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شكر و عرفان
ين ﴾
َّللا َفاعْ ب ُْد َو ُكنْ م َِن ال هشاك ِِر َ
عًال بقٕل انخانق انًُاٌ َ ﴿:ب ِل ه َ

فإًَ أحًذِ سبحاَّ فً انًقاو األٔل عهى كم
َعًت أَعًٓا عهٍُأ عهى تٕفٍقّ فً انًسٍشة
انذساسٍت ٔ َسأنّ أٌ ٌتى َعًتّ عهٍُا ٔ ٌٓذٌُا
سٕاء انسبٍم.
ٔ أشكش أستارتً انًششفت " يٕسأي فشٌذة "
فً انًقاو انثاًَ عهى جٓذْا ٔ تضحٍتٓا بٕقتٓا
فً سبٍم إسشادَا ٔ تقٌٕى عًهُا انعهًً
ٔ أشكش فً انًقاو انثانث أساتزتً انهزٌٍ
عهًًَٕ ٔ شذٔا أصسي ٔ أشكش أٌضا كم يٍ كاٌ
إنى جاَبً بانتشجٍع ٔ انُصائح .

المقدمة:
ص ,و ليذا
صحتّى ّ
تعتبر اإلحالة ّ
عدت المرجعية األساسية في لسانيات ّ
الن ّ
الدعامة التي يستند إلييا نسيج النّ ّ
لقيت االىتمام الكبير من قبل الميتمين بالمغة.
أبين في نفس الوقت مدى تجمّيات اإلحالة في مناظرة عمر بن عبد العزيز لمخوارج
و في المقابل أحاول أن ّ
صي
 ,و كيف يمكن أن تحقق االتّساق و االنسجام ّ
صي و الخارج ّ
الداخل ّ
الن ّ
الن ّ

في الخطبة.

صي ,و ذلك
و من خالل ىذا المنطمق سأحاول أن ّ
أقدم فكرة شاممة عن اإلحالة من المنظور المّساني ّ
الن ّ
باإلجابة عن األسئمة التّالية:
صيين ؟
 ما ىو مفيوم اإلحالة عند المّسانيين ّالن ّ
_ ما ىي عناصرىا ؟
 ما ىي أنواعيا ؟الدراسات المّغوية بشكل عام.
تم اختياري لموضوع اإلحالة ألىميتيا في ّ
و ليذا ّ
و قد كان ىدف ىذا الموضوع أيضا تسميط الضوء عمىالعصر األموي  ,و إظيار ما فيو من أخبار و حكم
مفيدة ,و اكتشاف الطّريقةالحكيمة الّتي انتيجيا الخمفاء المسممون في مواجية الفتن و الفرق الضالة اعتمادا عمى
حسن التدبير و الموعضة الحسنة.
تتبع آليات اإلحالة في مناظرة
ّ
بالنظر إلى طبيعة البحث فقد اعتمدناعمى المقاربة المسانية النصية بغرض ّ
عمر بن عبد العزيز.

فخصصناه
فأما المدخل
ّ
أما عن تقسيم البحث فقد اخترنا أن ٌيج ّأز إلى مقدمة ,مدخل و فصمين و خاتمةّ ,
ّ
قسمنا
تحدثنا فيو عن مفيوم االتّساق و ِّ
ثم ّ
لمحديث عن لسانيات ّ
أىم وسائمو  ,في حين ّ
الن ّ
ص و عن ّ
أىميتياّ ,
تطرقنا في العنصر
األول إلى خمسةعناصر بحيث ّ
ثم ّ
األول لمحديث عن مفيوم اإلحالةّ ,
خصصنا ّ
الفصل ّ
ثم كان الحديث عن عناصر اإلحالة في العنصر
الثّاني إلى أنواع اإلحالة ّ ,
أما الثّالث فتناول وسائل اإلحالة ّ
الرابع  ,و قدختمنا الفصل بالعنصر الخامس و الذي تمحور حول دور اإلحالة .
ّ
األول لمحديث عن أمير المؤمنين عمر بن
جاء الفصل الثّاني بدوره ّأ
مجز إلى ثالثةعناصر حيث ُخص َ
ِّص ّ
ثم جاء العنصر الثّاني لبيان أمر الخوارج و
عبد العزيز عن ميالده ,نسبو  ,توليو الخالفة و موقفو من الخوارجّ ,
أىم فرقيم .أردفناما سبق بالعنصر الثالث و الذي حاولنا التّركيز فيو عمى تجميات
تسميتيم و نشأتيم و كذا ِّ
فبيننا وسائميا عناصرىا و أنواعيا.
اإلحالة في المناظرة ّ
و في النياية ال يسعنا إال أن نحمد اهلل عمى توفيقو و عونو و تيسيره ألمرنا و نشكر األستاذة الفاضمة "
رب العالمين.
موساوي فريدة " عمى ك ّل ما بذلتو  ,و عن صبرىا الواسع  ,و آخر دعواناأن الحمد هلل ّ

تًٍٓذ:

الدراسات المّسانية
صمن أكثر العموم تداوال في العصر الحديث خاصة مع الثّورة السريعة في ّ
تعتبر لسانيات ّ
الن ّ
ص كوحدة متناغمة األجزاء تتحكم
المعاصرة التي انتقمت من دراسة الجممة كممفوظ أدنى في الكالم إلى دراسة ّ
الن ّ
فييا

قوانين

و

ظواىر

لغوية

تحتاج

إلى

دراسة

و

تدقيق

"

لىأنياأعمىوحدةلغويةو
فسادالنظ ار ّ

ص" 1و قد اىتم عمماء المغة بيذا المصطمح لكن" ىاريس
أشدىااستقالال,والعالمةالمّغويةاألساسية
ّ
ليستالجممةباللن ّ
ص حيث
(ّ ) Harrisأول
لغوي حاول توسيع حدود موضوع البحث المّساني بجعمييتجاوز حدود الجممة إلى ّ
الن ّ
ّ
أىمية كبيرة في تاريخ المّسانيات يحممعنوان" تحمياللخطاب" Analyse de " ,
نشر سنة  1952مـبحثا اكتسب ّ
ص وسياقو االجتماعي"
اىتم بال ّربط بين ّ
اىتم فيو بتوزيع العناصرالمّغوية في ّ
الن ّ
الن ّ
ص كما ّ
 " discoursالذي ّ

2

الدراسات و تبمورت
ص كائن مرّكب ,وحداتو ىي الجممال يدركيا العقل إالّ منظّمة ومرتّبة ,و قد توالت ّ
ّ
ألن الّن ّ
ص".
حتّى ش ّكمت عمماً مستقال بذاتــو و ىو" لسانيات ّ
الن ّ
النصوص سواء كانت مكتوبة أو منطوقة فيي
تيتم بمجال ّ
إن لسانيات ّ
ّ
ص وفق المنطمق ّ
الن ّ
السالف ال ّذكر ّ
النصوص و انسجاميا و الكشف عن
صية واستكشاف العالقات التي تساىم في اتّساق ّ
تسعى إلى تحمياللبنى ّ
الن ّ
الروابط التي تسيم في التّحميل .و يتحقق ىذا األخير بإبراز دور تمك الروابط
أغراضيا و" إحصاء األدوات و ّ
بالسياق و التّواصل" 3فيذا العمم يسعى إلى تحقيق ىدف يتجاوز قواعد إنتاج
فيتحقق التّماسك ّ
صيمع االىتمام ّ
الن ّ
ص.
الجممة إلى قواعد إنتاج ّ
الن ّ
ص ىو دراسةمفيوم
السياق ّأنالعمل
األىم لمسانيات ّ
الن ّ
يرى ديبوجراند ( ) BeaugrandeDeحول ىذا ّ
ّ
صية "  " Textualiteمن حيث ىي عامل ناتج عن اإلجراءات االتّصالية المتّخذة من أجالستعمال
ّ
الن ّ

1كالوس برينكر,التحميل المغوي لمنص,مدخل إلى المفاىيم األساسية والمناىج ,تر :سعيد حسن بحيري ,مؤسسة المختار,القاىرة2005 ,م,ص.23
2طجسً إثشاٍْى انفمً,عهى انهغخ انُظً ثٍٍ انُظشٌخ ٔ انتطجٍك  ,ج  ,1داسلجبء نهطجبعخ ٔ انُشش ٔ انتٕصٌع  ,انمبْشح ,ط1,0222و ,ص.02

3طجسً إثشاٍْى انفمً  ,عهى انهغخ انُظً ثٍٍ انُظشٌخ ٔ انتطجٍك  ,ص .65

4
عدةوحدات ,مثل
صية تعتمد عمى البنى الكبرى ,والتي تتركز عمى الجممة فما فوقو البنى تشتمل عمى ّ
النص" و ّ
الن ّ

صي .
النسق والعالقات والعناصر والتّماسك ,و ىذا ما يطمق عميو مصطمح التّماسك ّ
ّ
الن ّ
صي من المصطمحات المعاصرة  ,التي
إنو من األىمية بمكان أن نشيرة إلى حقيقة و ىي أن " التّماسك ّ
الن ّ
5
يعد
الداللي بين الوحدات المّغوية
المكونة لمنصو ّ
ص"  ,و ىو تعبيرعن التّماسك ّ
ظيرت في إطار لسانيات ّ
الن ّ
ّ

صية .
ص و يحقق فيو صفة ّ
يميز ّ
أىم ما ّ
الن ّ
الن ّ
االتّساق و االنسجام ّ
ص و دراسة الوسائل التيتتحقّق بيا خاصية االستمرار المّفظي ,وىو يترتّب
ييتم بظاىر ّ
الن ّ
و االتّساق " معيار ّ
السابق منيا إلى الالّحق ,بحيث يتحقّق ليا
عمى إجراءات تبدو بيا العناصرالسطحية عمى صورة وقائع ّ
يؤدي ّ
6
ص.
ابطالرصفي" فيو إشارة إلى العالقة المعنوية بين فقرات ّ
الن ّ
التّر ّ

الدارسون في
أن االتّساق ال يتحقّق إالّ من خالل و سائل عديدة و قد حصرىا ّ
من الجدير اإلشارة إلى ّ
والوصل ,واالتّساق المعجمي,الحذف االستبدال و اإلحالة .و قد كان لإلحالة نصيب وافر من االىتمام من قبل
النصية و
ّ
ميم في تحقيق االتّساق  ,و عميو نحاول تسميط الضوء عمى ىذه الظاىرة ّ
الدارسين لما ليا من دور ّ
عمى ىذا الدور.

4سٔثشد دي ثٕخشاَذ ,انُض ٔانخطبة ٔ اإلخشاء ,تشخًخ ,تًبو زغبٌ ,عبنى انكتت ,انمبْشح ,ط  1991, 1و ,ص .96
5أزًذ عفٍفً َ ,سٕ انُض اتدبِ خذٌذ فً انذسط انهغٕي انعاللبد ثٍٍ انجٍُخ ٔانذالنخ ,يكتجخ األَدهٕ يظشٌخ ,انمبْشح1996,و ,ص .96
6
أزًذ عفٍفًَ ,سٕ انُض ,ص .92

انفظم األٔل:

النصوص عمى
الضوء عمى أسرار ذلك التآلف الّذي يجعممن ّ
أىم ما يشغمنا في ىذا البحث ىو تسميط ّ
ّ
إن ّ
وسائل اتّساق
أن أسرَار و
َ
الحال الّتي ىي عميو .و قد سبق إلى ح ّل ىذا المّغز بعض من العمماء إذ اكتشفوا ّ
أىميا ىي اإلحالة إذتؤ ّدٌذٔساْب ّيبفٍبن ّشثطجٍُبندًهٕانعجبسادْٔ,زايـبٌدعم انُّظٕص
ّ
النصوص عديدة ّ
لكن ّ
يتآنفخ.
تعتجش اإلزبنخ يظطهسب ٌغتعًم فً ع ّذح اختظبطبد يُٓب عهى ان ّذالنخ ٔ انتّذأنٍخ ٔ زتّى فهغفخ انم ّ
ّّغخ ٔ
األدة ٔ تعتجش نغبٍَبد انُّ ّ
ظؤكثش انعهٕو اْتًبيب ثٓزا انًظطهر  ٔ,عهٍّ َدذ تعشٌفبد ٔ يظطهسبد يختهفخ ٔ
يتجبٌُخ كًب َدذ يٕالف يختهفخ نه ّذاسعٍٍ زٕل يظطهر اإلزبنخ ثبختالف اختظبطبتٓى ٔ صٔاٌب دساعبتٓى .
 :Іمفيوم اإلحالة:
-1
أ-

تعريف اإلحالة:
بمادة حال و منيا ما يمي:
لغة:استعرض صاحب لسان العرب معاني كثيرة فيما يتعمّق ّ

تحول من موضع إلى موضع.
 " حال ّالرجل يحول مثل ّ
تحول.
 حال إلى مكان آخر أي ّنفسو يحول حوال بمعنيين – يكون تغيي ار -يكون تحوال.
 حال الشيء ُ7
ال ِِدٌِنَ
 -و الحول يجري مجرى التأويل  ,يقال حولوا عنيا تحويال و حوال "  ,كما في قولو تعالىَ ﴿:خ ِ

يحبون سواىا .
فٌِ َهاال َ
ٌبِ ُغونَ َعن َها ِح َوالا﴾الكيف ( ’)108أي ال ّ
 " الحوالة تحويل الماء من نير إلى نير آخر8".و يتّضح من خالل التّعريف المّغوي البن منظور أناإلحالة تغير و تبدل .

يسًذ ثٍ يكشو ثٍ عهً أثٕ انفضم خًبل انذٌٍ اثٍ يُظٕس ,نغبٌ انعشة  ,داس طبدس نهُشش  ,ثٍشٔد  ,نجُبٌ  ,ط 1991 , 2
7
.ص.111 .111يبدح زبل.
8اثٍ يُظٕس  ,نغبٌ انعشة  ,ص .111

تحول من شيء
و في تاج العروس  " :أحال
ُ
تحول من حال إلى حال ,أو أحال ّ
الرجل ّ
الشيء ّ :

إلى

9
عما ذىب إليو ابن منظور,
شيء"  .و من خالل ما سبق ّ
فإن مفيوم اإلحالة لغة عند الفيروز أباديال يختمف ّ

تحول ,نقل ,إقبال  ,تحديد و تغيير.
فيي ّ
ب-

اصطالحا:

الدليل عمى ذلك ىو ما وجدناه في لسان العرب من إشارات و تحديدات لغوية إالّ
إن اإلحالة مصطمح قديم  ,و ّ
ّ
متشعبا و غير متّفَ ِ
ق ِِ عميو عند
صية ظير
أن ىذا المفيوم من الناحية االصطالحية ,و من الناحية المّسانية ّ
ّ
ّ
الن ّ
فاستحق أن نتوقّف عند مفيومو االصطالحي " 10و عميو
العمماء "
ّ

فمن

ضروريعند تحديدنالممعنى
ال ّ

الميمة لما لذلك من أثر في ضبط مفيوميا.
االصطالحي لإلحالة أن نشير إلى ىذه القضية
ّ
بأنيا
يتم تعريف اإلحالة عادة ّ
ب  1-اإلحالة عند عمماء الغربّ :
يعرف " روبرت دي بوجراند " اإلحالة فيقولوّ " :
العالقة بين العبارات من جية و بين األشياء و المواقف في العالم الخارجي الذي تشير إليو العبارات" 11فاإلحالة
بموجب ذلك ارتباط وثيق بين عناصر لغوية و ما تشير إليو في الواقع.
مسميات" 12فمك ّل اسم أو كممة ما
و يعرف جون الينز(  )LYONSاإلحالة " ّإنيا العالقة القائمة بين أسماء و ّ
المسميات  ,فاإلحالة بذلك عالقة بين الطّرفينو ىذان الطرفان يتموقعان معا داخل
يقابميا من الموجودات و
ّ

الداخل.
صأو يتموقع الواحد منيما خارجو و اآلخرفي ّ
ّ
الن ّ
أما

"

ميرفي"

)

صالذيسبقيأوالذييميو
صر
ّ
احةأوضمنيافيالن ّ

Murphy
"13

(فيرى
وذلك

:
من

"

بأنياتركيبمغوييشي ارلىجزءماذكر
ّ
خالل

ص
اعتمادمعي ّ
ّ
نفيالن ّ

ضالثانيحيثأنياليمكنناف ّكشفرتيبنجاحإالّبالعودة
آخر,فاألو َليفتر
عمىعنصر
ّ
ّ
 9أزًذ عفٍفً  ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض  ,كهٍخ داس انعهٕو  ,خبيعخ انمبْشح  ,د ط  ,د د  ,ص .21
10انًشخع َفغّ.ص .11
11سٔثشد دي ثٕخشاَذ  ,انُض ٔ انخطبة ٔ اإلخشاء  ,د ط  ,د د  ,ص .110
12
ثٕل ٔ ثشأٌ  ,تسهٍم انخطبة  ,د ط  ,د د  ,ص .25
13سًٌب ععذ ععبدح اندشف ,يٓبساد انتعشف عهى انتشاثظ فً انُض ,يدهخ سعبنخ انخهٍح انعشثً ,انعذد  ,1ص .0

ألنيا " قسممن األلفاظ ال تممك داللة مستقمّة بل
انيألنالعناصرالمحمّيةكيفماكاننوعياالتكتفيبذاتيامنحيثالتّأويل ّ
إلىالثّ ّ
ص" 14و معنى
تعود عمى عنصرأو عناصر أخرى مذكورة في أجزاء أخرى من الخطاب فشرط وجودىا ىو ّ
الن ّ
ىذا أٌ انهغخفً ز ّذراتٓبَظبيئزبنً ٌشٍشإنىًبْٕغٍشنغٕي ٔ ثبنتّبنً فئدسان انعاللخ ثٍٍ عُبطش ْزا انُظبو ال
ٌتسمّك إالّ يٍ خالل اإلزبنخ.
ب 2-اإلحالة عند العرب:
انشغل

لقد

صيونحو
عممالمّ ّ
غةالن ّ

ص
ّ
الن ّ

صيةاألخرىمموصوإللىمايطمقعميو )
ص
ألن
ّ
ّ
ّ
ييتآزرمعمجموعةمناألنظمةالن ّ
االتساقالن ّ

صيووسائمو"
بقضيةاالتّ ّ
ساقالن ّ
صكمٌّاليتجزأ"15
أيإن ّ
ص ( ّ
كمي ّ
ّ
الن ّ
ةالن ّ

صي
فالروابطإذاوسيمةميمةمنوسائاللحكمبالنصية  ,و ليذا ش ّكمتاإلحالةمحور اىتمام العرب في ميدان عممالمّ ّ
غةالن ّ
قافةالعامة.
النحو,التّفسير,التّاريخ,المنطقوالثّ
ص ,البالغةّ ,
نحو ّ
الن ّ
ّ
نجد

بعض

المؤلّفينالعرب

ممن
ّ

الزناد
تناولواموضوعاإلحالة,ولميذكرواشيئاعنتعريفيا,كاألزىر ّ

في

كتابو

ص"حينوضععنوانا ىو ":فيمفيوماإلحالة"دونأنيتناولمفيوميا ,حيثبدأالكالم عنعناصرىاوأنواعيابداية من
ّ
"نسيجالن ّ
ان"البنيةاإلحاليةفيالنصوص",بداية من الصفحة ()121
تحول إلى فصممستقمّبعنو
ّ
الصفحة ( )111من الكتابّ ,
ثم ّ
دوناإلشارةالى مفيوم اإلحالة .
أما المّغويون فمم يغفموا عن موضوع اإلحالة بل تناولوا المصطمح و قاربوه وفق منيجيم الخاص إذ درسوا
ّ
صّنفت
اإلحالة و أشاروا إلييا ضمن موضوعات الضمائر ,أسماء اإلشارة و األسماء الموصولةو ىي ذاتيا التي ُ
ثم أشاروا
ضمن اإلحالة من وجية نظر لسانيات ّ
الن ّ
ص و قد ميزوا بين ضمائر المتكمّمو المخاطب و الغائب ّ
البدلمضمير من عائد يعود عميو
تتحدد إال بما يعود عمييا من الناحية الوظيفيةواذا كان ّ
إلى داللة الضمائر التيال ّ
أو ما يطمق عميو بالضمير العائد  ,فإنو ال يمكن فيمو في ذاتو  ,فيو ضرب من اإلحالة.
14األصْش انضَبدَ ,غٍح انُض ,انًشكض انثمبفً انعشثً  ,ثٍشٔد  ,ط , 1992 , 1ص .111
15أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض دساعخ فً انذالنخ ٔ انٕظٍفخ,كهٍخ داس انعهٕو  ,د ط , 0226 ,ص .26

و من قبيل ذلك ما تناولو سيبويو في كون اإلضمار معرفة بما يجري بين المتكممو المخاطب في العممية
حدث قد
أن من ُي َ
إنما صار اإلضمار معرفة ّ
ألنك ّإنما تضمر اسما بعدما تعمم ّ
الخطابية فقال في كتابو  " :و ّ
16
يتحدد وفق ما يحيل إليو
عرف من تعني  ,و ّإنك تريد شيئا يعممو" و القصد ىنا أن المعنى الحقيقي لممضمر ّ

من المعاني الموجودة داخألو خارج النص حيث يكون المتمقّي عمى عمم بيا و إدراك تام بالعالقة الموجودة بين
المحيل و المحال إليو.

 :IIأنواع اإلحالة.
ص– داخمو أو خارجو -إلى فرعين أساسيين ىما :
تتفرع اإلحالة باعتبار موقع العنصر المحيل إليو في ّ
الن ّ
ّ
أ) اإلحالة المقامية:
صوتعني"إحالةعنصرلغويعمىعنصرغيرلغويموجودفيالمقامالخارجي,كأنيحيمضم
تسمىاإلحالةخارجالمّغةأو
ّ
اإلحالةخارجالن ّ
ّ
يرالمتكمّمالمفردعمىذاتصاحبيالمتكمم,حيثيرتبطعنصرلغويإحاليبعنص ارشاريغيرلغوييوذاتالمتكمم " 17و يعتمد فيم ىذا
النوع من اإلحالة عمى عنصر السياق إذيشترط في " المتمقيأنيضـعفياعتبارىكممايعرفيعنالمحيط"
18

يذاالنـوعمناإلحالةيحتاجإلىتدبر
ف ّ

و

ص.
بالسياقممكشفعنياوايضاحكيفيتيا,وتأوياللعنصرغير
ّ
المغويالذييحكمياالموجودخارجالن ّ
ب) اإلحالة النصية:

16عٍجٌّٕ  ,انكتبة ,يكتجخ انخبَدً ,انمبْشح  ,يظش  ,ط  ,1911 , 2ج  , 0ص.5
17األصْش انضَبد َ ,غٍح انُض ,ص.119
18يسًذ خطبثً ,نغبٍَبد انُض ,انًشكض انثمبفً انعشثً ,ط  ,1ثٍشٔد ,نجُبٌ,1991 ,ص .11

معرفة

مسبقة

ص,و
ص و ىي " إحالة عنصر معجمي عمى مقطع من الممفوظ أو ّ
أما ىذا الفرع فيسمى إحالة داخل ّ
الن ّ
الن ّ
ّ
تؤدييا

ألفاظ

من

قبيل

(

(قصة),

(

خبر),

رأي),

فعل)

(

19
النوع إلى
قسم الدارسون ىذا ّ
وىواحالةعمىالعناصرالمّغويةالواردةفيالممفوظ,سابقةكانتأوالحقة " و من ىذا المنطمق ّ

إحالة قبمية و إحالة بعدية.
-1

اإلحالة

القبمية:

و

تسمى

أيضا

"استعمالكممةأوعبارةتشي ارلىكممةأخرى,أوعبارةأخرىسابقةفيالنص

إحالةعمىالسابقأواإلحالةبالعودة
"

20

و

معنى

و
ذلك

ىي
أنيا

"تعودعمىمفسرسبقالتمفظبو,وفييايجريتعويضمفظالمفسرالذيكانمنالمفروضأنيظيرحيثيردالمضمر,وليساألمركمااستقرفيالد
تيالتامةالتيكانمنالمفروضأنيكونعمي
رسالمغويإذيعتقدأنالمضمريعوضمفظالمفسرالمذكورقبمو,فتكوناإلحالةبناءلمنصعمىصور
ّ
يالعنصراإلحالي.
ىا,فييتحميمجديدليمنحيثييبناءجديدلو" 21ففي ىذه الحالة يسبقالعنصراإلشار
َ
تعد اإلحالة القبمية أكثر األنواع شيوعا و استعماال في النصوص و من أمثمة ذلك قولو تعالى  ﴿:ه
َّللا ُ الهذِي َخلَ َق
ش َما لَ ُكم ِّمن دُونِ ِه مِن َول ًٍِّ َوال َ
الس َم َاوا ِ
ٌِع أَ َفال
ت َواألر َ
ه
ض َو َما َبٌ َن ُه َما فًِ سِ هت ِة أَ هٌ ٍام ُث هم اس َت َوىٰ َعلَى ال َعر ِ
شف ٍ
س َن ٍة ِّم هما َت ُعدُّونَ َذٰلِ َك َعالِ ُم
السمَاءِ إِلَى األَر ِ
ف َ
ج إِلٌَ ِه فًِ ٌَو ٍم َكانَ مِقدَا ُرهُ أَل َ
ض ُث هم ٌَع ُر ُ
َت َت َذ هك ُرونَ ٌُ َد ِّب ُر األم َر مِنَ ه
سنَ ُكل ه َ
ش َهادَ ِة ال َع ِز ُ
ب َوال ه
ال َغٌ ِ
ساللَ ٍة
ان مِن طِ ٌنٍ ُث هم َج َعل َ َنسلَ ُه مِن ُ
شً ٍء َخلَ َق ُه َو َبدَأَ َخل َق اإلِ َ
الرحٌِ ُمالهذِي أَح َ
ٌز ه
نس ِ
ار َواألَفئِدَ َة َقل ا
ٌِال هما َتش ُك ُرونَ ﴾ عٕسح
ِّمن هم ٍ
ص َ
السم َع َواألب َ
س هوا ُه َو َن َف َخ فٌِ ِه مِن ُّرو ِح ِه َو َج َعل َ لَ ُك ُم ه
ٌن ُث هم َ
اء هم ِه ٍ
انغدذح  ,اٌَبد( .)9 – 1فمن خالل اآلية نالحظ ارتباطمفظالجاللة" اهلل "بمجموعةمناإلحاالتالبارزة و ىي :
 الضمائرفي األفعال ":خمق,استوى,دونو,يدبر"... اسماإلشارةفي ":ذلكعالمالغيب ". االسمالموصولفي" :الذيأحسن".19األصْش انضَبد  ,انًشخع انغبثك,ص .111
 20إثشاٍْى طجسً انفمٍعهى انهغخ انُظً ,د ط  ,د د  ,ص .2
21األصْش انضَبد َ ,غٍح انُض,ص.119 -111

ب  2اإلحالة البعدية:
و تسمى أيضا إحالة عمى الالحق إذ "تعودعمىعنص ارشاريمذكوربعدىافيالنصوالحقعمييا "

22

فيي استعمال كممة

أو عبارة تشير إلى مفيوم آخر يتحدد من خالل السياق و ىذا ما نجده في الوظيفة التي تؤدييا الضمائر العربية
و أسماء اإلشارة و األسماء الموصولة .و بتأمل ىذا النوعمن اإلحالة نالحظ أنيا سالح ذو حدين فيي " إما أن
تجعل المتمقي متحف از متشوقا إلى مرجع ىذا المفظ الكنائي و مفسره فيظل دائما في يقظة لصنع ىذا الربط  ,و
إما أن تقمل من دقة متابعتو فيظل المعنى مشوشا حتى يجد المرجع"

23

و ليذا السبب تحديدا يشير عمماء المغة

النصيون بعدم ترك مسافة كبيرة بين المفظ المحيمو المحال إليو.
:IIIوسائل اإلحالة
ال تتحققاإلحالة إال بتوفر المحيل و المحال إليو و ىذان العنصران تربطيما عالقة وثيقة تظير من خالل
األدوات اإلحالية المعتمدة " و ىي تمك األلفاظ التي نعتمد عمييا لتحديد المحال داخل النص أو خارجو و قد
أطمق عمييا البعض أدوات"

24

و ىي الضمائر ,أسماء اإلشارة  ,أدوات المقارنة و األسماء الموصولة.

 - 1الضمير:
أ) تعريفو:
تعتبر الضمائر من أىم األدوات التي تحقق اإلحالة إذ يستحيل بناء الن ـص دون االستعانة بالضمائر فال تخموا
النصوص أبدا منيا ميما حدث و يرى " دي بوجراند" أن الضمائر " أشير نوع من الكممات الكنائية و يشاركيا
في اإلحالة بصفة عامة ما يوجد في النص من أسماء".25و الضمير لغة من اإلخفاء و الستر فقد ورد في

22األصْش انضَبد َ ,غٍح انُض,ص .119
23
أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص .12
24أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض,ص .01
25سٔثشد دي ثٕخشاَذ ,انُض ٔ انخطبة ٔ اإلخشاء,تر :تًبو زغبٌ  ,عبنى انكتت ,انمبْشح ,ط  1991, 1و  .ص .001

القاموس المحيط " الضمير :العنب الذابل ,والسر داخل الخاطر ,وأضمره أخفاه"
السر داخل الخاطر ,واالسم ضمير ,الجمع ,ضمائر"

27

26

 ,أما ابن منضور فيراه "

و في ىذا التعريف أيضا داللة عمى اإلخفاء.

أما اصطالحا فيو "ما وضع لمتكمم أو مخاطب أو غائب تقدم ذكره لفظاأو معنىأو حكما"28و قد اختمفت تسميتو
عند القدماء " و ىو في العربية مصطمح بصري يقابمو مصطمح الكنايةأو المكنى عند الكوفيين"

29

و يعد عمماء

العربية الضمير من المعارف فـ"صار اإلضمار معرفة ألنك تضمر اسما بعدما تعمم أن من ُيحدث قد عرف من
تعنيو ما تعني ,و ّأنك تريد شيئا يعممو" 30ففيم المراد يعتمد عمى معرفة المخاطب و المتكمّم لقصد ك ّل منيما.
ب)  :أقسام الضمائر:
عدة فيناك تقسيم من حيث المدلول  ,من حيث الظيور و الخفاء ,من
الضمائر حسب معايير ّ
يختمف تقسيم ّ
ييمنا في ىذا المقام ما ىو متعمق بالمدلول
ثم تقسيم من حيث اإلعراب .و لع ّل ما ّ
حيث االتّصال و االنفصال ّ
ثم الظّيورو الخفاء لما لو عالقة مباشرة بالوظيفة اإلحالية.
ّ
: _1من حيث المدلول:
إما دالة عمى ال ّذات فتكون لممتكمّم أو
تنقسم ا ّ
لضمائر من حيث مدلوليا إلى قسمين أساسيين ىما وجودية و ىي ّ
إما ممكية " مثل :كتابي ,كتابك ,كتابيم ,كتابنا ...إلخ".31و ىذا التنوع و االختالف في
المخاطب أو الغائب ,و ّ
الدالة أو المحيمّة إلى
الضمائر ّ
فإن ّ
الضمائر ال يؤثر عمى جوىر اإلحالةفـ"سواء كانت الضمائر وجودية أو ممكية ّ
متكمّم أو مخاطب إنما تعد من قبيل اإلحالة خارج النصكالضمير أنا أو نحن فإنو يصدق عمى ذات خارج
26ثٕ طبْش يدٍذ انذٌٍ يسًذ ثٍ ٌعمٕثبنفٍشٔص أثبدي ,انمبيٕط انًسٍظ , ,تر  :يسًذ َعٍى انعشلغٕعً ,داس يؤعغخ انشعبنخ ,ط,1995,6
يبدح ضًش ,ص.662
27اثٍ يُظٕس ,نغبٌ انعشة ,ص.190
28انشضً اإلعتشاثبدي ,ششذ انكبفٍخ  ,ج , 2د ط  ,د د  ,ص .121
 29انضْشح تْٕبيً,اإلزبنخ فً ضٕء نغبٍَبد انُض ٔ عهى انتفغٍش يٍ خالل انتفغٍش انتسشٌش ٔ انتٌُٕش ,يزكشح تخشج نٍُم شٓبدح انذكتٕساِ
 ,خبيعخ انجٌٕشح .ص .12
 30عٍجٌّٕ  ,انكتبة ,ص 061
 31أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض,ص .01

النص" ,32و نتيجة لذلك فعندما " يخاطب الكاتب المتمقي فيستخدم الضمير أنت أو أنتم أو أنتن فإنو يحيل إلى
مجموعة من الناس ىم أيضا خارج النص"33فُيدركالمقصود منيا من خالل السياق.

 : _2من حيث الوظيفة االتساقية:
تنقسم الضمائر بدورىا من حيث الوظيفة االتساقية إلى قسمين أساسيين:
 )1أدوار الكالم:
إن ىذا القسم شامل لجميع الضمائر الدالة عمى المتكمم و المخاطب فيي من قبيل اإلحالة باستثناء الكالم
المستشيد بو أو في الخطابات المكتوبة كالخطاب السردي ,والمقام في ىذا النوع منالخطاب يتضمن سياقا
لإلحالة انطالقا من ذات النص و لذلك فإن ىذاالنصال يخمو من اإلحالة إذ تعتمد عمى ضمائر تحيمعمى الكاتب
من خالل ضميري المتكمم أو حتى إلى القراء من خالل ضمائر المخاطب.
 )2أدوار غير كالمية:
و يسمييا ىاليداي و رقية حسن " أدوار أخرى" .34و تعد ىذه األدوار من صميم اإلحالة لما ليا من اعتماد
كبير عمى الضمير إذ " حين نتحدثعن الوظيفة االتساقية إلحالة الشخص ( أي الضمير المحيل إلى الشخص أو
الشيء ) فإن صيغة الغائب ىي التي نقصد عمى الخصوص" .35يؤدي ىذا النوع دو ار ىاما في اتساق النص "
و تندرج ضمنيا ضمائرالغيبة إفرادا أو تثنية أو جمعا( ىو ,ىي ,ىما  ,ىم  ,ىن ) و ىي عمى عكس األولى
تحيل قبميا بش كل نمطي  ,إذ تقوم بربط أجزاء النص و تصل بين أقسامو  .و يبدو من خالل ىذه األقسام أن
32انًشخع َفغّ ,ص .01
33انًشخع َفغّ,ص.01
34أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض .ص.11
35انًشخع َفغّ ,ص.11

الضمائر سواء كانت وجودية أو ممكية  ,فإن الدالة منياعمى المتكمم أو المخاطب تعد من قبيل اإلحالة المقامية
36
ك َمي ٌ
ون ُ ,ث هم إِ هن ُك ْم َي ْو َم
ِّت َوإِ هن ُه ْم َم ِّي ُت َ
التي تساىم في خمق النص " و من ذلك ما نجده في قول اهلل تعالى ﴿:إِ هن َ

ُون﴾( عٕسح انضيش  ,اٌَخ .)21– 22فضمير المخاطب المتمثل في الكاف يحيإللى الرسول
ْال ِق َيا َم ِة عِ ْندَ َر ِّب ُك ْم َت ْخ َتصِ م َ
الكريم صمى اهلل عميو و سمم  ,و الذي لم يرد ذكره في السورة الكريمة بل نفيم إحالتو من خالل سياق السورة و
الخطاب الموجو إليو ,و كذلك ضمير جمع الغائبين( ىم ) الذي يحيل إلى جميع الخمق ممن سيعرضون عمى
َن تُ ْؤ ِم َن بِالم ِو َو َمالئِ َكتِ ِوَ ,وبِمِقَائِ ِو َوُر ُسمِ ِو
الموت.أما في الحديث فنجد قولو صمى اهلل عميو و سمم ":
ان أ ْ
اإليم ُ
َ
َوتُ ْؤ ِم َن بِاْل َب ْع ِث اآلخر"37فضمير المخاطب في الفعل تؤمن يحيل إلى األعرابي الذي سأل الرسول صمى اهلل
عميو و سمم عن اإليمان ,فمم يرد ذكره في النص بل يفيم من خالل ما ىو خارج النص لذا يدرك من خالل
االطالع عمى السياق العام لمحديث الشريف.
أما في الشعر فنستشيد بقول عمرو بن كمثوم في معمقتو الشييرة:
َق َر ْي َنـا ُكـ ْم َف َعجه ْل َنـا ِقــــــــــــ َرا ُكــ ْم

****

ْح مِرْ دَ ا ًة َطـح ُْو َنــــا
قُ َبيْـ َل ال ُّ
صب ِ

َنعُـ ُّم أ ُ َنا َسنـا َو َنـــــــعِفُّ َع ْن ُهــــــ ْم

****

َو َنحْ مـ ُل َع ْنهُـ ُم َما َح هملُ ْو َنـــــــا

ُن َطـاعِنُ َمـــا َت َر َ
اخى ال هناسُ َع هنـــا

****

َو َنضْ ِربُ ِبال ِّسي ُْوفِ إِ َذا ُغشِ ْي َنـا

38

فضمير جمع المتكممين مثال يحيل إلى قبيمة الشاعر و ىي " تغمب " و لم يذكر اسميا في النص صراحة وانما
تفيم عن طريف فيم المقام الذي قيمت فيو القصيدة.
ج) عالقة مرجع الضمير باإلحالة:

36أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص.11
37يغهى ثٍ انسدبج انمشٍشي,طسٍر يغهى,داس طٍجخ نهُشش ٔ انتٕصٌع,انشٌبع ,انًًهكخ انعشثٍخ انغعٕدٌخ ,ط  ,0225, 1ص .01
38يسًذ األيٍٍ انشُمٍطً ,ششذ انًعهمبد انعشش ٔ أخجبس شعشائٓب ,د يسًذ انفبضهً ,انًكتجخ انعظشٌخ ,ثٍشٔد ,د ط ,0226
ص .101

تطرقنا فيما سبق إلى عالقة اإلخفاء و الستر بتسمية الضمير و ىذا ما يترجمو الغموض الذي يكتنف الضمائر
في عالقتيا بما أ حيل إليو و ىذا العنصر ( المحال إليو ) يشتركمع الضمير بعالقة إبراز المعنى فيو  -أي
الضمير  " -يحيل إلى كممة مفردة أحيانا ( اسم ) و قد يحيل إلى جممة في بعض األحيان و يحيل في أحيان
أخرى إلى تركيب أو خطاب متكامل ,ىذا إضافة إلى قدرتو عمى اإلحالة إلى سياق مقامي " 39و مما يشير إلى
َّللاِ َو ه
ج َها َو َتش َتكٌِإِلَى ه
سم َِع ه
َّللا ُ َقول َ الهتًِ ُت َجا ِدلُ َك ف َ
خارج النص نجد قولو تعالى في محكم التنزيل َ ﴿ :قد َ
ٌِزو ِ
َّللا ُ
ٌَس َم ُع َت َح ُاو َر ُك َما إِنه ه
سمٌِ ٌع َبصِ ٌ ٌر﴾عٕسح انًدبدنخ ( اٌَخ .) 1فالمتأمل لضمير المخاطب المثنىال يدرك مرجعو
َّللاَ َ
إال من خالل السياق الخارجي الذي يبين المقصود من الضمير و إن فيم أن المحال إليو األول ىو الرسول
صمى اهلل عميو و سمم فال يفيم المقصود بالتي تجادليفي زوجيا وىي "خولة بنت ثعمبة " فعن أم المؤمنين
ٍ
ِ
الم َخ ْولَةَ بِ ْن ِت ثَ ْعمََبةَ َوَي ْخفَى َعمَي
عائشة رضي اهلل عنيا قالت":تَبارك الذي وسع َسمعو ُكل َش ْيء  ,إِِّني ْ
ألس َمعُ َك َ
ِ ِ
ِ
ول الم ِو  ,أَ َك َل َش َبابِي ,
صمى الموُ َعمَ ْي ِو َو َسم َم َ ,وِى َي تَقُو ُل َ :يا َر ُس َ
َب ْع ُ
ضوُ َوِى َي تَ ْشتَكي َزْو َجيَا إِلَى َر ُسول المو َ
ِ
طنِي حتى إِ َذا َكبِر ْ ِ
ت َحتى َن َز َل
ت لَوُ َب ْ
اى َر ِمِّني الميُم إِِّني أَ ْش ُكو إِلَ ْي َك فَ َما َب ِر َح ْ
َوَنثَْر ُ
ت سِّني َ ,و ْانقَطَ َع َولَدي ظَ َ
َ
َ
الء اآلي ِ
ِج ْبرائِي ُل بِيؤ ِ
ات"
َ
َُ
َ

40

و ىذا من قبيل " اإلتيان بالضمير لمداللة عمى أمر غير مذكور في النص مطمقا غير

أنو يمكن التعرف عميو من سياق الموقف "

41

و ىذا من اإلحالة خارج النص.

و من قبيل اإلحالة إلى اسم غير مذكور ما نجده في " أول ما نطق من محادثة يفتتحيا شخص يمج الباب
ليخرج فيجد شخصا معروفا عنده خارج الباب وكان المتكمم يعرف بالنيةالمعتادة لمزائر أن يمر بشخص امرأة,
فيقول «  »She is not hereوقد عمم الزائرمن جانبو أن المتكمم يعرف نيتو" , 42و عمى ىذا فإن كال من
المتكمم والمخاطب عمى قدر من المعرفة مكنتو من فيم

اإلحالة الضميرية ,واعادة الضمير إلى مرجعو

 39خهٍم ثٍ ٌبعش انجطبشً ,انتشاثظ انُظً فً ضٕء انتسهٍم انهغبًَ نهخطبة ,داس خشٌش نهُشش ٔ انتٕصٌع ,عًبٌ  ,ط ,0229 ,1
ص.151
40خالل انذٌٍ انغٍٕطً ,نجبة انُمٕل فً أعجبة انُضٔل ,يؤعغخ انكتت انثمبفٍخ ,ط  , 0225 , 1ص .066
 41سٔثجشد دي ثٕخشاَذ ,انُض ٔ انخطبة ٔ إخشاء  ,ص .221
42سٔثجشد دي ثٕخشاَذ ,انُض ٔ انخطبة ٔ إخشاء  ,ص .220

الصحيح .و قد " نجد في التركيب كممة أو أكثر تدل عمى المرجع أو تشير إليو " 43كقولو تعالى﴿:إنا أنا أنزلناه
فً لٌلة القدر﴾عٕسح انمذس ( ,اٌَخ .)1فنالحظ أن الضميرالمتصمفي الفعـل " أنزلناه "يعودعمىالقرآنألنالفعل
"أنزل"يقتضيشيئامنزال  ,والضمير" نا "يدلعمىأنيمنزلمناهلل تعمى ,كما أن ذكرليمةالقدر دالعميو,فيناكآياتأخرى في
,وال ِك َتا ِ
ٌن
القرآن الكريم فييا كممة " ليمة" وصرح فييا بكممة "كتاب" وبعدىا الفعل "أنزل"وىيقوليتعالى﴿:حم َ
ب ال ُمبِ ِ
ار َك ٍة إِ هنا ُك هنا ُمنذ ِِرٌنَ
,إِ هنا أَن َزل َناهُ فًِ لٌَ َل ٍة ُم َب َ

﴾عٕسح انذخبٌ (,اٌَبد  .)2 , 0 , 1و"

ىناكآياتأخرىكانالمرجعالمفيوميوالقرآن" 44و يشترط فيم و إدراك ىذا النوع من اإلحالةفي المتمقي أن يعمل فكره و
أن يطمع عمى الظروف المحيطة بالنصو سياقو فيفسره ككل متكامل ببنيتو و سياقو.
 _ 2أسماء اإلشارة :
اإلشارةلغة

" مصدرالفعألشار وىومستعمممغةًفيعدةمعان؛إذيقال أشار الرجميشي ارشارةً :إذاأومأَبيديو ...

وأشارعمييبالرأي,وأشاريشي ارذاماوجيالرأي  ...وأشارالنار ...دفعيا ,أما اسم اإلشارة اصطالحا "ىو ما دل عمى
مسمى ,و إشارة إليو كيذه".45
يعدالربطبأسماء اإلشارةنوعا منأنواعالربطباإلحالة  " ,و ىذه الوسيمـ ــة تتساوى مع ضمائر الغياب إذ إنيا عادة
تحيل إلى ما ىو داخل النص"  ,46فيي من الكنائيات .
ويمكن تصنيفيا " إما حسب الظرفية  :الزمان (اآلن ,غدا ,) ...و المكان (ىنا ,ىناك ,)...أو حسب الحياد ( (
theأو االنتقاء (ىذا ىؤالء )...أو حسب البعد (ذاك ,تمك,)...و القرب (ىذه ,ىذا47")...و ىذا حسب ىاليداي و
رقية حسن .كما يمكن تقسيميا حسب الظرفية إلى :ظرفيةزمانيةمثل :اآلنغدا,أمس  ,ظرفيةمكانيةمثل :
 43يسًذ زغٍٍُ طجشح ,يشخع انضًٍش فً انمشآٌ انكشٌى ( يٕاضعّ ٔأزكبيّ ٔأثشِ فً انًعُى ٔاألعهٕة) ,داس غشٌت نهطجبعخ
ٔانُشش ٔانتٕصٌع  ,انمبْشح ,ط  0, 0221و ,ص .11
44يسًذ زغٍٍُ طجشحانًشخع انغبثك ,ص .11
45اثٍ ْشبو األَظبسي  ,شزٔس انذْت  ,يكتجخ ٔ يطجعخ يظطفى انسهجً  ,يظش  ,د ط  ,د د ,ص .9
46أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص .01
47
يسًذ خطبثً ,نغبٍَبد انُض,ص .19

ىنا,ىناك,ىنالكأو حسب المسافة إلى بعيدمثل :ذاك,ذلك,تمك ,قريبمثل :ىذا,ىذه كما يمكن تقسيميا حسب النوع
إلىمذكرمثل :ىذا,مؤنثمثل  :ىذه ,أو حسب العدد إلى :مفرد :ىذا,ىذه ,مثنى :ىذان,ىاتان ,جمع  :ىؤالء.و ىذا
التقسيم الذي اعتمده أحمد عفيفي.

 -3األسماء الموصولة :
بعده,وتسمىيذىالجممةصمةالموصول" 48و ترد جممة صمة الموصول
عمىمعينبواسطةجممةتذكر
االسمالموصول" مايدلّ
ّ
ّ
اسمية أو فعمية.
و تنقسم األسماء الموصولة إلى قسمين ىما :
صت :
أ -الوىصىالحالوخخص ّ
ٔ

ًْ

انتً

"

ةألفاظخاصةبيا,وكذلكمممثنىبنوعي
ةبيولممفردةالمؤنث
ألفاظخاص
تقتصرداللتياعمىبعضاألنواعدونغيرىا,فمممفردالمذ ّكر
ّ
ّ
ّ
ه,ولمجمعبنوعيو " . 49و تتمثل ىذه األسماء الموصولة فيما يمي  " :الذي,التي,المّذان ,المّتان,الذين,
الالئي
المّتي,المّواتيّ ,

األخيرألُلى.
ا
و في

الوىصىالحالعا ّهت:

 48خبيع انذسٔط انعشثٍخ ,يظطفى انغالًٌٍُ  ,يؤعغخ انشعبنخ َبششٌٔ  ,ثٍشٔد ,ط  ,0212 ,1ص .101
49عجبط زغٍ ,انُسٕ انٕافً  ,داس انًعبسف  ,انمبْشح  ,ط  , 2د د  ,ص .210

وتسمىالمشتركة " و التقتصرداللتياعمىبعضيذىاألنواعدوناألخرىو ّانماتصمحمجميعاألنواع50".وتتمثل في  " :من  ,ما
ّ
,ذا  ,أي و ذو.
يعداالسمالموصوألداةواضحةمنأدواتاإلحالةالتيتعممعمىتماسكالنصوتاربطو
وذلكمكونييحدددورالمشاركينفيالزمانوالمكانداخاللمقاماإلشاريوتتحقّقإشارّيتيإذامادلتصمتيعمىذاتأومفيومجرتاإلحالةعميي
,
ّ
ابعدذكـ ـرىفيالنص,وينطبقيذاعمىالموصوالتالمشتركةعادة,بينمايكوناالسمالموصواللمختصإحالياإذاماعادعمىمحاإللييسا
بقميعادة.
-4

أدوات المقارنة:

يظير أثرىا واضحا حيث " تصنع ربطا واضحا بين السابق و الالحق ,و يقصد بأدوات المقارنة كل األلفاظ التي
تؤدي إلى المطابقة أو المشابية أو االختالف أو اإلضافة إلى السابق كما و كيفاأو مقارنة "

51

و يمكن أن نميز

بين نوعينأساسيين منأدواتالمقارنة و ىي :
 )1أدواتمقارنةعامة :و ىي أقسام:
أ) :التطابق:ويتماستعمالعناصرمثل :نفسو,عينو,مطابق...الخ .و من ذلك قولنا:
" لقد قابمت الطبيب الجراح نفسو " فمفظ " نفسو " أحال إلىالطبيب الجراح ليزيأليالتباسمدىالسامع فالذي قابمناه ىو
الطبيب دون غيره.
ب)  :التشابو :وفييتستعممعناصرمثمشبيو .كقولنا :أنت شبيو الرئيس صدام.
ج):االختالف :ويكونباستعمالعناصرمثل :مختمف,مغاير ...الخ.
: )2أدواتمقارنةخاصة:و تتفرع بدورىا إلى :
50انًشخع َفغّ  ,ص .210
51أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص .05

أ) :كمية  :مثل  :أقل  ,أكثر...
ب) :كيفية  :مثل أحسن ,أفضل...
IVالمبحث الرابع عناصر اإلحالة :
ال تتحقق اإلحالة بشكل عام إال إذا توفرت جممة من العناصر تساىم في صنع ىذه البنية اإلحالية و " العنصر
اإلحالي ىو كل مكون يحتاج في فيمو إلى مكون آخر يفسره  ,و ىو يمثل أبسط عنصرفي بنية النص
اإلحالية" 52و عميو ينقسم العنصر اإلحالي إلى قسمين معجمي و نصي لذا فالقسم األول متعمق باإلحالة
المقامية  ,والعنصر المعجمي" يعود عمى مفسر لو يدل عمى ذات أو مفيوم مجرد " 53و فيما يمي عناصر
اإلحالة :
 )1المتكمم أو الكاتب صانع النص :
و يحدد ىذا العنصر معالم النص "و بقصده المعنوي تتم اإلحالة إلى ما أراد حيث يشير عمماء النصإلى أن
اإلحالة عمل إنساني "54فالمالحظ أن دوره بارز في إنشاء اإلحالة " و عمى ىذا فإن لممتكممأو ( الكاتب ) الحق
في اإلحالة حسبما يريد ىو و عمى المحمل أن يفيم كيفية تمك اإلحالة حسب النص و المقام "
عممية تفاعمية كما أنو يرتكز عمى عنصر التحميل و الفيم.
 )2العنصر المحيل :

52األصْش انضَبدَ ,غٍح انُض,ص .120
53انًشخع َفغّ,ص .20
54انًشخع َفغّ ,ص 15
55انًشخع َفغّ ,ص .111

55

ألن الخطاب

يعتبر العنصر اإلحالي " كما تقرر في الدرس المغوي مكونا يعوض مكونا آخر ذكر في موضع آخر سابق عادة
" .56لذا فيناك عالقة ترابط و تعويضبين ىذا العنصر المحيمو ما يحيل إليو  ,و ىذه العالقة الداللية تجعل
المتمقي يفيم المراد من العنصر المحيل اعتمادا عمى ذاكرتو أو تحميمو الذىنيو من دون ىذا المعوض ال يتم فيم
المراد إذ " يتيسر ىذاالتعويضبعماللذاكرةفيمحتواىاالمشتركبينطرفيالتواصل  ,فعوض أن يرد العنصر اإلشاري في
موضع الحاجة إليو  ,بعد أن ورد أول مرة  ,يرد عنصر إحالي ينوب عنو و يؤدي معناه و ىذا العنصر اإلحالي
ينبغي أن يتجسد إما ظاى ار أو مقد ار كالضمير أو اإلشارة و ىو الذي سيحولنا و يغيرنا من اتجاه إلى اتجاه
خارج النص أو داخمو " ,و ىو حامل لمجديد  ,إذ يتوفر فيو أحيانا ما ال يتوفر في مفسره  .و من ذلك اإلحالة
عمى مفسر نكرة بأحد المضمرات ,و ىي المعارف كما ىو معموم والمعرفة ىنا معرفة عيد"57و عمى ىذا حصرىا
دي بوجراند فيما يمي:
 " لأللفاظ الكنائية من حيث إمكان التطبيق مدى أوسع. ىي من الناحية النسبية خمو من أي محتوى ذاتي. ىي في العادة أقصر مما يشاركيا في اإلحالة. تخضع األلفاظ الكنائية لقيود عمى ورودىا حتى ال يتحول الفيم إلى إشكال ال ضرورة لو. تحتاج األلفاظ الكنائية إلى شكل خارجي متميز".58 )3المحال إليو:
و يمثل ىذا العنصر في " الكالم وحدات معجمية ( أسماء مفردة و ما يضارعيا من المركبات ) يمكن أن
نطمق عمييا مصطمح العنصر اإلشاري و تشمل كل ما يشي ارلى ذاتأو موقع أو زمن إشارة أولية " .59و يمكن أن

56انًشخع َفغّ ,ص .122
57األصْش انضَبد َ ,غٍح انُض,ص .122
58انًشخع َفغّ,ص. 202
59األصْش انضَبدَ ,غٍح انُض ,ص .115

نجد ىذا العنصر في مواضع عدة " إما خارج النص أو داخمو من كممات أو عبارات أو دالالت  ,و تفيد معرفة
اإلنسان بالنصو فيمو في الوصول إلى المحال إليو "
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ألنيا في النياية ما يقصده صاحب النص.و يرى األزىر

الزناد أن " العنصر اإلشاري ىو كل مكون ال يحتاج في فيمو إلى مكون آخر يفسره و ىو أنواع "61و ىذا ألن
لو داللة واضحة غير قابمة لمتأويل.
أ) العناصر اإلشارية المغوية:
وتجمعالعناصراإلشارية " الواردةفيالنصأيالتيتتوفرفيعالمالنصالداخميوىي قسمان :عامموغيرعامل " , 62فأما العامل
فيو عنصر " يذكر مرة أولى ثم يحال عميو بمضمر أو بمفظة مرة أو أكثر في غضون النص فيو عامل  ,إذ
يحكم مكونا أو عددا من المكونات ألنو يفسرىا "63و أما غير العامل فيو عنصر مختمف إذ " يذكر مرة واحدة
في النص و ال يحال عميو  ,فيو غير عامل إذ ال يحكم مكونا آخر بعده أو قبمو باعتماد عامل اإلحالة " 64و
ىذا النوع بدورىينقسمإلىقسمين:عنصر إشاري معجمي  ,و عنصر إشاري غير معجمي أي نصي.
ب) العناصراإلشاريةغيرالمغوية:

تمتاز ىذه العناصر بأنيا " تجمع كل عنصر إشاري يتوفر ما يعود عميو في

الممفوظ  ,و لممقام الحسي ىا ىنا دور أساسي في الربط بين المضمر الوارد في النصو المفسر الذي يرتبط
بو و الموجود خارج النص " 65لذا يفيم مقصوده اعتمادا عمى السياق الخارجي .
)4العالقةبينالمفظالمحيموالمحاإلليو:

60أزًذ عفٍفً  ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص .15
61انًشخع َفغّ,ص .101
62األصْش انضَبد ,انًشخع انغبثك ,ص .101
63انًشخع َفغّ ,ص .101
64انًشخع َفغّ ,ص .101
65األصْش انضَبدَ ,غٍح انُض ,ص .122

يعتبر النص جممة من عناصرمتآلفة من خالل توفر الروابط التركيبية و الروابط الزمانيةو كذلك الروابط
اإلحالية

و ىذا ما يخمق شبكة من العالقات اإلحالية بين العناصر المتباعدة ,و عمى ىذا فالعالقة بين المفظ

المحيل و المحال إليو ذات أىمية قصوى .
يجب أن نشير في ىذا الشأن إلى ضرورة تجسيد العالقة بين المحيل و المحال إليو كما ينبغي لتمك العالقة
أن " تتسم بالتوافق و االنسجام من خالل إشراك المفظ المحيل و المحال إليو فيمجموعةمنالعناصرتؤكد طبيعتيا
بعضيانحويمثإلمكانيةاإلسنادإليو واآلخرصرفيمثل :التذكيروالتأنيثواإلفرادوالتثنيةوالجمع

...الخوالنصكاشفمكميذه

العالقات" 66من خالل بنيتو المتكاممة .
 :Vدور اإلحالة:
أ -اإلحالة و التماسك النصي:تأخذ اإلحالة صو ار شتى من أشكال التواصل اإلنساني إذ تتوسع بتوسع
اآلليات التي تربط أقطاب الخطاب الثالثة و ىي المرسل  ,المرسل إليو و الرسالة أو النص " و إذا كانت
اإلحالةمرتبطةبالنصوكمماتيمنحيثالترابطالمفظيالممحوظ,فإنناالنغفألنتكوناإلحالةمن
قبياللترابطالمفيوميفيواليدفوالغاية,ومنيناسنعطيمياأىميةمنيذيناالعتبارين,ولننفعل
مثممافعميياليديورقيةحسنمنالتركيزعمىاالرتباطالممحوظ
المعنويغيرالممفوظ

(

"
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)المفظي(

لذلك

وعدمإعطاءانتباه

لالرتباطالمحفوظ )

فاإلحالةأبرزعناصرالتماس ـكالنصيالتيتعمل

عمى

الربطبينأجزاءالنصوالنسجبينوحداتو,وتستخدمفيياالعناصراإلحاليةواإلشارية,والتماسكالنصياليمكنأنيتحقّقإالّإذاتوافرىناكت
ويةالمختمفةفيالنص,ويؤدياستخداماإلحالةوالروابطدوراكبيرافيإنتاجنصمتماسكذيبنية
ماسكنحويودالليبينالعناصرالمّغ ّ
منسجمة ليس فقط من حيث المفظ بل من ناحية المعني.
ب_ الوظيفة النحوية لإلحالة:
ٌُ 66ظش أزًذ عفٍفً ,اإلزبنخ فً َسٕ انُض ,ص .16
67أزًذ عفٍفً َ ,سٕ انُض اتدبِ خذٌذ فً انذسط انُسٕي  ,يكتجخ صْشاء انششق  ,انمبْشح  ,ط  ,0221 , 1ص .21

لقد ركز الجرجاني من خالل نظرية النظم عمى الجانب النحوي الذي يحكم األلفاظ فال يمكن أن نفصل ىذا
الجانب عن النظم و ىو قانونو و أساسو فيقول " :اعمم أن ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو
عمم النحو و تعمل عمى قوانينو و أصولو فال تخل بشيء منيا"68و عمى ىذا فالكالم ال يستقيم إال إذا احتكم
لقوانين النحو  ,و باعتبار اإلحالة ضربا من الكالم فال يمكن فصميا عن النحو  ,واذا كانت اإلحالة ذات
وظيفة نحوية من خالل ربطيا بين األلفاظ و المعاني فال يمكن لنص أن يستغني عنيا  ,فالضمائر مثال من
الوسائل اإلحالية األكثر انتشا ار في الكالم فال تكاد تظير قاعدة نحوية إال و الضمير طرف ميم فييا .

ج -الوظيفة البالغية لإلحالة:
ان َعله َم ُه
يعد المسان آية إليية و نعمة أنعميا اهلل عمى اإلنسان لقولو تعالى ﴿ :الره حْ َمنُ َعله َم ْالقُرْ آَ َن َخلَ َق ْاْلِ ْن َس َ
ان﴾ عٕسح انشزًٍ (,اٌَبد )1,2,0,1و تعد البالغة ذلك العمم الذي ييتم بيذا البيان من حيث " مطابقتو
ْال َب َي َ
لمقتضى الحال "
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فيميز بين ما يوافق المقام و ما ال يوافقو  ,كما أنيا ال تكون من طرف المتكمم فحسب بل

ىي فن االستماع ألن " المخاطب إذ لم يحسن االستماع  ,لم يقف عمى المعنى المؤدى إليو المخاطب  ,و
االستماع الحسن عون البميغ عمى إفيام المعنى"70و ىنا يستقر فيم اإلحالة داخل الخطاب لن السامع ال يستطيع
أن يفسر اإلحالة إال باستماعو الجيد و وعيو بمضامين الخطاب و أن يكون حاضر الذىن .

68عجذ انمبْش اندشخبًَ  ,دالئم اإلعدبص  ,ص .16 112
69انخطٍت انمضًٌُٔ  ,اإلٌضبذ فً عهٕو انجالغخ ,تر :إثشاٍْى شًظ انذٌٍ  ,داس انكتت انعهًٍخ  ,ثٍشٔد  ,ط .0222 ,1ص 02
70أثٕ ْالل انعغكشي ,كتبة انظُبعتٍٍ ,داس عٍغى انجبثً انسهجً ٔ ششكبئّ ,ط  , 1عُخ ,1960ص . 06

انفظم انثبًَ:

يعد التاريخ اإلسالمي نموذجا فريدا إذا ما قارناه بالتاريخ اإلنساني نظر لثرائو من حيث األحداث التاريخية
الخالدة و الفريدة فال يخمو فترة منو إال سجل التاريخ فييا حدثا لم يكن لمبشرية بو عمم من قبمو مع ىذه األحداث
تظير شخصيات تاريخية فذة اكتسبت الشيرة من خالل البطوالت أو المواقف السياسية أو حتى االكتشافات
العممية  ,و لعل العصر األمي مثال حي عن ىذا الوصف إلى درجة أن الدارسين يقفون مواقف متباينة تجاه
ىذه الفترة " لذا نرى أن الدولة األموية  ,منذ نشأتيا و حتى زواليا  ,شكمت بالنسبة إلى المؤرخين لغ از  ,و
مشكمة  ,تطورت في كتاباتيم إلى مادة مصبوغة بألوان قاتمة " 71لكن اإلنصاف واجب تجاه ىذا العصر من
خالل تصحيح رأي البعض ممن يرى " أن اإلسالم لم يم ّكن لو إالّ في العيد النبوي و الراشدي "
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فيذا أمر

فيو كثير من اإلجحاف ألن بعضا من فترات الحكم األموي تعد امتدادا لمحكم الراشدي من خالل خالفة رجل
عظيم لقب بخامس الخمفاء الراشدين  ,إنو الخميفة عمر بن عبد العزيز .
المبحث األول:نبذة عن حياة عمر بن عبد العزيز:
أ -اسمو ونسبو :
" ىو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ,اإلمام
الحافظ العالمة المجتيد الزاىد العابد ,السيد أمير المؤمنين حقاً أبو حفص القرشي األموي المدني ثم المصري,
الخمق,
أشج بني أمية كان من أئمة االجتياد ومن الخمفاء الراشدين ,وكانحسن األخالق و ُ
الخميفة الزاىد الراشد ّ
كامل العقل ,حسن السمت ,جيِّد السياسة حريصاً عمى العدل بكل ممكن ,وافر العمم ,فقيو النفس,طاىر الذكاء
والفيمّ ,أواىا منيباً ,قانتا هلل حنيفاً ,زاىداً مع الخالفة ناطقاً بالحق مع قمة المعين ,وكثرة األمراء الظممة الذين
مموهُ وكرىوا محاققتو ليم ,ونقصو أُعطياتيم ,وأخذىكثي اًر مما في أيدييم ,مما أخذوه بغير ٍّ
حق ,فمازالوا بو حتى
71
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يسًذ عٍٓم لطٕػ ,تبسٌخ انذٔنخ األيٌٕخ  ,داس انُفبئظ ,ط  ,0212 , 1ص .1
يسًٕد شبكش  ,تبسٌخ اإلعالو  ,ج  , 1انًكتت اإلعاليً  ,ط  , 0222 , 1ص .2

وعد عند أىل العمم من الخمفاء الراشدين والعمماء العاممين ,وكان رحمو
سقوه السم فحصمت لو الشيادة والسعادةُ ,
اهلل فصيحاً ُمفوىاً"
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فميذا كمو ألحق عيده بعيد الخالفة الراشدية المباركة.

ب  -مولده :
" ولد في  61ىـ ,بالمدينة المنورة  :اختمف المؤرخون في سنة والدتو والراجح أنو ولد عام 61ىـ وىو قول أكثر
المؤرخين وألنو يؤيد ما يذكر أنو توفي وعمره أربعون سنة حيث توفي عام 101ىـ ,وتذكر بعض المصادر أنو
ولد بمصر وىذا القول ضعيف ألن أباه عبد العزيز بن مروان بن الحكم إنما تولى مصر سنة خمس وستين
لميجرة ,بعد استيالء مروان بن الحكم عمييا من يد عامل عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنيما ,فولّى عمييا ابنو
عبد العزيز ولم يعرف لعبد العزيز بن مروان إقامة بمصر قبل ذلك ,وانما كانت إقامتو وبني مروان في المدينة,
وذكر الذىبي أنو ولد بالمدينة زمن يزيد".74
ج-

توليو

الوالية

ثم

تطييبالخاطره,
عبدالممكبنمروانخناصر ً

الخالفة
فأراد

:بعدوفاةعبدالعزيزبن

مروان

–

الميميمنالتدربعمىاألعمااللقياديةمنذوقتمبكرمنعمره

والدعمر-

واله

.وقدقيل

:إن

سميمانبنعبدالممكيوالذيوالىعمىخناصرة ,لكنالراجحيوالقول األولألنالمؤرخينذكرواأنعمربنعبدالعزيزكانيالزمسميمانبنعبد
الممك.

73شًظ انذٌٍ أثٕ عجذ هللا انزْجً  ,عٍش أعالو انُجالء,ج  , 6داس انسذٌث  ,انمبْشح  ,ط  ,0225 , 1ص .111
يسًذ ثٍ أزًذ ثٍ عثًبٌ انزْجى ,تزكشح انسفبظ ,د صكشٌب عًٍشاد ,داس انكتت انعهًٍخ ,ثٍشٔد ,ط ,1991 ,1ص ٔ 111
.10274
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" ولي عمر عمى المدينة فسار بأحسن سيرة "

و كان ذلك من أىمأعماليقبألن

يميالخالفةالعظمى,وألىميةالموقعالذيتمتازبيالمدينةالنبويةحيثكانت عاصمةالدولةاإلسالميةأيامالرسول  -صمى اهلل
عميو و سمم -و قد حرص عمربنعبدالعزيزأنيؤديمممدينةماتستحقيمنقدسيةومايستحقيأىميا.
و

كان

قد

الواليتين

توليو

بمثابةمقدماتميممايريدىالميمو

كنبعيداعنياحيثكانمعسميمانبن
منحماللخالفةفقدجعمتييذىالمقدماتالسابقةمتمرسالحماللخالفة وحتىبعدتركيمموالية لمي
ً
ً
عبدالممككالوزير

,

فكاناليصد ارالعنرأييووجدعندسميمانبنعبد

الممكميإللىالعدل

.

وحينحضرتو

الوفاةأشارعمييرجاءبنحيوة ,بأن يستخمفعمربعدىفقبمذلكمكنيرأىأنيالبدأنيجعمبعدعمريزيدبنعبد الممكحتىالتقعفتنة.
بويع لعمر " بالخالفة يوم الجمعة لعشر مضين ,و قد قيل بقين من صفر من ىذه السنة – أعني سنة تسع و
تسعين – يوم مات سميمان بن عبد الممك  ,عن عيد منو إليو من غير عمم من عمر" .76فكانت تمك المحظة
بداية لخالفة مباركة ألحقت بالخالفة الراشديةو قد صعد المنبر و خطب في الناس قائال  " :أييا الناس  ,إن لي
نفسا تواقة  ,ال تعطى شيئا إال تاقت إلى ما ىو أعمى منو  ,و إني لما أعطيت الخالفة تاقت نفسي إلى ما ىو
أعمى منيا و ىي الجنة  ,فأعينوني عمييا يرحمكم اهلل " . 77و قد وفقو اهلل – كما دعاه – لنيل السعادة حيث
مات شييدا بعدما سقوه السم عمى أرجح األقوال.
ج – سياستو و موقفو من الخوارج:
ال خالف و ال شك في أن سياسة الخميفة عمر بن عبد العزيز مع الذين خالفوه كانت مبنية عمى
الحواراليادئومقارعةالحجةبالحجة فقددخمعميو "أناس منالحرورية
ويتغيرعمييم

فمميزلعمربنعبدالعزيزيرفقبيمحتىأخذعمييم

فذاكروىشيئا ,فأشا ارلييبعضجمسائيأنيرعبيم ,
,
ً

,ورضوامنيأنيرزقيم

ويكسوىممابقيفخرجواعمىذلك ,

 75أثٕ يسًذ عجذ هللا ثٍ عجذ انسكى ,عٍشح عًش ثٍ عجذ انعضٌض ,د أزًذ عجٍذ  ,عبنى انكتت  ,ط  ,1911 ,5ص .06
76انسبفع اثٍ كثٍش ,انجذاٌخ ٔ انُٓبٌخ ,ج  , 9يكتجخ انًعبسف ,ثٍشٔد ,ط  , 1992 , 1ص .111
77انسبفع اثٍ كثٍش ,انجذاٌخ ٔ انُٓبٌخ  ,ص .111

يأبدا "
فمماخرجواضربعمرركبةرجميميو منأصحابو ,فقال :يافالنإذاقدرتعمىدواءتشفيبيصاحبك ,دونالكي
فالتكوين ً
ّ
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فآخر الدواء الكي.
متجنباالجمودوالتشدد ,فقدحدث أن أرسل عالمين لتعميم الرعية و أجزل ليما العطايا
و قد تحمىبالمرونةالفكرية ً ,
امحدداتجاىالعالمين
فقبميا األول و ردىا الثاني  ,فأثنى عمى من ردىا و لم ينكر عمى اآلخر ,فمميتخذموقفً
ً
رغماختالفموقفيماتجاىقبوالألجــرعمىتعميمالناس

,فأيدأخذاألجرعمى

التعميم

,وأنيالبأسفيو ,

ثمدعاالميأنيكثرمنأمثااللحارث - ,الذي رد األجر-فاتضحت مرونتيفيتأييدالموقفينفيآنواحد ,رغماختالفيما.
ى ذا وكان لعمر بن عبد العزيز مواقف مشيورة وأقوال مأثورة في التعامل مع الخوارج ومناظرتيم ودحض شبييم
بالحجة وآرائيم بالدليل وايضاح الحق ليم بدليمو حبا منو لمسنة واتباعا لمسمف الصالح ,و لم يمجأ إلى التعنيف
إال دفاعا عن دماء المسممين  ,فكان " ينيى سميمان بن عبد الممك عن قتل الحرورية و يقول ضمنيم الحبوس
حتى يحدثوا توبة"
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و رغم ذلك نجد لو حزما في الدفاع عن أعراض رعيتو فعن ابن عبد البر قال " :حدثنا

نعيم ,حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير ,حدثنا ىشام بن يحيى الغساني ,عن أبيو أن عمر بن عبد العزيز كتب
إليو في الخوارج :إن كان من رأي القوم أن يسيحوا في األرض من غير فساد عمى األئمة وال عمى أحد من أىل
الذمة ,وال يتناولون أحدا ,وال قطع سبيل من سبل المسممين فميذىبوا حيث شاءوا ,وان كان رأييم القتال فواهلل لو
أن أبكاري من ولدي خرجوا رغبة عن جماعة المسممين ألرقت دماءىم ألتمس بذلك وجو اهلل والدار اآلخرة " ألن
قتل النفسفي اإلسالم ال يكونإال بالحق.
و الخالصة من اآلثار السابقة أن منيج عمر بن عبد العزيز في التعامل مع الخوارج بني عمى المرونة
فرغم خروجيم عنيمم يبادر إلى سفك دميم  ,وانما كتب إلييم وحذرىم من الخروج عن الجماعة الذين ىم أىل
ِ
يعوا المو
الحق ألن اهلل تبارك وتعالى أمر باالجتماع و لزوم الجماعة ونيى عن التفرق و التناحر إذ قال َ ":وأَط ُ
78اثٍ اندٕصي  ,عٍشح عًش ثٍ عجذ انعضٌض  ,د يست انذٌٍ انخطٍت  ,يكتجخ انًُبس,يظش  ,د ط  ,د د  ,ص .51
 79اثٍ اندٕصي  ,عٍشح عًش ثٍ عجذ انعضٌض ,ص .29

ين "80فجعل اجتماع ىذه األمة حجة و قوة
اصبُِروا إِن المو َم َع الصابِ ِر َ
َوَر ُسولو َوال تََن َازُعوا فَتَ ْف َشمُوا َوتَ ْذ َىب ِريح ُك ْم َو ْ
.
المبحث الثاني  :نبذة عن الخوارج:
أ ) التعريف و التسمية  :اختمف العمماء في تعريف الخوارج فعرفيمالشيرستاني بشكل عام فقال ":كل من خرج
عمى اإلمام الحق الذي اتفقت الجماعة عميو يسمى خارجيا سواء كان الخروج في أيام الصحابة عمى األئمة
الراشدين أو كان بعدىم عمى التابعين بإحسان واألئمة في كل زمان"

81

أما أبو الحسن األشعري فعرفيم

تعريفا خاصا حيث بين أن اسم الخارجي يقع عمى تمك الطائفة التي خرجتعمى رابع الخمفاء الراشدين وأن ذلك ىو
العمة في تسميتيم بيذا االسم .فقال رحمو اهلل" :والسبب الذي سموا لو خوارج خروجيم عمى عمي بن أبي طالب
لما حكم" 82و قد تعددت تسميات ىذه الفرقة الضالة فمنياالحرورية ألنيم انحازوا إلى حروراء بعد رجوع عمي
من موقعة صفين و يقال لمخوارج أيضا محكمة و شراة وفيما يخص التسمية األخيرة فقد اختمف الرواة في
اسم أول رجل تشرى منيم .و ىم كذلك الذين أنكروا عمى عمي التحكيم وتب أروا منو ومن عثمان وذريتو وقاتموىم,
فإن أطمقوا تكفيرىم فيم الغالةفالخوارج إ ًذا ىم أولئك الذين خرجوا عمى عمي رضي اهلل عنو بعد قبولو التحكيم
ويمحق بيم كل الذين" يكفرون بالمعاصي  ,و يخرجون عمى أئمة المسممين و جماعاتيم  .و يشمل ذلك الخوارج
األولين" المحكمة الحرورية " و من تفرع عنيم من األ ازرقة و الصفرية و النجدات " و ىذه الثالثة قد انقرضت"
واإلباضية و ىم باقون إلـى اليوم"83و عمي ـو
ينطبق ىذا الوصف عمى كل من تبنى منيجيم ىذا قديماأو حديثا.
80عٕسح األَفبل ,اٌَخ .15
81أثٕ انفتر يسًذ انشٓشعتبًَ ,انًهم ٔ انُسم ,ج , 1د ,عهً يُٓب ٔ عهً زغٍ فبعٕس ,داس انًعشفخ  ,ثٍشٔد ,ط  1992 , 2ص.111

أثٕ انسغٍ األشعشي ,يمبالد اإلعاليٍٍٍ ٔ اختالف انًظهٍٍ  ,د زًذ يسً انذٌٍ عجذ انسًٍذ,ج ,1انًكتجخ انعظشٌخ  ,نجُبٌ,د ط
,1992,82ص .021
ٌُظشيسًذ إثشاٍْى انفٍٕيً ,انخٕاسج ٔ انًشخئخ ,داس انفكش انعشثً ,انمبْشح ,يظش,د ط ,0222,ص .19
َبطش ثٍ عجذ انكشٌى انعمم ,انخٕاسج أٔل انفشق فً تبسٌخ اإلعالو ,داس انمبعى نهُشش ٔانتٕصٌع ,انشٌبع,ط, ِ 1111, 0ص
83
.02

ب ) نشأة الخوارج و موقف الصحابة و أىل العمم منيم:
عرف التاريخ اإلسالمي ظيور ىذه الفرقة فعميا عقب األحداث التي وقعت أيام خالفة عمي رضي اهلل
عنو فيقواللشيرستاني  ":ىم الذين خرجوا عمىأمير المؤمنين عميرضي اهلل عنو حين جرى أمر المحكمين و
اجتمعوا بحروراء " و ىي قرية بظير الكوفة " ,و رأسيم عبد اهلل بنالكواء و عتاب بن األعور  ,و عبد اهلل بن
وىب الراسبي و عروة بن جرير"

84

و قد اختمف الخوارج عن غيرىم حول مسألتين أوليما " التحكيم و الحكم ,

فإنو حينما اتفقالمسممون عمى تحكيم الحكمين  ,أبي موسى من قبل عمي – رضي اهلل عنيما – و عمرو بن
العاص من قبل معاوية – رضي اهلل عنيما – اعترضت السبئية الخوارج " 85و قالوا مقولتيم المشيورة ال حكم
إال هلل  .أما المسألة الثانية فيي التكفير إذ أقروا بـ " تكفير عمي و معاوية و الحكمين و من رضي بحكميما ,
أخذابظاىر قولو تعالى :إن الحكم إال لميو رتبوا عمى ذلك جميع لوازم الكفر"

86

و عمى ىذا األساس بنوا عقيدة

التكفيربالمعاصي.
ال شك في أن الخوارج فرقة ضالة و ذلك استنادا إلى أحاديث الرسول صمى اهلل عميو وسمم حيث تنبأ فييا
بظيورىا و صفات أصحابيا ففي حديث أبي سعيد الخدريقال " :سمعت النبي صمى اهلل عميو وسمم يقول:
"يخرج في ىذه األمة  -و لم يقل منيا  -قوم تحقرون صالتكم مع صالتيم يقرؤون القرآنال يجاوز حموقيم -أو
حناجرىم -يمرقون من الدين مروق السيم من الرمية فينظر الراميإلى سيمو إلى نصمو إلى رصافو فيتمارى في
الفوقة ىل عمق بيا من الدم شيء"87و في الحديث الشريف إشارة إلى ما يظير عمييم من عبادات  .وبناء عمى
ما سبق كان لمسمف موقف واضح تجاه الخوارج فعن ابن عباس " أن عمياأخرجو إلى الخوارج فكمميم ففرق
بينيم " 88و قال محمد بن الحسين  " :لم يختمف العمماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة هلل – عز و

84أثٕ انفتر يسًذ انشٓشعتبًَ ,انًهم ٔ انُسم ,ص .122
َ 85بطش ثٍ عجذ انكشٌى انعمم ,انخٕاسج أٔل انفشق فً تبسٌخ اإلعالو ,ص .01
86انًشخع َفغّ ,ص .01
 87أثٕ عجذ هللا يسًذ ثٍ إعًبعٍم انجخبسي  ,طسٍر انجخبسي ,داس اثُكثٍش,ديشك  ,ط  ,0225 , 1ص .1111
َ88بطش ثٍ عجذ انكشٌى انعمم ,انخٕاسج أٔل انفشق فً تبسٌخ اإلعالو ,ص.26

جل -ولرسولو صمى اهلل عميو وسمم  ,وان صموا وصاموا  ,واجتيدوا في العبادة  ,فميس ذلك بنافع ليم  ,نعم ,
ويظيرون األمر بالمعروف والنيي عن المنكر  ,وليس ذلك بنافع ليم ؛ ألنيم قوم يتأولون القرآن عمى ما ييوون
 ,ويموىون عمى المسممين  ,وقد حذرنا اهلل تعالى منيم  ,وحذرنا النبي صمى اهلل عميو وسمم  ,وحذرناىم الخمفاء
الراشدون بعده  ,وحذرناىم الصحابة رضي اهلل عنيم ومن تبعيم بإحسان "

89

وفي القول ما يزيل الشك باليقين

تجاه الخوارج.
ج -الخوارج فيعيد بني أمية و عمر بن عبد العزيز:
بالنظر إلى تاريخ الخالفة اإلسالمية فإن لمعركة صفين نتائج بالغة الخطورة عمى الوضع اإلسالمي العام ,و
ىي خطوة أخرى نحو طريق انحراف الخالفة اإلسالمية و انتشار الفتن و الفرقة في صفوف المسممين  ,و كانت
فرقة الخوارج من بين من عارض عميا و األمويين فسيطرت أخبارىم و قصصيم عمى عيد األمويين.
ك ان لمخوارج موقف عنيف تجاه معاوية أول خمفاء بني أمية حيث رموه بالكفر و ىذا الذي جعمو يختار نيج
العنف في معاممتيم فمن " المالحظ أنو ط أر تعديل عمى وضع الخوارج ترافق مع التعديل الذي ط أر عمى وضع
الخالفة حين انتقمت من الكوفة إلى دمشق "

90

و قد ط أر تعديل آخر عمى حركة الحرورية حيث انتقل نشاطيا

من الكوفة إلى البصرة  " ,و تعتبر الحركة التي قادىا المستورد بن عمقمة من أكبر حركاتيم ضد معاوية " 91أما
خوارج البصرة فقد نيجوا نيج إخوانيم في الكوفة " فمم يركنوا إلى اليدوء رغم النكبات التي حمت بيم .و تفاقم
خطرىم مرة أخرى في العراق في عام  41ه 661/م فخرجوا بقيادة سيم بن غالبو الخطيم الباىمي  ,فتصدى
ليم الوالي األموي ابن عامر و أخضعيم"

92

و قد جاء عيد مروان بن محمد الذي عرف صراعا سياسيا داخميا

في صفوف الخوارج فبعد " أن قتل الوليد بن يزيد ثار بينيم سعيد بن بيدل الشيباني وبايع لنفسو خميفة عمى
89انًشخع َفغّ  ,ص.21
90يسًذ عٍٓم لطٕػ ,تبسٌخ انذٔنخ األيٌٕخ ,ص .19
91يسًذ عٍٓم لطٕػ ,تبسٌخ انذٔنخ األيٌٕخ ,ص .19
92انًشخع َفغّ ,ص . 02

الخوارج  ,بعد أن تغمب عمى بسطام البييسي و كان ىذا قد خرج منافسا لو في وطنو و مفارقا لرأيو"

93

فأرسل

ليمالخميفة يزيد بن عمر بن ىبيرةو ىزميم و انتزع منيم العراق فأصبح وجودىم فيو مستحيال.
تميز عيد الوليد بن عبد الممك و سميمان بن عبد الممك بسكون الخوارج " فمما كان عيد عمر بن عبد العزيز
خرجوا في أرض العراق فكتب إلى عاممو عمييا عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن ادعيم إلى
الكتاب و السنة فمما أعذر في دعائيم بعث عبد الحميد إلييم جيشا فيزم أمام الخوارج " 94لكن الخميفة أرسل
مسممة بن عبد الممك عمى رأس جيشو فدحرىم.
المبحث الرابع :اإلحالة في مناظرة عمر بن عبد العزيز.
 )1وسائل اإلحالة في المناظرة
أ) اإلحالة بالضمير :
يعد الضمير أكثر الوسائل اإلحالة استعماال في النصوص و يتضح ذلك من خالل تسميط الضوء عمى مناظرة
عمر بن عبد العزيز لمبعوثي الخوارج ففييا اعتماد كبير عمى اإلحالة بالضمير حيث نجد ما يحيل ّأوال إلى أمير
المؤمنين عمر بن عبد العزيز – باعتباره محور المناظرة و محركيا –من خالل الضمير المتصل و الضمير
المنفصل  ,كما يستعمألحيانا الضمير المستتر .و ال يختمف العائد ( أي عمر بن عبد العزيز) سواءاستعمل
ضمير المتكمم أو ضمير جمع الغائبين و يتضح ذلك في الجدول التالي :
موضع اإلحالة

93يسًذ إثشاٍْى انفٍٕيً ,انخٕاسج ٔ انًشخئخ ,ص .061
94
يسًٕد شبكش  ,تبسٌخ اإلعالو ,ص .006

الضمير

نوعو

المحال إليو

 )1بمغني .مني ,أخبراني ,إلي ,
أنزلوني  ,لي  ,تصدقاني  ,عني )1 ,ضمير المتكمم المفرد (الياء).

 )1متصل.

يسعني  ,بيتي ,
 )2أناظرك ,أسألو .

 )2ضمير المتكمم المفرد .

 )2مستتر.

عمر بن

عبد العزيز.

خالفت
قمت ,
ُ
 )3سألتُيم ,غمبتُيم ُ , ,
ظننت,
فت ,
ُ
غت  ,عر ُ
,ز ُ

 -ضمير المتكمم المفرد ( التاء).

 -متصل.

 )4بأيدينا ,نظرنا ,عمينا .

 -ضمير جمع المتكممين ( األلف).

 -متصل

أنصفت ,أعطيتَناه  ,منعتَنا ,
)5
َ
قمت  - ,ضمير المخاطب المفرد ( التاء).
عمت َ ,
سمكت  ,سميتَيا  ,ز َ
َ

 -متصل

وصفت .
َ
 )6إليك  ,يدارسانك ,عميك ,سيرتك,
قيامك  ,رأيتك  ,بيتك  ,بينك  ,حجتك  -ضمير المخاطب المفرد( الكاف).

متصل

 ,أنك  ,خالفك ,
 )7ابتززتُم.

 -ضمير جمع المخاطبين ( أنتم)

متصل

 )8فأنت .

ضمير المخاطب المفرد.

منفصل

 )9أنا .

ضمير المتكمم المفرد.

منفصل

تجدر اإلشارة إلى أن ىناك إحاالت إلى عناصر أخرى في ىذه المناظرة فأحالت الضمائر إلى اهلل عز و جل
كما أحالت إلى رسولو صمى اهلل عميو و سمم و جماعة المسممين باختالف فرقيم و طوائفيم  ,و قد جاءت

بعض اإلحاالت العرضية كما ىو الحال بالنسبة لفرعون  ,و لكن اإلحالة إلى خصوم عمر بن عبد العزيز في
المناظرة (بسطام  ,عاصم الحبشي و الشيباني) كانت أكثر وضوحا .و تنبغي اإلشارة إلى أن الضمير المحيل
إلى الرجمين كان متباينا حيث اعتمدت اإلحالة إلييما عمى ضمير الغائب و ىذا في معرض حديث بسطام
عنيما أثناء رده عمى رسالة عمر بن عبد العزيز  ,و قد أحال إلييما ضمي ار المتكمم و المخاطب لممثنى أثناء
حوارىما معو ,كما جاء ضمير المخاطب المفرد ليحيل عمى كل واحد منيما عمى حدى.
المحال إليو
عز و ج ّل
 )1اهلل ّ

تحديد الضمير

نوعو

موضع اإلحالة
 -صمى اهلل عميو و سمّ َم.

 -ضمير الغائب المفرد

مستتر.

 -و أن محمدا عبده و رسولو.

(ىو).

متصل.

 ضمير الغائب المفرد(ىو).
 )2الرسول صمى اهلل  -صمى اهلل عميو .
عميو و سمم.

 -من خاف عنده ,أمن عنده.

 -ضمير الغائب المفرد

متصل.

(ىو).
جاى َد
 َبعث  ,دعاىم َ ,

 -ضمير الغائب المفرد

مستتر

(ىو).
 )3أبو بكر و عمر  -أليسا ,ليما  ,منيما.
رضي اهلل عنيما.

 -ضمير الغائب المثنى(

متصل.

 -بعده .

ىما).

متصل.

 -قاتَمَيم  ,سفَ َك,

 -ضمير الغائب المفرد

مستتر.

(ىو).

 -ضمير الغائب المفرد

 )4بسطام الخارجي.

 -أنك ,أناظرك ,يدك  ,أمرك .

-

ضمير

المخاطب

المفرد(الكاف).
-

دخمت.
لست,
َ
خرجتَ ,
َ

ضمير

متصل.
المخاطب

المفرد(التاء).
)05

عاصم

يدارسانك

بمكانيما,

و

فتشوىما,

يناظرنك,
ا
معيما- ,

الحبشي أدخموىما,سمما  ,جمسا.

و الشيباني.

ضمير

الغائب

متصل.

لممثنى(ىما).

أخبراني ,أخرجكما ,مخرجكما ,ضمير المخاطب لممثنى
لتصدقاني ,عممكما ,بزعمكما,
ُ

( أنتما)

نقمتم ,ترون ,عميكم ,أنكم,سائمكم

ضمير جمع المخاطبين

متصل

متصل

(أنتم)
نفعل .

ضمير المتكمم لمجمع ( نحن)

مستتر

من الجدير اإلشارة إلى أن الممك عمر بن عبد العزيز حينما خاطب الرجمين الذين يناظرانو استعمل ضمير
جمع المخاطبين و لكن المحال إليو كان مختمفا من حين آلخر و ذلك حسب السياق فقد أحال إلي نفس الرجمين
( أي عاصم الحبشي و الرجل الشيباني ) و ىذا فيما سبق و حددناه في الجدول السابق ,و لكن الضمير نفسو
أحال إلى جماعة الخوارج دون تحديد شخص معين فأحال إلى طائفة الحرورية األولى و جماعة النيروان و

أتباع عبد اهلل بن وىب الراسبي و كذا أتباع بسطام الخارجي جميعا دون استثناء ,و نفس األمر بالنسبة لضمير
جمع المتكممين فحينما تحدث المناظران – و قد استعمال ضمير المتكمم نحن_ كانوا يقصدون جماعتيم كميا ألن
األمر الذي يرونو و الحكم الذي تبنوه إنما ىو نابو من فكرىم المشترك ال من نفس رجل واحد ,وىذا كمو ما
سيوضحو الجدول التالي:
الضمير

موضع اإلحالة

نوعو

المحال إليو

 )1لم تخرجوا ,لكنكم أردتم ,فأخطأتم  )1ضمير المخاطب لمجمع
سبيميا ,أسالفكم ,تتولون و تشيدون( ,أنتم).

متصل.

توليتم ,تقبمون ,تردون ,تبرؤون...
)2حجتيم ,إلييم ,عندىم,استعرضوا

جماعة
الخوارج

 )2ضمير الغائب لمجمع ( ىم).

متصل.

 )3نقمنا ,فأخبرنا ,بيننا  ,أعطيتناه)3 ,ضمير جمع المتكممين (نحن).

متصل.

منا ,منعتنا.
 )4نحن.

 )4ضمير جمع المتكممين .

منفصل.

إن بقية اإلحالة بالضمير قد عادت عمى شخصيات ثانوية ورد ذكرىا في المناظرة عمى سبيل االحتجاج فقط إذ
لم تكن طرفا فاعال في الحوار و منيا ما جاء في قول عمر بن عبد العزيز " :فقاتميم أبو بكر فسفك الدماء"
فالضمير في الفعل قاتميم يعود عمى المرتدين الذين خرجوا عن اإلسالم في عيد أول الخمفاء الراشدين .أما في
قولو  " :فقتموه و قتموا جاريتو " و الياء المتصمة بالفعل و لفظة الجارية عائدة عمى صحابي ىو عبد اهلل ابن
خباب و الذي ذكر من قبل في المناظرة ,في حين نجد ضمير الغائب لمجمع يحيل إلى قبيمة " بني قطيعة " و
التي ذكرت أيضا في نص ىذه المناظرة في قول عمر  " :ثم صبحوا حيا من العرب يقال ليم بنوا قطيعة
فاستعرضوىم فقتموا الرجال والنساء".

ب) اإلحالة باسم اإلشارة:
لم يكن ألسماء اإلشارة ذلك الزخم و االستحواذ عمى مناظرة أمير المؤمنين إذا ما قارنناىا بالضمائر فقد كان
لست أولى بذلك مني" فاسم اإلشارة
استعماليا شبو ىامشي  ,و من ىذه المواضع قول عمر مخاطبا بسطام " :و َ
في ىذا الموضع ( ذلك) يحيل إحالة داخمية إلى لفظة الغضب التي ذكرت في قول ابن عبد العزيز" :بمغني أنك
خرجت غضبا هلل و رسولو" ,و من ذلك أيضا قولو في معرض كالمو إلى الرجمين ":ما أخرجكما مخرجكما ىذا
" ,فاسم اإلشارة( ذا) في القول السابق يحيل إلى لفظة المخرج التي ذكرت قبمو مباشرة.
و من قبيل اإلحالة باسم اإلشارة في قول عمر أيضا  ":فأنزلوني ذلك الرجل" فمفظة ذلك تحيل إلى عنصر
مذكور خارج النص و ىو " سميمان بن عبد الممك " الذي عيد بالخالفة إلى ابن عمو عمر و أوصى بذلك قبل
موتو ,و قد لمح النص إلى ذلك في العبارة التالية " :و عيد إلي رجل عيدا لم أسألو اهلل قط ,ال في سر و ال
عالنية ".
لقد اعتمد مبعوثا الخوارج أيضا عمى اإلحالة معتمدين عمى اسم اإلشارة في قوليم في كل مرة نفس العبارة " :
قد كان ذلك " فاإلحالة ىنا تشير إلى ما قصو عمر في كل مرة من أحداث سجرىا التاريخ بداية من ثورة
المرتدين و خروجيم عن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو و موقفو منيم  ,ثم ما كان بعده من عمر بن الخطاب
رضي اهلل عنو حين رد السبايا و األموال  ,دون نسيان األحداث المتعمقة بخوارج البصرة و الكوفة و ما فعموه
ببني قطيعة و عبد اهلل بن خباب صاحب الرسول صمى اهلل عميو و سمم.
لقد استعمل اسم اإلشارة بشكل واضح اإلحالة إلى حال الخوارج و ما كانوا عميو من ضالل و انحراف عن
الدي ن الصحيح و يتجسد ذلك في عبارة ابن عبد العزيز حيث قال  " :بمى تقرون بذلك اآلن " و ىذا حينما ادعوا
البراءة من الضالل فقالوا  " :ما نحن كذلك " إذ وصفيم خصميم من قبل فقال " :فأنتم تقبمون منالناس ما رد
عمييم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتردون عمييم ما قبل منيم ويأمن عندكم من خاف عنده ,ويخاف عندكم

من أمن عنده ".و عمى نقيض ذلك أحال اسم اإلشارة ( ذلك)  -في العبارة التالية  " -فمن فعل ذلك حقن دمو
و أمن عنده " .فأشار إلى ما يجب أن يكون عميو العبد من استقامة و اتباع هلل و رسولو بالمعروف و ىو
المذكور في قول آخر ألمير المؤمنين حين قال " :أن يخمعوا األوثان ,وأن يشيدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا
رسول اهلل ".
ج) اإلحالة باألسماء الموصولة :يمكن القول أن األسماء الموصولة جاءت عمى قدر أسماء اإلشارة من حيث
االستعمال إذ لم يرتق إلى الدرجة التي كانت عمييا الضمائر  ,و المالحظ أيضاأن المتناظرين اعتمدوا عمى
أسماء موصولة محددة و نقصد بذلك  " :من لمعاقل  ,ما لغير العاقل  ,الذي و أي " و لكن االسمين األخيرين
قد استعمال عمى نطاق ضيق جدا بحيث و ردا في مناسبة واحدة فقط من خالل قول الحبشي و الشيباني " :
فيو الذي يجمع بيننا و بينك أو يفرق" فاإلحالة ىنا داخمية إلى فعل التبرؤ و فعل المعن الذي طمبو الرجالن من
عمر بن عبد العزيز حين قاال  " :فاب أر منيم و العنيم" و في قول ابن عبد العزيز  " :أخبرني عنك أييا المتكمم"
فمفظة ( أي ) تشير إلى لفظة المتكمم و التي ذكرت مباشرة بعد االسم الموصول.
أما تفصيل اإلحالة بما و من فسيأتي في الجدول التالي :
موضع اإلحالة

االسم الموصول

نوعو

 )1و أنتم ترون الرضا بكل من عدل و

الحاكم العادل.

أنصف.
)2ويأمن عندكم من خاف عنده ,ويخاف عندكم
من أمن عنده.
 )3فمن فعل ذلك حقن دمو و أمن عنده.

المحال إليو

من لمعاقل.

عام.
عامة الناس.
المسممون.

 )4و من أبى ذلك جاىده.

الكفار.

 )5أنتم اليوم تبرؤون ممن يخمع األوثان وممن

المسممون.

يشيد أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا
 )6من يأبى ذلك من سائر األمم.

أىل الكتاب.

من لمعاقل.

الخوارج.

 )7أشيد أنك عمى الحق و أنني برئ ممن
خالفك.

األمر الباعث عمى

 )8ما أخرجكما مخرجكما ىذا.
ما لغير العاقل

عام.

الخروج عن طاعة

 )9تقبمون من الناس ما رد عمييم رسول اهلل .
 )10تردون منيم ماقبل منيم.
 )11ما أحسن ما قمت  ,و أحسن ما وصفت.

األمير.
الكفر.

الشيادتان.
القول و الوصف

د) اإلحالة بأدوات المقارنة :
وردت في النص بعض أدوات المقارنة التي عممت تحقيق اإلحالة وقد اقتصرت عمى نوع واحد ىو القسم الخاص
و تحديدا أدوات مقارنة كيفية و كانت كالتالي :
 " ما رأيت حجة أبين و ال أقرب مأخذا من حجتك" فالبيان و القرب في القول السابق يشيران إلى جانب منالمحال إليو و ىو المذكور داخل النص و نقصد بذلك حجة عمر بن عبد العزيز.

 " ما أحسن ما قمت و أحسن ما وصفت " و ىنا أيضا إشارة إلى ما في قول و وصف أمير المؤمنين منحسن و جمال.
 )2أنواع اإلحالة في مناظرة عمر بن عبد العزيز:
بعد عرض وسائل اإلحالة ال بد من بيان أنواع اإلحالة في مناظرة عمر بن عبد العزيز ألتباع بسطام
الخارجي و المالحظ أن النص اعتمد عمى اإلحالة بأنواعيا المختمفة من حيث الفاصل بين العنصر المحيل و
المحال إليو و نقصد ىنا اإلحالة القبمية و البعدية و كذلك من حيث موقع المحال إليو من النص و ىو ما
يندرج ضمن اإلحالة النصية و اإلحالة المقامية و يأتي تفصيل ذلك
العبارة.

في الجدول التالي:

نوع اإلحالة.

العنصرالمحيل.

المحال إليو.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم (أنا).

عمر بن عبد العزيز.

خرجت.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنت).

بسطام.

لست أولى بذلك.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب (أنت).

بسطام.

إحالة نصية عمى

اسم اإلشارة (ذلك).

الغضب هلل.

بمغني.

بذلك

السابق
مني .

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم (أنا).

عمر بن عبد العزيز.

بأيدينا.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم (نحن).

عمر بن عبد العزيز.

دخمت.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب( أنت).

بسطام.

فيما دخل.

إحالة نصية عمى

االسم الموصول(ما).

الجممة الفعمية(دخل).

الالحق.

فيو.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب( ىو).

الجممة الفعمية(دخل).

السابق.
كان في يدك.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب( ىو).

الحق.

السابق.
إحالة مقامية.

ضمير المخاطب( أنت).

عمر بن عبد العزيز.

قد أنصفت.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم( أنا).

بسطام.

يدارسانك.

إحالة مقامية.

ضمير الغائب( ىما).

الحبشي و اليشكري.

يناظرانك.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب( أنت).

عمر بن عبد العزيز.

إحالة مقامية.

ضمير الغائب( ىما).

الحبشي و اليشكري.

قد بعثت.

أخبراني.

الجممة

إحالة نصية عمى
ما أخرجكما.

الالحق.

االسم الموصول ما.

الفعمية(أخرجكما)

مخرجكما ىذا.

إحالة نصية عمى

اسم اإلشارة(ذا).

المخرج.

السابق.

أي شيء.

إحالة نصية عمى

أي.

لفظة (شيء).

الالحق.
نقمتم.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب( أنتما).

الحبشي و اليشكري.

عمينا.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم

عمر بن عبد العزيز.

ما نقمنا .

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم

جماعة الخوارج.

لمجمع(نحن).

عميك ,سيرتك ,قيامك,

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب( أنت).

عمر بن عبد العزيز.

ابتززتم.
بيذا األمر.

إحالة نصية عمى

اسم اإلشارة.

لفظة األمر.

الالحق.

ابتززتم.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب لمجمع

عمر بن عبد العزيز.

(أنتم)

إمرتيم ,سألتيم الوالية

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب لمجمع

عمييم وال غمبتيم عمى

السابق.

( ىم).

مشيئتيم
لم أسالو اهلل قط ,ولم

المسممون.

ينكره ,ولم يكرىو.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىو).

لفظة العيد.

السابق.

ذلك الرجل.

إحالة نصية عمى

اسم اإلشارة.

لفظة الرجل.

الالحق.

خالفت الحق وزغت
عنو.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم ( أنا).

عمر بن عبد العزيز.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىو).

الحق.

السابق.

عميكم.
أعطيتناه ,فيو.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنتم).

جماعة الخوارج.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىو).

لفظة األمر.

السابق.

نحن.
وىم عمى ضالل ,فاب أر
منيم والعنيم.

لتصدقاني عنو.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم (نحن).

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىم).

السابق.

إحالة نصية عمى

جماعة الخوارج.

األمويون.

ضمير الغائب(ىو).

لفظة األمر.

السابق.

فيما بمغو عممكما.

إحالة نصية عمى
الالحق.

االسم الموصول ما.

الجممة الفعمية
(بمغو عممكما)

أليسا من أسالفكم وممن
تتولون وتشيدون ليما
بالنجاة
فقاتميم أبو بكر فسفك.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب

أبو بكر و عمر

السابق.

لممثنى(ىما).

رضي اهلل عنيما.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىم).

العرب.

السابق.
إحالة نصية عمى

قد كان ذلك.

اسم اإلشارة.

السابق.

أن عمر لما قام بعده.

إحالة نصية عمى

أبي بكر ليم.
ضمير الغائب(ىو).

السابق.
إحالة نصية عمى

رد تمك السبايا

ردة العرب و قتال

أبو بكر رضي اهلل
عنو.

اسم اإلشارة.

لفظة السبايا.

الالحق.
إحالة نصية عمى

عشائرىم.

ضمير الغائب(ىم).

العرب.

السابق.

فيل

تبرؤونمن

واحد

منيما؟
أسالفكم وممن تتولون
وتشيدون

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب

أبو بكر و عمر

السابق.

لممثنى(ىما).

رضي اهلل عنيما.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنتم).

جماعة الخوارج.

وممن تتولون وتشيدون.

إحالة نصية عمى

االسم الموصول(ما).

الالحق.

وتشيدون ليم بالنجاة.

إحالة نصية عمى

الجممة
الفعمية(تتولون).

ضمير الغائب(ىم).

أىل النيروان.

السابق.

كفوا أيدييم فمم يخيفوا
آمنا ,ولم يسفكوا دما ,ولم

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىم).

أىل الكوفة.

السابق.

يأخذوا ماال.
خرجوا إلييم مععبد اهلل بن
وىب.
استعرضواالناس فقتموىم

إحالة نصية عمى
السابق.

ضمير الغائب(ىم).

أىل البصرة.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىم).

الناس.

السابق.
إحالة نصية عمى

فقتموه وقتموا جاريتو

ضمير الغائب(ىو).

السابق.

فاستعرضوىم

فقتموا

إحالة نصية عمى

الرجال والنساء

السابق.

وىي تفور بيم.

إحالة نصية عمى
السابق.

عبد اهلل ابن
خباب.

ضمير الغائب(ىم).

ضمير الغائب(ىم).

بنو قطيعة.

األطفال.

فيل تبرؤون من طائفة
منيما؟
يعجز عني؟
وتولى كل واحد منيما
صاحبو

وقد

اختمفت

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب

السابق.

لممثنى(ىما).

أىل الكوفة.

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم (أنا).

عمر بن عبد العزيز.

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب

أبو بكر و عمر

السابق.

لممثنى(ىما).

رضي اهلل عنيما.

أىل البصرة

و

سيرتيما.
وقد اختمفوا في أعظم

إحالة نصية عمى

ضمير الغائب(ىم).

السابق.

األشياء
وال يسعني بزعمكما إال

إحالة مقامية.

أىل البصرة
أىل الكوفة.

ضمير المخاطب(أنتما).

لعن أىل بيتي.

اليشكري
الحبشي.

إحالة نصية

البراءة منيم.

ضمير الغائب(ىم).

األمويون.

عمى السابق.
إحالة نصية

البد منيا.

ضمير الغائب (ىي).

الفريضة.

عمى السابق.

فأخبرني
المتكمم.

عنك

أييا

إحالة مقامية.

و

ضمير المخاطب(أنت)

عاصم الحبشي.

و

أييا المتكمم.

إحالة نصية عمى

االسم الموصول(أي).

المتكمم(عاصم).

الالحق.

متى عيدك بمعن أىل

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنت)

عاصم الحبشي.

فرعون
 :ما أذكر متى لعنتو.

إحالة نصية

ضمير الغائب(ىو).

فرعون.

عمى السابق.

فأخطأتموه.

إحالة نصية

ضمير الغائب(ىو).

لفظة األمر.

عمى السابق.

ما رد عمييم رسول اهلل
صمى اهلل عميو وسمم.
رد عمييم.

إحالة نصية عمى

االسم الموصول (ما).

الالحق.
إحالة نصية

الجممة الفعمية
(رد).

ضمير الغائب(ىم).

الناس.

عمى السابق.

ويأمن عندكم.
من خاف.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنتم).

جماعة الخوارج.

إحالة نصية عمى

االسم الموصول (من).

عامة الناس.

الالحق.

خاف عنده.

إحالة نصية
عمى السابق.

ضمير الغائب(ىو).

رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم.

تقرون بذلك اآلن.

إحالة نصية

اسم اإلشارة .

عمى السابق.

ما كان عميو
الخوارج من
ضالل.

بعث إلى الناس.

إحالة نصية

ضمير الغائب(ىو).

عمى السابق.

وىم عبدة أوثان فدعاىم

إحالة نصية

إلى أن يخمعوا األوثان.

عمى السابق.

فمن فعل ذلك حقن دمو.

إحالة نصية

رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم.

ضمير الغائب(ىم).

االسم الموصول (من).

الناس.

المؤمن.

عمى الالحق.

وكان أسوة المسممين.

إحالة نصية

ضمير الغائب(ىو).

عمى السابق.

ومن أبى .

إحالة نصية

رسول اهلل صمى
اهلل عميو وسمم.

االسم الموصول (من).

الكافر.

عمى الالحق.

أبى ذلك.

إحالة نصية
عمى السابق.

اسم اإلشارة .

شيادة أن ال إلو إال
اهلل وأن محمدا
رسول اهلل.

من يخمع األوثان وممن

يشيد أن ال إلو إال اهلل

إحالة نصية

وأن محمدا عبده ورسولو.

عمى الالحق.

وتقتمونو

إحالة نصية

وتمعنونو

االسم الموصول (من).

المؤمن.

وتستحمون دمو.

عمى السابق.

ضمير الغائب(ىو).

المؤمن.

من يأبى.

إحالة نصية

االسم الموصول (من).

أىل الكتاب.

عمى الالحق.
إحالة نصية

يأبى ذلك.

اسم اإلشارة.

ما يفعمو الخوارج.

عمى السابق.

فتحرمون

دمو

ويأمن

إحالة نصية

عندكم.

عمى السابق.

أما أنا فأشيد.

إحالة نصية

ضمير الغائب (ىو).

ضمير المتكمم(أنا).

أىل الكتاب.

الحبشي.

عمى السابق.

أشيد أنك عمى الحق.

إحالة مقامية.

ضمير المخاطب(أنت).

من خالفك.

إحالة نصية

االسم الموصول(من).

عمر بن عبد
العزيز.

عمى الالحق.

الخوارج.

فأنت ما تقول ؟

إحالة نصية

ضمير المخاطب(أنت).

الشيباني.

عمى السابق.

ما أحسن ما قمت وأحسن

إحالة نصية

ما وصفت.

عمى االحق.

االسم الموصول (ما).

الجممة الفعمية
(قمت)(,وصفت).

ولكن أكره أن أفتات

إحالة مقامية.

ضمير المتكمم(أنا).

الشيباني.

ال أدري ما حجتيم فيو.

إحالة نصية

ضمير الغائب (ىو).

لفظة األمر.

عمى السابق.

حتى أرجع إلييم فمعل

إحالة نصية

عندىم حجة.

عمى السابق.

ال أعرفيا.

إحالة نصية
عمى السابق.

الخاتمة:

ضمير الغائب (ىم).

ضمير الغائب (ىي).

جماعة الخوارج.

الحجة

بعد إتمام بحثنا حول اإلحالة في مناظرة عمر بن عبد العزيز لمخوارج خمصنا إلى جممة من النتائج يمكن أن
نوجزىا فيما يمي:
صي ,حيث تجعل أجزاءه مترابطة  ,كما
 اإلحالة عنصر بارز من العناصر التي تساىم في تحقيق التّماسك ّالن ّ
ص بسياقو العام.
تربط ىذا ّ
الن ّ
لكنو معروف
صية الغربيين ّ
تطرقنا إليو – عند عمماء المّسانيات ّ
الن ّ
 ظير مصطمح اإلحالة – بمفيومو الذي ّعند العرب و لكن بمصطمحات أخرى كالعائد  ,المرجع ...

نصية و تنقسم إلى إحالة قبمية كقول عمر في إشارتو إلى أىل الكوفة و أىل البصرة" :وقد
 اإلحالة أنواع ّرد عمييم رسول اهلل صمّى اهلل عميو وسمّم" .و ىناك
اختمفوا في أعظم األشياء" و إحالة بعدية كقولو  " :ما ّ
نوع آخر من حيث موقع المحال إليو و ىو اإلحالةالمقامية كقول بسطام  " :لقد بعثت".
ص حتّى يستوعب اإلحالة المقامية.
يمم بسياق ّ
الن ّ
 يشترط في المتمقي أن ّألنو المناظر
أىم متكمّم في المناظرة ّ
 لإلحالة عناصر ال ّتتغير ىي  :المتكمّم و قد كان عمر بن عبد العزيز ّ
األساسي .العنصر المحيل و ىو الذي يحقّق اإلحالة و قد ظير في المناظرة بشكل بارز من خالل الضمائر,
و ىناك عنصر آخر ىو المحال إليو و ىو العنصر الذي يشير إليو المحيل.
أىم و
بعدة
َ
منا ونحن منك" و ّ
 تتحقق اإلحالة ّالضمائر كقول ال ّشيباني " :فأنت ّ
وسائل ىي ّ
تعدىذه الوسيمة ّ
أكثر الوسائل من حيث االستعمال ,و من الوسائل األخرى األسماء الموصولة كالّتي ذكرت في قول عمر بن
عبد العزيز " :ويأمن عندكم من خاف عنده ,ويخاف عندكم من أمن عنده" أ ّما أسماء اإلشارة فتطير في قول
عمر دائما ":ما أخرجكما مخرجكما ىذا ".

 التاريخ اإلسالمي حافل باآلثار العظيمة و بال ّشخصيات الف ّذة وينطبق ىذا الوصف عمى العصر األموي ,الراشدية.
حيث ّ
يعد عصر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز امتدادا لمخالفة ّ
 الخوارج فرقة ضالة وجب عمى الجميع محاربتيا بالعمم  ,و مقابمتيا بالرجاحة و النصيحة لحماية أبناء األمةمن فكرىا و خطرىا.
-

غرَر بيم الشيطان و
مناظرة عمر بن عبد العزيز لمخوارج نموذج لمطريقة المثمى لمجابية الخصوم و الذين َ

أدبي رائع يبرز مكانة و عمم الخميفة.
ىي ّن ّ
ص ّ
-

برزت اإلحالة في المناظرة و قد رّكز أصحابيا عمى ك ّل أنواع اإلحالة و ىذا بنسب متجانسة فاستعمموا

النصية و المقامية.
اإلحالة
ّ
النصوص.
 -استحوذ الضمير عمى معظم اإلحاالت و ىذا ألىميتو في ّ

انًهسك:

مناظرة عمر بن عبد العزيز لمخوارج:
أوردنا فيما سبق عن موقف عمر بن عبد العزيز من الخوارج و ما كان عميو من مرونة و تغميب لمعقل  ,فاختار
نيج الحوار بدال من المواجية العسكرية  ,و ىذاما جعمو يختار سبيل المناظرة .فقد "كتب عمر إلى بسطام
يدعوه ويسألو عن مخرجو ,فقدم كتاب عمر عميو .وقد قدم عميو محمد بن جرير ,فقام بإزائو ال يحركو ,وال
يييجو فكان في كتاب عمر إليو " 95و قال " بمغني أنك خرجت غضبا هلل ولرسولو ,ولست أولى بذلك مني ,فيمم
إلي أناظرك ,فإن كان الحق بأيدينا دخمت فيما دخل فيو الناس ,وان كان في يدك نظرنا في أمرك.فكتب بسطام
إلى عمر:قد أنصفت ,وقد بعثت إليك رجمين يدارسانك ,ويناظرانك,وأرسل إلى عمر مولى لبني شيبان حبشيا
اسمو عاصم ,ورجال من بني يشكر ,فقدماعمى عمر بخناصرة ,فأخبر بمكانيمافقال :فتشوىما ال يكن معيما
حديد ,وأدخموىما".
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فمما دخال عمى الخميفة سمما عميو و جمسا ,فقال " :أخبراني ما أخرجكما مخرجكما ىذا؟

وأي شيء نقمتم عمينا ؟ فقال عاصم :ما نقمنا عميك في سيرتك لتحري العدل واإلحسان فأخبرنا عن قيامك بيذا
األمر أعن رضى من المسممين ومشورة أم ابتززتم إمرتيم؟
قال ما سألتيم الوالية عمييم وال غمبتيم عمى مشيئتيم وعيد إلي رجل عيدا لم أسالو اهلل قط ,ال في سر وال
عالنية  ,فقمت بو ولم ينكره عمي أحد ولم يكرىو غيركم وأنتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من
الناس فأنزلوني ذلك الرجل فإن خالفت الحق وزغت عنو فال طاعة ليعميكم  .قاال :بيننا وبينك أمر إن أعطيتناه
فأنت منا ونحن منك ,وان منعتنا فمست منا ولسنا منك.
قال عمر :وما ىو؟ قال :رأيتك خالفت أعمال أىل بيتك وسمكت غير طريقيم وسميتيا مظالم ,فإن زعمت أنك
عمى ىدى وىم عمى ضالل فاب أر منيم والعنيم ,فيو الذي يجمع بيننا وبينك أو يفرق  .قال :فتكمم عمر عند ذلك
 95يسًٕد شبكش  ,تبسٌخ اإلعالو ,ص .006
أزًذ صكً طفٕد ,خًٓشح خطت انعشة فً عظٕس انعشثٍخ انضاْشح ,ج ,1يطجعخ يظطفى انجبًَ انسهجً,يظش,ط,1
,192296ص .02

فقال :إني قد عرفت أو ظننت أنكم لم تخرجوا لطمب الدنيا ,ولكنكم أردتم اآلخرة فأخطأتم سبيميا .وأنا سائمكم عن
أمر فباهلل لتصدقاني عنو فيما بمغو عممكما .قاال :نفعل .قال :أرأيتم أبابكر وعمر أليسا من أسالفكم وممن
تتولون وتشيدون ليما بالنجاة؟ قاال :بمى .فقال :ىل تعممون أن العرب ارتدت بعد رسول اهلل صمى اهلل عميو
وسمم فقاتميم أبو بكر فسفك الدماء ,وسبي الذراري ,وأخذ األموال؟
قاال :قد كان ذلك .قال :فيل تعممون أن عمر لما قام بعده رد تمك السبايا إلى عشائرىم؟
قاال :قد كان ذلك .قال :فيل برئ أبو بكر من عمر أو عمر من أبي بكر؟ قاال :ال .قال :فيل تبرؤونمن واحد
منيما؟ قاال :ال .قال :أخبراني عن أىل النيروان أليسوا من أسالفكم وممن تتولون وتشيدون ليم بالنجاة؟ قاال:
بمى .قال :فيل تعممون أن أىل الكوفة حين خرجوا إلييم كفوا أيدييم فمم يخيفوا آمنا ,ولم يسفكوا دما ,ولم يأخذوا
ماال؟ قاال :قد كان ذلك .قال :فيل تعممون أن أىل البصرة حين خرجوا إلييم مععبد اهلل بن وىب الراسبي
استعرضوا الناس فقتموىم ,وعرضوا لعبد اهلل ابن خبابصاحب النبي صمى اهلل عميو وسمم فقتموه وقتموا جاريتو ,ثم
صبحوا حيا من العرب يقال ليم بنوا قطيعة فاستعرضوىم فقتموا الرجال والنساء ,والولدان حتى جعموا يمقون
األطفال في قدور األقط وىي تفور بيم قاال :قد كان ذلك .قال :فيل برئ أىل الكوفة من أىل البصرة ,أو أىل
البصرة من أىل الكوفة؟ قاال :ال .قال :فيل تبرؤون من طائفة منيما .قاال :ال .قال عمر :أخبراني أرأيتم الدين
واحدا أم اثنين؟ قاال :بل واحد .قال :فيل يسعكم فيو شيء يعجز عني؟ قاال :ال .قال :فكيف وسعكم أن توليتم
أبابكر وعمر وتولى كل واحد منيما صاحبو وقد اختمفت سيرتيما؟ أم كيف وسع أىل الكوفة أن تولوا أىل
البصرة وأىل البصرة أىل الكوفة وقد اختمفوا في أعظم األشياء :في الدماء والفروج ,واألموال .وال يسعني
بزعمكما إال لعن أىل بيتي والبراءة منيم ,فإن كان لعن أىل الذنوب فريضة مفروضة البد منيا فأخبرني عنك
أييا المتكمم متى عيدك بمعن أىل فرعون ,ويقال :بمعن ىامان؟ قال :ما أذكر متى لعنتو .قال :ويحك فيسعك
ترك لعن فرعون ,واليسعني بزعمك إال لعن أىل بيتي والبراءة منيم؟ ويحك إنكم قوم جيال .أردتم أم ار

فأخطأتموه ,فأنتم تقبمون منالناس ما رد عمييم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم وتردون عمييم ما قبل منيم ويأمن
عندكم من خاف عنده ,ويخاف عندكم من أمن عنده .قاال :ما نحن كذلك .قال :بمى ,تقرون بذلك اآلن .ىل
عممتم أن رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بعث إلى الناس وىم عبدة أوثان فدعاىم إلى أن يخمعوا األوثان ,وأن
يشيدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل ,فمن فعل ذلك حقن دمو وأمن عنده ,وكان أسوة المسممين ومن
أبى ذلك جاىده؟ قاال :بمى .قال :أفمستم أنتم اليوم تبرؤون ممن يخمع األوثان وممن يشيد أن ال إلو إال اهلل وأن
محمدا عبده ورسولو .وتمعنونو وتقتمونو وتستحمون دمو وتمقون من يأبى ذلك من سائر األمم من الييود
والنصارى فتحرمون دمو ويأمن عندكم؟
فقال الحبشي :ما رأيت حجة أبين وال أقرب مأخذا من حجتك ,أما أنا فأشيد أنك عمى الحق وأنني برئ ممن
خالفك .وقال لمشيباني فأنت ما تقول؟ قال :ما أحسن ما قمت وأحسن ما وصفت ولكن
أكره أن أفتات عمى المسممين بأمر ال أدري ما حجتيم فيو حتى أرجع إلييم فمعل عندىم حجة ال أعرفيا .قال:
فأنت أعمم".97فأما الحبشي فأقام عند الخميفة و أما الشيباني فمحق بقومو.
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