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العربي
سيمياء الحرف
ّ
ن�صرالدين
�شنّويف
ّ
جامعة اجلياليل الياب�س
بلعبا�س ـ اجلزائر

امللخ�ص
غني بال ّداللة ك ّلما ُح ّرف عن مكانه �ضمن الكالم �أو لغة اال�ستعمال .وما َي ِر ُد يف هذا املقال
احلرف
العربي ّ
ّ
أويل فيما يتع ّلق بتفعيل العالمة وا�ستي�ضاحها �ضمن ن�سق اجلملة بل الكلمة
جز ٌء ِمن ال
ٍ
حمدود من قراء ٍة �أو ت� ٍ
ال�سياق.
بل احلرف ويف ف�ضاء ّ
وان�سجاما مع معنى التّحريف �أو االنحراف ا ّلذي يحدث يف
فهذا العمل ير ّكز على داللة احلرف متا�ش ًيا
ً
الكلمة �أو اجلملة ب�سبب تغيرّ نوع احلرف �أو حركته.
خا�ص ب�أحكام التّالوة القر�آن ّية وما ميكن �أن نقر�أه ونت�أ ّوله
بالإ�ضافة �إىل هذا يرد يف املقال جانب
�صوتي ّ
ّ
العربي.
معان تتو ّلد ،وتعطي �صور ًة عن غنى هذا ال ّل�سان
من ٍ
ّ

الكلمات املفتاحية:

�سيميائ ّية ،حرف� ،سيمياء ،داللة ،معنى� ،أنرثبولوجيا.

http://journals.uob.edu.bh

171

Semat 3, No. 2, (May 2015)

Semiology of Arabic Letters
Chennoufi Nacereddine
Faculty djilali liabes sidi belabes

Abstract
The Semiology of Arabic letters is rich with Semiotic reading to some signs of the
vowels and consonants when converted at sound and writing levels.
The basic aim of this study is to present an anthropological idea linked with victory
and defeat (strengths and weaknesses).
This anthropological image is reflected in the Arabic speech, specially in Arabic
grammar of our ancestors.
This Semiotic reading is applied at two levels: - Acoustic level (phonetic) - Visual
level (The shape of writing the consonants and vowels and their positions).
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العربي
سيمياء الحرف
ّ
ن�صرالدين
�شنّويف
ّ
جامعة اجلياليل الياب�س
بلعبا�س ـ اجلزائر
()1

الإبقا ُء على لفظة�«)1سيمياء» �أو«�سيماء» على
�أ�صلها كما هي يف العرب ّية ال ُق ّحة ،ذلك لمِ َا فيها
ال�س ْح ُر
من
ٍ
دالالت �أقر ُبها �إىل �سياق اجلمال ّية ّ
العربي القومي
واال�ستمال ُة؛ فلي�س خف ًّيا ما يف ال ّل�سان
ّ
ال�سلوك.
املبني ِمن ت�أث ٍري على ال ّنفو�س والأذهان ّثم ّ
وقد ُو�صف �س ّي ُد الأنبياء حم ّمد �ص ّلى اهلل
وح ّجته وق ّوة
عليه و�آله و�س ّلم ب�أ ّنه �ساحر لبالغته ُ
ت�أثريه .وكان العرب منذ عهد ال ّنب ّوة «�إذا �سمعوا
كالما ُيعجبهم قالوا� :إنّ ِمن البيان َل ِ�س ْح ًرا ..وكانوا
ً
()2
ّ
ه«ال�سحر احلالل».
ن
�
أ
ب
عنه
يقولون
ّ
من دالالت هذه ال ّلفظة «�سيمياء -»..يفالعربي الأ�صيل -ما ُي�ش َهر يف �أ ّيامنا بعلم
القامو�س
ّ
وال�سيميائ ّيات والتّداول ّيات ،وما يتّ�صل به
ال ّداللة ّ
وا�ستخال�ص للمعنى انطال ًقا ِمن امللفوظ
ِمن تد ُّبر
ٍ
َ
تداول
(املنطوق) �أو امللحوظ (املكتوب) .فنجد
()3
املعاجم امل�صادر ّ
ِ(الطويل):
هذا البيت يف
ِ
ُغال ٌم َر َماه ُ
اهلل با ُ
حل ْ�س ِن ُم ْق ِب ً
ال	  
�سِ يم َيا ٌء ال َت ُ�ش ُّق على ال َب َ�ص ْر
 -1باحث يف ك ّل ّية الآداب وال ّلغات جامعة اجلياليل لياب�س �سيدي
بلع ّبا�س اجلزائر
� -2أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد
ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،م�ؤ�س�سة
ال ّر�سالة ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف
د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،ط2001 ،1م ،ج� ،8ص.277
(احلديث موجود يف كتب احلديث امل�شهورة).
� -3أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي (املتوفى:
املخ�ص�ص ،دار �إحياء الرتاث العربي – بريوت ،حتقيق
458هـ)،
ّ
خليل �إبراهم جفال ،ط1996 1م ،ج� ،5ص.14
http://journals.uob.edu.bh

و«�سي َماء» و«�سيمياء»
«�سي َما» ِ
َعجيم ِ
وجن ُد عند ت ِ
ا�ستدال َلهم  -بالإ�ضافة �إىل هذا البيت  -بقوله
()4
ال�س ُجو ِد﴾،
تعاىل�ِ ﴿:سي َماهُ ْم فيِ ُو ُج ِ
وههِ م ِّمنْ �أَ َث ِر ُّ
وت�أتي ك ّلها مبعنى «العالمة» ال ّدا ّلة على ُح ْ�س ٍن �أو
«...وال�سيما
خ�شوع �أو َ�س َه ٍر �أو كَثرْ َ ِة و�ضوءٍ و�صال ٍة
ِّ
ٍ
()5
ال�سيمِ ياء»..
ا ْل َع َ
وال�سي َماء بامل ّد َو َك َذ ِل َك ِّ
الم ُةِّ ...
و ُي َح ُال يف تفا�سري القر�آن الكرمي عند الوقوف
الكلمات
على «�سيماهم–�سيما�ؤهم» �إىل هذه
ِ
نف�سها.كقولهَ ﴿ :ت ْع ِر ُف ُهم
ال�صيغ ِ
ال ّث ِ
الث بهذه ّ
لحْ َ ً ()6
َ
ا�س ِ �إ افا﴾.
ِب ِ�سي َماهُ ْم َال َي ْ�س�أ ُلونَ ال َّن َ
«تو�سم-
و ي�أتي ِمن ا�شتقاق «و�سم» لفظ ُة ّ
تو�س ٌم» ،وفيه معنى القراءة وال ّت�أويل
يتو�سم – ُم ّ
ّ
ا ّلذي نعرفه يف زمننا؛ فعند تف�سري قوله تعاىل�﴿ :إِنَّ
فيِ َذ ِل َك لآ َي ٍات ّل ْل ُم َت َو ِّ�سمِ نيَ )7(﴾.جند معنى ال ِفرا�سة
ّب�صر واال�ستدالل بالأَمارات ،وال ّنظ َر َة املخرتق َة
والت ُّ
ّ
للح ُجب والأ�شكال الظاهرة ،والقادر َة على الو�صول
ُ
�إىل مكنونات الأ�شياء .ويف هذا املجال ُي ّ
�ستدل
� -4سورة الفتح ،من الآية ( .29وتُقر�أ بفتح امليم مدًّا وبالتّقليل
وبالإمالة ،و� ً
«�سي َما�ؤُهُ ْم» .وبهذه تتن ّوع الدّاللة رفع ًة وتوا�ض ًعا
أي�ضا ِ
وخ�ضوعا)
ً
� -5أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي (املتوفى:
املخ�ص�ص ،دار �إحياء الترّ اث العربي – بريوت ،حتقيق
458هـ)،
ّ
خليل �إبراهيم جفّال ،ط ،1996 ،1ج� ،5ص.14
� -6سورة البقرة ،من الآية �/.273سورة الأعراف /من الآية
َ (46ي ْع ِر ُفونَ ُك ًّال ِب ِ�سي َماهُ ْم) والآية َ ( 48ي ْع ِر ُفو َن ُه ْم ِب ِ�سي َماهُ ْم)/.
�سورة حم ّمد ،من الآية َ ( .30و َلو َن َ�شاء َ أل َر ْي َنا َك ُه ْم َف َل َع َر ْف َت ُهم
ِب ِ�سي َماهُ ْم)�/سورة ال ّرحمن ،من الآية ُ ( .41ي ْع َر ُف المْ ُ ْج ِر ُمونَ
ِب ِ�سي َماهُ ْم).
� -7سورة احلجر ،الآية .75
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بوي ّ
ا�س َة المْ ُ�ؤ ِْم ِن؛
باحلديث ال ّن ّ
ال�شريف« :ا َّت ُقوا ِف َر َ
()8
هلل!»
َف ِ�إ َّن ُه َي ْن ُظ ُر ِب ُنو ِر ا ِ
ومن �أ�سباب اختيار ا�ستعمال ال ّلفظة القامو�س ّية
عي لتقدمي
 مبا يوافق ال ّداللة احلداث ّية ّال�س ُالعرب ّية ب�صورتها ا ّلتي ت�ستح ّقها؛ �إذ هي لغة �إ�شارة
بال ّدرجة الأوىل ،ويف وم�ضات الإلهام والإ�شراق
عند املت�ص ّوفة ت�شتهر مقولتهم« :الإ�شارة ُتغني
عن العبارة» ،يقول ّ
بلي(•«َ :)9من عرف الإ�شار َة
ال�ش ُّ
()10
ح ّل َل ُه ا�ستما ُع العبارة» يقول هذا املعنى – وقد
ال�سماع ُ -مداف ًعا عن نظرته الفل�سف ّية/
�سئل عن ّ
ّ
التّ�ص ّوف ّية يف اخرتاق الباطن وجتاهل الظاهر
بيب بالإ�شارة يفهم»
ا ّلذي قد يوهم ...وعبارة «ال ّل ُ
لي�ست جمهولة يف هذا املجال ...ومنهم َمن ذهب
بعيدً ا يف �سرب الأغوار ومطاردة الأوهام والأفهام
من خالل عوامل احلروف حتّى ا�شتهروا بت�سمية
«احلروف ّيني» و�ص ُعب تل ُّقف ت�آويلهم .نقر�أ يف
معر�ض الكالم عن �أحدهم (املريزا علي حم ّمد
ر�ضا ّ
ال�شريازي (1819ـ  1850م) عبارة« :وا�شتغل
ال�صوفية وال ّريا�ضة ال ّروحانية
بدرا�سة كتب ُّ
وخا�صة كتب ا ُ
حل ُروف ّيني وممار�سة الأعمال
ّ
()11
الباطن ّية املتعبة».
غني بال ّداللة يف
واحلرف يف الكالم
العربي ّ
ّ
�صوت نطقه ،ويف ّ
خط كتابته ور�سمه؛ وقد �سمعنا
� -8أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن �إ�سحاق بن مو�سى
بن مهران الأ�صبهاين (املتوفى430 :هـ) ،حلية الأولياء وطبقات
الأ�صفياء ،دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،د ت  ،ج،4
�ص  /.94انظر (ي) الترّ مذي حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى
بن ّ
ال�ض ّحاك� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ)� ،سنن الرتمذي� ،شركة
مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي احللبي –م�صر ،حتقيق وتعليق
�إبراهيم عطوة عو�ض املدر�س يف الأزهر ال�شريف ،ط1975 ،2م،
ج� ،5ص.298
ال�شبلي� ،شيخ مت�ص ّوف زاهد
�-•9أبو بكر دلف بن جعفر بن يون�س
ّ
ا�سي (ولد يف �سامراء عام  247وتويف عام 334هـ)
من الع�صر الع ّب ّ
الق�شريي عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك (املتوفى:
-10
ّ
465هـ) ،الر�سالة الق�شريية ،دار املعارف ،القاهرة ،حتقيق الإمام
الدكتور عبد احلليم حممود ،الدكتور حممود بن ال�شريف ،ج� ،2ص
510
 -11املو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�صرة،
الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي ،دار الندوة العاملية للطباعة
والن�شر والتوزيع� ،إ�شراف وتخطيط ومراجعة :د .مانع بن حماد
اجلهني ،ط 1420 ،4هـ ،ج� ،1ص 409
ّ
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بي حم ّمد �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم «�أَ َنا
قول ال ّن ّ
()12
�أَ ْف َ�ص ُح َمنْ َن َطقَ ِب َّ
ال�ضا ِد»  ،فال ُيعقل �أن ُتطلق
هذه العبارة ِمن فم نبيءٍ خبري ّثم ال يكون لها
�أبعاد ..وهذا ينطبق � ً
أي�ضا على قوله �ص ّلى اهلل عليه
و�آله و�س ّلم «�أوتيتُ جوامع الكلم» وما يعرف يف فنّ
البالغة من قدرة على الإيجاز والإملاح والإ�شارة
وال ّرمز...
املجازي (كجزءٍ ) -يعني
واحلرف  -باملعنى
ّ
الب�شري
الكلم َة الواحدة �أو الكالم ُمطل ًقا .والكالم
ّ
يف ح ّد ذاته ال ينبغي �أن يخلو من جوهر املعنى
لزاما �أن ي�ش ّكل
ال�سبب كان ً
وعمق الفكرة .ولهذا ّ
ُ
احلرف عالم ًة دا ّلة على املعنى .وذلك بح�سب
تمَ َ ْو ُ�ضعه يف ال ّن�سق وان�سيابه مع �سياق املعنى.
ومن بني امليزات اجلميلة واجلليلة �أنّ احلرف
العربي عندما ُيل َفظ يت�سا َوق �صوتُ نطقه مع
ّ
املعنى وي�ش ّكل «مونوتونيات»( ،)13وت�صبح فيه
احلرك ُة (حركة خمرج احلرف وا�ضطرابه به
�أو مروره عليه ،و�صورة ر�سمه مع هذه احلركة)
ال�سياق ا ّلذي تن�شط فيه
حامل ًة لدالالت وفق ّ
ال�صيتات ،وتكون
املعاين وتلتب�س وتتل ّب�س فيه بتلك ّ
املورفيمات والفونيمات يف تن ّوع تراكبها يف الكلمات
– بل هي بح ّد ذاتها �ضمن ذلك الترّ كيب  -حقوال
كي والقراءة
ال�صطياد املعنى عند التّل ّقي ال ّذ ّ
املحتج...
الواعية واملتذ ّوقة والت�أويل
ّ
اخلو�ض يف التّنا�سق واالن�سجام
وينبغي– قبل
ِ
العربي
ما بني �صورة ال�صوت وال ّر�سم للحرف
ّ
واملعنى املمكن واملحتمل فه ُمه -ال ّنظ ُر يف معاين
«حرف»( )14وا ّلتي منها:
 �أنّ احلرف يكون مبعنى ال ّلغة� ،أي �أ ّنه جزءٌ
معروف يف
من ك ّل ويرمز �إىل هذا الك ّل .وهذا
 -12الزّرك�شي �أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل بن بهادر
ال�شافعي (املتوفى794 :هـ) ،اللآلئ املنثورة يف الأحاديث امل�شهورة
املعروف بـ (التذكرة يف الأحاديث امل�شتهرة) ،دار الكتب العلمية –
بريوت ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر عطا ،ط� ،1986 ،1ص.160
 -13بالأعجم ّية »monotonies« :وتعني ان�سجام وتوافق �صوت
الكلمة مع معناها.
 -14انظر (ي) �أحمد زرقة� ،أ�سرار احلروف ،دار احل�صاد لل ّن�شر
والتّوزيع ،ط ،1993 ،1من �ص�11إىل .14
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البالغة العرب ّية باملجاز املر�سل بعالقة اجلزئ ّية
كما هو ال�ش�أن عند الق�صد بحرف ّ
ال�ضاد �إىل
العرب ّية كامل ًة.
 ويكون احلرف مبعنى ّالط َرف واجلانب
ا�س َمنْ َي ْع ُب ُد
والناحية ،ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :و ِمنَ ال ّن ِ
َ
اهلل َعلى َح ْر ٍف﴾(� )15أي مائال لي�س م�ستقي ًما على
حال واحدة ،ولهذا يتوا�صل ن�سق الكالم يف �سياق
نف�سي للمنافقني يف نف�س الآية ﴿ َف�إِنْ �أَ َ�صا َب ُه َخيرْ ٌ
ّ
َ
َ
َ
ٌ
ْاط َم�أَنَّ بِهِ و �إِنْ �أ َ�صا َب ْت ُه ِف ْت َنة ا ْن َقل َب َعلى َو ْجهِ ِه.﴾...
 ومعنى حتريف القلم تعديله ،وحتريفالكلم تغيريه ،وحتريف العني تكحيلها ،احلرفة
اخت�صا�ص بعمل ما...
وبتدقيق ّ
النظر وتع ّمق القراءة يف معاين هذه
املادّة «ح ر ف» نفهم �أنّ املعنى امل�شرتك بني جميع هذه
ال ّتفريعات واال�ستعماالت هو امليل �إىل ناحية �أو �أخرى.
وبهذا الفهم ن�صل �إىل نتيجة منطق ّية يف
من�سقة بطريقة مع ّينة
ا�ستعمال الكالم لأ�صوات ّ
مييل بها املعنى �إىل جهة ما ب�سبب تغيرّ هذا
أبجدي-
ال�صوت .ونفهم �أنّ هذا احلرف-باملعنى ال ّ
ّ
ال�صوت امل�س ّمى
�سينحرف معناه بح�سب تب ّدل ّ
باحلركة .وبهذا �سيكون احلرف حق ًال النحراف
فهم هذه التّ�سمية
املعنى وانزياحه ..ولهذا ينبغي ُ
على نحو كونه جمال انحراف املعنى وفق ن�سق
ال�سياق املرتاكبة
الترّ كيب للكلمة الواحدة ووفق ّ
فيه ُجم ُل احلروف والكلمات امل�ش ّكلة لها يف تناغم
املنطقي.
الكالم وان�سياق ال ّلغة
ّ
بل �سيكون الكالم يف هذا املجال � ً
أي�ضا عن
وثنائي
أحادي
مق�سم �إىل � ّ
احلرف بح ّد ذاته كما هو ّ
ّ
ورباعي )16(.و�سيكون لك ّل واحد من هذه
وثالثي
ّ
ّ
احلروف معناه وفق متو�ضعه يف الكالم.
احلج  ،الآية 11
� -15سورة ّ
ّ
نائي مثل «يف-مل
ث
وال
ّاء»..
ت
وال
والباء
«الهمزة
مثل
أحادي
 -16ال ّ
ّ
ّ
ّ
باعي مثل
ر
وال
ذا»...
�
إ
أما-
�
أال-
�
«
مثل
الثي
ث
وال
إن»....
– لن -كم�-
ّ
ّ
ّ
«لوال -حتّى -لوما .»....والأحادي حروفه مفردة ،والباقية حروفها
مر ّكبة(.انظر(ي) ال ّرما ّ
حوي
علي بن عي�سى ال ّن ّ
ين �أبا احل�سن ّ
(توفيّ 384هـ) ،معاين احلروف ،حتقيق عبد الفتاح �إ�سماعيل
ال�شروق لل ّن�شر ّ
�سلبي ،دار ّ
والطباعة وال ّن�شر جدّة ،ط1981 ،3
من�ص�32إىل .133
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ويف العرب ّية ال يقت�صر الكالم على هذه
احلروف (�أي التّي تمُ يل املعنى وحت ّركه �إىل
وجه ٍة ما) ،بل يتجاوز �إىل حركات هذه الأبجد ّية.
والكالم هنا ينبغي �أن يتجاوز �إىل ما ُيطلق عليه
ُ
وال�صوامت والأبعا ِد ا ّلتي ميكن قراء ُتها
وائت
بال�ص
ّ
ّ
عن طريقها.
ومن �أمثلة هذه املعاين وهي كثرية:
كرت «عباد» مب ّد الفتّحة عن طريق
 ما ُذ ْالألف �إ ّال د ّلت على رفعة قدرهم �أودخولهم يف
عموم ال ّنا�س ،ويف احلالتني مل يبتعدوا عن كونهم
ّ
مف�ضلني ﴿ َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آ َد َم َو َح َم ْل َناهُ ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ
َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْق َناهُ م ِّمنَ َّ
ات َو َف َّ�ض ْل َناهُ ْم َع َلى
الط ِّي َب ِ
ً ()17
َك ِث ٍري ممِّ َّ نْ َخ َل ْق َنا َتف ِْ�ضيال﴾.
وك�أنّ هذه الألف ت�شري �إىل عظمة الإن�سان،
أخ�ص عندما يعبد ر ّبه؛ فهي – على م�ستوى
وبال ّ
ال�صوت بفتح
ال�صوامت ميت ّد ِب َها ّ
ال�صوت – من ّ
ّ
الفم مع الإطالق .ويف هذا الإطالق ان�سجا ٌم مع
ّ
ياق هو العبادة وال ّذلةّ
ال�س ُ
حالة العبد – ما دام ّ
واال�ست�سالم – ِمن ال ّذهول يف ح�ضرة ال ّر ّب ع ّز
وج ّل.
ولهذا ا�ستحقّ ه�ؤالء العباد  -بهذه العبادة
ال�سليمة � -أن
واالن�سياق والتّناغم مع فطرتهم ّ
يكونوا يف املنزلة العليا .وما ّ
يدل على هذه ال ّرفعة
وين�سجم معها ما ينبغي مالحظتُه من �أنّ هذه
الألف – على م�ستوى ال ّر�سم والكتابة  -ت�شري �إىل
الأعلى.
ولن يكون هذا َ
إ�سقاطي؛
واهم �أو �
حم�ض ت� ٍ
ٍّ
أويل ٍ
ولنا يف فوا�صل(� )·18سورة الكهف �أبرع مثال يف
القدر؛ �إذ
االن�سجام واالتّ�ساق بداللة ال ّرفعة و عل ّو ْ
تنتهي �آيا ُتها بهذه الألف ،وهي مت�ساوقة مع توحيد
املعبود �سبحانه.
وما ي�ؤ ّكد هذه ال ّداللة ما ورد ذك ُره يف �آيات
مما هو نقي�ض ما اختاره الفتي ُة� ،أي
ال�سورة ّ
هذه ّ
 -17الإ�سراء الآية 70
ال�سجع يف البالغة العرب ّية بالفا�صلة يف القر�آن الكرمي
 -·18عوي�ض ّ
بال�سحر وال ِعرافة.
الرتباطه ّ
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ّم�سك باهلل ع ّز وج ّل (وهو الأعلى) ،بينما اختار
الت ًّ
غريهم َما هو دونه من �آلهة يعبدونها .وينبغي هنا
االنتباه �إىل ا�ستعمال القر�آن الكرمي لفظة «من
ال�سورة .وحتّى �سب ُقها بحرف
دونه» مك ّرر ًة يف هذه ّ
اجل ّر ِ«من» وجعلها منطوق ًة بك�سرتني « ِنـ ِه» يت�سا َوق
القوم الأدنى،
مع هذه ال ّداللة وي�ؤ ّكدها؛ فقد اختار ُ
فنا�سبهم �أن يكون نطقُ مو�ض ِع �إيراد �سياق ّ
ال�شرك
مو�سوما بالك�سر �أو اجل ّر �أو اخلف�ض .وهذه الألفاظ
ً
العربي -حتيل �إىل
النحو
يف
امل�ستعملةالثة
ال ّث
ّ
حالة االنك�سار وال ّذ ّلة ،لكن لي�س باملعنى املرتبط
بعبود ّية َمن ي�ستحق العبود ّية ويرتفع بها قدره.
فقدرهم ّ
بال�شرك �سيزداد و�ضاع ًة.
وهنا ينبغي ال ّت�أكيد على �أنّ الك�سرة لي�ست يف
ك ّل حال ّ
تدل على اخل�ضوع وال ّذ ّلة مبعنى االنهزام ّية
وال�صغار .ففي هذا املثال «دو ِن ِه» يجدر التّذ ُّكر �أنّ
َّ
ّ
هذه الهاء – هاء ّ
ال�ضمري املتّ�صل  -تتعلق باهلل
�سبحانه ،و�أنّ �أ�صلها يف تركيب الكلمة «هو»،
و�إّمنا ك�سرت ب�سبب جماورتها حلرف مك�سور.
ولنا يف �أحكام التّالوة مناذج يف ترقيق احلرف
وا�ستفاله(� )19إذا �سبق بك�سر �أو �إمالة َب ْل َه �إذا كان
نف�سه مك�سو ًرا (كال ّراء).
هو ُ
ونقر�أ يف هذه الأحكام مثل هذه العبارات :الفتح
ّ
وال�ض ّم ُموجب للتّفخيم ،والك�سر ُموجب للترّ قيق يف
حكم ال ّراء ،ف�إذا كانت �ساكنة ي�ؤ ّثر على تفخيمها ما
أومفتوحا ،وعلى ترقيقها مك�سو ًرا ..
م�ضموما �
قبلها
ً
ً
ف�إذا كان ما قبلها �ساكنا ي�ؤ ّثر عليها تفخي ًما وترقي ًقا
ما قبله مثل «فرعون» ..ف�إذا كان بعد ال ّراء حرف
ا�ستعالء ()·20ال ب ّد من تفخيمها و�إن �سبقت بك�سر
«فرقة� -إر�صادًاَ -لباملر�صاد -قرطا�س) ّ
وتفخم
�إذا كان قبلها همزة و�صل..وتر ّقق �إذا �سبقت بياء
�ساكنة َ
ري».....
«خيرْ َ -خ ِب ٌ
ال�صيغ
َ
واملالحظة ّ
املمح�صة يف دالالت هذه ّ
ّ
ال ّلفظ ّية النطق ّية  -الواردة بحر�ص �شديد يف
 -19انظر (ي) معنى اال�ستعالء واال�ستفال يف:عبد الفتاح بن
ال�سيد عجمي بن ال�سيد الع�س�س املر�صفي امل�صري ال�شافعي
(املتوفى 1409 :هـ)،هداية القاري �إىل جتويد كالم الباري ،مكتبة
طيبة ،املدينة املنورة ،ط 2د ت ،ج� ،1ص .81
ُ -·20جمعت يف ( خ�ص �ضغط قظ)
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�أحكام التّالوة  -ال ب ّد �أن جتعل القارئ يبحث يف
املعاين املمكنة واملحتملة من ورائها ،وا ّلتي تثبت
العربي.
تناغ ًما ال نظري له يف ال ّل�سان
ّ
وينبغي ال ّنظر بتد ّبر وقراءة يف داللة هذه
امللفوظات العرب ّية ا ّلتي �أ ّكد القر�آن الكرمي
م�صداق ّيتها وقيمتها عندما وافق لهجات العرب يف
بي حم ّمد �ص ّلى اهلل عليه
ال ّنزول بها ،وقد �أ�شار ال ّن ّ
ُ
َ
ْ
َ
و�آله و�س ّلم �إىل هذا بقوله�« :أ ْن ِزل ال ُق ْر�آنُ َعلى َ�س ْب َع ِة
�أَ ْح ُر ٍفِ ،ل ُك ِّل َح ْر ٍف ِم ْن َها َظ ْه ٌر َو َب ْطنٌ » )21(.وهذا
القول احلكيم ي�ؤ ّكد � ً
أي�ضا على �إمكان ّية بل �ضرورة
ال ّت�أويل والتّد ُّبر لآي القر�آن الكرمي ودالالت حروفه،
وذلك �إذا انتبهنا �إىل قوله « ِل ُك ِّل َح ْر ٍف ِم ْن َها َظ ْه ٌر
َو َب ْطنٌ ».
ومما َيلفت االنتباه يف �سورة الكهف بل يف
ّ
القر�آن الكرمي �أ ّنه ما ُوجدت هذه ال ّلفظة «من
دونه» �إ ّال وكان يف �سياقها �صوتان من�سجمان مع
حالة الق ّوة والعل ّو يف مقابل ّ
ال�ضعف واالنهزام ّية.
احلالة الأوىل لن تكون �سوى يف ّ
�صف �أهل الإميان
�صف ّ
والتّوحيد .واحلالة ال ّثانية يف ّ
ال�شرك و�أهله.
ال�صوتان هما هذه الألف �إطال ًقا �أو
هذان ّ
ّ
رب العاملني
و�ص ًال للفتحة  -يف حال تعلقها باهلل ّ
ّ ،وال�ض ّم ُة – عالمة ال ّرفع وال ّرفعة  -والواو -مدًّا
ً
لها – داللة على قهر اهلل للم�شركني وت�أكيدً ا على
مغلوب ّي ِتهم..
الكالمي جند ما ي�ؤ ّكد �صورة
ويف ذات ال ّن�سق
ّ
جم�سد ًة يف
َّ
ال�صغار الوا�سم َة للم�شركني ،جندها َّ
أخ�ص ويف يا ِء م ّد لها ويف ال ّن�صب
الك�سرة على ال ّ
بعالمة الفتحة – داللة على املفعول ّية واملغلوب ّية–
كما يف قوله �سبحانه﴿ :ا َّت ِب ُعو ْا َما �أُ ِنز َل �إِ َل ْي ُكم ِّمن
()22
َّر ِّب ُك ْم َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ِمن دُو ِن ِه �أَ ْو ِل َيا َء َق ِلي ً
ال َّما ت ََذ َّك ُرونَ ﴾
�أو قولهَ ﴿ :ولاَ يمَ ْ ِل ُك ا َّل ِذينَ َي ْد ُعونَ ِمن دُو ِن ِه َّ
ال�ش َف َاع َة
� -21أبو يعلى �أحمد بن علي بن امل ُثنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل
التميمي ،املو�صلي (املتوفى307 :هـ) ،م�سند �أبي يعلى ،دار امل�أمون
للرتاث  -دم�شق ،حتقيق ح�سني �سليم �أ�سد ،ط ،1984 ،1ج� ،9ص
.278
� -22سورة الأنبياء الآية  ( 3مالحظة فتحة املفعول به على الهمزة
«�أوليا َء»).
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ِ�إلاَّ َمن َ�شهِ َد ِبالحْ َ قِّ َو هُ ْم َي ْع َل ُمونَ ﴾( ،)23ويف الألف
– َ
حال تع ّلقها باملعبودات غري اهلل – كما يف قوله
تعاىل�ِ ﴿ :إن َي ْد ُعونَ ِمن دُو ِن ِه ِ�إ َّال ِ�إ َناث ًا َو ِ�إن َي ْد ُعونَ
ِ�إ َّال َ�ش ْي َطان ًا َّم ِريد ًا ﴾( ،)24ويف وجود ما ينفي منح
القدرة وال ّن�صرة عند عبادة الآلهة دون اهلل
�سبحانه كما يف حرمانهم من ّ
ال�شفاعة (الآية86
من �سورة اجلنّ ) ،وكما يف قوله تعاىلَ ﴿ :وا َّل ِذينَ
ت َْد ُعونَ ِمن دُو ِن ِه َال َي ْ�ست َِطي ُعونَ َن ْ�ص َر ُك ْم َوال �أَن ُف َ�س ُه ْم
َي ْن ُ�ص ُرونَ ﴾...
ومما ّ
يو�ضح وي�ؤ ّكد هذه ال ّداللة التّنوينُ ال ّناجت
ّ
َ
ً
ً
َ
َ
ا-م ِريدً ا) .ولنقت�صر
عن التّنكري (�إِناثا�-ش ْيطان َ
ال�سابقة! فهو ّ
يدل على حتق ٍري �إذا
على الأمثلة ّ
كان يف �سياق العذاب والإذالل ملن حاد عن فطرته
واختار عبادة غري العظيم �سبحانه .ويحمل هذه
خا�صة �إذا ارتبط بحركة الك�سر ،كما
ال ّداللة ّ
َ
ا�س َعلىَ
َ
يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولت َِج َد َّن ُه ْم �أ ْح َر َ�ص ال َّن ِ
«ح َيا ٍة» نكرة ويف نف�س
َح َيا ٍة﴾( )25فذكرت لفظة َ
الوقت مك�سورة .واملعنى من�سجم مع حالتهم .ويف
املقابل جند كلمة َّ
«ال�ش َف َاع َة» مع ّرفة ِبـ «ال» داللة
على قيمتها يف ذاتها ،ولك ّنها م�سحوبة منهم
ب�سابقها «لاَ يمَ ْ ِل ُك.»..
ومما يزيد هذه ال ّداللة ت�أكيدً ا وجو ُد فتحة
ّ
املفعول به –املحيل �إىل املغلوب ّية  -يف لفظة امل�ضاف
ا�س» ّثم تك ّررها
«�أَ ْح َر َ�ص» وك�سرة امل�ضاف �إليه «ال َّن ِ
ال�سياق تنبغي مالحظ ُة حالة
يف َ
«ح َيا ٍة» ..ويف ذات ّ
ّ
يتم�سكون ب� ّأي
ال�ضعف واخلوف عند ه�ؤالء ا ّلذين ّ
والعجيب
�شيءٍ ليبقوا على قيد احلياة �أيِّ حياة.
ُ
أحر�ص» امل�ضاف ال ت�ستغني
يف االن�سجام �أنّ كلمة «� َ
«ح َيا ٍة» ،بل تت�ش ّبث بها .وهي �صورة نحو ّية
عن كلمة َ
من�سجم ٌة مع حالتهم ال ّنف�س ّية ّ
ال�ضعيفة وامل�ستكينة.
فكرة الغالب واملغلوب لها ب�صماتها يف جعل
امل�ضاف �إليه جمرو ًرا ،لك ّنها مغلوب ّية اكت�سبت طاب ًعا
� -23سورة اجلنّ الآية ( 86مالحظة الفتحة على التّاء ّ
«ال�شفاع َة»
و�سحب ال ّن�صرة وال ّنجاة منهم )..
� -24سورة ال ّن�ساء ( 117مالحظة الألف بعد فتحة املفعول به و نعته
« �إنا ًثا –�شيطا ًنا– مريدً ا)
� -25سورة البقرة من الآية 96
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اجتماع ًّيا وخ�ضعت لقانون ّ
االجتماعي
ال�ضمري
ّ
ا ّلذي فر�ض كرم ّ
ال�ضيافة ،فيتح ّول �صاحب
ال ّدار (امل�ضاف �إليه) �إىل خا�ضع خلدمة ّ
ال�ضيف
(امل�ضاف) .فداللة املغلوب ّية هذه (يف ك�سرة
الق�سري ،بل
القهري
امل�ضاف �إليه) لي�ست باملعنى
ّ
ّ
اختيا ًرا لرفعة الكرمي و�سمعة الأخالق الفا�ضلة.
فالق�صد من هذا �أنّ الكرمي «امل�ضاف �إليه» ال ب ّد
�أن يكون يف خدمة ّ
ال�ضيف ال ّنزيل عنده «امل�ضاف».
وقد �شاع عند العرب القول «�س ّيد القوم خادمهم».
وهكذا كانت الك�سرة من�سجمة مع حالة التّوا�ضع/
اخلدمة/ال�سيادة.
ال ّرفعة� ،أو
ّ
ولننظر يف مثال ﴿ َو ِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن﴾! ّ
ال�ض ّمة على
دال ِ«ع َبادُ» والألف من�سجمتان مع رفعتهم ،وكذلك
يف م ّد امليم بالألف يف «ال َّر ْح َم ِن»� ..أ ّما الك�سرة
ف� ً
أي�ضا من�سجمة مع حالتهم من اخل�ضوع له
�سبحانه .وهي مك ّملة ملعنى ال ّرفعة عن طريق هذه
العبادة� ،إذ �أ�ضافهم اهلل �إليه ورفع من �ش�أنهم.
ومع هذا ينبغي احلذر من الوقوع يف اخللط
والهرطقة .وينبغي ملن ي�سعى لال�شتغال على
املعنى ومطاردته والإم�ساك به �سلي ًما �أ ّال يخرجه
عن �سياقه و�أن يكون على دراية بن�سق الكالم وفنّ
تركيبه وحت ّرف املعنى مع تغيرّ هذا الترّ كيب.
بي حم ّمد �ص ّلى اهلل عليه و�آله
ويف كالم ال ّن ّ
()26
و�س ّلم «�أُوتِيتُ َج َو ِام َع ا ْل َك ِل ِم» �إ�شار ٌة َب ّين ٌة �إىل
غوي ُمبينا للمعاين يف
�إمكان ّية جعل الأ�سلوب ال ّل ّ
خطاب جميع امل�ستويات من امل َت َل ّق َني وال ُق ّرا ِء
واملت�أ ّولني ،فيفهمه ك ٌّل بحدود فهمه ،ويغْترَ ف
منه ب َق ْدر ما ي�ستطيع .بل يف القر�آن الكرمي هذه
الإ�شار ُة جل ّي ٌة عند َو ْ�ص ِف القر�آن ب�أ ّنه �أُنزلِ ﴿ :ب ِل َ�س ٍان
()27
ني﴾
َع َر ِب ٍّي ُّم ِب ٍ
� -26أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد
ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،حتقيق� :شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون،
�إ�شراف :د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،ط ،2001 ،1ج،12
�ص.366
� -27سورة ّ
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علي بن �أبى طالب ك ّرم
وقال �أم ُري امل�ؤمنني ّ
()28
ُ
فد ».ومعنى
اهلل وجهه«:لوال �أنّ الكالم ُي َعا ُد َل َن َ
الب�شري ال يرت ّكب �سوى من
هذا �أنّ الكالم
ّ
�صوت،
خا�ص ٍة لك ّل ٍ
مخَ ارج َمعدودة ِب ٍ
�صفات ُمع ّين ٍة ّ
و�ض ِعه ِمن
ولك ّل حال ٍة من حاالت ال ّنطق به يف َم ِ
ال�ص َو ْيتات والأ�صوات املجاورة واملال�صقة له.
ّ
ولك ّنه ميت ّد باملعنى �إىل حدود بعيدة.
«وقال ُ
ق�صر �إلاّ الكالم
بع�ضهم :ك ّل �شىءٍ ثنيتَه ُ
نمّ
ف�إ ّنك �إذا ثنيته طال ..و�إ ا تتفا�ضل ال ّنا�س يف
()29
الألفاظ ور�صفها وت�أليفها و َن ْظمِ ها.»...
و َق ْد ورد يف ال ُقر� ِآن قوله تعاىلَ ﴿ :و ِمنْ �آ َيا ِت ِه َخ ْلقُ
ال�س َما َو ِات َو ْ أ
الَ ْر ِ�ض َواخْ ِتلاَ ُف �أَ ْل ِ�س َن ِت ُك ْم َو�أَ ْل َوا ِن ُك ْم ِ�إنَّ
َّ
()30
فيِ َذ ِل َك َ آل َي ٍات ِّل ْل َعالمِ ِنيَ .﴾.ويكفي �إ�شار ًة ما ورد
يف ِّ
الذكر احلكيم من �إيعازٍ �إىل حتفيز الفكر يف
اقتنا�ص الدِّ لاَ َل ِة ومطاردة املعنى؛ ذلك يف احلروف
َّ
ال�س َو ِر (امل ،املر ،كهيع�ص،
املقطعة يف �أوائل بع�ض ُّ
ق ،ن� ،ص.)...
وقد َت َن ّب َه القدما ُء �إىل قيمة احلرف ،وهو ما
يظهر يف ت�آليفهم مثل� :أ�سباب حدوث احلروف
للفارابي ،كتاب حروف
البن �سينا .،كتاب احلروف
ّ
ّ
لل�ساج�ستاين .وكذا
املعاين للزّجاجي ،احلروف ّ
م�س�ألة االحتباك البالغ ّي ُة ا ّلتي �أثارها جالل ال ّدين
ال�سبك للعبارة
يوطي وما حتيل �إليه من ح�سن ّ
ّ
ال�س ّ
ينبني عليه
يف �سياق الف�صاحة وما ينبغي �أن
َ
الكالم البلي ُغ.
ُ
وفيما يلي �إيراد بع�ض ال ّنماذج مع اختزال
�شديد يف مطاردة ال ّداللة ملا ال يتّ�سع له هذا املقال:
تاء ال ّت�أنيث:
تاء ال ّت�أنيث يف العرب ّية -ك�صورة الأنثى -لها
العربي وهو
اهتم بها ال ّر ُج ُل
�أ�سرا ٌر ،وعليها �إ�صرا ٌرّ .
ُّ
ّ
ويخط معانيه� .ش�أنها ك� ّأي لفظ ٍة
َي ْ�س ُط ُر م�شاع َره
� -28أبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد بن يحيى
بن مهران الع�سكري (املتوفى :نحو 395هـ) ،ال�صناعتني ،املكتبة
الع�صرية –بريوت ،حتقيق علي حم ّمد البجاوي وحم ّمد �أبو الف�ضل
�إبراهيم 1419 ،هـ� ،ص.196
 -29نف�سه� ،ص .196
� -30سورة ال ّروم ،الآية 22
http://journals.uob.edu.bh

177

�سيا ُقها امل�ؤ ّنث ،كا�سم الإ�شارة واال�سم املو�صول ؛
مما ُذ ِّك َرا.تاء الت�أنيث
فقد تع ّددا يف امل�ؤ ّنث �أك َرث ّ
يف اال�سم مربوط ٌة يف ُعرف ال ّنحاة وكتبة الإمالء
العربي .و�سواء �أكان ا�سم ذات �أم معنى ،فهو �أنثى
ّ
الب ّد �أن تقرتن بها ال ّدون ّية ّ
وال�ضعف واال�ست�سالم..
وفوق ّية املذ ّكر عالم ٌة ذكور ّي ٌة قد تبتئر يف اجلن�س
نهاية الأمر و �أ ّوله.
تاء التّـانيث هي الأنثى ا ّلتي ال ينبغي لها �أن
القوي (امل ّذكر) ،ولك ّنها منفر�ضة
ت�ستعلي على
ّ
ّ
ً
عليه ،لهذا لي�س لها �أن تكون �إال مربوطة .وعليها
عينان (نقطتان) ترقبانها با�ستمرار .ولع ّل قراءة
�أخرى تنبج�س من �صخرة الق�سوة عليها؛ فلماذا
ال تكون هذه ال ّدائرة عالمة على �سيطرتها هي
على ال ّرجل واحتوائها له ،و�أنّ ال ّنقطتني رمز لهذه
ال ّثنائ ّية ا ّلتي ال ينبغي �أن يحدث عليها انف�صام؟!
اكت�ساحها
ال�سيطرة واالحتواء
ُ
وما ي�ؤ ّكد هذه ّ
للمذ ّكر يف مواطن يف ال ّلغة العرب ّية كما هو ّ
ال�ش�أن
يف باب «ت�أنيث العامل للفاعل» كقولنا« :ما َفهِ َم غ ُري
املعنوي
فهمت ، ).وما ي�س ّمى بامل�ؤ ّنث
ّ
خديجة( ».ما ْ
املخ�ص�ص �أحيا ًنا
احلقيقي -
– مقابل امل�ؤ ّنث
ّ
ّ
للمذ ّكر كما يف املبالغة «ف ّهامة – ع ّالم ٌة ،»...ويف
جمع بع�ض الكلمات بال ّت�أنيث «رجاالت ،نهارات،
ال�صيغة من اجلمع الب ّد من
ح ّمامات .»..ويف هذه ّ
�إيراد مالحظة �صوت ّية (�أي لفظ ّية نطق ّية)؛ فهي
و�إن اقرتنت بامل�ؤ ّنث – عن طريق التّاء – �إ ّال �أ ّنها
جاءت ملفوظ ًة بعالمتني دا ّلتني على ال ّرفعة (مم ّثلة
يف الألف) ،وعلى احلرية واالنطالق (عن طريق
التّاء مفتوحة كما يف الفعل ال ّدال على احلركة
ومما عيب على املتن ّبي هذا اجلم ُع
وال ّن�شاط)ّ .
ل«بوق» بدال من «�أبواق» على «بوقات» يف قوله:
�إِ َذا كا َن َب ْع ُ
ا�س َ�س ْيفاً ِل َد ْو َل ٍة
�ض ال ّن ِ
ا�س ُبو َق ٌات َلهَا َو ُط ُب ُ
ول
َففِي ال َّن ِ
لك ّنه كان يف موقف هجاءٍ وحتقري فجمع
ال ّنا�س – يف �صورة البوق – على امل�ؤ ّنث .وتبقى
هذه القراءة ت�أويال ي�سعى �إىل التّوفيق بني الكالم
ف�سي...
و�سياقه
االجتماعي �أو ال ّن ّ
ّ
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لكنّ هذه التّاء يف لغة العرب ال ّنا�ضجة
والإ�شار ّية برزت يف القر�آن الكرمي على تن ّوع
باهر مينح �إمكان ّي ٍات لل ّت�أويل تك�شف عن �أ�سلوب
ٍ
كالمي وا�سع ال ّداللة .وذلك على نحو ما
أو
�
لغوي
ّ
ّ
ُك ِت َب ْت (ج ّنة ،امر�أة ،مر�ضاةُ ،ق ّرة )... ،مفتوح ًة
مب�سوط ًة يف ّ
خط القر�آن الكرمي(ج ّنت – امر�أت،
مر�ضات ،ق ّرت.)...
�أ ّما كتابتنا اليوم فهي محُ ِّج َر ٌة ِل َوا�سع ُم�ض ّيقة
لفر�ص ال ّت�أويل و�سعة القراءة .فمثالِ :من الغريب
�أ ّنها(التّاء) يف كلمتني ُمتجان�ستني بنف�س احلروف،
ُتكت َُب م�ؤ ّنث ًة مربوط ًة ،بينما ُتكتَب يف حالة التّذكري
ْـت].
/مق ٌ
منب�سط ًة مفتوح ًةَ [ .فتاةُ /فتاتٌ ِ -م َق ٌة َ
وربمّ ا لهذا �صل ٌة بذهن ّية ال ّذكور ّية امل�ستعلية ال ّراغبة
يف الهيمنة على امل�ؤ ّنث والتّ�ضييق عليه واالنفتاح
واالنب�ساط للمذ ّكر.
مف�صل ٌة يف �شرح
والأمثلة يف كتابة هذه التّاء ّ
()31
�أحكام التّالوة ور�سم امل�صحف ّ
ال�شريف.
وكمثال ب�سيط قريب من القدرة على �شيء من
ال ّت�أويل يف قوله تعاىل�ِ ﴿ :إذ ًا َّ ألَ َذ ْق َن َ
اك ِ�ض ْع َف الحْ َ َيا ِة
ً ()32
ات ُث َّم َال تجَ ِ ُد َل َك َع َل ْي َنا َن ِ�صريا﴾؛
َو ِ�ض ْع َف المْ َ َم ِ
فهم ربط التّاء يف «احليا ِة» ّثم جع ُلها مفتوح ًة
فيمكن ُ
«املمات» دلي ًال على ِق َ�صرها وانق�ضائها
مم ّدد ًة يف
ِ
يف زمن ال ّدنياّ ،ثم على اخللود يف الآخرة .كما
ُكتبت مفتوح ًة يف ﴿ ِ�إنَّ َ�ش َج َرتَ ال َّز ُّق ِوم﴾()33ويف
( َو َج َّنتُ َن ِع ٍيم﴾( )34دالل ًة على اخللود واالمتداد
(م ْع ِ�ص َي ِت ال َّر ُ�س ِول)( )35دلي ًال على
ّمني ،ويف َ
الز ّ
التّمادي يف مع�صية ال ّر�سول الكرمي �ص ّلى اهلل
عليه و�آله و�س ّلم( .وينبغي هنا مالحظة ربط هذه
املع�صية بالك�سرة – حتت التّاء َ«م ْع ِ�ص َي ِت»� -إ�شار ًة
�إىل انحطاط ه�ؤالء ال ُع َ�صا ِة وانخفا�ض م�ستواهم
واجنرارهم وراء �أهوائهم.)...
 -31انظر (ي) ال ُّن َو ْيري حممد بن حممد بن حممد� ،أبو القا�سم،
حمب الدين (املتوفى857 :هـ)� ،شرح طيبة الن�شر يف القراءات
الع�شر ،دار الكتب العلمية – بريوت ،حتقيق الدكتور جمدي حممد
�سرور �سعد با�سلوم ،ط 2003 - 1م ،ج� ،2ص .60
� -32سورة الإ�سراء الآية .75
� -33سورة الدّخان من الآية.43
� -34سورة الواقعة من الآية.89
 -35املجادلة الآيتان  8و .9
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وي�صعب البلوغ �إىل ت�أويل املعاين يف هذه
التّاءات ا ّلتي ر�سمت يف امل�صحف ّ
ال�شريف مفتوح ًة
ومربوطة يف موا�ضع خمتلفة .وهذه التّاء وحدها-
وال�صوائت -ت�صلح �أن
ال�صوامت ّ
كما غريها من ّ
ال�سيميائ ّي ِة وال ّت�أويل درا�س ًة ماتع ًة...
تكون يف ف�ضا ِء ّ
وقد ترتبط بفكرة �سلطة املذ ّكر يف ال ّذهن ّية
العرب ّية – �إذا ما انتبهنا بعني �أنرتوﭙولوج ّية �إىل
هذه اجلوانب ال ّنف�س ّية والتّاريخ ّية  ،-فيكون ربطها
للم�ؤ ّنث دالل ًة على التّ�ضييق على الأنثى العرب ّية،
وك�أنمّ ا ر�سم ال ّنقطتني فوقها عالم ًة على املراقبة
امل�ستم ّرة� .أ ّما يف القر�آن الكرمي فامل�س�ألة بعيدة
عن هذه الفكرة ،بدليل كتابتها مفتوح ًة يف موا�ضع
معلومة ..وي�صبح لك ّل هيئة كتبت عليها �إمكان ّية
ال�سياق الواردة
ت�أويل ّية الب ّد �أن تكون من�سجمة مع ّ
فيه ،مع احلذر ّ
ال�شديد من �إر�سال اخليال يف غري
ما يخدم املعنى ويح ّقق متع ًة �صافية..
ومما يدعم فكرة املغلوب ّية مقرتن ًة �أك َرث بامل�ؤ ّنث
ّ
و�صف الهادي احلكيم �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�سلمّ
ُ
لل ّن�ساء ّ
بال�ضعف يف مواطن كثرية و ا�ستي�صا�ؤه بهنّ
خ ًريا ،على نحو قوله �ص ّلى اهلل عليه و�آله و�س ّلم:
لمْ َ َ ()36
«الل ُه َّم �إِنيِّ �أُ َح ِّر ُج َحقَّ َّ
ال�ض ِعي َفينْ ِ  :ا ْل َي ِت ِيم َوا ْر�أ ِة»
ومما ي�ؤ ّكد � ً
أي�ضا �صور َة هذا ّ
ال�ضعف وين�سجم
ّ
معه �أنّ تاء التّـ�أنيث ال ب ّد لها �أن ُتن�صب بالك�سر ِة
فالعربي ي�ص ّوت بتاء ال ّت�أنيث
نيابة عن الفتحة؛
ّ
أقرب �إىل داللة االنك�سار واال�ست�سالم (�إنّ
� َ
ُ
تيات .)...ولع ّله ا�ست�سالم قد ُيقر�أ �أنوث ًّيا يف
ال َف ِ
موا�ضع و�سياقات نف�س ّية مع ّينة .فمن العالمات
ال�صوت ّية املنا�سبة واملن�سجمة مع هذه املغلوب ّية
ّ
وال�سكون (الفعل
الك�سر ُة (جماعة الإناثِ � ،
أنت) ّ
ال�سكون عند الوقف
املا�ضي) والهاء املمزوجة بهذا ّ
على تاء ال ّت�أنيث(امر�أ ْه) .وهنا تقرتب القراءة من
الأنوثة املُغرية؛ �إذ ت�س َّمى هذه الهاء هاء ا�سرتاحة
�أو �سكت ..وهنا جمال �آخر يف �إ�سقاط اجلن�س –
بطريقة �إيحائ ّية – على كثري من الأ�شياء وتل ّب�سها
� -36أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد
ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل  ،م�ؤ�س�سة
ال ّر�سالة ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد ،و�آخرون� ،إ�شراف
د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي ،ط2001 ،1م ،ج� ،15ص.416
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به يف ال ّثقافة العرب ّية ،ويف تلك ال ّنظرة ال ّدون ّية
للم�ؤ ّنث  ،وتواجد �صدى وب�صمة هذه ال ّثقافة على
ر�سم احلروف العرب ّية .وهنا ال ب ّد من ت�سجيل
مالحظة �ضرور ّية عن ا�ستثناء ر�سم الوقف
القر�آ ّ
ين من هذه الدِّ اللة التّحقري ّية للم�ؤ ّنث .بل
ال�صحيح.
العك�س هو ّ
ويف حكم ال َّر ْو ِم والإ�شمام( )·37من �أحكام
انفتاحا على ال ّت�أويل على
التّالوة ما يزيد القارئ
ً
إ�شمام – حال
هذا ال ّنحو؛ فال َر ْو َم يف فتح ،وال � َ
�ضم .فمثالً
ت�سكني احلرف عند الوقف� -إ ّال يف ّ
ُ
الوقف على الهاء املنقلبة عن تاء ال ّت�أنيث املكتوبة
ً
مربوطة ال روم وال �إ�شمام فيه� .أ ّما هاء ّ
ال�ضمري
()·38
املذ ّكر فيكون فيها روم و�إ�شمام.
واملالحظ عند تف�صيل حاالت ال ّروم والإ�شمام
َ
– يف عالقاتهما مبا ي�سبق احلرف املوقوف عليه
من �ساكن �أو مفتوح �أو م�ضموم – �أنّ وظيفتهما
�إبانة و�إعراب الكلمة حتّى ال يلتب�س معناها ،و�أنّ
ال�صوت ّية لهذه احلروف لها �أثرها يف هذه
املجاورة ّ
ّ
مما هو معروف
ال�صوت ّية ،كما يف غريها ّ
الظاهرة ّ
يف خمارج و�صفات احلروف من ترقيق وتفخيم
وغريهما ..والكالم عن داللة هذه املجاورة
�سيتّ�ضح ُ
بع�ضه يف حرف ال ّراء.
الراء:
ّ
وال ّراء منوذج تتّ�ضح فيه فكرة املغلوب ّية والغالب ّية �أو
التّعظيم والتّ�صغري عن طريق ال ّت�أ ُّثر باملجاورة (�أي
ما ي�سبقها �أو يلحقها من ّ
مفخم م�ستع ًلى �أو مر ّقق
م�ستفال) .كما يف كلمة « ِف ْرعون» لأ ّنها �سبقت بك�سر
وهي �ساكنة َف ُر ّققت ب�سبب الك�سر .وهي من�سجمة
مع �صورة احلاكم امل�ستعلي يف الأر�ض ،فعك�ست
�صورته �إىل انحطاط وتقليل.
نف�سها عندما تتك ّرر يف ذات
لكنّ هذه ال ّراء َ
الكلمة ال ب ّد من جتاوز هذه املجاورة فال تر ّقق
 -·37ال ّروم ُ
ب�ضم �أو
ال�صوت عند الوقف على �آخر الكلمة ٍّ
خف�ض ّ
ك�سر (بغي َة �إعراب الكلمة �صوت ًّيا ،ي�سمعه القريب دون البعيد.).
ٍ
�ضم ّ
ال�شفتني عند ت�سكني الوقف (بحيث يراه َمن ُيب�صر
والإ�شمام ّ
وال يراه الكفيف.).
 -·38هذا احلكم لي�س مطل ًقا على ك ّل قبائل العرب.
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لأجل ما �سبقها ،بل ّ
تفخم (لتكرارها) كما يف
ِ«م ْد َرا ًرا�ِ ،إ ْ�ص َرا ًرا .»...وهي ّ
ال�سبب
تفخم لنف�س ّ
والحق كما يف الوقف
�سابق
يف �سا ِب ٍق َ
ٍ
وحده �أو ٍ
على ال ّراء يف «ال َع ْ�ص ِر – ُخ ْ�س ٍر ّ »...
فتفخم ب�سبب
ال�صاد واخلاء ...وكذلك ّ
تفخم ب�سبب جماورة ما
ّ
ّ
وال�صاد يف «فرقة –
اء
والط
القاف
يف
كما
بعدها
ّ
قرطا�س  -مر�صاد..»..
وك�أنّ تفخيم احلرف ب�سبب املجاورة ي�شري �إىل
العربي باجلماعة والتّع ُّد ِد وي�ؤ ّكد عليها ..وقد
ُق ّو ِة
ّ
كانت هذه الفكرة يف اجلاهل ّية يف �صورة القبيلة
والبطن والأحالف ،وازدادت يف الإ�سالم يف �صورة
اجلماعة مقابل التّف ّرق والتّنازع والف�شل.
الياء:
ُ
الياء �أ ّم الك�سرة ودليل على اخلف�ض واجل ّر
ال�سالم
واالنحطاط ،وعندما ُذكر مو�سى عليه ّ
وهارون يف موقف ّ
وال�صراع بني احلقّ
ال�ض ّد ّية ّ
والباطل كان ان�سجاما �أن تبقى الألف بدال عن
الياء-داللة على ال ّرفعة -يف ا�سم �إنّ ﴿ َقا ُلوا ِ�إنَّ
هَ َذ ِان َل َ�س ِاح َر ِان ُي ِر َيد ِان �أَن ُيخْ ِر َجا ُكم﴾( )39فلم
تبق «هذ ْي ِن» كما هو ّ
ال�ش�أن يف عموم ل�سان العرب.
ّ
وتدل «�إنْ » خم ّفف ًة على ا�ستخفاف فرعون بهما
وتن�سجم معه .ولكن تبقى الألف حمافظ ًة على
عل ّو مكانتهما قبال َة فرعون وجنوده وم�ؤ ّكد ًة على
وقومهما.
رفعتهما و ُن�صرتهما َ
العرب ّية غن ّية كث ًريا بال ّدالالت وحت ّولها ،وفق
ن�سق معينّ و�ضمن �سياق ما .ولهذا ك ّله يكون
ُ
احلرف
العربي بح ّد ذاته �آي ًة وعالم ًة( )40ل ُه
ُّ
وغ َل ُة فيِ الغمو�ض ُّ
وال�شرود �أو
ِدالال ُته ال ُق ْ�ص َوى املُ ِ
القريب ُة ِمن الفكر ،تتت ّبعها ال ِق َرا َء ُة ،فتُخفقُ يف
اكتناه معانيه �أحيا ًنا ،و ُتفلح يف الو�صول �إىل تكوين
وت�شكيل َف ْه ٍم �أحيا ًنا �أخرى .وذلك انطال ًقا
ُ�صور ٍة
ِ
�-39سورة طه الآية ( 63ملن يقر�أ ِبـ «�إنَّ » �إذ تُقر�أُ � ً
أي�ضا�«:إِنْ
هذان.)»..
 -40ورد يف العني ج�،1ص31وج� ،8ص« :441فلو تك َّلفت من الآية
يت» و يف
ا�شتقا ًقا على قيا�س عالمة معلمة لقلت� :آية م�أياة قد �أُ ِّي ْ
ال�سالم حممد هارون ،ج،1
مقايي�س ال ّلغة  ،دار الفكر حتقيق عبد ّ
�ص « 168الآية ال َعالم ُة ،وَهذِ ِه �آي ٌة َم َ�أياةٌَ ،ك َق ْو َ
لك َعلاَ م ٌة َم ْع َل َم ٌةَ .و َقدْ
�أَ َّي ْيتُ »...
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ِمن التّعامل مع هذا احلرف ِوفْقَ مكانته يف ال َّن َ�س ِق
ٍّ
ياق.ولكل مقدرته وم َلكتُه
ال�س
الكالمي
ِ
وتواجده يف ّ
ّ
بقد ِر ثقاف ِة ال ّلغة
املعاين،
دركات
م
إىل
�
الو�صول
يف
ْ
ُ
وبح ْ�س ِب الأحوال املختلفة ،بداي ًة
وال ّل�سان لديهَ ،
َفاع ِلها
من ال ّنف�س الإن�سان ّي ِة ِ
و�ص َل ِتها و َو ْع ِي َها وت ُ
مبا يحيط بها ِمن حاالت اجتماع ّية �أو �سيا�س ّية �أو
أثريات
اقت�صاد ّية ...وما تفعله هذه احلاالتُ ِمن ت� ٍ
ذهن ّية �أو ِفكر ّية �أو نف�سان ّية...
ُ
املحموالت
احلرف دائ ًما حام ًال لهذه
ويبقى
ِ
ك ِّلها ،ما �أطاق الإن�سانُ �أن يحمله ويغرت َفه وما مل
ُيطق ومل َي ْ�س ِط ْع �إليه �سبي ًال ومل ُت�سع ْف ُه وم�ضاتُ
إلهام .وهي (الوم�ضات) قد ت�أتي يف حلظ ٍة
ال ِ
خاطف ٍة ِمن َلدُنْ ُنو ِر ال َف ْهم ال ّناجت عن طول ت�أ ُّم ٍل
ان�سجام مع
وعمق تد ُّبر.وقبل ك ّل �شيءٍ هي وليد ُة
ِ
ٍ
ُ
القارئ يف تل ُّقف
العقل الباطن ،فيفلح عندها
املعنى لتوافر هذه ّ
ال�شروط جمتمع ًة ،و ُيخفق �إ ّما
لغمو�ض و ُب ْع ِد املعنى (�أي عجز ونق�ص القدرة
ِ
خا�ص ًة على اال�ستيعاب) ،و�إ ّما ل�صعوبة
املعرف ّية ّ
أ�سلوبي ،وذلك يف �شكل ما ّد ٍة �صوت ّية �أو
تركيبه ال ّ
َخ ّط ّي ٍة لي�ست يف متنا َول خمت َلف امل�ستويات .في�أتي
أ�سلوب بهذا ّ
ال�شكل بعيدً ا عن و�ضوح الف�صاحة
ال ُ
وجمال ّية البالغة اجلاذبة واملق ِّربة ِل ِت ْل َك املعاين.
امل�صادر واملراجع:
الق�شريي عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك
ّ
(املتوفى465 :هـ) ،ال ّر�سالة الق�شريية ،دار
املعارف ،القاهرة ،حتقيق الإمام الدكتور عبد
احلليم حممود ،الدكتور حممود بن ال�شريف.
الترّ مذي حممد بن عي�سى بن َ�س ْورة بن مو�سى بن
ّ
ال�ض ّحاك� ،أبو عي�سى (املتوفى279 :هـ)� ،سنن
الرتمذي� ،شركة مكتبة ومطبعة م�صطفى
البابي احللبي –م�صر  ،حتقيق وتعليق �إبراهيم
عطوة عو�ض املدر�س يف الأزهر ال�شريف ،ط،2
1975م.
حوي (توفيّ
ال ّرما ّ
علي بن عي�سى ال ّن ّ
ين �أبا احل�سن ّ
384هـ) ،معاين احلروف ،حتقيق عبد الفتاح
ال�شروق لل ّن�شر ّ
�إ�سماعيل �سلبي ،دار ّ
والطباعة
وال ّن�شر ج ّدة ،ط.1981 ،3
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الزّرك�شي �أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد
اهلل بن بهادر ال�شافعي (املتوفى794 :هـ)،
اللآلئ املنثورة يف الأحاديث امل�شهورة املعروف
بـ (التذكرة يف الأحاديث امل�شتهرة) ،دار الكتب
العلمية – بريوت ،حتقيق :م�صطفى عبد
القادر عطا ،ط.1986 ،1
الفراهيدي �أبو عبد الرحمن اخلليل بن �أحمد بن
عمرو بن متيم الب�صري (املتوفى170 :هـ)،
كتاب العني ،دار ومكتبة الهالل ،حتقيق
ال�سامرائي.
د.مهدي املخزومي ،د� .إبراهيم
ّ
ال ُّن َو ْيري حممد بن حممد بن حممد� ،أبو القا�سم،
حمب الدين (املتوفى857 :هـ)� ،شرح طيبة
الن�شر يف القراءات الع�شر ،دار الكتب العلمية
– بريوت ،حتقيق الدكتور جمدي حممد �سرور
�سعد با�سلوم ،ط 2003 - 1م.
�أبو احل�سن علي بن �إ�سماعيل بن �سيده املر�سي
املخ�ص�ص ،دار �إحياء
(املتوفى458 :هـ)،
ّ
الرتاث العربي – بريوت ،حتقيق خليل �إبراهم
جفال ،ط1996 1م.
�أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل
بن �أ�سد ال�شيباين (املتوفى241 :هـ) ،م�سند
الإمام �أحمد بن حنبل  ،م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة،
حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط  -عادل مر�شد،
و�آخرون� ،إ�شراف د .عبد اهلل بن عبد املح�سن
الرتكي ،ط2001 ،1م.
�أبو نعيم �أحمد بن عبد اهلل بن �أحمد بن �إ�سحاق
بن مو�سى بن مهران الأ�صبهاين (املتوفى:
430هـ) ،حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء ،دار
الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،د ت .
�أبو هالل احل�سن بن عبد اهلل بن �سهل بن �سعيد
بن يحيى بن مهران الع�سكري (املتوفى :نحو
395هـ) ،ال�صناعتني ،املكتبة الع�صرية –
بريوت ،حتقيق علي حم ّمد البجاوي وحم ّمد �أبو
الف�ضل �إبراهيم 1419 ،هـ.
�أبو يعلى �أحمد بن علي بن امل ُثنى بن يحيى بن عي�سى
بن هالل التميمي ،املو�صلي (املتوفى307 :هـ)،
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م�سند �أبي يعلى ،دار امل�أمون للرتاث  -دم�شق،
حتقيق ح�سني �سليم �أ�سد ،ط.1984 ،1
�أحمد بن فار�س بن زكرياء القزويني الرازي� ،أبو
احل�سني (املتوفى395 :هـ) ،معجم مقايي�س
اللغة ،دار الفكر ،حتقيق عبد ال�سالم حممد
هارون ،ط.1979
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�أحمد زرقة� ،أ�سرار احلروف ،دار احل�صاد لل ّن�شر
والتّوزيع ،ط.1993 ،1
العربي وفيزيائ ّية
حم ّمد عنرب ،جدل ّية احلرف
ّ
الفكر واملا ّدة ،دار الفكر دم�شق �سورية ،ط،1
.1987

