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االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
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ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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اقتباس الشاعر جاسم حممد جاسم ألَلفاظ الزمان الواردة يف
القرآن الكريم
دراسة داللية
أُسامة انور عبدالكريم دبان و حممد حممود سعيد
تأريخ التقديم2021/4/22 :





تأريخ القبول2021/6/5 :

المستخلص:

اقتباس الشاعر جاسم محمد جاسم أللفاظ الزمان في الواردة القرآن ،دراسة

األول من الفصل الثاني من رسالتي للماجستير ،وقد
داللية) هذا العنوان كان المبحث ّ
المحدد األساس لحياة الكون ،وكانت
اخترت هذا المبحث منه للنشر؛ ألأن الزمان هو ُ

متنوعة األزمنة مثل (الصبح ،العصر،
أبيات االقتباس القرآني لهذا البحث خمسة أبيات ّ
الليل ،الشمس ،القمر وغيرها) ،واقتبس الشاعر هذه األزمنة اقتباساً قرآنياً في األبيات

الشعرية أي استعان بالقرآن في البيت الشعري من أجل تدعيم داللة البيت الشعري بشكل

خاص وداللة القصيدة عموماً ،الدراسة الداللية هي الدراسة المتّبعة في تحليل االقتباس
ّ
القرآني في األبيات الشعرية وهذه الدراسة كانت على النحو اآلتي:
مبسط للقصيدة التي
ضم االقتباس القرآني وأتبعه بتعريف ّ
 -1ذكر البيت الشعري الذي ّ
جاء فيها :
محل االقتباس.
 -2أذكر اآلية القرآنية التي أوظّف منها البيت الشعري ُمشي ًار إلى ّ
 -3أعطي المعاني المعجمية لأللفاظ المقتبسة قرآنياً.

 -4أُحلّل االقتباس القرآني تحليالً داللياً على وفق أربعة مستويات في الداللة هي:

 طالب ماجستير/قسم اللغة العربيَّة /كلية التربيَّة للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
 أُستاذ /قسم اللغة العربيَّة /كلية التربيَّة للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
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اقتباس الشاعر جاسم حممد جاسم أللفاظ الزمان الواردة يف القرآن الكريم دراسة داللية
أُسامة انور عبدالكريم دبان و حممد حممود سعيد

أ -التحليل الداللي للمستوى المعجمي :والمستوى المعجمي هو المستوى الذي شرحت فيه
اللسانيات.
داللة االقتباس القرآني مستعيناً بكتب علم الداللة و ّ

اعتمدت المقارنة التركيبية بين اآلية القرآنية
ب -التحليل الداللي للمستوى التركيبي :وفيه
ُ
الكريمة واقتباسها في البيت الشعري من حيث التطابق والمغايرة.

ج -التحليل الداللي للمستوى الصرفي :إِذ درست الكلمات المفردة القرآنية المقتبسة في

البيت الشعري.

وبينت عند تحليل األصوات سواء كانت مفردة أم
د -التحليل الداللي للمستوى الصوتيّ :
مرّكبة ما ّأداه الصوت أو األصوات من وظائف في خدمة المعنى.

الكلمات المفتاحية  :التوظيف  ،القرآني  ،الزمان.

إشكالية البحث تكمن في ثالث نقاط أساسية هي:
ّ
المتضمنة االقتباس القرآني
كيفية االستخالص الصحيح لألبيات الشعرية
ّ -1
ّ
كيفية االستنباط الصحيح لآلية القرآنية التي وظّف منها البيت الشعري
ّ -2
أن المقصود من البيت الشعري هو االقتباس القرآني
ّ -3
كيفية إثبات ّ
حل هذه المشكلة ومعالجتها بشكل مقنع بثالث نقاط هي:
ويتمثّل ّ
 -1فهم البيت الشعري ضمن سياق القصيدة وكذا البيت الشعري مفرداً

المتأني على القرآن الكريم و ُكتُب التفاسير
 -2االطالع الواسع و ّ
الداللية لالقتباس القرآني في البيت الشعري موافقاً لسياق
 -3أن يكون تحليل المستويات
ّ

البيت في القصيدة ومناسباً لآلية الكريمة التي وظّف منها

أهمية البحث وأهدافه
بيان ّ
أهمية البحث تكمن في ربط الدراسة القرآنية بالدراسة الشعرية عن طريق أأبرز علم
ّ
ؤديه االقتباس القرآني في البيت
من علوم اللغة وهو علم الداللة وبيان التأثير الذي ُي ّ

الشعري على المعنى.
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منهجية البحث
ّ

ضم االقتباس القرآني
تقوم
ّ
منهجية البحث على دراسة التحليل الداللي للبيت الشعري الذي ّ
على وفق أربعة مستويات هي(:المستوى المعجمي ،المستوى التركيبي ،المستوى الصرفي،
المستوى الصوتي)
التعريف بالشاعر (أ.د .جاسم محمد جاسم)

ّأوالً :شاعر وناقد وأكاديمي ،مواليد :العراق – محافظة دهوك – قضاء ُس ّميل – 1971
ثاني ًا :مقيم في مدينة الموصل .
ثالث ًا :حاز شهادة الماجستير في األأدب العربي الحديث سنة  2002والموسومة بعنوان
سيميائية)
(عنوان القصيدة في شعر محمود درويش ،دراسة
ّ

رابعاً :حاز شهادة الدكتوراه في األأدب الحديث سنة  ،2005والموسومة بعنوان (العتبات

القباني)
النصية في شعر محمود البياتي ونزار ّ
ّ
األساسية قسم اللغة العربية جامعة
يسية في كلّية التربية
ّ
خامساً :عضو الهيئة التدر ّ
الموصل بدرجة (أُستاذ مساعد)
سادساً :عضو اتّحاد األدباء والكتّاب العراقيين فرع نينوى
النقدية:
األنشطة
األكاديمية و ّ
ّ

أصدر ال ُكتب اآلتية:
تموز للطباعة
 -1كتاب (فُتون
ّ
النص) ،قراءات في نصوص شعرية معاصرة ،دار ّ
والنشر ،سوريا – دمشق ،الطبعة األولى2011/
جماليات العنوان الشعري  -مقاربة في شعر محمود درويش) عن دار
 -2كتاب ( ّ
مجدالوي ،األُردن 2012/وغيرها من المؤلّفات.

األعمال الشعرية:

وخزات في جدار الشرأنقة – مجموعة شعرية ،2002 ،نشر شخصي
 -1أ
 -2نقوش على وجنة البيبون ،مجموعة شعرية مشتركة ،منشورات اتّحاد األدباء والكتّاب
العراقيين ،فرع نينوى2004/
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 -3سماء ال تُعنون غيمها – مجموعة شعرية  2009منشورات اتحاد األدباء والكتّاب
العراقيين فرع نينوى وغيرها من األعمال الشعرية.
المقدمة
ّ

االقتباس القرآني :هو استعمال الشاعر (جاسم محمد جاسم) لالقتباس القرآني في ديوان
(سماء ال تُعنون غيمها) من أجل تدعيم الفكرة العامة للقصيدة وسياق البيت الشعري،
دينية
وكان هذا االقتباس مدروس ًا عن دراية أي لم يكن عشوائي ًا من أجل إظهار ثقافة ّ
ودليل ،وذلك لسعة االستعمال لالقتباس القرآني في أغلب قصائد الديوان ومنها هذا البحث

الكل وهو التحليل الداللي
وقد كان التحليل الداللي ينطلق في البيت الشعري ينطلق من ّ
ثم ُجعل البيت
للمستوى المعجمي إلى الجزء وهو التحليل الداللي للمستوى الصوتي ّ

الكل ،من أبرز ال ُكتب التي
الشعري وهو الجزء منطلقاً للفهم الداللي للقصيدة وهي
ّ

التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن دراسة
اعتمدتُها في دراستي هو كتاب ( ّ
داللية) ل ـ (عودة خليل أبو عودة) وكذا كتاب (التحليل الداللي إجراءاته ومناهجه) ل ـ (كريم
أما عن سبب اختيارنا لهذه األبيات وتحديداً ديوان (سماء ال تُعنون
زكي حسام ّ
الدين)ّ ،
غيمها) ِفلسعة االقتباس القرآني فيها ووضوحه.
االقتباس القرآني للزمان
الزمان لغةً:

أزمن ،وأزمن الشيء إذا إتى عليه زمان فهو
"الزمان معروف والجمع أزمنة و ُ
()1
ُمزمن ،والزمن في معنى الزمان".
"الزمن من الزمان :والزِمن ذو الزمانة والفعل زِمن يزمن زمناً وزمانةً والقوم أزمنى:

مدة الدنيا
وأزمن الشيء طال عليه الزمن  . .الدهر يقع على قدر من األزمنة ويقع على ّ

( )1جمهرة اللغة ،ابن دريد (ت311ه)( :زمن) :ج ،19/3دار المعارف ،حيدرآباد1344 ،ه ــ.
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مدة والية و ٍ
ال ،وما
كلّها  . .والزمان مخصص يقع على فصل من فصول السنة أو على ّ
()2
أشبه".
أن الزمان كما
هذا البحث يتعلّق بدراسة التحليل الداللي لالقتباس القرآني للزمان وبالتأكيد ّ
يتكون من أجزاء كثيرة ُذكرت في القرآن
ّبينت في إيراد المعاني
ّ
المعجمية لهذه اللفظة ّ

الكريم ووظّف الشاعر بضعها في الديوان من ذلك (الصبح ،الليل ،القمر ،العصر ،يوم

أن
أن لفظة (الزمان) لم يرد ذكرها في القرآن الكريم وكذا مشتقّاتها ،على ّ
النحر)ّ ،إال ّ
ولكن لم ُيقصد بها االقتباس
لفظة (الزمان) ُذكرت في ديوان (سماء ال تُعنون غيمها)
ْ
كائية السبورة السوداء):
(ب ّ
القرآني وهي قول الشاعر في مطلع قصيدة ُ
أخير
قف يا زماني فاللقاء ُ
صبح
 -1تنفّس في سواد ُرؤاك
ٌ

أدور
ّ
أللف في ساحاتها و ُ

رؤي لي ُل
وعسعس في بياض َ

()3

() 1

هذا البيت يقع ضمن قصيدة (خفّاش) وهي قصيدة على البحر الوافر وقافية الالم
المؤنث مع غزل يشوبه
المضمومة ،والقصيدة بأكملها هي عبارة عن ُمحاورة بين المذ ّكر و ّ

الغموض ،وقد ُوظّفت الجملتان الفعليتان  -اللتان فُصلتا بجملتين معترضتين – بطريقة
صبح وعسعس . . .لي ُل) ،واآليتان
ُمتوازنة في الشطرين والجملتان هما ( تنفّس . . .
ٌ
آنيتان الكريمتان اللّتان اقتبست منها الجملتان في البيت الشعري هما قوله تعالى:ﭐﱡﭐ
القر ّ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ[التكوير].

المعجمية لأللفاظ القرآنية المقتبسة في البيت الشعري
المعاني
ّ

 -قال مجاهد في تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ" :يعني إذا أدبر".

()2

( )2تهذيب اللغة ،األزهري (282ه ـ370-هـ ــ)(:زمن) :ج ،233 ،232/13تحقيق :عبداهلل درويش ،الدار

المصرية.

( )3سماء ال تُعنون غيمها.33 :
( )1سماء ال تُعنون غيمها.15 :

( )2تفسير مجاهد(ت 1104ه ــ) ،708 :تحقيق :محمد عبد السالم ،دار الفكر ،مصر ،ط1410 ،1هـ ـ-

1989م.
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 " وعسعس الليل أقبل ظالمه ويقال أدبر وهو من األضداد ،)3(".واألضداد مفردها ِض ّد
ُ
على وزن ِف ْعل وتُجمع
كل مفرٍد جاء اسماً
قياسياً على أفعال حيث وزن "أفعال ُيقاس ّ
ّ
()5
()4
و"الضد لغةً الخالف".
على ِ . . .ف ْعل نحوِ :ح ْمل – أحمال ِ ،ج ْذع – أجذاع".
ّ
واألضداد يدخل تعريفها االصطالحي ضمن "التضاد :وهو أن ُيطلق اللفظ على المعنى

وضده".
ّ

()6

 -وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ "هذه من االستعارات العجيبة والتنفّس هاهنا

متروح من
عبارة عن خروج الصبح من عموم غسق الليلّ ،
فكأنه متنفّ ٌس من كرب ،أو ّ
هم ،ومن ذلك قولهم قد نفّس فالن عن فالن الخناق ،أي انجلى كرُبه ،وانفسح قلبه ،وقد
ّ
انشق وانصدع ،من قولهم تنفّس اإلناء إذا
يكون معنى ﱡﭐ  . . .ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ أي إذا
ّ

انشق وتنفّست القوس إذا انصدعت ،وهذا التأويل ُيخرج اللفظ من باب االستعارة".
ّ
ّأوالً :التحليل الداللي للمستوى المعجمي:

()7

البالغيان أسلوب (االستعارة) المتمثّلة في الجملتين
ُيهيمن على البيت األسلوبان
ّ
الفعليتين في صدر البيت وعجزه ،وأسلوب (الطباق) بين المفردات (تنفّس ،عسعس)

و(سواد ،بياض) و( صبح ،ليل) و"الطباق ُيقال له أيض ًا المطابقة والتطبيق والتضاد،
ومعناه في اللغة الموافقة ُيقال طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حذو واحد . . .

وضده في الكالم أو في بيت الشعر
أما في اصطالح البالغيين :فمعناه الجمع بين شيء
ّ
ّ
كالجمع بين الليل وا لنهار والبياض والسواد  . . .ومغزى الجمع بين األمور المتضادة فمن

( )3غريب القرآن ،أبو بكر السجستاني(ت330هــ) ،340 :تحقيق :محمد أديب ،دار قتيبة416 ،ه-

1995م.

( )4أبنية الصرف في كتاب سيبويه ،خديجة الحديثي ،297 :مكتبة النهضة ،بغداد ،ط1965 ،1ه-

1385م.

( )5فروق اللغات في التمييز بين ُمفاد الكلمات ،نور الدين بن نعمة الجزائري ،248 :تحقيق محمد
رضوان ،مكتبة الرشد.
( )6فقه اللغة العربية وخصائصها ،إيميل بديع يعقوب ،181 :ط2011 ،3م.

( )7تلخيص البيان في مجازات القرآن ،الشريف الرضى :ج ،360/2دار األضواء ،بيروت ،د.ط.
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أن الجمع بين األمور المتضادة يكسو الكالم جماال ويزيده بهاء و رونقا
ما ال ريب فيه ّ
الضد* ولكن وظيفة الطباق ال تقف عند هذا الزخرف
فالضد – كما قالوا – ُيظهر حسنه
ّ
ّ

بد أن يكون هناك معنى لطيف
تتعداها إلى غايات أسمى ،فال ّ
بل وتلك الزينة الشكلية بل ّ
الضدين في إطار واحد ،وا ّال كان هذا الجمع عبثاً أو ضرباً من
ومغزى دقيق وراء جمع
ّ

()1
أن
الهذيان ".و"من المعروف ّ
عبر
الشائع لهذا التركيب هو ما ُي ّ

البيانية تترّكب من أكثر من عالقة فالتفسير
الصور
ّ
بأنه عالمة يكون دالها
عنه بارت نقالً عن هيمسالفّ :

في الوقت نفسه عالمة على النحو اآلتي :
دال 1
مدلول 1

مدلول 2

دال 2

أن العالقة الداللية الثانية ال تنعقد بين
أما التفسير الذي يستفاد منه العرب فهو ّ
ّ
ككل مرّكب من دال ومدلول ،بل بين مدلول هذه العالقة ،الذي ُيصبح
العالقة األولى ّ

بدوره داالًّ ،والمدلول الثاني على هذا الشكل :
دال 1

مدلول 2

مدلول 1

دال 1

إذ ِعْلم البيان كما يقول الجرجاني :يبحث في معنى المعنى أي في تعلّق المدلول

األصلي في المدلول المجازي فاللفظة موضوعة أصالً بالمطابقة لمدلول أصلي ُيحيل

عامة ُيؤلّف مجموعة من
بدوره بسبب عالقة ما ،على مدلول آخر بما ّ
أن مدلول األلفاظ ّ
ُّ
الضد) والبيت
الضد ُيظهر حسنه
* هذا الشطر هو عجز البيت المشهور
لما استجمعا أح ُسنا //و ّ
ّ
(ضدان ّ
ألنها ال ُيعرف قائلها ومطلعها (هل
سمى ب ـ (القصيدة اليتيمة) ّ
يقع ضمن القصيدة المشهورة والتي تُ ّ
بالطلول لسائل ُّ
عهد).
رد//أم هل لها بتكلٍّم ُ

( )1علم البديع ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،139 ،138 :مؤسسة المختار ،القاهرة ،ط1436 ،4هـ ـ-

2015م.
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خارجياً ،كان من
الصفات من حيث المفهوم أو مجموعة من األجزاء من جهة كونه أم ًار
ّ

البدهي لتعيين العالقة بين المدلول األصلي والمدلول المجازي أن ينطلق علم البيان من
النسب القائم بين ّأية مجموعتين من الصفات واألجزاء ،)1(".والدالالت التي ولِّدت من
تزاوج االستعارة مع الطباق تُبرز مدى التضاد الداخلي الذي يحمله شخصان فهنا صبح
يتنفّس في سواد الرؤى وهناك ليل عسعس في بياض الرؤى وهذا التضاد بين شخصين
األول وضمير المتكّلم الياء في الشطر
تمثّل في ضمير المخاطب الكاف في الشطر ّ

الثاني.

ثانياً :التحليل الداللي للمستوى التركيبي:

للجمل في البيت الشعري خالف اآليتين القرآنيتين الكريمتين في سورة
االقتباس القرآني ُ
(التكوير) بأربع ٍ
أساسي ٍة هي:
نقاط
ّ
آنيتان الكريمتان في سورة (التكوير) معطوفتين على قسم قبلهما قال
 -1وردت اآليتان القر ّ

تعالى :ﱡﭐ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
جل من قائل – "(و ِ
الخنس( ،إذا) ظرف
ﲐ ﱠ حيث قوله – ّ
الليل) اسم معطوف على ّ

()2
أن االقتباس القرآني في البيت الشعري جاءت فيه
محض متعلّق ب ـ (أُقسم) ، ".في حين ّ
فعليتان ،فاقتباس آيتين معطوفتين على قسم في البيت الشعري جاء لتعظيم
جملتان ّ

الوصف.

 -2التقديم والتأخير ففي اآليتين الكريمتين جاء الترتيب في قوله تعالى:ﱡﭐ ﲉ ﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ ،أي أن ُذكر (الليل ،عسعس) و(الصبح ،تنفّس)
على الترتيب ولكن في البيت الشعري جاء االقتباس مغاي ًار من ناحيتين هما:

أ -تقديم الجملة الفعلية (تنفّس  . . .صبح) على الجملة الفعلية (عسعس  . . .ليل)
واآليتان الكريمتان ُذكر فيها عكس الترتيب.

( )1علم الداللة عند العرب ،عادل فاخوري ،53 ،52 :دار الطليعة ،بيروت ،ط1994 ،2م.

الخراط :ج ،1424/4مجمع الملك فهد1426 ،م.
( )2المجتبى من ُمشكل إعراب القرآن ،أحمد بن محمد ّ
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ب – تقديم الفعلين في البيت الشعري (تنفّس ،عسعس) على فاعليهما (صبح ،ليل) في
حين جاءت لفظتا (الليل ،الصبح) ِّ
متقدمتين على الفعلين (عسعس ،تنفّس)

معرفتين ب ـ (أل)
 -3التعريف والتنكير ففي اآليتين الكريمتين جاءت لفظتا (الليل ،الصبح) ّ
في حين جاءت اللفظتان عند اقتباسهما داللياً في البيت الشعري نكرتين
اسميتين داللتهما على القسم في
 -4في اآليتين الكريمتين جاءت الجملتان المعطوفتان
ّ
حين جاءت الجملتان فعليتين عند اقتباسهما في البيت الشعري .
ثالثاً :التحليل الداللي للمستوى الصرفي:

(كاف المخاطب) في صدر البيت الشعري و(ياء المتكلّم) في عجز البيت الشعري
ٍ
نصب
هما ضميران متّصالن ،حيث ُيقسم الضمير المتّصل على ثالثة أقسام منها ضمير

متّصل وهو :ياء المتكلّم وكاف المخاطب( ،)1وقد أُضيفا على االسم المقصور (رؤى)،
كل اسم معرب آخره ألف الزمة
واالسم ينقسم إلى ثالثة أقسام منها االسم المقصور وهو ّ
ﱐ  . . .ﱢ ﱠ[البقرة]
ﱑ
مثل قوله تعالى:ﱡﭐ  . . .ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

()2

ولعل القيمة
ّ

الداللية الّتي أضافها الضميران في جملتين معترضتين بين الفعلين وفاعليهما هي اختزال

االقتباس الداللي لآليتين على اتّساعه غير المتناهي في الضميرين المتّصلين المضافين
إليه (كاف المخاطب وياء المتكلّلم).
رابعاً :التحليل الداللي للمستوى الصوتي:

لعل التقديم والتأخير في الترتيب بين اآليتين الكريمتين واقتباسها داللياً في البيت
ّ
الشعري سببه يكمن هنا في التحليل الداللي للمستوى الصوتي حيث تأخير (ليل) في

بقية
لمواكبة التدفّق الموسيقي لقافية البيت موضوع االقتباس مع ّ
أ
ض ْرب البيت الشعري هو ُ
أبيات قصيد (خفّاش).
() 1
القمر
ظننت ولم ُيخسف لك
كما
 -2لم تُشرق الشمس من أقصى مغاربها
َ
ُ
الشناوي ،يوسف شفيق
(ينظر) :القواعد
األساسية في النحو والصرف ،يوسف الحمادي ،محمد محمد ّ
ّ
(ُ )1
عطا ،12 ،11 :الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية ،القاهرة1415 ،هـ ـ1994-م.
(ينظر)[ :المصدر نفسه].19 :
(ُ )2
( )1سماء ال تُ ِ
عنون غيمها.31 :
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لنص مفتوح) وهي موضوع أبياتها رثاء شخص (أ.دعمر
ضمت قصيدة (مرثاة ٍّ
ّ
الطالب) – رحمه اهلل – تخليداً لذكرى رحيله ،وهي قصيدة على البحر البسيط وقافية الراء
آنية
خسف لك
القمر) واآلية القر ّ
المضمومة ،واالقتباس القرآني جاء في جملة (ولم ُي أ
ُ
النص هي قوله – أعّز ِمن قائل :-ﭐﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ
ظفت داللتها في
الكريمة التي ُو ّ
ّ
[القيامة].

تحدث في أكثر
أن االقتباس القرآني أج ٌّ
لي في عجز البيت ،فالقرآن الكريم ّ
يب ّ
ال ر أ
ظفت داللته في البيت الشعري
من آية عن عالمات الساعة ومنها خسوف القمر الذي ُو ّ

قصدية االقتباس القرآني لهذه العالمة هو ما سبقه من اقتباس لعالمة أخرى
أما عن دليل
ّ
ّ
أن هذه العالمة التي
من عالمات قيام الساعة والتي ُذكرت في صدر البيت الشعري على ّ
ظفت داللتها في صدر البيت الشعري وهي طلوع الشمس من مغربها لم تُذكر في القرآن
ُو ّ
الترمذي في ُسأننِه ب ـ (أبواب
الكريم واّنما أوأرد ذكرها في الحديث الشريف ،فقد أعنون اإلمام
ّ
ِ
حدثنا أبو
هناد ،قالّ :
ثم ذكر فيها (باب طلوع الشمس من مغربها) قال فيهّ :
"حدثنا ّ
الفتن) ّ
دخلت المسجد
ذر قال:
معاوية ،عن األعمش ،عن إبراهيم
ُ
التيمي ،عن أبيه ،عن أبي ّ
ّ
ذر ،أتدري أين تذهب
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم
ٌ
جالس ،فقال :يا أبا ّ
حين غابت الشمس و ّ
وكأنها
فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها ّ
قلت :اهلل ورسوله أعلم ،قالّ :
هذه؟ قالُ :
ِ
مستقر لها ،قال:
ثم ق أر و ذلك
ٌّ
قد قيل لها إطلعي من حيث جئت فتطلعُ من مغربها قالّ :
وذلك قراءة عبد اهلل بن مسعود ،)2(".قال اإلمام الترمذي والحديث أح أس ٌن صحيح.

(سنن الترمذي)(ت279ه ــ) ،رقم الحديث ،2186 :ج ،49/4تحقيق :بشار عواد ،دار
( )2الجامع الكبير ُ
الغرب اإلسالمي ،بيروت1998 ،م.
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آنية المقتبسة في البيت الشعري:
المعاني
المعجمية لأللفاظ القر ّ
ّ

حتمل أن يكون من خسوف القمر
 -قال الرازي في تفسيره و"قوله:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠﭐ ﭐ ُي أ

حتمل أن يكون ذهابه بنفسه كقوله تعالى:ﭐﱡ ﭐ  . .ﲈ ﲉ
ذهاب ضوئه أو ُي أ
ﲊ ﲋ  . . .ﲙ ﱠ[القصص]".

()3

عدة أسماء فهو ّأول ما يبدو هالهالً فإذا كمل فهو بدر
 القمر معروف وله ّّأوالً :التحليل الداللي للمستوى المعجمي:

()1

نطالع عند التحليل الداللي للمستوى المعجمي للبيت الشعري العالقة الداللية

تدل عليه
للجملة المضارعة المجزومة (لم يخسف لك
القمر) بالمدلول الخارجي الذي ّ
ُ
ذكرت عند التصدير لها موضوعها الرثاء والسياق عندما استدعى
أن القصيدة كما
ُ
حيث ّ

تتحدث عن أهوال يوم القيامة وهي قوله تعالى:ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ
اقتباس آية كريمة
ّ
غرو أن تكون
ﱠ[القيامة] وتغيير عالقتها
ثو وذلك لعظيم ْ
ّ
الخارجية للشخص أ
المر ّ
قدره فال أ
المتلقّي ،وقد اختلفت داللتا داللة اآلية الكريمة في سورة
لهذه الكلمات تأثير بالغ في ُ

تدل على حقيقة واقعة وهي خسوف القمر للتعبير عنه بالفعل الماضي
القيامة التي ّ
يدل على
أن الخسوف سيقع في المستقبل الغيبي وداللة االقتباس الذي ّ
(خسف) رغم ّ
أ
الرثاء وبالعودة إلى تأثير الكلمات حسب عالقتها بالعالم الخارجي فـ ـ ِ
"من المعروف ّأنه ال
ّ
يدل عليه في
توجد عالقة مباشرة بين الكلمات واألشياء ،فهناك بين اللفظ والشيء الذي ّ
الخارجي عنصر ثالث ال ُب ّد من أخذه في الحسابات دائم ًا ،هذا العنصر الثالث هو
العالم
ّ
المدلول أو المضمون العقلي الذي ُيستخلص من هذا الشيء ويرتبط به ومعنى ذلك ّأنه
ليس هناك طريق قصير مباشر بين اللغة و الواقع وقد استطعنا حتى اآلن أن نقصر

وسع نطاق بحثنا هذا فنحاول
اهتمامنا على اللفظ والمدلول ،ولكن الوقت قد حان لكي ُن ّ
( )3مفاتيح الغيب = التفسير الكبير ،الرازي :ج ،724/30دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،3

1420هـ ـ.

بعي ،باب أسماء القمر 188 :تحقيق :بولسن برونله ،مطبعة هندية
(ُ )1
(ينظر) :نظام الغريب ،عسيى الر ّ
بالومسكي ،مصر ،ط.1
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ونغامر بإبداء بعض
الخروج من الباب الختامي عن مجال علم اللغة بمعناه الدقيق ُ
المالحظات عن العالقة بين الكلمات والواقع وليس هذا المنهج غريباً عن الدراسات

إن االتّصال الوثيق بين الدراسات اللغوية وتاريخ
اللغوية الحديثة على اإلطالق إذ ّ
الحضارة قد أصبح أم اًر مألوفاً منذ السنوات األولى كما وجد فرصة التعبير عن نفسه في

ألمانية تحمل هذا العنوان (الكلمات واألشياء) وقد صاغ لنا ّأول رئيس
صحيفة علمية
ّ
ال
لتحرير هذه الصحيفة الشعار اآلتي (:ال يمكن االستمرار في بحث تاريخ الكلمات منعز ً
عن تاريخ الحضارة ) ،)2(".فنحن ال نستطيع تحليل هذا البيت داللياً وربطه بعالمه

الخارجي دون معرفة السياق التاريخي الموظّف في البيت الشعر وهو حديث رسول صلّى

األول واآلية الكريمة من سورة القيامة في الشطر الثاني.
اهلل عليه وسلّم في الشطر ّ
ثانياً :التحليل الداللي للمستوى التركيبي

ﭐﭐﭐﭐﭐﭐ

تستوقفنا الجملتان :الجملة الماضية في اآلية الكريمة وهي جملة شرطية وان لم

ُيذكر فيها حرف الشرط (إذا) ذلك ّأنها معطوفة على اآلية الكريمة التي قبلها قال

تعالى:ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ [القيامة] والتقدير (واذا خسف القمر)
مستقبلية ،والجملة المضارعة المجزومة في البيت
وداللة الجملة الماضية هي داللة
ّ
أما عن الداللة
الشعري (ولم ُيخسف لك القمر) وداللة الجملة المضارعة داللة ماضيةّ ،

ٍ
ماض في اللفظ مستقب ٌل
المتعاكسة التي دلّت عليها الجملتانـ "فالفعل أربعة أضرب منها
كل ٍ
ٍ
قمت) ،و(قام)
فعل
في المعنى وهو ّ
ماض دخل عليه حرف الشرط نحو( :إن قام زيد ُ

ٍ
قمت). . . ،
لفظه
ماض وقد جعله حرف الشرط مستقبالً في المعنى( :إن قام زيد غداً ُ
ٍ
ٍ
مستقبل إقترن به حرف جزم،
كل فعل
ومنها مستقب ٌل في اللفظ
ماض في المعنى وهو ّ

ماضي المعنى ،وتقديره (لم يخرج زيد
نحو :لم يخرْج زيد ،فحرف الجزم جعل يخرج
أ
()1
تغير الداللة وكذا جاء اقتباسه في البيت
أن الزمان في اآلية الكريمة ُم ّ
أمس) ، ".نلحظ ّ
( )2دور الكلمة في اللغة ،ستيفن أولمان ،195 :ترجمة كمال بشر ،مكتبة الشباب.

( )1البديع في علم العربية ،المبارك محمد الشيباني :ج ،33 ،32 /1تحقيق :صالح حسين ،معهد
البحوث العلمية ،مكة الكرمة1421 ،هــ.

110

آب (2022/8/18م) 1444/هـ

ملحق العدد ()1/89

ظم
كمي هندسي ُين ّ
الشعري ذلك ّ
تصور ّ
"أن الزمان هو المقياس الذي ابتدعه اإلنسان في ّ
الكمي أو الموضوعي ّأنه من نتاج
به حياته ،ونالحظ ّ
أن في خصائص هذا الزمان ّ
فإن قياس
ظواهر
ّ
ثم ّ
طبيعية أي ّأنه مقياس ليس نابعاً من خبرات ذاتية لإلنسان ومن ّ

إن اإلنسان ُيدرك الزمان من خالل هذا
كونية وا ّ
يتم وفقاً لدورتينّ :
نسانيةّ ،
الوقت وتحديده ّ
ولكنه يجد نفسه
كمي الموضوعي وكما تُ ّ
حدده الساعات والتقاويم التي اخترعها ّ
التصور ال ّ
ّ
ويحسها
ضحية مفارقة ظاه ٍرة يشعر بها
ظم حياته وفق هذا الزمن الموضوعي –
 وهو ُين ّّ
ّ
ّإنه يجد نفسه بين شقّ ْي رحى ،زمان موضوعي من معطيات القياس والحساب واالآلت
النفسية وقد يبدو من خالل هذه
وزمان ذاتي من معطيات المشاعر واألحاسيس والحاالت
ّ
()2
أن ٌّ
أن الزمانين من صنع اإلنسان".
كل من الزمانين منفص ٌل عن اآلخر ،مع ّ
المفارقة ّ
 -3وأجتبي كوثري من نور مائدتي

والعصر والتين والزيتون ملئ فمي

() 1

على البحر البسيط و قافية الميم المكسورة والتي أُشبعت في هذا البيت بحرف الياء،
ياء في حرف الوصل ،والوصل هو ما جاء بعد الروي
واإلشباع هو إشباع الكسرة وجعلها ً
من حرف ٍّ
مد قد أُشبعت به حركة الروي( ،)2وموضوع القصيدة هو التعبير عن الندم وما

تتعرض له الشعوب العربية من خيبات من قبل ح ّكامها ،وقد جاء االقتباس القرآني في
ّ
البيت الشعري للفظة (والعصر) واآلية الكريمة التي أوظّف منها البيت الشعري هي قوله

تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱠ [العصر].

المعاني المعجمية للفظة القرآنية المقتبسة في البيت الشعري

أقمت عنده أعص اًر ،أو ُعص اًر".
ويقال:
ُ
"ويقال للدهر :العصرُ ،
 -العصرُ :

()3

( )2الزمان الداللي ،كريم زكي حسام الدين ،46 :مكتبة تبارك ،ط2002 ،2م.

( )1سماء ال تُعنون غيمها . 39 :
علمي الخليل  ،محمود مصطفى  ، 114 :تحقيق :سعيد محمد  ،عالم الكتاب ،
( )2أهدى السبيل إلى
ْ
بيروت  ،ط1417 ، 1ه1996م .

الفراء  ، 87 :تحقيق :إبراهيم األبياري  ،دار الكتاب المصري  ،القاهرة ،
(ّ )3
األيام و الليالي و الشهور ّ ،
ط1400 ، 2ه1980-م .
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عباس:
 " -قوله تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ [العصر] قال ابن ّ

هو الدهر ،وفيه العبرة لمرور الليل والنهار ّأنهما على ترتيب واحد ،وعن حسن وقتادة ّأنه
( )4
العشي".
ويقال :أ
العشي ،والعصران هما الليل والنهار ُ
الغداة و ّ
ّ

ّأوالً  :التحليل الداللي للمستوى المعجمي:
السور
السور ّ
بعدة أوقات بل و ُس ّميت أ
أقسم اهلل تعالى في القرآن الكريم بمطالع أ
قسم بها منها قوله تعالى :ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ [الفجر] ،وقوله تعالى:ﱡﭐ
الم أ
بأسماء األوقات ُ

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ ﭐ[الليل] ،فرغم أن الوزن ال يكسر لو استُ ِ
حضر اقتباس هذه األوقات
ّ
ُ
ظفت
أن البيت الشعري ُو ّ
أن شيئاً من هذا لك يحدث فكما هو معلوم ّ
في البيت الشعري ّإال ّ
سيضفي على البيت
فيه لفظة (العصر) وبالتأكيد ّ
أن اقتباس هذه اللفظة داللياً دون غيرها ُ
ٍ
بشكل عام دالالت ال تمنحها ّأية لفظة أُخرى لو ُوضعت
الشعري خصوصاً والقصيدة
ذكرت عن إيراد المعنى المعجمي للفظة (العصر) ّأنها واسعة الداللة و
ِعوضاً عنها وقد
ُ

أن االقتباس قصد توسيع الداللة
أن رمزية هذه الكلمة تحمل من في مكانها و ال ريب ّ
ّ
المعجمية لها و بالحديث عن رمزية الكلمة فـ ـ " الكلمة ليس
لتشمل ما ُذكر في المعاني
ّ
مجرد أصوات تنطلق في فراغ و ّإنما هي رموز ألشياء أو أفكار في العالم الخارجي عن
ّ
معينة تُمثّل أشياء محدودة سواء أكانت هذه
أن أصواتاً ّ
اللغة حيث يتّفق كل مجتمع على ّ
األشياء أحداثاً أم أفكا اًر ،هذه العالقة الرمزية بين الكلمات واألشياء واألفكار تشترك في

الحقيقة مع طائفة أُخرى من النظم يصدق عليها ما يصدق على الكلمات من حيث كونها

عالمات اصطالحية ُيستعان بها في توصيل دالالت اصطالحية أيض ًا سواء أتّسعت دائرة
يتكون منها أي نظام من هذه النظم
هذا االصطالح أم ضاقت  ،و ّأياً كانت المادة التي ّ

()1
أن
توسط موقعها البيت الشعري دلّت على
التوسع و ّ
ّ
 ، ".فكلمة ( العصر ) عندما ّ
التوسع الذي
العشي ف ّ
هذه هي عادة الشاعر مدى الدهر و دوام الليل و النهار والغداة و ّ

( )4تفسير القرآن  ،السمعاني(ت489ه)  :ج ، 278 / 6تحقيق :ياسر بن إبراهيم  ،دار الوطن ،
الرياض  ،ط1418 ، 1ه1997-م .

( )1الكلمة ،حلمي خليل ،87 :دار المعرفة الجامعية ،ط1998 ،2م.
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الخفية وبسطها وهذا فيه من البيان الكثير حيث
ّأدته كلمة (العصر) هو بإبراز المعاني
ّ
أن حكم المعاني خالف حكم
أن "الداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان  . . .و ّ
ّ

ممتدة إلى غير نهاية وأصناف الدالالت
ألن المعاني مبسوطة إلى غير غاية،
ّ
األلفاظ ّ
()2
على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء ال تنقص وال تزيد ّأولها اللفظ ".
ثانياً :التحليل الداللي للمستوى الصرفي
كلمة (العصر) هي اسم ٍ
يصح أن تكون ظرف زمان لثالثة أسباب:
زمان وال
ّ

ّ -1أنها
ّ -2أنها

ذكرت في المعاني المعجمية
مطلقةٌ ال ُيراد منها التخصيص كما
ُ
غير متضم ٍ
نة معنى (في)
ّ

ّ -3أنها مرفوعة لالبتداء

" فالظرف هو اسم زمان أو مكان ُسلّط عليه عامل يعني عمل فيه عامل  ،لكن ليس على
صح مالحظة معنى (في) وهو الظرفية كون
إطالقه و ّإنما على تقدير معنى (في)  ،فإذا ّ
ٍ
ظرف وا ّال
صح نصبه على ّأنه
محالً وقع فيه الحدث
اسم الزمان والمكان اسماً ّ
ٌ
حينئذ ّ
فال".

()3

ِ
ِ
األيام و ِ
أتلفت في ِ
الحججا
الحججا
-4
ُ
ُ
دربك ّ
وجئت عينيك أبغي عندك ُ
(عتأبة) وهي قصيدة على البحر البسيط وقافية الجيم
البيت هو مطلع لقصيدة أ
() 1

المطلقة بحرف األلف والقصيدة موضوعها المدح ألحد شيوخ مدينة الدوحة ،واالقتباس
ُ
سأتحدث عنه
حرفاً
ّ
تاماً ُم ّ
القرآني في البيت الشعري جاء في العروضة والضرب  -جناساً ّ
ِ
الحججا) وقد ُوظفت اللفظة
عند التحليل الداللي للمستوى الصوتي – في لفظتي (الحججاُ ،
األولى من اآلية الكريمة في قوله تعالى:ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲱ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲲ
ﲬﲭﲮ ﲯﲰ
ﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ[القصص] ،واللفظة
ﲾ
ﲼ
( )2البيان والتبيين ،الجاحظ :ج ،76 ،75/1تحقيق :عبدالسالم هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط،7

1418هـ ـ1988-م.

الحازمي ،515 :مكتبة األسدي ،مكة ،ط1431 ،1ه ـ2010-م.
األجرومية،
( )3فتح البرّية في شرح نظم
ّ
ّ
( )1سماء ال تُعنون غيمها.1 :
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ﱻ ﱽ
ﱼ
ظفت من أربع آيات كريمات منها قوله تعالى:ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ
الثانية ُو ّ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ[األنعام] وسأذكر باقي اآليات في تحليل الداللي للمستوى
الصرفي.
المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية المقتبسة في البيت الشعري:
()2
ِ
ِ
الح ّجة :البرهان".
 -قال الجوهري" :الح ّجة :السنة ،والجمع حجج  . . .و ُ

 قال الشافعي في تفسير قوله تعالى:ﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲷ ﲹﲺﲻﲼ
ﲸ
ﲱﲳﲴﲵﲶ
ﲲ
ﲭﲮ ﲯﲰ
نبياً من
ﲾ
"إن ّ
ﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﱠ[القصص]ّ :
()3
ِ
سماة ملّكه بها ُبضع امرأة".
أنبيائه ّ
أجر نفسه حججاً – ْ
أي سنين – ُم ّ
ّأوالً :التحليل الداللي للمستوى المعجمي:
إن االقتباس القرآني في مطلع قصيدة (عتأبة) للفظتي ِ
(حججاُ ،حججا) أضفى
ّ
أ
ِ
ب الممدوح هو
دالالت عديدة قد كشفت الكثير للمتلقّي فإتالف األيام والحجج في سبيل ُح ّ
ولعل التعبير
أن االنسان أغلى ما يملكه هو ّأيامه و سنينه التي يحياها،
ّ
قمة المديح ذلك ّ
ّ
ِ
ِ
ثم اكتسبت هذه اللفظة (الح ّجة)
عن الح ّجة بالسنة هو تعبير قديم منذ العصر الجاهلي ّ
داللة دينية عميقة تُقام فيها شعائر لتوحيد اهلل وقصد بالعبادة وحده يقول عودة خليل أبو
عودة في كتابه" :إختار العرب أربعة أشهر جعلوها حرماً هي شهور ذي ِ
الح ّجة – الذي
األصم الذي ال تسمع فيه
يحجون فيه – و الذي قبله و الذي بعده  ،وشهر رجب
كانوا ّ
ّ
الحج واألعياد
أن الم ّكيين أرادوا أن تقع مواسم
ّ
قعقعة السالح  . . .وتعليله القريب ّ
واألسواق في فصل الشتاء وطرف من الربيع وطرف من الخريف  . . .ولم يختر الم ّكيون

فضلوه على غيره لطيب هوائه وخفّة ح اررة القيظ
هذا الوقت من العام من دون قصد ولم ُي ّ
( )2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،الجوهري :حجج  304 :دار العلم ،ط ،2القاهرة1399 ،ه ـ-

1979م.

( )3تفسير اإلمام الشافعي(ت204هــ)  :ج ،1168 /3تحقيق :أحمد مصطفى ،دار التدمرية ،السعودية،
ط1427 ،1ه ـ2006-م.
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ألنه الوقت الذي يكون فيه األدم والثمرات وغيرها من اإلنتاج
على الوافدين ّإنما اختاروه ّ
مما ُيحقّق الفائدة لبدو الجزيرة العربية الذين يعتمدون
الزراعي والبضائع ّ
معدة في األسواق ّ

الحج
على التجارة في حياتهم اإلقتصادية وفي موارد حياتهم  . . .ومن هنا حملت كلمة
ّ
حجة
يحجون البيت ّ
سموا السنة ّ
معنى زيارة البيت الحرام و كانوا العرب ّ
كل عام و لذلك ّ
قال بشامة بن الغدير:
()1
سبع
جج
بعد األنيس عفونها ِ
َد َرست وقد بقيت على ِح ٍ
وقال لُأبيد بن ربيعة العامري:
()2
ِ
امها
ِح َج ٌج
تجرم بعد عهد أنيسها
َ
د َم ٌن ّ
خلون حال لُها وحر ُ
حج و ما اتّصل به في ثالث عشرة آية في القرآن الكريم . . .
 . . .وقد ورد الفعل ّ
ِ
حددة ، )3(".فنالحظ
الحج في اإلسالم هو
التوجه الى م ّكة في ّأيام ُم ّ
ّ
حجة ،و ّ
وحجج جمع ّ
هنا أن هذه اللفظة ِ
(حججا) قد جاءت دالالت اقتباسها القرآني حلقة وصل بين الشعر
ّ
الجاهلي والقرآن الكريم فداللتها امتداد لألمن واستحصال الخير في العصر الجاهلي و

كالحج و أيضاً اللجوء له من أجل إغداق الخير كما حصل
قصد الممدوح بجعل مكانته
ّ
ْ
المتالزمة
لموسى بن عمران – عليه الصالة والسالم – فالشاعر ُيريد الجمع بين الدالالت ُ
ِ
جج) للشاعر على ممدوحه وبذلك نستطيع أن نستلهم
(ح ٌ
وعدم اإلنفكاك عنها بل هي ُ
الدالالت التالية من االقتباس القرآني:
 -1الشاعر ُيقابل موسى – عليه الصالة والسالم – والممدوح ُيقابل ُشعيب – عليه
وزوجهُ ابنته هو
الصالة والسالم – حيث الذي آوى موسى – عليه الصالة والسالم – ّ
شعيب عليه الصالة والسالم

()1

.

الضبي(ت168هــ) ،407 :تحقيق :أحمد محمد  ،دار المعرفة  ،القاهرة  ،ط.6
فضل
ّ
الم ّ
الم ّ
فضلياتُ ،
(ُ )1
( )2ديوان لُبيد بن ربيعة ،107 :تحقيق :حمد طماس ،دار المعرفة ،ط1425 ،1هـ ـ2004-م.

التطور الداللي بين لُغة الشعر الجاهلي والقرآن ،عودة خليل أبو عودة ،230 ،229 ،228 :مكتبة
()3
ّ
المنار ،الزرقاء ،األردن ،ط1405 ،1ه ـ1985 -م.

(ينظر) :صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني  :ج ، 396 / 2دار الفكر  ،بيروت  ،لبنان ،
(ُ )1

1421ه2001-م.
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 -2موسى – عليه الصالة والسالم – أقام عند ُشعيب – عليه الصالة و السالم – هرباً
من الظلم الذي وقع عليه من قبل فرعون وجنوده و كذلك الشاعر رحل للدوحة هرباً من
الظلم الذي وقع عليه في بلده.

 -3موسى -عليه الصالة والسالم – حصل على الخير من قبل ُشعيب – عليه الصالة
والسالم  -بزواج ابنته و كذلك الشاعر حصل على الخير من ممدوحه

الحجج – أي البراهين – من قبل ابنة
 -4موسى – عليه الصالة والسالم – حصل على ُ
قدمتها ألبيها لما رأته و ذلك حينما طلبت من
ُشعيب – عليه الصالة والسالم – التي ّ
أهال لما برهنته ألبيها ببقائه
أبيها أن يستأجره و قد كان موسى – عليه الصالة والسالم ً -
معهم عشر حجج ،وكذا الشاعر يريد استحصال ِ
الحجج من مدينة الممدوح الدوحة.
ُ
ُ
ثانياً :التحليل الداللي للمستوى الصرفي:

(حججا) هي جمع تكسير للكثرة حيث ُيجمع للكثرة وزن المفرد فُ ْعلة على
كلمة ُ
فُ أعل ك ـ لُ ّجة = لُ أجج و كذا ُيمع للكثرة وزن المفرد ِف ْعلة على ِف أعل ك ـ ِديمة= ِدأيم( ،)2ومعلوم
ِ
مرة واحدة على
أن لفظة (حججا) جاءت موافقةً لجمعها في القرآن الكريم وقد وردت ّ
صيغة هذا الجمع في القرآن الكريم و كلمة ِ
(حججا) صيغة وزنها الجمعي " ِف أعل و يكثر
()3
ِ
ِ
اطراده في ّ ٍ
(حججا) ُذكرت أربع
أما كلمة ُ
كل اسم يكون على ِزنة ف ْعلة مثل :ح ّجةّ ، ".
مرات في القرآن الكريم منها اآلية الكريمة التي ذكرتها في معرض تقديمي للقصيدة إضافة
ّ

ﲋﲍﲎ
ﲌ
لذلك قوله تعالى:ﱡﭐ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ
ﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛ

ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ [ البقرة ]  ،و قوله
ﱹ
ﱸ
تعالى  :ﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

(ُ ( )2ينظر )  :علم الصرف الصوتي  ،عبد القادر عبد الجليل  ، 384 :دار أزمنة 1998 ،م .
الوهاب العدواني  ، 41 :دار ال ُكتب  ،بغداد ،
( )3الكافي في علم الصرف  ،130 :فراس ّ
الكداوي و عبد ّ

.2008
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ﲵﲷﲸ
ﲶ
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱠ[النساء] ،وقوله تعالى :ﱡﭐ ﲴ
ﳅﳇﳈ
ﳆ
ﲽ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﳗﳙ
ﳘ
ﳒ ﳔﳕﳖ
ﳓ
ﳍﳏﳐﳑ
ﳎ
ﳉﳋﳌ
ﳊ
ﳛ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ [الشورى] ،وقد جاءت جمعاً في البيت الشعري لكي
ﳜ
ﳚ
صيغ المفرد التي وردت أربع مر ٍ
تُعادل ِ
ات في القرآن الكريم إضافةً ألسباب أُخرى سأذكرها
ّ
أ
عند التحليل الداللي للمستوى الصوتي.
ثالثاً :التحليل الداللي للمستوى الصوتي:

(حججا) في عجز البيت الشعري هو لتحقيق الجناس وهو
السبب اآلخر لجمع ُ
ِ
سمى هذا الجناس بالجناس غير
حسنات البديعية بين لفظتي (حججاُ ،حججا) ُ
الم ّ
وي ّ
من ُ

التام و يتّفقا في
التام و"هو أن يختلف اللفظان في واحد من األمور التي أبأنت الجناس ّ
ّ
سائرها وهو بذلك أربعة أنواع – منها :-

إن االختالف من هذا القبيل
ثم ّ
اختالف اللفظين في الهيئة ُ
سمى جناساً ّ
وي ّ
محرفاً ّ
قد يكون في الحركة فقط نحو قوله تعالى:ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ [الصافّات] ففي هذه اآلية الكريمة اللفظان
المتجانسان ِ
(منذرين) و(من أذرين) إخلتلفا في حركة حرف الذال إذ هو مكسور في اللفظ

ألنه اسم مفعول ،)1(".هذا هو مطلع
ألنه اسم فاعل  ،و مفتوح في اللفظ الثاني ّ
األول ّ
ّ
محرفاً ذلك
القصيدة الوحيد في دواوين الشاعر الذي جاءت فية العروضة والضرب جناساً ّ

ؤدي إلى التعقيد  ،و
ألنه ُي ّ
أن "الجناس في مذهب كثير من أهل األدب غير محبوب ّ
ّ
وسمح
اللهم ّإال ما جاء منه عفواً أ
يحول بين البليغ و انطالق عنانه في مضمار المعانيّ ،

()2
حرف في مطلع قصيدة (عتبة) جاء
به الطبع من غير تكلّف ، ".وال ّ
شك ّ
الم ّ
أن الجناس ُ

( )1البالغة والتطبيق ،أحمد مطلوب و حسن البصير ،452 ،451 :و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي،
ط1999 ، 2م.

( )2البالغة الواضحة ،علي الجارم ومصطفى أمين ،265 :دار المعارف.
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قدمته اللفظتان من دالالت في خدمة القصيدة ال تقوم ّإال
سمح به الطبع وذلك لما ّ
عفواً أ
بهما.
وكلّهم يوم عيد النحر قابيل

() 1

كل األضاحي من دمي خرجت
اليّ ،
 - 5مو َ
يدي كعب بن ُزهير)  -وهي قصيدة على البحر البحر
ضمت قصيدة (بين ْ
ّ

ثم تنتقل
البسيط وقافية الالم المضمومة – هذا البيت والقصيدة في أبياتها األولى غزلية ّ
ولعل البيت موضوع الدراسة هو
لتسرد المشاكل واألحزان التي يعيشها اإلنسان في وطنه
ّ

وملخصاً ذلك ّأنه استحضر اقتباس آيتين كريمتين األولى
خير شاهد على هذه المعاناة
ّ
هي قوله تعالى:ﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [الكوثر] ،والثانية هي قوله تعالى:ﭐﱡﭐ

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲅ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ
ﲆ
ﲃ ﲄ
ﲘ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [المائدة]
ﲙ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
حيث ُوظّفت من خالل اآليتين الكريمتين لفظتي (النحر ،قابيل).
المعاني المعجمية لأللفاظ القرآنية المقتبسة في البيت الشعري:
صل صالة
 قال الطبري في تفسير قوله تعالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ أي ّ()2

النسك أي إذبح األُضحية
العيد وانحر ُ
المراد بالصالة صالة العيدين
"قال تعالى :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [الكوثر] ُ
()3
وبالنحر نحر األضاحي".

 قال السمرقندي في تفسير قوله تعالى:ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﲅ ﲇﲈﲉ
ﲆ
ﱼ ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
( )1سماء ال تُعنون غيمها.17 :
(ينظر) جامع البيان في تأويل القرآن ،الطبري (ت 310هــ) :ج 653 /24تحقيق :أحمد محمد
(ُ )2
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ ـ2000-م.

يسر ،أحمد عيسى عاشور ،105 :مكتبة القرآن ،القاهرة.
الم ّ
( )3الفقه ُ
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ﲙ
ﲘ
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
زوج
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ [المائدة] :تنازع قابيل وأخوه هابيل على ّأيهم يت ّ
ومن
أخت قابيل وقد كان هابيل ّ
أحق بها فأمرهما اهلل أن ُي ّ
قربا له قرباناً ألفضل ما لديهما أ
يتقبل قربان
فتقبل اهلل قربان هابيل ولم ّ
يتقبل اهلل قربانه كان أولى بالزواج من أُخت قابيلّ ،
ّ
فإن هابيل لم ُيبادره العداء بل
قابيل ،فأظهر قابيل العداء ألخيه
ّ
وتوعده بالقتل وبالمقابل ّ

بأنه سيرتكب ُجرماً عظيماً ،وبالفعل فقد قتل قابيل أخاه هابيل من أجل الظفر بزواج
ذ ّكره ّ
()1
أُخته .
ّأوالً :التحليل الداللي للمستوى المعجمي:
صور هي في غاية الترهيب والتي تحقّقت
داللة االقتباس القرآني وما تُ ّ
جسده من ُ
من خالل البيت الشعري بطريقة مفاجئة وتكمن مفاجأة المتلقّي في أمرين هما:

عبر عن
األول :العيد الذي يكون للفرح وأمن النفس أتت داللته في البيت الشعري لتُ ّ
األمر ّ
الحزن والخوف.
تدل بحقيقتها على الخير والعطاء ِ
وصلة الرحم
األمر الثاني :انتقال داللة األُضحية التي ّ
الن أعم وما يتولّد
وادخال البهجة لقلوب الفقراء الى ابتذال قتل اإلنسان بجعله أُضيحة بدل ّ
عن ذلك من خوف وترويع لقلوب اآلخرين

تجمعت في كلمة (األضاحي) ثالث دالالت هي:
وقد ّ
" -1الداللة الوضعية :هي داللة االتّفاق المتعارف عليها بمعنى (جعل الشيء بإزاء شيء
()2
تدل على
األول فُهم الثاني  . . .كاللفظ ومعناه ، ".فلفظة األضاحي ّ
آخر بحيث إذا فُهم ّ
معناها المعجمي

 " -2الداللة العقلية :هي عالقة يجد العقل بين الدال و المدلول عالقة ذاتية ينتقل من

تدل على الح اررة عقالً ،)3(".كلمة
يدل على النار و النار ّ
أجلها منه إليه  . . .فاالدخان ّ
ولكن العقل يصرفها لمعنى آخر وتحديدًا
تدل على ما يقع للبهائم وضعاً
(األضاحي) ّ
ّ
(ينظر) :بحر العلوم ،أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت 373هــ) :ج ،408/1د.ط ،د.ت.
(ُ )1
( )2علم الداللة عند العرب.15 :
([ )3المصدر نفسه].23 :
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للمجاز العقلي فقد أسند العل الماضي (خرجت) لغير فاعله الحقيقي وهو (األضاحي) ف ـ
"المجاز العقلي :هو إسناد الفعل ،أو ما في معناه من اسم الفاعل ،أو اسم المفعول أو

مصدر إلى غير ما هو له في الظاهر ،من المتكّلم ،لعالقة مع قرينة تمنع من أن يكون

اإلسناد إلى ما هو له".

()4

 " -3الداللة الطبيعية :عالقة يجد العقل بين الدال والمدلول عالقة طبيعية ينتقل ألجلها

( )1
أن لفظة
منه إليه كصوت (أح – أح) الذي ّ
السعال ، ".ومعلوم بالعقل ّ
يدل على ُ
(الحج ،إطعام الفقراء
شعائر من شعائر اهلل تعالى وهما
(األضاحي) عقالً على ثالث
ّ
أ
المذ ّكاة شرعاً ،اإلحتفال بعيد األضحى).
األُضحية ُ

لكنها قد تجتمع في
هذه األنواع الثالثة من الدالالت تختلف عن بعضها البعض و ّ
عينة ال تعطيها في حالة إفرادها عن بعض فـ ـ " من حيث
لفظة واحد لتُعطي دالالت ُم ّ

شك أنواع الدالالت بعضها عن البعض  ،لكن  ،بما ّأنها ال تستوي
المفهوم تختلف و ال ّ
على صعيد داللي واحد  ،كان من الممكن أن تجتمع هذه األنواع من حيث الماصدق  ،و
حال ذلك حال الكثير من الصفات المتباينة التي تعود إلى شيء واحد مثل األحمر و
الحلو الّذين يجتمعان في التفّاحة على رغم اختالف مفهوميهما لكون األحمر من مجال
فالنسب ّإنما تبحث في أنواع الدالالت من حيث ّأنها
األلوان والحلو من مجال الطعوم ّ ،
مجموعة من العالمات و من حيث هذا المنظور الماصدقي تُعتبر عادة الدالالت واحدة
إذا تساوت فيها الدالالت وتساوت المدلوالت مع تباين العالقات وضعية أم عقلية أو

طبيعية".

()2

ثانياً :التحليل الداللي للمستوى التركيبي:

(كل) في صدر البيت وعجزه هي من األلفاظ التي تُالزم اإلضافة سواء
كلمة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
مضمر كما في عجز
(كل األضاحي) أو اسم
إضافة إلى اسم
ظاهر كما في صدر البيت ّ

( )4جواهر البالغة :السيد أحمد الهاشمي ، ،222 ،دار ابن الجوزي ،القاهرة ،ط1421 ،1ه ـ ـ2010-م.
( )1علم الداللة عند العرب.24 :
([ )2المصدر نفسه].35 :
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تنون فتقطع عن اإلضافة ولمن يجب أن ُينوى معنى المضاف إليه( ،)3وقد
البيت و قد ّ
األول من كتابه في الكلّيات أسماه " في الكلّيات و هي ما
عقد أبو منصور الثعالبي الباب ّ

كل".
أئمة اللغة في تفسيره لفظة ّ
أطلق ّ

()4

الخاتمة

تمخضت نتائج هذا البحث عن اآلتي:
ّ
 -1إثبات االقتباس القرآني في ديوان (سماء ال تُعنون غيمها).
تؤيد هذا االقتباس من خالل:
 -2إعطاء األدلّة التي ّ

تضمن االقتباس.
أ -ذكر اآليات القرآنية الكريمة ومقارنتها مع البيت الشعري الذي
ّ
في االعتباطية
ب -التحليل الداللي الذي أذكر فيه ال ُكتب التي تؤ ّكد الدراسة لكيال أن أ
والعشوائية.

تميز بها ديوان
أن االقتباس القرآني في األبيات الشعرية هو
خاصية ّ
ّ
 -3التأكيد على ّ
بقية
بقية دواوين الشاعر (جاسم محمد جاسم) وكذا عن ّ
(سماء ال تعنون غيمها) عن ّ

الشعراء.

توزع على مختلف المواضيع ولم ُيحصر بموضوع
بأن االقتباس القرآني ّ
ّ -4بي ُ
نت ّ
القصيدة الديني .
خاص
 -5بيان التأثير الداللي الذي ّأداه االقتباس القرآني في البيت الشعري بشكل
ّ
والقصيدة بشكل عام.

(ينظر) :جامع الدروس العربية ،مصطفى الغالييني 529 :و 532دار الغد الجديد ،القاهرة ،ط،1
(ُ )3
1428هـ ـ2007-م.
وسر العربية :ج ،27/1تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي ،ط،1
( )4فقه اللغة ّ
1422ه ـ2002-م.
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Quotes by the Poet Jassim Muhammad Jassim of terms of
tIme mentioned in the Holy Quran: A Semantic study

Osama Anwar Abdulkarim Daban
Muhammad Mahmoud Saeed 



Abstract
)Quranic quotation of time) This title was the first topic of the
second chapter of my master's thesis, where the title of the second chapter
was (Qur’anic employment of circumstance) and I chose this topic for
publication because time is the main determinant of the life of the
universe, and the verses of the Qur’anic employment for this research
were five Verses of various times such as (morning, afternoon, night, sun,
moon and so on). It is the study followed in the analysis of the Qur’anic
quotation in poetic verses, and this study was as follows :
1-Poetic verse is mentioned including the Qur’anic function and followed
it with a simplified definition of the poem in which it came
2-mention the Qur’an verse from which the poetic verse was used,
indicating the place of employment
3-lexical meanings of the terms used in the Qur’an are given
4-The Qur’anic quotation is analysed semantically according to four
levels of significance:
A- Semantic analysis of the lexical level: The lexical level is the level at
which the meaning of the Qur’anic employment is explained with the help
of semantics and linguistics books.
B- Semantic analysis of the compositional level: the synthetic comparison
was adopted between the Qur’anic verse and its use in the poetic verse in
terms of congruence and contradiction.
C- Semantic analysis of the morphological level: where it is studied the
Qur’an singular the words employed in the verse.
D- Semantic analysis of the phonemic level: When analyzing sounds,
whether they are singular or compound, it shows what functions the
sound or sounds have performed in the service of meaning.
Key words : (quotation, Quantic, time) .
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