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فاطوه تختیاری
تتول هشکیيفام

الملخص
ٗتٌبٍل ّزا الجحج دساسـٔ «سَسٓ لذس» ٍفك الوٌْذ األسلَثٖ ٍدساسـٔ هـَاؿي الزوـبل
الفٌٖ الىبهٌٔ ٍساءّبٍ ،ؤخض ثبلزوش ٌّب الذساسٔ االسلَث٘ٔ الوتولمٔ ثبلوستَٗبت الذالل٘ـٔ
ٍالظَت٘ٔ ٍالتشو٘ج٘ٔ ٍس٘لٔ فٖ التحل٘ل الٌض األدثٍٖ ،الىشف هي ثٌ٘تـِ الوو٘مـٔ رسٍٓ
سٌبهِ الَطَل إلٖ دساسٔ تـج٘م٘ٔ للسَسٓ هي ٍرْٔ الٌلش دٕ سَسش ٍ ؤحشّب فٖ ًفـ
الوتلمٖ .الوستَٕ الظَتٖ فمذ سبّن هسبّؤ فوبلٔ فٖ إٗؼبح الووٌٖ هي خالل رـش
الحشٍف ٍالفبطلٔ المشآًٍ٘ٔ ،الوَاصًبت الظَت٘ٔ .ؤهّب لذالالت اللغَٗٔ فٖ سـَسٓ المـذس فلْـب
دٍس ٍاػح فٖ تَط٘ل الووٌٖ،ووب ًزذ للذاللٔ التشو٘ج٘ٔ األحش الَاػح فٖ إٗـشاد الووٌـٖ.
ٍالزول اإلسو٘ٔ فٖ ّزُ السَسٓ هىتٌضٓ ثبلذالالت التٖ تظت لخذهٔ هىبًٔ ل٘لٔ المذس.
الکلمات الذلیلیة :سَسٓ المذس ،االسلَث٘ٔ ٍهستَٗبتْب التشو٘ج٘ٔ ،الظَت٘ٔ ،الذالل٘ٔ.

* ؿبلجٔ الذوتَساُ فٖ فشم اللغٔ الوشث٘ٔ فٖ ربهؤ الضّشاء( ) ،تْشاى.
** ؤستبرٓ هشبسؤ فٖ ربهؤ الضّشاء( ) ،تْشاى.
الىبتجٔالوسؤٍلٔ :فبؿوِ ثخت٘بسٕ

*

**
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المقذهة
ٌّبن ثوغ تشى٘الت اللغَٗٔ المشآً٘ٔ تسْن فٖ تمذٗن هوشفٔ رذٗـذٓ للجـبیخ٘ي فـٖ
رَاًت اللغَٗٔ ٍاالسلَث٘ٔ ٍثوغ رَاًت اإلهزبص للمشآىٗ .وـَد السـجت إلخت٘ـبس االسـلَث٘ٔ
ٍاالستوبًٔ ثْب لوب لْب هي هضاٗب تتولك ثبستٌتبد الذاللٔ الوجٌٖ هلٖ التىشاس اللَاّش اللغَٗٔ،
ٍهضاٗب ؤخشٕ تتولك ثسجش اغَاس لغٔ الٌض ٍهذم الَلَف هلٖ كبّشّب؛ ًٍلشا ألى سَسٓ المذس
لن تمن هلْ٘ب دساسٔ ؤسلَث٘ٔ هستملٔ ربءت ّـزُ الذساسـٔ لتحـبٍل الىشـف هـي األسـشاس
الجالغ٘ٔ المشآً٘ٔ هي خـالل دساسـٔ ّـزُ السـَسٓ دساسـٔ ؤسـلَث٘ٔ ثوسـتَٗبتْب الظـَت٘ٔ،
التشو٘ج٘ٔ ٍالذالل٘ٔ هي خالل السؤال التبلّ٘ٔ :ل َٗرذ فـٖ سـَسُ المـذس ؤًوـبؽ ؤسـلَث٘ٔ
تختض ثْب ،إر ٗجذٍ للسَسٓ هلْش خبص ٗو٘ضّب هي غ٘شّب؟
أهذاف الذراسة
إىّ الذساسٔ األسلَث٘ٔ استىشبف هب فِ٘ هي رَاًت روبلٍ٘ٔ ،رله ثوـب تتـ٘ح للـذاس
هي لذسٓ هلٖ التوبهل هن اإلستخذاهبت اللغٍَٗٔ ،دالالتْب فٖ الوول األدثٍٖ ،ثْزا التفبهـل
هن الخَاص األسلَث٘ٔ الوو٘ضٓ الوىتشفٔ ثـشٗمـٔ هلو٘ـٔ سـل٘ؤ تتؼـح هو٘ـضات الـٌض
ٍخَاطِ الفٌ٘ٔ(هَدٓ 1994 ،م.)100 :
ٍهي ٌّب ٗإتٖ اخت٘بسًب للوٌْذ األسلَثٖ ٍس٘لٔ ًستـ٘ن هي خاللْب الٌفـبر إلـٖ هوـك
الٌض المشآًٖ ،ثوب ٗحولِ ّـزا الوـٌْذ هـي إهىبً٘ـبت دساسـ٘ٔ تحل٘ل٘ـٔ هو٘مـٍٔ ،سطـذ
روبل٘بت الٌض.
تسوٖ ّزُ الذساسٔ إلٖ هحبٍلٔ إدسان الخظبئض الفٌ٘ٔ للغٔ المشآى هـي خـالل سـَسٓ
المذس ٍسطذ اللَاّش اللغَٗٔ ٍاالسلَث٘ٔ للسَسٍٓ ،دساسٔ ثوـغ الولـبّش االسـلَث٘ٔ دساسـٔ
تـج٘م٘ٔ الستزالء اثوبدّب ٍالىشف هي ل٘وْب الجالغ٘ٔ ٍالتوج٘شٗـٔ ٍرولـٔ األهـش ؤى ّـزُ
الووبسسٔ االسلَث٘ٔ تسوٖ إلٖ تَػ٘ح ؿشائك التوج٘ش فٖ السَسٓ.
أهمیه الذراسة
إى ؤّو٘ٔ الذساسِ تىوي فٖ یبرِ الوىتجٔ اللغَٗٔ إلٖ هخل ّزا اللَى هي ؤلـَاى الذساسـٔ
ل٘و٘ي الذاسس٘ي ٍالمشاء ،للتوشف هلٖ اإلهزبص اللغَٕ فٖ المشآى الىشٗن ٍاإلؿالم هلْ٘ب فـٖ
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دساسبت هختظٔ ثوٌْ٘ب .ؤهّب ثبلٌسجٔ للىتت هؤلفٔ فٖ ّـزا الوؼـوبس لـذ كْـش لوـذد هـي
الذساس٘ي اللغَٗ٘ي ثحَث فٖ ّزا الو٘ذاى الزٕ هبٗضال رذٗـذا فـٖ اللغـٔ الوشث٘ـٔ ،فـإلف
ثوغ األسبتزٓ دساسبت لظشٍّب هلٖ األسلَة ٍهلـن األسـلَة ًلـشا ٍتـج٘مـب هـي رلـه:
«األسلَة ٍاألسلَث٘ٔ» تإل٘ف هجذ السالم الوسذٕ (1977م)« ،الجالغٔ ٍاألسـلَة» تـإل٘ف
هحوذ هجذالوـلت« ،هلن األسلَة :هجبدئِ ٍإرشاءاتِ» للذوتَس طالح فؼـل ٍالـزٕ ٗوـ٘ي
الجبیج هلٖ هجبیج ًلشٗٔ فٖ ّزا الوؼوبس.
خلفیة البحث
ؤهب ثبلٌسجٔ إ لٖ الذساسبت السـبثمٔ لْـزا الوَػـَم فٌْـبن دساسـبت ؤسـلَث٘ٔ ٍلغَٗـٔ
هختلفٔ فٖ ثوغ السَس هٌْب« :دساسٔ ؤسلَث٘ٔ فٖ سَسٓ الىْـف» للجبیـج هـشٍاى هحوـذ
هجذ سو٘ذ هجذالشیوي (2006م)« ،كـَاّش اسـلَث٘ٔ ٍفٌ٘ـٔ فـٖ سـَسٓ الٌحـل» ألسـبهٔ
هجذالوبله اثشاّ٘ن هخوبى (2001م)« ،دساسٔ اسلَث٘ٔ فٖ سَسٓ هـشٗن»« ،سـَسٓ الَالوـٔ؛
دساسٔ اسلَث٘ٔ» إهذاد ثالل سبهٖ إیوَد الفمْبء ٍ«دساسٔ ؤسلَث٘ٔ فٖ سـَسُ ص» إهـذاد
ًظشاهلل شبهلٖ ٍ«التمٌ٘بت الجٌَ٘ٗٔ فٖ سَسٓ المـذس» إهـذاد حـبئش سـو٘ش یسـي الشـوشٕ
الذر٘لٖ؛ ٍفٖ ّزُ الذساسبت ثحخَا هي سـَس الوختلفـٔ هبهـذا همبلـٔ التمٌ٘ـبت الجٌَ٘ٗـٔ
ٍالجبیج ٗتحذث هي الجٌَ٘ٗٔ فْ٘ـب .لـزله ّـزا الجحـج ٗسـوٖ الىشـف هـي خظـبئض
األسلَث٘ٔ فٖ سَسٓ المذس هلٖ ؤسب ًلش دٕ سَسَس.
األسلىب واألسلىبیة
ٗىخش تشدد هظـلح األسلَة"ٍ " Style Lyاألسلَث٘ٔ"  " styli stieفٖ الذساسبت األدث٘ٔ
ٍاللغَٗٔ الحذٗخٍٔ ،ثشىل خبص فٖ هلَم الٌمذ األدثٖ ٍالجالغِ ٍهلـن اللغـٔٗ .وـَد الفؼـل
إلٖ ربوَثسَى ٍالشىالً٘٘ي الشٍ هوِ فٖ ٍػن األسلَث٘ٔ هٌـذ ًمــِ التمـبء اللسـبً٘بت
ثبلٌظَص األدث٘ـٔ ،ؤٕ فـٖ هشوـض تمـبؿن هزوَهـٔ هـي الوفـبّ٘ن ٍالوٌـبّذ الوتــَسٓ
ٍهزوَهٔ هي اإلًتبربت هحذدٓ هي ی٘ج الشىل ٍالوؼوَى ٍاألحش هلـٖ الولتمـٍٖ .هٌـز
اللحلٔ التٖ هشفت فْ٘ب اهوبل ربوَثسَى ٍالشىالً٘٘ي الشٍ ؤطـجحت األسـلَث٘ٔ هلوـب
هٌْز٘ــب ٗمــَم هلــٖ هجــذؤ الجٌَ٘ٗــٔ ٍّــٖ لــن تتــشن ّــزا الوجــذؤ یتــٖ ؤٗبهٌــب
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ّزُ(هًٌَِ٘٘2006،م .)13 :ف٘وب ث٘ي 1975ٍ 1968م كـي ًمـبد األدة ؤى االسـلَث٘ٔ لـذ
صالت هي الَرَد .لىٌّْب وبًت یبػشٓ فٖ ثوغ الذساسبت األدث٘ٔ .حن شْذت تحَال رـزسٗب
هن اًتشبس الذساسبت اللسبً٘ٔ ٍهب تجن هي ّ٘ؤٌ الوٌْز٘بت الجٌَ٘ٗٔ فـٖ ه٘ـبدٗي الولـَم
االًسبً٘ٔ(ًف الوظذس.)7 :
ٗوذ سائذ هٌْز٘ٔ رذٗذٓ فٖ دساسٔ األسلَة األدثٖ فٖ الوظش الحذٗج رَسد هًٌَ٘٘ـِ
ٍّٖ هٌْز٘ٔ تزون ث٘ي التحل٘ل األدثٖ ٍالفىش اللغَٕ  -اللسـبًٖ ٍالوفـبّ٘ن الجشغوبت٘ـٔ
ٍالفلسف٘ٔ ٍغ٘شّب هي الٌلشٗبت الحذٗخٔ التٖ شْذتْب السبیٔ الفىشٗٔ ٍالٌمذٗـٔ فـٖ ّـزا
المشى(ًف الوظذس.)27 :
ٗوتشف وخ٘ش هي الجبیخ٘ي ثإى ّزُ الىلؤ ال ٗوىي ؤى توـشف ثى٘ف٘تـِ هضشػـٍ٘ٔ ،لـذ
ٗىَى رله ساروب إلٖ هذٕ سیبثٔ الو٘بدٗي التٖ طبست ّزُ الىلؤ تـلك هلْ٘ب إر ؤطـجح
ٗـلك إسن "هلن األسلَة" هلٖ ؤًَام شتٖ هي الذساسبت ٍلول األهش الوشتشن ثٌْ٘ـب ّـَ
ؤًْب توٌٖ ثشىل هي ؤشىبل التحل٘ل اللغَٕ لجٌ٘ٔ الٌض؛ فبلتوشٗف لبئل «ثإى األسلَة َّ
ؤٗٔ ؿشٗمٔ خبطٔ إلستووبل اللغٔ ثحج تىَى ّزُ الـشٗمٔ طفٔ هو٘ضٓ للىبتت ؤٍ هذسسـٔ
ؤٍ فتشٓ صهٌ٘ٔ ؤٍ رٌ ؤدثٖ هب» ٗجذٍ توشٗفب استحسـٌِ ٍلجلـِ الىخ٘ـشٍى ٍإى هجـش هـي
هؼوًَِ ثإلفبف هختلفٔ فٖ الومبثل رله ٗوىي توشٗف األسلَث٘ٔ ثإًْب فشم هي اللسـبً٘بت
الحذٗخٔ هخظض للتحل٘الت التفظ٘ل٘ٔ لألسبل٘ت األدث٘ٔ ؤٍ اإلخت٘بسات اللغَٗٔ التـٖ ٗمـَم
ثْب الوتحذحَى ٍالىتّبة فٖ الس٘بلبت غ٘ش األدث٘ٔ(اثَ الوذٍ 1999 ،م.)161 :
ٍهلٖ ّزا األسب ٗوىي المَل ثإى االسـلَث٘ٔ ّـٖ ؿشٗمـٔ خبطـٔ ٗمـَم ثْـب الىبتـت
ثَاسـٔ هب ٗذٍس فٖ رٌِّ ٍثَاسـتْب ٌٗتمل الوؼـبه٘ي ٍاألفىـبس إلـٖ الوتلمـٍٖ .إرا وـبى
الٌمذ األدثٖ ٗجحج فٖ الووبًٖ ٍاألفىبس ٍفٖ الخ٘بل ٍالوبؿفٔ فٖ التزشثٔ الشوشٗٔ ٍالظذق
الفٌٍٖ ،ول هي ّزُ األهَس التٖ تذخل فٖ "الوؼوَى" فٖ الـٌض األدثـٖ ٍهحتـَاُ فـئى
الشىل " َّ "Formالوَػَم الوٌبست للذس فٖ هلن األسلَة ٍهلن اللغٍٔ .تحت الشىل
ًؼن الٌحَ ٍالظشف ٍاأللفـبف ٍاألطـَات اللغَٗـٔ ٍخظـبئض األداء األخشٕ(هجـذاهلل رجـش،
1988م)11 :
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إتجاهات األسلىبیة
هلٖ ؤى هظـلح األسلَث٘ٔ لن ٗلْش إال فٖ ثذاٗٔ المشى الوششٗي هـن كْـَس الذساسـبت
اللغَٗٔ الحذٗخٔ ،هٌْب هب لذهتِ هبلن اللغٔ السَٗسشٕ فشدٌٗبًـذ دٕ سَسـَس التـٖ ػـوت
هزوَهِ هي اللغَٗ٘ي الفشًس٘٘يٍ ،سفؼت اهتجبس اللغٔ رَّشا هبدٗب خبػوب لمـَاً٘ي الوـبلن
الـج٘وٖ الخبثتٔ إر ؤًْب خلك اًسبًًٍٖ ،تبد لشٍح الجشـشٕ تتو٘ـض ثـذٍسّب وـإدآ للتَاطـل
ًٍلــبم للشهــَص الوخظظــٔ لٌمــل الفىــش فْــٖ هــبدٓ طــَت٘ٔ لىٌّْــب رات ؤطــل ًفســٖ
ارتوبهٖ(طالح فؼل)10:1992،؛ ٍتإس٘سب هلٖ رله ًشـإ إتزبّـبى فـٖ هلـن األسـلَة
ؤیذّوب ٗتوخل فٖ هلن ؤسلَة التوج٘ش ٍٗذس الواللٔ ث٘ي الظ٘غ ٍالفىش فٖ هوَهِ ٍّـَ
الزٕ سثوب وبى ٗمبثل ثالغٔ األلذه٘ي .الخبًٖ ٍَّ هلن األسلَة الفشدٕ ٍفٖ ٍالن األهش ًمـذ
لألسلَة ثذساسٔ هاللٔ التوج٘ش ثبلفشد ؤٍ الزوبهٔ التٖ تجذهِ ٍتستخذهِ ٍهي ٌّـب دساسـٔ
تَل٘ذٗٔ ٍل٘ست تم٘وِ٘٘ ٍَّ ،هوب ٗزول هحَسّب هختلفب هي هحَس هذسسـٔ األٍلـٖ فولـن
ؤسلَة التوج٘ش ال ٗخشد هي ًـبق اللغٔ ٍال ٗتوذٕ ٍلبئوْب فٖ یذ راتْب.
ؤهّب هلـن األ سـلَة الفـشدٕ ّـَ ٗـذس ًفـ ّـزا التوج٘ـش فـٖ هاللتـِ ثبألشـخبص
الوتحذح٘ي ثِ ،األٍل ٗوتذ ثبألثٌ٘ٔ اللغَٗٔ ٍٍكبئفْب داخل الٌلـبم اللغـَٕ ؤٕ ؤًـِ ٍطـفٖ
ثحت ٍالخبًٖ ٗحذد ثَاهخْب ٍؤسجبثْب ؤٕ ؤًِ تَل٘ذٕ ،األٍل ْٗتن ثبلٌتبئذ ٍٗتَلف هلٖ هلن
الذاللٔ ٍدساسٔ الووبًٖ فٖ راتْب ٍالخبًٖ ٗوٌٖ ثبلومبطذ ٍٗـشتجؾ ثبلٌمـذ األدثٖ(الخفـبرٖ،
السوذٕ فشَّد ،هجذالوضٗض ششف1992 ،مٗ .)13:جذٍ ؤى اإلتزبّ٘ي ٗسـتخذهبى األسـلَث٘ٔ
ثووٌٖ ٍایذ ،ألًْب ٗذسسبى اللغٔ هي رْٔ ٍهي رْٔ ؤخشٕ ْٗتوبى ثبلومبطذ التٖ ْٗـذف
الىبتت ؤٍ الشبهش هي ٍساء ًتبرِ.
هستىیات االسلىبیة
تتحذد هستَٗبت التحل٘ل األسلَثٖ هي خالل التوشٗف الـزٕ ٍػـوِ دٕ سَسـ٘ش للىـالم:
«الىالم تـج٘ك ؤٍ اسـتووبل للَسـبئل ٍاألدٍات الظـَتٍ٘ٔ ،التشو٘ج٘ـٔ ٍالووزو٘ـٔ» ،التـٖ
َٗفشّب اللسبى ف٘وب ٗلٖ:
.1الصوت(أو اإلیقاع) :تمن الذساسٔ الظَت٘ٔ فٖ طو٘ن الذساسٔ الٌظَص األدث٘ـٔ ،ألى
التحل٘ل الظَتٖ لْزُ الٌظَص  -ثوب فْ٘ب هي ؤطَات ٍإٗمبهبت ٗ -سبهذ وخ٘ـشا فـٖ فْـن
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ؿج٘وتْبٍ ،فٖ الىشف هـي رَاًـت الزوبل٘ـِ فْ٘ـب ،ثبإلػـبفٔ إلـٖ هـب فْ٘ـب هـي وشـف
لإلًفوبالت الٌفس٘ٔ ٍللوَاؿف التٖ تحىن هجذهْب ٍتذفوـِ إلـٖ اخت٘ـبس ؤطـَات ٍاٗمبهـبت
ثوٌْ٘ب ٍ «ل٘ ٗخفٖ ؤى هبدٓ الظـَت ّـٖ هلْـش اإلًفوـبل الٌفسـٖ ٍؤى ّـزا اإلًفوـبل
ثـج٘وتِ ،إًوـب ّـَ سـجت فـٖ تٌَٗـن الظـَت ثوـب ٗخشرـِ ف٘ـِ هـذّا ؤٍ غٌـٔ ؤٍ لٌ٘ـب ؤٍ
شذٓ»(الشافوٖ1997 ،م.)169:
.4التركیة ٍَّ :هٌظش هْن فٖ ثحـج الخظـبئض األسـلَث٘ٔ وذساسـٔ ؿـَل الزولـٔ
ٍلظشّب ٍهٌبطشّب هخل الوجتذؤ ٍالخجش ،الفول ٍالفبهل ،الظـفٔ ٍالوَطـَف ٍوـزا تشت٘جْـب،
ٍدساسٔ الشٍاثؾ هخل الَاٍٍ ،الفبءٍ ،هبٍ ،التمذٗن ٍالتإخ٘شٍ ،التزو٘ش ٍالتإً٘ج ٍالتظشٗف.
.3الذاللةةْٗ :تن هلن الذاللٔ ثـ«الزبًت الووزوٖ»ٍ ،هب تذل هلِ٘ الىلوبت ،هـن تتجـن
لوستزذات الووٌٖ الزٕ ٗلحك ثتله الـذالالت ،ؤٍ هـب ٗـذفن  -ثسـجت التــَس -إلـٖ ؤى
ٗتجذل هب تش٘ش إلِ٘ تله الىلوبت ؤٍ سَاّبٍ .هي الووىي هتبثؤ الذاللٔ هي خالل الٌلـبم
اللغَٕ الزٕ ٗتو٘ض ثخظبئظِ الٌحَٗٔ ٍالظشفٍ٘ٔ ،التٖ تشىل لْزا الٌلبم ثٌ٘تِ الخبطٔ ثِ.
ٍهلِ٘ فئى الجبیج فٖ الذاللٔ هلِ٘ ؤى ٗجحج فٖ تله الواللٔ التٖ تشثؾ الذال ثوذلَلِ فٖ
الٌض هي خالل الس٘بقٍ ،ثبلتبلٖ فْن ٍتحذٗذ الذاللٔ الس٘بل٘ٔ إى وبًت داللـٔ هجبشـشٓ ؤٍ
تحول دالالت إٗحبئ٘ٔ ؤٍ تإٍٗل٘ٔ ؤخشٕ(الحمل الذاللٖ).
هفتبح هي ؤوجش الٌمبد یذٗخب هي الخـبة الشـوشٕ لىٌـِ ٗسـتوول الوظــلح هشادفـب
للٌض ًفسِ فوىًَبت الخـبة الشوشٕ هٌذُ ّـٖ الوـَاد الظـَتٍ٘ٔ ،الووزـنٍ ،التشاو٘ـت
ٍالومظذٗٔ(هفتبح1982 ،م)18:؛ ٍّٖ هىًَـبت الـٌض ًفسـْب .إر تؼـن الوـَاد الظـَت٘ٔ،
رش الحشٍف ٍالتٌغ٘ن ثبلٌجش ٍاالٗمبم ٍالـَصى ٍالمبف٘ـٔٗ .ؼـن الووزـن هوـبًٖ الىلوـبت
ٍاٗحبءاتْب ٍ ٗوٌٖ التشو٘ت هستَٕ الٌض الٌحَٕ ٍالجالغٖ .ؤهب الومظذٗٔ فتوٌـٖ الْـذف
ٍالمظذ هي الوولٍ .تحذد و٘ف٘ٔ التوج٘ش ٍالغشع الوتَخٖ(ًف الوظذس.)52 :
ٗوىي ؤى ًمَل فٖ الٌْبٗٔ فٖ ه٘ذاى األسـلَث٘ٔ ؤٍ هلـن األسـلَة  Stylisticsؤػـبفت
ًلشٗٔ تشَهسىٖ ثوذا رذٗذا ٍهو٘مب إلـٖ الذساسـبت األسـلَث٘ٔ .التحل٘ـل األسـلَثٖ هـي
هفَْم خبص لألسلَة ٍَّ ؤى الشبهش ؤٍ الىبتت ٗستخذم ؤًَاهب هوٌ٘ٔ هي التحَٗالت فـٖ
لغتِ ٍثخبطٔ التحَٗالت االخت٘بسٗٔ ثح٘ج تظجح ّزُ التحَٗالت هو٘ضا ؤسلَث٘ب هٌـذُ ،ألى
ّزا اإلخت٘بس دٍى غ٘شُ ٍإلحبح الىبتت ؤٍ الشبهش هلٖ استخذاهِ هي ث٘ي هزوَم الـبلـبت
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التحَٗل٘ٔ الىبهٌٔ فٖ الٌلبم اللغَٕ ،إًوب َّ ؤطال استغالل لـبلبت اللغٔ التـٖ ٗسـتخذهْب
ٍلىي ثتحَالت هوٌ٘ٔ(یلوٖ خل٘ل1995 ،م.)35-33 :
تطبیق المستىیات األسلىبیة علی سىرة قذر
سو٘ت ّزُ السَسٓ فٖ الوظبیف ٍوتت التفس٘ش ٍوتت السٌٔ «سَسٓ المـذس» ٍسـوبّب
اثي هـ٘ٔ فٖ تفس٘شُ «سَسٓ ل٘لٔ المذس» ٍّٖ هى٘ٔ فٖ لَل الزوَْس .وبى هـي ؤغشاػـْب
التٌَِٗ ثفؼل المشآى ٍهلوتِ ثئسٌبد إًضالِ إلٖ اهللٍ ،الشدّ هلـٖ الـزٗي یزـذٍا ؤى ٗىـَى
المشآى هٌضال هي اهلل توبلٖ ٍسفن شإى الَلت الزٕ ؤًضل فًٍِ٘ ،ضٍل الوالئىٔ فٖ ل٘لٔ إًضالِ
ٍتفؼـ٘ل ّـزُ اللـ٘لٔ التٖ تَافك ل٘لـٔ إًضالـِ هــي وــل هـبم(اثي هبشـَس :1984،د،30
.)456
المستىی الصىتی
ال ٌٗىش هبلل ؤحش الوَس٘مب ٍالٌغن فٖ شذّ الوتلمٖ ٍرولِ ؤوخش إًتجبّب ٍؤشذّ إطغبء ،ثـل
ؤى هَس٘مب الشوش ّٖ ؤرول هب فِ٘ هي هٌبطشٍٗ .جذٍ االٗمبم الوَس٘مٖ ٍاػحب فٖ المـشآى
الىشٗن ٍ ،لىي لْزا االٗمبم ؿشٗمتِ الخبطٔ التٖ تختلف هي الشوش الوم٘ذ ثبألٍصاى ٍالمَافٖ
فَْ خبص ثبلمشآى ٍیذُ؛ «إر َّ اٗمبم فٖ ًـبق التَاصى ،ال إٗمبم فٖ ًـبق الَصى ،فـبلَصى
فــٖ الوشث٘ــٔ للشــوش ٍالتــَاصى فــٖ االٗمــبم للٌخــش ٍالــزٕ فــٖ المــشآى اٗمــبم هتــَاصى
ال هَصٍى»(یسبى توبم1993 ،م.)269:
إرى ٗؤدٕ ّزا االٗمبم دٍسا فبهال فٖ تىخ٘ف الووٌٖ ٍصٗبدٓ ؿبلبتِ التوج٘شٗٔ هي خالل
إًسزبهِ هن ؤرَاء الٌظَص ٍهوبًْ٘ب ی٘ج ٗوجّش المشآى هي الووبًٖ ثبأللفبفٍٗ ،ختـبس هـي
ّزُ األلفبف هب وبًت ؤطَاتْب هتٌبغؤ هن هوبًْ٘ـب ٍهزسّـذٓ لْـب ٍّىـزا ٗىـَى «الٌسـك
المشآًٖ لذ رون ث٘ي هضاٗب الٌخش ٍالشـوش رو٘وـب .فمـذ ؤهفـٖ التوج٘ـش هـي ل٘ـَد المبف٘ـٔ
الوَیذٓ ٍالتفو٘الت التبهٔ ،فٌبل ثزله یشِٗ التوج٘ش الىبهلٔ هـي رو٘ـن ؤغشاػـِ الوبهـٔ.
ٍؤخز فٖ الَلت راتِ هي الشوش الوَس٘مب الذاخل٘ٔ ٍالفَاطل الوتمبسثـٔ فـٖ الـَصى»(سـ٘ذ
لـت1983 ،م.)102:
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المىسیقی الًابعة هى تردد األصىات
ٗسْن التىشاس فٖ السَسٓ  -سَاء ؤوبى تىشاسا للحشف ؤٍ الىلؤ ؤٍ التشو٘ت -فٖ تشى٘ل
األًغبم الحسٌٔ ٍٗضٗذ هي اإلٗمبم الزو٘ل ٍالوتو٘ض فٖ آٗبتْب ٍٗىسجْب إًسزبهب هَس٘م٘ب.
استخذم تىشاس التشو٘ت ﴿وما أدراک ما لیلة القدر﴾ هلٖ خالف همتؼٖ اللبّش ألى همتؼٖ
اللبّش ثبإلػوبس سجت روش «فٖ ل٘لِ المذس» فٖ ا ٔٗٙاألٍلٖ ،إى اهلل توبلٖ لذ إستفبد هـي
هٌبطش الجالغٖ هٌْب اإلكْبس همبم اإلػوبس ٍهىسْب ثسجت ث٘بى شإى ل٘لـٔ المـذس ٍالتإو٘ـذ
هلْ٘ب؛ ٍإكْبس لفق ل٘لٔ المذس ﴿لیلة القدر خیر مو ألف شهر﴾ فٖ همبم اإلػـوبس لإلّتوـبم؛ ٍلـذ
تىشس اللفق حالث هشات ٍالوشات الخالت ٌٗتْٖ هٌذّب التىشٗش غبلجب .فمظذ اإلّتوبم ثتوٌْ٘ب
فحظل تول٘ن ل٘لٔ المذس طشٗحب ٍیظلت وٌبٗٔ هي تول٘ن هـب ؤًـضل فْ٘ـب ٍؤى اهلل ؤختـبس
إًضالِ فْ٘ب ل٘تـبثك الششفبى(اثي هبشَس:1984 ،د.)459 - 458 ،30
الوَس٘مٖ الٌبثؤ هي التىشاس فٖ التشو٘ت الوزوَس  -ؤسثن هشات -سَاء هلٖ اسن اللبّش
ٍسَاء هلٖ ؤسب الؼو٘ش تذل هلٖ هلؤ ّزُ الل٘لٔ الىشٗؤ ٍتلزر فْ٘ب.
المىسیقی الًابعة هى الفاصلة القرايیة فی سىرة القذر
تؤدٕ الفبطلٔ دٍسا هْوب فٖ ؤیذاث التٌبغن الوَسـ٘مٖ ٍالتلـَٗي الظـَتٖ .إر تٌمسـن
الفبطلٔ فٖ ّزُ السَسٓ هلٖ ًسك ٍایذ لتوجش هي الووٌٖ الزٕ ٗحولـِ رلـه الٌسـك .إرا
ًزذ إستىبص الٌسك هلٖ یشف «الشاء» السبوي ٍتتشدد ّزُ الفبطلٔ فٖ ول اٗٙبت .إى یشف
الــشاء هــي الحــشٍف الزلم٘ــٔ ٍهتَســؾ ثــ٘ي الشــذٓ ٍالشخــبٍٓ ووــب ٗــذل هلــٖ التىــشاس
ٍالتشر٘ن(یسي هجب 1998،مٍ )46،83 :ربء الفبطلٔ المشآً٘ٔ ثْـزا الحـشف ل٘ـذل هلـٖ
التىشاس فٖ المذس ؤٕ إًِ لذس لذس لذس(ثووٌٖ إى ّزُ الل٘لٔ ولْب خ٘ش ٍثشؤ ٍششف).
وبى إثي رٌٖ هي الولوبء الزٗي ؤشبسٍا إلٖ هاللٔ األطـَات ثووبًْ٘ـب ،إر ٗمـَل« :هـي
ؤسشاس األطَات ؤى ٌّبن هاللٔ ؿج٘و٘ٔ ثٌْ٘ب ٍث٘ي هوبًْ٘بٍ ،هي رله الخبء ٍالمبف ً ...حَ
لَله خؼن ٍلؼن إر ؤى الخؼن ؤول الشؿت ٍالمؼن للظلت ال٘بث  ،لشخبٍٓ الخبء ٍطـالثٔ
المبف»(اثي رٌٖ ،ال.ت ،د .)158 :2فٖ ّزُ السـَسٓ لـذ تىـشس الحـشٍف ٍاألطـَات هٌْـب
ؤطَات الوذٍ ،یشٍف الٌَى ٍالالم ٍالشاء.
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فمذ سبّوت ؤطَات یشوبت الفتحٔ الـَٗلٔ الستٔ(إًّب ،ؤًضلٌبُ ،هب ،ؤدسان ،هالئىٔ ،فْ٘ب)
فٖ إشبهٔ رَ اٗٙبت رَا هَس٘م٘ب هزثب ٍؤشبهت ؤرَاء هي الولؤ ٍالزالل لْزُ الل٘لٔ فٖ
السَسٍٓ .الشٖء الزٕ ٗزلت الٌلش ٌّبن ولؤ إًّب هز٘ئْب ثؼو٘ش الزوبهٔ للوـتىلن الـزٕ
ٗوَد هلٖ اهلل ،ی٘ج ٗضداد ولوِ اهلل هلؤ ثسجت طـَت ًـَى الزوبهـٔ الومتشًـٔ ثظـَت
الفتحٔ الـَٗلٔ فٖ ولؤ (إًّب).
ٍؤهّب ؤطَات الٌَى ٍالالم ٍالشاء ٍلذ ؤؿلك المـذهبء هلـٖ ّـزُ األطـَات إسـن األطـَات
الزلم٘ٔ ٍّٖ ،تشتشن فٖ تمبسة هخبسرْب ٍفٖ ًسجٔ ٍػَیْب السووٖ الوبلٖ ی٘ج توتجش
ؤٍػح األطَات الظبهتٔ فٖ السون ٍٗسوّْ٘ب الـجوغ ؤشـجبُ االطـَات الظـبئتٔ(هجذالزل٘ل،
1988م)173 :؛ ألًْب تشجِ الحشوبت فٖ ٍػَیْب السووٖ.
ٍالالم طَت هزَْس رٍ ٍػَح سووٖ ٍّٖ «هي یشٍف هزلمِ  ٍّٖ ...ؤخـف الحـشٍف
هلٖ اللسبى ٍؤیسٌْب إًششایب»(الم٘سٖ ،ال.تٍ )111-110:تىشاس ّزا الظَت(19هشٓ) ّـَ
هي ؤسجبة رلـه التو٘٘ـض الوَسـ٘مٖ التـٖ تتظـف ثـِ سـَسٓ المـذسً .زـذ لتـشدد الـالم
تسؤ هشش هشات فٖ ّزُ السَسٓ الوزٍثٔ فٖ الٌـك ٍالَػَح فٖ الظَت:
﴿إنّا انزلهاه فی لیلة القدر و ما ادرئک ما لیلة القدر لیلة القدر خیرر مرو ألرف شرهر تهر ّز
الملائکة و الروح فیها بإذى ربهم مو کل أمر سلام هي حتی مطلع الفجر﴾
فمذ رول طَت الالم الزٕ تشدد فٖ ا ٔٗٙاٗمبم ا ِٗٙفٖ غبٗٔ اًسـزبمًٍ ،حـي ًمشؤّـب
ثىل سالسٔ ٍول ولؤ فْ٘ب -تمشٗجب  -تشتجؾ ثوب لجلْب ٍثوب ثوذّب ثشاثؾ هي طـَت الـالم،
فٖ الىلوبت :ؤًضلٌب ،ل٘لٔ ،المذس ،ؤلف ،تٌضل ،الوالئىٔ ،ول ،سالم ،هـلن.
ٍؤهّب إى لظَت الٌَى الَاػح السون ،ؤحشا فٖ یسن الوَلف ثَػَح ٍرالء لظـبلح الحـك
الخبثت ،فمبل اهلل توبلٖ﴿ :إنّا أنزلهاه فی لیلة القردر﴾ فبهلل َّ ٍیذُ ؤًضل المشاى ٍالىل سارن إل٘ـِ،
ٍفٖ ّزا التوج٘ش الزضل المَٕ ٗـتىلن اهلل -سـجحبًِ -ثؼـو٘ش الزوبهـٔ الوشـوش ثبلولوـٔ
ٍالىجشٗبء ل٘حسن الٌْبٗٔ ثْزُ السَسٓ التٖ ل٘ للجشش فْ٘ب ال یَل ٍال لٍَٓ .لذ تىشس ّزُ
الحشف هشش هشات ل٘ضٗذ هلٖ ًغن الوَس٘مٖ فْ٘ب.
ؤهب طَت الشاء توّ٘ض ثإًِ طَت تىشاسٕ ٍالتىشٗش طفٔ لَٓ ٍ«هٌْـب الوىـشس ٍّـَ یـشف
شذٗذ»(س٘جَِٗ)435 :1988 ،؛ ثح٘ج سـبّن تـشدد طـَت الـشاء فـٖ إفشـبء ّـزا المـذس
ٍهلوتْب ووب ًشإ هي تىشاس طَت الشاء ،إٗمبم هٌسزنٍ ،اإلًتمبالت سـشٗؤ هسلسـلٔ ثـ٘ي
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الىلوبت ،سججْب ؿشٗمٔ یذٍث ّزا الظَت ٍّزا هب ٗتزٍلِ المبسا ثبسـتوتبم یـ٘ي ٗىـشس
تالٍٓ ّزُ السَسٓ لوذٓ هشات دٍى ؤى ٗستخمل ّزا التىشاس ؤٍ ٗتوخش فِ٘.
المستىی الذاللی
تجذٍ الواللٔ الَاػحٔ ث٘ي ربًجٖ الذاللٔ ٍالظَت ،فْوب ٗتىـبهالى هوـب ٍٗتـبثمـبى فـٖ
السَسٓ؛ فجوغ الذالالت تستذهٖ ًَهب هوٌ٘ب هي األطَات ووـب ؤى ثوـغ األطـَات وبًـت
توجش هي ًَم هو٘ي هي الذالالت« ،هلٖ ؤى ٌّبن ًَه٘ي هي الٌس٘ذ الظـَتٖ ٍاٙخـش ّـَ
الٌس٘ذ الذاللٖ ٍّوب ال ٗحتبربى هبدٓ إلٖ التـبثك سَٕ فٖ األدة»(طالح فؼل:1992 ،
ٍ .)93توتج ش الىلوبت ٍاأللفبف هـي األّو٘ـٔ ثوىـبى فـٖ دساسـٔ الٌظـَص ،ألًْـب توخـل
الَیذات الظغشٕ التٖ ٗتشىل هٌْب الٌض.
ٍلأللفبف فٖ المشآى الىشٗن هىبًٔ خبطٔ ،إر ّٖ تٌفشد هي غ٘شّب ثذلـٔ هتٌبّ٘ـٔ ٍّـٖ
تٌسزن هن الس٘بق الزٕ تشد فِ٘ ،ثح٘ج لَ إستجذل ثىلؤ هب ولؤ ؤخشٕ الختّل الووٌـٖ
ٍاًتفغ التوج٘ش لزا فئى ؤلفبف المشآى تمن «ػوي األسلَة الج٘بًٖ الشائن ًٍوتمـذ هـؤهٌ٘ي
ؤى وــل لفــق فــٖ المــشآى لــِ هوٌ ـٖ لــبئن ثزاتــِ ٍف٘ــِ إشــوبم ًــَساًٖ ٗتؼــبفش هــن
رولتِ»(اثَصّشُ1970 ،م.)104 :
ال ٗوٌٖ الجحج فٖ الوستَٕ الذاللٖ إًٌب سـٌجحج فـٖ هوـبًٖ األلفـبف هسـتملٔ هـي
س٘بلْب الزٕ ٍسدت فِ٘ ،ألى اللفق فٖ یذ راتْب ال ل٘ؤ لْـب ٍإًوـب تسـتوذ ل٘وتْـب هـي
الس٘بق الزٕ تشد فِ٘ ،فَْ الزٕ ٗوٌحْب داللتْب الوتو٘ضٓ هـي خـالل هَلوْـب فـٖ الـٌض
ٍهاللتْب ثجم٘ٔ هٌبطش الزولِٗ .مـذم السـ٘بق الوـَى لٌـب فـٖ تحذٗـذ الووـبًٖ ٍالـذالالت
الومظَدٓ.
القذر
ٗختبس المشآى الىشٗن الىلؤ الوٌبسجٔ للس٘بق ثذلٔ ٍهٌبٗٔ ف٘تزِ ًت٘زٔ رله ؤى تؤحش فـٖ
السبهن ٍتتشن ٍالوب تحت ٍلن هوٌبّب ٍكالل داللتْب ٍ ،هخبل رله ولوِ "المذس" فٖ إسن
السَسٓ ٍوزله استووبلِ فٖ آٗبتْب .ربءت ّزُ السَسٓ ٍآٗبتْب فٖ س٘بق هلؤ ّـزا الل٘ـل
ًٍضٍل المشآى .لزله المذس الزٕ هشفت الل٘لٔ ثبإلػبفٔ إلِ٘ َّ ثووٌٖ الششف ٍالفؼل ووـب
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لبل توبلٖ فٖ سَسٓ الذخبى ﴿إ ّنا أنزلهاه فی لیلة مبارکة﴾ ؤٕ ل٘لٔ المـذس ٍالشـشف هٌـذ اهلل(اثـي
هبشَس1984،م :دٍ .)403 :30لٌتإهل فٖ التإح٘ش الزٕ ٗتشوِ ولؤ «المذس» فٖ آالٗٔ التٖ
ٗشوش السبهو٘ي ثإى ّزُ الل٘لٔ ،ل٘لٔ هل٘ؤ ٍل٘لٔ شـشف ٍؤًْـب تحفـل ثـبلووٌٖ الشـشافٔ
ٍالمذسٍ .تذل ولؤ المذس هلٖ التىشاس هفَْم ٍهوٌب .ؤهّب إرا اًتملٌب إلٖ الَصى الظـشفٖ فئًٌـب
سٌزذُ هلٖ ٍصى فَوْل الزٕ َّ ؤیذ ؤٍصاى الظفٔ الوشجٍْٔٗ ،ش٘ش ّزا الَصى إلٖ الظـفبت
الذائؤ فٖ اإلًسبى ٍغ٘شٍُّ ،زا ٗتـبثك هن خلَد ل٘لٔ المذس.
سالم
السالم هظذس ؤٍ إسن هظذس هوٌبُ السالهٔ ووب لبل اهلل توبلٖ:
﴿قلها یا نار کونی بردا و سلاما ﴾ (األًج٘بء)69 /
ٍٗـلك السالم هلٖ التح٘ٔ ٍالوذیٔ ٍفسّش السالم ثبلخ٘ش ٍالووٌ٘ـبى یبطـل فـٖ ّـزُ
ا .ٔٗٙففٖ الىلؤ ؿبلبت توج٘شٗٔ ،إر ًلو فْ٘ب هوٌٖ ول خ٘ش ٍسـالهٔ ٍثشوـٔ ٍووـب ؤىّ
لفق السالهٔ لِ هاللٔ ثبسن السَسٓ التٖ تذل هلـٖ التمـذٗشٍ ،ألرـل را ٗىتـت اهلل تمـذٗش
الجشش فٖ ّزُ الل٘لٔ هلٖ ؤسب السالهٔ ٍالخ٘ـش ٍالغفـشاى .فـئىّ إخت٘ـبس لفـق "سـالهٔ"
ٗستحؼش فٖ الزّي ول تله الووبًٖ االٗزبث٘ٔ ٍالوحوَدٓ التٖ لِ هاللبت ثووٌبُ ٍٗـلـك
سَسَس «هلٖ ّزُ الواللبت اسن الواللبت االٗحبئ٘ٔ»(طالح فؼل1998 ،م.)27 :
فبلسالهٔ تشول ول خ٘ش ألى الخ٘ـش سـالهٔ هـي الشـش ٍهـي األرٕ ف٘شـول السـالم
الغفشاى ٍارضال الخَاة ٍاستزبثٔ الذهبء ثخ٘ش الذً٘ب ٍاٙخشٓ .فمبل اثي هبشَس« :رـبء سـالم
هٌىشا للتول٘ن ؤخجش هي اهلل ثإًْب سـالم للوجبلغـٔ ألًّـِ إخجـبس ثبلوظـذس»(1984م ،د:30
.)410
ألف
ٍهي األهخلٔ التٖ تذل هلٖ دلٔ الووبًٖ التٖ تؤدْٗب ؤلفبف السـَسٓ ولوـٔ "ؤلـف" فـٖ
لَلِ توبلٖ« :ل٘لٔ المذس خ٘ش هي ؤلف شْش» فَْ تذلّ هلٖ الىخشٓ ٍالالًْبٗٔ .ووب َٗرذ فـٖ
المشآى الىشٗن ؤسلبم تذل هلٖ الىخشٓ ًحَ.1000،70،7،2 :
ّ
تًسل وإيسال
إستخذم فول هؼبسم تٌضّل فٖ ا﴿ ٔٗٙته ّز الملائکة والروح فیها بإذى ربّهم مو کل أمر﴾ هلـٖ
صًٔ تفوّل ٍَّ ٗذلّ هلٖ التذسٗذٍ .الفول ٌّب ٗذل هلٖ ًضٍل المشآى تذسٗزبٍ .فوـل ؤًضلٌـبُ
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تذلّ هلٖ ًضٍل المشآى دفؤ ٍایذٓ هي ثبة إفوبلٍ .ول رلـه ٗـذل ؤى اهلل ؤساد ؤى ٗشـ٘ش
إلٖ ًضٍل المشآى هشت٘ي ثظَست٘ي تذسٗزب ٍدفؤ.
کل
ٍَّ هستوولٔ فٖ هوٌٖ الىخشٓ لألّو٘ٔ ؤٕ فٖ ؤهَس وخ٘شٓ هل٘ؤً -حَ لَلـِ توـبلٖ-
«ٍلَ ربءتْن ول آٗٔ»(اثي هبشَس1984 ،م ،دًٍ )409 :30زذ التشاثؾ ث٘ي األلفـبف ؤلـف،
ول ،سالم ،هي ی٘ج هوبًْ٘ن ٍدالالتْن ،ألىّ ولْن ربءت ثظَسٓ هٌىشٓ ل٘ذل هلٖ الووَم
ٍالىخشٓ.
المستىی الترکیبی
التکرار
شىل هي ؤشىبل إؿٌبة فٖ هلن الووبًٖ فٖ الجالغٔ الوشث٘ٔ ٍفـٖ الٌحـَ الوشثـٖ ٗوـذ
التىشاس ػشثب هي ػشٍة التَو٘ذ اللفلٖ.
التىشاس اللفلٖ فٖ إطـالح هلوبء الجالغٔ إهبدٓ الىلؤ ثلفلْب ٍهوٌبّب فٖ المَل هشت٘ي
فظبهذا لٌىتٔ ٍَّ إهبدٓ الوٌظش الووزوـٖ ًفسـِ ثتوج٘ـش هلـن اللسـبً٘بت الٌظـ٘ٔ .سطـذ
إثي سش٘ك للتىشاس اللفلٖ هذٓ ٍكـبئف هٌْـب« :التَو٘ـذ ،صٗـبدٓ التٌج٘ـِ ،الَهـذ ٍالَه٘ـذ،
التَرن ،الْزبءٍ ،التْىن ٍالتفخ٘ن ٍالتول٘ن ٍالتشَٗك ٍالتلزر ثزوش الوىشس ٍالتَث٘خ»(اثـي
سش٘ك1981 ،م ،دٍ )76-74 :2تٌجِّ هلن الٌف هلٖ ؤّو٘ـٔ األحـش الـزٕ َٗلـذُ ؤسـلَة
التىشاس فٖ هتلمِ٘ ،ووب ٗمَل الذوتَس هظـفٖ فْوٖ فٖ وتبثِ«الـذٍافن الٌفسـ٘ٔ»« :إًّـِ
هتٖ وخش تىشاس اهش ،تَلذ ت٘ـبس فىـشٕ ٍهـبؿفٖ ٗتلـَُ رلـه الوـؤحش الولـ٘ن فـٖ األفـشاد
ٍالزوبهبت َّ الوذٍٕ ،إر ال ٗىفٖ لتحَل اإلًفوبل إلٖ هبؿفٔ ؤى ٗحذث هشٓ ٍایذٓ ٍلىي
الثذ لحظَل رله ؤى ٗتىشس یذٍحِ ،فبلتىشاس َّ السج٘ل الَی٘ذٓ لشثؾ اإلًفوبل ثٍِ ،تشوضُ
یَلِ ،إلٖ ربًت هب ٗخ٘شُ هي إًفوبالت ؤخشٕ تذخل فٖ تشو٘ت الوبؿفٔ»(هظـفٖ فْوٖ،
1960م.)101 :
تىشست ثوغ األلفبف فٖ ّزُ السَسٓ ٍوبى لتىشاسّب ؤحش فٖ سسن الووبلن الجبسصُ للسَسٓ
ٍتحذٗذ هؼبهٌْ٘ب ٍلٌتإهل -ثذاٗٔ -فٖ اللفق «ل٘لٔ المذس» الزٕ تىـشس فـٖ السـَسٓ حـالث
هشات ثشىل إسنٍ ،هشٓ ٍایذٓ ثشىل الؼو٘ش الزٕ ٗوـَد إل٘ـِ﴿ .انّرا أنزلهراه فری لیلرة القردرا ومرا
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أدرئک ما لیلة القدر﴾ حن لبل ﴿لیلة القدر خیر مو ألف شرهر﴾ فظشّح ثِ ٍوـبى یمـِ الىٌبٗـٔ سفوـب
لوٌضلتْب ،فئى اإلسن لذ ٗزوش ثبلتظشٗح فٖ هَػن الىٌبٗٔ تول٘وب ٍتخَٗفب(الىشهبًٖ ،ال.ت:
.)252
تىشس الل٘لٔ هلٖ طَسٓ اللبّش ٍالوؼوش خوـ هـشات تـذل هلـٖ هلوـٔ ّـزُ الل٘لـٔ
ٍششافتْبٍ .اهلل توبلٖ استـبم ؤى تستخذم الل٘لـٔ هلـٖ شـىل الؼـو٘ش ٍلىٌـِ فمـذ طـشح
ثبسوْب للتلزر .هي ؤسبل٘ت األخشٕ للتىشاس ٗىَى روش خبص ثوذ هبم ووب فوـل اهلل توـبلٖ
فٖ ا﴿ :ٔٗٙتهز الملائکة والروح فیها بإذى ربّهم مرو کرل أمرر﴾ تـذل لفـق الوالئىـٔ ثشـىل هـبم
ٍرجشائ٘ل هٌْن ،حن استفبد الشٍح ٍَّ إسن خبص لزجشائ٘ل ثوذُ ألىّ الزجشائ٘ـل ّـٖ هـي
الوالئىٔ.
ٍهي ؤهخلٔ التىشاسولؤ المذس ،الزٕ تىشس فٖ ختبم اٗٙبت لىٖ تذل هلٖ ؤّوِ٘ تىـشاسُ
ٍتإو٘ذُ فٖ ًفَ السبهو٘ي لىٖ تٌجّْـَا ثْـزُ الل٘لـٔ ٍهٌضلتْـب هٌـذ اهلل توـبلٍٖ .ؤشـبم
تىشاسّب اإلیسب ثولؤ الخبلك ٍثمذستِ التٖ ل٘ لْب یذ ٍثئسادتِ الغالثٔ ٍلؼبئِ الوجشم
الزٕ ال ٗشد ٍال ٗذفن.
التعریف والتًکیر
ٗوذا اسلَثب التوشٗف ٍالتٌى٘ش هي كَاّش األسلَثِ٘ فٖ ّزُ السَسٓ ٍّوب هـي األسـبل٘ت
الجالغ٘ٔ التٖ تمتؼْ٘ب ؤیَال الوخبؿج٘ي ٍهمبهبت الخـبةٗ ٍ ،مظذّب الوتىلن ل٘وجش هـي
هوٌٖ ٗشٗذُ ٌٍٗسزن هن هب فٖ ًفسِ هي الوشبهش ٍاألفىبس.
التًکیر
ؤفبد التٌى٘ش فٖ السَسٓ ؤغشاػب ثالغ٘ٔ هذٗذٓ دلّ هلْ٘ب س٘بق اٗٙبت،وبلتول٘ن ٍالتىخ٘ش
ٍالذاللٔ هلٖ الووَم .هي ؤهخلٔ التٌى٘ش لفق «سالم» فٖ اٗٙـٔ

﴿سرلام هري حتری مطلرع الفجرر﴾

ووب ؤشبس سبثمب ،ربءت هٌىشٓ للتول٘ن .ووب ربء ولؤ "ؤهش" فٖ ﴿ته ّز الملائکة و الروح فیهرا
بإذى ربّهم مو کل أمرر﴾ هٌىشٓ لتذل هلٖ خ٘ش وخ٘ش ٍالشبهل .ووب لبل اثـيهبشـَستٌـَٗي فـٖ
ولؤ "ؤهش" للتول٘ن ؤٕ ثإًَام الخَاة هلٖ اإلهوبل فٖ تله الل٘لٔ(1984م ،د.)409 :30
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التعریف
تإتٖ الووشفٔ ثخالف الٌىشٓ «فْٖ هب دلّت هلٖ شٖء ثوٌ٘ـِ»(الولـَٕ1995 ،م)208 :
ٍالووبسف فٖ الوشثِ٘ تٌمسن إلٖ ستٔ ؤلسبم ٍّٖ تختلف ثٌْ٘ب هي ی٘ـج خظَطـ٘ٔ وـل
هٌْب فٖ اإلستووبل ٍدٍاهٖ االستخذام فئىّ لىـل ؤدآ هـي ؤدٍات التوشٗـف ؿووـب ٍهـزالب
ٗختلــف هــي اٙخــشٍ ،الــزٕ ٗحــذد االخــتالف حمــل الىلوــٔ ،هىبًْــب ٍل٘وتْــب هٌــذ
الوخبؿت(السلـبى1993 ،م.)37 :
التعریف باإلضمار
ٗوذ اإلختظبس ٍهذم الحبرٔ إلٖ التىشس هي فَائذ التوشٗـف ثبإلػـوبس ،ی٘ـج تسـتجذل
الؼوبئش ثبلىلوبت اللبّشٓ ٍهي ؤهخلٔ رله فٖ السَسٓ ،الؼو٘ش "ُ" فـٖ لَلـِ توـبلٖ﴿ :إنّرا
أنزلهاه فی لیلة القردر﴾ ًفْن هي الس٘بق ؤى ػو٘شُ ٗشرن إلٖ المشآى ٍ فِ٘ إیبلـٔ إلـٖ هشرـن
هتظ٘ذ .ووب ًشٕ فٖ سَسُ َّد ،آٗٔ ٗ 44مَل اهلل توبلٖ﴿ :استوت علی الجودی﴾ ًٍفْـن هـي
خالل الس٘بق ؤىّ الؼو٘ش ٗشرن إلٖ الفلـهٍ .ووـب ٗمـَل الـجشسـٖ(1356ش ،د)192 :5
الْبء وٌبٗٔ هي المشآى ٍإى لن ٗزش لِ روش ألًِ ،ال ٗشتجِ الحـبل ف٘ـِ «فـٖ ل٘لـٔ المـذس».
«ٍفِ٘ الولؤ ٍإسٌبد اإلًضال إلِ٘ تششٗف هل٘ن للمشآى ٍفٖ اإلت٘بى ثبلؼو٘ش المـشآى دٍى
اإلسن اللبّش اٗوبء إلٖ ؤًِّ یبػش فٖ ؤرّبى الوسلو٘ي لشذٓ إلجبلْن هلِ٘ فىـَى الؼـو٘ش
دٍى سجك هوبد اٗوبء إلٖ شْشتِ ثٌْ٘نٍٗ .زَص ؤى ٗىَى الؼو٘ش هبئذا هلٖ الومـذاس الـزٕ
ؤًضل فٖ تله الل٘لٔ ٍّٖ اٗٙبت خو هي سَسُ الولك فبى ول رضء هـي المـشآى ٗسـوٖ
لشآًبٍ .ل٘ل ؤؿلك ػو٘ش المشآى هلٖ ثوؼِ هزـبص ثواللـٔ الجوؼـ٘ٔ»(اثـي هبشـَس1984،م،
دٍ .)402 :30هي ؤهخلِ ػو٘ش "ّب " فٖ لَلِ توبلٖ ﴿ته ّز الملائکة والروح فیها باذى ربّهم مرو
کل أمر﴾ التٖ ٗوَد إلٖ ل٘لـٔ المـذس .فوشرو٘ـٔ الؼـو٘ش یممـت التوبسـه ثـ٘ي رولتـ٘ي
«فبلؼوبئش تحمك التوبسه ٍاالٗزبص»(طجحٖ اثشاّ٘ن الفمٖ2000،م ،د.)162 :1
االيتقال بیى الضمائر(االلتفات)
ٗزٖء اإللتفبت فٖ الىالم لتحم٘ك فبئذٓ هبهٔ ٍفَائذ ٗمتؼْ٘ب الومبم ،ؤهّب الفبئذٓ الوبهـٔ
فتوخّل فٖ وًَِ «اٗمبكب للسبهن هي الغفلٔ ٍتـ٘جب لِ ثٌملِ هـي الخــبة إلـٖ آخـش ،فـئىّ
السبهن سثوب هلّ هي إسلَة فٌ٘ملِ إلٖ ؤسلَة آخش»(الولَٕ1995 ،مٍ .)266 :سد اإللتفبت
ثبإلًتمبل هي الوتىلن فٖ لَل اهلل توبلٖ ﴿إنّا انزلهاه فی لیلة القردر﴾ إلٖ الخـبة فٖ لَلـِ ﴿ومرا
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أدرئک ما لیلة القدر﴾ هشوشا ثبلتحَل فٖ ؤسلَة والم اهلل -سجحبًًِ -حَ الشسَل لذاللٔ إلـٖ
الشسَل ٍهىبًتِ هٌذ اهلل توبلٖ.
التعریف بة"ال"
توذد ؤغشاع التوشٗف ة(ال) یست ًَهْب (ال الوْذٗـٔ ،ال الزٌسـ٘ٔ)ٍ .هـي الووـبًٖ
التٖ إفبدتْب (ال) الزٌس٘ٔ فٖ المذس توشٗف للزٌ ٍ ،لن ٗمل فٖ ل٘لِ لـذس ثـبلتٌى٘ش ألًّـِ
لظذ رول ّزا الوشوت ثوٌضلٔ الولن لتله الل٘لٔ وبلولن ثبلغلجٔ؛ ألىّ توشٗف الوؼـبف إل٘ـِ
ثبلالم هن توشٗف الوؼبف ثبإلػبفٔ ؤٍغل فٖ رول رله الوشوـت لمجـب الرتوـبم توـشٗف٘ي
فِ٘(اثي هبشَس ،1986،د .)403 :30ووب تذل (ال) فِ٘ هلٖ ؤًِّ شٖء هولـَم ٍهلـ٘ن .ؤهّـب
(ال) الوْذ الزٌّٖ فوي ؤهخلتِ (الوالئىٔ) ٍ(الشٍح) ٍ(الفزـش) ٍولّْـن هولـَم فـٖ الـزّي
الوتلمٖ ٍالوتىلن.
التعریف باالضافة
دلت اإلػبفٔ هلٖ الوذٗذ هي الووبًٖ ٍهٌْب التول٘ن ٍكْش غشع التول٘نٍ -اػحب -فٖ
لَلِ توبلٖ﴿ :إنّا أنزلهاه فی لیلة القردرا ومرا أدرئرک مرا لیلرة القردرا لیلرة القردر خیرر مرو ألرف شرهر﴾ ٍل٘لـٔ
هؼبف إلٖ المذس تفخ٘ن لشإى ّزُ الل٘لٔ ٍهلوتْب.
التقذین والتأخیر
تىوي ٍساء تمذٗن األلفبف ٍتإخ٘شّب هوبى ثالغ٘ٔ هْؤ ٍلفتـبت روبل٘ـٔ ثـبسصٓ ،فجـبة
التمذٗن ٍالتإخ٘ش -ووب ٗمَل الزشربًٖ« -وخ٘ش الفَائذ ،رنّ الوحبسيٍ ،اسن التظشف ،ثو٘ذ
الغبٗٔ ٍالٗضال ٗفتشّ له هي ثذٗؤ ٍٗفؼٖ ثـه إلـٖ لـ٘فـٔ ٍالتـضال تـشٕ شـوشا ٗشٍلـه
هسووِ ٍٗلـف لذٗه هَلوِ؛ حن تٌلش فتزذ سجت ؤى ساله ٍلـف هٌـذن إى لـذم ف٘ـِ
سٖء ٍیضَل اللفق هي هىبى إلٖ هىبى»(رشربًٖ1998 ،م .)83 :هخبل رله تمذٗن هسـٌذ
ٍَّ «سالم» هلٖ هسٌذ إلِ٘ إلفبدٓ اإلختظبص ؤٕ هب ّٖ إال سالم.
ٍالمظش اإلدهبئٖ لوذم اإلهتذاد ثوب ٗحظل فْ٘ب لغ٘ش الؼو٘ش المبئو٘يٍٗ« .زَص ؤى ٗـشاد
ثبلوظذس األهش ٍالتمذٗش سلوَا سالهب فبلوظذس ثذل هي الفولٍ ،هذل هي ًظجِ إلـٖ الشفـن
لتف٘ذ التوىي هخل لَلِ توبلٖ ﴿قالوا سلاما قا سلام﴾(الزاسٗبتٍ )25/الووٌٖ إرولـَا سـالهب
ثٌ٘ىن ؤٕ ال ًضام ٍال خظبم»(اثي هبشَس1984،م ،د  .)410 :30تمذٗن خجـش «سـالم ّـٖ
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یتّٖ هـلن الفزش» تذل هلٖ الحظشٍ .لبل لـشة« :هوٌبُ ّٖ سالم هي وـل ؤهـش» ٍٗلـضم
هلٖ لَل لـشة ؤى ٗمبل فى٘ف ربص تمذٗن هووَل الوظـذسٕ ؤٕ ّـَ سـالم هل٘ـٍِ ،لـذ
هشػٌب اهتٌبم رَاص تمذٗن طلٔ الوَطَل ؤٍ شٖء هٌْب هلٍِ٘ ،الزَاة ؤىّ سالهب فٖ األطل
لووشٕ هظذس فإهّب ٌّب فئًِّ هَػَم إسن الفبهل الزٕ َّ سبلؤ ؤٍ هسلؤ فىإًِّ لـبل هـي
ول ؤهش سبلؤ ؤٍ هسـلؤ ّـٖ سـبلؤ ؤٍ سـل٘ؤ هٌـِ»(ؿجشسـٖ1356 ،ش ،د.)191 :5
ٍٗوىي ؤى ٗىَى ﴿سلام هي حتّی مطلرع الفجرر﴾ ثوٌضلٔ إیتشا

لج٘بى الوؼوَى هي وـل ؤهـش

ألىّ تٌضل الوالئىٔ ٗىَى للخ٘ش ٍٗىَى للشش لومبة هىزثٖ الشسـل .لـبل توـبلٖ﴿ :مرا تهر ّز
الملائکة إلا بالحق وما کانوا إذا مهظرریو﴾ ٍ رون ث٘ي إًضالْن للخ٘ش ٍالشش «فبخجش ٌّب ؤى تٌـضل
الوالئىٔ ل٘لٔ المذس لتٌف٘ز ؤهش الخ٘ش الوسلو٘ي الزٗي یـبهَا سهؼـبى ٍلـبهَا ال٘لـٔ المـذس
فْزُ ثشبسٓ»(اثي هبشَس1984،م ،د.)409 :30
اإلستفهام
ٗوذ شىال هي ؤشىبل التٌَم فٖ األسبل٘ت ٍاإلًتمبل هي الخجش إلٖ اإلًشبء ووب ؤًِّ ٗذفن
الوخبؿج٘ي إلٖ التفىش ٍالتإهلٍ .سد االستفْبم فٖ السَسٓ هشٓ ٍایذٓ ثبسـلَة "هـأ" ﴿ومر
ادرئک ما لیلة القدر﴾ ٍاالستفْبم ٌّب خشد هي هوٌٖ األطلٖ إلٖ هوٌٖ الخبًَٗٔ تول٘وب لشإى
ّزُ الل٘لٍٔ ،تٌجْ٘ب لولن لذسّب ٍششف هحلْب ٍ«وإًِ لبل ٍهب ؤدسان ٗـب هحوّـذ هـب خــش
ل٘لٔ المذس ٍهب یشهتْب ٍّزا یج هلٖ هجـبدٓ فْ٘ـب»(ؿجشسـٖ1356 ،ش ،د)196 :5؛ حـن
تإوذ اهلل توبلٖ لشفن اإلثْبم ثمَلِ ﴿لیلة القدر خیر مو ألف شرهر﴾ ثَاسـٔ هـذم الوــف ل٘جـ٘ي
ووبل اتظبل فٖ ّبت٘ي اٗٙت٘ي ٍَّ هي هَاسد التإو٘ذ .لـبل طـبیت «تحشٗـش»« :فلـزله
فظلت الزولِ ألًْب استئٌبف ث٘بًٖ ؤٍ ألًْب ووـف ث٘بى»(اثي هبشَس1984،م ،د.)406 :30
يتیجة البحث
ٍثوذ ّزُ ٗوىي ؤى ًلخض ؤّن هب تَطلٌب إلِ٘ ًٍزولِ ثبٙتٖ :للتوج٘ش المشآًٖ ؤسـلَة
فشٗذ ٗختلف هي األسبل٘ت الووشٍفٔ فٖ إٗشاد الووٌٖ ٍهٌْب الوستَٕ الظَتٖ؛ فمذ سـبّن
هسبّؤ فوّبلٔ فٖ إٗؼبح الووٌٖ هي خالل رش الحشٍف ٍالفبطلٔ المشآً٘ـٍٔ ،الوَاصًـبت
الظَت٘ٔ .سبّن الوستَٕ الظَتٖ فٖ تحذٗذ دالالت الٌض المشآًٖ هي خالل هوشفٔ الجٌ٘ٔ،
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ٍهب تحولِ هي هوبى هختلفٔ ٗحذدّب ؤسلَة الخـبة ٍالمشائي الذالل٘ٔ األخشٕ ووب ٍرذًب
رله فٖ تىشاس یشف الشاء ٍالوَس٘مٖ الٌبثؤ هٌْب .ؤهّب للذالالت اللغَٗـٔ فـٖ سـَسٓ المـذس
فلْب دٍس ٍاػح فٖ تَط٘ل الووٌٖ ووب ًزذ رله فٖ داللٔ المـذس ،ؤلـف ،ل٘ـل .ووـب ًزـذ
للذاللٔ التشو٘ج٘ٔ األحش الَاػح فٖ إٗشاد الووٌٖ الزٕ ّضّ الٌفَ لجل الومـَلٍّ .ـزُ ؤّـن
الٌتبئذ التٖ تَطلت إلْ٘ب فٖ ّزا الجحج الوتَاػنٍ .ووب ًزذ الزوـل االسـو٘ٔ فـٖ ّـزُ
السَسٓ هىتٌضٓ ثبلذالالت التٖ تظت لخذهٔ هىبًٔ ل٘لٔ المذس.
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