به�، ول�ْ� ل��ّ� 

  أك�� ع�ِد م�ه� 

الع�ف 

) ل��(بـ

  )بل(و

ذّم اإلدارة الف�ن�ّ�ة على 

  س�ء معاملة ال�الم�ة

247  

ف�ا أقام�ه بل ف�ج�ت م��� ج�اًرا م��اعً�ا للّ�ق��، 

  خ���ه

ذّم ال���مة على س�اس�ها 

  الهّ�امة 

118  

 ع�� ثان�ا، 
ّ
  :الّ�افعي

  

  صف�ة  غ�ضه  ���ق�ه  الع�ارة ال�ارد ف�ها الق��  ال��اب

نفي   ف�ا یه�ب أح� م�ه إّال وج�ه أمامه  ال��اك��

  واس���اء

  60  تأك�� ح��ّ�ة ال��ت

ف�ا ���� ال�اح� إّال ل��عل نف�ه في 

  الّ�فاه�ة م� األم� والّ�هي

  57  ذّم ال�اح�
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الّ��اب 

  األح��

أزهاًرا، وال  ال ی���ون ال��اة إالّ 

  ���ق�نها إّال ر��ًعا

نفي 

  واس���اء

م�الغة في ذّم الّ��اب 

  ال���ّ�ن  

39  

ال �ع�ف : لق� ��� �الغ�ی� الّ�افي

  ماؤه إّال وجه الّ��اء، وض�ء الق����

تع��� وتل��ح ��فاء 

  ال����ة

49  

الق��   ال��اة ف�ه إّن�ا هي الّ�ع�ر

  )إّن�ا(بـ

القل�ب تأك�� على أّن ح�اة 

  �اإلح�اس

20  

ح�ی� 

  الق��

ه�ا ال��ُ� ال تقام ف�ه ال�فالت إّال 

  أث�اء الّل�ل 

نفي 

  واس���اء

تع��� �ال��اب�� ال�ي 

�ع��ها اإلن�ان في ب�� 

  األحالم وهي الّ�اك�ة 

23  

رسائل 

  األح�ان

نفي   وما ج�احا الّ�ائ� إّال ��ا�ان م� هللا

  واس���اء

  97  م�الغة في وصف الّ�ائ�

ال ت��از واح�ة م� (...)إّن الّ�ذیلة

واح�ة، ول�� �ّل م� قام �ف��لة فه� 

  ف��لة قائ�ة ب�ف�ها 

الع�ف 

  )ل��(بـ

تأك�� على أّن أوجه 

  الف�ائل م�عّ�دة 

105  

  

  

  

وحي القل� 

  1ج

  

  

ه�الء األ�فال الّ�ع�اء ال�ی� ال 

  �ع�ف�ن ق�اًسا للّ�م� إّال �الّ��ور

  

نفي 

  واس���اء

  األ�فالتع��� ب��اءة 

  

24  

ولّج ال��ن ب��� ال�اشا ف�عل� ال ت�� 

  إّال الق��، وال ت��ّ�ى إّال الق��

تع��� ���ن ال��� 

  الّ��ی� 

85  

إّن ی�ما ���م ع�ش ال�رد ال ���ن م� 

أر�ع وع���� ساعة بل م� أر�عة  

  وع���� ف�ًحا

الق�� 

�الع�ف 

  )بل(بـ

م�الغة في وصف ف�حه 

  ب�واج اب��ه

34  

  

القار� ل���ص األدی��� س�الح� ح�ً�ا أّنه�ا أك��ا م� ت���ف أسل�ب الق��، إّن   

في ��ا�اته�ا دوًرا �ارًزا في تق��ة ال�ع�ى  � الق��خاّصة ح���ا أرادا الّ�أك��، وق� أدّ 

 ال�المَ  ��عل ال��لة ال�اح�ة مقام ج�ل��� مع اإل��از، و��ّ��ُ  « إذ وت�س��ه في الّ�ه�،
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و���ّق� ذل� خاصة ح���ا ���ن  1».الّ�ه�، و��في ع� الف�� �ّل إن�ار وش�ّ و�قّ�ره في 

  .  ����قة الّ�في واالس���اء، و�الع�ف

   :اإل��از واإل��اب -3

اإل��از واإل��اب ُ���اج إل�ه�ا في ج��ع ال�الم و�ّل ن�ع م�ه؛ ول�ّل واح�  « إنّ 

إلى اإل��اب في م�انه؛ ف�� أزال م�ه�ا م�ضع؛ فال�اجة إلى اإل��از في م�ضعه �ال�اجة 

الّ��ب�� في ذل� ع� جه�ه، واس�ع�ل اإل��اب في م�ضع اإل��از، واإل��از في م�ضع 

  2».اإل��اب أخ�أ
ّ
 وتل�قي في ن�� اإلب�اه��ي

ّ
 هاتان الّ���ان ال���ای�تان، وه�ا دل�لٌ والّ�افعي

   .ون�� الع�ب وشع�ه� ، ، وح�ی� رس�له على تأّث�ه ��الم هللا

  :اإل��از: أّوال

  :أراد ال�ات�ان االخ��ار اس�ع�ال اإل��از ل�وافع عّ�ة م�ها لّ�ا

  :ت���ل ال�ع�ى �الّلف� القل�ل -أ

 م 
ّ
قا على س�اسات ال���مة الف�ن�ّ�ة في ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی� ع� علّ قال اإلب�اه��ي

و�ا ل�� ق�مي �عل��ن ���اسات  (، ع�ض أن �ق�ل 3!»�ن و�ا ل�� ق�مي �عل� « :ال���مة

 تفاد� اإلك�ار في ال�الم ل��ّ�� الّ���ار )...���مة م� ت���� وتآم�ال
ّ
ألّنه ، فاإلب�اه��ي

ع���ّ�ة في ق�له ع�  في الّلف� ن��هال��عّ�� وم�ل ه�ا الّ�قل�ل  .ذ�� ذل� سا�ًقا

دع�ي أتعّلْ� : و�ق�ل لهال، : عّل��ي، ف�ق�ل: �ق�ل ال��ل� ال��ائ�ّ� لالس�ع�ار« :االح�الل

 4».ال: دع�ي أُِعْ�� على الّ�عل�� العاّم، ف�ق�ل: ال، و�ق�ل له: وح�� ما �قّ�م�ي، ف�ق�ل

، وق� )ال(في ه�ه الفق�ة ح�� اك�فى ال�ات� في �ّل مّ�ة �اإلجا�ة بـ  ح�فٍ  إ��ازاتِ  ونـالح�

ول� قالها ل�ان� « :عّل� على ه�ا ال�ات� نف�ه ف��ا یلي الفق�ة ف��ح ال�ق��د م� ح�فه قائال

ت�ج��ها، ال أعّل�� ألّن�ي أح�ق�ك وأ�غ��، وال أدع� ت�عّل� وح�ك، ألّن�ي أح�ق�ك وأ�غ��، 

 5».أح�ق�ك وأ�غ�� �يوال أدع� تع���ي ألنّ 

                                                           
 .162ص. عل� ال�عاني: ���� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی� 1
 .190، ص1952ال��� الع��ّ�ة،  علي دمحم ال��او�، دار إح�اء: تح أب� هالل الع����، الّ��اع���، 2
 .166، ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
 .404ص��ر نف�ه، �ال 4

 .404ص��ر نف�ه، �ال 5
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أق�مِ� « :فقال ادع�ه م�َ� في ث�رتهح�ف ع�ارات في ح�ی�ه ع� و��ل� 

 هفي العـــ�ارة إیــ�از ح�ف في ق�لو  1».وح�ار م� الّ��اجع  ...و��أت ف�ّ��ي... ف�ّ��ي

  ).الّ�ه�ض ض� الّ�ل�، وتّ��ي على ما ب�أِت �هف�ّ��ي على (ق�� و ) تّ��ي(و) ف�ّ��ي(

 اإل��از �غ�ض االخ��ار ���ً�ا، وم� أم�ل�ه ق�لهوق� وّ�ف 
ّ
ول� ���  «: الّ�افعي

حّ�ى ق��  ول� ��� وق� غ�� ���ل(واألصل  2».غ�ُ� ���ٍل حّ�ى ق�� مار�ة ن��ها

، وق� تعّ�� ال�ات� االخ��ار في ال�الم ���فه �ل�ة و�أّنه �عّ�� ع� ِق�� ه�ا )مار�ة ن��ها

 3».لق� ص�ق�: قال ال���� «: وم�ل ذل� ذ��ه ح�اًرا دار ب�� خ�وف�� .ال�ق� �ِق�� الع�ارة

ال�ي حّل� م�ّل الفاعل وه�ا ) ال����(واك�فى ��ف�ه ) ال���(وق� ح�ف ال�ات� �ل�ة 

 رأ� �فل��  .قال ال��� ال����: فأصل ال�الم. لالخ��ار
ّ
وأ�ً�ا في �المه ع� ش��ي

 ال�� �ق�م على ه�ا الّ�ارع، و�ل�ه ح�اسة و�ان ال�ّ  «م��ّ�دی� نائ��� ع�� �اب ب��، 
ّ
��ي

ح�� ) و�ل�ه ح�اسة ال���(ونالح� إ��اًزا في ال��لة   4».ال���، ق� ت�ّس�ه�ا ودخل�ه الّ���ة

   .   أو ما مع�اه) ُأس��ت(أو ) أو�ل�(ُح�ف الفعل ال���ي لل��ه�ل 

  :أْمٍ� ُمِه�ّ االش�غال �الّ����ح �ال���وف ال�� ق� ُ�ف�ي إلى تف��� ت�ّ��  -ب

    
ّ
م�ا��ا الف�ن�ّ��� ال�ی� ت�ّ��وا ل��اع�ة الّ�ع� ال��ائ�� في ال��ب  قال اإلب�اه��ي

ل ااس�ع�ف 5».و��م�� ت�ع�نه، فال ت��ونه «: العال�ّ�ة ال�ان�ة، ��قابلة اإلح�ان �ال�ق��ل

ل�ي ��ّ�ك� ب�� و��م�� ت�ع�نه  ( :ح�ف ع�ارة �املة، وهيأّد� �ال�ات� إلى  الّ����ة الّ�ل�ّ�ة

وم�ل ذل� ق�له ع� دور م�ارس ج�عّ�ة العل�اء في ).، فال ت��ونهالع�ن ��ا فعل �األم�

 ام� الع�ارة ج�ءً ال�ات� فق� ح�ف  6».ال��اة �العل�، وال��رسة م��ع العل� «: ت���ة األج�ال

  )ال��اة ال ت��ى إّال �العل�: (ل� ی�ّث� في ال�ع�ى بل زاده إ��احا، وق�� أن �ق�ل م�ال امه�� 

                                                           
 .495، ص� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم�� 1

2  ،
ّ
 .21ص، 1وحي القل�، جم��فى صادق الّ�افعي

 .60ص ��ر نف�ه،�ال 3
 .75ص��ر نف�ه، �ال 4
 .423، صال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ� �ـم�� 5
 .283ال���ر نف�ه، ص 6
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  .ألهّ�ّ��ها) العل�(اس�ع�ل ذ�� �ل�ة ف) ال��اة ال مع�ى لها دون العل�(أو  

 م�ل ه�ا الّ��ع م� اإل��از في ق�له م�ان وج�د ج�ه� اإلن�انّ�ة
ّ
 : وق� أورد الّ�افعي

�ع� ح�ف الع�ف ) ت��(وق� ُح�َف الفعل   1».�اء بل معان�ها وأس�ارهافه�اك ال ت�� األش «

، واس�ع�ل ال�ات� ذ�� )فه�اك ال ت�� األش�اء بل ت�� معان�ها وأس�ارها(، واألصل )بل(

  . معاني األش�اء وأس�ارها ال�ع��ة �ال�ج�د ألّنها هي ال�ق��دة م� �المه

   :ال�� ی��عه ال��ان إرادة ت���� ال�َّْف� و�شغاِلها �اِإلبهام -ج

  وم�ال ذل� ق�ل       
ّ
في مع�ض ان�قاده ل��اسة م�ا�لة م�ل� الّ��اب في  اإلب�اه��ي

وضع� ح��مة ال��ائ� ه�ه الق�ّ�ة في ج�ول أع�ال ... وفي األخ�� « :ق�ّ�ة ف�ل الّ�ی�

وس���، ... فهل ع�م� على ق�ع الّ�ن�؟ ال ن��ّ . ال��ل� ال��ائ�ّ� له�ه الّ�ورة

وفي األخ�� (وأراد ) وفي األخ��(ونالح� أّن في الع�ارة إ��از ح�ف في ق�له  2 »...وس�ق�ل

وس���، : (، وفي ق�له)ال ن�ّ� ذل�(وأراد ) ال ن��ّ (و��ل� ). أق�ل لق� وضع� ال���مة ��ا

  ). وس��� ذل�، وس�ق�ل رأی�ا في ه�ه الق�ّ�ة(وأراد ...) وس�ق�ل

 م�ل ه�ا 
ّ
الّ��ع م� اإل��از، وق� الح�� أّنه خ�� مقاالته أح�انا وق� اس�ع�ل الّ�افعي

وه�ه الع�ارة غ��  3»...أّما صاح� القل� ال����� « :ق�له، م�ل الحًقا�ع�ارة م�ه�ة بّ��ها 

تاّمة ما ��ّ�ك نف� القار� �الّ����� لألح�اث ال�ي س�أتي، ف�اء ب�انها في الع�ارة األولى 

      4».صاح� القل� ال����� ف��ع�ع� ���ه مّ�ا رأ�أّما  «: ال�قالة ال��ال�ة قائال

   :إرادة الع��م -د

 ﴿ :وم�ال ذل� ق�له عّ� وجلّ                      ﴾  م� س�رة  3اآل�ة

  .  نع��ك وح�ك، ون��ع��� في أم�رنا �ّلها: أ�  .الفات�ة

 س
ّ
  ):1ح�ث�نا ع� الع�ل فإّن�ا ن���اه(� مقال ـــــــــــ�اله في آخم� أم�لة ما أورده اإلب�اه��ي

                                                           
، الّ��اب األح��،  1

ّ
 .20صم��فى صادق الّ�افعي

 .190، ص � ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم�� 2
3  ،

ّ
 .116، ص3وحي القل�، جم��فى صادق الّ�افعي

 .117ص��ر نف�ه، �ال 4
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  1»...ائ� م� ه�ا؟� وماذا في ال� « 
ّ
ألّن ما ول� ��ّ��ه، الّ��ال وق� أ�ل� اإلب�اه��ي

  .�عان�ه الّ�ع� ال حّ� له، فال��ف ه�ا أبلغ وأوضح

 
ّ
 ه�ا الّ��ع، ف��ال في ق�له ع� الغ�ي

ّ
ذل� وأس�ف �ال�ال في  «: وق� وّ�ف الّ�افعي

وهل ه�ه إّال روح مائ�ة م� م�ائ� ال�ّ�ة، ف�ها ما ت��هي (...) حّ�ى اس���ع ال���� الّ�ّ��

ال���� م� : وال�ق��د) ال���� الّ���( وق� جاء ال��ف في ع�ارة 2»األنف� وتقّ� األع��؟

ما ت��هي (ال�أك�الت وال���و�ات وال�ل��سات وما س�اها م� ال�����ات، و��ل� في ع�ارة 

ما ت��هي األنف� م� أكل وش�ب و�ّل الّل�ات، وتقّ� : وال�ق��د) نف� وتقّ� األع��األ

  .  األع�� م� خ��ة وث�ار وأنهار وغ��ها مّ�ا ه� ج��ل

   :م�اعاة ت�ا�� الف�اصل -ه

﴿: ق�له تعالىذل� م�ل و                     ﴾   

 في  .م� س�رة الّ��ى 3و2و1اآل�ات 
ّ
وأّما َصْ�َعا، ف�ا أح�� «  :ق�لهوق� وّ�فه اإلب�اه��ي

وهي عاص�ة ال��� ) َص�عاء(وال�الح� أّن ال�ات� ق� ح�ف اله��ة م� �ل�ة  3»ب��ها ُصْ�ًعا

الُ��ِ�� أق�� �الّ�ی� األ�ل�، والّ�ع�ان األمل�، إّن « : وم�ل ذل� ق�له. م�اعاة للّ��ع

 4».�األح�ار ل�فلِّ�، و�ّن العاقل ب�� األش�ار لُ��ِل�، و�ّن الع��يَّ ل�ن�ٌ�، إذا �قي في ال��ل�

ل��اعي الّ��ع، مع أّن �ل�ة ) م�ل� األم� ال�ّ���ة(  وق� ح�ف ال�ات� م� ج�لة �املة هي

  .ه�ا م�ه�ة وق� ش�حها في الهام�) ال��ل�(

 فق� وج�ت له م�ل 
ّ
وم� اق��ض،  « :ه�ا الّ��ع في �المه ع� رجل ���لأّما الّ�افعي

   ) ماًال ( كل�ة) م� اق��ض(وال�الح� أّن ال�ات� ق� ح�ف م� ج�لة الّ���  5» !فق� انق�ض

  ). انق�ض(ل��اعي الّ��ع مع الفعل 

  

                                                           
 .406، ص ال��ائ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ـم�� 1
 .87، صم��فى صادق الّ�افعي، ال��اك�� 2
 .607ص م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، 3
 .609، ص ال���ر نف�ه 4
 .161صم��فى صادق الّ�افعي، ال��اك��،  5



 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
 والّ�افعي

ّ
 في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

ّ
 وال�الغي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

269 
 

  :اإل��اب: ثانً�ا

في ال�الم ال�ي ق� ت�ّد� إلى شع�ر القار�  ل�� ال�ق��ُد �اإل��اب اإل�الةَ 

 ه�ا األسل�ب م� أجل أغ�اض ��ع�ل�ُ و . فائ�ةالادة ُی�اد �ه ز�ز�ادة ال�الم �الّ���، بل ه� 

ف����ا ُی��� ال�اّص و���عه العاّم أو ُی��� العاّم و���عه ال�اص أو  «م��لفة ت��م ال�ع�ى، 

غا�ة ل�ل� س�� الّ�ف��ل واإل��اح الل�ی�  ی�رد اإلبهام م���عا �اإل��اح فإّن�ا ال ن��

  1».ق��ة �الغّ�ة ت�فع م�ّ�ة ال����ل �غ�� فائ�ة، وت��� لل��اب غای�ه ���الن

ك�ا�ات �ال  م�ق� أك�� ال�ات�ان م� اإل��اب �أسال�� م��لفة، وسأذ�� أم�لة و 

  : األدی��� ح�� تل� األغ�اض

لقي أفإن ال�ع�ى إذا  ال�ف� أح�� اس�ق�ار،ل���ق� ال�ع�ى في  ذ�� ال�اّص �ع� العامّ  -أ

على س��ل اإلج�ال �ان م�ه�ا، ف���ّ�ق نف� ال�امع إلى مع�ف�ه على س��ل ال�ف��ل 

﴿ :وم�ال ذل� ق�له عّ� وجلّ  .واإل��اح                     ﴾ 

اآل�ة ت���� ل����ل عل�ه الّ�الم وه� م� ال�الئ�ة، �غ�ض  ففيم� س�رة الق�ر،  4اآل�ة 

  . إث�ات م��ل�ه الّ�ف�عة ع�� هللا تعالى

 دعا 
ّ
والّ�اس �ّله� م��اورون،  «:إلى ال�ح�ة ون�� الف�قة ب�� ال��ل��� وقالاإلب�اه��ي

وق�  2».لل���ج�ار الّ�ار للّ�ار، ف��ار الق��ة للق��ة، ف��ار ال��ی�ة لل��ی�ة، ف��ار ال��� 

ت�اور الّ�اس ع��ما ثّ� ذ�� م����ات ه�ا الّ��اور م��ّرجا م� ج�ار الّ�ار إلى ال�ات� ذ�� 

 الّ�الح في م��لة لل����ع�� ال�ی� �الّ���ان خ�اع  صفح�� و و  .ج�ار ال���
ّ
�ع�ن ال�لي

والّ�� والّ�زق بل ��ّ�ره له� إلها م��ّ�فا في ال��ن، م��ّ�فا في الّ�فع  « :ل، قااألل�هّ�ة

 الّ�الح الأّن زع� الّ���ان ولق� ذ�� ال�ات�  3».واألجل ب�� ع�اد هللا
ّ
 ال��ّ�ف�إم�انه �لي

  . ثّ� خّ�� ه�ا الّ��ّ�ف ب��� �ع� م�اه�ه �الّ�فع والّ�ّ� والّ�زق واألجل، في ال��ن 

 ف��� ه�ا الغ�ض في ق�له ��ف ح�� ف�اة
ّ
  أث��فإذا جال��ها و  «: أّما ع�� الّ�افعي

                                                           
 . 75، ص2008م��ار ع�ّ�ة، اإل��اب في الق�آن ال���� دراسة �الغّ�ة، دار ال�امعة ال��ی�ة للّ���، اإلس���ر�ة،  1

 .471، ص � ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم�� 2
 .355ال���ر نف�ه ، ص 3
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: ال��� ف�ها رأی�ها في الّ�ف��ل ش�ً�ا �ع� شيء �ع� شيء، ��ا أن�� ن�ً�ا �ع� ن�ٍ� �ع� ن��

وق� ذ�� ال�ات� الّ��� ثّ� فّ�ل في صفاته ف��� أّنه  1»!كّلها شعاٌع و�ّلها ن�ر و�ّلها ح��

 سع�� ب� ال��ّ�� مع أم��  .م��ٌ�، وج��لو م�ّع، 
ّ
و��ل� في ح�ی�ه ع� خ�� اإلمام الّ�ا�عي

ول� ی�ل ع�� ال�ل� ���ال ل�ع�� و��ص� غ�ائله حّ�ى وقع� �ه ال���ة،  «: ال��م���، فقال

ف���ه عامله على ال��ی�ة خ���� س�ً�ا في ی�م �ارد، ف�ّ� عل�ه جّ�ة ماء، وع�ضه على 

ف�ع� أن  2».ي تّ�ان م� الّ�ع�، وم�ع الّ�اس أن ُ��ا���هالّ��ف، و�اف �ه األس�اق عارً�ا ف

 .  ذ�� ال���ة ال�ي أصاب� الّ�جل، فّ�ل ال�ات� في أح�اله مع عقاب ال�ل�فة

ن�� ق�له . ت���� ال�ع�ى �الّ���ار، إذ ���ن وقع ال�الم أك�� تأث��ا على نف� القار�  -ب

 ﴿:تعالى                    ﴾  م� س�رة  3و 2و 1اآل�ات

 .وجاء ت��ار لف� القارعة ل�أك�� اإلن�ار على حل�ل ه�ا ال��م ال��ع�د القارعة،

 اآلثار الي خّلف�ها م�ازر الّ�ام� ما�، 
ّ
�ا  « :قال م�اج�اع��ما وصف اإلب�اه��ي

� دماٌء ب���ة أر�ق� ف��، و� أع�اض �اه�ة ان�ه�� ف��، و� أم�اٌل م���مة ...  ! ی�م

وفي 3».اس����� ف��، و� ی�امى فق�وا العائل ال�افي ف��، و� أ�امى فق�ن �ع�ل�ه� ف��

  .ت��ار للف� ال�اللة تع���ا له�ه الّ����ات ال�ي هي ���ا�ة ق�اب�� قّ�م� لل��لى  الفق�ة

 : وت�ّ�� في م�ضع آخ� على حال ال��ل��� ال�ی� تفّ�ق�ا ف�ال� ف�ن�ا م�ه�، فقال

رأی�ا ال��ال ال��ّ�� م� ان��ار االس�ع�ار �ال��ل� على أخ�ه ال��ل�، وت�و�ع ال��ل�،  «

�أخ�ه ال��ل�، وخ�ف ال��ل�، م� أخ�ه ال��ل�؛ �ّل ذل� والّ�ی� واح�، وال��� واح�، 

) واح�(و) ال��ل�(ت��ار للف�ي  وفي الفق�ة 4». �� ال���ّ�� واح�وال��ل�ة واح�ة، وال�

على ال�ح�ة ب�� ال��ل���، ل�ّ� ال�ات� تعّ�� ت��اره�ا للّ�اللة على ع��ها وهي ی�ّالن الل�ی� 

  .الف�قة ال�ي ه� أنف�ه� س�� ف�ها

                                                           
، الّ��اب األح��،  1

ّ
 .20صم��فى صادق الّ�افعي

، وحي القل�، ج 2
ّ
 .114، 113، ص 1م��فى صادق الّ�افعي

 .372ص ،��� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم 3
 .473ص ال���ر نف�ه، 4
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 الّ���ار في م�اضع عّ�ة وق�
ّ
في  وصف اب�هاج شاّب �الّ���عة ��الف ،وّ�ف الّ�افعي

وق� �ّ�ر  1».وت��لئ له الّ�ن�ا �األزهار، ومعاني األزهار، ووحي األزهار «: الّ���ع، فقال

�ّل للقار� أّن ب�ل� �ّ�ر ، وتعّ�� ه�ا ال���ار م� أجل اإل��اب، ف)األزهار(ال�ات� لف�ة 

  .، �قل� ه�ا الّ�اب ال�� في ع�� الّ�ه�رف�ادتها به�ة الّ���عة ق� ���ها اّل�ه�رأرجاء 

 وال�ّ�� الّل�ی� وح���ا 
ّ
ح�ى ع� دف� ص�ی� له، تأّمل تل� ال�فارقة ب�� ال�ي

و�ع�ف م�ه أّن الع�� على ما ���ّ� م��وٌد بل��ة، وأّن القّ�ة على « : فقالم���ه�ا واح�، 

ما ت�لغ م��ودة ����د، وأّن الغا�ات على ما تّ��ع م��ودة �انق�اع، وحّ�ى القاّرات ال��� 

أر�ع مّ�ات، ) م��ود(وق� أ��� ال�ات� في ه�ه الفق�ة وذل� ب���اره لف�  2».م��ودة �ق��

م� ع�� ی�ه�ه األجل، : أخ� الع��ة م� م��ودّ�ة �ّل م�ه� م� م�اه� ال��اةوه�ا م� أجل 

وصّ�ة یهّ�دها ال��ض، وآمال  ���ل ب��ها و��� ت�ق�قها ال��ت؛ ه�ا ال��ت ال�� ال مفّ� 

    . م�ه أی��ا �ان اإلن�ان

 .ل����ل الّلّ�ة �ال�ع�ى م� ح�� العل� �ه ال على دفعة واح�ة ذ�� العاّم �ع� ال�اّص  -ج

﴿ :وم�ال ذل� ق�له عّ� وجلّ                        

                       ﴾  اآل�ات م�

األب�اء، والّ�اح�ة، واألخ، : ففي اآل�ات ت�ّرج م� ال�اّص . م� س�رة ال�عارج 14إلى  11

م�  اس��الة ف�اء ال���م�� �أّ� ث�� للّ��اة ف�ّ��الّ�اس، ج��ع والف��لة، إلى العاّم وه� 

  .الع�اب

 ان�قاد وم�ل ه�ا ن��ه في 
ّ
لإلج�اءات ال��ل��ّ�ة ال�ي سّ�ها ش��عة االح�قار اإلب�اه��ي

أّول م�اّدها ال رح�ة ��ع�ف، وال ُع�ر لعائل، وال شفقة على �ائ�، وال «  :قائال وال�غ�

؛ بل �ّل ال��ل��� س�اس�ة أمام قان�ن االح�قار
ّ
فق� لّ��� ع�ارة  3». اح��ام ل�� مقام دی�ي

    .جفاء، و�ل�و كّل ب��د ه�ا القان�ن م� ق��ة، ) كّل ال��ل��� س�اس�ة أما قان�ن االح�قار(

                                                           
 .31، ص��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 1
 .61صال��اك��، ��فى صادق الّ�افعي، م 2
 .404ص ،�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 3
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فه�ه  «: وفي م�ع�ة ل��ع م� ال��ا�خ وال�ل�ة ���اس�ة حل�ل شه� رم�ان قال

ا في عه�د أتقّ�م بها إلى نف�ي و�لى إخ�اني وأب�ائي ال��ا�خ ال�ّعا�، فعل��ا ج��عا أن نل��مه

نف�ي، (ففي الع�ارة إ��اب، إذ ت�ّرج ال�ات� في ذ�� ال�اص  1»...ه�ا الّ�ه� ال��ارك

  . إلفادة الع��م) ال���ع(إلى ذ�� العام ) إخ�اني، أب�ائي

 في ال��اة وأس�ارها
ّ
ج�وٌر اس��ّ� بها الغ�� وفي أی�ی�ا  «: وم�ل ذل� ق�ل الّ�افعي

وق� ذ�� الّ���ة �ع� تع�ی� أج�ائها وهي  2».ال��اةتل� هي ش��ة : ف�وعها وأوراقها وث��اتها

م اآلن ه� األس� ه�ّ �إّن الف�ل��ف ال� «: ��ل� في ق�لهو  .ال��ور والف�وع واألوراق والّ��ار

بل��ته وأن�ا�ه وم�ال�ه و��ّل ما ه� �ه أس�، وال����� ه� الغ�ال بل��ه ونع�م�ه و�ع��ه 

  .األس� والغ�ال و�ع�ه�ا صفات �ّل واح� م�ه�ا وق� ذ�� 3»!ال���لة و��ّل ما ه� �ه غ�ال

: ﴿االع��اض ل��ض�ح ال�ع�ى، ن�� ق�له -د                   

                                   

﴾جاءت للّ�عاء) س��ان�(االع��اضّ�ة  فال��لة. م� س�رة آل ع��ان 191اآل�ة.  

 االع��اض في ���� م� ال��اضع، أذ�� م�ها ح�ی�ه ع�وق� 
ّ
ق�ّ�ة  أورد اإلب�اه��ي

ة في إلغاء الق�اء �نّ�ًة م��ّ  -�ال ر�� –إّن لل���مة « : ، قائالف�ل ال���مة ع� الّ�ی�

 �الّ��ر�ج
ّ
  . ف�اء االع��اض ل�ق��ة ال�ع�ى وتأك�� ه�ه الّ�ّ�ة الفاس�ة له�ه ال���مة 4».اإلسالمي

أّول - ف�ها االس�ع�ار و��ف ��� الع�ل س��ًال إلى نف�س زرع  « :لاوفي م�ال آخ� ق

 على االس�عالء على ال��ل� -أّول مارّ�ى- ب�رة اح�قار ال��ل� ال��ائ�ّ�، ثّ� رّ�اها  –ما زرع

ز�ادة على الّ���ار، ونالح�  5».ه���ة ال��ل� ال��ائ��ّ  - أّول ما عّل�-ال��ائ�ّ�، ثّ� عّل�ها 

وق� أراد ) أّول ما عّل�(و) أّول ما رّ�ى(، و)أّول ما زرع(إ��اً�ا �إی�اد ج�ل اع��اضّ�ة هي 

                                                           
 .317، صال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ���ـ� م 1
، الّ��اب األح��، م� 2

ّ
 .35ص�فى صادق الّ�افعي

، م� 3
ّ
 .200ص، أوراق ال�رد�فى صادق الّ�افعي

 .55، ص��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�م 4
 .402ص��ر نف�ه، �ال 5
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وتعل�� ال�ات� بها ب�ان شّ� االح�الل، إذ إّنه و�ف ه�ه األع�ال الّ���فة م� زرع وت���ة 

  .ل��ق�� أخّ� األه�اف م� اح�قار لل��ائ�ّ� واس���ار عل�ه و�ل� له

، وم�ل ذل� ق�له   
ّ
على ل�ان واإل��اب �االع��اض م�ج�د ��ل� ����ة ع�� الّ�افعي

و��ل� م�ل . ح�� جاء الق�� �ا� ل�أك�� ��م الّ�جل 1».رجل ����ٌ  -�هللا–ه�ا «: أح�ه�

  ق�له
ّ
����ٌة  -ق�ّ�ة ال�ق�ق اإلن�انّ�ة–واألدّلة على ه�ه الق�ّ�ة « :في حّ� الفق�� على الغ�ي

  .وق� جاء االع��اض ل��ض�ح ما هي ه�ه الق�ّ�ة 2».تف�ت ال���

 ﴿: االح��اس ل�فع ت�ّه� القار� لل�يء غ�� ال��اد، ن�� ق�له عّ� م� قائل -ه      

                                   

  ﴾  ال م�ّل لها ) �هللا �عل� إّن� ل�س�له(وال��لة  .اآل�ة األولى م� س�رة ال��افق�ن

الع�ارة  م� اإلع�اب، وتف�� االح��اس مّ�ا ���� أن ی��ّه�ه م� �ق�أ اآل�ة دونها، إذ �ع�ق� أنّ 

 .وه�ا �ا�ل) إّن� ل�س�ل هللا(ت��ی� لق�ل ال��افق�� ) �هللا ��ه� إّن ال��افق�� ل�اذب�ن (

 
ّ
وه� ال�� « :ق�ّ�ة تعل�� ال���ت�ّخل االح�الل في في وم�ل ه�ا ق�ل اإلب�اه��ي

وأخ�أ في -اخ�ار ل�� م� ب�� ال��اض�ع ال����ة ه�ا ال��ض�ع الّ�ائ�، ألّنه قّ�ر له ن���ة 

وفي الع�ارة إ��اب �االح��اس، إذ 3».وهي ت���� األّمة في أع�ال ج�عّ�ة العل�اء - تق�ی�ها

الّ����ة القار� أّن ألّنه ل� ل� ی�ردها لفه� )وأخ�أ في تق�ی�ها(اس�ع�ل ال�ات� ال��لة 

  . ص���ة

و�ن -إّن ص�َم��  «: قالت�ّ�ث ع� إض�اب الّ�الم�ة الّ����نّ��� ع� الّ�عام، وع��ما 

و�ن (وق� أورد ال�ات� ع�ارة  4».ألز�ى م� ص�م ���� م� عّ�اد الّ�ه�ات -ان غ�� م��وعك

،  وه�ا اإلض�اب ع� الّ�عام الّ�ف� ع�ی��ّ�ه إلى أّن الّ�ی� ��ّ�م تل�) كان غ�� غ�� م��وع

  . عّ�� ع� ت�ام�ه معه� -مع ذل�- ل�� ص�ًما ُ��از� ع�ه، ول�ّ� ال�ات� 

                                                           
، م� 1

ّ
 .86ص، 2جالقل�، وحي �فى صادق الّ�افعي

، م� 2
ّ
  .71ص، ال��اك���فى صادق الّ�افعي

 .429، ص� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم�� 3
 .461ص، ال���ر نف�ه 4
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 أ�ً�ا ه�ا الّ��ع م� اإل��اب لغ�ض االح��اس، وأذ�� على س��ل 
ّ
وق� وّ�ف الّ�افعي

ثّ� أعادت�ي ق�ما� ألر�  «: على ل�ان رجل فق� زوج�ه تار�ة �فلة ح�ی�ة ال�الدةال��ال ق�له 

وجاءت  1».ولق� �ان� والدتها أّول ال��اة لها وأّول ال��اة لي أ�ً�ا -وما ��� رأی�ها-�فل�ي

لالح��اس، �ي ال ی��ّه� القار� أّنه ق� رأ� اب��ه م� ) وما ��� رأی�ها(االع��اضّ�ة  ال��لة

ف�ان  « :ق���ة ن��ها أح� الّ���خ ���ح بها ال�اشا م��ّلفاس����ه م�  وم�ال ذل�. ق�لُ 

قهقهة م� الّ���ان ال�� ر�� أنا و��� أس�عها  -أو ��ا ��ّ��ه ه� شعً�ا–�ق�ؤها شعً�ا 

 عالِ أك�اف ه�ا ال
ّ
أو ��ا (وق� دفع ال�ات� �االح��اس �ع�ارة   2»...ها، ها، هاها، : � الّ�ی�ي

  . أّ� ت�ه� القار� م� أّن للّ��خ عالقًة �الّ�ع� والّ�ع�اء) ��ّ��ه ه� شعً�ا

﴿ :اإل��اح �ع� اإلبهام، وم�ال ذل� ق�له عّ� وجلّ  -و               

                  ﴾  ففي . م� س�رة الّ�ارق  7و 6و 5اآل�ات

اآل�ة ال�ام�ة س�ال ���ل في ث�ا�اه م��ال م� الق�ل م�ه�ا �ع�ي هللا عّ� وجّل �ه إع�اَز 

 . خل� اإلن�ان، ثّ� تأتي اآلی�ان األخ��ان لإلجا�ة ع� الّ��ال �غ�ض ت�ض�ح ه�ه ال�ع��ة

أّما « :ال�عاة م� الع���ون�� م�ل ه�ا في ق�ل اإلب�اه��ي معّلقا على ما �عان�ه 

اق�الع، : االع�قال ه�ه ال�ّ�ة في ش�له و��فّ��ه فق� �ان أش�ه ��الة ال�ّ�ة مع الُع�ف�ر

فق� ش�ح ال�ات� حالة اف��اس ال�ّ�ة للع�ف�ر ���حلة االنق�اض عل�ه وان��اعه   3».فاب�الع

فه� م�ال أّن � أن �ُ ف���) حالة ال�ّ�ة مع الع�ف�ر: (فل� اك�فى �ق�له. م� عّ�ه ثّ� أكله

الع�ف�ر �ار ول� ت��ّ�� م�ه، أو دافع ع� نف�ه ���قاره ففقأ ع��ها، أو أّنها قّ�ة خ�افّ�ة 

 في ال�قال نف�ه قائال .ب�� ال���انات
ّ
وال تعل� م� أم�ه� �ع� االع�قال « : و��ا�ع اإلب�اه��ي

 4».ع� األح�اءض�ٌ�، وضغ�ٌة، وس�اٌل م��ج، وانق�اع : ما تعل�ه م� أص�اب الق��ر

  .فاإل��اب ه�ا جاء ل��ض�ح حال ه�الء ال�ع�قل�� في غ�اه� الّ���ن 

                                                           
، م� 1

ّ
 .150ص، 2جالقل�، وحي �فى صادق الّ�افعي

 .255، صال���ر نف�ه 2
 .399صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�،  3
 .399، صال���ر نف�ه 4
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إّن�ا ���� « : وم�ل ه�ا الغ�ض نق�ؤه في ق�ل الّ�افعي ع� ما �عان�ه الّ����

، أو ص�ٌ� �قع� �ه ف�: اإلن�اَن قّ�تان وق� 1».ع�َ� ف�����َّ ق�رٌة ���ي بها ف��رَك ف�����َّ

 . وّضح ال�ات� هات�� القّ�ت�� وه�ا الق�رة والّ���

ُتغ�س م� ع�د : حّ� األّم في الّ����ة �الّ���ة« : و��ل� في ق�له ع� ف�ائل األمّ 

ضع�ف ثّ� ال ت�ال بها الف��ل وآثارها، وال ت�ال ت��ّ�� ���ورها وت��ّ� �ف�وعها، حّ�ى ت���ل 

وال�الح� أّن ال�ات� ق� وّضح العالقة ب��  2».ّ�اًمالي وأاش��ة �ع� أن تف�ي ع�اد أوراقها ل�

حّ� األّم ل�ل�ها والّ���ة، ح�� ی��أ حّ�ها ق�َل م�ل�ه، وت�افقه خالل م�احل ح�اته إلى أن 

  . ت���ةو ��ّ�، �ّل ذل� دون االك��اث ل�ا تعان�ه م� سه�، وتع�، 

  :*االق��اس وال�����-4

مأث�ر �الم الع�ب م� شع� ون�� وأم�ال و إّن رص�� األدی��� م� الق�آن وال��ی� 

 الق�آن ال���� م�فأّما االق��اس  .�الف���ل والّ����� االق��اس ��ع�الن جعله�ا � وح��

��الم  أسال��ه�م��ة ال�ّ�اب ال��اف��� ال�ی� �ان�ا ح����� ح�ًصا ش�یً�ا على ت�ع�� ف�ان 

� ال���ر�� ال�قّ�س�� الق�آن ح�اس�ه� في اس���ام االق��اس م« ال�حي ال��ّ�ه، ف��ُ� 

وال��ی� رغ�ُ�ه� في ت���� �المه�، ف�الم هللا ن�ر و�الم رس�ل هللا ن�ر واق��اس اإلن�ان م� 

فة إلى قّ�ة ضاإ 3» .ه�ی� الّ��ر��، أو م� أح�ه�ا ی�فع م� مقام �المه وم���� أدائه الفّ�ي

 حّ�ة 
ّ
  .  واإلق�اع أسهل ،دقّ ة أف�� وال ح،ـ�عل ال�ع�ى أوضما �الّ�� الّ��عي

                                                           
 .399ص اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�،م��ـ� ال����  1
 .66صال��اب األح��، �فى صادق ال�افعي، م�2

جالل ال�ی� الق�و��ي، اإل��اح : ی���. االق��اس ه� أن ُ��ّ�� ال�الُم شّ�ً�ا م� الق�آن أو ال��ی� ال على أّنه م�ه*

أّما الّ����� فه� إدراج �الم . 342، ص2000في عل�م ال�الغة، دار وم���ة الهالل لل��اعة وال���، ب��وت، 

، 2أح�� م�ل�ب، مع�� ال���ل�ات ال�الغ�ة وت��رها، ج: ی���. الغ�� في أث�اء ال�الم لق�� تأك�� ال�ع�ى

الّ����� في ال���ع أن �أخ� : وجاء في ال�ع�� ال�س��. 264، ص1986م��عة ال���ع العل�ي الع�اقي، �غ�اد، 

م��ع اللغة الع���ة، ال�ع�� : ی���. أو ش��ا أو ب��ا م� شع� غ��ه بلف�ه ومع�اه الّ�اع� أو الّ�اث� ح��ة، أو م�ال،

  .544ال�س��، ص
، 2003، ب��وت، ����7 ش�خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�، عل� ال���ع، دار العل� لل�الی��، � 3

 . 111ص
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  :االق��اس: أّوال

 وّ�فا ه� ال�الح� 
ّ
 والّ�افعي

ّ
وق� رأی� أن م� االق��اس، عّ�ة  اأن�اعً أّن اإلب�اه��ي

دون اآل�ة  ج�ء م� ، والّ�اني إی�اد*اآل�ة �املةه� إی�اد  فالّ��ع األّول. أقّ��ها إلى أر�عة

. ف�ه األدی�ان وق� اش��ك، في لف� أو أك�� إی�اد اآل�ة أو ج�ء م�ها ب�غ���، والّ�ال� ه� تغ���

  .في س�اق واح� وج�عها ��� أو أك�� اإلت�ان �آیالّ�ا�ع ه� أّما 

  :�املة إی�اد اآل�ة االق��اس-أ

 م� الق�آن آ�ة �املة إال نادًرا، وأذ�� على س��ل ال��ال 
ّ
ق�له في ل� �ق��� اإلب�اه��ي

ي وه 1».ته��ا وال ت��ن�ا وأن�� األعل�ن إن ���� م�م���وال  «:تالم�ة ال��ائ�ّ��� �الّ����نةدع� 

  .آل ع��ان م� س�رة 139اآل�ة 

 م� اس�ع�ال ه�ا الّ��ع م� و��ل� ل� ُ���� 
ّ
مقارنة �األن�اع اُألَخ�،  االق��اسالّ�افعي

  :أذ�� أم�لة م�ها

 ل�� ��ا ی���ه أص�اب األه�اء، و�ن أراد أن ی�ّ�� أّن الّ���عة ����ها ن�ام 
ّ
إلهي

وهي اآل�ة   2».كأّنه� ی�م ی�ونها ل� یل���ا إّال ع�ّ�ة أو ُض�اها « عاش�ها م��ّلة الّ��ام فه�

  .م� س�رة الّ�ازعات 46

  رأ�و 
ّ
 فه� ��اف م� الفق� على نف�ه وال ����ث �الفق��،  الّ�افعي

ّ
 أناني

ّ
أّن الغ�ي

  . ع��م� س�رة  17وهي اآل�ة   3» !ُق�ل اإلن�اُن ما أكف�ه «: فقال ع�ه

َیْ�ُع� َلَ�� َض�ُُّه َأْقَ�ُب  «ونّ�ه ش�اب الع�ب إلى أّن الغ�ب ال�� ی�ّ�� �ال��نّ�ة الّ�ائفة 

  .م� س�رة ال�جّ  13اآل�ة وه� اق��اس م�  4»الَ�ْ�َلى َوَلِ�ْ�َ� اْلَعِ���ِ�ْ�َ� ِمْ� َنْفِعه لَ 

  

                                                           

 �أ*
ّ
  .ّنها م� الق�آن ال����ل� آخ� �ع�� االع��ار اآل�ات ال�ي أشار إل�ها اإلب�اه��ي

 .462ص��� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ـم 1
 .74ص، ��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��م 2
  .��73فى صادق الّ�افعي، ال��اك��، صم 3
 .216، ص��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل� جم 4
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  :ف�ه آ�ة دون تغ��� ج�ء م� ی�اداالق��اس �إ -ب

ك���ا ما �ق��� ال�ات�ان م� الق�آن ال���� ف����ئان م� اآل�ة ما ی��اشى مع س�اق 

م�ها ���لة، أو معان�ها ع�ی�ة ف���ن  ال����أوق� �ع�د س�� ذل� إلى ��ن اآل�ة كالمه�ا، 

  .ال��ء ال���ار م� اآل�ة ه� ال��اس� للّ��اق

 وّ�خ ف��ال 
ّ
، إذ في ��� رضاهلالح�الل الّ�امع�� الّ�وا�ا ال�اِنع�َ�  رجالاإلب�اه��ي

بل ال�اقع أّنه� ازدادوا تعّلقا �ه و�اعة له، �ق�ر  « :قالفه رّ�ه� األعلى، ی�ون االح�الل �أنّ 

   :اق��� ال�ات� ه�ه الع�ارة م� ق�له تعالىوق�  1» أ�ع�ه� م� ج�ع وآم�ه� م� خ�فما 

﴿            ﴾  ال�ات�اض�ّ� فه�ا . م� س�رة ق��� 4اآل�ة 

) ما(، واس���ل �ه ال�� �ع�د على لف� ال�اللة) ال��(االس� ال��ص�ل ح�ف  إلى

  .ال���رّ�ة

 ال���ا���� ض� الّ�ع� ال��ائ�ّ� فقال ع� ه�ه في م�ضع آخ�، 
ّ
ف�ح اإلب�اه��ي

سَ�علُ� ال�ی� َ�ل��ا أّ� ُم�قل� و ف�ا هي إال أواخ� ف�رة، وأوائل ث�رة،  «: ال��ام�ة

  ﴿: ق�ل هللا تعالىم� وه�ا مق���  2».ی�قل��ن                   

                            ﴾  م� س�رة  227اآل�ة

إنه له� م�لى ش�م، وع��� س�ء،  «: و��ل� فعل مع ال�ف�ي الع��ل وأت�اعه فقال .ال�ع�اء

 :﴿وه� اق��� م� ق�له 3» .ل��� ال��لى، ول��� الع���              

           ﴾ ال�جّ  م� س�رة 13 اآل�ة.   

 ذ�� اإلو 
ّ
ال ت��� م� األّمة على ذل�  « :وقال إّنها ج�عّ�ة العل�اءأع�ال ب�اه��ي

على أّن ال��عّ�ة ال ت�ّ� على الّ�ع� ه�ا الف�ل، وه� وه�ا تأك�� م�ه  4».ج�اء وال ش��ًرا

 ﴿:اق��اس لق�له عّ� وجل ح�� ام��ح ع�اده ال������ ���قاته�              

                                                           
 .��440 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم� 1

 .225ص، المصدر نفسھ 2
 .153صالمصدر نفسھ،  3
 .347المصدر نفسھ، ص 4
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    ﴾  أن ال��عّ�ة  .م� س�رة اإلن�ان 9اآل�ة 
ّ
وُ�فه� م� ق�ل اإلب�اه��ي

  . تغّ�� العق�ل، ب���ا اآل�ة تع�ي م� ُ��ع� ال���ن، له�ا وقع االج��اء

أفّ�� في ق�مي الع�ب فأج�ه� ی��ّ���ن في داج�ة «  :فقالالع�ب حال على ت�ّ�� و 

وق� اق���  1».�ون � یّ�كّ ه�ف���ن في �ّل عام م�ة أو مّ�ت��، ث� ال ی����ن والص�اح لها، و  ال

 ﴿ :ع� ال�ّفار غفل�ه� ع� اب�الء هللا له� في الّ�ن�ا م� ق�له        

                 ﴾   م� س�رة الّ���ة 126اآل�ة.  

ح�ی�ه ع�  وم� األم�لة ال����ة ال�ي وقف� عل�ها في ��� الّ�افعي م� ه�ا الّ��ع

وما ُیلّقاها إّال ذو حّ� وهي الّ��اقة �ع��ها،  «: الّ��اقة وصاح�ها قائال ت����

﴿: هللا عّ� وجلّ وه�ا مق��� م� ق�ل  2».ع���                   

﴾ وق� ح�ف ال�ات� ب�ا�ة اآل�ة ألّنها تق�� الّ�اب���  .م� س�رة فّ�ل� 35وهي اآل�ة

  .  على ع�اوة الّ�اس، ب���ا �ق�� ال�ات� وصف الّ��اقة ال�ق�قّ�ة

: ��ل إل�ها اإلن�ان، ح�� ال ت�عّ�� حّ�ا معّ��ا �يوم�ها ما قاله واصفا درجة األل� ال

كال�اء مه�ا ت�ق� عل�ه فل� �ع�و درجة مع�وفة في غل�انه ثّ� ی��� ع��ها ول� ُأض�م�  «

﴿: وق� اق��� م� ق�له تعالى 3».الّ�ار ال�ي وق�دها الّ�اس وال��ارةعل�ه م�         

                        ﴾ وق� . م� س�رة ال�ق�ة 24اآل�ة

، ����عإلن�ان أك�� مّ�ا �اوّ�ف ال�ات� ه�ا ال��ء م� اآل�ة ل�عّ�� �ه ع� اس��الة ت�ّ�ل 

  .في ح�� س�اق اآل�ة جاء ت��یً�ا للّ�اس م�  شّ�ة حّ� نار جهّ��

ل� صام ال��ل��ن  «: وفي م�ال ع� حّ�ه ال��ل��� دع� فل���� ول� مع��ّ�ا، قال

 4».إّن ف�ها ق�ًما جّ�ار��: ج��ًعا ی�ًما واحً�ا لفل���� لقال ال�ه�د ال��م ما قاله آ�اؤه� م� ق�ل

﴿: وه� اق��اس م� �الم هللا تعالى                              

                                                           
  .546، صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ� 1
 .118ص، ��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��م 2
 .30ص، ��فى صادق الّ�افعي، رسائل األح�انم 3
 .228، ص��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 4
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                ﴾ وال��ء ال�أخ�ذ م� اآل�ة أراد  .�ائ�ةم� س�رة ال 22اآل�ة

 ال��ل��� ال�ی� ُی�ع��ن ال�ه�د �اّت�اده�، في ح�� ق��ت اآل�ة ال�ه�د ال��م��� 
ّ
�ه الّ�افعي

 م�سى
ّ
  . ال�ی� خاف�ا م� �ّفار فل���� آن�اك �الّ��ي

 أه�ال ال��ب العال�ّ�ة األولى، فقالفي م�ضع آخ�، و و 
ّ
�� م� و  «: صف الّ�افعي

: وق� اج��أ م� ق�له تعالى 1».ف�م�م عل�ه� ب�ن�ه� ف�ّ�اهاقلعة شام�ة اغ�ّ� ال��� �ق�اها، 

﴿                     ﴾ وال�الح� أّن  .م� س�رة الّ��� 14اآل�ة

 صالح) ف�ّ�ب�ه فعق�وها(ال�ات� اس�غ�ى ع� الع�ارة 
ّ
ال�ی�  ألّنها ت��ّ�ث ع� ق�م الّ��ي

  .، وه� ی��ّ�ث ع� ح��ن الع���كف�وا �ه وذ���ا الّ�اقة

  :في لف� أو أك�� ب�غ���إی�اد اآل�ة أو ج�ء م�ها االق��اس � -ج

 هاإلب�ا  حَ َ� ف
ّ
األخ��ون ی��ع العاص�يَّ ف�ه إّال  ال «: قالفوأت�اعه  ف�ي الع��لَ ال�ُ  ��ي

   ﴿: وه� اق��اس م� ق�له عّ� وجل 2» .ا، األضّل�ن سع�ً أع�اًال           

                            ﴾ 104و �103ان اآلی 

إ��اً�ا ح�� وصف ه�الء  -عّ� وجلّ - ونالح� أّن في �الم هللا  .ال�هف م� س�رة

  .ل�ف�ي وأت�اعها أسه� م� ق�ل في وصفال�اس���، ب���ا تعّ�� ال�ات� اإل��از ألّنه 

 مق��ي ال��ال� وحفالت الّ�ار، ���� ال����ات ال�ي ت��ل ف�ها قائال
ّ
: وذّم اإلب�اه��ي

 -عّ� م� قائل-م� ق�له وه�ا اق��اس  3».فإّن الّ��ا��� ال ت�ّ�ل إال على �ّل أّفاك أث�� «

﴿: ح�� ذّم الّ�ع�اء ال���ّلف��         ﴾ م� س�رة الّ�ع�اء 222اآل�ة.  

 م� االح�اللوح���ا س�ِ 
ّ
ال��ائ� (�ّ�قها، ����ة �ُ ِ�ُب الِ�ْ�َ�َة ثّ� �ْ ال�� �َ  � اإلب�اه��ي

ق��اس م� وه�ا ا 4».ه�الء ال���ع���� ال�ّ�ار�� ت��ج م� أف�اه  �ت �ل�ةً ك�ُ  « :قال، )ف�ن�ّ�ة

                                                           
 .��238فى صادق الّ�افعي، ال��اك��،صم 1
 .152ص�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ـم� 2
 .354ال���ر نف�ه، ص 3
 .387ال���ر نف�ه، ص 4
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 ﴿:ق�ل هللا عّ� وجّل ع� اّدعاء الّ��ار� أّن ال���ح اب� هللا               

                   ﴾  م� س�رة ال�هف 5اآل�ة.  

ذّ�� اإلب�اه��ي ���� ال���ولّ�ة ال�لقاة علي ال��عّ�ة وم�����ها، ألنه� أمام رّب 

إشارة وه�  1» .�غادر سّ��ة وال ح��ة إّال أح�اهاال وأمام تار�خ  «�علُ�، وأمام أّمة ت�اسُ�، 

 ﴿: ق�له عّ� وجلإلى                        

                                ﴾ اآل�ة 

  �اـــــ، �)والّ��اق ،أسل�ب الق��(�اءها ــــــــــوق� اق��� ال�ات� م� اآل�ة ب .ال�هف م� س�رة 49

  .ا ی�ّد�ان ال�ع�ى نف�هك�نه�) ال��اب(و) الّ�ار�خ(ماثل ب��  

  :ف�ن�ا تق�ل لل��ائ��  �اوعّ�� ب�هّ�� ع� ت�ّخالت اإلدارة في ح�اة ال��ائ�ّ���، ف�أنّ 

ق��اس م� ق�له عّ� وجّل وه�ا اال2».قل إّن صالتي ون��ي وم��ا� وم�اتي لالس�ع�ار «

   ﴿:أن �ق�ل لل�ّفار -صّلى هللا عل�ه وسّل�-لّ�ا أم� الّ��يَّ          

     ﴾ وأم� االح�اللوشّ�ان ما ب�� أم� هللا . م� س�رة األنعام 162اآل�ة.  

   :ال�اح� اإلن�ان ع� الّ��ع م� االق��اس ن��ه أ�ً�ا ع�� الّ�افعي، ف��ال قاله�ا و   

 واإلن�ان ل� ��� ی�ًما م��ّ�ا م� هللا ول�ّ�ه ال ی�ال  «
ّ
م� الّ�ّ� �أّنه ی���  ی���� ال��ان الق�ي

﴿: وه�ا مق��� م� ق�ل هللا عّ� وجلّ   3».أن ���ن م����ا م�ه           

   ﴾  ل�ات مع تغ��� ف�ها � اآل�ة ال�ات� م أخ�وق� . م���م� س�رة  22وهي اآل�ة�

ب����� الفعل م� ال���� ال��ّن� ال�ف�د الغائ� في ال�اضي، إلى الّ���� ال��ّ�� ال�ف�د 

 (و) م�ان(الغائ� في ال��ارع، وتع��� �ل��ي 
ّ
مع تغ��� في مع�ى االن��اذ م� ) ق�ي

  .م����لاالب�عاد ع� الّ�اس واالنع�ال ع�ه� خ�فا م� الف���ة، إلى االب�عاد ع� هللا وه�ا 

                                                           
 .293صم��ـ� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�،  1
 .403صال���ر نف�ه،  2
 .91ص، ��فى صادق الّ�افعي، ح�ی� الق��م 3
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العل�،  ق� أعّ�وا �ّل ما اس��اع�ا م� قّ�ة «: وم�ل ه�ا الّ�غ��� نق�ؤه في ق�ل الّ�افعي

وه�ا مق��� م� ق�ل هللا عّ�   1».وقّ�ة الّ�ف�، وه� ل� ق�ف �لٌّ م�ه� ������ ل�دم�ا ال���

﴿: وجلّ                          

                                    

  ﴾ وق� غّ�� ال�ات� م� اآل�ة ت���� فعل األم� . األنفالم� س�رة  60وهي اآل�ة

إلى ض��� ) أن��(م� ض��� ال��ا�� ) اس��ع��(، والفعل )أَعّ�وا(إلى ال�اضي ) أعّ�وا(

  .  م�لقةً ) القّ�ة(، مع ت���� م�ال القّ�ة �العل� والّ�ف�، وفي اآل�ة جاءت )ه�(الغائ�

   2».وماج �ع�ه� في �ع�واج��ع الّ�اس عل�ه واض����ا،  «: وصف ع�اًكا فقالو 

﴿: وق� اق��� م� اآل�ة ال����ة                         

  ﴾ على مع�ى الع�اك والّ��ادم مع ال�ات�  أ�قىوق� . �هفم� س�رة ال 99وهي اآل�ة

في زم� ال�اضي ألّنه ���د س�د ) ماج(ال��ارع إلى الفعل م� ) ���ج(تغ��� زم� الفعل 

  .  أح�اث قّ�ة وقع� في ال�اضي

  :في س�اق واح�وج�عه�ا إلت�ان �آی��� أو أك�� االق��اس �ا -د

م� دالئل ق�رته�ا على اإلب�اع، ع�� ال�ات�ان إلى ه�ا الّ��ع م� االق��اس، وه�ا 

  :في س�اق واح�، وم� أم�لة ذل� ع�اراتهوال�فّ�� في ال��ع ب�� أسال�� الق�آن، ودمج 

 أسال�� اإلِ 
ّ
وق�  «: ه��ا�فدارة الف�ن�ّ�ة في الّ�عامل مع ال��ائ�ّ��� ف�ح اإلب�اه��ي

َ�ْ��� ف�َجَ�ْت م���  لغالم�� ، ف�ا أقام�ه بل خّ���ه�، ألّنه ل� ��� ج�ارا م��اع�ا للّ�ق��ج�َّ

، وال �ان� هي ت��� �ع�� صاح� �ان ت��ه ��� له�ا، وال ی����� في ال��ی�ة

 :﴿وه� اق��اس م� آی��� فاألولى ق�له  3».م�سى                     

                                        ﴾ 

﴿: والّ�ان�ة ق�له تعالى .م� س�رة ال�هف 77اآل�ة                 

                                                           
 .269ص، ��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 1
 .79، ص1وحي القل�، جم��فى صادق الّ�افعي،  2
 .�118 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم�� 3
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                          ﴾  م� س�رة ال�هف 82اآل�ة.  

 
ّ
أّن�� آم��� �ا� حّ� اإل��ان فل� « :وت�ّ��ه� فقال �ه�على ف�قال��ل��� الم اإلب�اه��ي

، جعل�� خالئف األرضو ألن�� هللا ل�� وع�ه، (...) وع�ل�� الّ�ال�ات ال�ي جاء بها الق�آن 

وفي ه�ا الق�ل  1».وما �ل��� هللا ول�� �ل��� أنف���، ل���� ت�ازع�� فف�ل�� وذه�� ر����و 

﴿: فاألولى ق�له عّ� وجل م� س�ٍر م��لفة، م� ثالث آ�ات اتٌ اق��اس        

                                     

 ﴾ والّ�ان�ة ق�له تعالى .األنعام م� س�رة 165اآل�ة :﴿             

                 ﴾ والّ�ال�ة م�  .األنفال م� س�رة 46 اآل�ة

 ﴿: ق�له عّ� م� قائل                             

                   ﴾  م� س�رة الّ��ل 33اآل�ة.  

 ال�عّل���  شّ�عو 
ّ
 ، ف�ّ��ه�ةال��ّ ال������� إلى ال��رسة ال��ائ�ّ�ة اإلب�اه��ي

 العاق�ةالّ�ال���، ول�ّ��ي أدر� أّن  أوع� هللاو�ن أدر� أق��� أم �ع�� ما « :قائال

 ﴿ :ق�له تعالى اق��اس��، األّول ه�ونالح� م� الع�ارة 2» .لل�ّ�ق��        

               ﴾  وف�ه وع�� لل�ّفار م� س�رة األن��اء 109اآل�ة ،

﴿: الّ�اني ق�له تعالىو  .والّ�ل�ة                          

                 ﴾  و��ّ�ل الّ��اب ال�� أعّ�ه . م� س�رة ه�د 49اآل�ة

  .هللا لع�اده الّ�اب���

 فق� ت�ّ�� ����ة االق��اس م� عّ�ة آ�ات أو س�ر وج�عها في ع�ارة واح�ة أّما ال�ّ  
ّ
افعي

  :مع�اها أح�انامع تغ���ات ����ة ُت�ع�ها ع� 

ع ــــــا الّ�انـــــك�ض « :� له ق�رة ال�ل� واإلب�اعــــــ��اش� ال��ّ� ــــــالع ��ههــــــت�في ـــــف  

قّ�ر وسّ��، وسّ�� �أّنه ه�  ،أتق� وأح��و��ا ص�ع�ه واف��انه ��ا أب�ع واخ��ع  ع�

                                                           
 .533ص �� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�ـم� 1
 .289ص ال���ر نف�ه، 2
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﴿: ق�له تعالىوق� اق��� م�  1».وخل�              ﴾ا وه�

وق� تعّ�� ال�ات� وال�ق��د في اآلی��� ه� هللا عّ� وجل،  .علىم� س�رة األ 3و �2اناآلی

فل� جاء �الع�ارات نف�ها التُِّهَ� . في اآلی��� ألّنه �ق�� ش��ا أقّل م��لةخل� األفعال ال�اردة 

هي و  «: وم�ل ه�ا ن��ه أ�ً�ا في ق�له ع� ال��ب العال�ّ�ة األولى   .�ال�ق�ع في ال����ر

القارعة وما أدراك ما القارعة، أّما ی�مها ف��م ���ن الّ�اس �الف�اش ال����ث وت��ن ال��ال 

كالعه� ال��ف�ش؛ وه� إن ل� ��� ی�م الّ�فخ في الّ��ر ی�م ت���ل ما في الّ��ور، و�ن ل� 

�ا اق��اسات ع�ی�ة م� وه  2».ه ی�ٌم ُی�ع�� الّ�اس في الق��رالق��ر فإنّ ��� ی�َم ُی�ع�� م� في 

 ﴿:تعالىس�رت��، في ق�له                           

                   ﴾4و 3و 2و 1ات وهي اآل� 

 ﴿ :م� س�رة القارعة، و��ل� م� ق�له 5و                  

﴾  اآل�ات ق�� ت���� وق� غّ�� ال�ات� م� . م� س�رة العاد�ات 10و 9وه�ا اآلی�ان

فالق�آن �ع�ي  ؛وت���هها ب��م الق�امة، مع فارق في م�ه�� ال����ل وال�ع��ة أه�ال ال��ب

 �ق�� الق�ل والّ�ف� في ال�قاب� ال��اعّ�ة
ّ
  .به�ا ال�ع� وال��اب، ب���ا الّ�افعي

  :ثان�ا، الّ�����

 أو دّع� ال�ات�ان أف�اره�ا وزّ��ا أسال��ه�ا �أسل�ب الّ�����، س�اٌء   
ّ
م� ال�ع� الع��ي

 ق� أك�� في . أدبّ�ة ُأَخ� �ال��ل وال���ة والقّ�ة والّ�سالة وال�ادرةأج�اس 
ّ
ف��� اإلب�اه��ي

 ق� ضّ�� م� الّ�ع� والق�� والّ��ادر، والّ�ع� ت���� األم�ال وال���
ّ
  . ون�� الّ�افعي

 -أ
ّ
  : الّ����� ع�� اإلب�اه��ي

  :*األم�ال وال���-

 م� س�ِ    
ّ
  ؤ�ةرُ  الف�ن�ّ�ة، ح�� زّورت شهادة اإلدارةُ ها ��ة ال�ي عّ���لّ ال� اإلب�اه��ي

                                                           
 .197ص، أوراق ال�رد��فى صادق الّ�افعي، م 1
 .238ال��اك��، ص��فى صادق الّ�افعي، م 2

مّ��ت ب�� ال���ة وال��ل على أساس أّن لل��ل م�رًدا وم��ً�ا، ع�� ال���ة ال�ي هي ق�ل مأث�ر ل�� لها  *

 .  واع���ت في ش�حه�ا على ��اب ُمع�� األم�ال الع��ّ�ة ل����د إس�اع�ل ص��ي. م�رد
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هـ�ه وحـ�ام  1» .و�ّل ه�ا تغ��ة لق�ل حـ�ام، و�ّال فـالق�ل مـا قالـ� حـ�ام « :فقال هالل الع�� 

  كان زوجها ی�� في س�اد رأیها وص�ق ن��ها ع��ّ�ة �ان� صادقة الّ��� ش�ی�ة الّ�كاء؛ ام�أةٌ 

  :قال ع�هاف

  فإّن الق�ل ما قال� ح�امِ  إذا قال� َح�اِم ف�ّ�ق�ها       

وال�الَح� أّن . وُ���ب ه�ا ال��ل في الّ�ع��� ع� ص�ور الق�ل الّ��ی� ع� صاح�ه

 ع�� مع�ى ال��ل فعّ�� �ه ع� ��ب الّل��ة
ّ
  .  اإلب�اه��ي

 ال�� �ان ی��ّدد و   
ّ
، قال ع�ه إّنه ال��ل�ن�اب على في س�اق ذّمه ال�ف�ي ال��في

 �ق�ل القائل « :كان
ّ
ال ُی�سل : م��ّلًقا إّ�اه�، ال �فارق أح�ه� إّال ل�ّ��ل �آخ� �أّنه ال�ع�ي

للّ�ع��� ع� )  ال ُی�ِسُل الّ�اَق إّال م��ً�ا ساًقا( :ُ���ب ال��لو  2» .الّ�اَق إّال م��ً�ا ساًقا

ت���ّل  ال��ص الّ��ی�، وأصل ه�ا في ال���اء ت��ّ� عل�ها ح�ارة الّ��� ف�ل�أ إلى ش��ة

ف�ا أش�ه . بها، فإذا زال� ع�ها ت�ّ�ك� إلى أخ�� أ� ال �فّ�� ف��ا في ی�ه حّ�ى ��� غ��ه

 - ه�ا ال�ف�ي ال��لّ�ن 
ّ
في صفة الّ�لّ�ن وع�م الّ��ات على ش�ل  �ال���اء -ح�� اإلب�اه��ي

  .ةواح�، وفي صفة ان�هاز الف�ص م� أجل ال��ل�ة الف�د�ّ 

 األّمة �أن  
ّ
 :ال ت���ع ���اوالت االح�الل الّ���أ م� ج�ائ�ه، فقال ون�ح اإلب�اه��ي

، وم�ال أن �أتي الّ�ّ� �ال���، وم�ال أن ُ���ى م� الّ��ك الع��ُ «   3» .إّن االس�ع�ار ش�ٌّ

للّ���ی� ُت��ع�ل م� ی�رع الّ��ك ال ���ي �ه الع�َ�، و :م� ال���ة القائلة �ا الق�له وق� أخ�

  .   م� ع�ل الّ�ّ�، ف��اء اإلن�ان م� ج�� الع�ل ال�� �ع�له

والع�ب «:ودفاعا ع� ج�عّ�ة العل�اء م� أول�� الع�الء ال�ی� اّته��ها �أّنها وّهابّ�ة، قال

ح�له  :أهّ�ه، و للّ����ه إلى �ه�ر أمارات الّ��ّ وهي ح��ة تقال  4» .شّ� أهّ� ذا ناب :تق�ل

                                                           
 .��109 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم� 1
 .101صال���ر نف�ه،  2
 .321صال���ر نف�ه،  3
 .439صال���ر نف�ه،  4
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ف��اوالت  .ما جعل ذا ناب ی��ح و��ّ�� ع� أن�ا�ه إّال ش�ٌّ إذ . الّ��احعلى اله��� وه� 

  . ت���ه س�عة ال��عّ�ة �االّتهامات ن�اج م�ام�ات خفّ�ة ح��� م� وراء ال��ران

 مقاال �ع�ارة  
ّ
  وه� م�ل م�ه�ر ع� ام�أة  1» .عادت لع��ها ل��� « :َعْ�َ�ن اإلب�اه��ي

والع�� ه� األصل  .ت���ها ثّ� ما ل��� أن عادت إل�هاسّ��ة �ان لها عادات ل��� ت�عى  

وض��ه ال�ات� في اإلدارة ال�ي �ّل�ا اّدع� الّ�غ���  .�هُ���ب ال��ل في م� ال ی��ى ع�ائ

  . والّ�عامل بل�� مع ال��ائ�ّ��� س�عان ما ت�جع إلى ما �ان� عل�ه م� وح�ّ�ة

  :الّ�ع�-

 ع� ف�ة م� األئّ�ة الّ   
ّ
�ی� ال یهّ�ه� س�� م�ّت� ال���مة، ف�ّ�� ت�ّ�ث اإلب�اه��ي

 �أذل ال��: ون�� نق�ل. أذلَّ ال��ُص أع�اَق الّ�جال: قال األّول « :ه �ق�ل شاع�، فقالكالمَ 

  :  3 وه� الّ��� الّ�اني م� ب�� ألبي الع�اه�ة �ق�ل ف�ه 2» .أع�اق أش�اه الّ�جال

  الّ�جال تعالى هللا �ا َسْل� ب� ع��و        أذّل ال��ص أع�اق

  .أ� أّن م� ���ص على الّ�ن�ا و���ل ألجلها �ّل ال�سائل �ع� ذل�ال

 في م�اضع أخ� �ال���ّ�ي، وقف� على �ع� م�ها م�ل ق�له 
ّ
ولق� اس��ه� اإلب�اه��ي

والعادة ال�ي «: ع��ما ش�ح أّن م�َضه ه� س�ُ� انق�اعه ع� ال��ا�ة في ج���ة ال��ائ�

���ئ إّال إذا وضع� س� القل� على الق��اس، فه�ال� ت��ال مل���ي هي أّن ق����ي ال ت��د 

   4» .ل�ّل ام�� ما تعّ�دشآب�� الق�ل و 

  :   �5ق�ل ف�هّول م� ب�� لل���ّ�ي وه� الّ��� األ

  ل�ّل ام�� م� ده�ه ما تعّ�دا        وعادة س�ف الّ�ولة الّ�ع� في الِع��

                                                           
 .�379 ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، صـم�� 1
 .158ص ال���ر نف�ه، 2
 .337ص، 1986دار ب��وت للّ��اعة والّ���، ب��وت، ، ال�ی�ان، أب� الع�اه�ة 3
 .316ص، 4اآلثار، ج��� ال���� اإلب�اه��ي، ـم 4
  .370ص، 1983الّ�ی�ان، دار ب��وت للّ��اعة والّ���، ب��وت، ، أب� الّ�ّ�� ال���ّ�ي 5
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ة، ورغ� أّن ال��اس�ة ع�� وفي م�ضع آخ� ت�ّ�ث ع� ت�ه�ر حال األمة اإلسالم�ّ 

وه�ا   1» .، و�أّ� ن�ال ُج�ت�أّ�ة حال ع�ت ... ع���ا  «:األض�ى إّال أّنه ت�ّ�� قائال

  :   2ذ م� ب�� لل���ّ�ي �ق�ل ف�ه� مأخ

  ع�ٌ� �أّ�ة حال ع�ت �ا ع��        ��ا م�ى أم ألمٍ� ف�� ت��ی�

 وه�ا 3» .فل�ع�رنا ع�� ال�ي فق� أ�ال ث�ائي ��ُل ال��هو�ع�  «: قال وفي آخ�َ 

  :   4م�ح ف�ه األم�� أ�ا ش�اع فات�ا ال�ع�وف �ال����ن قائالب�� لل���ّ�ي ش�� م� 

  إّن الّ��اء على الّ���ال ت��ال        وق� أ�ال ث�ائي ��ُل ال��ه

 به�ا الّ����� م�ح الّ�لف الّ�الح م� أئ�ة ال��ل���، وذّم 
ّ
الّ��خ وق�� اإلب�اه��ي

  . ال ی�تقي إل�ه� -ح��ه-ال�ّ�اني ألّنه 

  -ب
ّ
  :الّ����� ع�� الّ�افعي

  :  الّ�ع�-

وق� أخ�ه  5».ذا ِع�ُ�ها شّ�هُ�ها ال��ر �الًعاإ « :قال الّ�افعي واصًفا ُحْ�َ� إح�اه�ّ 

  :   6ال�ات� م� ق�ل ق�� ب� ذر�ح ال�ع�وف �َقْ�� ل��ى

  وحْ�ُ�� م� عْ�ٍ� لها َشَ�ُه الَ�ْ�رِ     إذا ِع�ُ�ها شّ�هُ�ها ال��ر �الًعا    

  :7الم�� الق�� دافع به�ا ع�ه ضّ� ال�اقّالني ال�� ان�ق� الّ�اع� في ق�له *ضّ�� ب����و 

                                                           
 .529صع��ن ال��ائ�، ��� ال���� اإلب�اه��ي، ـم 1
 .506صالّ�ی�ان، ، أب� الّ�ّ�� ال���ّ�ي 2
 .625صع��ن ال��ائ�، �� ال���� اإلب�اه��ي، ـم� 3
 .489صالّ�ی�ان، ، أب� الّ�ّ�� ال���ّ�ي 4
 .91ص، 1قل�، جحي ال��فى صادق الّ�افعي، و م 5
، ب��وت، 2ع�� ال�ح�� ال���او�، دار ال�ع�فة للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، �: الّ�ی�ان، ش�حق�� ب� ذر�ح،  6

  .489ص،  2004

  .339ص ورد ه�ان ال���ان في ال��ء ال�ال� م� ��اب وحي القل�،*
  .45، 44م���ة ال��اة، ب��وت، ص، ش�ح ال�عّلقات الّ��ع، م���رات دار ال���� ب� أح�� الّ�وزني 7
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  و���ُة ُخْ�ٍر ال ُی�اُم ِخــــــــ�اُؤها         ت�ّ�عُ� م� لهٍ� بها غ�َ� مع�لِ 

 
ّ
ون مق�ليت�ـاوزت أح�اسـا إل�ها ومع�ً�ا        علي   ح�اســـــــــــــــا ل� ُ���ُّ

 
ّ
  :1في س�اق ح�ی�ه ع� رجل أن�� شعً�ا للّ�افعي قال ف�ه *واس��ه� الّ�افعي

 هل فـــي تــــــ�اور         وضّ�ة م��اق الف�اد ج�اح
َ
  ســـــل ال�ف�ي

  فقال معاذ هللا أن ُی�ه� الّ�قى         تالص� أك�اد بهّ� جــــ�اح

 :القّ�ة -

 في مقاالته الع�ی� م� الق�� ال�ي دّع� بها أف�اره، وقّ�� ضّ�� 
ّ
بها  الّ�افعي

 ع�ح�� ت�ّ�ث ) رؤ�ا في الّ��اء( م�هات���ل ن��صه، أذ�� ح��ه، مع��ً�ا عل�ها في 

رجل مات� ع�ه زوجه، ف���ه عابٌ� أن ی�فّ�غ للع�ادة و�ع��ل الّ��اء، وه�ه هي القّ�ة 

�ّ�ل حلً�ا رأ� ف�ه العاب� و�أّن الّ�اس ُت�اس� ی�م الق�امة، األصل، ثّ� ضّ��ها قّ�ة ثان�ة ت

م�ّ�ً�ا إّ�اه ���ی� اإلمام  ب� على ن����ه ألب�هعات�ه االفف�ار ح�ار ب��ه و��� اب� الّ�جل، 

ما نعل� : أتعل��ن ع�ال أف�ل مّ�ا ن�� ف�ه؟ قال�ا« : في الغ�و �وهلل��اه�ی�  اب� ال��ارك

رجٌل م�عّفٌف على فق�ه، ذو عائلٍة ق� قام م� الّل�ل، : ف�ا ه�؟ قال: �اقال. أنا أعل�: قال. ذل�

 2».ف��� إلى ص��انه ن�اًما م��ّ�ف��، ف���ه� وغّ�اه� ب���ه؛ فع�له أف�ل مّ�ا ن�� ف�ه

 قّ�ة أخ�� رواها الّ�جل ال�� مات� زوج�ه، ح�� رأ� ف��ا ی�� الّ�ائ� 
ّ
و�ع�ه ضّ�� الّ�افعي

  �ا ه�ا، م� ه� ال���وم ال�� ت�م��ن إل�ه؟ : ثّ� مّ� بي آخ�ه�، و�ان غالًما فقل� له« أّن 

  .أن�: قال

  ول� ذاك؟: فقل�

كّ�ا ن�فع ع�ل� في أع�ال ال��اه�ی� في س��ل هللا، ثّ� مات� ام�أت� وت�ّ�ن� على ما : قال

ن ن�ع ع�ل� مع ال�الف�� فات� م� الق�ام ��ّقها، ف�فع�ا ع�ل� درجة أخ��؛ ثّ� أِمْ�نا الّل�لة أ

                                                           

  .93ال��ء األّول م� ��اب وحي القل�، ص ورد ال���ان في*
  �45ـ�� ب� إدر�� الّ�افعي، ال�ی�ان، م���ة اب� س��ا للّ��� والّ��ز�ع والّ���ی�، القاه�ة، صم 1
 .218، 217ص، ��1فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2
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 في ه�ه القّ�ة ق� أراد إق�اع القار� �أّن  1!»ُ�ُ��اال�ی� فّ�وا وجَ 
ّ
ال��ء ال ���ز له ون�� الّ�افعي

  . ، فأتى �ق�� ثان�ّ�ة دّع�� القّ�ة الّ�ئ��ّ�ةأن ی�ه� ف��ا أ�اح له هللا 

  :ال��افة-

 قّ�ة خ�افّ�ة على 
ّ
ل�ان ال���انات رواها �ل�لة على ���قة اب� ال�قّفع ح�ى الّ�افعي

وساق له ال ���ي إّال الهالك،  �ا، ألّن صاح�هوال�هل ل�م�ة ناصً�ا إّ�اه ب��ّ�� الغ�ور

إّن : فقال�ا(...) زع��ا أّن أرن�ا س�ع� العل�اء ی��ّل��ن في م��� ه�ه الّ�ن�ا « :قّ�ة األرن�

�ا ه�ه ل�ارت ه�اًء �أّنها نف�ة في الّ���م ن��ًما م�ّن�ة، ل� ال�ّف ذن� أح�ها على ج�م أرض

ق� �هللا خ�ف�� وت�ّ�ب�� واس���ق��؛ وال  !ما أجهَل�� أّیها العل�اء: فقال� األرن�(...) الّ�افخ 

 2»!...وأرته� ذن�ها: ت�ال األرض ���ٍ� مع ذوات األذناب؛ والّ�ل�ل على جهل�� ه� ه�ا؛ قال�ا

 على ل�ان �ل�لة قّ�ة 
ّ
أخ�� مغ�اها أّن �اعة ال�اك� الع��اء ت��� ف�ه و�ع� ذل� أورد الّ�افعي

زع��ا أّنه �ان في إح�� خ�ائ� اله�� ج�اعة «  :الغ�ور وت�ّد� �الّ�عّ�ة إلى الهالك، فقال

. م� الع�اء و�ان ف�ها ع��ف�� ����، ف�ّل��ه ال��اعة وذه�� تأت�� على أم�ه وت��هي

ف�اء (...) فغ�� الع��ف��(...) ل� ��ّ� �الع�اء(...) ف�ّ� به�ه ال���ة ف�ل ج��ٌ� 

وان�س ت��ها،  ، ودّب دب�ُ�ه؛ فلّ�ا رفع الف�ل ق�مه اه��ل ه�ه الغفلة م�هفاع��ض الّ����

 قّ��ه ف��� خ�� الع��ة  ال�ي ن��� نف�ها و  3».الّ��اب فان�ّس مق��ًرا في
ّ
واصل الّ�افعي

ال�اك� اآلم� الّ�اهي على الع�اء، فأس��� �ّل ص�ت معارض، إّال أّنها الق� م��� 

زع��ا  « :في ال�قال، وهي قّ�ة ذ�ا�ة �اف�ةثّ� ضّ�� الّ�افعي آخ� قّ�ة . الع��ف�� نف�ه

ووقع� ه�ه الّ��ا�ة على وجه ام�أة زن�ّ�ة  (...)أّن ذ�ا�ة س�داء �ان� م� ح�قى الّ�ّ�ان 

ثّ� ن��ت ل�لة في الّ��اء، فأ���ت (...) ض��ة، ف�عل� تقابل ب�� نف�ها و��� ال��أة 

وه�ا دل�ل آخ� على ما ت�ّق� ع��� م� ف�ضى العال� : ن��مها ت�ألأل و���ها الق�� فقال�

ه�ا الّ�ّ�ان األب�� و�ّال ف��ف ����� في ال���ة وضعي أنا في األرض ورفع (...) 

                                                           
 .220، ص1القل�، ج��فى صادق الّ�افعي، وحي م 1
 .207ص، ��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 2
 .209ص ال���ر نف�ه، 3
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وجعل� الّ��ا�ة ال ُ���ع م� دن�ن�ها إّال أنا، أنا، أنا، (...) و�ع���ه ال���� إلى الّ��اء؟ 

دن� �ّ�ة صغ��ة ق� (...) ف���ا الّ��ا�ة على وجه حائ� (...) م� �ف� إلى �ف� غ��ه ... أنا

آم�� : ل��قار عل�ها قال�ولّ�ا ان��� ا. انفلق� ع�ها ال���ة أم�، ف�ّ�ت م�قارها فال�ق��ها

  1»!أّنه ال إله إّال ال�� خل� ال�ّ�ة

  : الّ�ادرة -

  في س�اق ح�ی� الّ�افعي على ل�ان راٍو ���ي ع� ام�أة بلغ م�ها ال��ن م�لًغا، وأراد

زع��ا أّن ج�ا ذه�  «: م�اورها أن ����ها، ف�ّ�� في ال��ار نادرة م� ن�ادر ج�ا

: ثّ� رأ� في ���قه رجًال أبله فاس�عان �ه، فقال الّ�جل(...) �����، وح�ل ف�ق ما ���� 

ه�ا : واخ�لفا(...) رض�� : قال). ال شيء(أع��� : ك� ُتع���ي إذا أنا ح�ل� ع��؟ قال

ثّ� إّنه أدخل ی�ه (...) وم�ى ی�فعه إلى القاضي (...) أخ�ت : أع��ي، وه�ا �ق�ل: �ق�ل

ماذا ف�ها؟ : قال ج�ا. ف�قّ�م وف��ها. واف�ح ی��تقّ�م : في ج��ه وأخ�جها م�ّ�قة، وقال للّ�جل

  2».وام� فق� ب�ئ� ذّم�ي) الش���(خ� : فقال له ج�ا. الشيء: قال الّ�جل

 وّ�ف �لٌّ 
ّ
 والّ�افعي

ّ
ل��مة  االق��اس والّ����� �ق�ر ال �أس �هم� اإلب�اه��ي

اإلرشاد، م� خالل ذل� أغ�اًضا ع�ی�ة م�ها  �ا وت�ض�ح مقاص�ه�ا، وق� رامام�اض�عه

  . األسل�ب وض�حا والّ��ف�ه، واإلق�اع، ما زاد والّ�ق�، والّ����ة، وأخ� الع��ة، والّ�����،

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .214، 213ص، ��2فى صادق الّ�افعي، وحي القل�، جم 1
، وحي القل� 2

ّ
  .256، 255، ص1، جم��فى صادق الّ�افعي
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  ودالالتهاوالّ��ر ال��انّ�ة ال��ّ��ات ال���عّ�ة : ّ�ال�ل���� الا

 :ال��ّ��ات ال���عّ�ة: أّوال

شاع ت�ّ�ل ال��ّ��ات ال���عّ�ة �أن�اعها الّلف�ّ�ة وال�ع��ّ�ة، إح�� أسال�� الع�ب ال�ي  

ت��رج ض�� عل� م� عل�م ال�الغة ه� عل� ال���ع ال�� و . اس�ع�الها في �المه� شعً�ا ون�ً�ا

 1».ُ�ع�ُف �ه وج�ه ت���� ال�الم، �ع� رعا�ة ت���قه على مق��ى ال�ال ووض�ح الّ�اللة «

فإف�ا� ، ��مة الّ��ل وال����ن مًعابل تأتي له�ه ال��ّ��ات ل��� ز�ادة في ال�الم،  أ� أنّ 

األدی� في اس�ع�ال ال���ع ق� ی�ّد� إلى اخ�الل ال�ع�ى وخ�وجه ع� غای�ه رغ� ج�ال 

الّلف�، وفي ال�قابل تف���ه ف�ه ��ّ�ة االه��ام �الف��ة وال����ن على ح�اب الّ��ل ق� ُ�فق� 

ال ت��ن في ی� األدی� ال�اه� م�ّ�د ألفاٍ� وال��ّ��ات ال���عّ�ة  « ه ورونقه،الّ�ّ� ب��ق

عق��ة خاو�ة م� �ّل مع�ى، و�ّن�ا ت��ّ�ل على ی��ه إلى شيء ذ� ق��ة ع���ة إذا أح�� 

   2».اس���امها وأتى بها ل��ّد� دوًرا في إفادة ال�ع�ى

ت�اسً�ا ص�تّ�ا  «�ع��� ال���ع على ت�اس� األلفا� والع�ارات ف��ا ب��ها ما ����ها و     

كال��ازنة والّ����ع و�ّل ما یل�� �ال�زن والقاف�ة م� ح�� ال���أ، أو ت�اسً�ا دالل��ا ص�ت��ا 

فه�ه األن�اع تق�م في ع��مها على ت�اس� ب�� ��ف�� أو أك�� في . كال��اس والّ��اق وغ��ها

 في ا
ّ
لّ�ّ�، وهي ت�ّق� ه�ا ال��اس� ب�صفه مق�اًسا ج�ال��ا له أهّ�ّ�ة في الّ�أث�� اإل��ابي

   3».ال��لّقي و��� تفاعله و�ع�ا�ه

 م�ّ��ات ب��عّ�ة م��لفة �الّ��ع وال��اس والّ��اق اع��� 
ّ
 والّ�افعي

ّ
اإلب�اه��ي

وف��ا یلي �ع� األم�لة ال�ي اك�ف�� . وال�قابلة ب��� م�فاوتة، �ّل ح�� ���ق�ه في ال��ا�ة

  : بها ن�ً�ا ل���ة ما وقف� عل�ه في ��ا�ات األدی���

  

                                                           
  .287ص والّ���،جالل الّ�ی� الق�و��ي، اإل��اح في عل�م ال�الغة، دار وم���ة الهالل لل��اعة  1
  .31، ص1983، القاه�ة، 1ع�� القادر ح���، فّ� ال���ع، دار الّ��وق، � 2
، 188، ص2011، م�ع�د ب�دوخة، ع�اص� ال���فة ال��الّ�ة في ال�الغة الع��ّ�ة، عال� ال��� ال��ی�، األردن 3

189.  
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   :*الّ��ع-1 

  إذ �ان م�ج�ًدا فيلّلف��ة ش��عا ل�� الع�ب، لّ��ع م� أك�� ال��ّ��ات ال���عّ�ة اا

أشعاره� وخ��ه� ورسائله� وأق�اله�، م�� ال�اهلّ�ة واس��ّ� ��ه�ر اإلسالم، وال ی�ال ���ّل 

وم� أجل ذل� ال ��اد بل�غ م� ال�لغاء ی�ت�ل خ��ة وال ��ّ�ر  «م�انة عال�ة في أدبه�، 

  1».م�ع�ة إّال و���ن أك��ه م��ّ�ا على الّ����ع

 الّ��ع ����ة و�أن�اعه ال���لفة، فه� عارف ���ِّ 
ّ
، هه، م�عّ�� في غ�رِ وّ�ف اإلب�اه��ي

والقار� ل�قاالته في ع��ن ال��ائ� ال �ف�ته اح��اؤها على ه�ا ال��ّ�� . ��ِ�هم�رك ل

ال���عي حّ�ى في م�اض�ع الّ��اسة ال�ي ق� �ق�ل قائل إّنه ال ج�و� م� اس�ع�ال الّ��ع 

ونع�د إلى ف�ل (ول�أخ� م�اًال مقال . أبلغ وأق�� م� غ�� س�ع أث��ه في ال��لّقيف�ها، ول�� ت

، ح�� أورد فق�ة �ع�� ف�ها على األئّ�ة ق��ل األوس�ة والّ����فات م� )7ال���مة ع� الّ�ی� 

و�ّن وس�ها ل�� �الّ��اش��،  « :س�اسة ان�ه��ها ف�ن�ا ل���ه�، فقالاإلدارة الف�ن�ّ�ة، وعّ�ها 

رجال دی�، ال رجاُل م�ادی�، وأص�اب ن��ة لها شان،  -ك�ا ت�ع��ن –و����، ألّن�� �عّ� 

ف��اء الّ�الة على هللا، و�ن  ��ان، فإن �ان� ه�ه الّ��اش�� م�ازاة على الّ�الة،أعلى م� ال�ّ 

 أس�اعا  2».كان� ل�فع في الّ�ن�ا، فالّ�نان��، أنفع ل�� م� الّ�نان��
ّ
فق� وّ�ف اإلب�اه��ي

) شان(و )م�ادی�رجال (و) دی�رجال (فق�له . ف� ال�ع�ى ال��اد إ��اله إلى ال��لّقياس�ه�

مع�اه أّن م�ان اإلمام ه� ال���� ال م��ان ال��ب، وم�ان�ه أعلى م� األوس�ة،  )ن��ان(و

ف�ع�اه أّن ال��ّت� ال���� ال�� ی�قاضاه مقابل اإلمامة أنفع وأش�ف  )زنان��(و) دنان��(وق�له 

 . أللقابم� تل� ا
ّ
  :وسأفّ�ل في ما یلي في أن�اع الّ��ع ع�� اإلب�اه��ي

أو الف�اصل أو الق����ان في الّ�و�،  الفاصل�ان «وف�ه تّ�ف� : الّ��ع ال���ف- أ-1

 و  3».وت��لف في ال�زن 
ّ
  .ق� ورد ����ا ع�� اإلب�اه��ي

                                                           

جالل : ُی���. م��ف، وم��از، وت�ص�ع: الّ��ع ت�ا�� الفاصل��� م� الّ��� على ح�ف واح�، وه� ثالثة أض�ب *

  .325ال�ی� الق�و��ي، اإل��اح في عل�م ال�الغة، ص
عائ�ة ح��� ف���، وشي الّ���ع �أل�ان ال���ع في ض�ء األسال�� الع��ّ�ة، دار ق�اء للّ��اعة والّ��� والّ��ز�ع، 1

  .202، ص2000القاه�ة 

  .119، 118م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص2 
  .130، ص1991عل� ال���ع، دار العل�م الع��ّ�ة، ب��وت، : م���د أح�� ح�� ال��اغي، في ال�الغة 3
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ّ
 ق�له ع� تق��� الُ�ف�ي العاص�ي

ّ
إلى القّ�اء، ومع�رًة «: وم� أم�ل�ه ع�� اإلب�اه��ي

ونالح� الّ��ع  1»...فه�ه �الئع ی��عها ال��� الع�م�م، ومقّ�مات �ع�ها ال��� الُ���م

) عللْ عَ فَ (الل��� اخ�لف�ا في ال�زن فاألولى على وزن ) ال���م( و) الع�م�م(في �ل��ي ال���ف 

  .  ل���االّ�وّ� وه� ح�ف ول�ّ�ه�ا اّتفق�ا في ). ُمفَعل(والّ�ان�ة على وزن 

في تل� اإلدارة نف�ها مع�ل ل��ع و  «: قائًال  في الّ��اق ذاته س�� م� ه�ا ال�ف�يو 

الّ�جال على أش�اٍل ومقادیَ� م���صٍة، ال ُ����� في ال�اّدة ال�ام إّال أن ت��ن ذات قابلّ�ة 

في ح�ف الّ�وّ� وه� الّ�ال، ) انق�اد(و) اس�ع�اد(واّتفق� �ل��ا  2».واس�ع�اد، و��ٍع وانق�اد

 ).انفعال(والّ�ان�ة على وزن ) اس�فعال(�لف�ا في ال�زن إذ جاءت األولى على وزن واخ

وُ���� في ه�ا وُ�ع��، ألّنه  «: وتا�ع نق�ه الّ�ق��� ال�� ���ل اف��اءات و��ً�ا، فقال

على ) ُ�ع��(وح�ف الّ�وّ� نف�ه وه� الّ�ال، وال�زن م��لف ب�� لف�ة  3».ه� ب�ُ� الق���

  ). فع�ل(على وزن ) الق���(، ولف�ة )ُ�فِعل(وزن 

ون�ح في م�ضع آخ� ال��ل��� ���ورة الّ�عّقل ق�ل اّت�اذ ق�ار م�هّ�ر ����ص 

الع� بها إّن ُعق�ة الّ�واج ُعق�ة م�ّ��ة، ُ��اف� عل�ها األح�ار، و�� «: فقالالّ�الق، 

على وزن ) فّ�ارال(و) أفعال(على وزن ) األح�ار(وفي الفق�ة س�ٌع ب�� �ل��ي  4».الُفّ�ار

  .واتفق�ا في ح�ف الّ�و� وه� الّ�اء، )العّ فُ (

 ان�الًقا م� أش�اص م� م��لف
ّ
��قات  وع��ما ع�ض ف��ة ان��اب م�ل� إسالمي

وق� اتف� اللف�ان  5».وعلى غ��نا ال�ابُ فإذا جاء االن��اُب، ُسّ� عل��ا  «: ال����ع، وعّل�

  . في ح�ف الّ�وّ� وه� ال�اء) ال�اب(و) االن��اب(

تّ�ف� ف�ه الّلف�ة األخ��ة م� الفاصلة أو الق���ة مع  «�ع س :الّ��ع الُ���از� -ب-1  

  .اع��اده على الّ�وّ� فق�و  ل��ا��هوروًدا  وه� أك�� األن�اع  6».ن���تها في ال�زن والّ�و�ّ 

                                                           
  .71م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .73، 72ال���ر نف�ه، ص 2
  .74ال���ر نف�ه، ص 3
  .���112ر نف�ه، صال 4
  .140ال���ر نف�ه، ص 5
  .130، 129عل� ال���ع، ص: م���د أح�� ح�� ال��اغي، في ال�الغة 6



 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
 والّ�افعي

ّ
 في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

ّ
 وال�الغي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

293 
 

 
ّ
ذو م���مة  « وصفه خ�ائ� الّ�ع� ال��ائ�ّ� إذ ه�وم� أم�ل�ه ع�� اإلب�اه��ي

 م� األص�ل الّ�ام�ة، إلى الف�وع 
ّ
م� الف�ائل الع��ّ�ة الّ��قّ�ة م��ّقلة �اإلرث الّ���عي

) فاعل(ال�ّ�فق��� في ال�زن ) ّ�ام�ةال( و) ّ�ام�ةال(ونالح� الّ��ع في �ل��ي  1».الّ�ام�ة

  .  ح�ف الّ�وّ� وه� ال���و 

حاف��  « في الّ��ّ�ف في ال��اج� واألوقاف ال�� وان�ق� أسل�ب ال�ل�ة ال���ّلة

عل�ه في ج��ع عه�دها ل�عان معل�مة، ومقاص� مفه�مة، و�ّل ما ُ��� في عه� االح�الل 

 ي�ل��في الفق�ة س�عان أّوله�ا ب�� و  2».م� عه�د، و�ّل ما ُب�ل �ع� ذل� م� وع�د

ال���؛ واآلخ� ب�� ح�ف الّ�وّ� وه� و ) مفع�ل(ال�ّ�فق��� في ال�زن  )مفه�مة(و )ل�مةمع(

 .وح�ف الّ�وّ� وه� الّ�ال) ُفع�ل(على وزن ) وع�د(و) عه�د(كل��ي 

      :ع�� ع�دتها �ع� انق�اع ضّ� أع�اء ال�ل�ة، فقال) ال��ائ�(دافع ع� ج���ة و 

جاء الّ��ع ب��  3».اّت��ها أدع�اؤها ح�الة صْ��، ووس�لة �ْ��وه�ه ال���ق�ا�ّ�ة الّ�ائفة ال�ي  «

   .الّ�اله� الّ�وّ� وح�ف ) َفْعل(على وزن ) ك��(و )ص��(اللف���� 

م� ی��� نف�ه  «: فقال ،في الّ��اق نف�ه حّ�ر أع�اء ال��عّ�ة ال���ّلف�� لل���مةو 

ات ل��وفي الفق�ة س�ٌع � 4».ب���ةدر��ة، فال ی�ُج أن ت��ن ع���ه م���ة، وال یّ�ع أّن ذّم�ه 

  .ه��ةا في ح�ف الّ�و� وه� الهاقمع اتف) َفع�ل( وزنها) ب���ة(و )م���ة(و) در��ة(ثالث هي

أن تقابل �ّل لف�ة م� فق�ة الّ��� أو ص�ر ال��� لف�ة على  «وه� : الّ��ع ال��ّصع-ج-1

   5».وزنها على وزنها وروّ�ها

  وم� أم�ل�ه س���ةُ 
ّ
    :قالإذ م� ال�ی� ���ون وراء ام��ازات ال���مة، اإلب�اه��ي

والّ��ع  6».ف�هاف�� ال�عاف�� بَّ ، ف��اق�� الع�اف��؛ و��ح� األَ �َّ ول�ّ�ها ن��ت ال�َ  «

وح�ف الّ�وّ�  )فْعل(ال��قابل��� م�فق�ان في ال�زن ) األبّ (و) ال��ّ (م�ّصع ألّن ال�ل���� 

                                                           
  .21م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .28ال���ر نف�ه، ص 2
  .20ال���ر نف�ه، ص 3
  .162ال���ر نف�ه، ص 4
  .130عل� ال���ع، ص: م���د أح�� ح�� ال��اغي، في ال�الغة 5
  .158م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 6
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ال��قابل��� ح�� اتفق�ا في ال�زن ) ال�عاف��(و) الع�اف��(و��ل� ال�ل��ان  وه� ال�اء؛

   .وح�ف الّ�و� وه� الّ�اء) فعال�ل(

إّنا لُ�ْ�ِ�ع� أخ�اه�ا  و «: ت قالتأك��ه على ع�مه على م�ار�ة ال��ع والّ�الالوفي 

) الذت(اّتفق� �ل��ا ق� تقابل� و و  1».؛ و�ن الذت �الف�ق�، أو عاذت ب�ق�ع الغ�ق��أواله�ا

ال�زن في  )الغ�ق�(و) الف�ق�(، و��ل� �ل��ا )الّ�ال(وح�ف الّ�وّ� ) َفَعل(في ال�زن ) عاذت(و

 .)الّ�ال( ح�ف الّ�و�ّ ، و )فْعلل(

وأّما أم�ال�� فق� جاؤوا  «: قالفي حّ�ه ال���ّددی� في ب�ل ال�ال في س��ل هللا، و 

) جاؤوا(الّ��ع م�ّصعا الّتفاق الفعل��  ق� جاءو  2».�ال�شل، وأّما ال��ّ���ن فق� �اؤوا �الف�ل

  . في ال�زن والّ�و�ّ ) الف�ل(و) ال�شل(في ال�زن والّ�وّ�، و��ل� ال�ل����) �اؤوا(و

س�د ال�ق�قة ال�ّ�ة وهي أّن ال��ل ال��ی� ل� ی�ث ما ��عله قادًرا على م�اجهة و 

م� أخالق ال ت�ن ج�اح �ع�ضة، وآداب ال ت��ق�� على ح�اة، وأف�اٍر ب�ائّ�ة ال  «، م���ه

ُر ت��ل في ال��ار ال�اسع م� ال��اة،  وفي الفق�ة س�ٌع  3».فُ��ِ�ئ، وُتَ�بُِّ� فُ��ِ�ئوعق�ل ُتقّ�ِ

على ) ُت��ئ(و) ت��ئ(، و��ل� ب�� الفعل�� ) ُتفّعِل(على وزن ) ت�ّب�(و) تقّ�ر(الفعل�� ب�� 

  .مع اّتفاق في ح�في الّ�و�ّ ) ُتفِعل(زن و 

، ح�� ل� أج� أن�اع الّ��ع 
ّ
 ل� ی�ّ�ف ���ً�ا الّ��ع مقارنة �اإلب�اه��ي

ّ
ه�ا و�ّن الّ�افعي

  :وق� اخ��ت م�ها ه�ه .إّال ما ورد ع�ًضا -مع غ�اب الّ��ع ال��ّصع- ال���لفة

  :في الّ��ع ال���ف-

  –وهل ت�� «: في ح�ی�ه ع� تقّل� الّ�اس في أح�امه� ح�� أه�ائه� قال الّ�افعي 

�ك، وم� في ه�ا الّ�اس م� ��ُ�� أن ُی�ّق�َك؛ إّال وه� ��ُ�� أن ��قِّ  -أعّ�ك هللا

) ���قِّ (و) �ُیَ�قِّ (وق� اّتفق� األفعال  4».�ك�في �ف ����ك، إّال وه� �ع�ف ��ف�ع�ف ��

  .ح�ف الّ�وّ� وه� الّ�ال، واخ�لف� في ال�زن  في) ���ف(و) �ْ�ُ��(و

                                                           
  .164م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .231ال���ر نف�ه، ص 2
  .301ال���ر نف�ه، ص 3
، ال��اك��، ص 4

ّ
  .43م��فى صادق الّ�افعي
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ولق� نادم�� م�� الّل�لة �ا  «: وع� الّ��اقة ال�ق�قّ�ة، قال الّ�افعي م�اج�ا الق��

ونالح� ه�ا الّ��ع في الفعل��   1»ص��قي به�ا ال��ی�، فهل ث�ل� فِ�ْل�، أم أن� ق� مِلْل�؟

  .  ح�ف الّ�وّ� وه� الّالم مع اّتفاقه�ا في) َفِعْل�(و) ِفْل�(على وزن ) مل�(

كاله�ا  «: وقال على ل�ان أح�ه� في م�ضع آخ� واصًفا ش���� م� ش��خ الّ�ی�

) ِع�امة(و) َقامة(وق� اتفق� األلفا�   2».هامة وقاَمٌة، وجّ�ة وِع�اَمة، ودرجة م� اإلمامة

   . في ح�ف الّ�وّ� وه� ال���، واخ�لف� في ال�زن ) ِإماَمة(و

ل�نه في ال��ادث أل�ان، ودی�ه في ال��افع أد�ان، ونف�ه م� الّ�اس  « :ال��اف�وقال واصفا 

ح��ة في إن�ان؛ و�ذا ع�ف�ه ن��ت إل�ه ��ا ی��� ال�ه��م لّ�ا جّ� عل�ه الهّ�، و�ذا جهل�ه 

الفق�ة  وق� جاء في 3»!كان �الّ�واء ال�غ��ش ذه� م�ه ص�اب العالج ووقع ف�ه خ�أ الّ��

�ّ (و) الَه�ّ (، والّ�اني في �ل��ي )إن�ان(و) أد�ان(و) أل�ان: (ّول فيس�عان م��فان، األ   ).ال�ُّ

  :وفي الّ��ع ال���از� -

ل� ت� في ه�ه ف «: ع�وس ل�لة زفافهاوقال الّ�افعي على ل�ان الّ��خ علي ع� 

الّ���م إّال ه�م الّ�ه� وت�ّ�� األّ�ام وق� اس��ق�� أّن ن��ها �ام� ال م�الة و�أّن�ا خ�ج 

   .)�ل�ال(و) فل�ال(ب�� ب��  وفي الفق�ة س�ع م��از ا 4».ع� الفل�، و�ّل في ذل� ال�ل�

 على ل�ان الّ��خ علي قّ�ة ف�اة ت�ّوج� ش��ا
ّ
  :وع� زواج ال��ل�ة س�د الّ�افعي

 5».كأّن ه�ه ال��أة ع��اء ال ت�الي م� صاح�ها إّال الَعَلف، ول� ان�هى بها إلى الّ�َلف «

    .  ق� اّتفقا في ال�زن وح�ف الّ�و�ّ ) الّ�لف(و) الَعَلف(ونالح� أّن الّلف��� 

فه� �ّل�ا خ�ج  !و�ا رح�ة له�ا الّ�وج «: وتا�ع واصًفا ما �عان�ه م� له زوجة م��ّل�ة   

م� ب��ه خ�ج خ��ان ی��ّق�، و�ّل�ا انقل� إل�ه انقل� خائًفا ی��ّق�؛ وال ت�ال تع�ف في ع��ه 

                                                           
، ح�ی� الق��، ص 1

ّ
  .118م��فى صادق الّ�افعي

، وحي القل�، ج 2
ّ
  .254، ص2م��فى صادق الّ�افعي

، الّ��اب األح��، ص 3
ّ
  .52م��فى صادق الّ�افعي

، ال��اك��، ص 4
ّ
  .192، 191م��فى صادق الّ�افعي

  .199ال���ر نف�ه، ص 5
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وق� ورد في الفق�ة  1».��ة وأخ�� م�ل��ة، وفي قل�ه ُم���ٌة م��قّ�ة وثان�ة م�ل��ةٌ ن��ة مغل

    ). م�ل��ة(و) م�ل��ة(، والّ�اني ب�� )ی��ّق�(و) ی��ّق�( ، األّول ب��س�عان م��از�ان

   :*ال��اس-2

م� أجل أساًسا �ع�� إل�ه األدی� لف�ّ�ا ��ّ�ل ال��اس �أن�اعه ال���لفة م�ّ��ا ب��عّ�ا     

وال��ّ�� �ق�� اخ�الب  «في الّ�ف�، وز�ادة في ال�ع�ى،  اوقعً ت���� الع�ارة ف���ث 

ا ال ا م�ّددً ا أو لف�ً األذهان، وخ�اع األف�ار، ح�� ی�ه� أّنه �ع�ض على الّ�امع مع�ى م�ّ�رً 

���ي م�ه الّ�امع غ�� الّ����ل والّ�آمة، فإذا ه� ی�وع و�ع��، و�أتي ��ع�ى م����ث 

    2».� ما س�قه �ّل ال�غای�ة، ف�أخ� الّ�امَع الّ�ه�ُة ل�ل� ال�فاجأة غ�� ال���ّقعة�غای

 في ��ا�اته�ا، ول�ّ� األّول ق� أك��       
ّ
 ه�ا الّل�ن ال���عي

ّ
 وال�افعي

ّ
لق� وّ�ف اإلب�اه��ي

 م� 
ّ
ف�ه �أن�اعه ال���لفة، ب���ا الّ�اني اك�فى ب�ع�ها، و�ع�د ذل� إلى ��ن اإلب�اه��ي

����� الع�ارة وت����ها ال�ع�وف�� �ان��ائه� إلى م�رسة الّ��عة الّلف�ّ�ة ال�ي اع��� ���ً�ا ب

 �الف��ة وال�ع�ى أّوال، 
ّ
��ّ�ى ال��ّ��ات ال���عّ�ة، ل�� دون إه�ال ال�ع�ى؛ ب���ا اه�ّ� الّ�افعي

ف��ة في �ال وه�ا ما ب�ا لي جلّ�ا م� خالل ���ي ع� أم�لة ال��ّ��ات اللّ . و�ع�ها الّلف�

  : م�ّلفاته�ا، وق� ج�ع� �ع�ا م�ها في ج�ول��

  

                                                           
، ال��اك��1

ّ
 .207، صم��فى صادق الّ�افعي

، 1ع�� القادر ح���، ف� ال���ع، دار الّ��وق، �: ُی���. الّلف�، واخ�الفه�ا في ال�ع�ىه� ت�ا�ه �ل���� في *

وه� ن�عان تام وناق�، فأّما الّ�ام فه� ما اّتفق� ف�ه ال�ل��ان في ن�ع ال��وف، . 109، ص1983القاه�ة، 

� ن�ع واح�؛ وال����في وت��ن ال��اس الّ�ام ال��اثل وت��ن ال�ل��ان م: وه� أن�اع. وت�ت��ها، وع�دها، وح��اتها

ال�ل��ان م� ن�ع�� م��لف��؛ وال��ّ�� ال�ف�وق وت��ن ال�ل�ة األولى مف�دة واألخ�� م���ة وج�سه�ا في األذن 

وأّما الّ�اق� ه� أن ت��لف ال�ل��ان في أن�اع ال��وف أو أع�ادها أو ح��اتها أو . واح� وص�رة ��اب�ه�ا م��لفة

�ارع وف�ه ت�قارب م�ارج ال��وف؛ والّالح� وف�ه ت��اع�؛ والُ��ّ�ف وف�ه ز�ادة ح�ف واح� ال�: وه� أن�اع. ت�ت��ها

في إح�� ال�ل����؛ وال��ّیل وف�ه الّ��ادة ���ف��؛ وال��ّ�ف وف�ه ت��لف ال�ل��ان في ح��ات ح�وفها؛ والُ��ّ�ف 

���� ش�خ أم��، ال�الغة : ُی���. وفوه� ما اخ�لف� ف�ه ال��وف ال��ق�ة؛ والقل� وه� ما اخ�لف ف�ه ت�ت�� ال�� 

  .  144إلى  134عل� ال���ع، م� الّ�ف�ة : الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�
  .186عائ�ة ح��� ف���، وشي ال���ع �أل�ان ال���ع، ص2
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  :اإلب�اه��يمقاالت ال��اس في -

  ص   الّ��ح   ن�عه  ال��اس في س�اق ال��لة   

  الق�اءعلى  للق�اءإّن �ع� الق�اة أع�ان 

  ه��ة الع�الة: 2ال���، والق�اء: 1الق�اء

  

تاّم 

  م�اثل

أدوات � الق�ـــــــــــــــــــاة عــــــــــــــــــ�

  الع�الةلإلخالل �أح�ام 

129  

  الّ�ی�ح�ا�ا ش�ی�ا ی�م )...(الّ�ی�رق��ا ع���ا م� 

  ی�م ال��اب: 2ال�ّلة، والّ�ی�: 1الّ�ی�

اّت�اع ال�ّلة الّ����ة ت��ي 

  صاح�ها ی�م الق�امة

75  

  جامعةومالی�� ت�سف في  ،جامعةف�ة ت�رس في 

   الق��: 2ال�عه� العالي، جامعة: 1جامعة

قل�ٌل ی�رس حّقا، و���ٌ� 

  ��� في أق�ام دون تعل�� �

249  

  ال��ائ�ل�و�  ال��ائ��ها في لس��

  العل�: 2ع��ان ال����ة، ال��ائ� :�1ائ��ال

الّ�ف��ل في ج���ة ال��ائ� 

  ل�� یهّ�ه األم�

282  

  أ�انورفع أحادی�ها م���ة إلى  فأ�ان

  م� رواة ال��ی�: 2أ�ان وأف�ح، أ�ه�:1أ�ان

تام 

  م���ف

ش��فة االح��اج �أحادی� 

  .في خ��ة م� ال���

424  

  عاد، أود� درم ف�ا عاد�ا 

  رجع: 2ق�م س���ا ال���، عاد: 1عاد

  607  م��� الّ�غاة الهالك

  �ال�الب�� تل أب���اآلخ�ی� أم� م� 

الّ��ب : م�ی�ة الّ�های�ة، ال�الب��: تل أب��

  ال����ع إلى الع�� 

تام 

  م�ّ��

  مف�وق 

  الغاص��ن ألرض فل����

  ج��ا وق��ا

597  

  أل� أعه�وأن�ل م� ��ا�ه ، ال�عه�� و����ا �ال�� �هّ 

اق��اس م� : معه� اب� �اد��، أل� أعه�: ال�عه�

    م� س�رة �� 60م� اآل�ة 

 الّ�أك�� �الق�� �ا� عـّ� وجـل

 م�ّ�ــــى 
ّ
أّن ال�عهــــ� ال�اد��ــــي

   .م� هللا عّ� وجلّ 

  

232  

  264  م��جا الع�� وال�اء م�قار�ان  م�ارع  الّ�ارح، و��ّد� م�اد الّ�ارعیّ�ف� مع م�اد 

  310  م��جا الّ�اد والّ��� م�قار�ان  تُ��ّ وتُ�ّ� وقف� الّ��اسة االس�ع�ار�ة ُع�ضًة 

  285  الّ��� والقاف  يم��جت�اع�   الح�  �العقل قاد�الع�ل، و سادحّققها م� 

  292  الّ��ن والهاء  يت�اع� م��ج  ل�ف�� �ال��� والعل� ه���الّ�� ناج�ها، و ن��

  497  ز�ادة ح�ف الّ�ال  ُم�ّ�ف  دو�التسّ��ه� م�ّ�لي  و�التو

  524  ز�ادة ح�ف ال�اف  وأراب شّ��وارتاب، و ش�ّ فـ

  499  ز�ادة ح�في الّ��� والّ�اء  ُم�ّیل  �الّ��اعة اس�ع�دناالعل�، و أع�دناو
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  612  ز�ادة ح�في ال��� واأللف  الّ���صادها  ال��اس�وصائ�ة 

     را�ًغا��ا ��اوز ال�اّج  را�ًعاجاوزنا م� ال���وع 

  م�ّ�ف

  264  الع�� والغ�� اخ�الف نق�

  499  اخ�الف نق� الّ�اء والّ�ا�  في ال��ای� زّجا ت�ّجهارّجا، و ت�ّجها

  533  اخ�الف في ت�ت�� ال��وف  قل�   ال�ه��ة اله���ةولقل� له�ه ال���ع 

  494  الع��ّ�ةأك�� مّ�ا سادت  الع��ّ�ةوسادت ف�ها 

     َوَرق و َوِرق ما ��ل�ه ال�ان� م� 

  م�ّ�ف

  523  اخ�الف في ح��ة الّ�اء

  658  اخ�الف في ح��ة ال�اء  َ�ْعَ�كأتع� م�  ُ�ْعَ�كإّن 

  ال��اس في ��ا�ات-
ّ
  :الّ�افعي

  ص  ال��اب  الّ��ح    ن�عه  ال��اس في س�اق ال��لة   

    ُمَ�اَراةأو  ُمَ�اَراةوال ن��� لـ

  الح�

  39  ال��اك��  م��جا ال���  وال�اء م��اع�ان

  65  رسائل األح�ان  م��جا الّ�اد وال�اء م��اع�ان  قل�  خفقةی� ب�� ول��  صفقة

    م��جا ال�او والع�� م��اع�ان  أع��تو أوج�تأّما أنا فـ

   1وحي القل�

39  

  43  م��اع�ان م��جا الّ�ال وال���  مالالً ودالًال غ�� أّنه� ی����ن� 

    ف�ه  َ�ُ��ّ في الّ�عام ول��  َ�ُ��ّ ال 

  م�ّ�ف

  74  ال��اك��  اخ�الف في نق� ال�اء وال�اء

    اخ�الف في نق� ال��� وال�اء  الف�اغ ت��ی�ٌ الّ��اب، و ت��ی�ٌ أك�� ع�لها 

  1وحي القل� 

23  

  180    ال��أة  ت����: وص�ابها(...) ال��أة  ت����

    ال��وحم� أف�اه  الّ�وحی��ّل� �أل��ة 

  م�ّ�ف

  232  ال��اك��  ز�ادة ح�ف ال���

  103  رسائل األح�ان  ز�ادة ح�ف الّ���  الّ��اءوال�اء ُذّه� �أل�ان الّ�ّل و

  207  2وحي القل�   ز�ادة ح�ف الّ�اء  تق��عو تق�عك�� ت�ا�� وت�ادل و

    األرزاق فياألرزاء وم� ض�وب 

  م�ارع

  239  ال��اك��  ال���ج قار�االه��ة والقاف م�

  138  ال���ج قار�ام�الفاء وال�او   ال�ه�ال  للفه�إّن�ا ���ع�ل رأسه 

  98  1وحي القل�   ال���ج قار�ام�الغ�� والّ�اء   ره�ة الو رغ�ة  ل�� ف�ه مع�ى

  5  2وحي القل�   اخ�الف في ال��وف  قل�  عَ�ًال وِعْلً�ا ل���ن 

  105  1وحي القل�   وال�افز�ادة ح�في ال�اء   م�ّیل  ت�ّ��و ن�� ثّ� 

للّ��ع وال��اس م��لف ت���ف ال�ات��� أّن مق�ار  نالح�ما س�� م� خالل      

 أك�� اس�ع�اًال، ول� ��ّ�� ن�ًعا واحً�ا دون آخ�،  .ب��ه�ا
ّ
ح�� ن��ه ع�� اإلب�اه��ي

إلى اه��امه ب����� الع�ارة مع االع��اء �الف��ة، ما ی�ع�نا إلى  -ك�ا س�� ذ��ه–و�ع�د ذل� 
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 ق� اخ�لف ع� أص�اب الّ��عة الّلف��ة ال�ی� �ان�ا ی�ّ�ق�ن م� أجل 
ّ
الق�ل إّن اإلب�اه��ي

وّ�ف ال��اس م� أجل إ��ال في أّنه  -الً�ا ما ����ون ع� مغ�� ال�الم ومع�اهوغ-الّ�����

 ال��اس أّما الّ�افعي فل� ���� م� اس�ع�ال. م���ن الف��ة �قال� أج�ل وه�ا ت��� م��ته

ال ی���ي إلى م�رسة الّ��عة الّلف�ّ�ة، بل وقف م�قفا وس�ا ب�� ه�ه ال��رسة ال��اف�ة  ك�نه

         .  فاه�ّ� أك�� �ال�ع�ى وم�رسة الّ���ی�،

  :*الّ��اق-3

لغ�ض تأك�� الف��ة  ال��ّ�� ال�ع���ّ  اه�في ���ة ت���فه�ا ال�ات�ان ال ���لف 

ول�� ل��ّ�د الّ��عة الّلف�ّ�ة، وهي ح����  « -غالً�ا و�ن �ان� واض�ة-وت�ض��ها أك�� 

وت��� أهّ�ّ�ة اإلت�ان �ال�ل�ة  1».ت�في على ال�الم ج�اًال ورونًقا، وت���ه ُح�ً�ا وَق��ًال 

ع�ض ال���اّدات في ن�� م�تلف ی��� ان��اه الّ�امع  «وضّ�ها في ج�لة واح�ة في أّن 

للف��ة، ف���ّ� تقّ�له لها ل�ا ب�� الّ�ف��� والّ�ع��� م� ان��ام، على أّن ال��ع ب�� األض�اد 

إذن فالّ��اق ه�  2».�ةُ��ه�ها في مع�ض الّ�آلف وهي م��الفة، و���� ب��ها وهي م��اع

ی�ّ�ف ف�ه الّلف� نف�ه أو مع�اه، فإّن  -م�ال–إلق�اع القار� �ال��اد؛ فإن �ان الّ����� وس�لة 

  .  الّ��اق ���م ه�ا الغ�ض �الّ��، وم�ه فإن ال�الم ُ�فه� أك�� �الّلف�ة وضّ�ها

   :��اقالوف��ا یلي ع�ض ل�ع� أم�لة الّ��اق ع�� ال�ات���، مع ب�ان دالل�ه في 

 اق ال�� 
ّ
   :ع�� اإلب�اه��ي

 م�ح 
ّ
ج���ة ال��ائ� ال�ي ت��لف في ت�ّجهها وه�فها ع� الّ��ف اإلب�اه��ي

�ف �الّ��ائف في ل�ان الّ�ی�، م�ها ص�ائف إّن الّ��ف في ل�ان العُ  «: األخ�� فقال

وق� أّد� الّ��اق ب�� الّلف���� داللة الف�ق الّ�اسع ب��  3».الفّ�ار، وص�ائف األب�ار

                                                           

���� ش�خ أم��، ال�الغة : ُی���. الّ��اق ه� ال��ع ب�� مع���� م��اّدی�، وق� ���ن ب�� الّ�ل� واإل��اب *

  . 42عل� ال���ع، ص: الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�
  . 170، ص1997ع�� العا�ي غ��� عالم، دراسات في ال�الغة الع��ّ�ة، م���رات جامعة قان ی�ن� ب�غاز�،  1
  .170ص ال��جع نف�ه، 2
  .16م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
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 ���لّ ال) الّ�ی�(و )الّ��ائف(�ي وق� اس�ع�ل ال�ل�ة وضّ�ها ه�ا ��نه ذ�� ق���. الف��ق��

  . ج�اء الّ�اس ی�م الق�امة مّ�� ع�ل خ�ً�ا أو ع�ل ش��ا ذ�� ااس��ج��

مـا جـاء  -�ال�ل�ـة دون ضـّ�هاح�� ال ُ���فـى -وم�ل ه�ا الّ��اق ال�� �أتي ض�ورّ�ا 

 صــّ�اع القــ�ار فــي اإلدارة ال��ائ�ّ�ــة ت�ــ� االحــ�الل، فقــال
ّ
واج�ــازوا  «: حــ�� ف�ــح اإلب�اه��ــي

، وت�ّ�ســ�ا ����ــ�م�ه�، وفه�ــ�ا م�ــ�له� واّت�اهــاته�، أعالهــاإلــى  أدناهــاال��اتــ� اإلدارّ�ــة مــ� 

) أدنــى(ل بــ�� �ل��ــي األوّ  ،وفــي هــ�ه الع�ــارة ��اقــان 1».فــ�ه� القــّ�ةو  الّ�ــعفودرســ�ا مــ�ا�� 

ـــاني بـــ�� )أعلـــى(و ـــ� عـــ� ال�ـــ�ّرج فـــي  ونالحـــ� أّن ال�اتـــ�). القـــّ�ة(و) الّ�ـــعف(، والّ� قـــ� عّ�

، وعّ�ـ� فـي الّ��ـاق ال�ّـاني عـ� دقـائ� أمـ�ر �ـل فـ�د مـ� 
ّ
ال��ات� �الّ��اق األّول وهـ�ا م��قـي

كـ�ن ) القـّ�ة(ف�ل�ـة ) الّ�ـعف(ح�الل، وقـ� بـ�أ ��ل�ـة أف�اد الّ�ع� ال����م ال�ي تهّ�د أم� اال

   .    غال�ّ�ة الّ�ع� ضع�ف �اس���اء القّلة القل�لة ال�ي هي ن��ة ال����ع

ف��ـأر  «: اس��ـ�ف �الئـع ال��ـ�ق�ل مـ� �ل�ـة العلـ� وقـال م����ـً�افي م�ضـع آخـ� و 

 الع��دّ�ــــة، ومــــ� القّ�ة�ــــ الّ�ــــعف، ومــــ� الغ�ى�ــــ الفقــــ�، ومــــ� ال�ع�فــــة� ال�هــــلألّم�هــــا مــــ� 

، )القــّ�ة≠ال�ــعف(، و)الغ�ــى≠الفقــ�(، و)ال�ع�فــة≠ال�هــل(:ونالحــ� أّن الّ��ائ�ــات 2».الّ������ــ

قـــ� أّدت داللـــة تق��ـــة ال�ع�ـــى، إذ �ـــان م���ـــا أن ���فـــي ال�اتـــ� بـــ��� ) الّ����ـــ�≠الع��دّ�ـــة(و

ول�ـــ�  .والع��دّ�ـــةف��ـــأر ألّم�هـــا مـــ� ال�هـــل والفقـــ� والّ�ـــعف : ال�ل�ـــات دون أضـــ�ادها ف�قـــ�ل

ســ�اق ال�ــالم اق��ـــى تــ�ع�� هـــ�ه ال�ل�ــات �أضـــ�ادها ال�ــي أتـــ� ل�ــ���� الّ�ل�ـــة �ــالّ�ع� ال�ـــي 

   .ت����ه� �ع� ه�ه الّ�ق�، ف��� روح األمل ف�ه� وت�فع مع���اته�

 فـي خ�ـاب وّجهــه         
ّ
إلــى رئـ�� ال��ه�رّ�ــة الف�ن�ـّ�ة اّلــ�� زار ال��ائـ�، بــّ�� اإلب�اه��ـي

، الّ�ــأّخ�إّال فــي  تقــّ�م�و�ّنهــا �اق�ــة ح�ــ� ت�����هــا، مــا  «: ع ال����ــع ال��ائــ�ّ� فقــالف�ــه واقــ

األرض، وفــي  خ�ــ�العقــ�ل ال فــي  جــ�بفال���ــ�ها فــي  (...) االن��ــا�إّال فــي  ت�ّقــ�ومــا 

ونالحـ� مـ�  3».ال��ی�ـة نعـ��ال�اد�ـة، ال فـي  ب�سوفي ال��اك�،  ن�امال��اة، ال في  ف�ضى

 ≠جـــ�ب (، و)االن��ـــا� ≠ت�ّقـــ� (، و)الّ�ـــأّخ� ≠تقـــّ�م� : (خـــالل ال��ائ�ـــات ال���ـــادة وهـــي

                                                           
  .72م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .49ال���ر نف�ه، ص 2
  .81ال���ر نف�ه، ص 3
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أّن ال�اتــ� تعّ�ــ� ذ�ــ� األضــ�اد ذات ال�ع�ــى ) نعــ�� ≠بــ�س (، )ن�ــام ≠ف�ضــى (، و)خ�ــ�

 للّ����ة م� رئ�� ف�ن�ا ال�� 
ّ
 –زع� أّن ال��ائ� ����، ول�� الّ�ل�ي

ّ
هـ�ا  -ح�� اإلب�اه��ي

 
ّ
م� ن�ج خ�اله، و�أّنه �ق�ل إّن واقـع ال��ائـ�ّ��� واقعـان، األّول م�ّ�ـ� ه�ـيء، وال�ّـاني حق�قـي

  .تِع�

و�ّن األحفاد  «: الّ�ه�ة، فقال ذّ�� �ال���ولّ�ة ال�ي تقع على عات� ال���ع م� أجل

وس��ف�ن�ا  (...) ��اس�ه�ل مقا���ا�ن ع� �ُّ ، وال �غُ ���الهل نق��ان �ْ وأحفاده� ال ی��َ 

 األدنْ��ن��ّ�ث ن�� ع� أج�ادنا  ا، ��ذم�او  ح�ً�اال��اب على أع�ال�ا لها، وعلى آثارنا ف�ها 

 ≠األدنْ�� (، و)م�اس� ≠ مقا�ح(، و)��ال  ≠نق� (: وفي الفق�ة ��اقات هي 1».األ�عِ�ی�و 

) ح�ً�ا(ب���ا جاء الّ��اق ب�� . وحال األخالف، وجاءت ل����� حال األسالف )األ�عِ�ی�

  .ل���� أّن �ّل ج�ل ���� على اآلخ� إّما �اإل��اب أو الّ�ل�) ذم�ا( و

  

  
ّ
  :الّ��اق ع�� الّ�افعي

 في 
ّ
����ة، ألّنه عّ�� ف�ها ) ال�ّ� وال�غ�(ث�ائّ�ة ) رسائل األح�ان(ذ�� الّ�افعي

ي ال�ع�ر�� ال���اق��� ع� حال�ه ال��قل�ة شأنه شأن العاشق�� م�ل��ي العقل، وفبه�ی� 

، و��اّصة إذا أف��� عل�� وال�غ� ال��أی� العقل في  « :إح�� الّ�سائل ت�اءل

ل��ّ�� أّن ال�ّ� األع�ى وال�غ� الّ�ائ� ) ال�غ� ≠ال�ّ� (وق� جاء الّ��اق  2»أس�ابه�ا؟

  .   سّ�ان، ف�� ال���ن أن ��ّ� أو ی�غ� ال��ء ����

 أع�ى في س�اق آخ� و 
ّ
 الّ�عادةو  «:ح��ة على ل�ان قّ� ح�ل ق�� ال��اة فقال الّ�افعي

وق� وردت  3».، �ّلها م� ِق�ل الّ�ات، ال م� ِق�ل األس�اب والِعللال�ا�لو  ال��� الّ�قاءو 

له أن ، و�ّلها صفات م�ج�دة في اإلن�ان و )ال�ا�ل ≠ال�� (و) الّ�قاء ≠الّ�عادة (الّ��اقات 

   .���ار ب��ها ح�� إرادته و����� إلى ض���ه �ي ال ی��غ

                                                           
  .112م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
، رسائل األح�ان 2

ّ
  .32، صم��فى صادق ال�افعي

، وحي القل 3
ّ
  .50، ص�1 جم��فى صادق ال�افعي
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 �األج��ّ�ة قال
ّ
ه عقلف��عل ن�ف  «: وفي مع�ض ح�ی�ه ع� �اه�ة زواج الّ��قي

ه ل��، ون�ف اع��ً ه ��ف، ون�ف اض�رً �ه  ال��فعة، ون�ف أد�ه ح�ًقا، ون�ف ج��ًنا

ه� أك�� م� ال�ّ� ضعفی�� حّ� : فهّال ���� م� أهل �الد�� �األب م� أوالده(...)  م�ّقةً 

 أنف�ه�، ض��نف�ه في  سعة؟ فه� ی��ل ه�ّ��ه� ف�ق ال�اج� لم�ضه، وواج� قّ�تال�� ل

 ≠ ال��فعة(، و)ج��ن  ≠ عقل( :هي وفي الفق�ة ��اقات 1».��اًرال��عله�  صغاًراو���له� 

 ،)ةص�ّ   ≠ م�ض(، و)ةق�ّ  ≠ ضعف(و ،)م�ّقة ≠ ل��(و، )ع�� ≠ ��ف(و، )ض�ر

، )ض�ر(، و)ج��ن (، وق� جاءت األض�اد األولى )��ار ≠صغار(و، )ض�� ≠سعة (و

وهي ن�ائج سل�ّ�ة للّ�اللة على أّن ال���ّوج �األج��ّ�ة ی���ر م� أعلى إلى ) م�ّقة(، و)ع��(و

ب���ا في ال�قابل ی�ّ�� �إی�اد األض�اد األخ�� أّن األصل ه� الّ�واج �الّ��قّ�ة ل�ع��ه أسفل، 

        .  على الّ����ة م� أجل أب�ائه

ها أح�انُت�م� � « ، ال�ي�ع�ا م� أخالق ال��أة الفاضلةفي م�ضع آخ� �ّ�� و 

ف�اءت ه�ه  2».م�ه�لة أو رح�ةً  مع�وفةم� ی� خالقها رح�ًة  ع�ىتُ ما  تأخ�ها مًعا، و أف�احو 

ل��ان مع�ى رضا ه�ه  )مجھولة ≠ مع�وفة(، و)ُتع�ى ≠تأخ�(، و)أف�اح ≠أح�ان (الّ��اقات 

  .س�اٌء �ان سّ�اء أو �ان ضّ�اء ال��أة �ق�ر هللا 

وت�ف لي  ،ةع�ّ �ع�  ُذال� لي  �ي أن� ف�ع�فَ �ُ الِ �َ أَ  « :وعلى ل�ان ام�أة مقه�رة سأل

بّ�� االن�قال م� حالة ) كبریاء ≠خ��ع(و )عّ�ة ≠ذّل ( انوالّ��اق 3».����اء�ع�  خ��ًعا

  .لها الّ�جلإلى نق��ها للّ�اللة على الهّ�ة ال�ي سّ��ها 

 ت�ّ�ث و 
ّ
 ول�� في الّ�اس شيءٌ  «:ع� اخ�الف الّ�اس في أح�امه� فقالالّ�افعي

ودّل الّ��اقان  4».ع�� ق�م �ف��، فإّنه إ��ان، حّ�ى نقً�ام� غ�� أن ی���ك  ��اًال ی���ك 

على ن��ّ�ة ح�� الّ�اس على اآلخ���؛ ف�ه�ا اع�ق� اإلن�ان  )كف� ≠إ��ان(، و)نق� ≠ك�ال(

  .أّنه في الّ���� الّ���ح فإّن اآلخ��� ق� ال ی�ونه ��ل�

                                                           
، الّ��اب األح��، ص 1

ّ
  .41م��فى صادق ال�افعي

، وحي القل� جم��فى ص 2
ّ
  .141، ص2ادق ال�افعي

، أوراق ال�رد، ص 3
ّ
  .170م��فى صادق ال�افعي

، ال��اك��، ص 4
ّ
  .43م��فى صادق ال�افعي
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  وال��م ال�� ���ن ف�ه« :نفى أن ���ن الّ�اس �ّله� س�اس�ة في الّ�ف��� فقال��ل� و 

    1».في ال�ق�قة م�ان��في الّ�أ� ���ن �ّل الّ�اس  عقالءكّل الّ�اس 

  . ز�ادة مع�ى اس��الة ح�وث ه�ه الف�ضّ�ة) مجانین ≠عقالء(فق� أّد� الّ��اق 

  :*ال�قابلة-3

تها ال���اسقة وال��قابلة، ف���� األسل�ب ج�اًال، وال�ع�ى اتأتي ال�قابلة ����ادّ   

ق� وردت ع�� ال�ات��� �ق�ر أقّل م� الّ��اق ��نها ت��ع إلى الّ��ت�� و���ة وض�ًحا، و 

وف��ا یلي �ع� ما ورد . الّ�آلف ب�� األض�اد، ع�� الّ��اق ال�� ���في ب��� ضّ� واح�

   :في ��ا�ات األدی���

  ال�قابلة 
ّ
  :ع�� اإلب�اه��ي

       : قال ال�هل في إشادته �إسهامات ج�عّ�ة العل�اء في ت���� العق�ل م� ق��د

م�  الّ���حم� الّ�جال و  الّ�الحو��ل� الّ����� أ�ق�� في األّمة قّ�ة الّ����� ب��  «

) الّ�الح والّ�الح (�ل��ي ت�اد  فيوجاءت ال�قابلة  2».الّ�ائفو  الّ�الحد�، و��� اال��

ء، ، وق� أّك�ت ال�قابلة مع�ى الف�ق الّ�اسع ب�� )الّ�ائفوالّ���ح (و�ل��ي 
ّ
ال��� والّ�ي

وأت�عه�ا ��ل���� ���ً�ا ما ) الّ���ح(و) الّ�الح( ال������ ّ�ف���الفي األّول ل�ات� ا ف��ع

اك�فى ب��� الّ�ف��� الّ�ّ����� في ، ثّ� )ال��اد�(و) الّ�جال(ه�ا  ،تِ�َدان  في م�ضع ال��ح

 اّل�� تق�م .األخ��
ّ
   .�ه ج�عّ�ة العل�اء وه�ا الّ��ت�� أّد� غ�ض إب�از الّ�ور اإل��ابي

    :ع�م االل�فاف على �ل�ة واح�ة، فقال علىالم الّ��قة الّ��اس�ة في س�اق آخ�، و 

�ّل  � الّ�غائ�وت��� ت�غ�� ال��ائ�إّن الّ�ع�� والّ�ع� وسفاسف األق�ال وت�افه األع�ال و  «

ت�غ�� (وق� وّض�� ال�قابلة ب��  3».ذل� مّ�ا ال تق�م عل�ه عق��ة س�اس�ة وال ت���ة و��ّ�ة

       .وته��ل أم� هّ��ش��ع مع�ى ُج�م ته��� أم� ) ت���� الّ�غائ�(و) ال��ائ�

                                                           
، ح�ی� الق��، ص 1

ّ
 .61م��فى صادق ال�افعي

ع�� القادر : ُی���: ال�قابلة هي أن �أتي ال���ّل� بلف��� م��افق�� فأك��، ثّ� �أض�ادها أو غ��ه�ا على الّ��ت�� *

  .49ح���، ف� ال���ع، ص
  .34م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 2
  .48ال���ر نف�ه، ص 3
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و�ّن�ا َس�َّْ�ُه  «: قالال�� ���� ف�ز ال��ال�� لف�ن�ا، ف�ح قان�ن االن��اب وح���ا 

وال�قابلة ه�ا أب�زت ال�فارقة ال����ة ال�ي  1».األّمّ�ة �ال���ةِ  القارئةَ  القّلةَ ال���مُة ل�غ�� 

 وت�ّ�ل الّ���ة و��� ف�ة م����ة ال 
ّ
أح�ث�ها ال���مة ب�� ف�ة نال� حّ�ها م� الّ�عل�� الف�ن�ي

ف�ح ال���مة الف�ن�ّ�ة ال�ي �ّ�س� الّ��قّ�ة في وفي ال�ع�ى ذاته،  .وزن لها رغ� ���تها

، وال ضع�ٍف مأك�لٍ و  ق�ّ� آكلٍ إلى ق����،  و��جع ���قات ال��� �ّلها «: ال����ع فقال

ل��ض�ح مع�ى اس�ق�اء الق�ّ� ) ضع�ف مأك�ل(و) ق�ّ� آكل(ف�اءت ال�قابلة ب��  2».ثال�َ 

  .  ل��س�خ ه�ه الف��ة) ك�لمأ(و) آكل(��ل��ي) ضع�ف(و) ق��ّ ( على الّ�ع�ف، ف�ّع� �ل��ي

 اإلب�اه��يُّ ذّم في م�ضع آخ�، و 
َ
وال�� جعل  «: فقال�ع� وفاته،  العاص�يَّ  الُ�ف�ي

ر�� ال�ات� �ال�قابلة و  3».إح�ان األم�اتعلى  حّ�ةً  األح�اء و�ساءةَ اإلف�اء ذر�عة لالف��ات، 

، وال���ات ال�ي ل� ی�الها �الّ�عاء وه� مْ��ٌ  فعلهاب�� الّ���ات ال�ي 
ّ
   .ه�ا ال�ف�ي وه� حي

  ال�قابلة 
ّ
  :ع�� الّ�افعي

 م��ًة في ت���فه ال�قا�الت ال�ي   
ّ
اك�فى ف�ها ق�ل ع�ض األم�لة، أش�� إلى أّن للّ�افعي

   .  *���� اث���� فق�، وحّق� به�ا ال�قابلة�اس�ع�ال أض�اد اش�ّقها م� �ل

 وصف 
ّ
ومع ذل�  «: حال العاش� ال�� ال ی��� م� م����ه فقال م�ا�ً�االّ�افعي

) حّ�ا ومّ��ا(وردت ال�قابلة ب�� وق�  4».ح�اةٌ ن�ُفه  مّ�ً�اأو ، م�تٌ ن�ُفه  ح��افال ت��ج إّال 

  . االح��ار ف�ّ�ره أدّق ت�����صف ف��ّ��، �أك�� مع�ى الهالك الل) م�ت وح�اة(و

  �ت ب�� خ�وف�� م� أضاحي الع��، قالجوفي قّ�ة 
ّ
أدب� الّ�هار فلّ�ا «:الّ�افعي

  .واس�ع�ال ال�قابلة ه�ا جاء ل���ی� وق� أّول الّل�ل 5».، جيء �ال��وف�� �ال�ألوأق�ل الّل�ل

                                                           
  .126م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
  .173ال���ر نف�ه، ص 2
 .153ال���ر نف�ه، ص 3

 ≠أك�ب ما في الّ��ق(، )ق��� على ُ�ع� ≠�ع�� على ُق�ب(، )ت�غ�ه �غ�ا ≠ت�ّ�ه حّ�ا: (م� األم�لة على ذل� *

وت�ق�  ≠ت��� ب��ادتها(، )وت��ن ح�نها ≠تف�ح ف�حها (، )للّ�ّ� ف�فع ≠للّ�فع ف��ّ (، )أص�ق ما في ال��ب

  ). وس�اد األس�د ≠ب�اض األب��(، )ج��ًنا في عاقل ≠م���ن  عقًال في(، )ب�ق�ها
، رسائل األح�ان، ص 4

ّ
  .78م��فى صادق ال�افعي

، وحي القل� ج 5
ّ
  .52، ص1م��فى صادق ال�افعي
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   1».الّل�َل نهاًرا والّ�هاَر ل�ًال أن یّ���  ال�أُس  هُ وق� عّ�دتْ  «: فقال ،صف حالة سّ���و و 

وأّدت ال�قابلة ه�ا مع�ى ت�ّقف الّ�م� ل�� الّ�ّ��� جّ�اء ت�ادل وق� الّل�ل مع الّ�هار ع��ه، إذ 

  . ال مع�ى ع��ه للّ�م�

��ة صاح� الّ�عادة ��ّل� ال�اشا حو�ان  « :قائال ه�وس�� م� ر�اكة لغة أح�

لغة بها ع�  نازًال ... ارتفاًعا م����ا لغة الف��حبها ع�  م�تفًعا�الع��ّ�ة ال�ي تلع�ها الع��ّ�ة، 

لغة  ≠لغة الف��ح(، )نازال ≠م�تفعا(فاس�ع�ل ال�قابلة �أض�اد هي  2».ن�وًال عالً�ا الّ��قة

وأّدت ه�ه ال�قابلة غ�ض الّ����ة م� ه�ا ، )عالً�ا ≠م��ّ�ا(، )ن�وًال  ≠ارتفاًعا(، )الّ��قة

الّ��� ال�� ض�ب �الّلغة ع�ض ال�ائ�، فاس�ع�ل ال�ات� ع�ارات ت��ل ش��ا م� مع�ى 

ع تل� الّ�كاكة، إذ إّن االرتفاع ال���ّ� والّ��ول العالي تع���ان خارجان ع� ال����، فاالرتفا

   .م� الّ�جل اتهّ��ً ذل� ا، ولق� تعّ�� ال�ات� ا والّ��ول م���� ه� ال�� ���ن عال�ً 

  « :وفي س�اسة ال��أة لغ�ا�ة الّ�جل قال
ّ
 ��جعل ال��ب�أسل�ب  ���يكأّنها سف�� س�اسي

، للّ�اللة )الّ�ل� وال��ب(و) ���ي و��جع(وجاءت ال�قابلة �ال���اّدات  3».الّ�ل��أسل�ب 

  .على أّن م� ���عة ال��أة الّ�لّ�ن واس�ع�ال ال��اوغة

أو دل�ًال على  قّ�ة ال�ال�إذا �ان ال��ال دل�ًال على  «وشّ�� في مع�فة العاش� ما 

 لل�اللة على) ال�ال� وال��ل�ق (، و)قّ�ة وضعف(وق� جاءت ال�قابلة في  4».ُضعف ال��ل�ق 

أّن العاش� ال ی�� �ع�� ال����ة، بل �ع�ى ال�ّ�، ف�عفه ت�اه ه�ه ال�الة ال�ج�انّ�ة ل� 

وفي �ل األح�ال قّ�ة ال�ال� ه� الّ�ل�ل على ج�ال . ت���ه م� ت���� ال���ل م� الق��ح

  . ال���ل وق�ح الق��ح

   الّ��ر ال��ان�ة: ثان�ا

نّ�ة م� ت���ه واس�عارة وم�از و��ا�ة أسال�� �الغّ�ة ت��رج ض�� ت�ّ�ل الّ��ر ال��ا  

. ُ�ع�ف �ه إی�اد ال�ع�ى ال�اح� ���ق م��لفة في وض�ح الّ�اللة عل�ه « ال�� عل� ال��ان

                                                           
، الّ��اب األح�� 1

ّ
  .59، صم��فى صادق ال�افعي

، وحي القل� ج 2
ّ
  .279، ص2م��فى صادق ال�افعي

، أوراق ال�رد، ص 3
ّ
  .52م��فى صادق ال�افعي

، ح�ی� الق��، ص 4
ّ
  .80م��فى صادق ال�افعي
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 ه�ه  1».وداللة الّلف� إّما على ما ُوضع له، أو على غ��ه
ّ
 والّ�افعي

ّ
وق� وّ�ف اإلب�اه��ي

األسال�� ���ً�ا مّ�ا ی�ّل على زاده�ا م� ف��ن ال�الغة، إذ ال ��فى على القار�  ت�ا�ع ه�ه 

الّ��ر في ال�قالة ال�اح�ة، ل��ّ�ل عالً�ا ساحً�ا ی�ّد� ف�ها ال��اُل دوًرا مهّ�ا في اإل�الغ 

  .         واإلفهام ���ق غ�� مأل�فة

 :*هالّ���� -1

وّ�ف ال�ات�ان الّ����ه �أن�اعه ال���لفة ���ً�ا، ورغ� ��نه أ��� الّ��ر ال��ان�ة فه�ا 

أضاف إلى ال�ع�ى ����ا م� ال��ال واإلق�اع واإلفهام، وذل� م� خالل عق�  األخ��، إّال أّنه

ج�الّ�ة، ته�ف الّ����ه في أصله ع�لّ�ة فّ�ّ�ة  «ال�قارنات ال���لفة ب�� الّ�يء وش��هه، إذ إّن 

ً�ا ــى م� آخ�، أو ت���ل شيء ��يء، م�ًحا أو ذم�ا، ت���ــ��� مع�ـــ�ح ف��ة، أو تقـإلى ت�ض

  : اخ��ت م� ه�ا الفّ�  م� ��ا�ات األدی��� �ع� الّ��اذج ح�� األغ�اض وق� 2».أو تق��ً�ا

: قالع� ع�دة ج���ة ال��ائ� �ع� غ�اب  في غ�ض ال��ح و�عالء شأن ال���وح، ت�ّ�ث-

والّ����ه  3».إال إّن ف�سان ال�الم واألقالم، �ف�سان الّ��اع والع�اك في ���� م� ال��ائ�«

، ووجه الّ��ه )ال�اف(ه�ا م�سل مفّ�ل ألّن ال�ات� ذ�� �ّل أر�ان الّ����ه، م� أداة 

، وم�ح �ه )ف�سان الّ��ال والع�اك( ، وم�ّ�ه �ه)ف�سان ال�الم واألقالم(، وم�ّ�ه )ال��ائ�(

  .أع�اء ال��عّ�ة ال�ی� �����ن في ج���ة ال��ائ� ��الح القل�، فقارنه� �ال���د

   
ّ
انفل� الّ��اب ع� وجه فاتٍ� �الق��  « :وم�ل ه�ا الغ�ض ن��ه في ق�ل الّ�افعي

   .وق� شّ�ه وجه ف�اة �الق��، وق� أّد� ه�ا الّ����ه غ�ض ال��ح 4».الّ�الع

                                                           
  .187جالل ال�ی� الق�و��ي، اإل��اح في عل�م ال�الغة، ص 1

ال��ّ�ه، وال��ّ�ه �ه، وجه الّ��ه، وأداة : ، أر�انه أر�عة هيالّ����ه ه� الّ�اللة على م�ار�ة أم� آلخ� في مع�ى *

و�ذا ذ�� ف�ه وجه الّ��ه سّ�ي مفّ�ال، . ذ��ت في الّ����ه األداة سّ�ي ُم�سال، و�ذا ح�ف� سّ�ي م�ّ��ا إذا. الّ����ه

علي ال�ارم وم��فى أم��، ال�الغة : ُی���. وعل�ه فالّ����ه ال�ل�غ ه� ال��ّ�� ال���ل. و�ذا ح�ف سّ�ي م��ال

  .25 - 20، ص1964، م��، 17ال�اض�ة، دار ال�عارف، �
 ، ل��ان، 2003، 8عل� ال��ان، دار العل� لل�الی��، �: ���� ش�خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی� 2

  .38ص
  .17م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص3
، الّ��اب األح��، ص4

ّ
  .19م��فى صادق الّ�افعي
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 في نق�ه م�ل� الّ��اب وفي غ�ض الّ�م-
ّ
ف�ّ�ا في ذل� �ّله ���  «: نق�أ ق�ل اإلب�اه��ي

فالّ����ه ه�ا م�سل م��ل ح�� ذ�� األداة، وح�ف وجه الّ��ه، وق�  1».ی�اد� ص��ة صّ�اء

. �إن�ان ��اول إس�اع ص�ته دون ج�و� ) ن��(شّ�ه أع�اء ال��عّ�ة ال��ّ�لة �ال���� 

  .ه�الء الّ��اب ال�عّ���� ال�ی� ل� �أبه�ا ���اكل الّ�ع�وأّد� غ�ض ذّم 

 ع� الفق� والغ�ى
ّ
والفق�� ال�� ���ح إلى  « :والغ�ض ذاته ن��ه في ق�ل الّ�افعي

 ال�� ���ح إلى ما ه� أغ�ى
ّ
 2»!كاله�ا فق� و�اله�ا ���� إلى ال����ة: الغ�ى �الغ�ي

 الّ�امع ال�� ل� �ق��ع وه�ا ت���ه م�سل مفّ�ل، شّ�ه ال�ات� الفق�� ال�� ل� 
ّ
�فق�ه �الغ�ي

  .ل� ی�ض�ا �ق��ة هللاوأّد� الّ����ه غ�ض ذّم �ل�ه�ا ألّنه�ا . �ق�ع ��ا ل��ه

 ���� : وفي غ�ض الّ����ة -
ّ
م� رجال الّ�ی� ال�ی� ت��ّ�� ف�ه� ال���مة ن�� اإلب�اه��ي

... وأص���ا في العه� األخ�� �األسالك ال�ه��ائ�ة ال�ف�غة م� الّ���ة «:لفقا، الف�ن�ّ�ة

والّ����ه م�سل مفّ�ل، ح�� شّ�ه أئّ�ة ال���مة ال��ّ�ف��،  3».ل�� ف�ها سل� و���اب

ف�اح ی�هّ�� م�ه� �عق� مقارنة . �أسالك الّ��ص�ل ال�ه��ائي ال�ي ال ع�ل لها إّال نقل ال�ه��اء

ال �����ع�ن  أّنه� أ�. ب��ه� و��� األسالك ال�ي ال فائ�ة م�ها في حالة انق�اع ال�ه��اء

  .   ام� ف�قّ�ةالق�ام ب�افع دون تلّقي أو 

وفي غ�ض الّ����ة قال الّ�افعي م�هّ��ا م� ش�اب الّ��ق ال�ی� اغ����ا ث� عادوا   

فل�� م�ه� إّال الّ���ی� ... ما، وال : ثّ� جاؤونا ���في الّ�في « :����قة تف��� ج�ی�ة

الّل�ی� ) ال(و) ما(الّ��اب ال�ی� غّ�ته� ال��نّ�ة ���في  وق� شّ�ه ه�الء 4».واإلن�ار والّ��

  . ی�ف�ان �ّل شيء، ت�اما �ال�اهل وال���ّ��

 ی��ق� قان�ن ال���مة في ش�� وج�ب تق��� رخ�ة  اإلق�اعفي غ�ض و -
ّ
ن�� اإلب�اه��ي

��ای�ان ال���مة في ال�عّل� مّن ن�� ال��عّ�ة ون�� فِألَ  « :لل�عّل��� ل�ي ی�اول�ا ع�له� فقال

                                                           
  .194م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
، ح�ی� الق��، صم��فى صادق ال�ّ  2

ّ
  .40افعي

  .169م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
، الّ��اب األح��، ص 4

ّ
  .39م��فى صادق الّ�افعي
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وق� جاء الّ����ه ه�ا  1».بل ه�ا �ال���� ال���از��� في اله��سة، ال یل�ق�ان مه�ا ام�ّ�ا

م�سال مفّ�ال، ح�� شّ�ه رأ� ال��عّ�ة ورأ� ال���مة ����� م��از��� ال یل�ق�ان أبً�ا، فأدت 

  . وال���مة ه�ه ال��رة الّ����هّ�ة غ�ضها في إق�اع ال��لقي �اس��الة الّ��اف� ب�� ال��عّ�ة

    
ّ
ل��  « :في اخ�الف الّ�اس في ت��ی� ق��ة لل��ال ون�� م�ل ذل� في ق�ل الّ�افعي

ال��ال ما �عل� ال�ات� أو ی�رسه الف�ل��ف، وال ه� م�ه� م� م�اه� الّ�لف�� في ال��ل 

ف�ه  وج�اله وماواأللفا�، وال ه� ��ا ص�ع عل�اء الّ��اضّ�ات ال�ی� جعل�ا الَفَل� �أّنه �أل�انه 

وق� أّد� الّ����هان ال�اردان في الفق�ة غ�ض إق�اع  2».م� غ��ض األب� م�ألًة ح�ابّ�ةً 

  .القار� �أّن ال��ال ال �قاس ��ق�اس دق��، إذ ����� إلى الّ���ّ�ة، ف�ّل ون��ته إل�ه

 إلى ض�ورة تقّ�ي �ّل ، الّ��غ�� في شيءوفي غ�ض -
ّ
 ،األّمةما �ع�ي دعا اإلب�اه��ي

م� أراد أن ���م ه�ه األّمة فل�ق�أها ��ا �ق�أ ال��اَب ول��رسها ��ا ی�رس ال�قائ�  « :فقال

والّ����هان م�سالن مفّ�الن ألن ال�ات� ذ�� في �ل�ه�ا �ّل أر�ان الّ����ه،  3».العل�ّ�ة

فأّد� ه�ا الّ����ه غ�ض ال�ّ�  .��اب تق�أ صف�اته، وُت�رس دقائقه وتفاص�لهف�ّ�ه األّمة �

    .الع�لعلى ه�ا 

  �لقه�ا الغ�ض ن�� وفي   
ّ
وش�ف ال��أة  « :�علي م� شأن ال��أة الّ���فة  الّ�افعي

وق� جاء الّ����ه بل�غا، ح�� شّ�ه الّ��ف ب�أس ال�ال ال�� ب�ونه ی�هار  4».رأس مال لل��أة 

تعّ� م��وع  -بل هي أك�� شأًنا م� ذل� -و��ل� ال��أة . أّ� م��وع ت�ارّ� ���اج إلى ت���ل

  . ب�اء م���ع م��اس�

 ال��ال�� لف�ن�ا ال�ی� ان����ا في الّ��اسة ،ال��ف�� م� شيءوفي غ�ض -
ّ
، ان�ق� اإلب�اه��ي

الق��ر دون  -مع األسف وال�ع�رة-إّن الّ��اسة ل�اٌب وق��ر، و�ّن حّ� ال���� م��� « :فقال

والّ����ه ه�ا بل�غ ألّن األداة ووجه الّ��ه م��وفان، وق� شّ�ه ال�ات� الّ��اسة  5».الّل�اب

                                                           
  .17م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
، رسائل األح�ان،  2

ّ
  .125صم��فى صادق الّ�افعي

  .224م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
، وحي القل� ج 4

ّ
  .162ص، 1م��فى صادق الّ�افعي

  .44م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 5
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. و��به��فاكهة، ��ّ�ل ل�ابها إخالص ال��اضل�� في خ�مة األّمة، وت�ّ�ل ق��رها نفاق آخ��� 

وق� أّد� ه�ا الّ����ه غ�ضه في ت�ف�� م� ��ّ� و��ه م� االن��ا� في الّ��اسة ال�ي ال 

  .ج�و� م�ها

عفة في وجه الّ���، وال ت�� �ال�ُّ  « :وفي الغ�ض نف�ه، ن�ح الّ�افعيُّ الفق�َ� قائال   

الّ����هات وق� جاءت  1».وال �الغ�ار في الّ���ات، وال �الّ��ح ال����ة في أر�ج األزهار

م�اولة ال�ق�ف في وجه الق�اء والق�ر �أسال�� غ�� هي الفق�� ع� ل�َ �اق �ّ الّ�الثة في ه�ا ال

فأّدت ه�ه الّ����هات غ�ض الّ��ف�� م� ه�ه األع�ال ال�ي ل� تع�د �الفائ�ة والّ�فع . م��وعة

  .ى الفق��عل

 :ال��از -2

ق���ة مانعة م� إرادة ال�ع�ى اس���ام الّلف� في غ�� ما وضع لعالقة مع  «ال��از ه� 

وأح�انا ت��ن العالقة مقّ��ة �ال��ابهة ف���ن م�اًزا �االس�عارة، وأح�انا ت��ن العالقة . األصلي

م�لقة ت��ّ�د م� س�اق ال�الم فه�ا ه� ال��از ال��سل، �ّل ه�ا مع وج�د ق���ة إّما لف�ّ�ة 

��ن االس�عارة م�از م� األح�ان، وق� یل��� ال��از �االس�عارة في ����  2»و�ّما مع���ة

، ولغ��ّ : ال��از إلى ق���� �ن ال�الغ�ّ ول�ل� فق� قّ�� . لغ��ّ 
ّ
 ���ن في إس�اد . عقلي

ّ
فالعقلي

الفعل أو ما في مع�اه إلى غ�� ما ه� له، والّلغ�ّ� ���ن في نقل األلفا� م� حقائقها الّلغ�ّ�ة 

  3.م�سلاس�عارة وم�از : �� إلى ن�ع��وه� ب�وره ی�ق. إلى معان أخ�� ب��ها صلة وم�ابهة

في ال�الم �الّ�ل��ح مع�ى أبلغ ق� ال ی�ّد�ه �الّ����ح، ول�ل� ن��  ال��از ی�ّد�  

 ق� وّ�فاه �ق���ه ل��ّد�ا �ه أغ�اضا عّ�ة ت�ّل�ها ال��ض�ع 
ّ
 والّ�افعي

ّ
  :الّ��اقو اإلب�اه��ي

  :ال��از العقلي وال��سل-أ

 ع� رف�ه غ�ض اإل��ازفي  -  
ّ
قل�ا  « :ل��اسة ال���مة في الّ�عل��، عّ�� اإلب�اه��ي

، ول�ّ�ها إّن ه�ه األّمة رض�� ألب�ائها س�ء الّ�غ��ة: -في ص�ق و�خالص –لل���مة مّ�ات 

                                                           
، ح�ی� الق��، ص 1

ّ
  .41م��فى صادق الّ�افعي

ع�� ال�اح� ح�� الّ��خ، دراسات في ال�الغة ع�� ض�اء الّ�ی� ب� األث��، م�ّس�ة ش�اب ال�امعة للّ��اعة والّ���  2

  .153، ص�1986ة، والّ��ز�ع، اإلس���ر 
  .70، 69عل� ال��ان، ص: ���� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی�: ُی��� 3
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قل�ا للقادة الف�ن���� (ع�ض أن �ق�ل ال�ات� و  1».س�ء الّ����ة -أبً�ا–ال ت�ضى له� 

فق� أوج� �اس�ع�ال ...) أب�اء األّمة ال�اع�� والغ��ر�� رض�ا ال���ّ���� في �ّل األم�ر، إّن 

  .، ف�ان ال�الم أوقع في الّ�ف� وأبلغ)رض�� األمة(و) قل�ا لل���مة(ال��از�� 

 
ّ
 على ل�ان ال��خ علي

ّ
وض�ب الّ�ه� م�  «: وفي الغ�ض نف�ه، قال الّ�افعي

ودّل  2».�ّدم جان� م� حالهاض��اته وخ�ج� الف�اة ال�ائ�ة ذات ی�م و�ان� أصاب� ع�ًال ف�

 
ّ
على �ّل ما تعان�ه ه�ه الف�اة م� فق� وج�ع وت�ّ�د وم�ض ) ض�ب الّ�ه�ُ (ال��از العقلي

  .   و�ّل الّ��ائ�

صّ�ر حال ال��ل ال�� �ان وق� االح�الل م��وًما م� أدنى س�ل  ،غ�ض ال��الغةوفي -

أن��ها (�الغ ال�ات� به�ا ال��از  وق� 3».و�ف�ل�ات أن��ها الّ�ه� في دم��ه «: الع��، فقال

ول� في ت���� معاناة ومقاساة ه�ا ال��ل ال�� ف�ح ع���ه على االح�الل، ) في دم��ه الّ�ه�

  .��� له أمل في ن�ل ال��ّ�ة، حّ�ى ل�ق� �ه إلى ق��ه

 واصًفا ج�ال ال���عة
ّ
و�ّ�ا في ی�م م� أّ�ام  «: وفي غ�ض ال��الغة ن�� ق�ل الّ�افعي

وق� �الغ ال�ات�  4».�ّل شيء ح�ل�ا ی��ّل� بلغة الّ��� في ل�عة وض�ء وج�الالّ���ع و 

  .للّ�ع��� ع� ه�ا الّ��ر ال�� ی��� �ل أرجاء األرض) ی��ّل� بلغة الّ���(�ال��از 

 في دع� أم���ا �ّل الّ�ول ال���عِ�َ�ة قال :غ�ض اإلم�اعوفي  -
ّ
أف�ل�ا رّث  « :اإلب�اه��ي

ج�اره، وأش�ف على الف�اء في ح���� ماض���� جاءت أم���ا  ح�ل االس�ع�ار، وت�ّ�ع

 5»حاض�ة الّ���ق�ا�ّ�ة ت�ف�ف دم�عه وت�ّ�� ج��عه، وت�ّم� ج�اره، وتعّ�� �الّ�والر داره؟

ت�ّ�ع ج�ار (، و)ضعف= رّث ح�ل االس�ع�ار: (نالح� أّن الع�ارة مل��ة ���ازات هي

حاض�ة (، و)ت�خل األم���ّ��ن = جاءت أم���ا(، و)انق��� دول أورو�ا =االس�ع�ار

وت�ّ�� ج��عه، وت�ّم�  ت�ف�ف دم�عه(، و)ال���ق�ا��ةال��اِفَعة ع� أف�ار = ال���ق�ا��ة

                                                           
  .237م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 1
2  

ّ
  .104، ال��اك��، صم��فى صادق الّ�افعي

  .302م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
  .325ال���ر نف�ه، ص 4
  .302ال���ر نف�ه، ص 5



 : الف�ُل الّ�ا�ع
ّ
 والّ�افعي

ّ
 في ال��ا�ة ع�� اإلب�اه��ي

ّ
 وال�الغي

ّ
 خ�ائ� ال����� الّلغ�ّ� الّ�����ي

311 
 

م�اع ب����� اإلأّدت غ�ض ، وق� )ت�اع� شع�ب ه�ه الّ�ول= ج�اره، وتعّ�� �الّ�والر داره 

  .�ال��ق� أم���ا تحّ�ى اس���� ن�ة،دول أورو�ا �ع� ال��ب العال�ّ�ة الّ�ا حالة ت�ع�ع

 واصًفا حاله وه� ی��ّ�له�ا الوفي   
ّ
��ف  خ�ج� أشه� الّ���عة «: غ�ض قال الّ�افعي

خ�ج� أشه� (وال��از م�سل عالق�ه ال��ئّ�ة، إذ ال�ق��د ه�ا  1».ت��ح �ال�ع��ق ال���ل

ّ�ره م� صل�ا القار� غ�ض إم�اع  زوق� أّد� ال��ا. ول�� �ّلها) �ع� م�اه� ال���عة

  . ل�ؤ�ة ج�ال ال���عة سعادة ال���ّ�ث

 م� سّ� ب�وز ن�� غ�ض ال����ةفي  -
ّ
 فقالال�ف�ي ، تهّ�� اإلب�اه��ي

ّ
ه�  « :العاص�ي

داّال ) ت�ّ�ه ال���مة(جاء ال��از  وق� 2».شيء ت�ّ�ه ال���مة ال��ائ�ّ�ة ��اّسة زائ�ة ف�ها

 لقادة االح�الل ال�ی� 
ّ
، ���� ح�سه�ان�ق�ه �ع�ا�ة، على س��ّ�ة ال�ات� م� ت�ّلف العاص�ي

  .ف�ج�وه ه� وأم�اله  ی��اش�ن مع م�ال�ه�، وه�ا دل�ل على ت�افقه� وتفاه�ه�

  :االس�عارة-ب 

 االن��ا�ات في غ�ض اإل��ازفي  -
ّ
أّما في ال��ائ�  « :ال��ائ�، فقال، ان�ق� اإلب�اه��ي

 3».فاالن��ا�ات م�� سّ�� لع�ُة الع�، وس���ة ساخ�، وره��ة اس���اد؛ ُول�ت ش�هاء ناق�ة

وفي ه�ه الع�ارة اس�عارة م��ّ�ة ح�� شّ�ه ال�ات� االن��اب ���ل�د ف��فه ورم� له �أح� 

، وق� تعّ�� ال�ات� اخ��ار ال�عاني ال����ة الّ�اّلة على ع��ب )ُول�ت(ل�ازمه الفعل 

، ت���� الّ��ام الفاس�، الّ��و��، ت���� االن��ا�ات �قل�ل م� ال�الم، 
ّ
م�ها الّ����� الع��ائي

  ...ال الّ�ع� في الّ�غ���، ع�م اخ��ار ال��غ�ب ف�ه�آم

       � 
ّ
غ�� أّني أحّ� أّنه ی��� في حَلِ�  «: قل�ه فقالتغ�� عادة �ّ الواس�أن� الّ�افعي

  .اس�عارة م���ةوهي  4».ال�ُّل�ة ال�ال�ة ال�ي ف�ل� ب��ي و��� أّ�ام ُول�ت ف�ها الّ�ن�ا معي

 م� غ���ه الّ�اه�ّ� ال�� ت�ّقف� ص�فه ع� غ�ض ال��الغةوفي  -
ّ
، سِ�� اإلب�اه��ي

وق� مات� �ّلها �اله�ال وص�ائف� ال�ي تهاوت في م�ل ع�� ال�ه�،  «: الّ��ور معّلًقا

                                                           
، ح�ی� الق��، ص 1

ّ
  .41م��فى صادق الّ�افعي

  .152م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 2
  .382ال���ر نف�ه، ص 3
، ح�ی� الق��، ص 4

ّ
  .31م��فى صادق الّ�افعي
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 ل� ی���ه، وأ�قى  1».والّ��ّ��
ّ
وفي الع�ارة اس�عارة م��ّ�ة ح�� شّ�ه ال�ات� الّ��ف ��ائ� حي

وأّدت ه�ه االس�عارة مع�ى ال��الغة في الّ����ة . )مات(الفعل على الق���ة الّ�اّلة عل�ه وهي 

  . م� ه�ه ال��ائ� ال�ي ال م��اق�ة لها ���� رداءة م���نها و��ب أخ�ارها

 
ّ
ألف  مفي قل� الّ�جل ألف �اب، ی�خل م�ها �لَّ ی�  « :وفي ه�ا الغ�ض قال الّ�افعي

، وأ�قى على )الّ�ار(وق� شّ�ه ال�ات� قل� الّ�جل ب�ار لها أب�اب ، ف��ف ال��ّ�ه �ه  2».شيء

، وأّدت االس�عارة غ�ض ال��الغة في ت���� تفّ�ح الّ�جل على العال� )�اب(الق���ة وهي 

  . ال���� �ه، وق��له الّ��اقات ال��عّ�دة، ف�أتي ال��أة ل�غل� �ّل ه�ه األب�اب

 ، ل��اة في ال��اداال���ة و  غ�ض ب�ّ -
ّ
ساخً�ا م� اإلدارة ال���ّلة ال�ي  �ق�ل اإلب�اه��ي

 
ّ
 على الّ�ار�خ األع�ج «على تق���ه  ت��ّ�� في ال��ال�� لها، وم�ه� ال�ف�ي ال��في

ّ
 3».ال���ي

وأ�قى على الق���ة ال�ي عاقة ف��ف ال��ّ�ه �ه إ م� ّ�ار�خ إلن�ان �عاني شّ�ه ال�ات� ال ق�و 

ه�ا غ�ض ب� ال���ة وال��اة ال���ّ�ة أّدت االس�عارة  ، وق�)ج� األع(صفة ت�ّل عل�ه وهي 

، ف�ّ�ر للقار� �أسل�ب الف� ص�رة ه�ا )الّ�ار�خ(في شيء جام� ) ال��ي ���ى ع�جاء(

   .الّ�ق��� ال�ليء �الّ����ف وال�ع� ع� ال�ق�قة

 
ّ
إّال أنفاًسا وال نع�ف م� أع�ارنا  «: في س�اق ح�ی�ه ع� فل�فة ال��ض قال ال�افعي

كان� ت�ع� م� ف� الق��، و�ذا أذن� �عُ� في شفائ�ا وم��� ب�� العاف�ة عل��ا، �ان� 

  4».األم�اض وس�لة م� وسائل ت��ی� الع��

، أع�ى ال��از واالس�عارة    
ّ
 وج�الي

ّ
ف�ه  « فال��از للع�ارة �ع�ی� أساس��� داللي

ع� أو األدی� ألن ��ّ� ال�عاني في ت�ّل� م� ق�� الع�ارة وض�قها، وشع�ر ��ّ�ّ�ة الّ�ا

ف�الغ�ها م�  «أّما االس�عارة  5».الق�ال� ال�ي ی��ّ�رها خ�اله واألش�ال ال�ي �����غها ذوقه

ناح�ة الّلف� أن ت����ها ی�ّل على ت�اسي الّ����ه، و���ل� ع�ً�ا على ت�ّ�ل ص�رة ج�ی�ة 

                                                           
، ح�ی� الق��، ص 1

ّ
  .643م��فى صادق الّ�افعي

، الّ��اب األح��، ص 2
ّ
  .24م��فى صادق الّ�افعي

  .89م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
، أوراق ال�رد،  4

ّ
  .228صم��فى صادق الّ�افعي

  .98عل� ال��ان، ص: ���� الّ��خ أم��، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ها ال��ی� 5
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 م���ر
ّ
أّما �الغة االس�عارة م� ح��  ...ت���� روع�ها ما ت�ّ��ه ال�الم م� ت���ه خفي

وق�  1».االب��ار وروعة ال��ال، وما ت��ثه م� أث� في نف�س سامع�ها، ف��ال ف��ح لإلب�اع

قابل�ا ص�رة تله�ا إّال و  ا�أ ن�� نق�، فال ن�اد �أب�ع ال�ات�ان في ت���ف ه�ی� الفّ��� ال�الغ�ّ 

عال� م� ال��ال ف���ل�ا إلى  ،ال�أل�ف ب�انّ�ة ُت�في على الع�ارة معً�ى مغایً�ا ل�ع�ى ال�الم

  .  �قّ�� األف�ار ال��اد إ��الها، و��ّع� األغ�اض ال��جّ� ال�ص�ل إل�هالواسع، 

  :*ال��ا�ة -3

، فإّن ال��ا�ة 
ّ
إذا �ان في ال��از واالس�عارة ق���ة مانعة م� إرادة ال�ع�ى ال�ق�قي

ال�الغة ال�ي م� ورائها ن���ف معاني وهي فّ� م� ف��ن . ع��ه�ا، إذ ال وج�د له�ه الق���ة

واله�ف م� اس�ع�ال ال��ا�ة ه� ال�ق�ف  «. ة، ف���� ان��اه وت���� القار� ج�ی�ة ت��� الع�ار 

على ال�ق�قة ال��ع�مة �ال��هان، أو إب�از ال�ع�ى في ص�رة حّ�ّ�ة، أو أداء ال�ع�ى �ألفا� ال 

ورغ� أن ال��ا�ة في ال�هلة األولى تقّ�م ل�ا ص�رة  2».��ّ�ها الّ�وق وال ی�ف� م�ها الّ��ع

  . ����ة، إّال أّنها س�عان ما ت�غلغل في الّ�ه� فُ�فه� م�ها ال�ع�ى ال��اد

 ال��ا�ة ألغ�اض عّ�ةوق�      
ّ
 والّ�افعي

ّ
  :ّوّ�ف اإلب�اه��ي

   :االخ��ار-

 على حال ال��ائ�ّ��� ال�ی� ی�عّ�ض�ن ل�ّ�ى    
ّ
 :أن�اع الّ�ع�ی� فقالت�ّ�� اإلب�اه��ي

، األولى ��ای�انوفي الع�ارة  3».أن�� ال��ل�م��ل��ع��  وص�� الّ�اسةول�ال ه�ی� ال��ار «

ال�� ��ارسانه  ال��ل�ل وال����� على ال�قائ� وهي ��ا�ة ع�) ص�� الّ�اسة(هي 

 ش��� وهي ��ا�ة ع� ) أن�� ال��ل�م��( الّ�ان�ة هي، و الّ��اس��ن في ح� الّ�ع�

   .ه��ت�لّ ال����عف�� و 

                                                           
  .106، 105علي ال�ارم وم��فى أم��، ال�الغة ال�اض�ة، ص 1

*  
ّ
ال�� وضع له، مع ج�از إرادة ذل� ال�ع�ى األصلي، إذ ال ق���ة ت��ع ه�ه �الٌم أر�� �ه مع�ى غ�ُ� مع�اه ال�ق�قي

  . 139عل� ال��ان، ص: ���� ش�خ أمي، ال�الغة الع��ّ�ة في ث��ه ال��ی�: ُی���. اإلرادة
  .175ع�� ال�اح� ح�� الّ��خ، دراسات في ال�الغة ع�� ض�اء الّ�ی� ب� األث��، ص 2
  .415م�ـ�� ال���� اإلب�اه��ي، ع��ن ال��ائ�، ص 3
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 م� ی��ّوج �أج��ّ�ة، فقال م��ائال
ّ
و�� م� ام�أة إف�ن�ّ�ة  «: وفي ه�ا الغ�ض، ذّم الّ�افعي

ع� ال��أة ال�ي ك�ا�ة ) كّ�ة على قفا صاح�ها(والع�ارة  1»؟...�ّ�ة على قفا صاح�هاهي 

  .نفاقا وغ��ة و��وا قفاه ���� الّ�اس ع�ها أمام زوجها فإذا وّلى ع�ه� قال�ا في �ه�ه ما قال�ا

  :��ال اللف��ت���� ال�ع�ى -

 أّك� 
ّ
ألّن ح� األّمة  « :فقال ،على ت�ّ��ه ��� ف�ل ال�ی� ع� ال���مةاإلب�اه��ي

 ��ا�ة ع� ال�ض�حوهي ) أوضح م� الّ���(وجاءت ال��لة   2».وضح م� الّ���ف�ها أ

یل�مها أن ال ف���� ف�ن�ا . الّ��ی� للّ�أك�� على أّن ه�ه الق�ّ�ة ال ت��اج إلى ش�ح أو دراسة

     .ألّنها الئ�ّ�ة في أم�ر الّ�ی� ت��ّخل

 في ام�أة ج��لة الّ��ل، سّ��ة ال�ل�
ّ
  يـــــــــواّ�لع ف «: وفي الغ�ض نف�ه نق�أ ق�ل الّ�افعي

  ت�ألأل في وجهه م��ة(والع�ارة  3».وجهه م��ة مل� ت�ألأل فيس�ابي ه�ا الّ���ان ال��  

  .، فأّدت غ�ض ت���� ال�ع�ى �الّلف� ال���لك�ا�ة ع� روعة ال��ال )مل�

  :ال��الغة -

 هاإلب�ا  ي تعل��ف 
ّ
م�قف رجال الّ�ی� م� رأ�ه ال�ازم في ف�ل ال�ی� ع�  لىع ��ي

 الق�امةلق�  «: قال ،ال���مة
ّ
 (وال��لة  4».ف��� ما ����ُ  ی�م ����ُ  أق��� علي

ّ
أق��� علي

ة ل�ا قاله ال�ات�، ح�� عّ��وا ع� رف�ه� القا�ع له�ا الّ��ی���ار�ة ك�ا�ة ع� ال) الق�امة

  .ألّن ذل� ��ّ� ���ال�ه� و�ق�ع أرزاقه�الّ�أ� وغ��ه� الّ��ی� م�ه، 

 ع� ال��أة ال�ي ال ت�ه� على حق�ق�ها إّال ع��ما 
ّ
وفي الغ�ض نف�ه، قال الّ�افعي

، ثّ� ت��ر ی�ًما فال ت�ّل ث�رتها على أصفى م� الّ��اءك� م� ام�أة ج��لة ت�اها  «: تغ��

ك�ا�ة ) أصفى م� الّ��اء(والع�ارة  5».شيء إّال ��ا ی�ّل ال����قع على أّن ال�حل في قاعه
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، ح�� �الغ ال�ات� في وصف ه�ا الّ�فاء ال��ّ�� إلى حّ� إب�از ���ة الّ�ف�� الّ��اه�ع� 

  .ال�فارقة ب�� ال��ّ� في أعالي الّ��اء والّ�ناءة في قاع ال����قع

  :ب�ان صفات ال���ى ع�ه مع االخ��ار -

  في ق�لون�� ذل� 
ّ
واسع االّ�الع، دق��  « :مادحا أ�ا األعلى ال��دود� اإلب�اه��ي

  .ع� الّ�كاء وال���ة ات��ا�وه�ه الّ�فات   1»...�ارع الّ�ه�، نّ�� الف��، ���� العقلالفه�، 

 في ح�ی�ه ع� ال�ّ� األع�ى
ّ
وأّن حّ� الّ�جل حّ�  «: وم�ل ذل� ن��ه ع�� الّ�افعي

والع�ارة  2».�ام� القل�م���ن ����ع�ه، فإذا ل� ��� حّ� ال��أة عاقًال انقل� �اله�ا ح��اًنا 

  .وعيالالم�االة والّ�الل والّال ك�ا�ة ع� 

  :إرادة إ�عاد اس� ال���ى ع�ه ع� ال��اول ب��� ما ی�ّل عل�ه م� ألقاب أو صفات-

 م�ل و  
ّ
م�ام�ات ال�ه�د لالس���اذ على  ع�ه�ا الغ�ض نق�ؤه في ق�ل اإلب�اه��ي

وفي ال��لة   3».عّ�اد ال�ال�اذم م� ، وشذؤ�ان ال���وغ��تها ق�عان م�  «: فل����

�ه�د، إذ أراد ال�ات� أن ی�ّ�� ال و�اله�ا تع��ان) عّ�اد ال�ال(و) ذؤ�ان ال���(ك�ای�ان ه�ا 

  .    �ّ�هاشّ�ه� و��عه�، وق� فّ�ل ذ�� صفاته� و�أّنه تعّ�� ع�م ذ�� اس�ه� �غً�ا وت

 ذ�� صفات الّ��خ م��ـ� ع��همع�ض في و 
ّ
و�ان له ب�اٌن ی���ُّ م�  « :، قال الّ�افعي

وهي   4».عل�ها انق�ح� ج��ة الَفَل�ال��ق�ل �الّ�عاع ال�� ت�ام�� �ه ال��أة إذا  ه��ع

  . ال��يء ال�� ی�ع�� على وجه ال��أة، ف���و أك�� ج�اًال و�ش�اًقا الّ���شعاع ك�ا�ة ع� 

  :ف� الّ���ح�ه اللّ ال���ى �ه ی�ّل على مع�ى ال ی�دّ ع� الّ�ع���  -

  فــي حــ�ی�
ّ
 ی�ــ�ّ�� �ــه األعــ�اء، عــ� ت���ــا اإلب�اه��ــي

ّ
ال�ــي هــي جــ�ء مــ� عــال� إســالمي

وه�ه ت���ا ذات الّ�ـلف الّ�ـالح، فـي رفـع م�ـارك، و�قامـة شـعارك، واقفـة علـى صـ�ا�  «: قال
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  وال��� ال����ج ــــــــــــك�ا�ة ع� ال�ضع ال) أرّق م� الّ��ف(�ارة لعوت�ّ�ل ا 1».أرقَّ م� الّ��ف

  .وصًفا أبلَغ م� الّ�ع��� العاد����ق ب����ا، وجاء ه�ا الّ�ع��� 

 ع� رجل سّ���م�ل ه�ا الّ�ع��� ن��ه و 
ّ
 یه�ـ�� الو�ـ�ع� أّنـه  «: قال، ففي ح�ی� الّ�افعي

ك�ا�ة ع� ) أضاعه ساعة أو ساع���(والع�ارة  2».أضاعه ساعة أو ساع���إلى عقله إّال إذا 

  .�ان في حالة الوعي تام، وق� دّل� على ه�ا الّ�فه ال�� ی�قع اإلنالّ���ذهاب العقل �

 ق� وّ�فا ال��ّ��ات ال���عّ�ة  ،في خ�ام ه�ا ال����     
ّ
 والّ�افعي

ّ
ی��ّ�� ل�ا أّن اإلب�اه��ي

فأّدت ه�ه . تارة ل��ادة ال�ع�ى وض�ًحا، وتارة ل����� الع�ارة، وذل� ح���ا �ق���ه الّ��اق

ك�ا جعل� ال����ن . ال��ّ��ات أغ�اًضا عّ�ة أسه�� في ت�ث�� الّ�لة ب�� الّلف� وال�ع�ى

وه�ا أش�ه ����حّ�ة هادفة �ق�م . سة و���، فأق�ع� القار� وأرض�ه��ل إلى ال��لّقي ��ال

م�ّ�ل�ها ب�أد�ة أدواره� �إتقان، مع���ی� على د���ر وأز�اء ت��اس� وم�ض�ع ال���حّ�ة، 

�ال ال�ات��� ق� اس���ما ف��ن ال��ان ك�ا أّن . ف�لقى الّ��� ال��ل�ب واله�ف ال��غ�ب

���ه األك�� ورودا، م�ورا �االس�عارة وال��از وان�هاء ال���لفة ب��� م�فاوتة، ب�ءا �ال�ّ 

   .�ال��ا�ة، و�أغ�اض شّ�ى، أّدت ال�عاني ال�ق��دة ح�� الّ��اق

ه�ه الّ��ر ال��انّ�ة ل�ل�ٌل على تأّث� ال�ات��� �أسال�� ال��ان الق�آني  م�إّن اإلك�ار 

�ا ع� أف�اره�ا ح�ال �ل فعّ��ا في ��ا�اته .وال���ّ�، و�ب�اعه�ا في خل� أسال�� ج�ی�ة

الق�ا�ا، ���ال واسع ت�ل��ه ال��اع� ال���ای�ة ح��ًا م� حّ� و�غ�، وف�ح وح�ن، وِحل� 

كّل ه�ا . وس���ة، وت�ق��، وت����، و�شادةوغ��؛ وم�اقف حازمة م� م�ح، وذّم، ونق�، 

لها ال���� م� ل� ��� ل��ّث� في القار� تأث�ً�ا ق�ّ�ا ل�ال ه�ه األسال�� ال�ي ُ�فه� م� خال

  . ال�غ�� ال�� ���ل في �ّ�اته ال��ج وال��اه��
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مــ� خــالل هــ�ه الّ�راســة ال�ــي ت�اولــ� ف�هــا �ال��ــ� االل�ــ�ام فــي األدب ال�ــ�ی� وم�ــاه�ه 

، إضافة إلى ب�ان خ�ـائ� ال��ـ���ات 
ّ
 وم��فى صادق الّ�افعي

ّ
ع�� م�ّ�ـ� ال���� اإلب�اه��ي

، ت�ّصل� إلى
ّ
، و�الغي

ّ
، وت����ي

ّ
، وداللي

ّ
، وص�في

ّ
  :ما یلي الّلغ�ّ�ة في أدب�ه�ا، م� ص�تي

ن �ـان ه�ـاك فإ. �ق��ي االل��ام في األدب أن ���ن ذا فائ�ة م�جّ�ة تع�د �ال��� على األّمة -1

�ع�ـي الّ��ـات علـى أمـ� مه�ـا  -مـ� ح�ـ� الّ�أصـ�ل –اّتفاق م� الّ�قاد علـى أّن م�ـ�لح االل�ـ�ام 

قـي كان، �غّ� الّ��� ع� صالحه أو ف�اده، ف�قام ���ي بّ�� لي أّن االل��ام ال�ّ� ه� ال�� ی�ت

إلــى إصــالح ال����ــع، �عــ�ض م�ــ�الته، وت�ــ��� أدوائــه، وت��یــ� أع�ائــه، ثــّ� تقــ��� ال�لــ�ل 

  .وه�ا ما �ه� جل��ا ع�� األدی���. ال�اجعة ب��ج�ه الّ��ائح، واإلرشادات

 ی�ع� في مقاالته إلىوق� 
ّ
  :وج�ت اإلب�اه��ي

 ���� ت�ّخل ال���مة الف�ن�ـّ�ة فـي- 
ّ
والّ��ـ��� علـى  ت�ـ��� شـ�ونه الّ�فاع ع� الّ�ی� اإلسالمي

  .ال��ائ�ّ��� �الئ�ّ�ة م�ّ�فة؛ وم�ار�ة ال��ع وال��افات

  .�إح�ائها والع�ل على إن�اء م�ارس ل���ّ�ة الّ��ء عل�هاالّلغة الع��ّ�ة الّ�فاع ع� -

  ...إصالح ال����ع �ال��ّ�ق إلى م�اكل اج��اعّ�ة ان���ت ف�ه �الّ�الق وش�و� الّ�واج-

 ا�ـــان وقـــ�    
ّ
م�ـــاًال لألدیـــ� ال�ل�ـــ�م حـــ�� خـــاض فـــي الّ��اســـة رغـــ� قـــ�ان�� الّ�ـــل�ة إلب�اه��ـــي

، ف�عـّ�ض إلـى الّ�فـي والّ�ـ��، ول�ّ�ـه 
ّ
االس�ع�ارّ�ة ال�ي م�ع� ج�عّ�ة العل�اء م� الع�ل الّ��اسـي

 في م�فاه
ّ
  .رغ� ذل� م�ى في الع�ل األدبي

 فق� وجـ�ت ف�ـه األدیـ� ال�ّ�قـف الـ�اع  
ّ
ي الـ�� عـ�م علـى م�ار�ـة �ـل مـ� أّما ع�� الّ�افعي

  :حاول ال��اس ب��اب� األّمة، وم�اكل ال����ع، و�ان� ع�او�� ���ه �ّلها ت��ل ه�ه اله��م

ـــى فـــي ) ال��ـــاك��(ف��ـــاب  -  )الّ�ـــ�خ علـــي(م�اولـــة ل�قـــ��� الفق�ـــ� ��ـــ�رة م�ـــّ�فة إذ ت��ّل

ال��ـاة، وق��ـه  ال�ـي ت�فـي أن ��ـ�ن ال�ـال مع�ـار الّ�فـّ�ق فـيمعاني اإلن�انّ�ة الّ�ـام�ة 

 .ال�اردة في ه�ا ال��اب خ�� دل�ل على أّن ق��ة اإلن�ان في ج�ه�ه

ق�ـا�ا  حـ�ل�أج�ائه م���عـة مـ� ال�قـاالت ال�ـي ی���ـ�ر م�ضـ�عها ) وحي القل�(و��اب -

ال�ـ�أة فـ�عا إلـى سـ��ها ���ـاب العّفـة والّ�هــارة، و�لـى تعل��هـا �ـي ال ت�ـ�ن لق�ـة ســائغة؛ 
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، و�ـان ناصـً�ا ق�ا�ا الّ��اسة وال��ـ�ت�ّ�ث ع� ، و الفاضلة قخال�األودعا إلى ال��ّلي 

 .ح�ً�ا وناقً�ا أح�اًنا

عــ� �الغــة الّلغــة الع��ّ�ــة وان�قــاص صــ��ح مــ� م�انــة  دفــاعٌ ) علــى الّ�ــّف�د(وفــي ��ــاب  -

ـــة، حـــ�� نفـــى ع�ـــه الّ�ـــع� والف�ـــ� واّته�ـــه �الّ�ـــ�قة  ـــاد األدبّ� ـــاس م��ـــ�د العّق ال�اتـــ� عّ�

 .  ه�ا س�الٌ واالن��ال، و�ان ب��

دفاٌع ع� الع��ّ�ة ضّ� دعاة العاّمّ�ة، ورّد على األدی� �ه ) ت�� را�ة الق�آن(وفي ��اب  -

 م��ـ�ل، وأّن األخ�ـار الـ�اردة فـي القـ�آن ال�ـ��� عـ� 
ّ
ح��� ال�� زع� أّن الّ�ع� ال�ـاهلي

 .األم� الّ�ا�قة م���ك ف�ها

الّ���ار �أن�اعها سـ�اٌء ت�ـ�ار ال�ـ�وف علـى ت�ّ�� ال����� الّ��تي ع�� ال�ات��� ��اه�ة  -2

م���� ال�ل�ة نف�ها أو ت��ارها في الع�ارة أو ت��ار ال�ل�ة نف�ها أك�� م� مّ�ة، وق� أّث� هـ�ا 

 
ّ
ومــا أثــار ان��ـــاهي ت���فه�ــا ال�ل�ـــات . الّ��ــ�ار فــي األذن ل�ـــا لــه مــ� وقـــع وجــ�س م�ســـ�قي

وأّدت �ّلهـا دالالت أقـ�� ...) ل�ل، ضع�ـعتغلغل، زل�ل، ج(ال��ّ�رة ف�ها ح�فان ت�اعا م�ل 

  .م� أفعالها األصل�ة

لــ�� ال�ــات��� م�ــاًال واســًعا مــ� الــّ�الالت ال�ــي ت�ّدیهــا األســ�اء ال��ــ��� الّ�ــ�في شــغل  -3

، وتـارة علـى االسـ���ار، . ال���ّقة ال�ي وّ�فاها
ّ
فاس�ا الفاعل وال�فع�ل دّال تـارة علـى ال��ـي

والّ�ــفة ال��ــّ�هة أقــ�� داللــة مــ� اســ� الفاعــل إذ . االســ�ق�ال وتـارة علــى ال�ــال، وأخــ�� علــى

وقـ� اخ�لفـا فـي ت���ـف اسـ� اآللـة . ع�ف األدی�ان م�ى ی�ّ�فانها للّ�ع��� على الّ���ت والّ�وام

 ��ــ� علــى واقــع ال��ائــ�ّ� الــ�� �عــاني و�ــالت ال�ــ�ب ف�ــان ل�اًمــا عل�ــه أن 
ّ
كــ�ن اإلب�اه��ــي

 ف�ها ألّنه ���ً�ا مـا �ـان ��ـ�د و��ـف ح�ـاة األفـ�اد ی�ّ�ف أس�اء األسل�ة، ب���ا ن�ّ 
ّ
ع الّ�افعي

 
ّ
  . ال��مّ�ة في م���ع م�فّ�ح على الّ��ّ�ن الغ��ي

دالل�هـــا ال�ق�قّ�ـــة حـــ�� ســـ�دا ال�اضـــ�ة أّدت وّ�ـــف ال�ات�ـــان األفعـــال �أن�اعهـــا، فاألفعـــال  -4

 حقائ� تار��ّ�ة وقعـ� فعـال فـي ال�اضـي، و 
ّ
ح�ـ� دالالت خارجـة عـ� داللـة الـّ�م� األصـلي
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ــــة،  األفعــــال و  ...ال�اضــــي الق��ــــ�و ســــ�ق�ال وال�ــــال، علــــى اال� فــــ�لّ الّ�ــــ�اق والقــــ�ائ� الّلف�ّ�

��ا دّلـ� علـى ال�اضـي حـ�� ، دّل� على زم�ها األصلي وه� ال�ال أو االس�ق�ال ال��ارعة

ّعـ� صـ�غها مـ� فعـل األمـ�، واسـ� ال�ـي ت��  وأفعال األم�...)  ل�، �ان(اق��ن� �أدوات م�ل 

  . والفعل ال��ارع ال�ق��ن �الم األم�، فعل األم�، وال���ر الّ�ائ� ع� فعل األم�

وأّما ال����� الّ�اللي فقـ� بـ�زت �ـ�اه� داللّ�ـة ع�ـ� ال�ـات��� م�هـا ال��ـ���ة ب��ه�ـا م�ـل  -5

 
ّ
، وانفـ�د �ال����ك  ال��ادف والّ�خ�ل وال�عّ�ب وغ�� ال���اول، ب���ا اخ�ّ� اإلب�اه��ي

ّ
الّلف�ي

 �اإل
ّ
  . ت�اعالّ�افعي

الّ�ـ�ح والّ�ف�ـ�ل  فع�� ال�ات�ان إلى ت���ـف ج�ـل م�ّ��ـة ���ـ�ة ت�ّسـع� ���ّ��ـات بهـ� -6

واإلل�ــام �ــالف��ة ال�ــ�اد إ��ــالها لل��لّقــي، فقــ� اســ��ج�� ال��اضــ�ع ال�ــي ت�ّ�قــا إل�هــا ت���ــل 

�ــا�ا ال�ــي ت�ــّ� األّمــة وال����ــع والع�ا�ــف ال��ــل، خاّصــة ح���ــا عّ�ــ�ت �انفعــال عــ� الق

ك�ا أخ�ت ال��لة الّ���ّ�ة ق�ً�ا وافً�ا في ��ا�ات األدی���، ح�ـ� وّ�فاهـا . وال�ج�ان وال��ّ 

ـــل  ـــة هـــ�ه ال��لـــة فـــي أّنهـــا ُتلـــ�م القـــار� ب�قّ� مـــ� أجـــل إق�ـــاع القـــار� �أف�اره�ـــا، وت��ـــ� أهّ�ّ�

، )ج�لة ج�اب الّ�ـ��( ون���ة )ج�لة الّ���( مقّ�مة: وت��ی� الف��ة ألّن ت����ها م� ج�أی�

  .ت��ل ع�اص� اإلق�اع م� م��� وحّ�ة وت����

 لل��� واإلن�اء إلى أغـ�اض �الغّ�ـة ���ـ�ة اّتفـ� ال�الغّ�ـ�ن عل�هـا  -7
ّ
خ�ج الغ�ض األساسي

��ــ�ج عـــ� اإلخ�ــار إلــى األمــ�، والّ�هـــي،  -مــ�ال–وذ��وهــا فــي م�ّلفــاته� ال���لفـــة؛ فــال��� 

وت�هـ� . ُتفه� م� خالل الّ��اق والق�ائ� الّلف�ّ�ة، وم�لـه اإلن�ـاء �أن�اعـه ال���لفـة... يوالّ���ّ 

 فــي أّنه�ــا ی��ــادالن األدوار مــ� خــالل هــ�ه األ
ّ
؛ غــ�اضج�الّ�ــة األســل���� ال��ــ�ّ� واإلن�ــائي

في فق� وق� ذ��ت �ع� األغ�اض . االس�فهام على الّ�ق���، وال��� على أم� -م�ال–ف��ّل 

  .ال��� ن�ً�ا ل���تها وت�ّ�عهاه�ا 

 ا ��ـّ�ى أنـ�اع ال��ّ�ـ�ات وخاّصـة الّ����ـ� �ـال�فع�ل ال��لـ�، والّ����ـ��ـمهأّك� ال�ات�ـان �ال-8

  .، واله�ف م� ذل� ز�ادة قّ�ة ال�ع�ى، وت�س�خ الف��ة في الّ�ه�)ج��ع(و) كل(ال�ع��ّ� بـ 
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 لل��لــة أّد� أغ�اًضــا -9
ّ
�الغّ�ــًة ���ــ�ة م�هــا الّ���ــ��،  إّن العــ�ول عــ� الّ����ــ� األصــلي

وخــــ�م� هــــ�ه ... واالح�قــــار، والّ�ــــ���ة، والّ��ــــ���، والع�ا�ــــة وااله��ــــام، وم�اعــــاة الف�اصــــل

 
ّ
ك�ـا . الّ��اك�� ال��ی�ة �ف�ل الّ�ق��� والّ�أخ�� الّ�اللـة ال�ـي ال ���ـ� فه�هـا �ـالّ�ع��� األصـلي

لغـــ�ض الّ����ـــ� ) فـــي واالســـ���اءال�ّ (وّ�ـــف ال�ات�ـــان أســـل�ب الق�ـــ� ���ـــً�ا خاّصـــة ����قـــة 

  .وت���� األف�ار في الّ�ف�

اإل��ــاز واإل��ـــاب أســـل��ان م��ای�ــان ل�ـــ� م��ـــامالن، إذ ی�عّ�ــ� ال�اتـــ� حـــ�ف �عـــ�  -10

ــــالّلف� القل�ــــل وألغــــ�اض أخــــ�� م�هــــا م�اعــــاة الّ�ــــ�ع،  ــــة ل���ــــ�ل ال�ع�ــــى � ع�اصــــ� ال��ل

اإل��ــــاب فــــي م�اضــــع ت�ــــ��عي  ك�ــــا ی�ّ�ــــف... والّ��ــــ���، وت�ّ�ــــ� االشــــ�غال �ال��ــــ�وف

الّ�ف��ل في األمـ�، وأسـال��ه ���ـ�ٌة م�هـا ذ�ـ� ال�ـاّص �عـ� العـاّم، وذ�ـ� العـاّم �عـ� ال�ـاّص، 

  ...وت���� ال�ع�ى �الّ���ار، واالع��اض، واالح��اس

ثقافة األدی��� الّ�ی�ّ�ة واّ�العه�ا على شع� الع�ب ون��ه� جعاله�ا �ق���ـان مـ� �ـالم  -11

�ــّ��ان �المه�ــا ��ــع� العــ�ب وح��هــ� وأم�ــاله�، وذلــ� مــ� أجــل تق��ــة ال�ّ�ــة، ، و�هللا 

  .وتأك�� الف��ة، وت�ض�ح ال�ع�ى

 �ـــان م�لًعـــا �الّ�ـــ�ع  -12
ّ
���لـــف ال�ات�ـــان فـــي اســـ�ع�ال ال��ّ�ـــ�ات ال���عّ�ـــة، فـــاإلب�اه��ي

 االه��ام نف�ه به�ا ��نه
ّ
اه�ّ� �الف��ة أك��  وال��اس �أن�اعه�ا ال���لفة، ب���ا ل� ی�ل الّ�افعي

مــ� ج�ــال الّلفــ�، ل�ّ�ه�ــا اّتفقــا فــي ت���ــف الّ��ــاق وال�قابلــة فأّد�ــا أغ�اًضــا شــّ�ى �الّ�أك�ــ�، 

  .والّ��ض�ح، فالّ�يء ��ّ�ه ُ�فه�

أّما الّ��ر ال��انّ�ة فهي م��ة ال�ات��� ال�ي اشـ���ا ف�هـا، وقـ� أ�هـ�ا مع�ف�ه�ـا �أسـال��  -13

��ـ��ة لع�ارة قّ�ة ال�ع�ى وال��ال ال�اسع الـ�� ال ���ـ� لألسـال�� العلى اال��ان ال�ي ت�في 

 فــي أّنـــه وّ�ــف ال��ــان فــي �ـــّل . ت�ق�قــه
ّ
 اخ�لـــف عــ� اإلب�اه��ــي

ّ
وت�ــ�ر اإلشــارة أّن الّ�افعــي

 قّلــل مــ� الّ�ــ�ر ال��انّ�ــة حــ�� ت�ّلــ� ال��ضــ�ع م�ــه الّ�ع��ــ� 
ّ
م�ضــ�عاته، ب���ــا اإلب�اه��ــي

  .�اسة�أسل�ب م�اش� ���اض�ع ال�ّ 



 خاتمة
 

322 
 

ف�ـ� بـ�� ال��ـ���ات ن�ـ� أّن �ل�ه�ـا م�ـأّث� : ����ك ال�ات�ان في أم�ر و���لفان في أخـ��  -14

م��ّ�ع �الّ�قافة ال�ی�ّ�ة و�الم الع�ب، وع��ا �ال��اض�ع االج��اعّ�ة والّ��اسّ�ة نف�ـها، وأذ�ـ� علـى 

ــةتقابــل ال�ــي  )شــ�اب العــ�ب �ــا(ســ��ل ال��ــال مقالــة الّ�افعــي ال�ع��نــة   ال�ع��نــة  مقال
ّ
اإلب�اه��ــي

ال��ـــ��ن واحـــ� وهـــ� و�ن اخ�لـــف ال��ـــاد�، إّال أّن ) ال�ـــ�ا��لـــي ال��ائـــ�ّ� ��ـــا ت�ّ�لـــه  ابّ الّ�ـــ(

 أنهــى 
ّ
ن�ــائح م�ّجهــة للّ�ــ�اب، حّ�ــى أّن ال�قــال�� ی��ه�ــان �ع�ــارة ت��ــل ال�ع�ــى نف�ــه، فــالّ�افعي

ـــــ ــــ�ا رســــال���(مقالــــه ب ــــا شــــ�اب العــــ�ب اجعل ــــ: � ــــا أن ��� ــــ�ا الّ�ــــ�ق  ىإّم ــــا أن ت��ت ــــً�ا، و�ّم ، )ع��

ـــ   أنهاهــا ب
ّ
وع�ــاو�� هــ�ه ال�قــاالت ). !أو ال ت��نــ�ا !�ــا شــ�اب ال��ائــ�ّ� ه�ــ�ا ��نــ�ا(واإلب�اه��ــي

  :األخـــ�� تـــ�ّل علـــى هـــ�ا االشـــ��اك
ّ
أج��ـــة (، )فـــي م��ـــة فل�ـــ���(مقـــاالت م�ـــل  ف��ـــ� الّ�افعـــي

، )قّ�ـة زواج وفل�ـفة ال�هـ�(، )ع�ـ��ع�ـى الّ��اسـي فـي اللا(، )اجـ�الء الع�ـ�(، )ال��افع ال��ـ�ّ�ة

 م�ــل وتقابلــه 
ّ
مــ� (، )مع�ــى الع�ــ�( ، )�ــا م�ــ�(، )ع�ــ� األضــ�ى وفل�ــ���(مــا ��ــ� اإلب�اه��ــي

       .، وغ��ها)الّ�ّ�ان والّ�واج(، )وحي الع��

���لف ال�ات�ان في أم�ر ع�ی�ة ت�ور في ال�الـة الّ���ـّ�ة ل�ل�ه�ـا مـا أثّـ� علـى إن�اجه�ـا  -15

 ،
ّ
 قـــ� ناألدبـــي

ّ
�ـــأ فـــي أســـ�ة م��ـــ�رة ال�ـــال فـــي و�ـــ� �ـــان فـــي م�حلـــة تار��ّ�ـــة اّت�ـــ�� فـــالّ�افعي

 فقـ� ن�ـأ فـي ق��ـة فـي أسـ�ة م��اضـعة فـي �ـ�وف قاسـ�ة جــّ�اء 
ّ
ب�ـ�ا�ات الّ��ـّ�ن، ب���ـا اإلب�اه��ـي

 الـ�� ق�ـى �ـل وسـائل ال��ـاة
ّ
  ه�ـا م�ـلح مـ�بّ ورغـ� أّن �ل�. االحـ�الل الف�ن�ـي

ّ
إّال أّن الّ�افعــي

 ت�� في ال�اقع ال�ع��،  ،م�اض�ع ال��أة خاّصة في ش�ا�ه��ق 
ّ
ل�ل� �ان� مقاالت اإلب�اه��ي

  .ب���ا الّ�افعي زاد عل�ه ب����فه ال��ال
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  :ال�لّ�� �الّلغة الع��ّ�ة

 ال�ل��م : (��ّ�ل ه�ا ال��� ال��س�م         
ّ
خ�ائ� ال�����ات الّلغ�ّ�ة في األدب الع��ي

 وم��فى صادق الّ�ا –في الع�� ال��ی� 
ّ
 أن��ذج��م�ّ�� ال���� اإلب�اه��ي

ّ
  )- فعي

،  ال�ات���ل�راسة أدب  م�اولةً 
ّ
 و م��فى صادق الّ�افعي

ّ
ال�ل��م�� م��ـ� ال���� اإلب�اه��ي

 : م� ح�� م����ات الّلغة
ّ
، وال�الغي

ّ
، والّ�����ي

ّ
، والّ��في

ّ
، والّ�اللي

ّ
ه�ا بأردت وق� . الّ��تي

ه وم�ام��ه في في أع�اقه م� خالل م�اه�  ، والغ�َص الع�ل أن أبّ�� مفه�َم األدب ال�ل��م

 و 
ّ
 ك�ا�ات اإلب�اه��ي

ّ
ووحي القل�،  ؛ّولم�ّ��ة على مقاالت ع��ن ال��ائ� لأل ، الّ�افعي

 والّ��اب األح��، وأوراق ال�رد، وال��اك��، وح�ی� الق��، ورسائل األح�ان لل
ّ
   .�ّاني

م�عّ�دة، م�ها خلف��ه�ا الع��ّ�ة ل�واٍع ب�� ه�ی� األدی��� في ��� واح� ولق� ج�ع� 

اإلسالمّ�ة، وت�ّ�عه�ا ب�قافة دی�ّ�ة م��عها الق�آن وال�ّ�ة، و�ل�امه�ا ب��اث الع�ب شع�ه ون��ه، 

له�ا ن�� ت�ابها في ��فّ�ة ��ح أف�اره�ا . إضافة إلى إ��انه�ا �ق�ّ�ة إصالح ال����ع

لّ�اقي في ال��ا�ة وس�ل�ه�ا الّ�اجعة وأه�افه�ا وال�ل�ل ال�ي رأ�اها م���ة، و�ان األسل�ب ا

 .    لل�أث�� في ال��لّقي

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

 Cette recherche intitulée ( Les caractéristiques des niveaux 

linguistiques dans la littérature arabe engagée dans l’ère moderne- 

Mohammed El Bachir EL Ibrahimi et Mustapha Sadek Rafai comme 

modèle) représente un essai pour étudier la littérature des deux 

écrivains engagés, au point de vue des niveaux linguistiques : 

phonétiques, sémantiques, morphologiques, synthétiques et 

rhétoriques. 

À partir de ce travail, j’ai voulu donner une définition de ce que 

veut une littérature engagée, et d’approfondir dans ses différentes 

apparences et ses contenus dans les écritures d’El Ibrahimi 

notamment ses articles assemblés et publiés dans (Ouyoun El 

bassair) et Rafai  en se basant sur  ses grands œuvres tel que : 

Wah’y Al qalam ; Assahab Al Ahmar etc. 

J’ai fait l’étude des œuvres de ces deux écrivains pour 

différentes raisons : Pour  leur idéologie arabo-islamiques issue du 

sain Coran et de la Sunna, leur riche connaissance en patrimoine 

arabe et leur foi en la cause de la reforme communautaire. 

C’est pour cela, on trouve une similitude dans leurs idées, buts  

et solutions. Tout ça avec un style d’écriture audace et influent.      

            

 


