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ُ
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 دراسة تحليلية لتداعي املعاني وانسجامها

 د. فايز مد اهلل سلمان الذنيبات

 :البحث ملخص

 تناقش هذه الدراسة فكرة االنسجام النصي على مستوى موضووعات السوورة  
سو  سوب    وتفسر بطريقة التنا, إذ تتلمس احللقة الرابطة بني كل معنى واآلخر, كلها

استدعاء كل موضوع لآلخر. وقود وضوعحم روورا ملوضووعات السوورة كلوها هوو         

ژ چ )الدخول واخلروج( وهذا احملور مستوحى من اإلسراء أوال ثم من قوله تعاىل  

. وعرب إجيواد هوذا الوراب     ٨٠اإلسراء   چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ة. كموا  استطاعحم الدراسوة أن تصول إىل خيوول الورب  بوني املوضووعات يف السوور       

استطاعحم تفسري استهالل السورة على هذا حبادثة اإلسراء وذكر موسى ونوح عليهما 
 السالم بعدها.
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Dual entry and exit in Surat Al-Isra 

Analytical Study of the relay meanings and compatibility 

 

Abstract:  
This study discusses the idea of agreement, between the whole 

script Sura topics, as looking for a nexus between the meaning and 

the other, and explain why the polarization of each topic to another. 

It has developed a hub for all subjects Sura is: (entry and exit) and 

this axis is taken from Isra first and then the verse: {And say, "My 

Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit} 

exit (Isra: 80). It is to get through this link the study was able to 

reach the filaments linking themes in Sura. As was able to interpret 

the initiation of Surah al-Isra on this incident, said Moses, Noah 

beyond.  
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 املقدمة:

أمحده چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ 
مسبحًا بوحدانيته مؤمنًا بقرآنه ومجيع أنبيائه. ثم الصالة والسالم , ه وعطائهعلى مّن

  على صفيه وسيد أوليائه. وبعد

من حيث -ورة تتماهى مع رورها العام فمن أسرار التناس  يف القرآن أن الس
متاهيوًا بوبه خفوي     -القصص الواردة فيها والرتغي  والرتهيو  واووامور والنوواهي   

حيتاج إىل استجالء. فإن استطاع املتدبر أن حيدد رور السورة فإنه يسوتطيع أن يتعور    
بشيء من التأمل على العالقوة الوت تورب  كول موضووعاتها. وهوذا موا سوعحم إليوه          

فهي حتاول اإلجابة عن سؤالني مهمني هموا  موا هوي العالقوة الوت تنوت م       , دراسةال
موضوعات سورة اإلسراء املتعددة؟ وكيف نفسر اخلروج املفاجئ من موضوع آلخور  
يف السورة كما هو احلال يف اآليات اووىل منهوا موًاًل؟ وبعود ن ور يف كتو  العلمواء       

على إجابة بافية. وبعد توفيق مون اهلل   -يف حدود اطالعي –قدميها وحديًها مل أعًر 
وهوذه  , توصلحم إىل أن السورة تركز تركيزًا واضوحًا علوى ثنائيوة الودخول واخلوروج     

تصلح أن جتي  عن السؤالني السابقني. ومن هنا قامحم الدراسة  -فيما أعتقد–الًنائية 
اعهوا  وفق منهج حتليلي سياقي بتقصي دالالت املوضوعات املتنوعة يف السوورة وإرج 

 هلذه الًنائية. 

وقد انقسمحم الدراسة إىل مقدمة ومتهيود وفصولني  تناولوحم يف الفصول اوول     
جانبًا من جهود العلماء يف ن رتهم لتنووع موضووعات السوورة. أموا الفصول الًواني       

وهوو ينقسوم إىل عودة    , فتناولحم فيه حتليل خيول العالقة بوني املوضووعات املتعوددة   
  اصوطبا  اوفعوال يف السوورة بصوبغة احلركوة وقود       مطال . ثم أعقبحم ذلك جبانو 
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تناولحم يف اخلامتة أهم نتائج الدراسة. أما عن مراجع الدراسة فهي من املراجع الرتاثية 
العامة وبعض املراجع احلديًة. لكن الباحث مل يسر علوى هودد دراسوة بعينهوا وقود      

مألوفووًة يف ارتووأد أن يكووون ملنهجووه هويووة خاصووة مووع أن عووددا موون أدوات املوونهج 
 لكن آلية تطبيقها خمتلفًة انطالقًا من النصية وسياقاتها. , الدراسات

  .متهيد: حول منهج الدراسة

يقوووم موونهج الدراسووة علووى تعوويني رووور داللووي عووام ُيسووت لص عووادة موون  
رل إمجاع من قبل البواحًني    -يف اجململ -موضوعات السورة. وال يكون هذا احملور 

ويكوون  , الن ر للسورة. وقد يكون للسورة الواحدة عدة رواور بسب  اختال  زوايا 
بني هذا احملاور عالقات داللية قائمة على التقاطع أو )التوداعي(. أموا تعريوف احملوور     

 العام فيمكن أن نقول فيه إنه  حاصل ما تدل عليه موضوعات السورة جمتمعًة. 
ارتأد الباحوث   أما العالقة بني كل موضوع وآخر من موضوعات السورة فقد

أن يستعمل مصطلح )التداعي( وُيقصد به  تلوك العالقوة اخلفيوة الوت اسوتدعحم أن      
وهي عالقة مناسبة موع احملوور الوداللي    , يكون هذا املوضوع إىل جان  ذاك املوضوع

 للسورة. 
يقووم علوى اسوتقراء    , وحول منهج الدراسوة فوإن منهجهوا حتليلوي اسوتنباطي     

يول التداعي بني املوضوعات. وهي فرع مون اوا ُعور     والتماس خ, الرواب  اخلفية
, قدميا بعلم )املناسبات( مع حتديث يف اآلليات. فالن رة القدمية مل ُتعَن بفكورة النصوية  

, واسوت راج العالقوات الرابطوة بينهوا    , أو راولة إجياد اللحمة بني بنى النص املتعددة
آلية فق . ومن هنا فإن الدراسة مبا حتقيقًا لفكرة وحدة النص كله ال وحدة املقطع أو ا

هي عليه تقف بني البالغة القدمية وبني لسانيات النص راولًة االستفادة من اجملالني مبا 
 خيدم قدسية النص القرآني. وُي هر بالغة انسجامه وتراب  آياته جبالء. 
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وحتقيقًا لفكرة نصية الونص وتوداعي موضووعاته حوول روور واحود ومتواهي        
فقد مت اختيار )سورة اإلسراء( ونها مون السوورة ذات التنوّوع يف     -ع احملورمفرداته م
وذات اخلروج املفاجئ من موضوع آلخور. فكوان تعويني روور السوورة      , موضوعاتها

مفيدًا يف التقال خيول العالقة اإلعجازية بني املوضوع واآلخر. كما كان معينوًا علوى   
 صفه نصا واحدًا. التقال اللحمة البنائية خلطاب السورة بو

 .الفصل األول: حمور السورة والعالقة بني موضوعاتها يف الدراسات السابقة

نستعرض يف هذا الفصل عددًا من آراء املفسرين والباحًني الذين اهتموا بإجياد 
الرواب  بني موضوعات السورة وحاولوا إجياد رور هلا. وخصوصًا ما يشوب 

مع خفاء رواب  التداعي بني املوضوعات. كما هو  االنتقال املفاجئ من موضوع آلخر
وآتينا احلال يف استهالل السورة عن حادثة اإلسراء ثم العطف املبابر بقوله تعاىل  

اا جعل بأن العالقة بني املوضوعني تبدو خفيًة. وقد حاول بعض  موسى الكتاب
مستهل السورة وما  ( إجياد الراب  بنيوه4٠2من كتبوا يف إعجاز القرآن كالباقالني )

لكن راولته كانحم بعيدًة  فما زاد على , يليها من ذكر بين إسرائيل ونوح عليه السالم 
, ويف ن م القرآن أبواب كًرية مل نستوفها أن حتسس الراب  لكنه مل يبلغه إذ يقول  "

وإذا بلغ الكالم من , وعجائبها ال تنقضي. فمنها الكالم واإلبارات, وتقصِّيها يطول
أو ساوى مواقع التفسري , رمبا زاد اإلفهام به على اإليضاح, هذا القبيل مبلغًا

ٱ ٻ چ  وذلك كقوله , كان النهاية يف معناه, مع استيفائه بروطه, والشرح

ٿ  ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

من قبل البالغة , فصول هذه اآلية وكلماتها على ما برحناه, چٿ ٿ ٹ
واملقام الكريم. ويتلو هذه قوله  ,  تضمن هذا اومر الع يمويف, واللطف يف التقدم
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"َوآَتْيَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوَجَعْلَناُه ُهدًى ِلَبِني ِإْسَراِئيَل" هذا خروج لو كان يف غري هذا 
و , وقد متًل يف هذا الن م لرباعته وعجي  أمره, الكالم لتصور يف صورة املنقطع

القول. وقد يتربأ الكالم املتصل بعضه من بعض وي هر  "موقعه" موقع ماال ينفك منه
وقد تصور هذا الفصل للطفه وصاًل , لل لل الواقع يف الن م, عليه التًبيج والتباين

ومل بني عليه متيز اخلروج. حسن االنتقال من قصة موسى إىل قصة نوح عليهما 
وكيف أثنى , ثم ان ر كيف أجرى هذا اخلطاب إىل ذكر نوح عليه السالم, السالم

عليه؟ وكيف يليق صفته بالفاصلة ويتم الن م بها؟ مع خروجها خمرج الربوز من 
وكونهم من ذريته يوج  عليهم , وإجرائه إىل مدحه بشكره, إىل ذكره, الكالم اوول

وال يت ذوا من دونه اهلل , يف أن يشكروا كشكره, وأن يستنوا بسنته, أن يسريوا بسريته
 . (1)"وكياًل

وقود  , قول الزركشي  إذ يقول معلقًا على التناس  بني وحودات املعنوى   ومًله
التق  طر  خي  راب   " واتينا موسى الكتاب فإنه قد يقال  أد راب  بني اإلسوراء و  
وآتينا موسى الكتاب ووجه اتصاهلا مبا قبلها؟ أن التقدير أطلعنواه علوى الغيو  عيانوًا     

خباره على معجزته برهانوًا أد سوبحان الوذى    وأخربناه بوقائع من سلف بيانًا لتقوم أ
أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكرًا وأخربك مبا جرى ملوسى عليه السالم وقومه فى 

إىل ربه كما أسرى مبوسوى   ملسو هيلع هللا ىلصالكرتني لتكون قصتهما آيًة أخرى أو أنه أسرى مبحمد 
نوا موع   عليه السالم من مصر حني خرج منها خائفًا يرتق  ثم ذكر بعده ذرية مون محل 

نوح عليه السالم إنه كان عبدًا بكورًا ليتذكر بنو إسرائيل نعمة اهلل عليهم قدميًا حيث 
جناهم من الغرق إذ لو مل ُينج أباهم من أبناء نوح عليه السالم ملا وجدوا وأخربهم أن 
نوحًا عليه السالم كان عبدًا بكورًا وهم ذريتوه والولود سور أبيوه فيجو  أن يكونووا       

مع أن الناظر يف القرآن يدرك . (2)هم ونه جي  أن يسريوا سريته فيشكروا"باكرين كأبي
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بل اون كوانوا معوه  بداللوة ظواهر      ! أن بين إسرائيل ليسوا من ذرية نوح عليه السالم

 چٱ ٻ ٻ ٻ چ إال إنووه ورد يف سووياقات أخوورى قولووه تعوواىل      , السووياق

 . چڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  77الصافات 

 ال تعوتين باملناسوبة والورب  بوني املوضووعات      ومثة طائفة من علمواء التفسوري  
إذ يقول معلقًا على استهالل سورة اإلسراء  "َوآَتْينا ُموَسوى اْلِكتواَب ِأِد    , كالشوكاني
ِباْلِمْعَراِج َوِأْكَرْمَنا ُموَسوى ِباْلِكَتواِب َوَجَعْلنواُه     ملسو هيلع هللا ىلصِقيَل  َواْلَمْعَنى  ِكرَّْمَنا رمدا , التَّْوَراِة

. ويقول (3)َوِقيَل  ُموَسى ُهدًى ِلَبِني ِإْسراِئيَل َيْهَتُدوَن ِبِه ِألَّا َتتَِّ ُذوا", اْلِكَتاَب ِأْد  َذِلِك
اهلررد  "مناسبة هذه اآليات ملا قبلها  أّن اهلل سبحانه وتعاىل ملا ذكر يف اآلية اووىل  أنه 

لوك بوذكر   باإلسراء من مكة إىل بيحم املقدس أرد  ذ, ملسو هيلع هللا ىلص ورسوله رمدا, أكرم عبده
وجعلوه هودى لوبين إسورائيل     , ما أكرم به موسى عليه السالم قبله من إعطائه التوراة

ثّم قّفى على ذلك ببيوان  , لي رجهم من ظلمات الكفر واجلهل إىل نور العلم واهلدى
 . (4)فسّل  اهلل عليهم البابليني", أّنهم ما عملوا بهديها بل أفسدوا يف اورض

إذا تعلوق  ... إذ يقول  ", دثني الفكرة ومل يزد عليهاوعن السابقني نقل بعض احمل
الكالم بعضه ببعض ومل يتم املعنى فالرتاب  واضح وال حاجة لشورحه. وإذا مل ي هور   
االرتبال وظهر أن كل مجلة مستقلة عن اوخرى وهذا هو موضوع البحث وهو يقسم 

كوون بينهموا جهوة    إىل قسمني. القسم اوول  أن تكون اجلمول معطوفوًة وال بوّد أن ت   

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چجامعووة كقولووه تعوواىل    

 ملسو هيلع هللا ىلصفهنا مقابلة وتضاد. لتكون قصتهما آية أخرى؟ أو أنه أسرى مبحمود   ٢سبأ    چڄ
إىل ربه كما أسرى مبوسى عليه السالم من مصر حني خرج منها خائفًا يرتق . ثم ذكر 

قودميًا حيوث   , إسرائيل نعمة اهلل عليهمذرية من محلنا مع نوح عليه السالم ليتذكر بنو 
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جناهم من الغرق إذ لو مل يًنج أباهم من أبناء نوح عليه السالم ملا وجدوا وأخربهم أن 
نوحًا عليه السالم كان عبدًا بكورًا وهم ذريته والولد سور أبيوه فيجو  أن يشوكروا     

 . (5)النعم كأبيهم "

 مستهل السوورة وموا حلقهوا    ومثة راوالت لبعض البالغيني إلجياد الراب  بني
من ذكر بين إسرائيل ونوح عليه السالم. ولكنها مل تزد على كالم السابقني بيئًا. يقول 

فإنك تقوف مون الكتواب العزيوز علوى مواضوع        ابن أبي اإلصبع العدواني املصرد  "
فإذا أنعمحم الن ور وكنوحم   , جتدها يف ال اهر فصواًل متنافرًة ال تعر  كيف جتمع بينها

سوبحان  چكقوله سبحانه وتعواىل   , ظهر لك اجلمع بينهما, ن له دربة بهذه الصناعةا

فإنك إذا ن رت إىل قوله تعاىل  "وآتينا موسى الكتاب" وجدت  چعبدًا بكورًا... الذد
حتى تفكر فتجد الوصول بوني الفصولني يف قولوه  "سوبحان      , هذا الفصل مباينًا ملا قبله

كموا  , ويرسله إىل عباده, لرييه من آياته ملسو هيلع هللا ىلصرى مبحمد الذد أسرى بعبده" أخرب بأنه أس
, فوأتى مودين  , أسرى مبوسى عليه السالم من مصر حوني خورج منهوا خائفوًا يرتقو      

وآتواه  , ف اطبه ربه وأرسوله إىل فرعوون  , وأسرى بها فرأد النار, وتزوج بابنة بعي 
قولوه   وأما الوصول بوني موا ذكورت وبوني     , فهذا الوصل بني هذين الفصلني, الكتاب

تعاىل  " ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدًا بكورًا " فقد كان على بين إسورائيل نعموة   
إذ لو مل ُينج أباهم من أبناء نوح عليه السوالم ملوا   , عليهم قدمًا حيث جناهم يف السفن

 . (6)والولد سر أبيه", وهم ذريته, وأخربهم أن نوح عليه السالمًا كان بكورًا, وجدوا

بة بني مستهل السورة وما يليها عند ابن عابور قائمة على أن  "اإلسوراء  واملناس
لياًل لريى من آيات اهلل تعاىل من املناسبة حلالوة موسوى عليوه السوالم حوني       ملسو هيلع هللا ىلصبالنيب 

إذ آنس من جان  , فقد أوتي النبوة لياًل وهو ساٍر بأهله من أرض مدين, أوتي النبوة
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. وقد اكتفى نفور  (7)إىل مناجاة ربه بآيات الكتاب" وحلاله أيضا حني أسرى, الطور نارًا
من البالغيني بالبحث عن الفنون البالغية رواواًل استحضوار داللتهوا كموا جنود عنود       

وذلوك وّن اإِلسوراء ال يكوون إالَّ    , بعضهم  " جاءت يف هذه اآلية كلمة "لوياًل" تتميمواً  
ملوّدِة الوت حصول فيهوا اإِلسوراء ذهابوًا       وفائدة هذا التتميم اإِلبارة إىل ِقَصوِر ا , باللَّْيل
واإِلبارة إىل أّن ِلّلْيِل خَصاِئَص من نفحاِت اهلل وإكراماته الت يفيض بها على , وعودًة

 . (٨)بعض عباده"

لكون  , وقد حتدث غري واحد من العلماء عن راور السورة ومقاصودها العاموة  
ر هذه احملاور غري واضح. فموًاًل  إذ يبدو جتاو, دون عناية بإجياد رواب  بني رور وآخر

, مقصود الّسورة ومع م ما ابتملحم عليوه  تنزيوه احلوقِّ تعواىل     يقول الفريوز أبادد  "
وفسواد  , وبكر نووح عليوه السوالم   , واإِلسراُء ِإىل املسجد اِوقصى, ملسو هيلع هللا ىلصومعراج النيب 

وختليق اللَّيل , وتقويم القرآن اخلالئق, ومكافِأة اإِلحسان واإِلساَءة, حال بنى ِإسرائيل
, ومالزموة الب وحم املورءَ   , وبيان احلكمة فى سري الشمس والقمور وّدورهموا  , والنَّهار

والشوكوى مون القورون    , وبيان احلكمة فى ِإرسال الّرسول , وقراَءة الكت  فى القيامة
وجعول بوّر   , وتفضيل بعض اخِلْلوق علوى بعوض   , وذكر طل  الّدنيا واآلخرة, املاضية

, واِومور بورتك اإِلسورا    , واإِلحسان ِإىل اِوقارب, د فى ِقَرن واحدالوالَدْين والتوحي
وِأكول موال   , وقتول الونَّفس ظلمواً   , وعن الزِّناء, والنَّهى عن قتل اِووالد, وذّم الب ل

صلَّى اهلل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصوِأمر الرسول , واِومر بِإقامة الّصلوات اخلمس فى ِأوقاتها... اليتيم
, وُمْ ورج صودق  , وختصيصه مُبدخل صدق, عده بامِلِقام احملمودوو, وسلَّم بقيام اللَّيل

واإِلبوارة ِإىل  ... , والشوكايُة مون ِإعوراض العبيود    , والّرمحوة , ونزول القرآن بالشوفاءِ 
واقرتاحات املشركني على , وعجز اخِلْلق عن اإِلتيان مبًل القرآن, جواب مسِألة الّروح

وبيوان  , ل حواهلم فوى عقوبوات اآلخورة    وتفصوي , رسول اهلل صولَّى اهلل عليوه وسولَّم   
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, وبيان احلكمة فى تفرقوة القورآن  , عليه السالم ومناظرة فرعون ِإَياه, معجزات موسى
وتنزيه احلقِّ َتعاىل عن الشريك والَوِلد فى , وآداب الدعاء وقراَءة القرآن, وآداب نزوله

وال بووك أن هووذا التعووداد  . (9)"چۇ ۆچ ِإىل قولووه   چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ
وضوعات واحملاور له مستدعيات سياقية وسلك ناظم جيعول مون جتواور وحودات     للم

 املعاني أمرا فائق الدقة. 

وعلى املنوال نفسه جند سيد قط  حياول تعداد راور السوورة متلمسوًا الوراب     
سوورة   -وإن كان يعزو ذلك إىل )االستطراد( كما جواء يف قولوه" هوذه السوورة    , بينها

دأ بتسبيح اهلل وتنتهي حبمده وتضم موضوعات بتى مع مها وهي تب, مكية -اإلسراء
وبعضها عن قواعود السولوك الفوردد واجلمواعي وآدابوه القائموة علوى        , عن العقيدة
إىل بيء من القصص عن بين إسرائيل يتعلق باملسوجد اوقصوى الوذد كوان     , العقيدة

العنصر البارز إليه اإلسراء. وطر  من قصة آدم وإبليس وتكريم اهلل لإلنسان. ولكن 
وموقوف القووم    ملسو هيلع هللا ىلصيف كيان السورة ورور موضوعاتها اوصيل هو ب ص الرسوول  

واستقبال , وما يهدد إليه, وطبيعة هذا القرآن, منه يف مكة. وهو القرآن الذد جاء به
وإىل امتيواز الرسوالة   , القوم له. واستطراد بهذه املناسوبة إىل طبيعوة الرسوالة والرسول    

 . (1٠)ري طابع اخلوارق احلسية وما يتبعها من هالك املكذبني بها"بطابع غ ملسو هيلع هللا ىلصاحملمدية 

وقد حنحم بعض الدراسات منحى إبارّيًا روحيًا يف تلمس بنية املعنى العام كما 
, جاء عند بعضهم إذ يقول  " والصورة املرسومة هنا تنقل احلدث من الغيو  اجملهوول  

وهو مناس  جلّو اإلسراء وما فيه  وتبدأ عرض احلدث بالتسبيح هلل, إىل املشهد املن ور
... ثم تبدأ بتحديد الزمان واملكان هلوذا احلوادث الغوييب   , من إعجاز أو خوارق للعادة

يرمز إىل أن اإلسالم هو , يف هذه احلادثة, كما أن رب  املسجد احلرام باملسجد اوقصى
 . (11)خامت اوديان السماوية"
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أن راوالت الرب  بني موضوعات  وتأسيسًا على ما تقدم خنلص إىل حقيقة هي
وهوذه  , سورة اإلسراء بدأت بتلمس خيول العالقة بني املعواني لكنهوا مل تكون كافيوةً    

احلقيقة ستكون أس احلديث يف الفصل التالي. فاملهمة هي إجيواد روابو  عميقوة بوني     
وحدات املعاني املتعاقبة  حتى ال ت هر يف النص قفزات من معنى آلخر دون استدعاء 

 وحبًًا عن عناصر اللحمة يف ثناياه. , قيقي منسجم مع املعاني. حتقيقًا لنصية النصح

 .الفصل الثاني: ثنائية الدخول واخلروج وعالقتها مبوضوعات السورة

 املطلب األول: التشابه يف احلركة: 

يبحث هذا املدخل من الدراسة العلل الت تفسر تتابع عدد من وحدات املعاني 
. وسياق سورة اإلسراء يضم العديد من اومور اإلخبارية  من قصص عرب نسق واحد

ومون  , ومون امتنوان وتوذكري بونعم اهلل    , وأمور تشريعية كاووامر والنواهي, ومواقف
حديث عن القرآن وعن الصوالة والتسوبيح. وهوذا التنووع للموضووعات جواء عورب        

 راقي. واالنسجام ال, مسّوغات سياقية قائمة على االستدعاء السياقي

فعند الن ر إىل سورة اإلسراء جند أن املستهل الذد ابتدأت به السورة وُسوميحم  
بامسه هو )اإلسراء( وهو حركة انتقوال بوني مركوزين مكوانيني يف زمون هوو الليول.        
واحلديث عن اإلسراء إخبار عن حركة انتقال خارقة من املسوجد احلورام إىل املسوجد    

وهو النقطة الًانيوة الوت بلغتهوا    , سجد اوقصىاوقصى. وقد تفّرع عنه حديث عن امل
وفيه إخبار ثاٍن عن الربكة الت حتي  بذلك املسجد. وكان احلديث عن , حركة االنتقال

احلركة املعجزة )اإلسوراء( توطئوًة للحوديث عون املكوان )املسوجد اوقصوى(. وهوذا         
ادث مهموة  استطراد منطقي يف نقلة اخلطاب. واإلخبار عن املكان اسوتدعى ذكور حوو   

بهدها ذلك املكان  من باب التناس . وهي قصة رسالة موسى وموقف قومه منهوا.  
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إذ إن هذه الرسالة هلا تعّلق جذرد ببيحم املقدس  فبيحم املقدس هوو املقصوود برحلوة    
وهوي متاثول   , أجنى فيها اهلل بين إسرائيل مون فرعوون عورب البحور    العبور اخلارقة الت 

 چائ ائ ى ى ې ې ې ېچ يف كونها لوياِل.  اإلسراء يف كونها خارقًة و

. وهنا التقحم حركتان خارقتان )اإلسراء وعبور بين إسرائيل البحور( إىل  52الشعراء  
وهذا متاثل يف احلركة والوجهة. ثم تفوّرع احلوديث إىل اسوتدعاء    , نقطة مكانية واحدة

-عن احلركة اخلارقة . واحلديثچڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ آخر جاء عرب قوله تعاىل  
مّهد للسياق استدعاء حركة  -مياء إىل حركة بين إسرائيل الت أجنتهم من االستعبادواإل

وهوي  , خارقة مشابهة أخرى وهي حركة محل نوح عليه السالم ومن معوه يف السوفينة  
وموسى  ملسو هيلع هللا ىلصحركة جناة. وعند نوح عليه السالم يلتقي طرفا احلركتني السابقتني )رمد 

اقي اخلفي هو الذد سّو  جتاور املعواني علوى هوذا    عليه السالم(. وهذا التداعي السي
وقووم ظواملون اسوتفزوا    , النحو. ف لف كل مذكور من اونبياء حركة انتقال معجوزة 

 أنبياء اهلل واملؤمنني معهم. 

إن ذكر الرحلة )اإلسراء( استدعى أن ُي رب عن املكان الذد بلغتوه الرحلوة يف   
ذكر حوادث بهرية  -للتناس  مع السياق تبعًا -رطتها اووىل. وهذا بدوره استدعى 

تتعلق بالرسالة وقعحم على هذا املكان. واحلوادث الت وقعحم فيهوا مشواكلة للرسوالة    
وجمابهوة قووة   , الوصوول إىل نقطوة واحودة    –من حيث  االجتياز املكاني  ملسو هيلع هللا ىلصاحملمدية 

, موع كفوار قوريش    ملسو هيلع هللا ىلصطاغية حتاول االستفزاز وتعطيل احلركة وإفشال الرسالة  رمد 
 وموسى عليه السالم مع فرعون. 

فتداعي املكان والرحلة وجمابهوة القووة الطاغيوة قواد احلوديث إىل ذكور بعوض        
املطالبوة التعجيزيوة.    -االسوتفزاز  –عناصر املشواكلة بوني القووتني الطواغيتني  الوًين      
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واحلديث عن القوتني الطاغيتني استدعى استباقًا احلديث عن قوة طاغية ومفسدة هوم  
, ودور العنحم بعوده , دور الضعف قبل العبور –رائيل  الت متًلحم مجيع اودواربنو إس

ثم العلو واإلفساد بعد االستقرار يف بيحم املقدس. مبتعلق ثابحم هوو مكوان اوحوداث    
)بيحم املقدس( عرب رور داللي ميًّل حركات اخلروج والدخول. كاخلروج مون مصور   

. ثم العودة إىل دور الضعف واإلخراج ثم دخول بيحم املقدس ثم اإلخراج منه مرتني
يف املرة اووىل بعد العلو واإلفساد. ثم العبور لبيحم املقدس مرة ثانية والعلوو اإلفسواد   

 الًاني. ثم الضعف واإلخراج يف املرة الًانية. 

اسوتدعحم   -خبطيها الذهاب لبيحم املقودس والعوودة منوه    -إذن رحلة اإلسراء 
من الدخول واخلوروج تتعلوق بهوا  اخلوروج مون       احلديث عن ثالث رحالٍت مشابهة

وكان سببًا لعقاب لل املني. وقد , وهو خروج جناة للمستضعفني, مصر يف املرة اووىل
حلقه خروجان تاليان من بيحم املقدس وهما خروجا عقاب  بسب  تقمص دور العلو 
يف وال لم واإلفساد. وهذا موا يفسور تصوّدر اخلوروجني اوخرييون لوحودات املعنوى        

إذ جاءا مبابرة بعد احلديث عن اإلسراء. كما تالها حوديث عون رواوالت    , السورة

 ٨اإلسوراء    چڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پچ عودة تليها إنذار باإلخراج  

 چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ أما بشأن ذكر نوح عليه السوالم يف قولوه تعواىل     

 جئ ی یچتكرر مرًة أخرى عند قوله تعاىل   كما .3اإلسراء   چڇ چ

جوواء لعلووٍة سووياقيٍة تتناسوو  وثنائيووِة املواجهووة  فإنووه 17  اإلسووراءچ يئ ىئ مئ حئ
سياق السورة مون جهوتني  اووىل  عنواد     والعقاب  إذ تناس  قصة نوح عليه السالم

وهوو موا مياثول    , قومه ومتّسكهم باوصنام ورفضهم السماع لدعوة نوح عليه السوالم 
ك ال املني الكفرة بوالغرق وجنواة   والًاني  هال, حال الدعوة اإلسالمية مع كفار قريش
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حيث , مع فرعونعليه السالم املؤمنني الضعفاء عرب املاء. وهو ما مياثل موقف موسى 
ووسيلة هالك الكافرين. ُيضا  إىل هوذا أن  , كان املاء يف القصتني وسيلِة جناة املؤمنني

وت على يد آل وقحم كان رضيعًا قد كان املاء سببًا يف جناته من امل عليه السالم موسى
  .عليه السالمفرعون. وكمفارقة ربانية باء اهلل أن ميوت فرعون باملاء على يد موسى 

يف مطلوع   (12)ومثة عالقة خفية من عالقوات التناسو  تتعلوق بلف وة )عبوده(     
وقود  , كوان سوببًا يف احلركوة اخلارقوة     ملسو هيلع هللا ىلص فهذا املقام الذد ُأخرب فيه عن النيب, السورة

عندما ُحمل علوى السويفنة بصوفة العبود الشوكور       يه السالمناسبه أن يوصف نوح عل
ويف املقام ذاته حينما برع بنو إسرائيل باخلروج من مصر  چڇ چ چ چچ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ جاء وصفهم يف سورة طه )عبادد( قوال تعواىل    

العبور اخلارق لبين إسرائيل كوان إسوراًء مون     . إن77طه   چ ڀ ڀ ڀ پ پ
العلم أن  . معچ پ پ ٻچطع متاما مع رور اإلسراء وهذا يتقا, حيث التوقيحم
استغرق أربعني سونًة للوصوول إىل بيوحم املقودس       -على ما فيه من آياٍت-إسراءهم 

بسب  نقضهم ميًاق العبودية الذد خرجوا بسببه. ومثة عالقوة خفيوة أخورى تنوت م     
التنقل اجلود  احلركات اخلارقة الًالث وهو  ابتماهلا على كل أنواع التنقل  بدءًا من

وانتهواًء بالتنقول البحورد    , ثم التنقل الربد وميًله عبور بوين إسورائيل  , وميًله اإلسراء
وميًله محل نوح عليه السالم ومن معوه. ويف اسوتيفاء أنوواع التنّقول كلوها مزيود مون        

وكوان متعلقوًا برسول مون     , خصوصًا أن هذا التنقل كان خارقًا أواًل, االنسجام اخلفي
ثانيًا. وعلى هذا النحو مون التوداعي السوياقي والتقواطع بوني الودالالت        أولي العزم

 نلمس حجم االنسجام التكويين بني املوضوعات الت قد تبدو متنافرًة أوَل وهلة. 
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والغطرسة مع  (13)ويلتقي مع ثنائية الدخول واخلروج أو االستفزاز وجو التكرب

 ے ےچاسبة  قال تعاىل  فقد استدعى السياق حالته لعمق املن, إبليسموقف 

 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

الرب  العجي  بني التكرب واالغرتار  مع 64  اإلسراء چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
ومن باب , واجلربوت مجيعا باملال والولد واالستفزاز الذد جيمع قوى الطغيان

التناس  بني احلاالت جاء قوله تعاىل يصف غطرسة إبليس وتكّبره اللذان تشبهان 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچقال تعاىل  , فرعون وكفار قريشدعوى 

هنا تتحد أجزاء  ومن 62  اإلسراء چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
االستفزاز , الصورة الكلية حملتوى السورة. من التكرب املقرتن باملال والذرية والطغيان

خروجًا أبديًا من اجلنة وقد تسب   واإلخراج من اورض. مع التذكري أن إبليس خرج
 أبينا آدم خروجًا معلقًا بالعودة.  يف خروج

إن احلديث عن رحلة اإلسراء وخروجات بين إسرائيل وعبور نوح عليه 
السالم بكل خيوطه املتشابكة كان له يف السورة مفتاح نصي كبري متًل يف قوله تعاىل  

 چڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ

 يات كلها. فهذه اآلية جتمل لنا خيول التناس  يف اآل, ٨٠اإلسراء  

ومن املعرو  أن احلديث عن اخلروج من بني يدد ال امل يستدعي احلديث عن 
راولة ال امل تعطيل اخلروج وراولة االستفزاز وثين اخلارج عن الرحلة. واالستفزاز 

راولة التضييق على اخلارج لًنيه عن فكرته الت سي رج وجلها. وليس معناه هو 
رعون منع بين إسرائيل من اخلروج. وكان موسى عليه محل الش ص على اخلروج. فف



 دراسة حتليلية لتداعي املعاني وانسجامها ُثَناِئيَُّة الدُُّخوِل واخُلُرْوِج يف ُسْوَرِة اإِلْسَراِء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            2٨

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ السالم يطل  إذنًا باخلروج قال تعاىل  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ

. لذلك جاء يف سورة اإلسراء قوله تعاىل  1٠5 - 1٠4اوعرا    چٿ

. كما ورد 1٠3  اإلسراء چېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئچ
وعن الفكرة , وراولتهم ثنيه عن اخلروج ملسو هيلع هللا ىلصقريش لسيدنا رمد  كفار (14)استفزاز

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ الت دفعته لل روج 

. وحنن ال ننسى أن استفزاز قريش كان 76  اإلسراء چٺ ڀ ڀ ڀ
, وقد تبع ذلك مطاردته أثناء اهلجرة, ملسو هيلع هللا ىلصوضغ  على النيب , مبًابة حرب نفسية

  ومالحقة أصحابه إىل احلبشة.
االستفزاز مبعناه العوام يف السوورة يودل علوى التقييود وراولوة إحبوال         ومبا أن

فوإن هوذا اسوتدعى معنوى     , أو اإلخراج من الدين, أو إحبال مشروع النجاة, الدعوة
تكوينيًا آخر يتعلق مبعصية إبليس الوذد خورج خروجوًا أبوديًا مون اجلنوة. وتسوببه يف        

د إبلويس لوبين آدم الوذين حيواولون     إخراج آدم من اجلنة. ويف املعنى اجملمول ورد توّعو  

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ للنقطة املركز )اجلنة( قال تعاىل  العودة 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

. ويف سووياق آخوور يتكوورر توّعوود 64 - 62اإلسووراء   چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ   إبليس حملاولي العوودة للنقطوة املركوز كموا يف قولوه تعواىل      

 . كمحاولة لقطع طريق العودة 16  اوعرا  چ ڍ ڍ
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أنه ميًل  إال -وإن جاء يف آية واحدة-بعد هذا العرض السريع تبّينا أن اإلسراء 
حركة رب  قوية بني موضوعات السورة يف جمملها. خصوصًا تلك القائمة منهوا علوى   

علوى احلركوة   احلركة كالدخول واخلروج. وكول موضووع مون املوضووعات القائموة      
 يستدعي بدوره موضوعات أخرى تتعلق به. وإليك تفصيل ذلك  

 املطلب الثاني: تقاطع املوضوعات الفرعية مع حمور السورة: 

ويف هذا النوع من االنسجام تندرج عودة فوروع كلوها تتعلوق بواحملور الوداللي       
نجاة وما يتشع  عنهما من خروج اإلميان وخروج ال, السابق وهو اخلروج والدخول

 وخروج العقاب. وذلك على النحو اآلتي  

  .أواًل  تداعي االمتنان

مبا أن السورة كان فيها تلميح لركوب البحر بالنسبة لسيدنا نوح عليه السالم 
وجناته منه ومن القوم ال املني. كذلك خروج بين إسرائيل وعبورهم البحر وجناتهم 

ن االمتنان الرباني على بين آدم فرعون. فإن هذا استدعى احلديث عمن الغرق ومن 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ چيف جناتهم من املاء حني يركبونه كما جاء يف قوله تعاىل  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ی ی ی  ىئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ پ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .7٠ – 66اإلسراء   چڱ ں ں 
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وتنّكور اإلنسوان لنعموة    , ويف هذه اآليات تركيز على خروج النجاة من اخلطور 
النجاة بعد بلوغه الرب. وهذا يشاكل يف جان  منه خروج بين إسرائيل وعبورهم البحر 

يف كما أن فيه مفهوم العودة أو )الدخول واخلروج( , وتنّكرهم هلذه النعمة بعد النجاة

واالمتنووان بهوذه النعمووة حتديودًا يف هووذه    چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچقولوه   
السورة جاء انسجامًا مع احملور الداللي. ونستطيع أن نصف نوع هذه العالقة الرابطوة  

بعالقة  -املاء بني اإلخبار عن جناة املؤمنني باملاء وبني االمتنان على بين آدم بالنجاة من
ثوم  , بإعطاء النموذج التطبيقوي هلوذه احلالوة أو )اومًلوة(    التن ري والتطبيق. فقد ابتدأ 

أعقبه باالمتنان ن ريًا على عموم جنس بين آدم. مع مالح ة أن اختيار هوذا االمتنوان   
 هنا جاء وفق االستدعاء املنسجم مع موضوعات السورة. 

  .ثانيا  اووامر والنواهي

اهي االجتماعيوة  ابتملحم سورة اإلسراء علوى عودد كوبري مون اووامور والنوو      
وتكفول  , واوخالقية الت تنّ م اجلانو  االخالقوي واالجتمواعي يف حيواة الشوعوب     

العدالة واومن والوفاء والوسوطية. وقود تنّوعوحم مون حيوث طبيعتهوا إىل اجتماعيوة        
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چقال تعاىل  , قتصادية وأخالقية وغريهاوا

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ںڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ

ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ے ےھ  ہ ہ ہ ہ

 ې ې ى ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ٴۇ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ى ائ ائ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی جئ حئ مئ ىئ یی ىئ ی ېئ ىئ ىئ

ٹ  ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ
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ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڈ ژ  ڎ ڈ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڍ ڇچ چ ڇ ڃ چ چ

 ڱ ڱڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک ک ڑژ ڑ

ھ ھ ھ ے  ھ ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۅ ۅ ۉ  ٴۇ ۋ ۋ ۈۆ ۈ ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ ے ۓ ۓ

 ېئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ائ ائ ىى ې ې ۉ ې ې

خب مب ىب  حبمئ ىئ يئ جب حئ ی ی جئ ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ىئ

  .37 - 22اإلسراء  چمت خت يب جت حت

إن هذه التشريعات الربانية الت هوي دون أدنوى بوك جواءت بهوا الرسواالت       
د قامحم على املقاصود الكوربى مون حفون الونفس واملوال والودين        السماوية كلها وق

والنسل. لو تتبعنا خي  العالقة اخلفي الذد يربطها بوحدات املعاني السابقة والتداعي 
الذد حيكمها جند أنه متعلق مبحور السورة العام وهو )اإلسراء( الذد قاد السوياق إىل  

هذا استدعى ذكور حركوة مشوابهة    و, احلديث عن املكان الذد بلغه وهو بيحم املقدس
وهذه احلركوة اسوتدعحم املورور    , كانحم متجهًة لبيحم املقدس وهي حركة بين إسرائيل

على بريعة موسى عليه السالم )التوراة( وما ابتملحم عليه من برائع ربانية ُعرفوحم  
بالوصايا العشر. وهذه الوصايا العشر مودعة يف القرآن الوذد نسوت تلوك الشوريعة.     

 . (15)حو من التداعي احملكم تتسلسل موضوعات السورةوبهذا الن

يقول ابن عابور  "عن ابن عباس أنه قال  " التوراة كلها يف مخس عشرة آية من 
سورة بين إسرائيل". ويف رواية عنه  "مثان عشرة آيًة منها كانحم يف ألواح موسى " أد 
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پ ڀ ڀ چ إىل قوله   چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچمن قوله تعاىل  

بالتوراة اولواح  . ويعين39 - 22اإلسراء  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ
يف التوراة ولكنها  وليس مراده أن القرآن حكى ما, املشتملة على الوصايا العشر

أحكام قرآنية موافقة ملا يف التوراة. على أن كالم ابن عباس معناه  أن ما يف اولواح 
منها قوله  , اآليات تزيد بأحكامون تلك , وال يريد أنهما سواء, مذكور يف تلك اآلد

  وقوله, 27 - 25اإلسراء  چحئ مئ چإىل قوله   چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

إىل  چھ ے ے ۓچ  وقوله, 31  اإلسراء چچ چ ڇ چ چ چ

ما ختلل ذلك كله  مع, 39-34  اإلسراء چٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻچ قوله  
البعث  . وإثباتمن تفصيل وتبيني عريحم عنه الوصايا العشر الت كتبحم يف اولواح

. فاووامر والنواهي يف سورة (16)واجلزاء. واحلث على إقامة الصلوات يف أوقاتها"
متاثل الوصايا العشر املذكورة يف التوراة وهي مبًابة ترحيل الشريعة من  -االسراء

التوراة الت نالحم منها أيدد العابًني إىل القرآن الكريم. يقول الزحيلي  " والوصايا 
كانحم أول ما , والت هلا ن ري يف سورة اإلسراء, يف اآليات الًالثالعشر الت ذكرت 

وكانحم أول ما نزل على موسى , نزل مبكة قبل تشريع أحكام العبادات واملعامالت
وهي أيضا أصول اوديان على ألسنة الرسل لقوله , السالم من أصول دينهعليه 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ تعاىل  

املشرتك من الدين الذد  والقدر 13الشورى   چکک  ڑ ڑ ک ژڈ ژ
عن الفواحش  والبعد, ومكارم اوخالق, أوصى به مجيع الرسل  هو التوحيد

. ومن هنا نلمس عالقة هذه اووامر والنواهي بسياق سورة اإلسراء (17)واملنكرات"
 وما خيول ارتباطها بباقي املوضوعات السورة. 
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والنوواهي ميكون است الصوها مون رمزيوة      إن مناسوبة اسوتدعاء هوذه اووامور     
اإلسراء  فرحلوة املعوراج كوان مون املمكون أن توتم مبابورًة مون املسوجد احلورام إىل           
السموات العلى. لكن إرادة اهلل باءت أن تتوقف يف رطة املسجد اوقصى ثم تتوابع  
مسريها. وهذا التوقف له رمزية سنأتي عليها يف نهاية الدراسوة لكنهوا حتمول مفهووم     
ترحيل الشرائع السابقة ونس ها وإلغاء العمل بها. مع تضمن بيء مون هوداياتها يف   

حتى ال يرتاب أتباع تلك الشرائع من الرسالة اجلديدة. وقد باء اهلل أن يكون , القرآن
هووذا التضوومني ضوومن سووورة اإلسووراء  تأكيوودًا علووى رمزيووة الرحلووة. يقووول أحوود   

, ها أرضًا اىل داللة التشوّكل الرموزد للعقيودة   . "فهي خترج عن داللة كون(1٨)" الباحًني
فهوي  , فاملسألة مسألة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه اومة ملا سبقها من اوموم 

إىل ما يتشكل من آثار مشول , نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم أواصر أبعد من احلركة املادية
 . (19)هذه الرحلة على وقفات ذات أثر فاعل يف عامل امل اط "

وال ننسى أن موسى عليه السالم قد تلّقى اولواح بعود خروجوه اخلوارق مون     
قد تلّقى هوذه الوصوايا بعود اإلسوراء وهوذه       ملسو هيلع هللا ىلصمصر باجتاه بيحم املقدس. وأن رمدا 

لكون بوين   فهذه الوصوايا ارتبطوحم بواحلركتني اخلوارقتني.     , مناسبة بني سياق التنزيلني
وقود  , ملسو هيلع هللا ىلص إسرائيل قد حرفوها مل يعملوا بها اا اقتضوى إعادتهوا يف الرسوالة احملمديوة    

ناس  أن ُتذكر يف سورة اإلسراء الت حتودثحم عون احلركوات اخلارقوة وعون الرحلوة       
الرمزية الت أذن اهلل أن تنست الشرائع السابقة. وميكن أن نسمي نوع العالقة الرابطوة  

ي وبني رور السورة بو  عالقة التقاطع. فحني تقاطعحم الرحلتوان  بني اووامر والنواه
ين منها  ملسو هيلع هللا ىلصوالتقتا عن نقطة واحدة استدعى السياق تقاطعات أخرى بني رسالة النيب 

 هذه الوصايا. 
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 .عن القرآن ثالًًا  احلديث

وكان هلذا , كًر احلديث عن القرآن يف سورة اإلسراء أكًر من أد سورة أخرى

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچفقد قال اهلل تعاىل  , سرهعلة سياقية تف

ڄ چ اهلل تعاىل   وقال 9  اإلسراء چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ھ چ وقال اهلل تعاىل   41اإلسراء   چچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ

 ەئ ەئ وئ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ۅۅ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

 چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ

ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۅچاهلل تعاىل   وقال 47 – 45اإلسراء  

ۆئ ۈئ  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ىې ې ى

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤچوقال اهلل تعاىل   74 - 73اإلسراء   چۈئ ېئ

اهلل تعاىل   وقال 7٨اإلسراء   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

 چۓ ھ ے ے ۓ ھھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب  ی ی جئچل اهلل تعاىل  وقا ٨2اإلسراء 

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ىب يب جت

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

پ پ پ پ ڀ  ٻٱ ٻ ٻ ٻچ اهلل تعاىل   وقال ٨9 – ٨6اإلسراء 
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ڤ ڦ  ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ

  .1٠7 - 1٠5اإلسراء   چ ڃ ڃ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

حاالت القرآن مون حيوث وظيفتوه )يهودد(      إن هذا اآليات املتفرقات تبني لنا
والغاية من هذه الوظيفة )ِلَيذَّكَُّروا( ثم كيفية نزوله )فرقنواه( فوائوده اوخورى )بوفاء     
ورمحة(. حاالت الكافرين معه بداية من حتققهم سرا منوه )إذ هوم جنووى( تفسوريهم     

م حتودد  املغلول إلعجازه )مسحورا( ثم)راوالت حتريفه( )لوتفرتد علينوا غوريه( ثو    
ثم حاالت املوؤمنني معوه )خيورون( ثوم     , املكذبني به )قل لو اجتمعحم اجلن واإلنس(

 اوزمنة املفضلة لتالوته )الفجر(. إنها رسالة تعريفية مفصلة عن القرآن جبميع حاالته. 

إن احلديث عن القرآن جاء عورب التناسو  الوذد قواده املسوجد اوقصوى عون        
إذ قواد احلوديث إىل   , م يف التووراة مون أنبوائهم   قصص بين إسرائيل وما قضوى اهلل هلو  

-ومتضومن لوبعض بورائعها    , وهو ناست للتوراة ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب الذد أنزل على رمد 
الت أكدت سورة اإلسراء على مجلة منهوا. إن   -وعلى وجه اخلصوص الوصايا العشر

د علوى  احلديث عن الوصايا العشر الت وردت يف التوراة قاد السياق إىل التأكيد الشدي
وأنه الشريعة الت ارتضاها اهلل لعباده  لذلك كًر يف السوورة احلوديث   , معجزة القرآن

وأنه أهدى الكتو  إىل طريوق اهلل. يقوول سويد     , وتنزله, عن القرآن وحاالت تنجيمه
قط   "ومبناسبة املسجد اوقصى يذكر كتاب موسى عليه السالم وما قضوى فيوه لوبين    

بسوب  طغيوانهم وإفسوادهم موع إنوذارهم      , شريد مرتنيمن نكبة وهالك وت, إسرائيل
. ثم يقرر أن الكتاب اوخري )القورآن( يهودد للوت    چ َوِإْن ُعْدُتْم ُعْدناچبًالًة ورابعة 
. ويقول البقاعي" فذكر اإلسراء أواًل دليل على حذ  مًله ملوسوى عليوه   (2٠)هي أقوم"

فاآليوة مون   , ذ  مًلوه أوالً وذكور إيتواء الكتواب ثانيوًا دليول علوى حو       , السالم ثانيواً 
 . إذن احلديث عن القرآن جاء عرب سلسلة من التداعي احملكم. (21)االحتباك"
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بول جواء   , يف سوور اإلسوراء مل يوأِت متتابعوا     (22)إن احلديث املرّكز عن القرآن
متقطعا يف ثنايا السورة عدا بعض املواطن تتالحم فيها اآليات الت تتحدث عن القورآن  

. يف حني أن السورة مل تفتح باحلديث عن القرآن علوى غورار   اوخري حتى بلغ مقطعها
كًري من السور كسورة يوسف أو احلجر أو غريها. ويف هذا إبارة إىل تنجويم القورآن   

قوال  , ونزوله املتقّطع الذد حتدثحم عنه سورة اإلسراء يف آخر آية تتحدث عن القورآن 

 فالتفرقوة . 1٠6اإلسوراء    چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ تعاىل  
يف التنزيل الزمها تفرقة يف احلديث عن القرآن داخول السوورة مناسوبًة للحركوة. موع      

 مالح ة أن التنزيل هو من مقتضيات احلركة. 

عون رسوالة موسوى عليوه      إن مناسبة احلديث عن اإلسراء اسوتدعحم احلوديث  
السالم جبامع املكان واحلركة. وهوو بودوره اسوتدعى احلوديث عون التقاطعوات بوني        

ومبا أن القرآن هو الرسالة اوخورية فقود اسوتدعى احلوديث عون حاالتوه       , الشريعتني
حبكم أنه نزل مفّرقًا وليس دفعًة واحودًة   -وهيئاته وهداياته وعن حتديه لإلنس واجلن

كما نزلحم التوراة. وميكن أن نسمي هذه املناسبة بني رور السورة وبني احلوديث عون   
. إذ إن املوازاة بوني القورآن والتووراة )احملرفوة( ُطويوحم      القرآن بو  التقاطع االفرتاضي

 ظاهريًا. لكننا نستطيع است الصها من الرتكيز على القرآن والسكوت عن التوراة. 
  .رابعًا  اليوم اآلخر

كما قال اهلل تعاىل  , كًر احلديث يف سورة اإلسراء عن البعث واليوم اآلخر
ت املعنى نفسه أكد ثم 1٠  اإلسراء چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ

مت ىت يت جث مث  جت حت ختچ إذ يقول اهلل تعاىل  , يف موضعني الحقني

 ٿٺ ٺ ٺ ٺڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ىث يث
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ڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 52 - 49اإلسراء   چچ چ ڇ  چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

پ پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ثم تكرر املعنى نفسه يف قوله تعاىل  

ڤ ڤ  ڤٹ ڤ ٹٹ ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ٺ ڀ

چ چ چ  ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .99 – 97اإلسراء   چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک

يف البدء جي  التأكيد على أن املوت والنشور يقومان على ثنائية الدخول 
, اموهذا مناس  لسياق السورة وحملورها الع, واخلروج )الدخول للقرب واخلروج منه(

وهو من أصول االعتقاد. ولكًرة هذا احلديث يف سورة اإلسراء مستدعيات سياقية 
تتعلق باحلديث عن بين إسرائيل. فهذه احلقيقة ُمحيحم من التوراة وال يؤمن بها 

ربيد رضا  "َوِلْيَس ِفي التَّْوَراِة الَِّتي ِفي ِأْيِدد اْلَيُهوِد  ملسو هيلع هللا ىلصيقول الشيت رمد , اليهود
َوِإنََّما ِفيَها َوِفي َمَزاِمرِي َداُوَد , َبَياٌن َصِريٌح ِلْلَبْعِث َواْلَجَزاِء َبْعَد اْلَمْوِت َوالنََّصاَرى

 . (23)ِإَباَراٌت ِغْيُر َصِرحِيٍة"
وون عقيدة اإلميوان بواليوم اآلخور ُحّرفوحم يف الشورائع السوابقة وعلوى وجوه         

هوذه السوورة الوت جتورد      اخلصوص )التوراة( فإنه كان لزامًا بأن يوتم اسوتدعااها يف  
تقاطعات افرتاضية بني الشريعتني  مبناسبة احلديث عن بيحم املقودس وعون الورحلتني    
السابقتني. وون هذه العقيدة أيضًا اا أنكره كفار قريش. كما أنكوره قووم نووح عليوه     

وموا  , السالم. إذن هناك نص مواٍز لسورة اإلسراء هو التوراة وموا فعلوه البشور فيهوا    
 ه سورة اإلسراء هو تصحيح هلا وتأكيدا على ما بقي صحيحا فيها. جاءت ب
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 املطلب الثالث: تبادل أدوار الطغيان: 

ميًّل هذا املطل  فرعًا من رور )الدخول واخلروج(  إذ يضم يف ثناياه تناظرًا 
 ملسو هيلع هللا ىلصوبني رسالة رمد , بني رسالة موسى وحاالت بين إسرائيل بكل رطات صراعها

ا. فمن عناصر اللُّحمة االنسجام بني موضوعات سورة اإلسراء ما وحاالت قومه معه
ميكن تسميته بو )تبادل اودوار( وهو يشبه الدخول واخلروج. إذ تدل حادثة اإلسراء 
على خ  السري املكاني الذد يرب  مكة بالقدس  فكأن هذا اخل  جيسد لنا فكرة أن 

ثم , من عهد إبراهيم عليه السالمالرساالِت السابقِة بدأت من مكة إىل بيحم املقدس 
ثم عادت عودتها اوخرية إىل مكة. , حتّولحم يف عهد أنبياء بين إسرائيل إىل القدس

لذلك جند سورة اإلسراء تركز تركيزا بديدًا على معجزة القرآن ويف آيات كًرية. كما 
قرآن ومعجزة ال ملسو هيلع هللا ىلصجندها توّجه خطابها إىل الفئة الت رفضحم االعرتا  برسالة رمد 

)مسحور( ليصرفوا قلوب الناس عن  ملسو هيلع هللا ىلصوهم كفار قريش. إذا اّدعوا باطال أن رمدًا 
وقد رصدت , وهي الدعوى نفسها الت ألقاها فرعون على موسى عليه السالم, احلق

 ۈئ ېئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ ۇئ ۇئ ەئ وئچالسورة لنا هذين املوقفني قال تعاىل  

 ہ ھ ھ ھچ 47اإلسراء   چی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ےھ ے
أن  وهذا تقاطع بني الرسالتني مع قوى الطغيان بادئ اومر. والغري . 1٠1  اإلسراء

كما , دعوى فرعون بسحر موسى عليه السالم جاءت مقرونًة باإلخراج من اورض

 چگ ک گ گ ک ک کچوردت يف سورتني أخريني. قال تعاىل  
 چۈئ ېئ ۈئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچوقال تعاىل   .57طه  
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ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۉ ې ې ې ې ىچ 63طه  

  .35 - 34الشعراء   چۆئ ۇئ

ودعوى , وتكذيبهم هلا ملسو هيلع هللا ىلصيف رسالة رمد  -والتشابه بني دعوى كفار قريش 
وقد , أوجه كًرية وصور متطابقة -فرعون يف رسالة موسى عليه السالم وتكذيبه له

ہ ھ ھ  ہ ہ ہ ۀ ۀچ رصدها القرآن يف غري ما موضع كقوله تعاىل  

وقوله  ٨الفرقان   چڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ

 ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃچ تعاىل  

ک ک ک گ گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڍ

  .53 - 51الزخر    چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وبني رسالة سيدنا , وسريته ملسو هيلع هللا ىلصإن مثة تناظرًا ببه جلي بني رسالة سيدنا رمد  
ئية يف عدة رطات هي  مواجهة القوة الطاغية املتجربة  موسى وسريته. وتبدأ هذه الًنا
بادئ اومر. وفرعون وبالنسبة ملوسى عليه السوالم يف   ملسو هيلع هللا ىلصقريش بالنسبة لسيدنا رمد 

وخوروج سويدنا    ملسو هيلع هللا ىلصبادئ أمره. ثم اإلفالت من قبضتها. وتتمًل يف هجورة الرسوول   
, هم وكفورهم موسى وبين إسرائيل من مصر. ثم مواجهة عصيان بين إسورائيل وعنواد  

ويهوود املدنيوة. حتوريم     ملسو هيلع هللا ىلصمع موسى عليه السالم بعد اخلوروج. وموع سويدنا رمود     
اورض على بين إسرائيل. أرض بيحم املقدس يف عهد موسى عليه السوالم. وجزيورة   

 . وكلها رطات دخول وخروج. ملسو هيلع هللا ىلصالعرب يف عهد رمد 

وهي , راءإن هذه الراية ُتفسر لنا سب  نبوءة اآليات يف مقدمة سورة اإلس
آيات الوعد الت حتدثنا عن إفساد بين إسرائيل يف اورض املقدسة. وهما إفسادان 
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وكل منهما جاء بعد وفاة موسى. ومن أوجه املناسبة الشديدة حلالة , وإخراجان
يف ذلة -اإلفساد اوول والًاني اخلاص ببين إسرائيل  هو حتّوهلم من العناد واخلبث 

اورض مًل علو فرعون. وهنا ستتوحد خطول الداللة  إىل علو يف -وضعف ومسكنة
, حيث ستعود املواجهة مع اليهود مواجهة احلق مع القوة الطاغية املتجربة, يف السورة

مع كفار قريش.  ملسو هيلع هللا ىلصأو مواجهة رمد , كحال مواجهة موسى عليه السالم مع فرعون
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچقال تعاىل  

. املادية نفسها املال والبنني باوسبابالطغيان ماثلة  ر هذاوعناص, 4 اإلسراء چڑ
جماز يف الطغيان  چڑ ژ ژ چيقول ابن عابور  " والعلو يف قوله  

 چھ ھ ہ ہہ چ وقوله  ، چڭ ۓ ۓ ے ےچوالعصيان كقوله  

 تشبيهًا للتكرب والطغيان بالعلو على الشيء چڭ ڭ ۓ ۓ ےچوقوله  
حتّول بين إسرائيل إىل قوة طاغية هو خروج  . إن(24)المتالكه تشبيه معقول مبحسوس"

من حالة ضعف ودخول يف حالة علو ملرتني تنتهيان بالدخول يف حالة من الضعف 
واإلخراج من اورض. وقد استدعى السياق هذه احلالة لوجود عدة أوجه من 

الذد جيمع فرعون , املناسبة تداخلحم مع بعضها  اوول الطغيان والتجّبر واإلفساد
الًاني مناسبة املكان )بيحم املقدس( , ر قريش واليهود يف طور علوهم ملرتنيوكفا

والذد , يف اإلسراء والذد قصده موسى عليه السالم يف العبور ملسو هيلع هللا ىلصالذد قصده رمد 
الًالث  حتول اليهود مع الزمن من أمة مستضعفة تتبع احلق , سيفسد فيه اليهود مرتني

الرابع  , ية تقاوم احلق وتفسد يف اورضإىل أمة متجربة طاغ, أمام جترب طاغوت
مع فرعون وكفار قريش ومع اليهود يف , متابعة ثنائية االستفزاز واإلخراج والعقاب

ې ې ې چ, إفساديهما. حيث سُيعاقبون باإلخراج والعودة للذل واجلالء املستمر

  .3احلشر   چى ى ائ ائ ەئ ەئ
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إسرائيل(. مع العلم أن إن هذا كله جعل سورة اإلسراء حتمل اسم )سورة بين 
حديث سورة اإلسراء عن بين إسرائيل " إمنا هو يف بضع آيوات وإن كوًريًا مون السوور     
القرآنية كان احلديث فيها عن بين إسرائيل أكًر بكًري من سورة اإلسراء كسورة البقرة 
وآل عمران. وهنا جيدر بنا أن نتساءل  أمل يكن حريًا أن ُتسمى تلك السور بسورة بين 

؟ لعل السب  الكامن وراء هذا من وجهة ن ر د. (25)إسرائيل بداًل من سورة اإلسراء"
فضل عباس  "إن السور الت تتحدث عن بين إسرائيل مطواًل كان احلديث فيها عن بين 

لكن سورة اإلسراء مل تتحدث , إسرائيل يف الزمن املاضي من حيث تارخيهم ونشأتهم
فالشيء الذد جي  أن يقوف  , ما خيص هذه اومةعن بيء من هذا بل كان حديًها في

. والصلة اللف ية (26)عنده املسلمون الصلة بني هذين االمسني )اإلسراء وبين إسرائيل"
 واضحة بني اإلسراء وإسرائيل وهذا من وجوه التناس  اللف ي. 

وقد تقّمصووا  , إن بين إسرائيل كانوا طرفًا رئيسيًا يف كل راور الصراع املذكورة
, أدوار العصوويان وأدوار الطاعووة, اودوار املتاحووة  أدوار القوووة وأدوار الضوعف كول  

جواءت يف السوورة   , يف ثنائية متداخلة بوديدة الدقوة  , أدوار املؤمنني وأدوار الكافرين
ولكوون ميكوون است الصووها مووع ثنائيووة اخلووروج , بشووكل موووّزع علووى عوودة سووياقات

وهناك خروج العقاب , م من مصرفهناك خروج اإلنقاذ والرمحة ك روجه, والدخول
واجلزاء ك روجهم من اورض املقدسة بعد اإلفساد فيها. وبوؤرة الودخول واخلوروج    

 هي اورض املقدسة. 

 أفعال احلركة )منوذجا(:   - انسجام املفردات مع حمور السورةاملطلب الثالث: 

نوا إىل  وقود تعرف , مبا أن من راور السورة )الدخول واخلروج( وما يتعلق بهموا 
رواب  االنسجام والتقاطع بني املوضوعات السابقة وهو انسوجام معنوود. فإنوه مون     
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الضرورد أن نتحسس جانبًا من االنسجام اللف ي والداللي يف السورة. وقود اخرتنوا   
عّينًة للدراسة هي )اوفعال( فوجودنا أن هوذه اوفعوال متيول يف مع مهوا إىل اجلانو        

 احلركي. 

ص )سورة اإلسراء( هو اسم السورة وهلا امسان )اإلسراء أول عتبة لولوج الن
وهما قريبان جدًا يف املدلول. وسأقف مع االسم اوول  (27)وسورة بين إسرائيل

 -كما مر سابقًا–وسيأتي الرب  مع االسم الًاني الحقًا. فالتعريف البسي  لإلسراء 
اوقصى انتهحم حنو املسجد  ملسو هيلع هللا ىلصهو احلركة الليلية. وحنن نعلم أن حركة الرسول 

بعودته. وهذا رور مبين أساسًا على احلركة. لذلك سنجد تقاطعاٍت عديدًة يف السورة 
أو راولة تعطيل احلركة. وهذا يفسر ملح ًا عامًا يف السورة وهو , مع عنصر احلركة

اكتساب اوفعال صفة الذهاب واحلركة تناسبًا مع رور السورة العام. فمستهل 
عالوًة –د أسرى( جند أن من أسباب استهالل السورة بالتسبيح السورة )سبحان الذ

أن جذر الكلمة اللغود يقوم على  -على ما فيها من تنزيه اهلل وإظهار ع مة قدرته

ويف  .4٠  يس چىئ مئ حئ جئچ اىل  كما جاء يف قوله تع, احلركة واالجتياز
التصر  يف "]سبح[ السباحة  العوم. والسبح  الفرا . والسبح  معجمات اللغة  

. ولبعض اللغويني رأد حيصر جذر سبحان يف الفعل )َسَبح( كقوله  (2٨)املعاش"
إمنا هو , وعندد أن ُسْبحانا ليس مبصدر سّبَح, "وحكى ثعل   َسّبَح َتسبيحا وُسْبحانا

. أما عند ابن فارس فإن اجلذر له أصالن كما جاء يف قوله  " )سبح( 29مصدر َسَبَح"
. (3٠)واآلخر جنٌس من السَّعي", أصالن  أحدهما جنٌس من العبادة السني والباء واحلاء
تت للها ثنائية الدخول واخلروج يناسبها االفتتاح بالتسبيح بناء على ما وون السورة 

تقدم. ومتابيًا مع احلركة تتميز اوفعال يف سياق السورة مبيزة احلركة من بني بدائلها 
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 ڑڑ ژ ژچسورة اإلسراء نقرأ قوله تعاىل   املعجمية. فمًاًل يف باب النواهي يف

اختار االقرتاب كفعل يدل على حركة  إذا 32  اإلسراء چگ ک ک ک ک
الذهاب متابيا مع إيقاع احلركة. كما اختار كلمة )سبيال( متابيا مع الذهاب  ون 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچالذهاب يقتضي وجود طريق. ومًله قوله تعاىل  

قد اختار فعل االقرتاب كما اختار فعل )يبلغ( ف . 34  اإلسراءچ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئچ الذد يدل على الوصول. ومل يقل حتى يربد. ومن النواهي أيضا  

الِقْفُو  مصدُر   " اختار الفعل )تقفو( جاء يف املعجمات وقد 36  اإلسراءچ ۈئ ۈئ ۆئ

 حبجب يئ ىئ مئ حئچ . ومن النواهي  (31)وهو ِأن يتَّبع بيئًا", قوِلك  ِقِفا َيْقُفو ِقْفوًا

قد اختار لل يالء الفعل و 37اإلسراء   چمت خت حت جت يب ىب مب خب
)متشي( وللتكرب فعل )تبلغ( وكالهما خمتصان بالذهاب واحلركة. ومًلها يف قوله 

, (11٠)اإلسراء  َوِلا َتْجَهْر ِبَصِلاِتِك َوِلا ُتَ اِفحْم ِبَها َواْبَتِغ َبْيَن َذِلِك َسِبيًلاتعاىل  
حالة التوس  بابتغاء السبيل وهو من متعلقات احلركة والقصد. ويف  وقد عّبر عن

بالذهاب واجمليء كقوله احلركية املتعلقة  جمال اووامر جند أن اوفعال تنحو حنو الصيغة

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچتعاىل  

. ويف هذه ٨1 - ٨٠اإلسراء   چڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
ور السورة متجسدًة يف الفعلني )أدخلين مدخل( و)أخرجين اآلية جند البؤرة احلقيقية حمل

خمرج( كذلك جندها يف قوله )جاء احلق( للتعبري عن الغلبة فالفعل جاء ليس موازيًا 
إال أن اختياره للغلبة جاء متابيا مع رور السورة. , للفعل )زهق( من حيث الداللة

اضي أو املضارع لإلخبار. كقوله ومًله الكًري من اوفعال يف السورة جاءت بصيغة امل
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چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچتعاىل  

ففي هذه اآلية نصاد  الفعل )جاء( مبعنى )حان أوانه( ثم الفعل )بعًنا(  5اإلسراء  
ليدالن على رور احلركة واالنطالق والذهاب. ثم الفعل )جاسوا( الذد حيمل يف 

ى التمّكن والسيطرة. يقول القرطيب  ِقاَل م انه معنى الذهاب واجمليء معًا  ليدل عل
أبو زيد  احلوس واجلوس والعوس واهلوس  لطوا  ِباللَّْيِل. َوِقاَل اْلَجْوَهِردُّ  

ِأْد َتَ لَُّلوَها ِفِطِلُبوا َما ِفيَها ِكَما َيُجوُس , اْلَجْوُس َمْصَدُر ِقْوِلِك َجاُسوا ِخِلاَل الدَِّياِر
ْد َيْطُلُبَها... َوِقاَل الطََّبِردُّ  ِطاُفوا َبْيَن الدَِّياِر َيْطُلُبوَنُهْم َوَيْقُتُلوَنُهْم الرَُّجُل اْلِأْخَباَر ِأ
ِفَجَمَع َبْيَن ِقْوِل ِأْهِل اللَُّغِة. ِقاَل اْبُن َعبَّاٍس  َمَشْوا َوَتَردَُّدوا َبْيَن الدُّوِر , َذاِهِبنَي َوَجاِئنَي

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچآليات الت تليها قوله تعاىل  كما جند يف ا. (32)َواْلَمَساِكِن"

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ې ۉ ۉ

كتعبري عن  چۀ ڻ ڻ چجند قوله تعاىل   إذ ٨ - 6اإلسراء   چڀ
, الغلبة من جديد. لكن جاءت الصيغة حركيًة فالرد معناه العودة وكذلك الكّرة

تماهى أفعال السياق مع احملور العام. ثم استعمل الفعل )جاء وعد( ليعرب عن داللة لت
)حان( ثم ورد الفعل )ليدخلوا( و)كما دخلوه( ثم ورد الفعالن )وإن عدمت عدنا( 
لتمعن السورة يف استعمال اوفعال الدالة على الذهاب واجمليء يف غري أصل وضعها  

كم كبري من اومًلة سأورد بعضها على سبيل الذكر دون متابيًا مع احملور العام. ومثة 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچتفصيل. مًل قوله تعاىل  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ وكذلك قوله   19اإلسراء   چ ڦ ڦ ڤ
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 چ ائ ائ ى ىچقوله   وكذلك 42اإلسراء   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

قوله   وكذلك ٨6اإلسراء   چجئ ی یچقوله   وكذلك 46اإلسراء  

مبا تقدم  وأكتفي 95اإلسراء   چېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ
وكلها تؤكد على متاهي , من أمًلة مع أن السورة حتتود على الكًري الذد مل أورده

املفردة مع السياق. فامليل إىل اختيار مفردة على أخرى لسبيني سب  داللي وسب  
لسورة تناسيب أو مشاكلة لفكرة النص اووىل. وإن كان هلذا تفسري فإن متعلق مبحور ا

وهو الدخول واخلروج. فمن أسرار التناس  يف القرآن أن السورة تتماهى مع رورها 
 العام. 
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 ةــامتاخل

املرتضوى املبعووث    ملسو هيلع هللا ىلصوالصالة والسالم على الرسوول  , احلمد هلل بدءًا وختامًا
بالرسالة الت ارتضاها اهلل لنا. وبعد. فقد حاولحم هذه الدراسة إظهوار موا خفوي مون     

سياق سورة اإلسراء. وقد انتهحم إىل أن )ثنائية الدخول واخلروج( كانوحم  عالقات يف 
وأن موا  , مفتاحًا نصيًا تلتئم خلفه كل موضوعات السورة عرب آلية التوداعي السوياقي  

ي هر للقارئ للوهلة اووىل من خروجات وانتقاالت سريعة بني موضوعات السوورة  
ته. وقد بينحم الدراسة العالقة بني سياق وإمنا له آلية مجالية تنضود حت, ليسحم بال راب 

أو دراسة الونص  , اإلخبار وسياق اومر والنهي وسياق االمتنان. حتقيقًا لفكرة النصية
 ككل متكامل ال كأجزاء منفصلة. 

كما أظهرت الدراسة خفايا التناس  العميق بني وحودات املعنوى يف السوورة.    
 كفار قريش يف تبادل أدوار العلو وحاولحم الرب  بني قصص اليهود وبني فرعون وبني

والذل عرب استقراء ملا وراء السياق احلريف. كما قدمحم تعلياًل أسلوبيًا لنوزوع اوفعوال   
يف سورة اإلسراء حنو الصيغة احلركيوة املتعلوق بالودخول واخلوروج متابويًا موع روور        
السورة. ون رًا لضويق املسواحة فقود ضوربحم الوذكر صوفحًا عون وجووه كوًرية مون           

 كتاب.  تتم هلا دراسة موسعة عربأن  -بعد توفيق اهلل -التقاطعات يف هذه السورة آماًل 

وقد تبّدى للقارئ عالقوة روور السوورة بامسهوا وعالقتوه بالًنائيوة )الودخول        
واخلروج( وعالقة ذلك كله بقصص بين إسرائيل وتصدرها ملستهل السورة وملقاطعها 

ودوار املتبادلة الت لعبها بنوو إسورائيل يف رطوات    وكان ذلك سببًا إلظهار ا, اخلتامية
 حياتهم. 
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 .22٠٨ص  -4ج, هو 1412 -, 17ل
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, بل وحلقهم عنودما  عليه السالم خيرج بين إسرائيل من مصر, وقد كان هذا هو مطل  موسى

 . ان ر يف سبيل هذا اخلال   عبد الرحيم خوري ملسو هيلع هللا ىلصهربوا, وكذلك فعل كفار قريش من رمد 
, "من سوورة اإلسوراء   1٠3َتِفزَُّهْم " يف اآلية دراسة نقدية لتأويل معنى " َيْس, اهلل عمر الشريف

اجمللود التاسوع   , )سلسلة الدراسات اإلسوالمية( , غزة, حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية
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http://library.tafsir.net/scholar/1902
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 إبراهيم الدين بدر محدي. د

 القاهرة جامعة – العلوم دار كلية

 اجملمعة جامعة – باجملمعة الرتبية كلية





 إبراهيم الدين بدر محديد. 

 57                                                           م2017 –هـ 1438 – التاسع عشرالعدد  

 

ة )ِفَعال( بيَن املفرد والجمع في القرآن الك
َ
 ريمالّتداخل الّداللّي في ِصيغ

 إبراهيم الدين بدر محدي. د

 املستخلص:  

منن  ، ومنن أواان مانادر الفعنل الي  ني    ؛ فهي )ِفَعال(تتعدد دالالت صيغة 
يف مجنو  التكرين    ، وهي  ئ يف األصواتجتو، األواان القياسية ملاادر الفعل الرباعي

 انِهَجن ، وقد تنتتي الكلمنة سفرينها مفنردمجا ومجنَع تكرين ، مينل        من أواان مجع الكيرة
 . ِدَلاصو

وقد َحَاْرُت مجيع الكلمات الن  جنا ت يف القنرآن علنه هنصي الانيغة،  نم        
، ومنهنا منا   مجنع تكرين    ا، ومنها ما جا مفردمج َتَناَوْلُت بعضها بالدراسة، فمنها ما جا 

 ، ومنها ما جا بالتا  املربوطة اخمتوممج ، ومنها ما جا حمتمً  للمفرد وجلمع التكري  جا 
 . عن عاصم ٍصْفال( يف قرا ات أخرى غ  رواية َح)ِفَع صيغةعله 

وي حظ أن بعض الكلمات يتتي مفردمجا يف موضنع، ومجنع تكرين  يف موضنع     
آخر، وبعضها حيتمل األمرين يف املوضع سفرين،، علنه اخنت   يف درجنة َقُ نول ِ َلنا       
االحتمالني، وبعض مجع التكري  حيتمل أن يكون أل ينر منن مفنرد، إمنا يف املوضنع      

 فري،،  ما يف )ِخَلال(، وإما يف مواضع متعددة،  ما يف )ِرَجال(. س
وقد بدا واضحمجا أ ر الريياق ومراعاة القاعدة النحوية يف توجي، بعض الكلمات 

ومل َتْخنُل بعنض   ،  ما يف )ِإَمام( و)ِخَانام( و)ِخَلنال(،   عله أسها مفرد أو مجع تكري 
ا ( عله أسها مجنع  توجي،  لمة )ِعَشوذلك  ما يف غ  مق ول،  التوجيهات من تكلُّف

 .مجع )َ اِتب(عله أسها  )ِ َتاب( ، وتوجي،  لمةاٍش()َع
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Semantic overlap for the form of (Fi'a'al) in the Holy 

Quran between the singular and the plural 

D. Hamdy Badr- Eldin Ibrahim 
College of Dar Al Uloom, Cairo University 

College of Education, Majmaah University 

 

Abstract:  

The phonemic verb pattern of (fi'a'al) is one of the trilateral 

verb's . It is also one of the standard phonemic verb pattern of 

quadrilateral which has been found in phonemics and exaggeration 

as well. Additionally, Arabic phoneticians and grammarians 

consider it in the broken plural as the plural of multitude, and the 

rooted morphological word comes as singular and the broken plural 

as well. , for instance,/ hijjan/ and/ dillas./  

In the current study the researcher aims at collecting all the 

intended words of above-mentioned phonemic patterns that come in 

the Holy Quran. Also, the researcher aims at casting new light 

critically on the singular words which come in such measures and 

words that come as the plural of multitude and some possible come 

in two forms as singular and plural of multitude which end with 

linked (ta) besides some which come in the phonemic verb pattern 

of fia'al in other Qira'at ( The recitations) rather than Hafs from 

Asim the scholar of Quranic recitations.  

It has been noted that some words come as singular in a 

certain position and a broken plural in the other. Moreover, some 

words may take the two cases in the same position besides they 

may be differ in their acceptability of the two possible cases. 

Additionally, some broken plurals may be used for more than one 

singular , either in the same position , such as in the morpheme 

(khilal) or in several position such as in the morpheme (rjal).  
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 It is clear that, the effect of the linguistic context and 

syntactic formula which play a role in considering some words as 

singular or broken plural, for example, (imam,khisam, khilal). 

Moreover , some levelings are not free from an unacceptable 

constraint, for instance, the morpheme (isha) which is considered as 

plural of the morpheme(a'ash) and the consideration of the 

morpheme (kitab) as plural of the morpheme (katib). 
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 ة:مقدم

)ِفَعال( بكرير الفا  وفتح العني من أواان ماادر الفعل الي  ي، وهنو غالنب   
وهنو منن األواان القياسنية    ، يف الشِّراد َواْلِهَياِج وش ه،،  اْلِفرار والشِّماس واجِلمنا  

ملاادر الرباعي فقد جا  ماندر  نّصب علنه ِ نَصاب، وجنا  ماندر ضناَرَب علنه         
 ِضَراب. 

ضمجا، وذلك  الزِّمار َواْلِعَرار، َوهو قياس من غ  املانادر  وجي ئ يف األصوات أي
، ايف وقت َحْيُنوسة احلدث،  الِقطا  واجِلداد واحِلااد، وهو غالب يف الريِّنمات أيضمجن  

 . (1) اْلِعَ ط َواْلِعَراض واجِلَناب واْلِكَشا 

وي، وتريتعمل هصي الايغة مبعاٍن متعددة، منها: مفعول،  ما يف ِإَلن، مبعننه منتل   
وِ َتاب مبعنه مكتوب، و صلك ِبرَياط وِبَنا  وِدَهاق وِغَراس وِفَراش وِلَ ناس وِمنَزاج،   

)وِسنَقاَية(. وفاعنل أو    ا َطن وِغ وِخَيناط  ارَمن ِخ ،  منا يف اآللة ال  حيال بها الفعلو
 . (2)مفعول  ما يف ِحرَياب وِصَراط

تدل عله أ ير منن  ال   يف مجو  التكري  من أواان مجع الكيرة، وهي )ِفَعال(و
، منهنا:  (4)"وهو مقيس يف مفردات  ي ة األواان، وأشهرها    ة عشر واسمجنا "، (3)عشرة

َفْعل وَفْعَلة امسني، حنو: َ ْعب وِ َعاب وَ ْوب وِ َيناب وَقْانَعة وِقَانا ، أو َوْصنَفْيِن     
 أو حنو: َصْعب وِصَعاب وَصْعَ ة وِصنَعاب، وَفَعنل وَفَعَلنة منامل يكنن المهمنا معنت ً       

مضاعًفا، حنو: َجَ ل وِجَ ال وَجَمل وِجَمال وَرَقَ ة وِرَقاب وَ َمرة وِ َمار، وِفْعل وُفْعل، 
حنو: ِذْئب وِذَئاب وُرْمح وِرِما ، و ل صفة عله َفِعيل مبعنه َفاِعنل مقنسنة بالتنا  أو    

ووصف  جمردة عنها،  َكِريم وِ رام وَ ِرمية وِ رام وَمِريض وِمراض وَمِريضة وِمراض،
عله َفْعَلان أو َفْعَلاسة أو َفْعَلنه، حننو َعْطَشنان وِعَطناش وَعْطَشنه وِعَطناش وَسْدَماَسنة        
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وِسَدام. وهو ُمْلَتَزٌم يف  ل وصف عله َفِعيل أو َفِعيلة معتل العني حننو َطِوينل وِطنَوال    
 . (5)من مجو  التكري  ال  هلا مفردات  ي ة غ  قياسيةوهو وَطِويلة وِطَوال. 

وقد يّتفق لفظ احلرو  وخيتلف معناها، وذلك حنو قنوهلم: ِدْر  ِدالص وَأْدُر   
ِدالص، وساقة ِهجان وُسوق ِهِجان؛ وذلك ألن العرب َ ريََّرْت ِفَعااًل عله ِفَعنال،  منا   

 .  (6)َ ريََّرْت َفِعيً  عله ِفَعال، حنو َ ِريم وِ َرام وَلِئيم وِلَئام

)ِفَعاَلة( فهو من مانادر الي  ني الغال نة يف احِلنَر      أما املختوم بالتا  املربوطة 
الو الة والّداللة والوالية، ووش هها،  الاِّياغة َواحِليا ة واخِلياطة والتِّجارة واإِلمارة، 

 .(7)وقد تكون التا  يف اجلمو  لتت يد اجلمعية حنو ِحَجارة وِجَماَلة

،  تّسهم (رجٌل َعْدٌل)، و(ْوٌرماٌ  َغ)وَصف باملاادر م الغًة،  ما قالوا: قد ُيو
؛ وذلك نَّه وال ُيْجَمعَيواملادر ال ُي، جعلوا املوصو  ذلك املعنه لكيرِة ُحاول، من،

، مص رمجا ومؤسيمجا التينية واجلمعو املينه بل ُيع َّر بلفظِة الواحد عنألس، ليس امسمجا حمضمجا، 
ْوٌم وامرأتان َصْوٌم وسريوة رجٌل َصْوٌم ورج ن َصْوٌم ورجاٌل َصْوٌم وامرأة َصفيقال: 

 ڄچ  َصْوٌم، و صلك َعْدٌل وِفْطٌر وِرضمجا وَدَسٌف وَضْيٌف وَخْاٌم؛ قال اهلل عز وجل:

( دّل عله أن املراد چ، فقول، عز وجل)(8)چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

، وقد جيوا أن (9)چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ باخلام: اخلاوم، وقال:

 ںچ وُيَؤسَّث،  ما يف قول، تعاىل: ْجَمعُيونَّه َيُيُيْصَهَب باملادر مصهب األمسا  ف

؛ فينَّه اخَلْام ألس، أرد فريقني من املريلمني والكفار، (10)چڻ ڻ ڻ ں

، أراد أصوات ال هائم والناس َفَجَمَعُ، (11)چيث ىث مث جث يتچ  وقول،:
 . (12)الخت ف،
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مجنع  علنه  فنرد، و دالنة علنه امل  )ِفَعنال( يف القنرآن الكنريم     صيغة توقد جا 
؛ ولصلك تناولت 13بالتا  املربوطة ةخمتوم تللمفرد واجلمع،  ما جا  ةملتكري ، وحمت

 هصي الايغة من خ ل    ة م احث:

عله ِصيَغة )ِفَعنال(، وينقرينم   يف القرآن الكريم  الكلمات ال  جا ت :امل حث األول
 إىل:

 الكلمات ال  جا ت مفردة. -أ 

 الكلمات ال  جا ت مجع تكري . -ب 
 لًة للمفرد ومجع التكري .الكلمات ال  جا ت حمتم -ج 

 )ِفَعاَلة(. الكلمات ال  جا ت خمتومة بالتا  املربوطة :امل حث الياسي

( يف قنرا ات أخنرى   ةِفَعاَل)أو ِفَعال ِصيَغةالكلمات ال  جا ت عله  :امل حث اليالث
 . غ  رواية حفص عن عاصم
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 )ِفَعال(:   على ِصيَغةيف القرآن الكريم  : الكلمات اليت جاءتاملبحث األول

 عله حرو  املعجم:  مرت ًة ي الايغةصعله هالكلمات ال  وردت يف القرآن الكريم 

 -ِبَلاد -ِبَغا  -ِبَغال  -ِبرَياط  -ِبَدار  -ِبَحار -ِإَياب  - ِإَساث -ِإَمام -ِإَما  -ِإَل، 
 -ِجَهناد  - ِجَمنال  -ِجَفنان   -ِجنَدال   -ِجنَدار  -ِجَ اي  -ِجَ ال  -ِ َياب -ِ َقال  -ِبَنا  

ِخَاام  -ِخَتام  -ِحَمار  -ِحرَيان -ِحرَياب  -ِحَداد -ِحَجاب -ِحَ ال  - ِجَياد -ِجَهار 
 -ِدَيار -ِدَهان -ِدَهاق  -ِدَما   -ِخَيام  -ِخَياط  -ِخَلال  -ِخَلا  -ِخَفا  -ِخَطاب -

 -ِرَهنان   -  ِرَمنا  -ِرَ اب -ِرَقاب  -ِرَعا   -ِرَحال -ِرَجال  -رباط  -ِرَئا   -ِذَرا  
 -ِشَهاب  -ِشَمال  -ِشَقاق  -ِشَفا   -َشَداد -ِشَتا  -ِسَمان  -ِسَرا  -ِسَراج  -ِرَيا  

 ِعَجا - ِعَ اد -ِظَلال -ِطَ اق -ِضَيا   -ِضَعا   -ِضَرار  -ِصيام -ِصَراط -ِصَحا  
 -ِفنَرار   -ا  ِفندَ  -ِفَجاج  -ِغَلاظ -ِغَطا   -ِعَماد -ِعَقاب  -ِعَظام  -ِعَشار - ِعَشا -

 -ِلَ ناس   -ِ َفات -ِ َرام - ِ َتاب-ِقَيام  -ِقَااص  -ِقَتال  -ِفَاال  -ِفَراق  -ِفَراش 
 -ِسَدا   -ِمَهاد -ِمرَياس  -ِمَزاج  -ِمَرا   -ِمَداد  -ِمَحال  -ِلَواذ -ِلَقا   -ِلرَيان  -ِلَزام
 ِوَفاق.  -ِوَعا   -ِسَكا   -ِسَفاق  -ِسَعاج -ِسرَيا 

 هصي الكلمات:  حوللي دراسة وفيما ي

 )أ( الكلمات ال  جا ت مفردة: 

 .)ِحرَياب( -1

ماندر،   (حريناب ) لمنة  : (14)چ چ چ چ ڃ ڃ ڃچ  يف قول، تعاىل:
 وامُلراد باملادِر احملاس ُة أو العدُّ واإِلحااُ ، والن يب من اجلار واجملرور واملضا  إلي،

 خيتلف توجيه، حبريب ما يتعلق ب،:   چچ چ چ
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 ان من صفاِت األفعاِل، تقديُرُي: واهلل يراق راًقا غنَ    (ڃ)علق بالفعل فإذا ت -أ 
حرياب، أي: غ  ذي حرياب، أي: أس، ال ُيْحرَيب وال ُيْحَاه لكيرِتِ،، فيكوُن يف 
حملِّ ساٍب عله أس، سعٌت ملادٍر حمصوٍ . أو يكون التقدير: يراُق َمنْن يشنا  وال   

 حرياَب عله الراِق. 

 نان منن صنفاِت الفناعلني،      (اهلل)العائد عله اسنم اجل لنة    وإذا تعلق بالفاعل -ب 
فنن  ، والتقديُر: واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بنل متفضنً  أو غنَ  حاِسنٍب، أي: عناد      

، وال حرياَب للرااق، واقٌع موقَع اسِم فاعٍل من حاَسب أو من َحرَيَب (حرياب)
حاَسَب، أي: اهلل يراُق غَ  وجيوُا أن يكوَن املادُر واقعًا موقَع اسِم مفعوٍل من 

ُمَحاَسٍب أي: ال حياس ، أحٌد عله ما ُيْعِطي، فيكوُن املادُر يف حملِّ سانٍب علنه   
 احلاِل من الفاعل. 

 اَن من صفاِت الفاعلني أيضمجا، والتقنديُر: واهلل ينراُق   ( َمْن)وإذا تعلق باملفعول  -ج 
ٍد علي،، أي: إنَّ املراوق ال َمْن يشا  غَ  حماَسٍب أو غَ  حمريوٍب علي،، أي: معدو

حياِسُ ُ، أحٌد، أو ال َيْحرُيُب علي، أي: ال َيُعدُّ. فيكوُن املاندُر أيضنًا واقعنًا موقنَع     
اسِم مفعوٍل من حاَسَب أو َحرَيَب، أو يكوُن علنه َحنْصِ  مضناٍ  أي غنَ  ذي     

كنوَن  حرياب أي: حماس ة، فاملادُر واقٌع موقَع احلاِل، وحيتمل يف هصا الوجِ، أن ي
املعنه أس، ُيْرَاق ِمْن حيُث ال َيْحَترِيُب، أي: من حينث ال يظننُّ أن يتتَين، النراُق،     
والتقننديُر: يراُقنن، غننَ  حمترِيننب ذلننك، أي: غننَ  ظننان  لنن،. وال حرينناَب علننه   

 . (15)املراوق

( عدَم احملاَسن ة أو  واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بل متفضً ) الياسي التقديُروقد أفاد 
قال احلرين: ما من أحد إال وهلل علي، ت عنة يف سعمن، غن     اجملاااة بالعقوبة؛ وهلصا عدَم 
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 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ  :قننال اهلل تعنناىل فننإن؛ سننليمان بننن داود علينن، الرينن م 

يف اخلرب: إن آخر األس ينا  دخنواًل    َيِوما ُر ّدَر، واحتج القرطيب بصلك يف (16)چېئ
يدخل اجلنة  من أس، َيِوُرما و، لك، يف الدسيااجلنة سليمان بن داود علي، الري م ملكان م

ألس، س حاس، إذا  ان عطاؤي ال ت عنة فين، ألسن، منن     وذلك ا؛ بعد األس يا  بتربعني خريًف

 ىئ ىئ ېئچ  :طريق املنة، فكيف يكون آخر األس يا  دخواًل اجلنة، وهو س حاس، يقنول 

 . (18)فلصلك مل تكن علي، ت عة؛ (17)چی ی ىئ

 .)ِخَلاَ ( -2

 (19)چڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ :يف قول، تعاىل (َ َ ِخ) لمة 
 حتتمل    ة أوج،: 

أن تكون مادرمجا فيكون مناوبمجا عله أس، مفعول مطلق لفعٍل مقدٍر مدلوٍل علي،  -أ 
 ؛ ألس، يف معنه ختلَّفوا، أي: ختلفوا ِخَلاَ  رسول اهلل. (َمْقعدهم)بقول،: 

إما َمْقعد، أي: َفِرحوا ألجل أو تكون مفعواًل من أجل،، والعامل في،: إمَّا َفِرَ ، و -ب 
خمالفتهم رسول اهلل حيث مضه هو للجهناد وَتَخلَّفنوا هنم عنن،، أو بقعنوِدهم      

 ملخالَفتهم ل،. 

وحتتمل أْن تنتاب عله الظر ، أي: َبْعَد رسول اهلل. ُيقنال: أقنام ايند ِخَلناَ       -ج 
 .(20)القوم، أي: ختلف بعد ذهابهم

قول القائل: "خالف ف ن ف سمجا فهنو  وقول،: )ِخ  (، مادر من قال الطربي: "
،  ما يقنال: "قاتلن، فهنو يقاتلن،     (ِفعال)خيالف، ِخ ًفا"، فلصلك جا  مادري عله تقدير 

ألن ؛ لكاست القرا ة: "مبقعندهم َخْلنَف رسنول اهلل"    (،َخَلَف)ااًل"، ولو  ان مادرمجا من َتِق
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(؛ فاَلَخ)من أس، مادر: ، ولكن، عله ما بينت (ِخ  ) ال(، ٌفَلَخ(: )،َفَلَخ)مادر 
ا  رسول اهلل(، وهي القرا ة ال  عليها قنرأة األمانار، وهني الانواب     َلرئ: )ِخفُق

 . (21)"عندسا

 (22)چڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ أمننا يف قولنن، تعنناىل:  
 (ِمْن)في عد أن يكون مادرمجا وأن يكوَن املعنه: ألقطَِّعنَّ ألجل خمالفتكم إيَّاي، فتكون 

له هصا بنفس الفعِل، بل اجلارُّ واجملرور يف حملِّ سانٍب علنه احلنال    تعليليًة، وتتعلَّق ع
 تس، قال: خمتلفًة، واملعنه: يقطع منن  نل شنق طرًفنا فيقطنع الينَد اليمننه والرِّْجنل         

ۀ ۀ ہ ہ  ڻ ڻچ  اليريرى، و صلك األمر يف قول، تعاىل:

 . (23)چہ ہ ھ
 .)ِشَفا ( -3

. (24)چڑ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڍ ڍ ڌ چ  يف قول، تعاىل:
مادٌر ُجِعل َوْصًفا م الغة، وال ُم اائدة يف املفعول؛ ألن العامَل فرٌ .  (ِشَفا )قيل إن 

 (ِلَما ِفي الاُُّدوِر)وقيل هو اسٌم ملا ُيْشَفه ب،، أْي ُيَداَوى، فهو  الدواِ  ملا يداوى، و
 . (25)متعلق مبحصو  (ِشَفا )صفة لن

 .(ِصَيام) -4
ْاَدِر، َوِقَياُس اْلَمْاَدِر الاَّْوُم، َوَقنْد َوَرَد اْلَمْانَدَراِن   الاَِّياُم اْسٌم َمْنُقوٌل ِمْن َم

غ  أن الاوم قد ورد مرة واحدة مبعنه الامت، و تسن، ملنا  نان مبعننه     ِفي اْلُقْرآِن، 

ڀ  ڀ پ پ پ پ ڀچ   الامت جي  ب، عله واسن،، وذلنك يف قولن، تعناىل:    

 .(26)چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ
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مواطن من القرآن الكريم،  لها مبعننه الع نادة   ووردت  لمة )ِصَيام( يف تريعة 
 . (27)جلمع التكري -لغًة-املعروفة، أي أسها مفرد يف مجيع القرآن، رغم احتماهلا

 ومن هصي املواضع: 

 (28)چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹچ  -أ 

 (29) چڍ ڌ ڇ ڍ ڇچ  -ب 

 (30) چخت حت ىب يب جت ىئ يئ جب حب خب مبچ  -ج 

 (31) چڱ ں ں ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳچ  -د 

 .)ِقَااص( -5

أَ َري َقّاًا وَقاياًا: َتَت ََّع،، والَقاَُّة: اجَلاَُّة، واجلمع: ِقاناٌص، والَقنصُّ   َقصَّ 
والَقَاُص: الاَّْدُر، أو َرأُسُ،، أو َوَسُط،، أو َعْظُم،، واجلمنع: ِقاناٌص، والِقاناُص:    

 . (32)تتّ ع الّدم بالَقَوُد

 وعله ذلك فالكلمة تريتخدم مادرمجا وترينتخدم مجنع تكرين ، وقند وردت يف    
 : (33)القرآن الكريم يف مواضع

 . (34)چڑ ک ک ک ڈ ژ ژ ڑچ  -أ 

 . (35)چۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ۇچ -ب 

 . (36) چژ ژ ڑ ڈ ڈ ڎچ  -ج 

 . (37) چۋ ٴۇچ  -د 
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ورغم احتمال الكلمة للجمع  ما س ق إيضاح، فإسي مل أقف عله َمْن وجََّ، أيًّا 
 من املواضع القرآسية عله ذلك، رغم وقنو  الكلمنة خنربمجا عنن اجلمنع يف املوضنعني      

األخ ين، مما ُيْغِري مبيل ذلك التوجي،، أما املوضع األول منهما فقند قينل يف معنناي:    
َواْلِإْخَ اُر َعِن اْلُحُرَماِت ِبَلْفِظ )ِقَاناٍص( ِإْخَ ناٌر ِباْلَمْانَدِر ِلْلُمَ اَلَغنِة، واْلِقَاناُص َأْن      

ُفَلناٌن َأَ نَر ُفَلناٍن ِإَذا َفَعنَل ِمْينَل ِفْعِلنِ،،        َيْفَعَل ِباْلِإْسرَياِن ِمْيَل َما َفَعَل، ِمْن َقْوِلَك: اْقنَتصَّ 
َواْلِقَااُص: اْلُمرَياَواُة، َواْلَمْعَنه: َأنَّ ُ لَّ ُحْرَمنٍة َيْجنِري ِفيَهنا اْلِقَاناُص، َفَمنْن َهَتنَك       

اناٌص َيْعِنني   ُحْرَمًة َعَلْيُكْم َفَلُكْم َأْن َتْهِتُكوا ُحْرَمًة َعَلْيِ، ِقَااصمجا، وقيل: َواْلُحُرماُت ِق
ُحْرَمَة ُ لِّ َواِحٍد ِمَن الشَّْهَرْيِن َ ُحْرَمِة اْلآَخِر َفُهَما ِمْيَلاِن، َواْلِقَااُص ُهَو اْلِمْيُل َفَلمَّا َلْم 
َيْمَنْعُكْم ُحْرَمُة الشَّْهِر ِمَن اْلُكْفِر َواْلِفْتَنِة َواْلِقَتاِل َفَكْيَف َيْمَنُعَننا َعنِن اْلِقَتناِلق وقينل يف     

: ذات قااص، وهو املقاصَّة، ومعناي: منا ُيْمِكنن   (َواْلُجُروَ  ِقااٌص)املوضع الياسي: 
 . (38)في، الِقااص وُتْعَر  املرياواة

 .)ِ َتاب( -6

أصُل هصي املنادِة الداللنُة علنه اجلمنع، ومنن،  تي نُة اجلنيَ، وَ َتْ نُت الِقْرَبنَة:          
 بعِض حروِ  اهلجاِ  إىل بعٍض. َخَرْاُتها، واجلمع ُ َتٌب. والكتابُة ُعْرفًا: ضمُّ 

إمنا ماندٌر ُسنمِّي بن،     فهنو " والكتاُب يف األصل مادٌر، وقد ُيراد ب، املكتوُب، 
عال بين للمفعول  اللِّ اس وإما ِف، املفعوُل م الغًة  اخَلْلق والتاوير للمخلوق واملاور

لكرمينة  لكن سنياق اآلينات ا  ، (39)"ب الصي هو ضمُّ احلرو  بعِضها إىل بعضْتمن الَك
رمبا يرجح أحد التوجيهني، َأْو ال يق ل التوجي، اآلخر: فممنا رجحنت فين، املاندرية     

ِ َتابنًا  )؛ فقولن،:  (40) چڱ ڳ ڱ ڳ گ گ ڳ ڳ گ گچ  قول، تعناىل: 
يف ساِ ،    ُة أوجٍ،، أظهُرها: أس، مادٌر مؤ ِّد ملضنموِن اجلملنة الن  ق َلن،،      (مَُّؤجًَّ 
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، (42)چٺ ٺچ  ،(41)چىب يب چ  ، حنو:(ب اهلل ذلك  تابمجاَ َت)فعامُل، مضمٌر تقديُري: 

ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپچ  واألمر سفري، يف قولن، تعناىل:  

يف سا ،    ة أوجن،، أظهرهنا: أسن، منانوٌب      (ِ َتاَب اهلل). فقول، تعاىل: (43) چڀ
املتقدمة ق ل، وهي قول،: "ُحرِّمت"، وساُ ، بفعنل   عله أس، مادر مؤ د ملضمون اجلملة

 . (44)أي: َ َتَب اهلل ذلك عليكم  تابمجامقدر 

ۋ ۅ  ۈ ۈ ٴۇ ۋچ  ومما رجح في، أن يكنون اسنم ذات قولن، تعناىل:    

الضم  املناوب جيوا أن يعود عله الِقْرطاس،  (َفَلَمرُيوُي)؛ قول،: (45)چ ۅ ۉ
 . (46)مبعنه مكتوب ( تاب)وأن يعود عله 

ھ ھ  ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہچ  ومما احتمل التوجيهني قول، تعاىل:

جيننوا فينن، أن  (َيننْوَم َخَلننَق)؛ فقولنن،: (47)چھ ے ے ۓ ۓ ڭ
عله أس، ُيراُد ب، املادر ال اجلية. وجيوا أن يتعلَّق باالستقرار يف اجلار  ( تاب)يتعلَّق بن 

. و نصلك يف قولن،   (48)، ويكون الكتاُب جيًة ال مادرمجا(ِفي ِ َتاِب اهلل)واجملرور، وهو 

جينوا أن   (يف  تناب )ولن،:  ؛ فق(49) چجئ ی ی ىئ ی ی ىئ ىئچ  تعاىل:
أي: أحّق يف حكم اهلل أو يف القرآن أو يف اللو  احملفنوظ، وجينوا    (َأْوَله)يتعلَّق بنفس 

 . (50)أن يكون خرب م تدأ مضمر أي: هصا احلكُم املص ور يف  تاب

ٻ ٻ پ  ٻ ٻچ  مجع  اِتب يف قولن، تعناىل:   (ابَتِ )ومن الغريب اعت ار 

، فقيل إسَّ، (52)(ِ تابمجا)وجماهٌد وأبو العالية  ؛ فقد قرأ ُأبّي(51) چپ ڀ پ پ
 . (53)مادٌر، أي ذا  تابة، وقيل إس، مجع  اِتٍب،  ااِحٍب وِصَحاب
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 )ب( الكلمات ال  جا ت مجع تكري : 

أنَّ وان )ِفَعال( يف اجلمنع خينتص بناألمور     (54)يرى الد تور فاضل الريامرائي
مور املعنوية، ويريتدل عله ذلنك بقولن،   املادية، يف مقابل اختااص وان )ُفَع  ( باأل

 :وقول،، (56)چوئ وئ ۇئچ  ، وقول،:(55)چٱ ٻ ٻچ  تعاىل:

،  ما يريتدل باستعمال القنرآن لكلمن  )ِضنَعا (    (57)چۇئ  وئ ۇئ ەئ وئچ 
و)ُضَعَفا (؛ فالضنعفا  هنم املريتضنعفون منن األت نا  والعنوام، وهنو منن الضنعف          

ڦ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ  املعنوّي،  منا يف قولن، تعناىل:   

ک ک گ گ گ گ چ ، وقول،:(58) چڃ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 . (59) چڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ وأما الضِّعا  فللضعف املادّي  ما يف قول، تعاىل:

ڍ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 . (60) چڈ ڎ ڈ ڌ ڎ ڍ ڌ

 ول، تعاىل:ويريتدّل أيضا باستعمال القرآن لكلمة )ِشَداد( للشدة املادية  ما يف ق

، واستعمال  لمة )َأِشندَّا ( للشندة املعنوينة  منا يف     (61)چې ې ې ىچ 

 . (62) چڀ ڀ پ پ پچ  قول، تعاىل:

 .)رجال( -1

 جا ت مجعمجا لن )َراِجل( يف موضعني: 
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پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ  -أ 

 . (63) چٺ ڀ
 .(64)چگ ک ک ک گ گک  ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ -ب 

وجتاٍر وتاجٍر، وِصَحاٍب وصاحب، يقال  مجع راجٍل، ميل قياٍم وقائم، (ِرَجال)و
من،: َرِجَل َيْرَجُل َرْجً ، فهو َراِجٌل، وَرُجل بوان َعُضٍد، يقولون: َرِجنَل ُفنَ ٌن، فهنو    
َرُجٌل، مبعنه مشه عله قدمي،؛ لعدم املر وب، وقيل: الراجنل الكنائن علنه رجلن،،     

ِجيٌل وُرَجاَله وَرَجاَل وأرِجَلة ماشيمجا  ان أو واقًفا، وهلصا اللفظ مجوٌ   ي ة: رجاٌل وَر
جيمع عله َراِجٍل،  مَّ  (رجً )مجع اجلمع؛ ألن  (ِرَجاٌل)، وجيوا أن يكون ... وأَراِجٍل

 . (65)جيمع راجٌل عله ِرجاٍل
 ، ومنها: (66)وجا ت مجعا لن )َرُجل( يف بقية املواضع

گ گ  ک ک ک ک گ گ ڑژ ڑ ڈ ژچ  -أ 

 . (67) چڳ ڳ
 . (68) چٺ ڀ ٺ ٺ ٺچ  -ب 
 .  (69)چپ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  -ج 

 .)ِرَهان( -2
ِرَهاٌن وُرُهوٌن وُرُهٌن مجع رْهُن، وهو ما ُوِضنَع ِعْننَدَ  لَيُننوَب َمَنناَب منا ُأِخنَص       

 . (70)ِمنَك، وامُلراَهَنُة والرِّهاُن: امُلخاَطَرُة، وامُلرياَبَقُة عله اخَلْيِل
قرأ ابن  (71) چپ ڀ ٻ ٻ پ پ پ ٻ ٻچ  ويف قول، تعاىل:

بكرير الرَّا  وألف بعد  (َفِرَهاٌن)بضم الرَّا  واهلا ، وال اقون  (َفُرُهٌن) ، وأبو عمٍرو:  ي
، وقال أبو عمرو: وإمنا قرأت فُرُهن للفال بني الرهان يف اخليل وبني مجع (72)اهلا 
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ا قال: َوَهِصي الِقَراَ ة واَفَقت املاحف، وموواختار الزَّجَّاج قرا ت، هصي ، َرْهن يف غ ها
وِرَهان َجيِّد َبالغ؛ فرهان مجع ، رَّا  فهو املختاروافق املاحف وصحَّ معناي، وقرأ ب، الُق

 . (73)وَفْعل وِفَعال مطرٌد  ي  حنو: َ ْعب، وِ َعاب، وَ ْلب وِ َ ب(، َرْهن)
 .)ِظَلال( -3

مجع  (ِظَلال) (74)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ ڀچ يف قول، تعاىل: 
وِبرام، أو مجَع ِفْعلة بالكرير، إذ ُيقال: ُظلَّة وِظلَّة بالضمِّ ،  ُحلَّة وِح ل، وُبْرمة ةُظلَّ

والكريِر فهو  ِلْقحة وِلقا ، إالَّ أنَّ ِفعااًل ال ينقاس فيها، أو مجَع ِفْعل )ِظّل( حنو: ِذْئب 
 . (75)وِذئاب، ورْيح وِريا 

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ يف قولن، تعناىل:    )ِظنّل( ويتت د أسها مجع 

َوَمْعَننه  ، رْيُجُد من ِفي الريََّمَوات َوَترْيُجُد ِظَلناُلُهمْ َأْي َي، چڃ  ڃ ڃ ڃ
ُسُجوِد الظَِّلاِل َأنَّ اللََّ، َخَلَقَها ِمنْن َأْعنَراِض اْلَتْجرَيناِم اْلَتْرِضنيَِّة، َفِهنَي ُمْرَتِ َطنةظ ِبِنَظناِم        

 ِة َوْجنِ، اْلنَتْرِض َحتَّنه َتُكنونَ    اْسِعَكاِس َأِشعَِّة الشَّْمِس َعَلْيَها َواْسِتَهاِ  اْلَتِشعَِّة ِإَله َصنَلابَ 
الظَِّلاُل َواِقَعًة َعَله اْلَتْرِض ُوُقوَ  الريَّاِجِد، َفِإَذا َ اَن ِمَن النَّاِس َمْن َيْتَبه الريُُّجوَد ِللَِّ، َأْو 

َعَله اْسنِتْحَقاِق اللَّنِ،   َيْتُرُ ُ، اْشِتَغااًل َعْنُ، ِبالريُُّجوِد ِلْلَتْصَناِم َفَقْد َجَعَل اللَُّ، ِمَياَلُ، َشاِهدمجا 
الريُُّجوَد ِإَلْيِ، َشَهاَدًة َرْمِزيًَّة. َوَلْو َجَعَل اللَُّ، الشَّْمَس َشْمرَينْيِن ُمَتَقناِبَلَتْيِن َعَلنه الريَّنَواِ      

 . (76)َبيِّنمجا َعَلْيِ، يْظهر الظّل َ اْلَماِ  َلْم َلاْسَعَدَمِت الظَِّلاُل، َوَلْو َجَعَل َوْجَ، اْلَتْرِض َشفَّاًفا َأْو َلاِمعمجا

 .)ِعَ اد( -4

مجع َعْ د، وهو الَعاِبُد املخلص هلل ع ادَة االختيار الن  أمنر اهلل بهنا يف    )ِعَ اد(: 

أما الَعْ نِد النصي   ، (78)چڳ ڳ چ  :، وقول،(77)چں ں چ  ميل قول، تعاىل:
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ة التنصلل،  هو ُمريَنقٌّ فإن مجع،: َعِ يٌد. والع ادة أبلنغ منن الع ودينة؛ ألن الع نادة غاين     
وقد جا ت  لمة )ِعَ اد( يف آيات متعددة منها قول، تعاىل: . (79)والع ودية إظهار التصلل

 . (80)چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ 

 .)ِسرَيا ( -5

اسم للَ اِلَغات، والظاهر أن َلاَمها َواٌو لظهورها يف مرادف، وهو ِسرْيَوان (: النِّرَيا )
رْيَيان، وهي من حيث املعنه مجع سريوة أو وِسرْيَوة، وحيتمل أن تكون يا مج اشتقاًقا من الّن

پ ڀ ڀ چ  وقد جا ت يف عدة آيات منها قول، تعاىل:. (81)مجع امرأة

 . (82) چڀ

 )ج( الكلمات ال  جا ت حمتملًة للمفرد ومجع التكري : 

 .)ِإَمام( -1

اإلمام: اسم ملا ُيْؤَتمُّ ب، من رئيس وغ ي، إسرياسمجا يقتدى بقول، أو فعل،، أو  تابمجا، 
غ  ذلك حمقًّا  ان أو م طً ، أي ُيْقَاُد وُيتََّ ُع،  اإِلاار: اسم ملا ُيْؤَتَزُر بن،، ويكنون    أو

مجعمجا آلّم: اسم فاعل من َأمَّ َيُؤمُّ، حنو قائم وِقيام، وسائم وِسينام، وصناحب وِصنحاب،    
وحاّل وِح ل، وهو يف هصي احلال مجع تكرين  بلفنظ املفنرد، منن بناب در  دالص،      

الص، الواحد واجلمع عله لفظ واحد، وليس عله َحدِّ َعْدل وِرضا؛ ألسهم ودرو  د
 . (83)قالوا: إَماَمان

 : (84) لمة )ِإَمام( يف القرآن س ع مرات ردْتووقد 
 . (85) چے ے ۓ ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ۀ ہچ  -أ 

 . (86) چېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۈئچ  -ب 
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 . (87) چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ  -ج 

 . (88) چۀ ڻ ڻ ڻ ۀچ  -د 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ  -ي 

 .  (89)چے

 . (90)چەئ ې ى ى ائ ائ -و 

 ھ چ إال يف املوضع الريادس (91)ومل خيتلف أحد يف أن تلك الكلمة مفرد

وذلك ألن املواضع األخرى قد حكم الريياق باإلفراد ال غن ؛ فقند    چے ے
وجنا ت يف حكنم اخلنرب     چەئ ائ ائ چ ،چڍ ڌ ڌ  چ جا  سعتها مفردمجا:

 صلك بوقوعها حااًل منن  و ،چے ے ۓ ھ چ عن املفرد بوقوعها مفعواًل  اسيمجا:
 . چېئ ېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۈئچ املفرد:

فإن س ب اخلن    ؛ چے ے ھ چ: أما املوضع الصي اْخُتِلَف في،
يرجع إىل أن الكلمة مفرد يف مشهور الك م ويف املواضع القرآسية املشار إليهنا، وأسهنا   

(؛ ھجا ت يف اآلية الكرمية يف حكم اخلنرب عنن اجلمنع )الضنم  املتانل يف:      
وقوعها مفعواًل  اسيمجا، ومطابقُة اخلرب للم تدأ يف العدد )اإلفراد والتينية واجلمع( وذلك ب

واج ةظ؛ فلم يكن ُبدٌّ من سلو  أحد طريقني: اعت نار  لمنة إمنام مجعمجنا حتنه تتحقنق       
 املطابقة، أو التتويل مبا ُيرَيوِّغ اإلخ ار باملفرد عن اجلمع. 

 : (92)ملفرد عن اجلمعُغ اإلخ ار باأما التتوي ت ال  ُترَيوِّ

ے چ  جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا إلرادة اجلنس، ولعدم الل س،  ما يف قول، تعاىل: -أ 

 . (94)چۇئ ۆئ ۆئ  وئ ۇئچ  ، وقول،:(93)چۓ ۓ
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الدعا  صادر بطريق االسفراد؛ فع ارة  ل واحد: اجعلين للمتقني إماما؛ فالك م  -ب 
غ ي لقاد اإلجياا،  عله التوايع، وُحِكَيْت ع ارات الكل بايغة املتكلم مع

، قال أبو الريعود: (95) چۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻچ   قول، تعاىل:
وأس، ، مداَر الكلِّ صدوُر هصا الدُّعا  إما عن الكلِّ بطريق املعيَِّة وأست خ ٌ  بتّن"

ك باجتماعهم يف جملٍس واحٍد نفما ظ، ة اجتماِعهم يف عاٍر واحٍدلحمال الستحا
وإما عْن  ّل واحٍد مْنُهم بطريق تشريك غ ي يف  ،واتِّفاِقهم عله  لمٍة واحدة

وري عنهم بطريِق دبل الظَّاهُر ص، اوأسَّ، ليس بيابٍت َجْزممج، استدعاِ  اإلمامِة
خ  أس، ، اواجعلين للمتَّقني إماممج: وأنَّ ع ارَة  لِّ واحٍد منهم عند الدُّعا ، االسفراِد

 . (96)" للقاِد إىل اإلجيااُحكيت ع اراُت الكلِّ بايغة املتكلِّم مع الغِ 
 جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا الحتادهم واتفاق  لمتهم.  -ج 

 جا  اخلرب )إماممجا( مفردمجا ألس، مادر يف األصل  ِايام وِقيام.  -د 
 هو من الك م املقلوب؛ أي اجعل املتقني لنا إماممجا.  -ي 

 .)ِخَاام( -2

ُمَخاَصَمًة وِخَااممجا، َوَجْمُع اْلِخَااُم: َمْاَدُر َخاَصَم، يقال: خاصمت، وَخَاْمُتُ، 
َخْاٍم، ُيَقاُل: َخْاٌم َوُخُاوٌم َوِخَااٌم، َ َ ْحٍر َوُبُحوٍر َوِبَحاٍر، َواْلَتْصُل ِفي اْلُخُانوَمِة  

 . (97)التَّْعِميُق ِفي اْلَ ْحِث َعِن الشَّْيِ ، واملعنه: وهو شديد اجلدال والعداوة

 : (98)وقد ردت  لمة )اخِلَاام( يف القرآن مرتني

چ ڇ  ڃ چ چ چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦچ  -أ 

 . (99)چڇ 
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 . (100)چھ ھ  ہ ہ ھ ھ ۀ ہ ہچ  -ب 

وقد وقع االخت   يف املوضع األول؛ فقيل اخلاام هنا مجنع َخانم  َانْعب    
 وِصعاب وليس مادرمجا، وحينئٍص تظهر اإلضافة أي: وهو ألد الناس املخاِصمني. 

اسنم تفضنيل، وأن الضنم      (وعله الظاهر من أن اخلاام مادر، وأن )ألندّ 
)ُهَو( يعود عله )َمْن( يف قول، تعاىل: "َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُ َك َقْوُلُ، ِفني اْلَحَيناِة الندُّْسَيا"    

 تظهر مشكلة وقو  املادر خربمجا عن اجلية، وقد تعددت التتوي ت يف ذلك: 

 التتوي ت املتعلقة بالضم  )ُهَو(:  واًل:أ
 من األوِل أي: وخااُم، أشدُّ اخلااِم. يف الك م حصٌ   -أ 
"هو" ليس ضمَ  "َمْن"، بل ضمُ  اخلاومة، يفريِّرُي سنياُق الكن ِم، أي: وخاناُم،     -ب 

 أشدُّ اخلاام. 

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦچ  يف قول، تعاىل: (قول،)"هو" ضم  املادر الصي هو  -ج 

 ، وقول، ِخاام.  چ ڄ ڄ ڃ

 ّد(: التتوي ت املتعلقة باسم التفضيل )أل  اسيمجا:

هنا ليرَيْت للتفضيِل، بل هي مبعنه َلديُد اخِلاام، فهنو منن بناِب إضنافِة      (أْفَعُل) -أ 
 الافِة املش هِة. 

 التتوي ت املتعلقة باملادر )اخلاام(:   اليمجا:
 ُأريد باملادر اسُم الفاعِل  ما ُيوَصُف ب، يف قوِلهم: رجٌل َعْدٌل.  -أ 

 ي اخلاام. يف الك م حصٌ  من الياسي: أي وهو أشدُّ ذو -ب 
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، (يف)ليس من باِب ما ُأضيف َأْفَعل إىل ما هو بعضن،، هني إضنافةظ علنه معننه       -ج 
  قوهلم: َ ْ ُت اْلَغْدِر. 

 . (101)جعل اخلاام ألّد عله امل الغة -د 

ويف صنحيح  ، اجلدال ال جيوا إال مبا ظاهري وباطنن، سنوا    ويؤخص من ذلك أن
وسلم: "إن أبغض الرجنال إىل   مريلم عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صله اهلل علي،

 . (102)م"ِااخَل اهلل األلّد

 .)ِخَلال( -3

)ِخَلال( تتتي مفردمجا  ِحَجاب ومجعمجا  ِج ال، واملفرد يتتي مادرمجا مبعنه امُلخالَّنة  
وهي املااح ُة، يقال: خاَلْلُت، ِخ اًل وُمَخالًَّة، وامسمجا مبعنه َوْسط، واجلمنع حيتمنل أن   

 خليل.  ُبْرَمة وِبرام، أو َخَلل حنو: َجَ ل وِج ال، وَجَمل وِجمال، أوُخلَّة، حنو: يكون مفردي 

، وقنع التوجيهنان يف   (103)وقد وردت الكلمة يف القرآن الكنريم اناسَي منرات   
 أربعة منها، وهي: 

، فقيل: اخِل ل: امُلخالة، وهي (104)چۆ ڭ ۇ ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  -أ 
األخفَ: ِخ ل مجع لن "ُخلة"، حنو  امُلااح ة، يقال: خاللت، ِخ اًل، وخمالَّة، وقال

 . (105)ُبرَمة وِبَرام، وقيل: هو مجع خليل، يقال: خليل وَأِخلَّة وِخَلال

، فقيل: هنو حمتمنٌل لنوجهني: أحندهما: أسن، مجنُع       (106)چڳ ڱ ڱچ  -ب 
 . (107)أس، اسٌم مفرٌد مبعنه وْسٍطخلٍل؛  ِج ال يف ج ل، ومجال يف َجمل. والياسي: 

، فقيل: هو مفرد  حجاب أومجنع  ِجَ نال   (108) چ ۉ ۋ ۅ ۅ ۉچ  -ج،د
وُتْرَوى عن أبي عمرو  -، ويؤيد األول قرا ة ابن مريعود والضّحا  (َجَ ل)مجع 
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واحند   (لَلن َخ)جينوا أن يكنون   "باإلفراد. قنال أبنو الفنتح:     (ِمْن َخَلِلِ،) -أيضمجا 
ً ، َلن َخ ال واحدمجا َعاَقَبَلِخ ل،  َجَ ل وِج ال، ودار وِدَيار. وجيوا أن يكون ِخ

  .(109)" الَغَرا  والِغَرا ، والَاَله والاَّ  

 ومل أقف عله خ   يف املواضع األربعة األخرى، وهي: 

  . (110)چې  ۅ ۉ ۉچ  -أ 

 . (111)چک گ گ گ چ  -ب 

 . (112)چېئ ىئ ىئ چ  -ج 

 . (113)چں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ  -د 

 .)ِدَهان( -4

 : (114)وردت  لمة )ِدَهان( يف القرآن الكريم مرة واحدة

. وهو اسُم مفرد ما ُيْدَهُن بن،  (115)چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ 
 . (116) اجِلزام واإِلدام، أو مجُع ُدْهن حنو: ُقْرط وِقراط، وُرْمح وِرما 

 .)ِرَباط( -5

َرْبُط الفرس: شدُّي باملكنان للحفنظ، والرِّبناُط وامُلراَبطنُة ُم امنُة َ ْغنِر الَعنُدوِّ،        
ْعنداُدها، وَأصنل، َأن َينْرِبَط  نلُّ     واإِلقامُة عله ِجهاِد العدوِّ باحلرب، وارِت اُط اخليل وِإ

واحد من الَفريقني خيَل، يف َ ْغٍر  لٌّ منهما ُمِعّد لااح ،،  م صار لزوُم اليَّْغنِر واملقنام   
 في، ِرباطا، والرِّباُط امُلواَظ ُة. 
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 ، وذلك يف قول، تعاىل:(117)وقد وردت الكلمة يف القرآن الكريم مرة واحدة

 جوَّاوا في،: قد و. (118)چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅچ
 حنو: صا  ِصياحمجا.  (َرَبط)أن يكون مادرمجا لن  -أ 

، َأي الَاَم، ومعنه املفاعلة أنَّ ارت اط اخلينل يفعلن،  نلُّ    (َراَبَط)أن يكوَن مادَر  -ب 
ِصيَغُة ُمَفاَعَلٍة ُأِتَي ِبَهنا  ، أو هو واحد لفعل اآلخر، ف ابط املؤمنون بعضهم بعضمجا

ُدلَّ َعَلنه َقْانِد اْلَكْينَرِة ِمنْن َرْبنِط اْلَخْينِل ِلْلَغنْزِو، َأِي اْحِتَ اُسنَها         ِلَت؛ ُهَنا ِلْلُمَ اَلَغِة
 . َوَرْبُطَها اْسِتَظارمجا ِلْلَغْزِو َعَلْيَها

أن يكون امسمجا للخيل ال  ُتْرَبُط يف س يل اهلل، وجيوا أن ُيرَيمَّه بالرباط الصي هو  -ج 
 مبعنه املرابطة. 

 ب، الِقْربُة والدابُة وغ هما. أن يكون امسمجا ملا ُتَشدُّ  -د 

 أن يكون امسمجا للمكان الصي خيّص بإقامة حفظة في،.  -ي 
 أن يكوَن مجَع َرِبيط، يعين مبعنه مربوط،  َفِايل وِفاال.  -و 
أن يكوَن مجَع ُرُبُط واحدها َربيطظ، أي أس، مجع اجلمع، والعرب ترينمي اخلينل ِإذا    -ا 

 ا. ُربطت باأَلفنية وُعِلَفْت ُرُبًط
ون مجعمجننا لننن )َرْبننط( مانندر َرَبننط َيننْرُبط، حنننو َ ْعننب وِ عنناب، وَ ْلننب  أن يكنن -  

 . (119)وِ  ب

ائ ائ ەئ چ ولعل املعنه الياسي هو األسريب؛ وذلنك لقولن، تعناىل:   

َأْمٌر َلُهْم ِباْلُمَراَبَطِة، َوِهَي ُمَفاَعَلةظ ِمَن الرَّْبِط، َوُهَو ؛ وهو "(120)چوئ وئ  ەئ
اْلِجَهاِد َخْشَيَة َأْن َيْفَجَتُهُم اْلَعُدوُّ، َأَمَر اللَُّ، ِبِ، اْلُمرْينِلِمنَي   َرْبُط اْلَخيل للحراسة ِفي َغْيِر



 واجلمع يف القرآن الكريم الّتداخل الّداللّي يف ِصيَغة )ِفَعال( بنَي املفرد 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          80

ِلَيُكوُسوا َداِئممجا َعَله َحَصٍر ِمْن َعُدوِِّهْم َتْنِ يهمجنا َلُهنْم َعَلنه َمنا َيِكينُد ِبنِ، اْلُمْشنِرُ وَن ِمنْن         
 . (121)"ُمَفاَجَتِتِهْم َعَله ِغرٍَّة

 .)ضيا ( -6

َوُهَو اْسٌم ُمْشَتقٌّ ِمَن الضَّْوِ ، ، نُّوُر الريَّاِطُع اْلَقِويُّ، ِلَتسَُّ، ُيِضيُ  ِللرَّاِئيالضَِّياُ : ال
َوالنُّنوُر: الشُّنَعاُ ، َوُهنَو    ، َوُهَو النُّوُر الَِّصي ُيَوضُِّح اْلَتْشَياَ ، َفالضَِّياُ  َأْقَوى ِمَن الضَّنْو ِ 

مُّ ِمَن الضَِّياِ ، َيْاُدُق َعَله الشُّنَعاِ  الضَّنِعيِف َوالشُّنَعاِ     ُمْشَتقٌّ ِمِن اْسِم النَّاِر، َوُهَو َأَع
اْلَقِويِّ، َفِضَياُ  الشَّْمِس ُسوٌر، َوُسوُر اْلَقَمِر َلْيَس ِبِضَياٍ . َهَصا ُهَو اْلَتْصُل ِفي ِإْطَلاِق َهنِصِي  

ِض َهِصِي اْلَكِلَماِت ِفني َمْوِضنِع َبْعنٍض    اْلَتْسَماِ ، َوَلِكْن َيْكُيُر ِفي َ َلاِم اْلَعَرِب ِإْطَلاُق َبْع
 . (122)آَخَر ِبَحْيُث َيْعرُيُر اْسِضَ اُطُ،

 (123)چۈ ۈ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆچ  و لمة )ِضَيا ( يف قول، تعاىل:
كون مادرمجا، وُجِعل سفَس الكو ب م الغًة،  ما يقال للكريم: إس، َ َرٌم ت تمل أنحْت

 رَيْوط  (ضو )كوَن مجع تتمل أن حتو أو عله َحْص  مضا  أي: ذات ضيا .، َوُجوٌد
 . (124)وِسياط، وَحْوض حياض

 .)ِطَ اق( -7

 : (125)وردت هصي الكلمة يف القرآن مرتني ا نتني

 .(126) چٹ ڤ ڤ ڤ ٹچ  -أ 

 .(127)چڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤچ  -ب 

اْسَتَاَب ِط اقًا عله الوصف لري ع، َفِإمَّنا َأْن َيُكنوَن َمْانَدَر َطناَبَق ُمَطاَبَقنًة      وقد 
َقْوِلِهْم: النَّْعُل َخْاُفَها َطَ ًقا َعَله َطَ ٍق، ُوِصَف ِبِ، َعَله َسِ يِل اْلُمَ اَلَغِة، َأْو َعَله َوِطَ اًقا ِل
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َحْصِ  ُمَضاٍ ، َأْي َذا ِطَ اٍق َوِإمَّا َجْمُع َطَ ٍق َ َجَمٍل َوِجَماٍل، َأْو َجْمنُع َطَ َقنٍة َ َرَحَ نٍة    
 . (128)َبْعٍض َوِرَحاٍب، َواْلَمْعَنه: َبْعُضَها َفْوَق

 .)ِعَشا ( -8

  لمة )ِعشا ( جيوا يف: (129)چٿ ٹ ٹ ٿچيف قول، تعاىل: 
 : وجهان

ظر  امان، أي: جاؤوي يف  ا: أسه-وهو الصي ال ين غي أن ُيقال غُ ي  -أحدهما  -أ 
هصا الوقت. قال أهل املعاسي: جاؤوا يف ظلمة العشا  ليكوسوا أجرأ عله االعتصار 

 بالكصب. 
 قائم وقيام، ولعل مما يشهد لصلك أس، ُيْقَرأ بضنم   (عاٍش)مجع كون توالياسي: أن  -ب 

العني )ُعَشا مج(، واألصل: ُعَشاًة، ميل: َغاٍا وُغَزاة، فُحِصَفْت اهلا  وِاينَدْت األلنف   
عوضمجا عنها،  م ُقِلَ ت األلف همزة. وما رواي عيريه بن ميمون عنن احلرينن أسن،    

: طريق (130)"، قال: ُعْشومجا من ال كا . قال أبو الفتحقرأ: "َوَجاُ وا َأَباُهْم ُعشمجا َيْ ُكوَن
ذلك أس، أراد مجع َعاٍش، و ان قياس، ُعَشاًة،  َماٍش وُمَشاة، إال أسن، حنص  اهلنا     
ختفيًفا وهو يريدها... وفي، َبْعَد هصا ضعف؛ ألن َقْدَر ما َبَكنْوا يف ذلنك الينوم ال    

 . (131)يعُشو من، اإلسريان

أنَّ الكلمة قد  -إضافًة إىل ما س ق-يف هصا القول ولعل مما يدل عله التكلف 
وردت يف املوضع الوحيد اآلَخِر ُمَحلَّاًة بتل، لكن الريياق واضح وحاسم بتسها مفرد، 

ې ې ې  ې ۉ ۅ ۅ ۉچ  وال احتمال للجمع، وذلك قول، تعاىل:

 . (132)چى
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 .)ِعَماد( -9

 ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٹچ:(133)مة يف القرآن الكريم مرة واحدةلوردت هصي الك

ُوِصَفْت َعاٌد ِبصاِت اْلِعماِد، وذاِت َوْصٌف ُمَؤسٌَّث ِلَتنَّ اْلُمَراَد  (134)چڤ ڤ ڤ ڤ 
ِبَعاٍد اْلَقِ يَلُة. َواْلِعَماُد: ُعوٌد َغِليظظ َطِويٌل ُيَقاُم َعَلْيِ، اْلَ ْيُت ُيْرَ ُز ِفي اْلَتْرِض ُتَقاُم َعَلْيِ، 

رَيمَّه ِدَعاَمًة، َوُهَو ُهَنا ُمرْيَتَعاٌر ِلْلُقوَِّة َتْشِ يهمجا ِلْلَقِ يَلِة اْلَقِويَِّة َأْ َواُب اْلَخْيَمِة َأِو اْلُق َِّة َوُي
 ِباْلَ ْيِت َذاِت اْلِعَماِد. 

 : (135)َوِإْطَلاُق اْلِعَماِد َعَله اْلُقوَِّة َجاَ  ِفي َقْوِل َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍم
 َوَسْحننُن ِإَذا ِعَمنناُد اْلَحننيِّ َخننرَّتْ  

 
 ه اْلَتْحَفنناِض َسْمَنننُع َمننْن َيِليَننناَعَلنن 

َوَيُجوُا َأْن َيُكوَن اْلُمَراُد ِباْلِعماِد اْلَتْعَلام الَِّتني بنوهنا ِفني ُطنُرِقِهْم ِلَيْهَتنِدَي ِبَهنا        
اْلُمرَياِفُروَن، أو هي اأَلْبِنَيُة الرَّفيَعُة، َجْمنُع ِعمناَدٍة، وأهنُل الِعمناِد: أهنل اأَلْخِ َينِة، أو       

 . (136)ِة الرَّفيَعِةالعاِلَي

 .)ِقَيام( -10

َقاَم َيُقوُم ِقياممجا، فهو َقاِئٌم، ومجع،: ِقياٌم، والِقَياُم والِقَواُم: اسم ملا يقوم ب، الشي  
 . (137)أي: يي ت،  العماد والرّيناد: ملا يعمد ويريند ب،

، (138)وقد جا ت  لمة )ِقَيام( مفردمجا يف مواضع، ومجع تكري  يف مواضع أخرى
 دالة عله املفرد يف اآليات التالية: فقد جا ت 

 .(139)چۈ  ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  -أ 

 .(140)چ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ  -ب 
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  .(141)چې  ۉ ۉ ۋ ۋ ۅ ۅچ  -ج 
 وجا ت مجع تكري  يف املواضع التالية: 

  .(142)چڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳچ  -أ 

 .(143)چڱ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱچ  -ب 

 .(144)چۉ ۉ  ۅ ۅ ۋچ  -ج 

  .(145)چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ  -د 
أن اجلمع عله وان مادري إمنا يؤته بن،   (146)امرائيويرى الد تور فاضل الري

للداللة عله املعنه احلقيقي للفعل،  ما يف اآليات األربع الريابقة، خب   مجع املص ر 
 قاِئِمني( فإس، مبعنه القينام بناألمر والعكنو ،  منا يف قولن، تعناىل:       -الريامل )قائمون 

 ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ  ، وقولننن،:(147)چۇئ ەئ وئ وئچ

 . (148)چڌ

 .)ِ َفات( -11

مجع َ اِفت (: ِ َفاتمجا: )(149)چڤ ڤ ڦ  ڤ ٹ ڤ ٹچ  يف قول، تعاىل:
ميل صاِئم وِصيام، وقيل هو مادر ميل ِ َتاب وِحرَياب، والتقدير ذات َ ْفت أي 

ت،  قوهلم: َفْكالشي  إذا ضم، ومجع،: وهو اسم ما ُي َتَففات: من َ والِك، (150)َجْمع
 اب مجا  األبواب، وب، استاب َأْحيا مج الضمام واجلما  ملا يضم وجيمع، يقال: هصا ال

َوَأْمواتمجا،  تس، قيل: َ اِفَتًة أحيا مج وأمواتمجا. أو بفعل مضمر يدل علي، وهو َتْكِفت. 
واملعنه: َتْكِفت أحيا  عله ظهرها، وأمواتا يف بطنها. وجيوا أن يكون املعنه: تكفتكم 

 . (151)فات اإلسسعلم أسها ِ  أحيا مج وأمواتمجا، فينتا ا عله احلال من الضم ؛ ألس، قد
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 .)ِلَزام( -12

 : (152)وردت  لمة )ِلَزام( يف موضعني من القرآن الكريم

 :(153)چڍ ڌ  ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ چ چچ  املوضع األول. 

 فقيل: جيوا يف  لمة )ِلَزاممجا(    ة أوج،: 

 َأْن يكوَن مادَر الَاَم  اخِلاام.  -أ 

 تس، آلُة اللُّزوم لَفْرِط ُلزومن،،   أن يكون وصًفا عله ِفعال مبعنه ُمْفِعل أي: ُمْلِزم، -ب 
وعله هصا فُيقال:  ان ين غي َأْن يطابق يف التينينة فيقنال: ِلنَزاَمْيِن، خبن    وسن،      

 مادرمجا فإس، ُيْفَرُد عله  ل حال. 

 . (154)أن يكوَن مجَع الِام،  ِقيام مجَع قاِئم -ج 

 :ەئ وئ  ائ ەئ ائى ى ۉ ې ې ې ېچ  أما املوضع اآلخر

ف يف أن الكلمة مادر، واملعنه: يكون العصاُب ذا ِلزام، فلم ُيْخَتَل، (155)چوئ
أي: فريو  َيْلَزُمُكم َأَ ُر تكصي كم، وهصا عقاب اآلخرة، واللِّزام: بالكريِر مادٌر 

  قول،: 
 فإمَّننا َيْنُجننَوا ِمننْن َحْتننِف أرضٍ   

 
 (156)فقنند َلِقَيننا ُحُتوَفُهَمننا ِلزاَمننا    

 .)ِمَهاد(  -13 

  .(157)چڱ ں  ڱڱ ڱ چ يف قول، تعاىل: (ِمَهاد) لمة 
 مادر مبعنه َمْهد يقال: َمَهْدُت، َمْهدمجا وِمهادمجا.  -أ 
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اسٌم مفرٌد، ُسمَِّي ب، الفراُش امُلَوطَُّت للنوُم، وهصا من بناِب النتهكم واالسنتهزاِ ،    ب -ب 
 أي: ُجِعَلْت َجَهنَُّم هلم َبَدَل ِمهاٍد َيْفنشوس،. 

 . (158)اخ وَ ْعب وِ عابمجُع َمْهد، وهو ما يوطُت للنوِم، حنو: َفْرخ وِفر -ج 

 )ِفَعاَلة(. : الكلمات اليت جاءت خمتومة بالتاء املربوطةاملبحث الثاني

خمتومنة بالتنا  املربوطنة مرت نة      ي الايغةالكلمات ال  جا ت يف القرآن من هص
 عله حرو  املعجم: 

 –ِدَراَسنة   –ِخَياَسنة   –ِحَجناَرة   –ِجَماَلنة   –ِتَلناَوة   –ِتَجناَرة   –ِبَطاَسة  –ِبَضاَعة 
 ِقَياَمة.  –ِغَشاَوة  –ِعَماَرة  -ِعَ اَدة  –ِسَقاَية  –ِاَياَدة  –ِرَعاَية  –ِرَساَلة 

 وقد تنوعت هصي الكلمات بني: 
 -ِعَ ناَدة   –ِاَيناَدة   –ِرَعاَينة   –ِدَراَسة  –ِخَياَسة  –ِتَلاَوة  –ما جا  مادرمجا )ِتَجاَرة  -أ 

 .ِعَماَرة(
 .ِقَياَمة( –ِغَشاَوة  –ِرَساَلة  –ِبَطاَسة  – ذات )ِبَضاَعة وما جا  اسَم -ب 
 .ِحَجاَرة( -تكري  ) ِجَماَلة  وما جا  مجَع -ج 
 .واسَم ذات مرًة أخرى )ِسَقاَية(، وما جا  مادرمجا مرًة -د 

 وفيما يلي دراسة ل عض هصي الكلمات: 

 .)ِجَماَلةظ( -1

 (اجِلماَلننُة). (159)چ ڳ ڳ گ ڳ گ ک گ گچ  يف قولنن، تعنناىل:
، أحُدهما: أسَّها مجٌع صريٌح، والتاُ  لتتسيِث اجلمنِع. ُيقنال: َجَمنٌل وِجمنال     فيها وجهان

 وَحَجنر وِحجنارة. واليناسي: أسن، اسنُم مجنٍع  النصِّ ارة       وِجماَلة حنو: َذَ ر وِذ نار وِذ نارة،   
 . (160)واحِلجارة
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 و )ِعَمارة(. )ِسَقاَية( -3و2

وضنع النصي ُيتَّخنص فين،     الريِّقاية موضُع الريَّنْقي والانا  والاُّنوا  بعينن، وامل    
الشَّراب يف املواسم وغ ها، وال يت الصي ُيتَّخص َمْجَمعمجا للمنا  وُيرْينقه منن، النناُس،     

 وِسقاية احلاجِّ َسْقُيهم الشراب. 

ڭ ۇ ۇ ۆ  ڭ ڭچ  وقد جا ت ماندرمجا يف قولن، تعناىل:   

، الريِّننَقاَية والِعمنناَرة مانندران مننن َسننَقه وَعَمننَر،   (161)چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۆ
اسة والِوقاية والتِّجارة، وال ُبدَّ ِمن تقدير مضا  حمصو : إمَّنا منن األول، وإمَّنا     الاِّي

من الياسي ليتاادَق اجملعوالن، والتقدير: أجعلتْم أهَل سقايِة احلناجِّ وِعمنارَة املرينجد    
 . (162)آَمَن والِعمارة  إميان َمْن آَمَن، أو  َعَمِل َمْناحلرام  َمْن آمن، أو: َأَجَعْلتم الريقاية 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ چ  وجا ت اسم ذات يف قول، تعاىل:

، وهو الاُّوا  الصي  ان َيْشَرب في، املِلنك و نان إسنا مج منن ِفضَّنٍة  ناسوا       (163)چپ
 . (164)َيكيلون الطعام ب،

ورغم أن  لمة )ِعماَرة( حتتمل األمرين فإسها مل َتنِرْد يف القنرآن إال يف املوضنع    
 إال املادرية. ، وهو ال حيتمل (165)الريالف الص ر

والِعَماَرُة: ما ُيْعَمُر ب، املكناُن، وسقنيض اخلنراب، يقنال: َعَمنَر أرَضنُ، َيْعُمُرَهنا        
ِعَماَرًة، وَعَمَر اهلُل َمْنِزَلَك ِعماَرًة، وَعَمَر الرجنُل ماَلنُ، وَبْيَتنُ، ِعمناَرًة وُعُمنورًا: َلِزَمنُ،.       

إلي، الِعَمناَرة، واْلَعْمنُر واْلُعُمنُر: اسنم ملنّدة      وَأْعَمْرُتُ، األرَض واْسَتْعَمْرُتُ،: إذا فّوضت 
ِعمارة ال دن باحلياة، واِلاْعِتَماُر واْلُعْمَرُة: الزينارة الن  فيهنا ِعَمناَرُة النوّد، وجعنل يف       

إّما منن الِعَمناَرِة    (166)چڳ ڱ ڱ ڱچ  الّشريعة للقاد املخاوص. وقول،:
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ّزيارة، أو من قوهلم: َعَمْرُت مبكان  صا، ال  هي حفظ ال نا ، أو من الُعْمَرِة ال  هي ال
أي: أقمت ب، ألس، يقال: َعَمْرُت املكناَن وَعَمنْرُت باملكناِن، والِعنَنَماَرُة )بفنتح العنني       
و ريرها( أصغر من الق يلة أو احَليُّ العظيُم، وهي اسم جلماعة بهم ِعَماَرُة املكاِن، قال 

 الشاعر: 
 (167)َعُروٌض إليها يلجؤون وجاسُب  مارٍةِنلكّل أساٍس ِمْن َمَعد  َع

 .)ِغَشاَوة( -4

ُغِشَي علي،  ُعِنَي، َغْشيًا وَغَشياسًا: ُأْغِمَي، وَعَله َبَاِرِي وَقْلِ ِ، َغْشَوةظ وَغشناَوةظ،  
ُمَيلََّيَتْيِن، وغاِشَيةظ وُغْشَيةظ وُغشاَيةظ، َمْضمومتنِي، وِغشاَيةظ: غطاٌ . وَغشَّه اهلُل عله َبَاِرِي 

 . (168)َيًةَتْغِش

، فقينل  (170)سا مجا (ِغشاوًة). ُقرئ: (169)چٿ ٹ ٿچ  تعاىل:ويف قول، 
إس، اسم ُوِضع موضع املادر امل قي َلَختم يف املعنه، ألنَّ اخَلْتَم والَتْغشَية يشن اِن يف 

َقَعنْدُت  )عله س يل التت يند، فهنو منن بناب      (وَخَتم تغشيًة)معنه الريِّن، فكتس، قيل: 
 قلوُبهم ومسعُهم وأبااُرهم خمتوممجا عليها ُمَغشَّاًة.  وتكوُن(، جلوسمجا

دعا مج عليهم ال خربمجا،  (171)چڀ ٺ ٺ ٺ چ  :وحيتمل أن يكون قول، تعاىل
يف معنه املادر امَلْدُعوِّ ب، عليهم القنائم مقناَم الفعنِل، فكتسن، قينل:       (شاوًةِغ)ويكون 

َعْطَف املادر النائنِب   (َتمَخ)وَغشَّه اهلل عله أباارهم، فيكون إذ ذا  معطوًفا عله 
 . (َرِحَم اهلل ايدمجا وسقيمجا ل،)مناَب فعِلِ، يف الدعا ، حنو: 

باملهملة. وأصوُب القنرا اِت املشنهورُة؛    (عشاوة)وُقرئ بفتح الغني وَضمِّها، و
ألن األشياَ  ال  َتُدلُّ عله االشتماِل جتي  أبدمجا عله هصي الزسنة  الِعمامنة والِضنمامة    

 . (172)ةوالِعااب
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 .)ِقَياَمة( -5

 ،(173)چۋ ٴۇ ۋچ ع ارة عن قيام الرياعة املص ور يف قول،:: (الِقياَمُة)

، واْلِقَياَمُة أصلها (175)چٺ ٺ ٺ ٺ چ  ،(174)چ ۆئ ۆئ ۇئ وئ ۇئچ
ما يكون من اإلسريان من القيام ُدْفَعًة واحدة، أدخل فيها اهلا  تن يها عله وقوعها 

ژ چ يف مواضع  ي ة، منها قول، تعاىل:وقد وردت الكلمة يف القرآن . (176)ُدْفَعة

 . (178) چژ ژ ڑ ڑچ  ، وقول،:(177) چک ک ژ ڑ ڑ
 

( يف قيراءات أرير    ةِفَعاَلي )أو ِفَعيال  ِصييَغة : الكلمات اليت جاءت على املبحث الثالث

 :  غري رواية حفص عن عاصم

يف قنرا ات أخنرى غن      ة(ِفَعاَل)أو  ِفَعال ِصيَغةالكلمات ال  جا ت عله من 
 ة حفص عن عاصم: رواي

 –ِخَطنا    –ِحَااد  -ِحَصار  -ِجَهاا  –ِجَصاذ  -ِبَرا   -ِإَلاهة  -ِإَلا   –ِإَساس 
 -ِ َ نار   -ِقَوام  –ِشَواظ  -ِشَقاَوة  –ِشَرار  -ِاَسا   –ِرَياش  -ِرَضاَعة  –ِدَفا   -ِخَيار 

 ِوَلاية.  -ِوَطا   -ِوَ اق  -ِمرَيا   –ِ َصاب 

 عض هصي الكلمات: وفيما يلي دراسة ل 

 .)ِإَساس( -1

بالكرير، وهو مجع أساس،  (ِإَساس)قرئ : (179)چ ڎ ڈ ڈچ 
 . (180)وجيوا أن يكون مجع ُأّس  ُ ْرد وِبَراد، وجيوا أن يكون مجع َأّس  َفْرخ وِفَراخ
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 .)ِإَلا ( -2

 )ِلِإَلناِ (  قرأ ابن عامر: (181)چٻ پ پٱ ٻ ٻ ٻ چ 
ِلَف    يًّا،  كتب ِ تابمجا، قال َأِلَف الرجنل  يف اآلية األوىل باهلمزة من غ  يا ، مادر َأ

 . (182)األوىل يف اآلية الياسية  قرا ة ابن عامر يف اآلية (ِإَلاِفِهْم)جعفر ألفا وِإَلاًفا، وقرأ أبو 

 .)ِبَرا ( -3

بكرينر ال نا ،    (ِبنَرا  )قرأ عيريه بنن عمنر   : (183)چۓ ۓ ے ھ ھ ےچ 
ا مجنع َبنِري ، ويف تكرين ي أربعنة     وليس بني الرا  واأللف همزة. قال أبو الفتح: هنص 

أوج،: َبِري  وِبَرا   َظِريف وِظَرا ، وَبِري  وأْبِرَيا   َاِديق وَأْصِدَقا  و َبِري  وُبَرآ  
 َشِريف وُشَرَفا ، وَبِري  وُبَرا  عله ُفَعال  ُتنَؤام، وقنال الفنرا : أراد بنرآ ، فحنص       

 . (184)اهلمزة ال  هي الم ختفيًفا

 .)ِجَصاذ( -4

. اجَلصُّ: اإِلْسنراُ ، والَقْطنُع امُلرْيَتتِصنُل،    (185)چٻ ٻ  ٱ ٻ ٻچ 
 . (186)والكريُر، واالسُم: اجُلصاُذ، ُمَيلََّيًة. واجَلصاُذ، بالفتح: َفْاُل الشيِ  عن الشيِ 

بضم اجليم، والكريائي بكريرها، وابن ع اس وأبو سهينك   (ُجَصاذمجا: )وقرأ العامة
 لغاتها  لها مادر. وأبو الريمال بفتحها، قال قطرب: هي 

والظاهر أنَّ املضموم اسم للشي  املكرينر  احلطنام والرفنات والفتنات مبعننه      
الشي  احملطم واملفتت، أو مجع ُجَصاَذة بالضم حنو اجناج يف اجاجنة. واملكرينور مجنع     
َجِصيص حنو ِ َرام يف َ ِريم، أو مجع ِجَصاَذة بالكرير، واملفتو  مادر مبعننه املفعنول أي:   

 . (187)يَن، أو عله حص  مضا  أي: ذوات َجصاذَمْجُصوِذ
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 .)ِجَهاا( -5

، (ِبَجَهنناِاِهْم)العامَّننُة علننه فننتح اجلننيم مننن  : (188)چۀ ہ ۀچ 
وُقرى  بكريِرها، وهما لغتنان فيمنا حيتاجن، اإِلسريناُن ِمنْن ااد ومتناٍ ، ومنن، )جهناا         

 . (189)العروس( و )جهاا ال يت(

 )ِحَااد( -6

امر وعاصم ويعقوب قرأ أبو عمر وابن ع: (190)چۇ ڭ ڭ ۇچ 
واليزيدي )َحَااِدِي( بفتح احلا ، وال اقون )سنافع وابنن  ني  ومحنزة والكرينائي وأبنو       

 . (191)جعفر وخلف( بالكرير، وهما لغتان يف املادر  قوهلم َجَداد وِجَداد

 .)ِخَطا ( -7

َقَرَأ اْبُن َ ِيٍ  ِبَكرْينِر اْلَخناِ  َوَفنْتِح الطَّناِ      : (192)چڎ ڈ ڌ ڌ ڎچ 
تناال، وهني قنرا ة    طا   قاتنل يقاتنل قِ  ْمُدوَدٍة َبْعَدَها، مادر خاطت خياطه  ِخَوَأِلٍف َم

طلحة وش ل واألعمَ وحييه بن خالد بن إليناس وقتنادة واحلرينن واألعنرج، َقناَل      
، َوَلِكْن َوَجْدَسا َتَخاَطنتَ ، اْلَفاِرِسيُّ: ِهَي َمْاَدٌر ِمْن خاطت خياطه  َوِإْن ُ نَّا َلْم َسِجْد َخاَطَت
 : (193)َوُهَو ُمَطاِوُ  َخاَطَت، َفَدلََّنا َعَلْيِ، َفِمْنُ، َقْوُل َأْوفه ْبن َمَطر اْلَماِاِسّي

 يَتخاَطنننننَتِت النَّ نننننُل َأحشننننناَ 
 

 َوُأخِّننننَر َيننننْوِمي َفَلننننْم َيْعَجننننِل 
 َوَقْوُل اْلآَخِر ِفي َ ْمَتٍة:  

 َتَخاَطننَتُي اْلَقنَّنناُص َحتَّننه َوَجْدُتنن،ُ  
 

 ي َمْنَقِع اْلَمناِ  َراِسنبُ  َوُخْرُطوُمُ، ِف 
 .(194)َفَكاَن َهُؤَلاِ  الَِّصيَن َيْقُتُلوَن َأْوَلاَدُهْم ُيَخاِطُئوَن اْلَحقَّ َواْلَعْدَل 
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 .)ِخَيار( -8

 (ِخَيناُر اْلَ ِريَّنةِ  )قرأ َحِميٌد َوَعاِمُر ْبُن َعْ ِد اْلَواِحِد: : (195)چې ې  ۉ ۉچ 
ر قال أبو الفتح: جيوا أن يكون خيار مجع خ ، فيكرّين  (196)َجْمُع َخيٍِّر، َ ِجيٍِّد َوِجَياٍد. 
ر فاعل عله فعال، حنو صائم وصيام، وقائم وقيام، وسظن ي  فيعل عله فعال،  ما  رّي

  يس، و ياس. 
،  قولك: خرت الرجل فهو خم ، وأسا خنائر لن،،   (خائر)وجيوا أن يكون مجع 

 فيكون عله هصا أيضا  قائم وقيام. 
الصي هو ضد الشر،  قولك: هنصا الرجنل جم نول     (خ )ع وجيوا أن يكون مج

 من خ ، ومطني من عقل. 
 (هصا خ  من هصا)من قولك:  (خ )وجيوا وج، غ  هصي، وهو أن يكون مجع 

ر عله فعال. فقد جنا  تكرين  أفعنل فعنااًل، قنالوا: أخبنل       وأصل، أفعل: أخ ، فيكرّي
 . (197)خالوِب
 .)ِدَفا ( -9

 . (198)چڭ ۇ ۇ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭچ  -أ 

 . (199)چڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ  -ب 
 (ِدَفنا  ). و(َدْفع)، وال اقون: (ِدَفا )يف املوضعني  وأبو جعفر ويعقوب قرأ سافٌع

 حيتمل وجهني: 
الي  يِّ، حنو: َ َتَب ِ َتابمجا، تقول: َدَفْعُتُ، َدْفعمجا وِدَفاعمجا، ميل:  (َدَفَع)أن يكون مادر  -أ 

ي  مادرمجا للي  ي من )َفَعَل( و)َفِعَل(، تقول: َجَمَح َقَتَل َقْتً  وِقَتااًل؛ و)ِفَعال( جي
 . (200)ِجَماحمجا وَطَمَح ِطَماحمجا، وتقول َلِقيُتُ، ِلَقا مج، وُقْمُت ِقَياممجا
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هننا مبعننه )َفَعنَل( اجملنرد،      (َفاَعنلَ )، حنو: َقاَتَل ِقَتنااًل، و (َداَفَع)أن يكون مادر  -ب 
من املفاعلة، واملعنه أس، س حاس، إسَّما  فتتَّحد القرا تان يف املعنه، وحيتمل أن يكون

يكّف الظَّلمة والعااة عن ظلم املؤمنني عله أيدي أس يائن، ورسنل، وأئمنة دينن،،     
و ان يقع بني أولئك احملقنني وأولئنك املن طلني مندافعات ومكافحنات؛ فحرينن       

 اإلخ ار عن، بلفظ املدافعة. 

 اسنتعمال   اهلل(، ووالعرب تقول: أحرين اهلل عنك الدفا ، وميل ذلك )عافنا 

؛ (201)چڭ ڭ ڭۓ ڭچ : ما يف قول، س حاس،  ي ، للواحد (َلاَع)َف
املفاعلة ملا حّق، أن ياندر عنن   ؛ فتريتعمل أن يقال: دفا  اهلل للناس وعله ذلك جيوا

الصات اإلهلية وحدها، وذلك عله س يل املشا لة والّتن ي، إىل فرياد قاندهم وبطن ن   
 . (202)سعيهم

 .)ِرَياش( -10

َقننَرَأ ُعْيَمنناُن َواْبننُن   : (203) چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ چ 
َع َّاٍس َواْلَحرَيُن َوُمَجاِهٌد َوَقَتاَدُة َوالريَُّلِميُّ َوَعِليُّ ْبُن اْلُحرَيْيِن َواْبُننُ، َاْينٌد َوَأُبنو َرَجناٍ      

ٍَ َوَعاِصٌم ِفي ِرَواَينٍة َوَأُبنو َعْمنٍرو ِفني ِرَواَينٍة:       َفِقينَل: ُهَمنا   ، (َوِرَياشمجنا )َوِارُّ ْبُن ُحَ ْي
َمْاَدَراِن ِبَمْعنمجه َواِحٍد َراَشُ، اللَُّ، َيِريُشُ، َرْيشمجا َوِرَياشمجا َأْسَعَم َعَلْينِ،، َوَقناَل الزََّمْخَشنِريُّ:    

ٍَ َ ُشَعٍب َوِشَعاٍب، َوَقاَل الزَّجَّاُج : ُهَما اللَِّ اُس، َوَقاَل اْلَفنرَّاُ : ُهَمنا َمنا    (204)َجْمُع ِري
َياٍب َوَماٍل َ َما ُيَقاُل ِلْ ٌس َوِلَ اٌس، َوَقاَل َمْعَ ٌد اْلُجَهِننيُّ: الرَِّيناُش اْلَمَعناُش،    َيرْيُتُر ِمْن ِ 

َُ َما  َُ اْلَتْ ُل َوالشُّْرُب َوالرَِّياُش اْلَماُل اْلُمرْيَتَفاُد، َوِقيَل: الرِّي َوَقاَل اْبُن اْلَتْعَراِبيِّ: الرِّي
 . (205)َوالرَِّياُش َما ظهر، َبَطَن
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 .)ِاَسا ( -11

، (الزَِّسا)العامَُّة عله قاِر: (206) چگ  ک ک ک ک ڑژ ژ ڑچ 
وهي اللغة الفاشية، وُقِرئ باملدِّ وفي، وجهان، أحُدهما: أس، لغةظ يف املقانور. واليناسي:   

نابغة ال أس، مادر ااسي ُيزاسي،  قاتل ُيقاتل ِقتااًل؛ ألسَّ، يكوُن بني ا نني، وعله املدِّ قوُل
  :(207)اجلعدي

  مننا أتيننَتمننا   اسننت فريضننةَ 
 

  نننان الزِّسننناُ  فريضنننَة النننرَّْجمِ   
 : (208)وقول جرير 

 اوَترى الِقتناَل َمنَع الكنراِم ُمَحرَّممجن    
 

 وَتننرى الزِّسنناَ  َعَلْيننَك َغننَ  َحننَراِم 
 . (209)وليس ذلك من باِب الضرورِة لي وِت، قرا ًة يف اجلملة 

 .)ِشَرار( -12

بكرينر   (ِبِشنَرارٍ )اٍس َواْبُن ِمْقرَينٍم:  قرأ اْبُن َع َّ: (210)چ گ ک گ گچ 
، َأْي ِبِشنَراٍر ِمنَن اْلَعنَصاِب،    (َشنَررٍ )الشِّنَي وَأِلٍف َبْيَن الرَّاَ ْيِن، َفاْحَتَمَل َأْن َيُكوَن َجْمَع 

ِشنَراٌر   َوَأْن َيُكوَن ِصَفًة ُأِقيَمْت َمَقاَم َمْوُصوِفَها، َأْي ِبِشَراٍر ِمَن النَّاِس، َ َما َتُقوُل: َقنْومٌ 
َجْمُع َشر  َغْيُر َأْفَعِل التَّْفِضيِل، َوَقْوٌم ِخَياٌر َجْمُع َخْيٍر َغْيُر َأْفَعِل التَّْفِضيِل َوُيَؤسَّنُث َهنَصا   

 . (211)َفُيَقاُل ِلْلُمَؤسَِّث َشرَّةظ َوَخْيَرةظ ِبِخَلاِفِهَما، ِإَذا َ اَسا ِللتَّْفِضيِل

 .)ِشَواظ( -13

أ ابن  ي  وابن حميانن  قر: (212)چې ې ې ى ى ائ ۉ ېچ 
 . (213)واألعمَ )ِشَواظظ( بكرير الشني، وال اقون بضمها، لغتان
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 .)ِقَوام( -14

، قنال  (ِقَواممجا)قرأ حريان بن ع د الرمحن: : (214)چی ی جئ حئ چ 
: االعتندال يف األمنر، ومنن، قنوهلم: جارينة حريننة       -بفتح القنا  -أبو الفتح: الَقَواُم 

فإسن، من      -بكرينر القنا   - (الِقَوام)لق. وأما القوام: إذا  است معتدلة الطول واخل
األمر وعاام،، يقال: ِمَلا  أمر  وِقَوام، أن تتقي اهلل يف سنر  وع سيتنك، فكنصلك    

 . (215)، أي: ِم ً ا لألمر وسظاممجا وعااممجا(َ اَن َبْيَن َذِلَك ِقَواممجا)قول،: 
عماد والرّيناد ملا يعمد أي: يي ت،  ال، والِقَياُم والِقَواُم: اسم ملا يقوم ب، الشي 

، أي: جعلها مّما (216)چۈ  ۆ ۆ ۈ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ  ويريند ب،،  قول،:
أي: ِقَواما هلم  (217)چ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ  ميريككم. وقول،:

 . (218)يقوم ب، معاشهم ومعادهم
 .)ِ َ ار( -15

العامة عله ضم الكا  وتشديد ال ا ، وهنو بننا    : (219)چڻ ڻ ڻ چ 
والتخفيف، ويقال: رجل ُطوَّال، وُحريَّان، وُعظَّنام، وقنرأ   م الغة أبلغ من ُ َ ار بالضم 

ابن عيريه وابن حميان وأبو الريمال ومحيند وجماهند بالضنم والتخفينف، وهنو بننا        
م الغة أيضمجا دون األول، وقرأ ايد بن علي وابن حميان أيضمجا بكرير الكا  وختفينف  

ن ُذُسوب، أو أفاعيل، يعنين  ، قال أبو بكر: هو مجع    ،  تس، جعل َمْكرمجا مكا(220)ال ا 
 فلصلك وصف، باجلمع. 

 .)ِ َصاب( -16

تتتي ماندرمجا منن الي  ني: َ نَصَب      (ِ َصاب: )(221)چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ ٺچ 
، وقند قنرأ   (َ نصَّب )َيْكِصُب َ ِصبمجا وِ ْصبمجا وِ ْصَبًة وَ ْصَبًة وِ صابمجا وِ نصَّابمجا، ومنن الربناعي    
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َب،  َقاَتَل قتااًل، أو مادر َ َصَب،  َكَتَب الكريائي )ِ َصابمجا( بتخفيف الصال، مادر َ اَذ
 . (222) تابمجا، وال اقون بتشديدها، مادر َ صََّب تكصي مجا وِ صَّابمجا

، فقد اتفقوا عله تشديد الصال ِلنَتنَّ  (223)چ ائ ائ ەئچ  أما قول، تعاىل:
التخفينف،   ُيَقيُِّد اْلَمْاَدَر ِباْلِكصَّاِب، قال الطربي: والتشديد أحنّب إلنّي منن    (َ صَُّبوا)

وبالتشديد القرا ة، وال أرى قرا ة ذلك بنالتخفيف إلمجنا  احلجنة منن القنّرا  علنه       
 خ ف،. 

 : (224)ومن التخفيف قول األعشه
 َفَاننننننننننَدْقُتها وَ ننننننننننصْبُتها

 
 وامَلنننننننْرُ  َيْنَفُعنننننننُ، ِ َصاُبنننننننُ، 

ويف هصا حجة ملن قرأ بالتخفيف، وهم علي رضني اهلل عنن، واألعمنَ وأبنو      
 فقيل: ،  ارة، وقد تعددت التوجيهات يف ذلكرجا  وعيريه ال

، وذلك عله َحْصِ  الزواِئد؛ فاملادُر هنا ِمنْن  (َ صَّبوا)هو مادٌر للفعل املص ور  -أ 

 چ چ ڇچ  معنه الِفْعٍل دوَن لفِظ، ميَل: َأْعَطْيت، َعطا مج، ومينل قولن، تعناىل:   

 . (225)چڇ ڇ 
معنه َ نَصبوا؛ ألنَّ  نلَّ ُمَكنصٍِّب     ؛ ألسَّ، يتضمَُّن(َ صَّبوا)هو مادٌر للفعل املص ور  -ب 

باحلقِّ  اذٌب، وإْن  ان مبعنه املكاَذَبِة فمعناي: و صَّبوا بآياِتنا فكاَذبوا ُمكاَذَبنًة، أو  
َ صَّبوا بها ُمكاِذبني؛ ألسَّهم إذا  اسوا عند املريلمني  اذبني، و ان املريلمون عندهم 

مبا هو إفنراطظ يف الكنصِب، ِفْعنَل َمنْن       اذبني، فَ ينهم مكاَذَبةظ، أو ألسهم يتكلَّمون
 يغاِلُب يف أمٍر فَيْ ُلُغ في، أقاه ُجْهِدي. 

 . (226)هو مادٌر لفعٍل مقدٍَّر، أي: وَ صَّبوا بآياِتنا فَكَصبوا ِ صابمجا -ج 
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 .)ِوَطا ( -17

قننرأ عمننرو وابننن عننامر واليزينندي   : (227)چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڦچ 
ر الواو وفنتح الطنا  وألنف ممندودة بعندها      واحلرين وابن حميان ِبُخْلِفِ، )ِوَطا مج( بكري

ة القلب واللريان فيهما، أو موافقت، ملا يراد منن  تهمزة، بوان ِقَتال، مادر َواَطَت؛ ملواط
اإلخ ص واخلضو ؛ ولصا ُفضَِّلْت ص ة الليل علنه صن ة النهنار، وال ناقون بفنتح      

 . (228)، مادر َوِط َئالواو وسكون الطا  ب  مّد

 .)ِوَلاية( -18

قرأ محنزة واألعمنَ )ِوَلناَيِتِهْم(    : (229) چگ گ گ گ ڳ ڳ ک کچ 
بكرير الواو، وال اقون بفتحها، لغتان، أو الفتح منن النانرة والنرينب، والكرينر منن      

 . (231)محزة والكريائي وخلف (230) چېئ ېئ ۈئ ۈئچ  اإلمارة. وقرأ بالكرير يف:
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 ةيياماخل

القياسنية ملانادر   وان )ِفَعال( من أواان ماادر الفعل الي  ي، ومنن األواان  
الرباعي، َوهو قياس من غ  املاادر يف وقت َحْيُنوسة احلندث، وهنو مطنرد يف أسنوا      
 ي ة من أواان مجع الكيرة من مجو  التكري ، وهي ال  تدل عله أ ينر منن عشنرة،    
أما املختوم بالتا  املربوطة )ِفَعاَلة( فهو من ماادر الي  ي الغال ة يف احِلنَر  وشن هها   

ياغة والتِّجارة واإِلمارة،  ما تتتي التا  يف اجلمو  لتت يند اجلمعينة حننو ِحَجنارة      الاِّ
 وِجَماَلة. 

وقد جا  وان )ِفَعال( يف القرآن الكريم مفردمجا، ومجع تكري ، وحمنتمً  للمفنرد   
دالة عله املفرد التلك الكلمات  وقد تنوعت، واجلمع،  ما جا  خمتوممجا بالتا  املربوطة

 در واسم الصات وما تعددت في، التوجيهات. بني املا

فقند   الكلمات ال  وردت يف القرآن من هصا الوان دالة عله مجع التكرين  أما 
ها الد تورة ومسية املناور تريعمجا وأربعني  لمة، جا ت يف مائتني وا نني وااسني جعلْت

)ا نتنان  وقند صننفْتها يف جممنوعتني: جمموعنة األمسنا       ، موضعمجا من القنرآن الكنريم  
و   ون لفظة، دارت يف مائتني ومخرية وأربعني موضنعمجا، وهني مجنع لرينتة أواان يف     
املفرد(، وجمموعة الافات )س عة عشر لفًظا، دارت يف س عة و   ني موضنعمجا، وهني   

 . (232)مجع لريتة أواان يف املفرد(

ورمبا ميتاا )ِفعال( مجَع تكري  مبعنه داللي خيتلف عن الانيغ األخنرى جلمنع    
التكري ، وعن اجلمع الريامل  ما يف )ِضعا  وِشنداد وِ قنال(، وميتناا ماندرمجا مبعناٍن      

 ختّا،  ما يف ِصيام وِضراب وِسقاية. 
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وقد جا  ِفعال مبعنه مفعول يف ميل: ِإمام وِحرياب وِ تاب وِمهاد وِإَل، وِلَ اس 
ل يف ميل: ِخَانام  وِمَزاج، وجا  للم الغة يف ميل: ِشَفا  وِطَ اق وِقَااص، ومبعنه َفاِع

 وِلَزام ِصَراط، وجا ت املفاَعَلة للم الغة يف ميل: ِرَباط. 

ا واضحمجا أ ر الريياق ومراعاة القاعدة النحوية يف توجي، بعض الكلمات َدوقد َب
ام( عله أسها َمعله أسها مفرد أو مجع تكري ، وأبرا األميلة عله ذلك توجي،  لمة )ِإ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ۀ ۀڻ چ مجع تكري  يف قول، تعاىل:

؛ ألسها جا ت يف اآلية الكرمية يف حكم اخلرب عن (233)چے ے ھ ھ
اجلمع )الضم  املتال يف: َواْجَعْلَنا(؛ وذلك بوقوعها مفعواًل  اسيمجا، ومطابقُة اخلرب 

: اعت ار  لمة إمام نللم تدأ يف العدد )اإلفراد والتينية واجلمع( واج ةظ؛ فلم يكن ُبدٌّ م
، أو القول قق املطابقة، أو التتويل مبا ُيرَيوِّغ اإلخ ار باملفرد عن اجلمعمجعمجا حته تتح

، وهو أسها مادر، واملادر يلزم اإلفراد، حته لو ُأْخِ َر ام(َم)ِإمبراعاة األصل يف  لمة 
 ب، عن املينه أو اجلمع. 

ٹ  ٹچ  وميل ذلك إلزام املادر اإلفراد والتص   مع اجلمع يف قول، تعناىل: 

، (236)چٴۇ ۋچ  وقول،:، (235)چژ ڑچ  وقول،:، (234)چڤ ڤ ڤ

علننه قننرا ة  ريننر اجلننيم  (237)چٻ ٻ ٱ ٻ ٻچ  وقولنن، عننز وجننّل: 

ۈ ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆچ يف)ِجنننَصاذمجا(، ومنننع املؤسنننث يف قولننن، تعننناىل: 

چ چ ومع املينه يف قول، عنز وجنل:   (239)چڤ ٹ ڤ ٹچ  وقول،:، (238)چٴۇ

 . (240)چڍ ڌ ڇ ڇ ڍ ڇ ڇ چ
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توجي،  لمة )اْلِخَاام(  أ ر يف ة النحويةالقاعدوالريياق و صلك  ان ملراعاة 

؛ وذلك (241)چچ ڇ ڇچ  عله أسها مجع تكري  وليريت مادرمجا يف قول، تعاىل:
ألن )اْلِخَاام( لو  ان مادرمجا لظهرت مشكلة وقو  املادر خربمجا عن اجلية؛ ألن 

ڦ ڦ  ڦچ )َأَلّد( اسم تفضيل، والضم  )ُهَو( يعود عله )َمْن( يف قول، تعاىل:

 . (242)چڄ ڄ ڃ ڄ ڄ 

ۇئ  ۇئچ  وقد أفادت بعض التوجيهات دالالت شرعية،  ما يف قول، تعاىل:

( قند  واللَُّ، يراق غَ  حماِسٍب بنل متفضن ً  ) تقدير؛ فإن (243)چېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ
ال ت عة علي، فيما آتاي اهلل منن   - علي، الري م - أفاد عدَم احملاَس ة وأن سيب اهلل سليمان

، اجلدال إال مبا ظاهري وباطن، سوا ي، و ما يف عدم جواا ملك ال ين غي ألحد من بعد

، و ما يف جواا اسنتعمال  (244)چچ ڇ ڇچ  استنادمجا إىل توجيهات قول، تعاىل:
؛ اسنتنادمجا إىل  املفاعلة عله س يل املشا لة ملا حّق، أن يادر عن الصات اإلهلينة وحندها  

 قرا ة )ولوال ِدَفا  اهلل الناس(. 
يهات من تكلُّف؛ وذلك  ما يف توجي،  لمة )ِعشا ( عله ومل َتْخُل بعض التوج

، واعت ار )ِ َتناب(  (245)چٿ ٹ ٹ ٿچ  أسها مجع )عاٍش( يف قول، تعاىل:

. (246) چپ ڀ ٻ ٻ پ پ پ ٻ ٻچ  مجع )َ اِتب( يف قولن، تعناىل:  
 . (ِ تابمجا)وذلك يف قرا ة ُأَبّي وجماهد وأبي العالية: 

َعال وُمَفاَعَلنة فإسن، جنا  يف القنرآن علنه      ورغم أن مادر )َفاَعَل( يتتي عله ِف
 )ِفَعال( ومل جي ئ عله ُمَفاَعَلة، فليس يف القرآن )ُمَفاَعَلنة( ماندرمجا، وأمنا قولن، تعناىل:     

؛ (248)ة" اسم مفعول ال ماندر َفاَعَضفإن "ُم (247)چائ ەئ ەئ وئ وئچ
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ا ذلنك  َدومعنه ذلك أس، ليس  ل ما جاا لغًة جاا محل  لمات القرآن علين،، وقند َبن   
(؛ ِقَااص) لمة )َصاِئم(، و مجعأسها فلم يوجهها أحد عله ؛  لمة )ِصَيام( ا يفضحمجوا

فلنم  (؛ ِعَمنارة )رغم تعدد مواضعها يف القرآن، و لمة ، فلم يوجهها أحد عله اجلمع
 يوجهها أحد عله أسها اسم ذات. 

 لمنات  ني ة علنه )ِفَعنال(      -يف غ  رواية حفص عن عاصم - وقد وردت
لايغة  ما يف: ِإساس وِإال  وِخيار وِدفا  وِخطا  وِشرار وِقوام وِ  ار بري ب حتويل ا

وِ صاب وِوطا ، وبري ب اخت   اللغات  ما يف: ِبرا  وِجصاذ وِجهاا وِحااد ِورياش 
 وِاسا  وِشواظ ووالية. 
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 ات:يش والتعليقياهلوام

حتقيق: ع د الري م حممند   –الكتاب ) تاب سي وي،(  -أبو بشر عمرو بن عيمان -ينظر: سي وي،  (1)
. 12/ 4م: 1988 - نهنن 1408 -القنناهرة  -مكت ننة اخلننا ي  -الط عننة الياليننة   –هننارون 

قيق: حممد حت –شر  شافية ابن احلاجب  -حممد بن احلرين الرضي،  م الدين  -واألسناباذي 
–ل ننان -دار الكتنب العلمينة بن وت   -سور احلرين، حممد الزفزا ، حممد حميه الدين ع د احلميد

حرين بن حممد بنن شنر  شناي احلرينيين،     -. واألسناباذي154: 153/ 1م: 1975-هن1395
الط عنة   –حتقيق: د. ع ند املقانود حممند ع ند املقانود      –شر  شافية ابن احلاجب-ر ن الدين

 . 297/ 1م: 2004 -هن1425 -ة اليقافة الدينية مكت  -األوىل 
حتقينق:   –بندائع الفوائند   -أبو ع د اهلل حممد بن أبي بكر بنن أينوب   –يراجع: ابن قيم اجلواية  (2)

، 417: 416/ 2هننن: 1424–دار عننامل الفوائنند للنشننر والتوايننع –علنني بننن حممنند العمننران 
 -الط عنة اليامننة   -القناموس احملنيط    -جمد الدين أبو طاهر حممد بنن يعقنوب   -والف واآبادى 

م: يف منواد  2005 -هنن  1426 -مؤسرية الرسالة للط اعة والنشنر والتواينع    -ل نان  -ب وت 
الط عنة   –معناسي األبنينة يف العربينة     –الد تور فاصل صاحل  –الكلمات املص ورة. والريامرائي 

 . 61م: 2007 -هن 1428 -األردن –َعمَّان  –دار عمار للنشر والتوايع  -الياسية 
قال سي وي،: "أما ما  ان من األمسا  عله    ة أحر  و ان َفْعً  فإسك إذا  ليتن، إىل أن تعشنري    (3)

فإن تكري ي َأْفُعٌل. . . فإذا جاوا العدد هصا فإن ال نا  قد جي ئ عله ِفَعاٍل وعلنه ُفُعنوٌل، وذلنك    
، 3/567ا ُفُعوٌل وِفَعاٌل". الكتاب: لغتان فقالوقولك ِ  ٌب وِ  اٌش وِبغاٌل. . . ورمبا  است في، ال

 . 587: 586و 579و 578و 570/ 3واسظر أيضمجا: 
مكت نة اخلنا ي   –مجنو  التانحيح والتكرين  يف اللغنة العربينة      -د. ع د املنعم سيد-ع د العال (4)

 . 50م: 1977 –بالقاهرة

حتقيق: سار اهلل ع د النرمحن   –شصا العر  يف فن الار   -أمحد بن حممد  -ينظر: احلم وي  (5)
 . 52، ومجو  التاحيح والتكري  يف اللغة العربية: 90الرياض:  -مكت ة الرشد  -سار اهلل 
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املكت نة العلمينة:    –حتقيق حممد علي النجنار   –اخلاائص  -أبو الفتح عيمان -ينظر: ابن جنه  (6)
2 /96 :102 . 

األسنناباذي:  للرضني  افية ابنن احلاجنب   ، وشر  ش11: 10/ 4و 571/ 3يراجع: الكتاب:  (7)
 . 190/ 2و 153/ 1

 . 21سورة ص:  (8)

 . 24سورة الصاريات:  (9)

 . 19سورة احلج:  (10)

 .  19سورة لقمان:  (11)

حتقينق الند تور حناا صناحل     -دقائق التاريف-أبو القاسم بن حممد بن سعيد-ينظر: املؤدب (12)
-هنن 1425-سنوريا -دمشنق -والنشنر والتواينع   دار ال شائر للط اعة-الط عة األوىل-الضامن
يعيَ بن علي بن يعيَ ابن أبي الريرايا حممد بن -. وابن يعي92َ: 90، 61: 60م: 2004

دار  -الط عنة األوىل -قندم لن، الند تور إمينل بنديع يعقنوب       -شر  املفال للزخمشري-علي
: 236/ 2، 236، 132، 130/ 1م: 2001 - هنن 1422 -ل ننان  –الكتب العلمية، بن وت 

237 . 

معجنم األواان الانرفية لكلمنات     -د. محدي بندر الندين   –َحْاُر أميلة هصا الوان يف: إبراهيم 13
 . 304: 296م: 2012 -هن 1433-القاهرة -مكت ة ابن تيمية-الط عة األوىل–القرآن الكريم

 . 38، وسورة النور: 212سورة ال قرة:  (14)

حتقيق الند تور   –ملاون يف علوم الكتاب املكنونالدر ا-أمحد بن يوسف-ينظر: الريمني احلليب (15)
 . 374: 372/ 2دار القلم: -دمشق–أمحد حممد اخلراط

 . 39سورة ص:  (16)

 . 40سورة ص:  (17)



 إبراهيم الدين بدر محديد. 

 103                                                           م2017 –هـ 1438 – التاسع عشرالعدد  

 -اجلامع ألحكنام القنرآن  -أبو ع د اهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فر  األسااري-القرطيب (18)
 بتار .  204/ 15م: 2003/ هن1423-الرياض-دار عامل الكتب -حتقيق مس  ال خاري

 . 81سورة التوبة:  (19)
حممند  -، وأبو الرينعود 91/ 6، والدر املاون 463/ 2ينظر: معاسي القرآن وإعراب، للزجاج:  (20)

دار -تفري  أبي الريعود=إرشاد العقل الريليم إىل مزايا الكتناب الكنريم  -بن حممد بن ماطفه
 . 88/ 4ب وت: –إحيا  الناث العربي

جامع ال يان يف تتوينل  -حممد بن جرير بن يزيد بن  ي  بن غالب اآلملي، أبو جعفر-طربي ال (21)
م: 2000-هننن 1420-مؤسريننة الرسننالة-الط عننة األوىل-حتقيننق أمحنند حممنند شننا ر-القننرآن

14/398 . 
 . 124سورة األعرا :  (22)
 . 76/ 8و  422/ 5، واسظر: الدر املاون: 71سورة ط،:  (23)
 . 57سورة يوسس:  (24)
 . 222/ 6الدر املاون:  (25)
 . 26سورة مريم:  (26)
 . 20، ومعاسي األبنية يف العربية: 154/ 2التحرير والتنوير:  (27)
 .  183سورة ال قرة:  (28)
 .  187سورة ال قرة:  (29)
 .  196سورة ال قرة:  (30)
 . 4سورة اجملادلة:  (31)

حتقينق:   –فنردات يف غرينب القنرآن   امل-أبو القاسم احلرينني بنن حممند     -الراغب األصفهاسه  (32)
 –بن وت   -دمشنق   –دار القلنم، الندار الشنامية     -الط عة األوىل  –صفوان عدسان الداودي 

 هن: )قاص(. والقاموس احمليط: باب الااد، فال القا .  1412
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دار احلنديث:   - القناهرة  – املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكنريم  - حممد فؤاد -ع د ال اقي (33)
 (. )قاص

 .  178سورة ال قرة:  (34)

 .  179سورة ال قرة:  (35)

 .  194سورة ال قرة:  (36)

 .  45سورة املائدة:  (37)

مفاتيح  -أبو ع د اهلل حممد بن عمر بن احلرين بن احلريني التيمي، فحر الدين  -ينظر: الرااي  (38)
: هنن 1420 -وت بن   –دار إحيا  الناث العربني   -الط عة اليالية  –الغيب = التفري  الك   

 . 43/ 3، وتفري  أبي الريعود: 293/ 5
 . 23/ 1تفري  أبي الريعود:  (39)
 . 145سورة آل عمران:  (40)
 . 88سورة النمل:  (41)
 .  122سورة النريا :  (42)
 .  24سورة النريا :  (43)
 . 648/ 3الدر املاون:  (44)
 . 7سورة األسعام:  (45)
 . 543/ 4الدر املاون:  (46)
 . 36وبة: سورة الت (47)
 . 45/ 6الدر املاون:  (48)
 . 75سورة األسفال:  (49)

 . 642/ 5الدر املاون:  (50)
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 .  283سورة ال قرة:  (51)

 . 96/ 6جامع ال يان:  (52)

 . 677/ 2الدر املاون:  (53)

 . 148: 146معاسي األبنية يف العربية:  (54)

 . 41سورة التوبة:  (55)

 . 12سورة الرعد:  (56)

 . 57ا : سورة األعر (57)

 . 21سورة إبراهيم:  (58)

 . 91سورة التوبة:  (59)

 .  266سورة ال قرة:  (60)

 . 6سورة التحريم:  (61)

 . 29سورة الفتح:  (62)

 . 239- 238سورة ال قرة:  (63)

 . 27سورة احلج:  (64)

 لريان العرب: )رجل(.  (65)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )رجل(.  (66)

 .  282: سورة ال قرة (67)

 .  1سورة النريا :  (68)

 .  7سورة النريا :  (69)

 القاموس احمليط: باب النون، فال الرا .  (70)
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 .  283سورة ال قرة:  (71)

 -النشر يف القرا ات العشر - مشس الدين أبو اخل ، حممد بن حممد بن يوسف -ابن اجلزري  (72)
 . 237/ 2املط عة التجارية الكربى:  -حتقيق علي حممد الض ا 

حتقينق ع ند   -معناسي القنرآن وإعرابن،    -إبراهيم بن الريري بن سهل، أبو إسنحاق   -الزجاج  (73)
، 367/ 1م: 1988 -هنن  1408 -ب وت –عامل الكتب  -الط عة األوىل -اجلليل ع دي شليب

 . 680: 679/ 2والدر املاون: 

 . 56سورة يس:  (74)

 . 278/ 9الدر املاون:  (75)

 .  111/ 13التحرير والتنوير:  (76)

 .  21سورة ال قرة:  (77)

 .  36سورة النريا :  (78)

 املفردات يف غريب القرآن: )ع د(.  (79)

 . 6سورة اإلسريان:  (80)

 .  61، 59/ 2، والل اب يف علوم الكتاب: 347/ 1الدر املاون:  (81)

 .  49سورة ال قرة:  (82)

س احملنيط: بناب املنيم،    قنامو ، وال100/ 2املفردات يف غريب القرآن: )أمم(، والدر املاون:  (83)
   .فال اهلمزة

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )أمم(.  (84)

 .  124سورة ال قرة:  (85)

 . 12، وسورة األحقا : 17سورة هود:  (86)

 . 79سورة احلجر:  (87)
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 . 71سورة اإلسرا :  (88)

 . 74سورة الفرقان:  (89)

 . 12سورة يس:  (90)
قنال الزخمشنري: "ومنن بند  التفاسن : أن      يوم سدعو  ل أساس بإمنامهم"،  يف املوضع اخلامس: " (91)

اإلمام مجع أّم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بتمهاتهم، وأن احلكمة يف الدعا  باألمهات دون 
اآلبا  رعاية حق عيريه علي، الري م، وإظهار شر  احلرينن واحلرينني، وأن ال يفتضنح أوالد    

الكشا  عن حقائق غوامض التنزينل   - أبو القاسم حممود بن عمرجار اهلل -الزسا". الزخمشري 
 –حتقيق: عادل أمحد ع د املوجود وعلني حممند معنوض     –وعيون األقاويل يف وجوي التتويل 

أيننوب بننن  -، والكفننوي 682/ 2م: 1998 –ي 1418–مكت ننة الع يكننان  -الط عننة األوىل 
حممند  -حتقيق: عدسان درويَ  –ية معجم يف املاطلحات والفروق اللغو -الكليات  -موسه

 .  186مؤسرية الرسالة: -ب وت –املاري 
حممد بن علي بن حممد بن  -، والشو اسي506/ 8، والدر املاون: 296/ 3ينظر: الكشا :  (92)

دار -وىلالط عنة األ  -َفْتُح اْلَقِديِر اْلَجاِمُع َبْيَن َفنَِّي الرَِّواَيِة َوالدَِّراَيِة من علم التفرين   - ع د اهلل
 . 104/ 4هن: 1414 -دمشق، ب وت -ابن  ي ، دار الكلم الطيب

 . 5سورة احلج:  (93)
 . 16سورة الشعرا :  (94)
 . 51سورة املؤمنون:  (95)
 . 231/ 6تفري  أبي الريعود:  (96)
ال حنر احملنيط    -أبو حيان حممد بن يوسنف  -املفردات يف غريب القرآن: )خام(، واألسدلريي (97)

 . 316/ 2هن: 1420 – دار الفكر - ب وت -حتقيق: صدقي حممد مجيل –يف التفري 
 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )خام(.  (98)

 .  204سورة ال قرة:  (99)
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 . 18سورة الزخر :  (100)

-، وابنن عاشنور  351/ 2، والندر املانون:   316/ 2، وال حر احمليط: 251/ 1الكشا :  (101)
حرير والتنوير )حترير املعننه الرينديد وتننوير العقنل اجلديند منن       الت -حممد الطاهر بن حممد
 . 251/ 2م: 1984 -الدار التوسريية للنشر -توسس -تفري  الكتاب اجمليد(

مريننلم بننن احلجنناج أبننو احلريننن -، واحلننديث يف: مريننلم16/ 3اجلننامع ألحكننام القننرآن:  (102)
لعدل إىل رسول اهلل صنله  املريند الاحيح املختار بنقل العدل عن ا -القش ي النيريابوري

بن وت:   –إحينا  النناث العربني    دار  -حتقينق حممند فنؤاد ع ند ال ناقي      -اهلل علي، وسنلم 
 .  2668، رقم احلديث 4/2054

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )خلل(.   (103)

 . 31سورة إبراهيم:  (104)

 . 107/ 7املفردات يف غريب القرآن: )خلل(، والدر املاون:  (105)

 . 5سورة اإلسرا :  (106)

 . 315/ 7الدر املاون:  (107)

 . 48، وسورة الروم: 43سورة النور:  (108)

 -احملترينب يف ت نيني وجنوي شنواذ القنرا ات واإليضنا  عنهنا        -أبو الفتح عيمان -ابن جين (109)
 . 164/ 2م: 1999-هن1420-اجمللس األعله للشئون اإلس مية -واارة األوقا 

 . 47سورة التوبة:  (110)

 . 91سورة اإلسرا :  (111)

 . 33سورة الكهف:  (112)

 . 61سورة النمل:  (113)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم )دهن(.  (114)
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 . 37سورة الرمحن:  (115)

 . 174/ 10، والدر املاون 449/ 4الكشا   (116)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )ربط(.  (117) 

 . 60سورة األسفال:  (118)

-لرينان العنرب   -حممند بنن مكنرم   -ينظر: املفردات يف غريب القرآن: )ربط(، وابن منظنور  (119)
، وتفري  أبي الريعود: 627/ 5دار صادر: )ربط(، والدر املاون  -ب وت  -الط عة األوىل

 . 55/ 10، والتحرير والتنوير: 32/ 4

 . 200سورة آل عمران:  (120)

 .  208/ 4التحرير والتنوير:  (121)

 .  94/ 11ر والتنوير: التحري (122)

 . 5سورة يوسس:  (123)

 . 153/ 6الدر املاون  (124)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )ط ق(.  (125)

 . 3سورة امللك:  (126)

 . 15سورة سو :  (127)

 . 221/ 10ال حر احمليط:  (128)

 . 16سورة يوسف:  (129)

 . 335/ 1احملتريب:  (130)

 . 455: 454/ 6الدر املاون:  (131)

 . 58سورة النور:  (132)
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 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )عمد(.  (133)

 . 7و6سورة الفجر:  (134)

 -مجع، وحقق، وشرح، الد تور إميل بديع يعقوب-ديوان َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍم-َعْمرو ْبن ُ ْلُيوٍم  (135)
حرينني   -سي ، والزَّْوَا75م: 1991-هن1411 -ب وت-دار الكتاب العربي -الط عة األوىل 

 -دار إحينا  النناث العربني     -الط عة األوىل  –شر  املعلقات الري ع  -بن أمحد بن حريني 
، وقد فرير الزواسي العماد باخليام؛ فقال يف شر  ال يت: "وحننن  224م:  2002 -هن 1423

إذا ُقوِّضت اخليام فخرَّت عله أمتعتها، مننع وحنمي من يقرب منا من ج اسننا، أو وحننن إذا   
 سقطت اخليام عن اإلبل لإلسرا  يف اهلرب مننع وحنمي ج اسنا إذا هرب غ سا محينا غ سا". 

 . 319: 318/ 30التحرير والتنوير:  (136)

 املفردات يف غريب القرآن: )قوم(.  (137)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )قوم(.  (138)

 .  5سورة النريا :  (139)

 .  97سورة املائدة:  (140)

 . 45سورة الصاريات:  (141)

 . 191سورة آل عمران:  (142)

 .  103سورة النريا :  (143)

 . 64سورة الفرقان:  (144)

 . 68سورة الزمر:  (145)

 . 139، 124معاسي األبنية يف العربية:  (146)

 . 33سورة املعارج:  (147)

 . 26سورة احلج:  (148)
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 . 26، 25سورة املرس ت:  (149)

حتقينق:   –الت ينان يف إعنراب القنرآن    - بن احلريني بن ع ند اهلل أبو ال قا  ع د اهلل -العكربي (150)
 .  1264/ 2عيريه ال ابي احلليب وشر اي:  -علي حممد ال جاوي

 . 680: 679/ 4الكشا :  (151)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )لزم(.   (152)

 . 129سورة ط،:  (153)

 . 121/ 8الدر املاون:  (154)

 . 77سورة الفرقان:  (155)

أبنو حفنص سنراج الندين عمنر بنن علني احلن لني         -، وابنن عنادل  507/ 8الدر املاون:  (156)
حتقيق عادل أمحند ع ند املوجنود وعلني حممند      –الل اب يف علوم الكتاب-الدمشقي النعماسي

/ 14م: 1998 -هنن 1419-ل ننان  -بن وت  -دار الكتب العلمية -الط عة األوىل –معوض
الندار   -ترتيب وتعليق حمّمد حممود الشننقيطي  -نيديوان اهلصلي. وال يت لاخر الغي. 579

 لريان العرب: )لزم(.  ، و65/ 2م: 1965-هن 1385 - القومية للط اعة والنشر، القاهرة

 .  206سورة ال قرة:  (157)

، والقنول بتسن، ماندر ذ نري     467/ 3، والل ناب يف علنوم الكتناب    356/ 2الدر املاون  (158)

)طن،   چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ  احلليب يف تفري  قول، تعاىل:الريمني 
اهلا  من غ  ألٍف. وال ناقون "ِمهنادًا" بكرينِر     (، فقد قرأ الكوفيون "َمْهدمجا" بفتح امليم وسكوِن53

امليم وفتح اهلا  وألٍف بعدها. وفي، وجهان: أحدهما: أسهمنا ماندران مبعننه واحند يقنال:      
هاُد هو االسُم واملَنْهد هو الفعل، أو أنَّ ِمهادمجا َمَهْدُت، َمْهدمجا وِمهادمجا، والياسي: أسهما خمتلفان، فامِل

 . 51/ 8مجُع َمْهد حنو: َفْرخ وِفراخ وَ ْعب وِ عاب". الدر املاون: 

 . 33و  32سورة املرس ت:  (159)
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 . 640/ 10الدر املاون:  (160)

 . 19سورة التوبة:  (161)

 . 31/ 6الدر املاون:  (162)

 . 70سورة يوسف:  (163)

 : )سقي(. لريان العرب (164)

 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم: )عمر(.  (165)

 . 18سورة التوبة:  (166)

يراجع: املفردات يف غريب القرآن: )عمر(، ولريان العرب: )عمر(، والقاموس احمليط: )باب  (167)
. وال ينت لألخننس بنن شنهاب     738/ 2الرا ، فال العني(، وإيضا  شنواهد اإليضنا :   

 التغليب.  

 وس احمليط: باب اليا ، فال الغني. القام (168)

 .  7سورة ال قرة:  (169)

 . 263/ 1جامع ال يان:  (170)

 .  7سورة ال قرة:  (171)

 . 113: 112/ 1، والدر املاون: 83/ 1ينظر: معاسي القرآن للزجاج:  (172)

 . 27، وسورة اجلا ية: 46، وسورة غافر: 55و 14و 12سورة الروم:  (173)

 . 6سورة املطففني:  (174)

 . 50، وسورة فالت: 36سورة الكهف:  (175)

 املفردات يف غريب القرآن )قوم(.  (176)

 .  85سورة ال قرة:  (177)
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 . 1سورة القيامة:  (178)

 . 109سورة التوبة:  (179)

 . 506/ 5، وال حر احمليط: 303: 302/ 1ينظر: احملتريب:  (180)

 . 2، 1سورة قريَ:  (181)

شهاب الدين أمحد بن حممد بن ع د -، والدمياطي403/ 2ينظر: النشر يف القرا ات العشر:  (182)
 -دار الكتب العلمينة  -الط عة األوىل –إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر-الغين
 . 601: م1998 -ن ه1419 -ل نان

 . 4سورة املمتحنة:  (183)

 . 318/ 2احملتريب:  (184)

 .  58سورة األس يا :  (185)

 فال اجليم.  القاموس احمليط: باب الصال، (186)

، والل اب يف 393إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر: ، و63/ 2ينظر: احملتريب:  (187)
 .  524/ 13علوم الكتاب: 

 . 59سورة يوسف:  (188)

 . 516/ 6الدر املاون:  (189)

 . 141سورة األسعام:  (190)

 القنرا ات األربعنة   إحتنا  فضن   ال شنر يف   ، و266/ 2يراجع: النشر يف القرا ات العشر:  (191)
 .  276عشر: 

 . 31سورة اإلسرا :  (192)

 لريان العرب: )خطت(.  (193)
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، وإحتنا  فضن     43/ 7، وال حنر احملنيط:   307/ 2يراجع: النشنر يف القنرا ات العشنر:     (194)
حتقيق:  – أساس ال  غة -جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر-. ويف: الزخمشري357ال شر: 

-هنن 1419 -ل ننان  -ب وت –دار الكتب العلمية  -الط عة األوىل–ودحممد باسل عيون الري
 )خ ط أ(: وختاطتت، الن ل: جتاوات،. قال القطامّي:  255/ 1م: 1998

 إذا ختاطت ع د الواحد األجل.               أهل املدينة ال حيزسك شتسهم

دار  -والد تور أمحند مطلنوب  حتقيق الد تور إبراهيم الريامرائي -ديوان القطامي -القطامي          
. وقد أشار احملققان إىل اخنت   الرواينة يف   29م: 1960 -الط عة األوىل  -ب وت -اليقافة

 النريخ بني )ختّطت وختاَطت(. 

 . 7سورة ال ينة:  (195)

 . 520/ 10ال حر احمليط:  (196)

 . 368/ 2احملتريب:  (197)

 .  251سورة ال قرة:  (198)

 . 40سورة احلج:  (199)

إحتنا  فضن   ال شنر يف القنرا ات األربعنة      ، و230/ 2اجع: النشر يف القرا ات العشر: ير (200)
 .  207: عشر

 . 4، وسورة املنافقون: 30سورة التوبة:  (201) 

 -القنرا ات املتنواترة وأ رهنا يف الرسنم القرآسني واألحكنام الشنرعية        -حممد –ينظر: ح َ (202)
 . 145م: 1999-هن1419 -دمشق –دار الفكر -الط عة األوىل

 . 26سورة األعرا :  (203)

 328/ 2معاسي القرآن للزجاج:  (204)

 . 30/ 5ال حر احمليط:  (205)
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 . 32سورة اإلسرا :  (206)

-مجعن، وحققن، وشنرح، الند تور واضنح الانمد       -ديوان النابغة اجلعدي-النابغة اجلعدي (207)
 . 169م: 1998-ب وت -دار صادر -الط عة األوىل

دار -حتقينق الند تور سعمنان حممند أمنني طن،       -شر  حممد بن ح ينب ديوان جرير ب -جرير (208)
 . 782/ 2م: 1971-املعار  مبار

 . 348/ 7يراجع: لريان العرب: )سكر( و)اسي(، والدر املاون:  (209)

 . 32سورة املرس ت:  (210)

 . 377/ 10ال حر احمليط:  (211)

 . 35سورة الرمحن:  (212)

 . 527بعة عشر: إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األر (213)

 . 67سورة الفرقان:  (214)

 . 124/ 2احملتريب:  (215)

 .  5سورة النريا :  (216)

 .  97سورة املائدة:  (217)

 املفردات يف غريب القرآن: )قوم(.  (218)

 . 22سورة سو :  (219)

 . 558إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر:  (220)

 . 35سورة الن ت:  (221)

 . 569يف القرا ات األربعة عشر: إحتا  فض   ال شر  (222)

 . 28سورة الن ت:  (223)
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بن وت(، لكنن، ورد يف: لرينان     -دار صنادر  -دينوان األعشنه   -)األعشنه  ليس يف ديواسن،  (224)
دراسة  -إيضا  شواهد اإليضا  -أبو علي احلرين بن ع د اهلل -العرب: )صدق(، والقيريي

 –دار الغرب اإلس مي، ب وت - الط عة األوىل -وحتقيق الد تور حممد بن محود الدعجاسي
 . 878/ 2م: 1987 -هن 1408 -ل نان

 . 17سورة سو :  (225)

 . 660: 659/ 10الدر املاون:  (226)

 . 6سورة املزمل:  (227)

 . 561: إحتا  فض   ال شر يف القرا ات األربعة عشر (228)

 . 72سورة األسفال:  (229)

 . 44سورة الكهف:  (230)

، َويف قولن، تعناىل: "ِلَمنْن َأراَد َأْن ُينِتمَّ     300القرا ات األربعنة عشنر:    إحتا  فض   ال شر يف (231)
( َقَرَأ َأُبو َحِنيَفَة َواْبُن َأِبي َعْ َلَة َواْلَجاُروُد ْبُن َأِبي َسْ َرَة بكرير الرَّاَ  ِمنَن  232الرَّضاَعَة" )ال قرة 

، َواْلَ ْانِريُّوَن َيُقوُلنوَن ِبَفنْتِح النرَّاِ  َمنَع اْلَهناِ        الرََّضاَعِة، َوِهَي ُلَغنةظ: َ اْلَحَضناَرِة َواْلِحَضناَرةِ   
 . 498/ 2َوِبَكرْيِرَها ُدوَن اْلَهاِ ، َواْلُكوِفيُّوَن َيْعِكرُيوَن َذِلَك. ال حر احمليط: 

–الط عنة األوىل  –صنيغ اجلمنو  يف القنرآن الكنريم    –د. ومسية ع د احملرين حممند  –املناور (232)

 . 281/ 1م: 2004-هن1425–ملكة العربية الريعوديةامل–مكت ة الرشد ساشرون

 . 74سورة الفرقان:  (233)

 . 3سورة امللك:  (234)

 .  194سورة ال قرة:  (235)

 .  45سورة املائدة:  (236)

 .  58سورة األس يا :  (237)
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 . 5سورة يوسس:  (238)

 . 25سورة املرس ت:  (239)

 . 129سورة ط،:  (240)

 .  204سورة ال قرة:  (241)

 .  204رة: سورة ال ق (242)

 . 39سورة ص:  (243)

 .  204سورة ال قرة:  (244)

 . 16سورة يوسف:  (245)

 .  283سورة ال قرة:  (246)

 . 130سورة آل عمران:  (247)

   .4/26دار احلديث: -القاهرة–ن الكريمدراسات ألسلوب القرآ-حممد ع د اخلالق-عضيمة (248)
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 عييييياملراج

الط عنة   –ألواان الارفية لكلمنات القنرآن الكنريم    معجم ا -د. محدي بدر الدين  –إبراهيم  -1
 م. 2012 -هن 1433-القاهرة  -مكت ة ابن تيمية -األوىل 

شر  شافية ابن احلاجنب   -حرين بن حممد بن شر  شاي احلرييين، ر ن الدين  -األسناباذي  -2
 - مكت نة اليقافنة الدينينة    -الط عنة األوىل   –حتقيق: د. ع ند املقانود حممند ع ند املقانود       –

 م.  2004 -هن1425

حتقيق: حممد  –شر  شافية ابن احلاجب  -حممد بن احلرين الرضي،  م الدين  -األسناباذي  -3
ل نان  -دار الكتب العلمية ب وت  -سور احلرين، حممد الزفزا ، حممد حميه الدين ع د احلميد 

 م.  1975 - هن1395 –

 ب وت.  -دار صادر -ديوان األعشه -األعشه -4

صدقي حممند مجينل   : حتقيق –ال حر احمليط يف التفري   -أبو حيان حممد بن يوسف -األسدلريي  -5
 . هن1420 –دار الفكر  -ب وت  -

دار املعنار   -حتقيق الد تور سعمان حممد أمني طن،  -ديوان جرير بشر  حممد بن ح يب-جرير -6
 م.  1971-مبار

-ر يف القنرا ات العشنر  النش -مشس الدين أبو اخل ، حممد بن حممد بن يوسف -ابن اجلزري  -7
 . املط عة التجارية الكربى -علي حممد الض ا حتقيق 

 املكت ة العلمية.   –حتقيق حممد علي النجار  –اخلاائص  -أبو الفتح عيمان -ابن جنه  -8

 - احملترينب يف ت نيني وجنوي شنواذ القنرا ات واإليضنا  عنهنا        -أبو الفتح عيمان  - ابن جين -9
 م.  1999 -هن1420 -للشئون اإلس مية  اجمللس األعله -واارة األوقا 

الط عنة   - القرا ات املتواترة وأ رهنا يف الرسنم القرآسني واألحكنام الشنرعية      -حممد  –ح َ  -10
 . م1999-هن 1419 - دمشق –دار الفكر  -األوىل 
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حتقيق: سار اهلل ع د الرمحن سانر   –شصا العر  يف فن الار   -أمحد بن حممد  -احلم وي  -11
 الرياض.   - الرشدمكت ة  -اهلل 

إحتنا  فضن   ال شنر يف القنرا ات      -شهاب الدين أمحد بن حممد بن ع د الغنين   -الدمياطي  -12
 م. 1998 - نه1419 -ل نان  -دار الكتب العلمية  -الط عة األوىل  –األربعة عشر 

ب مفاتيح الغي -أبو ع د اهلل حممد بن عمر بن احلرين بن احلريني التيمي، فحر الدين  -الرااي  -13
 . هن1420 -ب وت  –دار إحيا  الناث العربي  -الط عة اليالية  –= التفري  الك   

حتقينق:   –املفنردات يف غرينب القنرآن     -أبو القاسم احلريني بنن حممند    -الراغب األصفهاسه  -14
 –بن وت   -دمشنق   –دار القلنم، الندار الشنامية     -الط عة األوىل  –صفوان عدسان الداودي 

 هن. 1412

ع ند  حتقينق   -معناسي القنرآن وإعرابن،    -إبراهيم بن الريري بن سهل، أبو إسنحاق   - الزجاج -15
 .  م1988 -هن 1408 -ب وت –عامل الكتب  -الط عة األوىل -اجلليل ع دي شليب

حممد باسل عينون  : حتقيق –أساس ال  غة  -جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر  -الزخمشري  -16
 م. 1998 - هن1419 -ل نان  -ب وت  –ب العلمية دار الكت -الط عة األوىل –الريود 

الكشنا  عنن حقنائق غنوامض التنزينل       -جار اهلل أبو القاسم حممنود بنن عمنر    -الزخمشري  -17
 –عادل أمحد ع د املوجنود وعلني حممند معنوض     : حتقيق –وعيون األقاويل يف وجوي التتويل 

 . م1998 – نه1418–مكت ة الع يكان  -الط عة األوىل 

دار إحينا    -الط عنة األوىل   –شنر  املعلقنات الرين ع     -حريني بن أمحد بن حريني  -سي الزَّْوَا -18
 م.  2002 -هن 1423 -الناث العربي 

دار عمنار   -الط عنة الياسينة    –معاسي األبنينة يف العربينة    –الد تور فاصل صاحل  –الريامرائي  -19
 م. 2007 -هن 1428 -األردن –َعمَّان  –للنشر والتوايع 

= إرشاد العقل الريليم إىل مزاينا   تفري  أبي الريعود -حممد بن حممد بن ماطفه -د أبو الريعو -20
 . ب وت –دار إحيا  الناث العربي  -الكتاب الكريم
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الند تور  : حتقينق  –الدر املاون يف علوم الكتناب املكننون    -أمحد بن يوسف -الريمني احلليب  -21
 دار القلم.  -دمشق –أمحد حممد اخلراط 

ع ند الرين م حممند    : حتقينق  –الكتناب ) تناب سني وي،(     -بشر عمرو بن عيمانأبو  -سي وي،  -22
 م.  1988 - هن1408 -القاهرة  -مكت ة اخلا ي -الط عة اليالية  –هارون 

َفْتُح اْلَقِديِر اْلَجاِمُع َبْيَن َفنَِّي الرَِّواَيِة َوالدَِّراَينِة   -حممد بن علي بن حممد بن ع د اهلل  -الشو اسي -23
 -دمشنق، بن وت    -دار ابنن  ني ، دار الكلنم الطينب      -الط عنة األوىل   -لتفرين   من علم ا

 . هن1414
جامع ال يان يف تتويل  -حممد بن جرير بن يزيد بن  ي  بن غالب اآلملي، أبو جعفر - الطربي -24

 .  م2000 - هن1420-مؤسرية الرسالة -الط عة األوىل -حتقيق أمحد حممد شا ر-القرآن
الل ناب يف   -فص سراج الدين عمر بن علني احلن لني الدمشنقي النعمناسي     أبو ح -ابن عادل  -25

دار  -الط عنة األوىل   –حتقيق: عادل أمحد ع د املوجود وعلني حممند معنوض     –علوم الكتاب 
 م. 1998- هن1419 -ل نان  -ب وت  -الكتب العلمية 

لرينديد وتننوير العقنل    التحرير والتنوير )حترير املعننه ا  -حممد الطاهر بن حممد -ابن عاشور   -26
 . م1984 -الدار التوسريية للنشر  -توسس -اجلديد من تفري  الكتاب اجمليد( 

 دار احلديث.   -القاهرة –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  -حممد فؤاد  -ع د ال اقي  -27
ي مكت نة اخلنا    –مجو  التاحيح والتكري  يف اللغة العربينة   -د. ع د املنعم سيد -ع د العال -28

 م.  1977 –بالقاهرة 
 دار احلديث.   -القاهرة  –دراسات ألسلوب القرآن الكريم  -حممد ع د اخلالق -عضيمة  -29
: حتقينق  –الت ينان يف إعنراب القنرآن     -أبو ال قا  ع د اهلل بن احلريني بن ع ند اهلل   -العكربي  -30

 عيريه ال ابي احلليب وشر اي.  -علي حممد ال جاوي 

 -مجع، وحقق، وشرح، الد تور إميل بنديع يعقنوب  -َعْمِرو ْبِن ُ ْلُيوٍمديوان  - َعْمرو ْبن ُ ْلُيوٍم -31
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 مفهوُمه وأسباُبه وتوجيُهه ُمشِكُل اإلعراِب 

 امل السُّليمد. فريد بن عبد العزيز الز

 :البحث ملخص

كان التأللي    التلليأل الولأوا والتفأريفن للوفأوص الففأيلة مزامو أا        
موذ ، فقد ظهر التللي    إعراب القرآن ومعانيه، للتللي    قواعد الولو والتفري 

، وما شذ عن القواعد، وقد عين املعربون ببيان غامض اإلعراب، القرن الثانن اهلجرا
أو احلأدي   ، سأوا  كأان ذلأ    القأرآن الكأريم     ، هره الشذوذ عوهأا أو ما أوهم ظا

و  هذا البل  مواقشأة  ، ثم ُسمِّن هذا العلم )مشكل اإلعراب(، أو الشعر، الشري 
كمأا توأاوا البلأ  أسأباب اإلشأكاا      ،   ضو  موهج املأللف  فيأه  ، ملفهوم املشكل

فأون   املشأكل ذعيعأة     وتب    البل  كي  جعل امللل، وطرائق توجيهه، ومظاهره
، وافرتاض وجأوه تتملأة  ، ووسيلة لعرض القواعد بطرق خمتلفة، للتوسع   التلليل

وألجأأل هأذا كأأان مأن ا أأدير   ، وإظهأأاع ا للأدقائق والأأتمكن موهأا  ، تأدعيب ا للقأاع   
فأذل   ، بالدعاسات املعاصرة العواية مبفوفات التلليأل الولأوا ومقاعنتهأا بأالتوظ     

 . ئج أصيلة ومتميزةمظوة اخلروج بوتا
الكلمات املفتاحية: مشكل، اإلعراب، التفري ، الشذوذ، التوجيه، التخريج، 

 اللغة، الكالم
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Parsing Ambiguity: its Concept, Aspects and 

Interpretation 

 

Abstract  

In the Medieval Arabic Tradition Theory, the grammatical and 

morphological analysis of classical texts was as old as establishing 

the grammatical and morphological rules. This can be seen since 

2nd century AH when works done about parsing the Qur'an and its 

meanings have been appeared. In such works, some issues like 

parsing ambiguity and rules violation (or what could be thought as 

rules violation) had been discussed in the Holy Qur'an, Hadith and 

Poetry. Later, this sort of study was called as "Parsing Ambiguity" . 

The aim of current paper is to consider the concept of Parsing 

Ambiguity in the light of its traditional studies. The paper, also, 

deals with the reasons, aspects and ways of interpretation of Parsing 

Ambiguity. One major outcome of this paper comes from revealing 

the fact that this sort of ambiguity is considered, by scholars, as a 

justification for expansion analysis to explain rules in different 

ways and to assume other potential views in order to give the 

learner more practice exercises and also to discover and master 

parsing peculiarities. Taking this fact into consideration, the Arabic 

Language contemporary studies should consternate on the 

grammatical analysis workbooks and compare them with their 

theoretical counterparts. This could lead to original and 

distinguished outcomes . 

Keywords: Ambiguity; Parsing; Morphology; Violation; 

Language; Speech  
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 ملقدمة:  ا

والفالة والسالم على نبيوا تمأد وعلأى آلأه وصألبه     ، احلمد هلل عب العامل 
 : أما بعد. أمجع 

، ثأم أعملأوا فيأه نظأرهم    ، فلقد بوى الولويون قواعدهم على أساس وصأفن 
وتكأون هأن   ، يقأاس عليهأا  ، ففاغوا قواعد معياعية موضبطة، وحكَّموا فيه أقيستهم

والوأأدعة ، والقلأأة والكثأأرة، والضأأروعة والشأأذوذ، مأأداع احلكأأم بالفأأواب واخلطأأل
 . واالطراد

وأقلأها خمالف أا هلأا      ، تلأ  املعأاي   لوكان أكثر الوفأوص الففأيلة موافق أا    
، فكان علما  العربية والتفس  ُيعِملون   تل  الوفأوص مزيأد ا مأن الوظأر    ، الظاهر

ويعيدوها إىل ما تقتضأيه  ، ل دوا تل  الوفوص إىل نظ ها، ويبذلون كث  ا من ا هد
 . فكانت تل  الوفوص تسمى )مشكل اإلعراب(، وال خيال  املعوى، الفواعة

، وكان التللي  فيأه متقأدِّم ا جأد ا   ، وقد أفرد العلما  مشكل اإلعراب بالتللي 
وما انفكت الدعاسات تتواوا املشكل تتبع ا وتوجيه ا إىل هذا ، مزامو ا للتللي    الولو

أن الدعاسات اليت تواولت املشكل من جانأ  تأوظ ا تعأد قليلأة أمأام       غ ، العفر
وإمنا تعأرض هلأا مأن    ،   حدود اطالعن، ومل ُتفَرد بدعاسة خاصة، دعاسات التوجيه

كما تعرض هلا من ، أل    أصوا الولو عود احلدي  عن القاعدة والقياس والشذوذ
،   )املشكل( مبفهومأه الواسأع   ومن أل ، أل    التلويل الولوا   القرآن الكريم

 : ومن أبرز تل  الدعاسات، الذا ال خيص اإلعراب
خفأص ففأال  لللأدي  عأن     ، علأن أبأو املكأاعم   . د، أصوا التفك  الولأوا  -1

 . أسالي  التلويل الولوا
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 . مساعد الطياع. د. التفس  اللغوا للقرآن الكريم -2
، اهلل بأن دأد املوفأوع    لعبأد . مشكل القرآن الكريم أسبابه وأنواعه وطرق دفعه -3

 . عقد مطلب ا   )ما يتعلق باإلعراب(   مبل  )املشكل اللغوا(

عبأد العزيأز   . د، توجيه مشكل القرا ات العشر الفرشأية لغأة وتفسأ  ا وإعراب أا     -4
 . عقد ففال  مساه )املشكل وضوابطه(، احلربن

لبيان ، فيهاجامع ا ملا تفرق ، ليبين على ما سبقه من دعاسات هذا البل ويلتن 
ومظأاهره  أسأبابه  ودعاسأة  ، غ  مقيَّد بووع مأن الوفأوص الففأيلة    املشكلمفهوم 

، متواوال  بعض املسأائل املشأكلة  ، معرِّج ا على شن  من موهج املفوف  فيه، وتوجيهه
 . أمنوذج ا للتمثيل والتلليل

 .ونسلا اهلل اإلعانة والتوفيق، هذا
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 املبحث األول: مفهوم املشكل: 

 : املعنى اللغوي: أواًل

أا ، هذا شأكُل هأذا  : يقاا، يعود معوى ا ذع )ش ك ا( إىل املشابهة واملماثلة
، أا هأذا  أمر مشتبه: كما يقاا، ومن ذل  يقاا أمر مشكل: )قاا ابن فاعس، (1)مثله

 . (2)(شابه هذا

 . واختلط األمر على املفرِّق بيوهما، فلما تشابها التبس بعضهما ببعض

، (4)خص بعضهم بأذل  احلمأرة والبيأاض   ، (3) ط اللون  ُشكلة ويسمى اختال
، أو غ همأا مأن األلأوان   ، أو بياض ودرة، الذا اختلط فيه سواد ودرة: واألشكل
 : قاا جرير

ِمأأجُّ ِدماَ هأأا   فمأأا زالأأت القتلأأى 
 

 (5)ِبدجلَة حتى مأاُ  دجلأَة أشأكلُ    
األشأكل    : )اا األزهراق، وتسمية اختال ط اللون  بالشكلة ملا فيه االلتباس 

كلنأه قأد أشأكل عليأ      ، ألوان اإلبل والغوم وحنوه أن يكون مع السواد غمربة ودأرة 
: وموه قيل لألمأر املشأتبه  ، وهذا شن  أشكل، احلمرة ختتلط بالبياض: الشكلة... لونه

 .(6)مشكل(

وأمأر مشأكل مشأتبه    ، التأبس : وأشأكل األمأر  : ونفوا على هذا املعوى قأالوا 
 . (7)وأشكل علنَّ األمُر إذا اختلط، وملتبس

ومثأل  : )قاا ابن قتيبة، فلم يكن املشكل مولفر ا   املشتبه، ثم عمت الداللة
، فلشبهه وشاكله، أا دخل   شكل غ ه، ومسِّن مشكال  ألنه أشكل، املتشابه املشكُل

 . (8)مشكل(: وإن مل يكن غموضه من هذه ا هة، ثم يقاا ملا غُمض
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أا صاع ، وأالَم، وأقوى، أجرب: مثلها   حنو، أشكل( للف وعةواهلمزة   )
 . فلشكل الشن  صاع ذا إشكاا (9)وأغدَّ البعُ  صاع ذا غدة، والئمة، وقوَّة، ذا جرب

مشأتبه  : أمر مشكل وشاكل: )جا    الع ، وقد استعمل اجملرد موه هلذا املعوى
 . (10)ملتبس(

 ثانًيا: املعنى االصطالحي: 

حسأ  الفأن   ، املفوفون   )املشكل( عن املعوى اللغوا   مجلة األمر مل خيرج
و   (12)و)مشأكل اثثأاع(   (11)ففأوفوا   )مشأكل القأرآن(   ، الذا تعرضوا ملشأكله 

 . عووان ا لكتاب   أبواب الولو (14)كما كان )كش  املشكل(، (13))األبيات املشكلة(

، (15)(طل د موه إال بتلمل بعد الما ال يواا املرا: )وعرف املشكَل ا رجاننُّ بلنه
، لذاتأه أو  ما التبس على املتلمل لفظأه أو معوأاه  ) عبد العزيز احلربن بلنه. كما عرفه د

 . (16)(أمر خاعج عوه

 . (17)أما )اإلعراب( فهو   اللغة اإلففاح واإلبانة
وهأو تغأي  أواخأر الكلأم     ، وأما   االصطالح فله   الولو معوى خمفأوص 

 . (18)امل الداخلة عليها لفظ ا أو تقدير االختالف العو

كما وسأم  ، علم اإلعراب وعلم التفري : فيقاا، م ا لعلم الولوَلويستعمل َع
 . والشافية   علم التفري ، الكافية   علم اإلعراب: ابن احلاج  كتابيه

وكما يتوسعون   إطالق الولو على التفري  وبعض مباح  علم األصوات 
قأاا ابأن   ... ض ا   إطالق )اإلعراب( فلدخلوا فيه التفري  واللغأة فإنهم توسعوا أي

ومأا  ، وقد أجبت  أيدك اهلل إىل ملتمس  من عمل ما   احلماسة مأن إعأراب  : )جين
 . (19)يللق به من اشتقاق أو تفري  أو عروض أو قواف(
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ما دخله لبس من جهة إعرابه أو تفريفه أو تعاعض معوأاه  : فمشكل اإلعراب
  .وإعرابه

وصأو   ، صأو  ومسأوا مفأوفاتهم باملشأكل    ، واملفوفون   املشكل صوفان
فالفو  األوا مثل الفاعسأن   )كتأاب الشأعر(    ، جعلوا بيان املشكل من أغراضهم

  شأرح   والفأاعقن   اإلففأاح  ، شرح األبيات املشكلة اإلعراب: فلحد أمسا  كتابه
قد استعملوا هذا املفطلح و، ومكن   مشكل إعراب القرآن، أبيات مشكلة اإلعراب

فاعتمدت   ذل    مجع : )قاا الفاعقن، أو كان صعب ا غامض ا نادع ا، ملا التبس إعرابه
وأوعدت حتت كل بيت ... ودفن   غامض الفوعة صوابها، أبيات ألغز قائلمها إعراَبها

وأوضألت مشأكلها   ، وتوجيه إعراب، وترتي  لفظ، موها ما حيتمله من تفس  معوى
قفدت   هذا الكتاب إىل تفسأ   : )قاا مكن بن أبن طال و، (20)لت جمملها((وفف

 . (21)مشكل اإلعراب وذكر علله وصعبه ونادعه(

فأاملعوى أن  ، وذكر علله وصعبه ونادعه( من عط  اخلاص على العأام : )وقوله
 . كتابه خاص باملشكل وموه الفع  والوادع

فإن مجاعة مأن  : )ي  الذا قااوأما الفو  اثخر فكالعكربا   إعراب احلد
طلبة احلدي  التمسوا مين أن أملن خمتفر ا   إعراب ما يشكل من األلفاظ الواقعة   

 . (22)... (األحادي 

، وميكن أن يضاف إىل هذا الفو  مجيع ما ألفأه املتقأدمون   إعأراب القأرآن    
اقتفأروا علأى   وإمنا ، فإنهم مل يعربوا كل لفظ، كالفرا  واألخفش والزجاج والولاس

 . مما يوطبق عليه وص  املشكل حقيقة  أو توسُّع ا، بعض األلفاظ
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وهأم يريأدون   ، مفرد ا دون إضافة إىل اإلعأراب ، وقد يسمون الكتاب باملشكل
، كشأ  املشأكالت وإيضأاح املعضأالت للبأاقولن     : مثأل ، اإلعراب   املقأام األوا 

توضيح والتفليح ملشكالت وشواهد ال، ومشكالت موطل مال  بن أنس للَبطِلُيوسن
 . ا امع الفليح البن مال 

 ثالًثا: احلكم على اإلعراب باإلشكال: 

عمبا فما يكون مشكال  عود بعض العلما  ، ليس لإلشكاا معياع دقيق يضبط به
وقد أففح عن هذا ابن جين فقأاا   معأرض عرضأه    ، ال يكون مشكال  عود آخرين

وواضع ، غ  أن هذه املواضع اليت أنا ذاكرها. : )..ملوهجه   شرح مشكالت احلماسة
تشاقُّ الأوفس إىل كشأفه   ، ظاهر اإلشكاا: أحدهما: يدا بإذن اهلل عليها على ضرب 

ومأن حتتأه   ، تريأ  صأفلته أن ال شأنَ  فيأه    ، واثخر ساذج الظاهر... والبل  عوه
 . (23)... (إذا جتلت ل  عاعت  وازدهت ، أغراض ودفائن

، قفأد ا للتأدعي  وِأرين الطأالب    ، وتتكل  تلويالته، وقد يفرتض اإلشكاا
 : من حنو تفس ه لقوا الشاعر، كما هو احلاا عود الفاعسن   كتاب الشعر

 هأأأأأأاكالُئ قظأأأأأأاَنالَي غأأأأأأرَةالثَّ ال مالسَّأأأأأأ

 

 

 (24)ُلُضأأأُل الفمَعأأأْيوِك عليهأأأا اخَللمأأأشأأأَن اهَلَم 

لأى املفأراع األوا   وقد تكلم أبو علن   اإليضاح الشعرا ع: )قاا البغدادا 
 : وقاا عن تعرضه لقوا الفرزدق، (25)ِريو ا للطال ((، بغ  ما ذكرنا

 وكلُّ عفيَقن كألِّ عحأل وإن همأا   
 

 (26)أخأأواِنتعأأاطى القوأأا قوم أأا همأأا   
وهذ البيأت مأع وضأوح معوأاه قأد حرفأه أبأو علأن الفاعسأن   املسأائل           )  

، اختل عليه معوى البيت وإعرابهف، بتووين )قوم( وزعم أنه مفرد موفوب، البغداديات
 . (27)... (كان غوي ا عوها، فاحتاج إىل أن صلله بتعسفات وتلويالت وِلالت
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والتوسع   وجوه اإلعراب إمنا هو لغاية تغياها أبو : )تمود الطواحن. وقاا د
وقأد  ... وقد جره هذا إىل شن  من التعس  والتملل، هن التمرين والتدعي ، علن

 . (28)والبغدادا(، وابن مال ، تلميذه ابن جين نبه إىل هذا

السأم    دمأا دأده عوأ   ، ومن االختالف   تقدير احلكم باإلشكاا من عدمأه 
وهأن  ، فقد خفص كتابه )الدع املفون( لعلوم القرآن اخلمسأة الأيت حأددها   ، احلليب

، ابغ  أنه مل يتتبع كل لفظأة   اإلعأر  ، اإلعراب والتفري  واللغة واملعانن والبيان
ولكأن يبأدو أن فهمأه    : )أدأد اخلأرا ط  . قأاا د ، وإمنا كان يدوع حأوا املشأكل موأه   

 . (29)فال يدع شيئ ا تعرض له العلما  دون أن يش  إليه(، لإلشكاا كان مرهف ا حسَّاس ا

اإلعراب إىل تفس  مشكل ) أما اإلمام مكن بن أبن طال  الذا قفد   كتابه
اظر   كتابه جيد مأا تواولأه متبايو أا جأد ا   صألة      فإن الو وذكر علله وصعبه ونادعه(

 : ذل  من وجوهو، إطالق اإلشكاا عليه من عدمها

وإمنا نذكر هذه الوجوه ليعلم تفأرف اإلعأراب   : )قاا، ذكر وجوه مل يقرأ بها األوا:
فهأو قأد   ، (30)... (فال جيأوز أن يقأرأ إال مبأا عوا وصأح    ، ال ألن يقرأ به، ومقاييسه

وإشأكاهلا لأيس مأن مشأكل     ، فهذه األوجه ليست قرآن ا، ال وجود له افرتض إشكاال 

، )حقًّا( مفدع: قوله) 180البقرة:  چائ  ەئ  ەئچ : كقوله   قوله تعاىل، القرآن
 . (32)واألمثلة على ذل  كث ة جد ا، (31)وجيوز   الكالم الرفع على معوى هو حق(

والكالم عأن االسأم املوصأوا     ،كتفري  )نستع (، ذكر وجوه بيِّوة واضلة الثانن:
ومأن ذلأ  أيض أا إعرابأه     ، (33)وعلة بوائه، وحاجته إىل الفلة والعائد، )الذين( وبوائه

فهأن   موضأع   ، )ما( شر ط ،106: البقرة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : لقوله تعاىل
 ؟ فلا إشكاا   هذا وأمثاله (34)... (ومن زائدة للتلكيد، نف  بأ)نوسخ(
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وقد عأيت أكثأر مأن ألأ     : )موهجه الذا صرح به ملا قااوهو   هذا خيال  
ومبا هو ظاهر من ذكر الفاعل ، اإلعراب طوَّله بذكره حلروف اخلفض وحروف ا زم

 . (35)...(واسم إن وخربها   أشباه لذل  يستوا   معرفتها العامل واملبتد ، واملفعوا

تع ( تطأرق إىل تفأري    فعلى سبيل املثاا ملا ذكر تفري  )نسأ ، االستطراد الثال :
وملا ذكأر )لأو( الشأرطية وتعأرض لوجأوب وقأوع الفعأل بعأد أدوات         ، (36)مفدعه
وما فيها من معوى اجملأازاة فهأن   ، استطرد وذكر )إذا( وأشاع إىل اخلالف فيها، الشر ط

 . (37)أوىل بالفعل

مثل كالمه عن )وجل( ملأا تعأرض   ، ما مل يقع نظ ه   القرآنإىل وقد يستطرد 

ومأن  ، مسأتقبل وِجأل يوَجأل   : )قاا 2: األنفاا چڤ   ڦ  چ : قوله تعاىل ملشكل
وموهم من ، وموهم من يكسر اليا  األوىل، يبدا من الواو يا  ، َيْيَجل: العرب من يقوا

، فلبدلوا مأن اليأا  الف أا   ، عأيت الزيدان: كما قالوا، يفتح اليا  األوىل ويدا الثانية ألف ا
 . (38)ياجل(: فيقوا

، بوا أن نستعرض شيئ ا مما صو    املشكل ليقوم الدليل على مأا تقأدم  وجيدع 
وباب األدب من )التوبيه على ، وقد اخرتت سوعة األنفاا من )مشكل إعراب القرآن(

 . شرح مشكالت احلماسة( أمنوذج  يقاس عليهما غ هما
 :سوعة األنفاا   )مشكل إعراب القرآن( أوال :

 الوص  املوضع
 أحكام الوق . –ذكر خالف  –توضيح  ذلت بيوكم

 ذكر خالف. كما أخرج 
 استطراد   ذكر تفري  وجل. وجلت قلوبهم
 بيان مَقدَّع.  –إعراب ظاهر  إحدى الطائفت 
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 الوص  املوضع
 إعراب ظاهر.  إذ يعدكم

 توضيح   مجع أل .  –قرا ات  بلل  من املالئكة

 مردف 
تعأاعض املعوأى    –اللغوا  بيان املعوى -ذكر خالف –بيان األوجه ا ائزة 

 واإلعراب.
 إعراب ظاهر. أموة 

 ذكر أقواا. فوق األعواق
 معوى لغوا. كل بوان

 إعراب ظاهر. ذل  بلنهم
 إعراب ظاهر. ومن يشاقق

 ذكر أقواا. –إعراب ظاهر  وأن للكافرين
 إعراب ظاهر. زحف ا

 إعراب ظاهر. متلرف ا، متليز ا
 زة.بيان األوجه ا ائ وأن اهلل
 بيان عد الضم . موه بال 

 ذكر أوجه جائزة. –إعراب ظاهر  وختونوا أماناتكم
 إعراب ظاهر. وأنتم تسمعون

 ذكر أقواا. هو احلّق
 ذكر أقواا. أال يعذَبهم اهلل
 إعراب ظاهر. وهم يفدون

 ذكر أقواا. –ختريج تفريفن  –بيان معوى لغوا  تفدية
 تفري  ظاهر. ُمكا 

 ذكر قرا ة شاذة، على وجه حنوا ال جيوز إال   الضروعة. تهم إال مكا  وما كان صال
 إعراب ظاهر. أمنا غومتم

 إعراب ظاهر، وذكر قوا آخر وعده ملخالفته صواعة.  فلن هلل مخسه
 إعراب ظاهر، وذكر قوا آخر.  الرك  أسفَل
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 الوص  املوضع
 ذكر قرا ة أخرى.  –بيان تفريفن ألمر غامض  من حين

 اب ظاهر. إعر إذ يريكهم
 وذكر أقواا أخرى.  –إعراب ظاهر  وإذ يريكموهم

 إعراب ظاهر.  بطر ا
 استطراد بذكر ا مع. جاع 

 إعراب ظاهر، وذكر وجوه إعرابية جائزة، وافرتاض صيغ أخرى.  يضربون
 إعراب ظاهر، وذكر وجه آخر جائز. وأن اهلل ليس بظالم

 إعراب حيتاج إليه املعوى. كدأب آا
 تقدير تذوف. فانبذ

 وال حيسنّب
ذكر قرا ات ومعوى كأل قأرا ة وإعرابهأا، وتقأدير تأذوف، واالستشأهاد       

 بلقواا الولوي  وأعاعيبهم.
 إعراب ظاهر. وآخرين من دونهم

 إعراب يضطر إليه املعوى، تعاعض املعوى واإلعراب. حسب  اهلل
 بيان عود الضم  واخلالف فيه. ترهبون به
 ر تذوف، وأقواا   ذل .تقدي لوال كتاب

 إعراب ظاهر. ملسكم
 إعراب ظاهر، وتعدد االحتماالت ا ائزة. حالال  طيب ا

 استطراد   مجع خيانة، وذكر تفريفها واشتقاقها. خيانت 
 ذكر قرا ات والفرق بيوها. من واليتهم
 ذكر أقواا   عود الضم . إال تفعلوه
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 .(39)على شرح مشكالت احلماسة(باب األدب من )التوبيه  ثاني ا:
 الوص  البيت احلماسية

 خروج عن القاعدة  216
 إيهام إشكاا  217
 فائدة لغوية، وتعليل إعراب.   218
 بيان األوجه ا ائزة  219
 عروض  220
 تقدير تذوف.  1 221

 بيان معوى.  2 
 خروج عن القاعدة.  1-2 222
 بيان األوجه ا ائزة.   223
 بيان مقدع.   224
 بيان تركي .   225
 توجيه عواية وبيان الوجه التفريفن.   226
 بيان األوجه ا ائزة، وغ  ا ائزة.   227
 توضيح ظاهر.   228
 إعراب ظاهر، وبيان وجه جائز.   229
 استدالا على قاعدة ثابتة.  1 230

 ذكر األوجه ا ائزة.  2 
 بيان وجه غ  جائز.  3 

 بيان األوجه ا ائزة 1 231
 تقدير تذوف.  2 

 إعراب ظاهر.  1 232
 بيان وجه جائز.  2 
 إيهام إشكاا تفريفن.  3 
 بيان شذوذ تفريفن.  4 
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 الوص  البيت احلماسية
 بيان األوجه ا ائزة.  5 
 توضيح ظاهر.  6 

 توضيح ظاهر.   233
 توضيح.   234
 تقدير تذوف، وذكر خالف 1 235

 ا ولغات. استطراد بذكر أقوا 2 

ومن هذا وما قبله يتب  أن املفوف    مشكل اإلعراب مل تولفأر غأايتهم     
 : وإمنا وسَّعوا األمر لتلقيق أموع موها، بيان املشكل

كث  ا ما تعأرض هلأا التأوظ    مفأوفات الولأو      ، حب  مسائل حنوية معروفة األوا:
دوا حبثأه داخأل   فألعا ، أو من خالا نص مبتوع عن سأياقه ، مبعزا عن الوص

 . السياق

أو ذكأر أوجأه تتملأة وبيأان     ، قفأد ا للتأدعي   ، افرتاض وجوه غأ  ظأاهرة   الثانن:
 . صلتها من عدمها

وهأن ذات صألة وثيقأة    ، حب  مسأائل ال توأتظم   أبأواب الولأو املعروفأة      الثال :
طه تسن   معرض بيانه لدوافع ابن مال    . و  ذل  يقوا د، باإلعراب
وأعى أيض ا أن املللأ  حأاوا   : )ابه )شواهد التوضيح والتفليح(تللي  كت

أن يقرع مسائل حنوية مل يتسنَّ له أن يضمَّ أكثرها إىل أبواب كت  الولأو ذات  
وموها موضوعات تتفل ، فلدعجها   هذا املفو ، املوهج التقليدا املعروف

وف عأود الضأم  ومعأانن احلأر    مثأل االسأتفهام وا أواب و   ، بعلم املعأانن 
 . (40)(وغ ها
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 ومظاهره.  اإلشكال أسباباملبحث الثاني: 

جيدع بوا أن نستفل  طبيعة اللغأة  ، اإلشكاا التففيلية مظاهرقبل استعراض 
خاضأع لعوامأل متعأددة      ، حي  إنها كما يقوا اللسأانيون موجأز بشأرا   ، البشرية

إما حقيقة وإمأا    ، غةاليت قد ختال  القواعد املعياعية اجملتمعية لل، السياقات املختلفة
وكونها موجز ا فردي ا هن مأا  ، وهذه الثوائية ب  اللغة بوصفها قواعد ثابتة، الظاهر فقط

والكأالم  ، فاللغة نظام ذهين متفوع، )قرعه دا سوس  عود تفريقه ب  اللغة والكالم
يقتضأيه  يفرتض فيها نظري ا أن توافق ما ، مناذج مستعملة متلققة على ألسوة املتكلم 

ا ِأام املطابقأة   وال مانع من أالَّ تطابقه عملي ، الوظام املتفوع   أذهان ا ماعة اللغوية
 . (41)(  ظروف معيَّوة

مثاا  على هذه ، وميكن القوا بلن مشكل اإلعراب   بعض صوعه على األقل
احملافظأة  حي  حياوا املشتغلون به إعادة )الكالم( إىل ما تقتضيه )اللغأة( مأع   ، الثوائية

 . على مقتضيات السياق اليت وعد بها
أمأر مسأتقر     ، واالسأتعماا  -بوصفها بقواعد معياعيأة  -والتفريق ب  اللغة 

وحتليل اخلطأاب قأائم   ، فالدعس اللغوا األصولن، الدعس اللغوا القديم واحلدي 
ن ميكن إمجاال  التفريق بأ  نأوع  مأ   : )يقوا تمد يونس علن، (42)على هذا التفريق

ومعرفأأة اللغأأة بوصأأفها  ، معرفأأة اللغأأة بوصأأفها زمأأرة مأأن املواضأأعات  ، املعرفأأة
 . (43)...(استعماال 

إذا أدعكوا هذا التفريق زاا ما ميكن أن يوعد على القاعدة الولوية من القفوع 
باالسأتدالا باملشأكل مأن    ، واإلحاطة بوظائفها الولوية، عن وص  الظواهر اللغوية

فإن جمرد االستعماا للقواعد الولويأة مهيِّأ     ، توجيههاوتطل  ، الوفوص الففيلة
 . لظهوع اإلشكاا
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 : فيمكن أن دملها فيما يلن أسباب اإلشكاا ومظاهرهأما 

 خمالفة القاعدة الولوية.  -1

املبويأة علأى   ، يرد بعض الوفوص عن العرب الففلا  خمالف ا للقاعدة املقأرعة 
ألن ؛ لويأون إىل توجيأه هأذه املخالفأة    فيعمأد الو ، االستقرا  للكث  من كالم العرب

قأاا  ، األصل   هذا اخلروج عأن القاعأدة أن تكأون لأه أسأبابه اللفظيأة أو املعوويأة       
 . (44)(إليه إال وهم حياِولون به وجه ا وليس شن  ُيضَطّرون): سيبويه

 : ومن ذل  قوا الشاعر
 َأكِويأأأه حأأأ  أناديأأأه ألكرَمأأأهُ   

 
 وال أملقُِّبأأأأُه والسَّأأأأوأَة اللقبأأأأا   

 كذاك أمدِّبُت حتأى كأان مأن خلقأن     
 

 أنِّأأن وجأأدُت مأأالَك الشأأيمِة األدبأأا 
 
 
 

، فإن املتبادع إىل الأذهن الرفأع  ، فثم إشكاا عود نف  حرف الروا   البيت األوا
فإنأه مفعأوا   ، ولو كان كذل  ألشكل عفع عوا البيت الثأانن ، وتكون مجلة امسية مستلنفة

 .  ثاٍن لأ)وجدت(

ونفأ  )السأوأة(   ، فلما الوف  فلوا جبعل )اللق ( مفأدع ا ،  وقد عوا بالروايت
 .  (45)...وجدته مالكم: أا، وأما الرفع فعلى حذف ضم  الشلن، على أنه مفعوا معه

 .  (46)نسبه الرضن إىل سيبويه، وخرِّج أيض ا على تعليق )وجدت( بتقدير الم ابتدا  تذوفة

وكان املوهج   التعامأل معأه   ، وكان قد ثاع حوله جدا أصولن كب  -وهذا السب  
مأن جممأوع مواضأع     %5. 2مل يشأكِّل سأوى    -هو الفاعق األساس ب  املذهب  الكب ين

و  هأذا إشأاعة بيِّوأة    ، اإلشكاا من خالا األمنوذج  اللذين عرضواهما   املبل  السابق
 .  إىل أن مشكل اإلعراب مل يكن نتيجة خللل   التقعيد أو قفوع   االستقرا 
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 تعاعض املعوى والفواعة.  -2

، وقأد أشأاع إليأه املتقأدمون واملتألخرون     ، اإلشكاامظاهر أهم املظهر من هذا 
قاا ، وفاضلوا ب  املعوى والفواعة فيه، وبيووا السبيل إىل التخلص من هذا التعاعض

وذل  أّن  جتأد   كأث  مأن املوثأوع     ... باب   جتاذب املعانن واإلعراب: )ابن جين
فمتأى  ، هذا يدعوك إىل أمأر وهأذا ميوعأ  موأه    ، وم اإلعراب واملعوى متجاذب واملوظ

وهأذا  ، (47)(، واعحتأت لتفأليح اإلعأراب   أمسأكت بعأروة املعوأى   مأا  اعتوعا كالم ا 
فبعضأها  ، وهذا التلويل دعجات متفاوتأة ، التفليح الذا يريده ابن جين بابه التلويل

أو ، أو عكون إىل التكل  والتملل، ابتةة للقواعد الثوخمالفة صرحي، فيه إفساد للفوعة
فلّذع ابن جأين مأن سألوك هأذا     ، أو احلكم بالضروعة القبيلة، التخرجيات الضعيفة

هذا : باب   الفرق ب  تقدير اإلعراب وتفس  املعوى: )املسل  مع إمكان غ ه فقاا
وساق ، (48)(ه إىل أن يقوده إىل إفساد الفوعةا ما يستهوا من يضع  نظراملوضع كث  

، أو الضأروعة القبيلأة  ، وضعفت ملكته بالشذوذ، شواهد حيكم عليها من قلت دعبته
 . (49)  ح  أن مثة ملخذ ا أقرب وأقيس

، كما عقد ابن هشام باب ا ذكر فيه ا هات اليت يعرتض على املعرب من جهتهأا 
اعأن مأا   أن ير: فا هأة األوىل ، وكانت ا هتان األولي    تعاعض الفواعة واملعوأى 

: )وكأث  ا مأأا تأزا األقأدام بسأأب     قأاا ، يقتضأيه ظأاهر الفأوعة وال يراعأأن املعوأى    
فأألن يراعأأن معوأأى صأأليل ا وال يوظأأر   صأألة  : وأمأأا ا هأأة الثانيأأة، (50)(ذلأأ 

وابن هشام على هذه التقريرات أمثلأة مأن القأرآن    ، وقد أوعد ابن جين، (51)الفواعة
 . موتها مفوفاتهوتضم، ُعدَّت من املشكل، الكريم والشعر
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إذ ، 9 - 8: الطأاعق  چڄ    ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ      چچ : ومن ذل  قوله تعأاىل 
إنأه  : واملعوأى ، البع  بعأد املأوت   -  القوا األظهر -فالرجع ، أشكل متعلق )يوم(

، لكن يشكل عليأه أمأر صأواعن   ، فيتعلق بالرجع، على عجعه يوم تبلى السرائر لقادع
وهلأذا قأدَّعوا   ، وهأو خأرب إن )قأادع(   ، ظرف وما تعلق به بلجويبوهو أنه ففل ب  ال

إنأه علأى عجعأه لقأادع يرجعأه يأوم تبلأى        : قأالوا ، مأن لفأظ )الرجأع(   ، متعلق ا آخر
 . (52)السرائر

 ؟ مل ال يتعلق بأ)قادع(: فإن قيل

إذ إن قدعة اهلل تعاىل على الرجع ليسأت  ، أن   ذل  إشكاال  معووي ا: فا واب
 . (53)تددة بيوم

وما يقتضأيه  ، وإذا ُتلمِّل املعوى: )وقاا ابن عطية، (54)وقد علَّقه مكن بأ)قادع(

ڄ    ڄ  ڄ  ڃ      چ  ففيح كالم العرب، جاز أن يكون العامل )قادع(، وذلأ  أنأه قأاا:   

 على اإلطالق، أوال  وآخر ا و  كل وقت، ثم ذكر تعاىل وخفص چڃ   ڃ  ڃ      چ
 . (55)...(ألنه وقت ا زا ؛ على الكفاعمن األوقات الوقت األهم 

، 10: الطأاعق  چچ  چ    ڇ  ڇ    ڇ   ڇ     چ : يتعلق بأأ)ناصر(   اثيأة التاليأة   : وقيل
وكذل  )مأا(  ، وهو أن ما بعد الفا  ال يعمل فيما قبلها، وعدَّ ذل  مبانع صواعن أيض ا

 . (56)هالال يعمل ما بعدها فيما قب، الوافية

وتبأيَّن كيأ    ، ت هذه اثية إشكاا الفواعة وإشكاا املعوأى فاجتمع   خترجيا
وسوتعرض هلأذا  ، وبتوجيه املعوى حيو ا آخر، بالتقدير حيو ا، حل العلما  هذا اإلشكاا

 . إن شا  اهلل   مبل  التوجيه



 سُّليمفريد بن عبد العزيز الزامل الد. 

 143                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

چ ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئچ: ومن ذل  أيض ا قوله تعاىل

ذه  مجهوع الولوي  إىل  وقد، لشر طيد جواب احي  حلقت نون التوك 25األنفاا: 
وألجأل هأذا   ، (57)ضروعةوأن تلكيده ، ال يلكد بالوون الواقع جواب شر طأن الفعل 

، أن ا ملت  ليس بيوهما عابطأة صأواعية  : موها، دلوا اثية على عدد من التخرجيات
ىل ذهأ  إ ، فيوهى بعأد األمأر  ، ثم يستلن  كالم ا جديد ا، حي  يتم الكالم عود )فتوة(

ولذا جأا   ، وهذا املعوى متكل  ال يدا عليه ظاهر اثية، (58)هذا األخفش والفاعسن
فتكأون  ، حي  يضمر القوا قبل )ال تفينب(، التوجيه الثانن ل دها إىل املعوى الظاهر

ال : كقأوهلم ، ويكون الوهأن للمفأيبة واملقفأود بهأا املخأاطبون     ، ا ملة صفة )فتوة(
 . (59)قفود املخاط فوهى نفسه وامل، أعيوَّ  هوا

فلاوا اطأراح األقأواا   ، وقدَّم أبو بكر بن العربن املعوى على الفوعة الولوية
أن يفأح  : وحفر التوجيه باحتمأال  ، اليت ختِرج اثية عن مدلوهلا الواضح، املتكلفة

 . (60)أو أن يفح دخوا الوون على الفعل املوفن، جعل الوهن جواب ا لألمر

عوى ما يكأون سأببه اخلأالف الشأرعن )العقأدا أو      ومن تعاعض الفواعة وامل
وهو باب فيمأا يلموأه   ، عقد له ابن جين باب ا   اخلفائص، وهو باب واسع، الفقهن(

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : ومما حب  فيه قوله تعأاىل ، (61)علم العربية من االعتقادات الديوية

بأه  بوأا  علأى مذه  ، ودل )أفعل( علأى معوأى الوجأدان    ٢٨الكه :  چٹ  ڤ  ڤ
 . (62)املعتزلن

: ومن هذا الباب ما تعرض له املعربون واملفوفون   املشكل مأن قولأه تعأاىل   

حيأ  كأان فأرض    ، (63)  قأرا ة ا أر  ٦املائدة:  چڀ  ٺ      ٺ  چ
 . (64)فليست معطوفة على املمسوح، الرجل الغسل
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 تعدد األوجه اإلعرابية احملتملة:  -3

كمأا  ، اليت حيتملها املعوأى ، ية ا ائزةقد يوشل اإلشكاا من تعدد األوجه اإلعراب

جيأوز  : )قاا مكن، 101: اإلسرا چ ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےچ :   قوله تعاىل
، أو   موضع نف  على الوعت أن تكون بيوات   موضع خفض على الوعت ثيات

 . فيكون الوص مزيال  لإلشكاا، (65)(لتسع

يأذكرها مجيع أا دون   ف، وال يرتجأح للمفأو  شأن    ، وقد تتعدد األقواا فيهأا 

 چڑ  ک  ک   ک  ک  گ چ : ومن ذل  إعراب الكاف   قولأه تعأاىل  ، اختياع

ک  ک     کژ    ڑ  ڑ   ڈ  ڈ  ژ چ : وخرب )إن(   قوله تعأاىل ، (66)5األنفاا: 

 . (67)41ففلت:  چک  

وقد عقد ابن جين باب ا   اخلفأائص    ، وقد تتفاوت االحتماالت قوة وضعف ا
أُيجأازان  ، اب    اللفظ يرد تتمال  ألمرين أحأدهما أقأوى مأن صأاحبه    ب: )قاا، هذا

اعلم أن املذه    هذا وحنأوه  ؟ أم يقتفر على األقوى موهما دون صاحبه، مجيع ا فيه
 . (68)... (وال ميتوع مع ذل  أن يكون اثخر مراد ا وقوال ... أن يعتقد األقوى

 وجود اخلالف.  -4

ويلأزم  ، حي  يشكل الوجه الفليح، إشكاال اخلالف   إعراب اثية يتضمن 

ٱ  چ : ومن ذل  قوله تعاىل، كش  هذا اإلشكاا بالوص على الوجه الفليح

حكأأى مكأأن ثالثأأة ، 62: التوبأأة چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
مذه  سيبويه أن ا ملة األوىل حأذفت لداللأة   : )قاا، أقواا   اثية واختاع أحدها

فلأذف  ، واهلل أحق أن يرضوه وعسأوله أحأق أن يرضأوه   : دهتقديره عو، الثانية عليها
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فاهلا  على قوله   )يرضوه( تعأود علأى الرسأوا    ، )أن يرضوه( األوا لداللة الثانن
: تقديره عوأده ، لكن فيه تقديم وتلخ ، ال حذف   الكالم: وقاا املربد، عليه السالم

، د تعود على اهلل جل ثواههفاهلا    )يرضوه( عود املرب، واهلل أحق أن يرضوه وعسوله
ويلأزم املأربد مأن    ، و)اهلل( افتتاح كأالم ، املعوى وعسوله أحق أن يرضوه: وقاا الفرا 

ألنه جيعل الكالم مجلة واحدة وقد نهأن عأن   ؛ قوله أن جيوز ما شا  اهلل وشئت بالواو
و ، فقأوا سأيبويه هأ   وال يلزم سيبويه ذل  ألنه جيعل الكالم مجلأت  ، ذل  إال بأ)ثم(
 .(69)(املختاع   اثية

كما أعرب مكن قوله ، وكث  ا ما ُيكتفى بعرض اخلالف دون تفريح باالختياع

ثم ، فذكر وجه قرا ة الرفع، 119: املائدة چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ: تعاىل
فلما من نف  )يوم أا( فإنأه جعلأه    : )قاا، ووجهه على أنه ظرف، ذكر قرا ة الوف 

أا يقوا اهلل هذا الكالم ، إشاعة إىل القفص واخلرب الذا تقدمو)هذا( ، ظرف ا للقوا
وجيأوز علأى قأوا    : )قأاا ، وهو البوا  علأى الفأتح  ، وذكر وجه ا آخر... (، يوم يوفع

فأإذا كأان كأذل     ، الكوفي  أن يكون )يوم يوفع( مبوي ا على الفتح إلضافته إىل الفعل
– الظرف إذا أضأي  إىل الفعأل   وإمنا يقع البوا   ... احتمل موضعه الوف  والرفع

فلما إذا كان معرب ا فال يبوأى الظأرف إذا أضأي     ، إذا كان الفعل مبوي ا -عود البفري 
 . (70)إليه عودهم(

فُتعأرب علأى الوجأه    ، وقد حتتمل اثية وجهأ  بوأا  علأى اخلأالف الولأوا     

 چ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ : قأاا مكأن   قولأه تعأاىل    ، دون أن ُيتعرض للخالف، املختاع

 : ) )لو( ال يليها إال الفعل؛ ألن فيها معوى الشر ط، فأإن مل يظهأر أضأمر،   100اإلسرا : 
 . (71)(، و)أنتم( عفع بالفعل املضمرفهو مضمر   هذا
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 القرا ات القرآنية:  -5

وإن كان   حقيقته عائد إىل مشكل ، توجيه القرا ات علم مستقل   التفوي 
واملفوفون   توجيه القرا ات ، لغة واالشتقاقومادته الولو والتفري  وال، اإلعراب

 . كمكن، أو مشاعكون   علم العربية، كالفاعسن وابن جين وابن خالويه، إما حنويون

فإمأا أن يكأون الوجأه    ، واملفوفون   مشكل القرآن تعرضوا كث  ا للقأرا ات 

  ىئ   ىئ  ىئچ: كإسأكان القأاف   قولأه تعأاىل    ، املشكل غ  مشكل   قرا ة أخرى

، وهو األصل، فقد قرأ أكثر السبعة بكسر القاف 52الووع:  چی         ی  ی  ی
مأن أسأكن   ): قاا مكن، (72)وأبو عمرو وشعبة بإسكان اهلا ، وقرأ حفص باإلسكان

؛ ومن كسأرها فعلأى األصأل   ، َكْت    )َكِت (: كما قالوا، القاف فعلى االستخفاف
 . (73)(اليا  اليت بعد القاف حذفت للجزمألن 

: قأاا مكأن   قولأه تعأاىل    ، وإن مل يوفوا عليها، وإما أن يذكروا وجه القرا ة

... ومأن مأده   من قفر الزنأى جعلأه مفأدع زنأى    : )32: اإلسرا چ ژ  ژ  ڑچ
 . (75)واملد قرا ة (74)(جعله مفدع زانى

 إيهام اإلشكاا:  -6

مثل إفراد السمع ومجأع  ، وهو جاع على األصل، قد يكون ظاهر اللفظ مشكال 

 ،23امللأ :    چېئ  ېئ     ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی    یچ :   قوله تعاىل لبفرا
، ثأم مسأن   )وجعل لكم السمع( إمنا وحد السمع ألنه   األصل مفدع : )قاا مكن

 . (76)(به
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 چڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇچ: ومثلأأه قولأأه تعأأاىل 

 فال حيوز أن يفأا  التفضأيل   فقد ُيظن أن )أعمى( صفة من عمى البفر، 72اإلسرا : 
فلذل  ، فهو ثالثن من عِمَن، هو من عمى القل : )قاا مكن، موها إال بفعل مساعد
أو ، فهو   اثخرة أشأد عمأى  : ولو كان من عمى الع  لقاا... أتى بغ  فعل ثالثن

فأال يتعجأ  موأه إال    ... وعمى الع  شن  ثابت، ألن فيه معوى التعج ؛ أب  عمى
 . (77)... (بفعل ثالثن

 فأال يقأربْ   ن هذه الشجرِةِم ن أكَلَم: )ومثل ذل  قوله صلى اهلل عليه وسلم
وهأو  ، هكذا الرواية بإثبأات اليأا   : )قاا البطليوسن، (78)(يوا بريح الثوملِذنا ُيمساجَد

، صألابه   قوا سيبويه وأ، وال جيوز   مثل هذا ا زم على جواب الوهن، الفليح
؛ وهو غلأط ، فإنَّ الكسائن جيوُِّز   هذا ا زم، ال تدُن من األسد يلكلم : ومثله قوهلم

جد سأبب ا  وكذل  يفأ  تباعأدهم عأن املسأ    ، ألنه يف  تباعده سبب ا ألكل األسد إياه
 . (79)(إلذايتهم له بريح الثوم

 : ومن ذل  ما أوعده الفاعسن من قوا الشاعر
 مأتُّ أنأين   فال حتسُ  األعأداُ  إن 

 
 (80)وخلَّفُت بشر ا أنَّ َحدَِّا كلَّأتِ  

وعود ذل  يتقدم شن  ، فقد يسبق إىل الذهن أن )َخلَّفُت( معطوف على )مت( 
ال يستقيم عط  )وخلفت( على هذا الشر ط : قاا الفاعسن، من صلة املوصوا عليه

)أنَّ( يأدا  وإمنا جي  تقدير شأر ط بعأد   ، ألن فيه تقديم الفلة على املوصوا؛ الظاهر
 . (81)عليه الشر ط الظاهر

، ومجلة من أبيات اإللغاز إمنا تعود إىل هذا، وأكثر ما وعد هذا املوضع   الشعر
 . وحنوه، (82)إنَّ هوُد املليلةم احلسواُ : كما   قوا الشاعر
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 : ومن األبيات اليت ذكرها، وعلى هذا بوى الفاعقن كتابه   مشكل الشعر
 مأأن نيأأِل عتبأأة   ِيَّأأْز فمأأا ُيأأدنيَ    

 
 (83)فخاُع أب  إن مل َتَوْلأَ  اخلفائفأا   

قأاا  ، والفأليح الوفأ  مفعأوال  لأأ)ِيَّْز(    ، فرفُع )اخلفأائص( هأو املتبأادع    
ألن اخلفأائص ُتقَفأد وال   ؛ وبأه يشأرف املعوأى   ، ولعمرا إنه حلد الكالم: )الفاعقن

 . (84)... (تقِفد

 

 املبحث الثالث: توجيه املشكل: 

وبتعأدد هأذه املظأاهر    ،   السابق أن اإلشكاا ذو مظاهر متعأددة تب    املبل
أو ، فبعض التوجيأه ال يعأدو أن يكأون إعأادة لرتتيأ  ا ملأة      ، تتعدد أنواع التوجيه

 . إيضاح ا لغامض لفظ أو تركي  فيها

، ومن ذل  ما هأو قياسأن  ، ومن التوجيه ما يكون معا ة ملخالفة أصل مستقر
أو دأل  ، بتقدير تذوف، وموه ما هو تعليل لشذوذ، عوا بهوتقديم املف، كتقديم اخلرب

كتخفيأ  أو مشأاكلة أو حنأو    ، أو يكون لغأرض صأوتن  ، على معوى أو نظ  أو ضد
وقأد مهَّأد سأيبويه هلأذا     ، ولذا غالب ا ما ُيقرن احلكم بالشذوذ بتوجيه أو تعليأل ، ذل 

 . (85)(به وجه اإليه إال وهم حياِولون  وليس شن  ُيضَطّرون: )األصل ملا قاا

فما كأان يعأود إىل   ، و  هذا الوص إملاح إىل ما يقبح من الضروعات وما حيسن
 . وما كان غ  ذل  فهو قبيح، أو يرتبط والفليَح بسب  فهو مقبوا حسن، أصل

 : وميكن أن يقسم التوجيه ثالثة أقسام

 : هامو، وله صوع، التوجيه الفواعن ملا يوافق املعوىوهو ، التلويل األوا:
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 احلذف:  -1

وكأان مأن املفأرتض    ، وهو احلكم بوجأود صأيغة داخأل الأوص قأد حأذفت      

ٱ  ٻ  ٻ  چ : ففن قولأه تعأاىل  ، (86)ألنها قد ظهرت   نفوص أخرى؛ وجودها

: قاا مكن: 62: البقرة چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
إذا ، وال بد من تذوف يعود على )الذين( من خربهم... )من آمن( من عفع باالبتدا 

وذلأ  ألن مجلأة اخلأرب ال بأد أن     ، (87)(: من آمأن مأوهم  تقديره، جعلت )من( مبتدأة
 . حتتوا على عابط

، كاالتسأاع ، كما أنه قد يتداخل مع مفطللات أخأرى ، ولللذف صوع كث ة
اعلم أن االتساع ضرب  من احلذف إال أن الفرَق بأ  هأذا البأاب    : )قاا ابن السراج

وذلأ  البأاب   ، هذا تقيمه مقأام احملأذوف وتعربأُه بإعرابأه    أن ، (88)والباب الذا قبلُه
وهذا الباُب العامأُل فيأه   ، حتذف العامَل فيه وتدُع ما َعِمَل فيه على حالِه   اإِلعراب

أو جتعأأل الظأأرف يقأأوم مقأأاَم ، وإمنأأا تقأأيم فيأأه املضأأاف إليأأه مقأأام املضأأاف، حبالأأه
 . (89)...(االسم

 ،22الفجأر:   چى  ائچ : لأه تعأاىل  قو ما ذه  إليه األشاعرة  ومن ذل  
قد يذكر املضاف : )قاا القرطيب. وجا  أمر عب : وأن التقدير، وحنوه بلنه من االتساع

، يعِون أهل القرية 82يوس :  چڱ  ڱچ: كقوا تعاىل، إليه واملراد به املضاف

: كأذل  هوأا  . أا ُح َّ العجألِ  93البقرة:  چى  ى  ائ  ائچ : وقوله
الأِذا ال يعلأُم   هذا مَن املتشابِه : ويقاا. َأا عقوبةم َعبِّ  وعذاُب عب ، َيلِتن أمُر َعِب 
 . (90)(تلويله ِإال اهلل
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ولكوأه مقيَّأد   ، (91)لكثرته   كالم العرب، واحلذف من قواعد التوجيه الكربى
واعلم أن مجيع ما حيذف : )قاا ابن السراج، وهو الدليل على احملذوف، بتلقق شرطه

 . (92)( وفيما ابقوا دليل على ما ألقوائ ا إالفإنهم ال حيذفون شي

 التقدير:  -2

وكل مأن احلأذف والتقأدير أسألوب مأن      ، فاحملذوف يقدع، وهو قرين احلذف
وهذا التالزم بيوهما يتخل  ، (93)أسالي  التلويل الولوا للوفوص املخالفة للقواعد

 الفأرق بأ    فقاا  ، علن أبو املكاعم احلذف بالعامل. وقد خص د،   بعض الفوع
أمأا  ... أن احلذف عود الولاة يقتفأر علأى حالأة حأذف العامأل     : )احلذف والتقدير

، وكما حتدده تعريفاتهم فإنه يتواوا تذوفات أخرى غأ  العامأل  ، التقدير عود الولاة
، وهذا الذا ذكره خمال  ملا نص الولويون عليأه ، (94)... (فهو يتواوا حذف املعموا
، كما ذكروا حذف احلاا، وصوعه متعددة، وهذا كث  جد ا، فقد ذكروا حذف املفعوا

 . (95)والتمييز واملستثوى

ولأيس  ، فكل تذوف مقدع، ولكن الفاعق بيوهما أن التقدير أمشل من احلذف
، كالتقأديم والتألخ   ، فإنه حيكم بالتقدير على ما ال حأذف فيأه  ،   كل تقدير حذف

: وحنأوه : 9: الضألى  چڳ  ڳ        ڳ   ڳ چ : ىلقاا املربد   قوله تعا، واملفدع امللوا
وقاا ابن ، (96)(، ال يكون إال على ذل فإمنا تقديرها   الكالم كله التقديم والتلخ )

 احلاج    معرضه حبثه   التوازع: )وحكم ما كأان مقأدَّم ا   التقأدير حكأم املقأدَّم     
 . (97)(حقيقة 
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ٻ  پ  چ ربد قولأه تعأاىل  ومن توجيههم للمشكل بالتقدير ما خرج به املأ 

: وأن التقأدير ، أن فيه تقدمي ا وتلخ  ا، مكن هفيما نقله عو 62التوبة:  چپ   پ  پ
 . (98)واهلل أحق أن يرضوه وعسوله

 احلمل على املعوى، وعلى الضد، وعلى الوظ :  -3

، دل الشن  على الشن  هو القياس الذا هو دليل كث  من األحكام الولويأة 
ل   تقرير القواعد الكربى   الولو فقد اسأتعمل   ختأريج بعأض مأا     وكما استعم

 . على اختالف مرات  املخالفة قبوال وعفض ا، خال  األصل من الوفوص الففيلة

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  چ : فمأن احلمأأل علأأى املعوأى قولأأه تعأأاىل  

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ

  األوىل جأأأأا   87 - 84: امللموأأأأون چوئ  وئ  ۇئ  ەئى    ائ  ائ  ەئ
قأاا  ، وا واب بالم املل ، أما فيما يليها السلاا عن الذات، ا واب موافق ا للسلاا

وأمأا املوضأعان   ... وهأو مطأابق للفأظ واملعوأى    ... وا بأالالم املوضأع األ : العكربا
ن عب معوأى َمأ  ألن ؛ بأالالم علأى املعوأى   واثخران فيقرآن بغ  الم دال  على اللفظ 

 . (99)واتاملن السم؟ السماوات

 : وموه قوا الشاعر
 هأأأنَّ مأأأع البلأأأى بأأأادت وغيَّأأأر آَي

 
 إال عواِكأأأأأأَد مجأأأأأأُرهنَّ هبأأأأأأا ُ  

 وُمَشأأأأجَّج  أمَّأأأأا سأأأأواُ  قذالأأأأهِ   
 

 (100)فبأأأدا وغيَّأأأر سأأأاَعُه امَلعأأأزا ُ    
إال ، عفع )مشجَّج( مع أنه معطوف على )عواكد( وهن موفوبة على االستثوا  

 . (101)بها عواكد: عفع على معوىأنه 
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كلن يعأرب  ، ومن احلمل على املعوى توجيه اختالف التطابق العددا أو ا وسن

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ ، كمأا   قولأه تعأاىل:    والعكس، عن املفرد با مع

واملالئكة ههوا لفظه لفظ ا مع ومعوأاه  : )الباقولن [، قاا39]آا عمران:  چٹ
 : وموه قوا ذا الرمة، (102)إذ هو املوادا((، د به جربيل وحدهألنه يرا؛ معوى املفرد

 إىل ابأأأن أبأأأن موسأأأى هأأأالٍا طأأأوت بوأأأا   

 

 

 (103)قأأأأأالص  أبأأأأأوهنَّ ا أأأأأديُل وداعأأأأأرُ  
 
 

أن يكون وضع املفرد موضع : أحدهما، فقد ذكر الفاعسن   توجيهه احتمال 
 : وجعله نظ  ا لقوا علقمة بن عَبَدة، ا مع

 لمأأأأا عظامهأأأأا بهأأأأا ِجيأأأأُ  احلسأأأأرى ف  

 

 

 (104)فبأأأأأيض  وأمَّأأأأأا جلأأأأأُدها ففأأأأألي ُ   

 چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ : ومن أشهر ما أولأوا بأه قولأه تعأاىل     

: إمنأا قيأل  : )وقأاا الزجأاج  ، (105)فأذكَّر اخلأرب  ، أنه أعاد بالردأة املطأر   ٥٦األعراف: 
 . (106)(ن الردة والغفران   معوى واحدأل؛ )قري (

 :  قوا الشاعر، تعدية )عضن( بأ)أعلى( فكما خرجوا، وأما احلمل على الضد
 إذا عضأأأيت علأأأنَّ بوأأأو قمشأأأ ٍ 

 
 (107)لعمأأر اهلل أعجأأبين عضأأاها   

وكأان أبأو   : )فقالوا دل على ضده قاا ابن جأين ، واألصل أن يتعدى بأ)عن( 
ملأا كأان )عضأيت( ضأدَّ )سأخطت(      : ألنه قاا؛ علن يستلسن قوا الكسائن   هذا

 . (108)((على نقيضه كما حيمل على نظ ه ن شلل دال  (لىأعأ)ب (عضيت)عدى 
 : توجيه املعوى ملا يوافق الفواعة الثانن:

 . وهذا إذا كان املعوى اثخر أدا على املقفود من املعوى الظاهر
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: ما ذه  إليه أهل السوة من عدم ادعا  احلذف   حنأو قولأه تعأاىل    من ذل ف

قأأاا ، الا اهلل وعظمتأأهجميئ أأا يليأأق جبأأ، وأنأأه علأأى بابأأه، 22الفجأأر:  چى  ائچ
وال ، جين  ويوأزا ويألتن  : والذا عليه مجهوع أئمة أهل السوة أنهم يقولون: )القرطيب

 . (109)11: الشوعى چٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿچ ألنه ؛ يكيفون

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ : ومأأأن ذلأأأ  قولأأأه تعأأأاىل

وهلذا ، حجاب ساتر: فودفاملعوى الظاهر أن املق، 45: اإلسرا  چڭ  ڭ   ڭ
ألن الفاعأل  ؛ )حجاب ا مستوع ا(: )قاا، ذه  األخفش إىل أن )مفعوال ( مبعوى )فاعل(

وإمنأا هأو شأائم    ، إن  مشألوم عليوأا وميمأون   : كما تقوا، قد يكون   لفظ املفعوا
بلنأه  ، وقأد عده ابأن عطيأة   . (110)(اب ههوا هو السرت وقاا )مسأتوع ا واحلج... ويامن

 . (111)داٍعتكل  من غ  
فإن احلجاب مسأتوع  ، وقد ذه  كث  من املفسرين واملعرب  إىل أنه على أصله

وال يأرون  ، فالواس املعويون ال يأرون الأويب صألى اهلل عليأه وسألم     ، عن أع  الواس
 . (112)احلجاب

 الثال : التوجيه الفوتن: 
 أو، أو إعادة التواسأ  ، كقفد التخفيأ  ، يعود بعض اإلشكاا إىل أمر صوتن

أو حيذف ما ، أو يفرف ما حقه املوع من الفرف، فيسكن ما حقه التلري ، املشاكلة
فمأأن األوا قأأرا ة أبأأن عمأأرو )يوُفأأْركم( و)بأأاعْئكم( و)ُيْشأأِعْركم(  ، حقأأه الأأذكر

وعلة من أسكن أنه شبه : )قاا مكن، فلعاده الولويون إىل إعادة التخفي ، (113)وحنوه
 .  (114)(إلعراب استخفاف ا لتوالن احلركاتحركة افلسكن ، حركة اإلعراب حبركة البوا 
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فلثبأأت اليأأا     (115) 90يوسأأ :  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ : وقأأرأ ابأأن كأأث 
وإن ، فإن دلوا )من( علأى الشأر ط أشأكل إثبأات اليأا      ، )يتّقن( وأسكن   )يفرب(

جيوز أن يقأدع الضأمة     : )قاا الفاعسن، دلوها على املوصولية أشكل إسكان الرا 
وجأاز هأذا     ، كما حيذف   حنو عُضد  وسأُبعٍ ، )ويفرب( وحيذفها لالستخفافقوله 
 . (116)(ة اإلعراب كجوازه   حركة البوا حرك

، ودل قرا ة أبن عمرو على اختالس احلركأة ، وهذا التخريج مل يرتضه سيبويه
إىل ): ومأن ثأم قأاا أبأو عمأرو     ... اوأما الذين ال يشبعون فيختلسون اختالس : )قاا
شأبهوا ذلأ    ، وقد جيوز أن يسأكووا احلأرف املرفأوع واجملأروع   الشأعر     ... (كمْئباِع

؛ د ْضأ َع: د  حيأ  حأذفوا فقأالوا   ُضوبضمة َع، ذ ْخَف: ذ  حي  حذفوا فقالواِخبكسرة َف
 . (117)(ضمٌة وا رة كسرٌة فعَةألن الرَّ

ىئ      ی  ی  ی  چ : وهو صرف املمووع قولأه تعأاىل  ، ومن الثانن

قأاا  ، (118)  قرا ة نافع والكسأائن وشأعبة عأن عاصأم     4سان: اإلن چی  جئ
: أحأدهما : وقرَّب ذل  عوأدهم شأيئان  ، ونوَّنه قوم  أخرجوه على األصل: )العكربا

، وأن أنهم وجدوا   الشعر مثل  ذلأ  موون أا   الفواصأل   : والثانن، إتباعه ما بعده
وأما قياسه على الشعر ، ةفلما إتباعه ما بعده فهن علة صوتي، (119)(هذا ا مع قد مجع

وهأو    ، ثم إنأه نأص علأى وعوده   الفواصأل    ، فالشعر موضع ضروعة، فال يفح
فالظأاهر أنأه يوجهأه    ، وأما قوله إن هذا ا مع قد مجع، اثية ليس   موضع الفاصلة

، فإن كان هأذا مأراده فقأد وهأم    ، يريد أنه ملا مجع مل يكن مجع ا أقفى، توجيه ا صواعي ا
 . وهذا مل يتخل  هوا، لعربة بوجود الوظ  من املفردحي  إن ا
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 : قاا، وقد سوَّى ابن مال  ب  الضروعة وإعادة التواس    صرف املمووع
 والضأأأطراٍع أو تواسأأأ   ُصأأأرْف

 
 (120)البيأأأأأأأت... ذو املوأأأأأأأِع 

 . فكالهما خالف األصل، وهو كذل    احلكم 
كقوله ، من األفعاا اخلمسةفلذف الوون   املرفوع ، وأما حذف ما حقه الذكر

، وال تلموأوا  والذا نفسن يده ال تدخلوا ا وة حتأى تلموأوا  : )صلى اهلل عليه وسلم
 : وقوا الراجز، (121)(حتى حتابوا

 (122)أبيأأأأأت أسأأأأأرا وتبأأأأأييت تأأأأأدلكن 
حذُف نون الرفع   موضأع الرفأع جملأرد التخفيأ  ثابأت        : )قاا ابن مال  

هذا احلذف كراهية تفضيل الوائ  على املووب  وسب ... الكالم الففيح نثره ونظمه
والضمة قد حذفت جملرد التخفي  كقرا ة أبن ، وذل  أن الوون نابت عن الضمة، عوه

 فو مل تعامل الوون مبا عوملت به الضمة من احلذف جملرد التخفي  لكأان   ... عمرو
 . (123)(ذل  تفضيل للوائ  عن املووب عوه

، لثبوته   الوثر والوظم، ه يرى هذا احلذف مقيس افالظاهر من كالم ابن مال  أن
فلمأا مأا   ، (125)وهو خأاص بالشأعر  ، (124)وإمنا احلذف نادع غ  مقيس، وهذا ضعي 

وهأو الضأمة مل ُيسألَّم    ، فإن حذف املوأوب عوأه  ، استدا به من كراهة تفضيل الوائ 
، يه لقوتهفإن األصل ُيتوسع ف، ولو ثبت ذل ، بل قفره سيبويه على الشعر، بقياسيته

ولذا مل تعمل )ما( و)ال( و)الت( و)إن( املشبهات بأ)ليس( إال ، ما ال يتوسع   الفرع
لكونها عالمة فرعية فال حتأذف ختفيف أا كمأا    ، فكذا الوون، لضعفها بالفرعية، بشرو ط

 . خذفت العالمة األصلية
 وإمنأا هأن تلمأس   ، وبهذا يتب  أن التخرجيات الفوتية للمشكل ليست قياسية 

 . واهلل أعلم. للعلة فلسُ 
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 اخلامتة

، على عأسها تفسأ  القأرآن الكأريم   ، كان مشكل اإلعراب مادة لعلوم متعددة
وما كأان اسأتقالا التفأوي    املشأكل إال ذعيعأة      ، وتعليل متشابهه، وبيان إعجازه

وقد عين هأذا  ، ومجيع ما يتعلق بذل ، واشتقاقه، وتفريفه، للبل    إعراب القرآن
 : وميكن أن جتمل نتائجه مبا يلتن،   باملشكل مفهوم ا وأسباب ا وتوجيه االبل

، وأدخلأأوا فيأأه غأأ ه ممأأا ال إشأأكاا فيأأه، توسأأع املفأأوفون   مفهأأوم املشأأكل -1
وإىل ذكأر اخلأالف   ، واستطردوا إىل إيضاح قواعأد الولأو والتفأري  املسأتقرة    

 . الولوا ومداعسه

وال ، بوا  القواعد الولوية والتفريفيةأن مشكل اإلعراب مل يكن نتيجة خللل    -2
وإمنأا هأو   ، لوقص الستقرا  كالم العرب الذا كان أصال  لتل  القواعد املعياعية

مظهر من مظاهر الفرق ب  اللغة بوصفها قواعد والكالم بوصفه استعماال  لتل  
ولكن ، ال من حي  قائله تباعك وتعاىل، ويدخل   ذل  كالم اهلل تعاىل، القواعد

 . جا  على وفق كالم العرب، من حي  هو لسان عربن

بافرتاضأات وجأوه   ، كان بعض مشكل إعراب الشعر مفتعال  للتدعي  والتمرين -3
كما كأان بعأض مأا وصأ  باملشأكل مأن إعأراب القأرآن ذعيعأة          ، غ  متبادعة

وإن ، أو لذكر وجوه قأرا ات أخأرى  ، للتعرض خلالف حنوا أو عقدا أو فقهن
 . قةمل يكن مشكال  حقي

، ويوصن البل  بإيال  التوجيه والتلويل والتخريج عواية   البلأ  والتأوظ   
، و  الرتاث الولوا جهود   هذا اجملأاا ، من خالا مقاعنة توظ  الولوي  بتطبيقهم
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، من أبرزها كتاب ابن إياز )قواعأد املطاعحأة( الأذا جعأل قواعأد الولأو مقأدمات       
فلرا بطلبة الدعاسات العليا أن ، تل  املقدماتوجعل الوتيجة أبيات حيللها   ضو  

وحرا مبن سل  هأذا السأبيل أن   ، مقاعن  التوظ  بالتطبيق، يعَووا بالتلليل الولوا
 . حيظ  بوتائج متميزة
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

)شأكل(، وتهأذي     68/ 3 ، ابأن دعيأد  )شكل(، ومجهرة اللغأة  295/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 1)
 )شكل(.   21/ 10 ، األزهرااللغة

 )شكل(.  204/ 3 ، ابن فاعس( انظر: مقاييس اللغة2)
 ، األزهأرا ، وتهأذي  اللغأة  68/ 3 ، ابأن دعيأد  ، ومجهرة اللغأة 295/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 3)

10 /20  . 
 . 20/ 10 ، األزهرا، وتهذي  اللغة68/ 3 ، ابن دعيد( انظر: مجهرة اللغة4)
 . 143/ 1البيت من الطويل،   ديوانه ( 5)

 .  22، 21/ 10 ، األزهرا( تهذي  اللغة6)
 . 68/ 3 ، ابن دعيد، وا مهرة296/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 7)
 . 102 ، ابن قتيبة( تلويل مشكل القرآن8)
 . 187/ 1 ، ابن عففوع، واملمتع88/ 1 ، الرضنفية، وشرح الشا59/ 4 ، سيبويهانظر: الكتاب( 9)
، ومل 25/ 10 ، األزهأرا ، وقد أضافه احملقق ناقال  عن التهذي 296/ 5 ، اخلليل( انظر: الع 10)

 يرد   التهذي  أن )الشاكل( امللتبس.  
ا: ( البن قتيبة: تلويل مشكل القرآن، للرد على املللدين واملشكك ، ولبيأان احلأق الويسأابوع   11)

 وضح الربهان   مشكالت القرآن،   التفس . 
 لطلاوا، تعرض فيه لشرح األحادي  املتعاعضة   الظاهر. ، ا( شرح مشكل اثثاع12)
( للفاعسن: شرح األبيأات املشأكلة اإلعأراب، وللفأاعقن: اإلففأاح   شأرح أبيأات مشأكلة         13)

 ب. والبن عدالن: االنتخاب   األبيات املشكلة اإلعرااإلعراب. 
 للليدعة اليمين.  ( 14)

 . 276التعريفات، ا رجانن ( 15)
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 . 99توجيه مشكل القرا ات العشر الفرشية، د. عبد العزيز احلربن  (16)

 )عرب(.  299/ 4( انظر: مقاييس اللغة 17)
 . 115/ 1 ، أبو حيان، والتذييل والتكميل43-42/ 1/ 1لرضن ، ا( انظر: شرح الكافية18)
 .  5 ، ابن جين( التوبيه19)
 . 52اإلففاح، الفاعقن ( 20)

 . 64 ، مكن( مشكل إعراب القرآن21)
 . 41 ، العكربا( إعراب احلدي  الوبوا22)
 .  6 ، ابن جين( التوبيه23)
 . 434/ 2انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 24)

 . 12/ 5 ، البغدادا( خزانة األدب25)
 . 444سن ، والبغداديات، الفاع133/ 1انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 26)

 . 572/ 7 ، البغدادا( خزانة األدب27)
 .  32 ، الطواحن( مقدمة حتقيقه إليضاح الشعر28)
 . 30 ، اخلرا ط( مقدمة حتقيق الدع املفون29)
 . 69 ، مكن( مشكل إعراب القرآن30)
 . 120مشكل إعراب القرآن، مكن ( 31)

هأذا   إعأاعيبهم، ومثأة    اإلمام مكن مسبوق   هذا، فقد انتهج الفرا  والزجأاج والولأاس   ( 32)
 دعاسات حوا ذل ، وموها: 

 . 10ما جيوز لغة ومل يقرأ به. د. فيفل الغزاوا. جملة معهد اإلمام الشاطيب. العدد:  -1

ما جوزه الزجاج من وجوه اإلعراب   القرآن الكريم ومل يقرأ به دعاسة حنوية دالليأة. د.   -2
 . 2العدد  5معة القفيم. اجمللد جا–فريد السليم. جملة العلوم العربية واإلنسانية 
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ما جيوز لغة ال قرا ة عود الفأرا  والزجأاج   كتابيهمأا معأانن القأرآن. د. أدأد هأزازا         -3
 جامعة اإلمام تمد بن سعود اإلسالمية(.  –)عسالة ماجست  

 . 71 مشكل إعراب القرآن، مكن( 33)

 .  108 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 34)

 . 63 رآن، مكنمشكل إعراب الق( 35)

 .  70 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 36)

 .  107 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 37)

 . 310 مشكل إعراب القرآن، مكن (38)

(39 )373-393 . 

 . 11شواهد التوضيح والتفليح ملشكالت ا امع الفليح، ابن مال  )مقدمة التلقيق( ( 40)

د. تمد سعيد صاحل الغامأدا. جملأة عأامل الفكأر،     ، ربن( اللغة والكالم   الرتاث الولوا الع41)
فريوأدنان دا سوسأوع.   ، . وانظر: علم اللغة العأام 2006العدد الثال  يواير ماعس  34جملد 

 . 36-32ترمجة: يوئيل يوس  عزيز 

 . 26 ، مسعود صلرواا( انظر: التداولية عن العلما  العرب42)

 . 28 ، تمد يونس علن( علم التخاط  اإلسالمن43)

 . 32/ 1 ، سيبويه( الكتاب44)

 . 378انظر: التوبيه على شرح مشكالت احلماسة، ابن جين ( 45)

 . 139/ 9، وخزانة األدب، البغدادا 922/ 2/ 2انظر: شرح كافية ابن احلاج ، الرضن ( 46)

 . 255/ 3 ، ابن جين( اخلفائص47)

 . 279/ 1 ، ابن جين( اخلفائص48)
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 . 279/ 1اخلفائص، ابن جين ( 49)

 . 684 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 50)
 . 698 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 51)
 ، العكربا، والتبيان466/ 5 ، ابن عطية، واحملرع الوجيز256/ 3 ، ابن جين( انظر: اخلفائص52)

 .  455/ 8 ، أبو حيان، والبلر احمليط1281/ 2
 . 700 ، ابن هشاماللبي ، ومغين 466/ 5 ، ابن عطية( انظر: احملرع الوجيز53)
 .  809 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 54)
 . 466/ 5 ، ابن عطية( احملرع الوجيز55)
 . 455/ 8 ، أبو حيان( انظر: البلر احمليط56)
 . 295/ 2، واإلغفاا، الفاعسن 515/ 3انظر: الكتاب، سيبويه ( 57)

 . 295/ 2 ن، الفاعس، واإلغفاا347/ 1 ، الفرا ( انظر: معانن القرآن58)
، 497/ 1 ، البأاقولن ، وكشأ  املشأكالت  410/ 2 ، الزجأاج ( انظر: معانن القأرآن وإعرابأه  59)

 ، أبأو حيأان  ، والبلأر احملأيط  62/ 2ملرادا ، ا، وشرح األلفية152/ 2 ، الزخمشراوالكشاف
 . 590/ 5 ، السم ، والدع املفون324 ، ابن هشام، ومغين اللبي 484/ 4

 . 1175 ، ابن العربنح موطل مال  ابن أنس( انظر: القبس   شر60)
 . 245/ 3انظر: اخلفائص، ابن جين ( 61)

 . 253/ 3انظر: اخلفائص، ابن جين ( 62)

، وحجة القأرا ات، ابأن   242هن قرا ة ابن كث  ودزة وأبن عمرو. انظر: السبعة، ابن جماهد ( 63)
 . 223زدلة 

 . 219ومشكل إعراب القرآن، مكن  ،152/ 2انظر: معانن القرآن وإعرابه، الزجاج ( 64)

 . 435 مشكل إعراب القرآن، مكن (65)
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 .  309 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 66)

 . 529/ 9، والدع املفون 642 مشكل إعراب القرآن، مكن( انظر: 67)

 . 488/ 2اخلفائص، ابن جين ( 68)

 . 331 مشكل إعراب القرآن، مكن (69)

 . 245مشكل إعراب القرآن، مكن  (70)

 . 435 مشكل إعراب القرآن، مكن (71)

 . 140/ 2 ، مكن، والكش 457 ، ابن جماهد( انظر: السبعة72)

 . 514 مشكل إعراب القرآن، مكن (73)

 . 431 مشكل إعراب القرآن، مكن (74)

 . 819/ 2 ، العكربا( انظر: التبيان75)

 . 747 مشكل إعراب القرآن، مكن (76)

  .434 مشكل إعراب القرآن، مكن (77)
 . 17احلدي    املوطل، اإلمام مال  برواية حييى الليثن ( 78)

 . 48مشكالت موطل مال  ابن أنس/ البطليوسن ( 79)

 البيت من الطويل، ومل أق  عليه. ( 80)

 . 412/ 2انظر: كتاب الشعر، الفاعسن ( 81)

 . 27انظر: مغين اللبي ، ابن هشام ( 82)

 البيت من الطويل، مل أق  عليه( 83)

 . 263ففاح، الفاعقن اإل( 84)

 . 32/ 1 ، سيبويه( الكتاب85)
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 . 200 ، علن أبو املكاعم( انظر: احلذف والتقدير   الولو العربن86)

 . 97-96 مشكل إعراب القرآن، مكن (87)

 ( يعين احلذف.  88)
 . 255/ 2 ، ابن السراج( األصوا89)
 . 127/ 9 ، القرطيب( ا امع ألحكام القرآن90)
 . 44 ، تمود ا اسم، وانظر: القاعدة الولوية74/ 1 ، األنباعا( انظر: اإلنفاف91)
 . 354/ 2 ، ابن السراج( األصوا92)
 . 208 ، علن أبو املكاعم( انظر: احلذف والتقدير   الولو العربن93)
 . 208 ، علن أبو املكاعم( احلذف والتقدير   الولو العربن94)
 دها. وما بع 828 ، ابن هشام( انظر: مغين اللبي 95)
 .  255/ 2 ، املربد( املقتض 96)
 . 499/ 2ابن احلاج  ، مالناأل( 97)
 . 331 مشكل إعراب القرآن، مكن( 98)
 . 960-959/ 2انظر: التبيان، العكربا ( 99)

، وديأوان  1840/ 3البيتان من الكامل، نسبا لذا الرمة والشماخ. انظر: ديأوان ذا الرمأة   ( 100)
 . 427الشماخ 

 .  81، واإلففاح، الفاعقن 539/ 2عر، الفاعسن انظر: كتاب الش( 101)

. و  اثية أقأواا أخأرى، انظأر: جأامع     227/ 1كش  املشكالت، جامع العلوم الباقولن ( 102)
 . 445/ 2، والبلر احمليط، أبو حيان 169/ 3البيان، الطربا 

 . 1039/ 3البت من الطويل   ديوانه ( 103)

 . 40والبيت من الطويل،   ديوان علقمة  ،301/ 1انظر: إيضاح الشعر، الفاعسن ( 104)
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 .  327/ 1انظر: معانن القرآن، األخفش ( 105)

 . 344/ 2معانن القرآن وإعرابه، الزجاج ( 106)

، والوأوادع، أبأو زيأد    507البيت من الوافر. للقلي  العقيلن انظر: أدب الكات ، ابن قتيبة ( 107)
 . 320/ 2، واملقتض ، املربد 481

 . 311/ 2جين اخلفائص، ابن ( 108)

 . 127/ 9 ، القرطيب( ا امع ألحكام القرآن109)

 .  424/ 2 ، الفرا ( معانن القرآن110)

 . 460/ 3 ، ابن عطية( انظر: احملرع الوجيز111)

، وإعأراب  243/ 3 ، الزجاج، ومعانن القرآن وإعرابه94/ 15 ، الطربا( انظر: جامع البيان112)
، 42/ 6 ، أبو حيأان ، والبلر احمليط823/ 2 ، العكربا، والتبيان426/ 2لولاس ، االقرآن

 . 362/ 7 ، السم والدع املفون

 . 301انظر: اإلقواع، ابن خل  ( 113)

 .  241/ 1الكش  عن وجوه القرا ات، مكن ( 114)

 . 351انظر: السبعة، ابن جماهد ( 115)

 . 449/ 4احلجة للقرا  السبعة، الفاعسن ( 116)

 . 203-202/ 4الكتاب، سيبويه ( 117)

 . 663انظر: السبعة، ابن جماهد ( 118)

 .  1257/ 2التبيان، العكربا ( 119)

 . 151األلفية، ابن مال  ( 120)

 (. 94عواه مسلم   اإلميان عقم )( 121)
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ة  رفيَّ واهد الّنحوّية والصَّ
َّ

 الش
بّيِّ  من شعر شيخ األباطح   ملسو هيلع هللا ىلص أبي طالب َعّمِّ النَّ

 )عرض ودراسة(

 إعداد

 مجعان بن بنيوس بن مجعان السيَّالي د.
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ة  رفيَّ واهد الّنحوّية والصَّ  الشَّ

بّيِّ أبي طا من شعر شيخ األباطح   ملسو هيلع هللا ىلص لب َعّمِّ النَّ
 مجعان بن بنيوس بن مجعان السيَّالي د.

 :  ملّخص البحث

جاء البحث يف مقّدمة تضمَّنت أسباب اختيار املوضوع، يتلوها متهيدد يتضدمن   
ّّة  لتةسدم مدا يشد      حملة موجزة ال هتمام العرب بالّشعر عاّمة والشَّواهد بصةة خا

 ، وخامتة وفهارس فنية: عليهم من ألةاظ وقواعد، ويتلوهما فصالن
 وفيه ثالثة مباحث: : الةص  اأَلوَّل

املبحث اأَلوَّل: عن أبي طالب بصورة موجزة، من حيدث مولدد ، وبسدبه، وم ابتده،     
 يف بشر الدَّعوة اإِلسالميَّة، ورعايته له.  ملسو هيلع هللا ىلصوشعر ، ومؤازرته للرَّسوِل 

 شعر أبي طالب. : يتضمن التعريف ببعض الدراسات السابقة عن الثابي واملبحث
 : يتم فيه التعريف بالشَّاهد النَّحوّي، والةرق بينه وبني املثال. الثواملبحث الثَّ

: فيتم فيه عرض الشَّواهد الّنحوّية والصرفّية من شعر أبدي طالدب،   الةص  الثَّابيأمَّا 
وفق ترتيب  ًةمع توثيق بسبتها له، ومناقشتها من خالل عرضها على كتب الّنحو، مرّتب

 ابن مالك ألبواب النحو والصرف يف األلةّية. 

ّّ  إليها البحث.  ّجلْتيتلو ذلك خامتة ُس  فيها أهّم النتائج الَّيت تو
، واملوضدوعات، وقائمدة   ، والشعر والرجدز ّي  البحث بةهارس فنّية لآلياتوُذ

 . باملصادر واملراجع

 التَّوفيق والسَّداد يف القول والعم . اهللسائاًل 
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Grammatical Evidences from Abi Talep,s poetry 

 (Uncle of Prophet Mohammed) 

 

ABSTRACT 

Study and presentation the research included an introduction 

which shows the reasons of choosing this subject. Next, there is a 

preface showing the Arab,s concern of poetry as general and 

grammatical evidence as special, to explain what might be 

problematic either in words or grammar. Then in the following two 

chapters I discus, in the first one is briefly about Abi Talip, his 

birth, lineage, rank and his poetry. Also his role in supporting 

Prophet Mohammed to propagate his message. The second topic is 

about grammatical evidence and how it differs from proverb.  

In the second chapter, I discuss the most important 

grammatical evidences in Abi Talip poetry, their authenticity to 

him, discussing them through comparing ordering them according 

to Alfiat Ibn Malek. 

Finally there is a conclusion which includes the most 

important index showing Quranic verses, poetic verses, topic and a 

list of references.  

I ask good success in both actions and words 

The researcher.  
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 :  املقّدمة

احلمُد للَّه الَّذي جع  معجدزة خداا األببيداء والّرسد  القدرآن ال دريم  الَّدذي        
ڳ ڳ ڳ ڱ چيأتيه الباط  من بني يديه وال من خلةه، وتعهَّد حبةظده قدائاًل:    ال

 حتدددَّى بدده أربدداب الةصدداحة، وجعلدده معجددزًة خالدددة، ٩: احلجددر چڱ ڱ ڱ
ة، بعد أْن بلغوا الّذروة فيهما، فجداء معجدز ا يف ألةاظده، وتراكيبده، وبالغتده،      والبالغ
  ....،ومعابيه

ڀ ٺ  ڀچ( قائاًل: ّدى به الثَّقلني ااإلب  وانجّنَفَبَهَر به خم األمم، وحت

 چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

  (ِإنَّ ِمدَن البيداِن َلِسدْحر ا   ا : والسَّالم على النَّيبِّ األمّي القائد   ، والصَّالة٨٨اإلسراء: 
سددّيدبا َّمَّددد وعلددى آلدده وّددحبه مصددابيح الدددتجى، الَّددذين ت تشددغلهم الةتوحددات 
اإِلسالميَّة، وال املطالب الّدبيوّية عن مدارسدة القدرآن وحةظده، وانجلدوس لتةسدم ،      

 والتَّصّدي ملا يسمعوبه من حلن، أو اختالف يف قراءة، أو هلجة. 
 لدِّراسات العربيَّة يف أحضان القرآن ال ريم بذرتها األوىل إب ار الّلحن. وهلذا بشأت ا

فابربى األئمَّة من علماء العربيَّة بدء ا بالصَّحابة خلدمة القرآن من خالل اللُّغدة،  
فةسَّروا غريبه، وحّللوا تراكيبه، وبّينوا مش له، فنمت تلك البذرة املباركة حتَّدى آتدت   

كنوٌز بةيسة يف اللُّغة الَّيت بدأ علماؤها جبمع مةرداتهدا مدن أفدوا     أكلها، فوّلت إلينا 
أّحابها، فأخذوا يف َضمِّ بعضها إىل بعض، حيددوهم يف ذلدك ذوق سدليم، وسدياق     

 جيع  ل ّ  كلمة مع ّاحبتها معنى. 
ف ان من مثار ذلك علدم التَّراكيدب، وعلدم األبنيدة، وعلدوم البالغدة، وعلدم        

 ة، وغمها. األّوات، وعلم الّدالل
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فيده   والعرب قب  بزول القرآن كابت أّمًة أميًَّة تعتمد اعتماد ا كليًّا على الشِّدعر  
وكابدت تعقدد لده األسدواق، وتنصدب لده الِقبداب،         ... ،أخبارها، وأبسابها، وأّيامها
 إللقائه، ومساعه، وبقد . 

يف تةسدم  فامتّد هذا االهتمام إىل علماء العربيَّدة بعدد بدزول القدرآن، فأخدذوا      
 بدن  اهلل عبدد دد مدع    اهلل رمحده  د  نافع  ناا زرق  غريب القرآن بالشِّعر، وما مسدائ   

عنَّا ببعيد، وكتب التَّةسم حافلة باألبيات الّشعرّية، ومثلدها كتدب الغريدب     ملسو هيلع هللا ىلص عّباس
 واملعابي، والنَّحو، والبالغة، وغمها من فنون املعرفة. 

ة عند علماء العربيَّة، فأّبح دلياًل ُتَثبَّدُت  ولقد بال الشَّاهد الّشعرّي حظوًة كبم
به قاعدة، أو ُيْدَفُع به رأي ال ُحجَّة عليه مدن قدرآن، أو حدديث، أو فصديح قدول، أو      

 مث . 

وهذا الولع ال بم، واالعتزاز بالّشدعر أخدرل لندا بةدائ  مدن الدّدواوين الَّديت        
، ابدن السدّ يت  ، وبن جّندي امجعت، وابربى علماء العربيَّة لشرحها وتةسم غريبها، كد 

 ، وغمهم. النحَّاسو

 وفريق آخر اهتمَّ بأوزابه وقوافيه. 

وُشِغَ  عدٌد كبم من علماء العربيَّة بتتّبع الشَّاهد الشِّدعرّي يف الدثاا العربدي،    
وفق زمن االحتجال امُلتعارف عليه، وموضعه. فاهتمتوا به من حيث قائلده، وروايتده،   

 وتراكيبه، وتةسم غريبه، وُج ت كتب العربيَّة حافلة بذلك.  ومواضع االستشهاد به،

احلصدر:   فُألِّةت يف الشَّاهد الّشعرّي مؤّلةات عّدة، منهدا علدى سدبي  املثدال ال    
 سديبويه ، وشدرح أبيدات   بدن السدمايف  ال سديبويه ، شرح أبيات ةارسيكتاب الشِّعر لل

يضداح شدواهد اإليضداح،    ، وإبدن السديد  ، واحلل  يف شرح أبيات انجمد  ال نحَّاسلل
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، عدي  ( للواملقاّدد النحويدة االشَّدواهد ال دربى    ، بن بريوشرح شواهد اإليضاح ال
، سديوطي ، وشدرح شدواهد املغد  لل   ةخر الددِّين اخلدوارزمي  وشرح شواهد املةّص  ل

 ، وخزابة األدب، وغمها. بغداديوشرح أبيات املغ  لل

 دم العلمداء، فأخدذوا ينّقبدون يف     وورا هذا الولع بالشَّاهد الّشعرّي أحةاد تل
ليستخرجوا الشَّواهد الّشعرّية، ويبّينوا مواضع االحتجال بها، وَّاولة  الثاا العربي 

شرحها وترتيبها ما أم ن يدفعهم لذلك الوقوف على أسرار اللُّغة العربيَّة ومجالّياتها. 
العربيَّدة عامَّدة،   فقّدموا لنا يف العصر احلديث دراسدات  وفهدارس للشَّدواهد يف كتدب     
َّة، ومنها: املعجم املةّص  يف شواهد اللُّغة العربيَّة إل ، ميد  يعقدوب  وكتب النَّحو خا

واملعجم املةّص  يف شواهد النَّحو الّشدعرّية إلميد  يعقدوب، وشدرح شدواهد معدابي       
، الدد مجعدة  ، خلسديبويه ، وشواهد الّشعر يف كتاب باّر حسنيللّدكتور  ةّراءالقرآن لل

، وأبيدات  جنداح أمحدد الظهدار   واهد الّشعرّية يف كتاب دالئ  اإلعجاز، للدّدكتورة  والشَّ
السَّدالم   عبدد ، ومعجم شدواهد العربيَّدة ل  شعاع املنصورالنَّحو يف تةسم البحر احمليط، ل

، والشَّداهد الّشدعرّي يف   حنَّا حدّداد ، ومعجم شواهد النَّحو الّشعرّية للدكتور/ هارون
الشَّدواهد   ْترَسد ، وُدَّمَّدد الباتد   للدّدكتور/   (ة توثيقّية تطبيقّيةدراساالّنحو العربي 

 ، وغمهم. الةرزدق، وجرير، واألعشى، وامرئ القي الّشعرّية ل ثم من الّشعراء ك

سهُم يف خدمة العلم وطاّلبده، وذلدك بعدرض    ُيلّم  اخُلَطى  لهذا البحث يتو
، جاهدد ا يف توثيقهدا،   ملسو هيلع هللا ىلص عمِّ الرَّسدولِ  لبأبي طاالشَّواهد النَّحوّية والصَّرفيَّة يف شعر 

 وحتديد مواقع االستشهاد بها يدفع  لذلك أموٌر، منها: 
الةثة الَّيت عاش فيها، فهي من ّلب عصور االحتجال، وكذلك التَّعريف بهدذا   -1

 احلّق.  ومّ نه من بشر دعوة،  ملسو هيلع هللا ىلص العلم الَّذي ّرف جهد  ووقته ملناّرة الرَّسوِل
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أثناء بزول الوحي،  ملسو هيلع هللا ىلص من فصاحة وبالغة، ومالزمته للنَّيبِّ طالب أبوما ُعِرف به  -2
 . ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت أكثر أبياته سامية  لسمّو من قيلت فيه وهو َّمَّد

 ترّدد االستشهاد بشعر  يف أبواب متعّددة من أبواب النَّحو، ومسائله.  -3

تعّبر عن ّددق عاطةدة دون ت ّلدف، فألةاظده      ملسو هيلع هللا ىلصمناّرته، ومؤازرته للرَّسوِل  -4
 هلة خالية من الّتعقيد اللَّةظّي واملعنوي. س

 موافقة شواهد  لرأي انجمهور.  -5

 يتلّخص يف اآلتي: املنهج املتبع يف البحث وّةي حتليلي و
اليت يقع النظر عليها يف  أبي طالباستخرال الشَّواهد النحوية والصَّرفيَّة من شعر  -1

، وخزابدة  بغددادي ب لل: اشدرح أبيدات مغد  اللَّبيد    تب الشواهد الّنحوية اآلتيدة 
حّندا  ، والدكتور/ إمي  يعقوباألدب، ومعجم شواهد النَّحو الّشعرّية للّدكتور/ 

. وغمها من مطدّوالت كتدب   السَّالم هارون عبد، ومعجم شواهد العربيَّة لحّداد
أختمت كلمة  قدوالنَّحو كارتشاف الّضرب، واملقاّد الشَّافية، وهمع اهلوامع(. 

وألّن األبيات اليت استشدهد  شواهد أخرى   من يندت حتسبا ملا قدامن( يف العنوان 
بها النحاة التأتي على شعر  كله، وإّبما هي أبيات َّددة تناقلتها كتب الشواهد، 

 ّتبت على حسب ترتيب أبواب النَّحو والصرف يف األلةّية. ثمَّ ُر

 توثيق بسبة الشَّواهد للشَّاعر من أربع ُبسخ لديوابه: ا  -2
 . د(ه257البصري املتوّفى  أبو هةَّان املهزميابه الَّذي مجعه اديو - أ

أيض دا بروايدة    أبو هةدان الَّذي مجعه  (أبي طالبديوان شيخ األباطح ا ديوابه املعنون بد - ب
َّمَّدد بداقر   هدد، وحتقيدق الشَّديخ/     3٩2املتوّفى  بن جّنيعن عثمان  عةيف بن أسعد

 األوىل.  قافة اإِلسالميَّة بإيران عن مطبعة النَّهضة د الطَّبعة، والَّذي بشر  جممع إحياء الثَّاحملمودي
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( وكالهمدا  هدد  375 التَّميمي املتدوّفى  علي بن محزة البصريديوابه الَّذي مجعه ا - ت
 ( منشورات دار وم تبة اهلالل. َّمَّد حسن آل ياسنيبتحقيق االشَّيخ 

 أبدي طالدب  ديوان عنوان اب َّمَّد َاْلُتوْبِجيوكذلك شعر  الَّذي مجعه الّدكتور/ 
 م. 1٩٩4هد د 1414 منشورات دار ال تاب العربي د بموت د الطَّبعة األوىل( ملسو هيلع هللا ىلص عّم النَّيبِّ

عدمِّ   أبدي طالدب  غاية املطالب يف شرح ديوان ابعنوان:  أبي طالبدراسة لشعر  - ا
اخلطيددب، املدددّرس يف األزهددر  َّمَّددد خليدد الَّددذي مجعدده وشددرحه/  (ملسو هيلع هللا ىلص الددنَّيبِّ

 م. 1٩51د  1٩50 وُطِبع مبطبعة الشَّعراوي بطنطا عام الشَّريف،

موضع االحتجال به يف كتب النَّحو، ووينّبه على اختالف الرِّواية إن كابت  حّددُي -3
ني وحتدد بيف موضع االستشهاد، وإن ورد يف البيت أكثر من شاهد ذكرها النتحاة ت

 حبورها الشعرية، مع تةسم بعض الغريب فيها. 

خبامتة َتضمَّنْت أهّم النتائج، وفهارس فنّيدة لآليدات، واألبيدات،     وختم البحث
 . ، وقائمة باملصادر واملراجعواملوضوعات

لشَّواهد النَّحوّيدة والصدرفية مدن    ان فيها أسباب اختيار ويسبُق ذلك مقّدمة ُتبّي
ّّة بالّشدعر، أبي طالبشعر   ، مع بيان أسباب اهتمام العرب عاّمة وعلماء العربيَّة خا

واالهتمام بالّشاهد الّشعرّي، مع ذكر بعض انجهود يف دراسة الشَّواهد الّشعرّية، ويتلو 
 يتضّمن ثالثة مباحث:  فصٌ املقّدمة 

 اأَلوَّل: يف التَّعريف بالشَّاعر وعصر . 

الديت تيسدر لندا     -عن شعر أبي طالدب  -: التعريف ببعض الدراسات السابقة بيوالثا
 االطالع عليها. 
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 . التعريف بالّشاهد لغة واّطالح ا، والةرق بني الشَّاهد واملثال :لثالثوا

 . جميب علم ا ينتةع به، إبَُّه مسيع ، وجيعلهبهذا العم أْن ينةع  أسأل واهلل
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 :الفصل اأَلوَّل

 .التعَّريف بأبي طالبد املبحث األول: 
 .الدراسات السابقةاملبحث الثابي:  د

 .اهد واملثالالةرق بني الشَّاملبحث الثالث:  د
 

 :(1)(أبو طالب)شيُخ األباطح 

 امسه ونسبه: 

بن هاشم بن عبد َمَناف بن ُقَصّي بن كالب بن  عبُد َمَناف بن عبد املّطلبهو/ 
بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّضر بن كنابدة بدن خز دة بدن      مرَّة بن كعب بن ُلَؤّي

 . (2امدركة بن إلياس بن ُمَضر بن بزار بن معد بن عدبان

فاطمدة  ، وُأمتهما هدي/   ملسو هيلع هللا ىلصوالد الرَّسوِل  بن عبد املّطلب اهللعبد وهو شقيق/ 
بن ُلَؤي بن غالب  بن عائذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرَّة بن كعب بنت عمرو

 . (3ابن فهر بن مالك بن النَّضر

 مولده: 

: حوالي عدام  خبم  وثالثني سنة تقريب ا، أي ملسو هيلع هللا ىلص قب  مولد النَّيبِّ أبو طالبولد 
 . (4ام تقريب ا 535

 : ملسو هيلع هللا ىلص كفالته للنَّيبِّ

بعد وفاة  د  ملسو هيلع هللا ىلص الَّذي كة  النَّيبَّ عبَد املّطلب ملسو هيلع هللا ىلص عندما َحَضرت الوفاُة جدَّ النَّيبِّ
مثان سنوات،  ملسو هيلع هللا ىلصبن عبد مناف د وعمُر الرَّسوِل  آمنة بنت وهب، وأمَّه اهلل عبدوالد  
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ياطته، ف ةلده، وربَّدا ، وآزر ، وبصدر  يف    ، وح ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حبةظ َرُسوِل أبا طالب أوّى 
 . الوفاُة أبا طالبّبا ، وآخا ، وبافح عنه حتَّى حضرت 

هو السّيد املطاع يف قومه  ملا يتمّتع به من قبوٍل، وملا ُعِرف عنه مدن   أبو طالبو
 ( يف ب  هاشم، وقريش عاّمة. املّطلب عبدّواب الرأي والسؤدد  ألبَُّه خلف أبا  ا

يصطحبه يف حّلده وترحالده، ويندافح عنده، بلسدابه       ملسو هيلع هللا ىلص ة ولعه بالنَّيبِّف ان لشّد
ويد ، وما أكثر األشعار واخلطب الَّيت تصدِّق ذلك احلدّب واإلعجداب. واَّدا قدال يف     

قصيدته املشهورة الَّيت بلغت مائة وأحد عشر بيت ا، وقي  أكثر من ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص مدح النَّيبِّ
 : (5اومطلعها

 أَلوَِّل عددداِذِل َخِليلددديَّ مدددا ُأذبدددي  
 

 ِ اطدددِبَصدددْغواَء يف حدددقًّ وال عندددَد ب 
 قوله:  ملسو هيلع هللا ىلص وّاا يشهد حلبِّه ودفاعه عن النَّيبِّ 

 َكدددَذْبُتْم وبيدددِت الّلدددِه بدددربا َّمَّدددد ا 
 

 َوَلمَّددددا ُبَطدددداِعُن دوَبددددُه وُبناضددددِ  
 وُبسددددلمُه حتَّددددى ُبَصددددرَّع حولددددُه 

 
 وبدددذه  عدددن أبنائندددا واحلالئددد ِ    

 ومنها:  
 لقددد َكِلةددُت وجددد ا بأمحدددَ  َلَعمددري 

 
 وإخوتدددده دأَب احملددددبِّ املواّدددد ِ  

 ، وقي  ب  هاشم. أبي طالبواملراد بإخوته  أبناء  

 ومنها: 
 َلَقدددْد علمدددوا َأنَّ ابنندددا ال ُمَ دددذَّبٌ 

 
 لددديهم، وال ُيعنددى بقددوِل األباطدد ِ   

 ومنها:  
 وُجدددْدُت بنةسدددي دوبددده ومحيُتدددهُ   

 
 ودافعددُت عندده بددالطُّلى وال الكدد     
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 والطُّلى بالضّم: األعناق، وال الك : الصتدور. 

 هّددته قريش قوله:  ددَّداوّاا يربهن دفاعه عنه وطمأبته مل
 واللَّددِه لددن يصددلوا إليددك جبمعهددم   

 
 وّسدددد يف الدددثاب دفيندددا  حتَّدددى ُأ 

 فابةددذ ألمددر  مددا عليددك غضاضددة   
 

 (6ا ف ةددى بنددا ُدبيددا لددديك ودينددا     
 برسالته قوله:  أبي طالب، وتصديق ملسو هيلع هللا ىلص نَّيبِّوّاا يدّل على علّو شأن ال 

 أال ِإنَّ خددم النَّدداس قددواًل ووالدددد ا   
 

 ددد إذا ُعدددَّ سددادات الربيددة د أمحدددُ     
 بدددديّب اإللدددده وال ددددريم بأّددددله   

 
 (7اوأخالقددده وهدددو الّرشددديد املؤّيدددُد 

 وقوله:  
 لقدددد أكدددرم اللَّدددُه الدددنَّيبَّ َّمَّدددد ا   

 
 ُدفددأكرُم خلددِق اللَّددِه يف النَّدداس أمحدد   

 وشدددقَّ لددده مدددن امسددده لُيجلَّددده     

 
 (٨افددذو العددرش َّمددوٌد وهددذا َّمَّددٌد 

 وّاا يدلت على َأبَُّه يةّضله على أبنائه قوله:  
 ِإنَّ األمدددددني َّمَّدددددد ا يف قوِمدددددهِ  

 
 (٩اعنددددي يةدددوق مندددازل األوالد   

 وقوله:  
 أت تعلمدددددددوا أبَّدددددددا وجددددددددبا َّمَّدددددددد ا

 
 

 (10اال تدددِب ببيًّدددا كدددداموسى( ُخدددطَّ يف َأوَّل   
يف بشر دعوة احلدّق   ملسو هيلع هللا ىلص ومن أقواله الّنثرّية املشهورة الَّيت تدّل على مؤازرة النَّيبِّ 

عدن دعوتده، وعدن     ملسو هيلع هللا ىلص ي دفَّ الدنَّيبّ  عندما جاءته قريش للمّرة الّثابية تطلدب منده َأْن   
 طالدب  أبدو وإعالن احلدرب، فعدرض    ملسو هيلع هللا ىلص تعّرضه آلهلتهم ودينهم، وهّددوا بقت  النَّيبِّ

يا َعّم  لو وضعت اقوله املشهور:  ملسو هيلع هللا ىلص ما جاء فيه قريش، فقال الرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص يبِّعلى النَّ

، أو أهلك يف اهللالّشم  يف  ي ، والقمُر يف يساري ما تركُت هذا األمر حتَّى ُيْظِهر  
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 فدواهلل بقولده: اامدِض علدى أمدِر ، وافعد  مدا أحببدَت،         أبو طالب( فأجابه ...طلبه
 : ، وأردف قائاًل(11اُأسِلُمك لشيء أبد ا( ال

 واللَّدده لددن يصددلوا إليددك جبمعهددم   
 

 حتَّدددى أوّسدددد يف التتدددراب دفيندددا    

 امددِض ألمددر  مددا عليددك غضاضددة  
 

 أبشدددر وقدددرَّ بدددذا  مندددك عيوبدددا   

 ودعدددددوت  وزعمتدددددك باّدددددحٌ  
 

 

 فلقددد ّدددقت وكنددت قبدد  أمينددا    
 وعرضددت دين ددا قددد علمددت بأبَّدده     

 

 

 (12امدددن خدددم أديدددان الربّيدددة ديندددا 

( 
 

البدن أخيده    أبدي طالدب  ةي بهذ  النَّماذل الَّيت دّللت بها على شدّدة حدبِّ   وأكت
 . ملسو هيلع هللا ىلص َّمَّد النَّيّب

برعايدة   (عبدد املّطلدب  اوتدّل على حتّمله األمابة الَّديت اؤمتدن عليهدا مدن أبيده      
 ومحايته.  ملسو هيلع هللا ىلص َّمَّد

ظهار ، ومحايته، ورعايته، كابت سبب ا يف إملسو هيلع هللا ىلص وك ت هذا احلبِّ، والّدفاع عن النَّيبِّ
، وظهر إعجابه بابن طالب أبواحلّق، وبشر الّدعوة اإلسالمّية الَّيت بافح عنها، وأقرَّ بها 

إلعالء كلمته، فسبحان الَّذي بيد   اهلل أخيه وبدعوته يف شعر  وبثر ، وهذا تسخم من
 مل وت ك ِّ شيء، وهو على كّ  شيء قدير. 

 شعره: 

املعنى، وكدرم الصِّدةات، وّددق    بسمّو اهلدف، وشرف  أبي طالبيتمّيز شعر 
العاطةة، وثبات املبدأ، فيه وعٌي لل ون وخالقه، ُيح ِّم عق  اجملرِّب اخلبم يف احليداة،  
واحل يم الَّذي يعرف َأنَّ ل ّ  مقام مقال، معابيه واضحة، وألةاظده سدهلة، ال غرابدة    

بثدر  وقةدة إجدالل    فيها موغلة، وال تعقيدات لةظّية ُمنةِّرة، وقف النّقاد أمام شدعر  و 
شاعر ا جيَّد ال الم، وأبرُع ما قدال   أبو طالبكان ا يقول عنه: ابن سالموإكبار، فهذا 

 : ملسو هيلع هللا ىلص قصيدته الَّيت مدح فيها النَّيبَّ
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 وَأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدداُم بوجهدده   
 

 ربيدددع اليتدددامى ِعصدددمة  ل رامددد ِ  
 . (13ا...(عنها، فقلت: ّحيحة جّيدة األّمعيوسأل   

هذ  قصيدة عظيمة بليغة جددًّا ال يسدتطيع أن يقوهلدا ِإالَّ مدن     ا: كثم ابنوقال 
 . (14ا...(ُبسبت إليه

يف بثر  عنها يف شعر ، ومن ذلك قوله عندما تقّدم  أبي طالبوال تقّ  فصاحة 
، إبدراهيم احلمد هلل الَّذي جعلنا مدن زرع  ا :ملسو هيلع هللا ىلص عنها د للنَّيبِّ  اهللد رضي   خدجيةخلطبة 
وجع  لنا بيت ا َّجوج ا، وحرم ا آمنا، ُيجبى إليه مثرات كدّ  شديء،   ، إمساعي وذرّية 

وجعلنا احلّ ام على النَّاس، وبار  لنا يف بلدبا الَّذي حنن به، ُثمَّ ِإنَّ ابن أخي َّمَّد بن 
، ...يوزن برج  من قريش ِإالَّ رجح، وال يقاس بأحد منهم ِإالَّ عظم عنه ال ...اهللعبد

رغبة، وهلا فيده   خدجية ٌّ، فِإنَّ املال رزق حائ ، وظّ  زائ ، وله يف وإْن كان يف املال ُق
رغبة، والّصداق ما سألتمو  عاجله وآجله من مدالي، ولده خدرب عظديم، وببدأ شدائع،       

 . (15ا...(وشأن رفيع
بدبّو أجله، مجع قريش ا عندد ، فأوّداهم بوّدّية مةّصدلة      أبو طالبوملَّا أحّ  

ّرب، موّدع، َبيَّن فيها م ابدة قدريش، وال عبدة املشدّرفة،     جامعة مابعة، وّّية ح يم جم
يدا معشدر   ا خم ا، ومنها قوله: ملسو هيلع هللا ىلص وّلة الّرحم، وم ارم األخالق، وأوّاهم مبحّمد

من خلقه، وقلب العرب، في م السيِّد املطاع، وفدي م املقددام    اهلل قريش، أبتم ّةوة
بصيب ا ِإالَّ أحرزمتو ، وال شدرًفا ِإالَّ   واعلموا أّب م ت تثكوا للعرب يف املآثر ...الّشجاع

، وّدلوا  ...بتعظيم هذ  البنّية، فِإنَّ فيهدا مرضداة للدربّ    وإّبي أوّي م...، أدركتمو 
أرحام م  فِإنَّ يف ّلة الدّرحم منسدأة يف األجد ، وسدعة يف العددد، واتركدوا البغدي        

السائ ، فِإنَّ فيهما والعقوق، فةيهما هل ت القرون قبل م، وأجيبوا الّداعي، وأعطوا 
  ...شرف احلياة واملمات
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وإبِّي أوّي م مبحّمد خم ا، فِإبَّه األمني يف قريش، والصّديق يف العرب، وهدو  

يسلك أحٌد من م  ال واهلل، ...انجامع ل ّ  ما أوّيت م به، وقد جاء بأمر قبله انجنان
 . (16ا...(َسِعد سبيله ِإالَّ َرُشد، وال يأخذ أحٌد بهديه ِإالَّ

لن تزالوا خبم ما مسعُتم من َّمَّد، وما اّتبعتم اوخصَّ ب  عبد املّطلب بقوله: 
 . (17ا...(أمر ، فأطيعو  ترشدوا

إذا أبا مّت فائدت أخوالدك بد  النّجدار  فدإّبهم أمندع       اوخّص الرسوَل بقوله: 
 . (1٨ا...(النَّاس ملا يف بيوتهم

 وفاته: 

لبعثة، وقيد  يف َأوَّل السَّدنة احلاديدة عشدرة،     كابت وفاته يف السَّنة العاشرة من ا
 . (1٩اوكان عمُر  بضعًا ومثابني سنة

، وآزر ، وحتّم  دوبه من قريش ألوان األذى، اهلل بأمر ملسو هيلع هللا ىلص بعد َأْن بصر الرَّسوَل
 وأسهم يف بشر دعوته، ومت ينها، بلسابه، وماله، ويد . 

 .الدراسات السابقةاملبحث الثاني: 

اشيخ األباطح( مب ابة عالية بدني قومده، وهيبدة واحدثام     كما حظي أبو طالب 
حظي شعر  بإعجاب كبم، وثناء من النقاد واألدباء، وإقبال من العلمداء والدارسدني   

ومدن هدذ     لشعر  عامة، ولّلامية يف مدح الرسول ّلى اهلل عليه وسلم بصةة خاّدة 
 الدراسات: 

 ابن هشام يف السمة النبوية.  -1
 األبف.  هيلي يف كتاب الروضشرح الّلامية للست -2
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 شرح الرضي لبعض أبيات الّلامية يف شرحه على ال افية.  -3
 عبدالقادر البغدادي يف خزابة األدب شرح الّلامية، وغمها من شعر أبي طالب.  -4
طلبة الطالب يف شرح المية أبي طالب، تأليف علي فهمي، طبع مبطبعدة روشدن    -5

لبعض كلماتها الغريبة، ومعربًا لبعض هد وقد جاء هذا الشرح مةسرًا 1327عام 
ال لمات وانجم ، وموضحًا عمن ذكر فيها امسه من رجاالت قريش وأبسدابها،  

 وذكر أمساء بعض من أسلم منهم ومن ت ُيسلم. 
غاية املطالب يف شرح ديوان أبي طالب، تدأليف َّمدد خليد  اخلطيدب، مطبعدة       -6

اعتمدت عليها يف توثيدق   م، وهذا الشرح من النسخ اليت1٩50الشعراوي طنطا 
 األبيات وهي دراسة لغوية مع ذكر إعراب بعض ال لمات. 

زهرة األدباء يف شرح المية شيخ البطحداء، تدأليف جعةدر النقددي عدن امل تبدة        -7
 هد، وت أمت ن من االطالع عليه. 1356احليدرية 

دوح المية شيخ البطحاء يف مدح خم األببياء ادراسة بالغية( تأليف الدكتور/ ا -٨
بشر حبولية كلية اللغة العربية جبرجدا يف عدددها السدادس عشدر لعدام       -شعراوي

 م، وقد جاءت الدراسة عرضًا لبعض املسائ  البالغية، 2012هد 1433
 واستعماالت الثاكيب مع شرح بعض ال لمات لغويًا، وإعراب بعض منها أحيابًا. 

سني طبدع مبجلدة كليدة    انجملة الةعلية يف شعر أبي طالب تأليف/ حسني علي ح -٩
م وقد حتدا الباحدث عدن   2014العدد السادس عشر –جامعة واسط  –الثبية 

املسدتويني: النحدوي،    انجملة الةعلية يف شعر أبي طالب مدن خدالل ذداذل علدى    
والداللي، فتحدا عن الةع  وأقسامه، وداللة ك  قسدم، وعدن انجملدة املثبتدة،     

 بدني أركدان انجملدة الةعليدة، وأغدراض      وانجملة املنةية، وعن التقدديم والتدأخم  
 احلذف للةاع . 
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أَما هذ  الدراسة فتهدتم بالشدواهد النحويده والصدرفيه مدن شدعر أبدي طالدب         
 واستشهد بها النحا  لتأييد قاعد  أو رد اعثاض وحنو ذلك. 

كمدا  ، وإعدراب بعدض ال لمدات   ، والدراسات السابقة عنيت بالشرح اللغوي
 عرض ذلك أثناء التعريف ب   منها. وقد ا، غياهتم بعضها بانجابب البال

يف فقدد متدت األحالدة     ،االستةاد  منهمن هذ  الدراسات وا االطالع عليه  فما
 موضعه وباهلل التوفيق. 

 .الشَّاهد واملثالاملبحث الثالث: 

بظر ا ملا بالحظه من تعميٍم بني الشَّاهد، واملثال عند بعض ال ّتاب، والقّراء  ملدا  
ا من عموم وخصوص، ومبا َأنَّ هذا البحدث يتعّلدق بالشَّدواهد الشِّدعريَّة، فدإّب       بينهم

آثرت َأْن أقّدم تعريًةا موجز ا ل ّ  منهما، مع يقي  التَّام بدأّب  مسدبوق يف ذلدك، وال    
أّدعي أّب  سآتي مبا ت يستطعه األوائ ، وإبَّما أردت تذكم القدارئ حبددِّ كدّ  منهمدا،     

 وفائدته. 

 لشَّاهد يف الّلغة هو: فا

(، والشَّاهد هو الةالن شاهٌد حسنامُلَبيِّن وامُلْظِهر، والشَّاهد اللِّسان من قوهلم: 
 . (20االَّذي َيْنِطق مبا رأى، أو َعِلم

 الشاهد يف االّطالح: 

 هو الّدلي  الَّذي يثبت قاعدة، أو يؤّيد حّجة، أو يدفع رأي. 

من أقوال العرب وأشعارها يف زمان َّدود، وي ون من القرآن، أو احلديث، أو 
 وم ان مشهود لساكنيه بالةصاحة، وسالمة الّلغة. 
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وقد ُيْطَلق لةظ الشَّاهد على النَّّص املستشهد به كاماًل شعر ا أو بثر ا، فيجعله عنواب ا 
 . ، وغمهم ّاا حتة  به كتب الّنحوالّسيوطي، والعي ، وابن بّري، وقيسّيل تابه، كال

 لبعض اآلخر حيّدد الشَّاهد بقوله: والشَّاهد يف البيت، أو الشَّاهد قوله. وا

( أو يقدول:  اوحّجتده كدذا  (، فيقدول:  ْسَتْغَنى عن لةظ الشَّاهد بد ااحلّجدة وقد ُي
 . (21ا(اوهذا ال حّجة فيه

ووجه االستشهاد هو استعمال كلمة أو تركيب يصّح سند  لتصّح به قاعدة، أو 
 . (22ايقوم به احتجال

 ومن الشَّواهد الّنحوّية قول الشَّاِعر: 
 ِإنَّ أباهددددددددا وأبددددددددا أباهددددددددا

 
 (23اقددددد بلغددددا يف اجملددددد غايتاهددددا 

 عند من يلزم املثّنى واألمساء السّتة األلف يف مجيع احلاالت، ومثله:  
 َضروٌب بنص  الّسيف سوَق مسابهدا 

 
 إذا عددددددموا زاد ا فإبَّدددددك عددددداقر 

 ( ألبَّها تدّل على الثَّبات واملالزمة. ( يف اسوقحيث أعم  ّيغة املبالغة اضروب 

 أما املثال يف الّلغة فهو: 

الّشيء الَّذي ُيضرب لشيء مثاًل، فيجعد  مثلده، ومثد  الّشديء ّدةته، ومدا       ا
 . (24ا(والّتقرير متثَّ  فالن ضرب مثاًل، والتَّمثي  هو التَّنظميضرب له من األمثال، ويقال: 

 ويف االّطالح: 

 ُاهللاكدد (، أو تقريِبهدا،  مدا يضعه كاتٌب أو متحّدا، لتقرير قاعددة ا  قول موجز
(، وقد ي ون مدن النَّمداذل النَّحويَّدة املتناقلدة     اإبَّه ملنحاٌر بوائ ها و(، وَّّمٌد ببّينارّبنا، 
 . (( اوعلى التَّمرة مثُلها زبد اهذا ثوٌب َخزٌّاحنو: 
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 وهذا غم َّّدد بزمان، أو م ان معّين. 

 . (25ايتَّضُح َأنَّ الشَّاهد أعمت من املثال، فالشَّاهد يصلح مثااًل ولي  الع  وبهذا 

 :الفصل الثَّاني

 (.)عرض ودراسةالنحوية والصرفية الشَّواهد 

 مجع اأب( مجع مذكر سات.: األمساء السِّتَّة

 : أبو طالب قال
 أت َتدددَر َأبِّدددي َبْعدددَد َهدددم  َهَمْمُتددده   

 

 

 (26اَن كدددراِملةرقدددة ُحدددرِّ مدددن َأِبدددْي 
 (. َأِبْيَناالشَّاهد فيه:  

 . (َأِبْيَنع اَأب( مجع مذّكر سات على احيث مج

 . (يأ. ب. ويف اللِّسان ا

وأقةداء( فالدّذاهب منده    َقًةدا،  امثد :   (آباٌءا بالتَّحريك  أَلنَّ مجعه (َأَبٌوااأَلُب أّله  ا
( على الّنقص، ويف اأباِنول: (، وبعض العرب يقاأبوان(  ألبَّك تقول يف الّتثنية: اواٌو

 . (...وكذلك: أخون، (أبونا وإذا مجعت بالواو والّنون قلت: (َأبْيَكااإلضافة  

 وقد استشهدوا على ّّحة ذلك بقول الشَّاِعر: 
 فلمَّددددددددا َتبدددددددديَّن أّددددددددواتنا

 
 (27اَبَ دددددْيَن، وَفددددددَّْيَننا باألبيندددددا  

قت به الّنون والّزيادة الَّيت ( فقال: ِإْن أحلعن اأب  اخللي وسألت ا: سيبويهقال  
تغيِّدر البنداء، ِإالَّ أن ُتحدِدا     ( الاأُخدون ( بقدول:  اأٌخ( وكدذلك:  اأبدون قبلها قلت: 

، (2٨ا(ادمدون( وال تغّيدر بنداء ااألب( عدن حدال احلدرفني      العرب شيئ ا، كمدا تقدول:   
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ليٌّ، وإن شدئت  أبشدبا  من بِثق به، وزعم َأبَُّه جاها واستشهد بالبيت السَّابق، ُثمَّ قال:
 . (2٩ا(كسَّرَت فقلت: آباء

 ( مجع سالمة، ورد به السَّماع كثم ا، ومن ذلك قول الشَّاِعر: ومجع اأب
 َأغدددددرَّ ُيَةدددددرِّل الظَّلمددددداء عنددددده

 
 
 

 (30اُيَةدددددَّى بددددداألعمِّ، وباألبيندددددا  
 وقول اآلخر:  

 أُبددددْوَن َثالثددددة  هل ددددوا مجيع ددددا   
 

 

 (31افدددال تسدددأْم ُدُمْوُعدددَك َأْن ُتراقدددا 
 وقول آخر:  

 َأْقَبددَ  َيْهددِوي ِمددْن ُدَويددن الطربددالِ   
 

 (32اوهددو ُيَةدددَّى بدداألبنَي، واخلددالْ    
َأبَُّه ال جييز مجع األب واألخ ُمَسلَّم ا ِإالَّ يف الضَّدرورة،   انجرميعن  األعلموبق   

 . (33اضرورة سيبويهوأنَّ البيت الَّذي أبشد  

وأنَّ بقصدان   (األبدوان ا سديبويه س عندد  َأنَّ القيا األعلموتبعه   ويرى ابن سيد
احلرف الذَّاهب من األب، ال يوجب َأْن جيتلب يف انجمع السَّدات ذلدك احلدرف  ألبَّدا     

ِإبَّمدا   (أخوانا و (أبوانا( يدون، ودمون، وأنَّ قوهلم: ودٌمَيٌد، ابقول يف رج  امسه: 
ِإالَّ َأْن ا: سديبويه  . وجعدال  تةسدم ا لقدول   (34ا...(تقوله إتباع ا للعرب ال على قيداس 

ويف بعدض  ا، قال ابن سديد :  (35ااحلرفني(ُتحِدا العرُب شيئ ا كما بنو  على بناء غم 
 وت أجدها.  (36ا(كما َثنَّْوُ  على غم بناء احلرفنياالنتسخ: 

 أعلم.  واهلل. (37اوأعاد ال الم عن هذ  املسألة مّرة أخرى، وت يذكر االعثاض

 رب اليت(. حذف خإنَّ و أخواتها: 

 : أبو طالب قال
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 ليددت ِشددعِري ُمَسددافر بددن أبددي عمددد
 

 (3٨اٍرو، وليددددٌت يقوُلهددددا احملددددزوُن 
 مدر دددددددددال  أيت شيء دهدا ، أم غ  

 
 آ ، وهدد  أقدددمت عليددك املنددون    

: ابدن مالدك  حيدث قدال   ، (أيت شديء دهدا    ...ليدت ِشدعِري  االشَّاهد قولده:   
ألبَّدُه مبعندى ليدت     ...(  ليت شدعري ا ( يف قوهلم:والتزمت العرب حذف خرب اليتا

(، أو منةصداًل  م يسدت مسددَّ احملدذوف مّتصداًل ابشدعري    أشعر، وال ُبّد بعد  من استةها
باعثاض، وي ون ما بعد االستةهام يف موضع بصب باملصدر الَّذي هو شعري معّلًقدا  

 كقول أبي طالب:  ،....واالبةصال باعثاض ...من أج  االستةهام

( عدن قولده: ليدت    ستةهام الَّيت سدَّت مسددَّ خدرب اليدت   ت مجلة االحيث فصل
 . (3٩ا(اليت يقوهلا احملزوُنشعري جبملتني معثضتني هما: مجلة: الّنداء، ومجلة: 

أو اأتعدود كمدا   (، اأجنتمدع أم ال   االسدتةهام احملدذوف بقولده:     ابدن احلاجدب  وقدَّر 
 . (40ا(كنت

 وهو سهو منهما عن قوله بعد : ابقوله:  مي الّدماوردَّ عليهما  (41االّرضّيوتبعه 
 أيت شددديء دهدددا ، أم غدددال مدددر   

 
 (42اآ ، وهد  أقددمت عليدك املندون     

( يف البيت اأَلوَّل، فدال حدذف   ا هو االستةهام الَّذي أردف به اليت شعريفهذ 
 . (43ا(أّاًل، وغايته َأبَُّه وقع الةص  باعثاض

عري هد   ليدت شد  ا( ومّث  بقولده:  يتَأنَّ مجلة االستةهام خرب ال سيبويهويرى 
 . (44ا(رأيته

إىل َأنَّ مجلدة االسدتةهام هدي اخلدرب، وموضدعها رفدع،        الزَّجَّدال و املربِّدوذهب 
 . (45افيها ليت(، وبأّن انجملة ال رابطأنَّ الطَّلب ال ي ون خرب ا لداوشعري ُمْلَغى، وُردَّ ب
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ليق، ولي  اإللغداء الَّدذي ُيدراد بده     تع  التَّع (ُمْلَغىابأنَّ كلمة  أبو حيَّانوعلَّق 
 وال يف التَّقدير. ، تر  العم  لغم موجب  أَلنَّ امُللغى ال يعم  ال يف الّلةظ

 . (47اابن يسعون، وتبعه (46االةارسيوالَّذي عبَّر باإللغاء هو 

 ويتلخَّص من هذا: 

( مبعنددى أَلنَّ اشددعري( يف موضددع اخلددرب  انجملددة االسددتةهامّية بعددد اشددعري اأَلوَّل:
 معلومي، فانجملة بة  املبتدأ يف املعنى، وال حتتال إىل رابط. 

 . )اشعري وانجملة معمولة لد(، َأنَّ اخلرب َّذوف تقدير  اموجود والثَّابي:

 شعري( سّدت مسّد اخلرب. انجملة معمولة لدا والثَّالث:

االسدم منصدوب أو جمدرور معمدوٌل     ومن َبَصب فعلى إسقاط حدرف انجدّر، و  
(، أو مجلة يف موضع البدل من املنصوب، أو اجملدرور  وما بعد  خرب اليت(، شعرياِلد

شعري يعم  يف انجملة، وأنَّ انجملة ت ون بداًل من املةدرد، إذا جداز   اعلى القول بأنَّ 
 . (4٨اأن يتسّلط عليها العام  الَّذي يعم  يف املةرد

 . (4٩ا ان بسطهاووقوع انجملة بداًل من املةرد مسألة خالفّية لي  هذا م

 .املصدر املؤكِّد لنةسه: املةعول املطلق

  :أبو طالب قال
 ِإذن الّتبعندددا  علدددى كدددّ  حالدددة    

 
 (50امن الدَّهر جد ا َغَم َقوِل الّتهدازلِ  

 (.ِجدًّاالشَّاهد فيه ا 

 املصدر املؤّكد لغم  ي ون مؤّكد ا لنةسه.  ِإنَّ حيث
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 : (اهللرمحه ا د ابن مالكقال 
 دعوبددددده مؤكِّدددددد اومنددددده مدددددا ي

 
 لنةسدددددده، أو غددددددم ، فاملبتدددددددا 

 حنددددو اَلددددُه علدددديَّ ألددددٌف ُعرفددددا 
 

 (51اوالّثابي اكداب  أبدَت حق دا ّدرفا     
هو الواقع بعد مجلة هي َبصٌّ يف معنا ، حنو: له عليَّ ألٌف : "املصدر املؤّكد لنةسه 

هدا ال حتتمد  غدم ،    ( َبصٌّ يف االعثاف  ألبَّاله عليَّ ألفعرًفا، أي اعثاًفا، فجملة: 
 . (52اه"الَّذي قبله بةس نَّأوُسمِّي مؤّكد ا لنةسه  ألبَُّه مبنزلة إعادة ما قبله، ف 

( ازيدد ابد   واملؤّكد غم  هو: الواقع بعد مجلة حتتم  معنا ، وغم . فإذا قلت: 
( احق دا ( ّارت بصًّا باملصدر، وقولك: وإذا أتيت ب لمة احق احتتم  احلقيقة واجملاز، 

يرفع اجملاز، ويثبت احلقيقة، وُسمِّي مؤّكد ا لغدم   ألبَّدُه لدي  مبنزلدة ت ريدر انجملدة،       
ًّّا، والّثابي توكيد ا عامًّا  ألبَُّه يصدق على هذا وغم ، حنو:  وُيسمَّى اأَلوَّل توكيد ا خا

 أبو  منطلق حق ا، ومات زيٌد حق ا. 
قبله تعطي معندا ، فدامتنع إظهدار ،    ومجيع هذا يلزم إضمار عامله  أَلنَّ انجملة 

 فينصب بةع  مقّدر. 
(، وحيتمد   االتبعندا  ( مصدر مؤّكد ملا حيتم  قوله: اجدًّاويف هذا البيت قوله: 

أن ي ون قاله على سبي  انِجّد وهو املةهوم من الّلةظ، فأّكدا املعندى اأَلوَّل مبدا هدو يف    
والقرينة عليه ما بعد ، فِإنَّ قدول التَّهدازل    ،(53ا(اقواًل جدًّامعنى القول  ألبَُّه أراد به: 

 . يقاب  قول انجّد

 جميء التمييز للتأكيد. : التَّمييز

 : أبو طالب قال
 ولقدددد علمدددُت بدددأنَّ ديدددَن َّمَّدددد  

 
 (54امدددن خدددِم َأديددداِن الربيَّدددِة ديندددا 
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 حيث جاء بالتَّمييز للتَّوكيد ال لرفع اإلبهام. ( دين ااالشَّاهد فيه: 

، ومجاعدة بعدد  مدن    سديبويه  التَّمييز َأْن يةّسر مبهم ا قبله، ولذا  ندع  األّ  يف
الّنحويني انجمع بينه وبني الةاع   لزوال اإلبهام مع وجود الةاع   وألبَُّه َجمدٌع بدني   

 . (55االعوض واملعّوض

انجمدع بدني الةاعد      ابدن مالدك  وتبعهم  الةارسي، وابن السرَّالو املربِّدوأجاز 
 ، واستدّلوا بقول الشَّاِعر: (56اتَّمييز على أن ي ون التَّمييز للتأكيدالظَّاهر وال

 بعددم الةتدداة، فتدداًة هنددد لددو بددذلتْ   
 

 (57اردَّ التَّحّيددددة بطًقددددا، أو بإ دددداء  
  (.اة( والتَّمييز افتحيث مجع بني الةاع  االةتاة 

هما، بني أن ي ون التَّمييز من لةظ الةاع ، فيمتنع انجمع بين ابن عصةوروفّرق 
 . (5٨اأو من لةظ غم لةظ الةاع  فيجوز، إذا أفاد معنى زائد ا على ما دلَّ عليه الةاع 

 : جريروأوَّل قول 
 تددددزوَّد مثددددَ  زاِد َأبيددددك فينددددا   

 
 (5٩افددددنعم الددددزَّاد زاُد أبيددددك زادا  

منصوب علدى احلدال، كأّبده ّدةة لدزاد،       (ومث ازادا منصوب بتزّود، افقال:  
  أَلنَّ النَّ رة إذا تقّدمت ُبِصبت على احلال، والتَّقدير: تدزوَّد  فقّدم فابتصب على احلال

 . (60ا...(زاد ا مث  زاد أبيك فينا، فنعم الزَّاد زاد أبيك

 : (61انجواز انجمع بينهما بأمرين ابن مالكوعلَّ  

 ۀ ۀچاإلمجاع على جواز: اله من الّدارهم عشرون درهم ا(، وبقوله تعاىل:  -1

 36ة: التوب چ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 : جريرواألمر اآلخر ورود السَّماع، مث  قول  -2
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 والتَّغلبيددون بددئَ  الةحددُ  فحُلُهددمُ   
 

 (62افحددداًل، وُأمتهدددُم َزالَُّء منطيددددقُ   
متعديِّن، وال حّجدة فيمدا أورد  يف الوجده      سيبويهوما قاله اوجاء يف التَّصريح:  

 . (63ا...(ه، ولي  ال الم في...،اأَلوَّل  ألبَُّه من التَّمييز املؤّكد

ومن تبعه  لقّلة السَّماع، ولبعد  عدن التَّأويد ، والتَّقدديم     سيبويهواملختار رأي 
 والتأخم، وهو األظهر يف األبيات. 

 وقال: 
 فاّدددْع بددأمر  مددا عليددك غضاضددة

 
 )64(وابشددْر بددذا ، وَقددرَّ مندده عيوبددا   

 (. اعيوباالشَّاهد:  

 لعدم اللَّب .  على َأبَُّه جيوز مجع املثّنى يف التَّمييز 

 إعمال افعول( إعمال افاع (.: إعمال ّيغ املبالغة

 : أبو طالب قال
 ضروٌب بنصِ  السَّيِف سوَق ِسدَماِبها 

 
 (65اِإَذا َعدددِدُموا زاد ا فإبَّدددك َعددداقرُ   

( مجدع سداق،   مسابهدا  سدوق إعمال ّيغة املبالغة اَضُرْوٌب( يف اوالشَّاهد فيه:  
عدرُب إذا أرادت حندر اإلبدد  للّضديوف تضددرب    وهدذا كنايدة عددن ال درم، وكابددت ال   

العرقوب بالّسيف حتَّى ختّر النَّاقة، أو انجم ، فتنحرها، وإبَّما ساغ ذلك اإلعمال ألبَّها 
 . (66اّةة مالزمة، وثابتة، ولي  املراد الةع  مّرة واحدة

 وبص  السَّيُف حدت  الَّذي يقطع به. 

 بني البصريني هي:  وّيغ املبالغة الَّيت ال خالف يف إعماهلا
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 ( كقول الشَّاِعر: و افعَّال( كضروب، َفُعولا
 أخددا احلددرِب لبَّاس ددا إليهددا جالَلهددا   

 
 (67اولددي  بددوالَّل اخلوالددف أعقددال  

 . (6٨ا(اإبَُّه ملنحاٌر بوائ ها( كقوهلم: و اِمْةَعال 

 . (6٩الك( تدّل عليه الصِّيغة. وقد ُردَّ عليهم ذوال وفّيون يقّدرون النَّاَّب افعاًل

 تقديم معمول ّيغة املبالغة عليها: 

 : أبو طالب قال
 َب يددُت أخددا الددالَّواِء ُيْحَمددُد َيْوُمدده   

 
 (70اكددريٌم رءوَس الدددارعني ضددروُب 

 . (رءوَس الدارعني ضروُباوالشَّاهد فيه:  

اضدروب( عمد  اسدم الةاعد      ووجه االستشهاد حيث عملت ّيغة املبالغدة  
 وهو ارءوَس( على عامله، وهدو اَضدروُب(  ل الوّف ع تقّدم معمو( مفنصبت ارءوس

 . (الدارعنيمتام املعمول وهو املضاف إليه ا والةص  بني العام  واملعمول مبا هو من

 فاع  اِبْعم(.: مْعِب

 : أبو طالب قال
 َفِنْعَم ابُن ُاْخدِت الَقدوِم َغْيدَر ُمَ دذَّبِ    

 
 (71ازهددٌم حسدداٌم مةددرٌد مددن محائدد ِ   

 . (َفِنْعَم ابُن ُاْخِت الَقوِماوالشَّاهد فيه:  

 . (ضاًفا إىل اسم مضاف إىل ما فيه األ( امس ا محيث جاء فاع  ابعم

خدرب  ( حال، وزهم خمصوص باملدح ُيعَرُب مبتدأ، وخرب  مدا قبلده، أو   فد اغَم
( خربان ملبتدأ َّدذوف، أي: هدو حسدام    و احساٌم ومةرد(، ملبتدأ َّذوف تقدير  اهو

 ُتْنَعت بالنَّ رة.  (  أَلنَّ املعرفة الزهما لدمةرٌد، ال بعتان 
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ابدن  (، ورواهدا  احساٌم مةرٌدومّثة خالف يف رواية الّشطر الثَّابي حيث تروى: 
 (. د احسام ا مةرا البغدادي، وتبعه هشام

 فرواية الّرفع سبق توجيهها، وَأمَّا رواية النَّصب فعلى احلالّية. 

حسداٌم ومةدرٌد( بدالّرفع    يف إعدراب ا  العي  وقد ردَّ َّّقق أوضح املسالك على
 ّةتان لزهم بأنَّ زهم معرفة، والصِّةة ب رة. 

 . (72اهي بالنَّصب خمالةة الرواية املشهورة الَّيت العي وّاا احتّج به احملّقق على 

وأقول: ِإنَّ رواية الّرفع تناقلتها أكثر ال تب، كما ذكرت يف ختريج البيت، وهي 

 أعلم.  واهللعن موضع الشَّاهد يف البيت. رواية بعيدة 

 جميء عطف البيان معرفة.: عطف البيان

 : طالب أبو قال
 فيددا َأَخوينددا َعْبددَد وددٍ  وبددوفالً    

 
 (73اُأعيددذكما باللَّدده َأْن ُتحدددثا حربددا  

(، اَعْبدَد ودٍ  وبدوفاًل( بالنَّصدب عطدف بيدان علدى اأخويندا        والشَّاهد فيه:  
ال ي ون عطف البيان ِإالَّ معرفة تابع ا ملعرفدة، وخصَّده بعضدهم    ومذهب البصريني َأبَُّه 

 (. اأبو حةص عمر. حنو: (74ابالعلم امس ا، أو كنية، أو لقب ا

إىل َأبَُّه  (77االزَّخمشرّي، و(76اابن جّني، و(75االةارسّيوذهب ال وفّيون، وتبعهم 
 . (٨0اابن عصةور، و(7٩اابن مالك، و(7٨االّشلوبنيي ون يف الّن رة تابع ا لن رة، واختار  

وعلَّ  من رجَّح االستشهاد بالبيت على َأبَُّه عطف بيان، وال بدلّية فيه  ألّبهمدا  
( ود  وبدوفال   عبددَ  ايدا ( في دون التَّقددير:   اأخويندا يف تقدير البدلّية حيداّلن َّدّ :   

 ( وجدب أن ى إذا ُعِطف عليه اسم جمدّرد مدن األ  بالنَّصب، وذلك ال جيوز  أَلنَّ املناد
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( بالضّم  بوفُ  لقي  فيه ايا( لو كان منادى، ابوف  وُيْعَطى ما يستحّقه لو كان منادى، 
 . (٨1األبَُّه َعَلٌم مةرد

وهذا التَّعلي  َجيِّد لتحّقق اهلدف من عطف البيان، وهو التَّخصيص والتَّوضيح 
اف ُأتبدع علدى   ورفع اإلبهام. وهذ  الصتورة يتعّين فيها عطف البيان  أَلنَّ املنادى املض

 . (٨2اسبي  التَّةصي  مبا هو مضاف، وما هو مةرد، وكالهما منصوٌب

 عطف الوّف.عطف النسق: 

 : أبو طالب قال
 وأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدداُم بوجهدده   

 
 (٨3اِثمدداُل اليتددامى ِعصددمة  ل رامدد ِ  

 .(وأبيَضاالشَّاهد فيه:  

( يف معطوف على اسيِّد او اأبيَض( ( للعطف ة إىل َأنَّ االواوذهب بعض النتحا
 البيت الَّذي قبله: 

 وما َتدْرُ  قدوٍم د ال أبدا لدك د سديِّد ا       
 

 (٨4احيدوُط الدذِّماَر غدَم َذْرب  ُمواكدد ِ    
 ولعّ  هذا أوىل  أَلنَّ املعنى لي  على التَّن م وإبَّما املوّوف به معلوم.  

 جزم الةع  املضارع بد االم أمر( َّذوفة.: إعراب الةع 

 بو طالب: قال أ
 َّمَّدددُد َتْةدددِد بةَسدددك ُكددد ت بةددد ٍ  

 
 (٨5اإذا مددا خةددت مددن شدديء تبدداال   

 .(َتْةِداوالشَّاهد فيه:  

(، وعالمدة  اِلَتْةددِ ( بالم أمر َّذوفة، واألّ : ث ُجِزَم الةع  املضارع اَتْةِدحي
 جزمه الياء احملذوفة الَّيت بقيت ال سرة دلياًل عليها. 
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 م الطلبية، وهلا معاٍن منها: من جوازم الةع  املضارع الال

 الغالب عليها.  وهو7الطالق: چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچاألمر حنو: 

 .  77الزخرف: چ ٹ    ٹ  ڤچ أو الّدعاء، حنو: 

 .َتقْم معنا يازيد(ِلاأو االلتماس، حنو: 

 . (٨6اوعند انجمهور جزمها لةع  املخاطب أقّ  من جزمها لةع  املت ّلم

، (٨٨ابالضَّرورة سيبويه، وخصَّه (٨7احذفها املربِّدا، فمنع واختلف يف جواز حذفه
 واستشهد بالبيت. 

ٱ  ٻ  چ ، مستشهد ا بقوله تعداىل:  (٨٩اإىل جواز حذفها مطلًقا ال سائيوذهب 

 . (اليغةروا. أي: 14: انجاثية چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 . (٩0ا(وردَّ عليه بأنَّ ايغةروا( جمزوم يف جواب الطَّلب ااألمر

 . (٩1ابه لورود السَّماع  ني، وبقله عنه كثم من الّنحويسيبويه: ما ذهب إليه والرَّاجح

 مث : تراا.  والةساد، واألّ : اوبال( فأبدلت الواو تاء والتبال: سوء العاقبة

 االم طلب  مذكورة(: لةع  املضارع بدجزم ا

 : أبوطالب قال
 الَغالددددددِب امَلْغُلددددددوُب َغْيددددددَر ِنيُ ْلددددددَف
 (٩2اسددددلوُب غددددَم الّسددددالبِ  امل ُ ِنَيِلددددوَ 
 .(فلي ْن، وِليُ ناوالشَّاهد فيه:  
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حيث جاء الةع  املضارع مقثب ا بالم الّطلب االّدعاء(، ومثله قوله تعاىل: 

 .77 الزخرف:چ ٹ  ٹ    ٹ  ڤچ

 ومن هذا قول الشَّاِعر: 
 ِلددَتُقم أبددت يددا بددن َخددم قددريش     

 
 (٩3اَفِلُتِقضَّددددى حددددوائج املسددددلمينا 

بأنَّ األّ  يف  الّشاطيّبر الالم هو مذهب البصريني  وعّل  ذلك واشثاط ظهو 
 . (٩4اكّ  عام  الّظهور

بأنَّ األمر معنى وهو أخو النَّهدي وت يددّل عليده ِإالَّ بداحلرف،      ابن هشاموعلَّ  
 . (٩5اوألّن الةع  ِإبَّما وضع لتقييد احلدا بالّزمان احملص 

 ولعّ  ّاا يزيد املسألة ثراء  احلديث عن حركة الم األمر. 

فتحهدا، وذكدر أبَّهدا لغدة      الةدرَّاء ، ويرى (٩6افانجمهور يرون َأنَّ حركتها ال سر
( أو ِتئذنِلا، ويرى أبَّها ُتةتح بةتحة الةاء بعدها، أمَّا إذا اب سر ما بعدها حنو: (٩7اليمُس

ح، وجيوز تس ينها، وي ثر مدع الدواو والةداء، وُثدمَّ،     ( فال ُتةتاِلُت رم زيد اابضّم حنو: 

 بس ون الالم.  15: احلج چجث  مث  چ (: محزةومن ذلك: قراءة ا

، ابن كدثم و ال سائيو محزةو عاّم( هي قراءة والقراءة بس ون الالم بعد اُثمَّ
 . (٩٨ابافعوقرأ الباقون ب سرها. واختلف النَّق  عن 

 وقوع الن( يف جواب القسم: 

 : أبو طالب قال
 واللَّددِه َلددْن َيِصددُلوا ِإَلْيددَك جبمعهددم   

 
 (٩٩احتَّددى ُأوسَّددد يف التتددراِب دفينددا    

 . (100ا( يف جواب القسم، وبةي انجواب بها ُيَعدت بادر اوقوع النالشَّاهد فيه:  
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وهي حرف ينةي األفعال املضارعة، وخيّلصدها لالسدتقبال معن دى وإن كدان يف     
 . (101ااملضارع واالستقبال، وهي من عوام  بصب الةع له للحال الّلةظ باقي ا على احتما

 . (102ا يف الضَّرورة (لنا َأبَُّه قد ُيتلّقى القسم بد ابن جّنيويرى 

 حذف اال النافية( يف جواب القسم: 

 قال أبو طالب: 
 َّمَّددد ا ُبْبددَزىَكددَذْبُتْم وبيددِت الّلددِه   

 
 (103اَوَلمَّددا ُبَطدداِعُن دوَبددُه وُبناضدد ِ    

 شاهد فيه اوبناض (.ال 

  اسُتشهد بِه على جواز حذف اال النافية( يف جواب القسم والتقدير اال بناض (

 ، أي: االتةتُأ(٨5يوسف:  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ كقوله تعاىل: 

 اوُبْبَزى( بالبناء للمةعول أي: ُبغلب وُبقهر عليه. 

 حذف ارّب(.حروف انجر: 

 : أبو طالب قال
 اُم بوجهددهوأبدديَض ُيسَتْسددَقى الغمدد  

 
 (104اِثمدداُل اليتددامى ِعصددمة  ل رامددِ  

 .(اوأبيَضالشَّاهد فيه:  

، (105ا( الَّديت تةيدد التَّقليد    استشهد بعض النتحاة علدى َأنَّ االدواو( واو اُربَّ  و
وأبيَض: اسم جمرور برّب احملذوفة وعالمة جّر  الةتحة بيابة عن ال سرة  ألبَّدُه اندوع   

( تدأتي للتَّقليد ، وللتَّ دثم، ولالفتخدار،     اربَّ اأفع ( وف للوّةّية ووزن من الصَّر
 . (106اوالسياق هو الَّذي حيّدد معناها
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 .تعريف اغم( باإلضافة: باب اإلضافة

 وقوله: 
 الَغالددددددِب امَلْغُلددددددوُب َغْيددددددَر ِنيُ ْلددددددَف
 (107ااملسددددلوُب غددددَم الّسددددالبِ   ُ ِنَيِلددددوَ 
واملغلدوب(  الغالب، ادين: ( إىل معرفة، ووقعت بني املتضات اغمحيث أضية 

 ( فصارت معرفة بإضافتها إليهما. واملسلوبالسَّالب، ا و
 ووقوعها بني ضّدين يرفع إبهامها  أَلنَّ جهة املغايرة تتعيَّن. 

، وبه قال مجاعدة مدن   (10٨اعدم تعريةه حبال املربِّديرى  وهذ  مسألة خالفّية، إذ
 الوّف ظاهر ا، أو باطن ا. . واملثلّية ت ون يف انجن ، ويف (10٩االنَّحويني
 (غدمُ اإىل َأنَّ املغداير، واملماثد  إذا كدان واحدد ا كابدت       ابدن السدرَّال  ذهب و 

َِّراَط الَِّذيَن  }ب رتني، وإْن أضيةتا إىل معرفة، وجع  من ذلك قوله تعاىل:  (مثُ ا و
مددررت بانجامددد غددم ، و[ 7الةاحتددة:  ] { َأْبَعْمددَت َعَلددْيِهْم َغْيددِر اْلَمْغُضددوِب َعَلددْيِهْم

 . (110ااملتحّر 

 . (111ا( تتعّرفإىل َأنَّ اغَم السِّمايفوذهب 
( هلا أح ام، منها: أبَّها مةرٌد مذّكر دائم ا، وإذا أريد به املؤّبث جاز تذكم واغم

. وأّله (مااالةع  محاًل على الّلةظ، وتأبيثه محاًل على املعنى، ومدلوله املخالةة بوجه 
 . (112ا(ألوال تدخ  عليها اى به، ويلزم اإلضافة لةًظا، أو معنى، الوّف، وُيستثن

َأنَّ الصِّدةات املضدافة الَّديت     اخلليد  و يدوب  وزعدم  اد:   اهللرمحه  د  سيبويهقال 
ّارت ّةًة للنَّ رة قد جيوز فيهّن كلِّهنَّ َأْن ي دنَّ معرفدة، وذلدك معدروف يف كدالم      

 . (113ا(العرب



 ...ملسو هيلع هللا ىلص أبي طالب َعمِّ النَّيبِّ من شعر شيخ األباطح لشَّواهد الّنحوّية والصَّرفيَّةا 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          204

ا الوجه غريب النَّق ، ال يعرفه ِإالَّ من لده اطِّدالٌع   وهذابقوله:  أبو حيَّانوعلَّق 
، واستثنى من ذلدك بداب الصِّدةة املشدّبهة     ...(، وتنقيب عن لطائةهسيبويهعلى كتاب 

 . (114ا(حسن الوجهافقط، فِإبَّه ال يتعّرف باإلضافة حنو: 

ملعرفة ( غم َّضة، وأبََّها تتعّرف باإلضافة إىل اوُيستةاد من هذا َأنَّ إضافة اغم
 لزوال اإلبهام بوقوعها بني الضّدين.  (115اعند قصد التَّعريف

 .تأبيث اليت(: التَّذكم والتأبيث

 : أبو طالب قال
 بددن أبددي عمددد ليددت ِشددعِري ُمَسددافَر

 

 

 (116اٍرو، وليدددٌت يقوُلهدددا احملدددزونُ   
 .(وهلاايق( يف املوضعني، وأّبثها  ألبَُّه جعلها امس ا لل لمة، بدلي : اليَتالشَّاهد:  

  على الضَّّم  ألبَُّه منادى علم مةرد، وجيوز فتحده لوّدةه   ؤ( جيوز بناومسافٌرا
 املضاف إىل ما هو كالعلم لشهرته.  (ابنادب

( فُحرِّكدْت أواخرهمدا بدالةتح  ألبَّهمدا مبنزلدة      وليدت ِإنَّ، وَأمَّدا ا ا: سيبويهقال 
من احلرفني امس ا للحدرف   ( فصار الةتح أوىل، فإذا ّيَّرت واحد ااكاناألفعال، حنو: 

فهو ينصرف على كّ  حال، وإْن جعلته امس ا لل لمة، وأبدت تريدد لغدة مدن ذكَّدر ت      
، وال ُبددّد ل ددّ  واحددد مددن احلددرفني إذا جعلتدده امس ددا َأْن يتغّيددر عددن    ....تصددرفها

 . (117ا...(حاله

 .مجع اأْفِعَلة(: مجوع التَّ سم

 قال أبو طالب: 
 ندددا َأِظنَّدددًةوقدددد َحددداَلُةوا قوم دددا علي

 
 (11٨اَيَعضتددوَن غيًظددا َخلةنددا باألبامددِ  

 



 مجعان بن بنيوس بن مجعان السيَّاليد. 

 205                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

( مجع ا لصةة، وهو مدن أبنيدة القّلدة الَّديت     اَأِظنًَّة( حيث جاء اَأْفِعَلة الشَّاهد فيه: 
جمدع  ُي ت ون قياس ا يف كّ  اسم مذّكر رباعي فيه مّدة رابعة، وَأمَّدا إذا كدان ّدةة فدال    

َفِعي : شحيح، وَأشّحة، وِظدِنني،  فقالوا يف اعليه، (، ب  حيةظ، وال يقاس على اَأْفِعَلة

 .1٩األحزاب:   چڑ   ڑچ (، ومنه قوله تعاىل: وأظنة

وقدد  ا: سديبويه ، وأكثر ما ي ون يف املضاعف. قال أبي طالبوجعلوا منه بيت 
( وإبَّمدا  على اأفعلة( كمدا كسَّدرو  علدى اأفعدالء    ي سِّرون املضاعف يع  يف الّصةة، 

( وهي بعد مبنزلتهدا يف البنداء،   فلّما جاز اأفعالء( جاز اَأْفِعلةل مساء،  هذان البناءان
 . (11٩ا....((اَأشّحةويف َأنَّ آخر  حرف تأبيث، كما َأنَّ آخر هذا حرف تأبيث، حنو: 

 : (اهللرمحه ا ابن مالكوهلذا قال 
 يف اسددددم مددددذّكٍر ربدددداعّي مبدددددّ  

 
 ( عددددنهم اطددددرْدثالددددث  اأفعلددددة 

 (أو اِفَعددددال والزمدددده يف اَفعددددال( 
 

 (120امصدداحيب تضددعيف أو إعدداللِ   
( أشدحاء،  اأشدّحة  ( مثد :  اسده اأفعدالء  وهذا انجمع يف الصِّةة ال ينقداس، وقي  

 . (121ا( أظناءاأظنََّة و

 َمَةاِعي ( و اَمَةاِع (: مجع ا

 : أبو طالب  قال
 تددرى الددوْدَع فيهددا والرتخددام وزينددةً  

 
 (122ابأعناقهدددا مقعدددودًة كالعثاِكددد ِ  

 .االَعَثاِك (اهد فيه: والشَّ 

 . (ثاكي العواألّ  احيث ُخةِّف حبذف الياء، 
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َأبَُّه جيوز أن  اث  اَمَةاِعيد ( وشدبهه    (123ايف التَّسهي  ابن مالكوقد ذكر ذلك 
( وأْن  اث  امةاع ( املةاعيد  ( مطلًقا، فتحذف الياء ّاا يستحّق َأْن تثبت فيه، املةاع 

( ُيَعدت شداذًّا، أو  الَّ يف اَفواِع ( فما جاء منه على اَفواعي ِإفتزاد فيه الياء لغم عوض، 
 : الةرزدقضرورة، وجعلوا منه قول 

 هدداجرة  تنةدي يدداها احلصدى يف كد ّ    
  

 (124اَبْةَي الدَّراهيِم تنقداُد الصَّدَياريفِ   
( للضَّرورة على الرِّواية املشدهورة بإشدباع   والّصياريفالدَّراهيم، فزاد الياء يف ا 

 . (125اسرة حتَّى أّبحت ياءال 

َأنَّ قالئد اإلب  من الودع والرتخام والّزينة كشمراخ الّنخ   (بداالعثاكي  واملراد
 يف الِعَظم واالبسجام. 

 والودع: اخلرز، والعثاك : األغصان الَّيت ينبت عليها الّتمر. 
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 اخلامتة

مدال، وال لمدات،   احلمد لّله الَّذي تتّم بةضله الصَّاحلات، فيجُب شد ر  باألع 
وّحبه  والصَّالة والسَّالم على من ُخِتمْت برسالته الرِّساالت، سّيدبا َّمَّد وعلى آله

 األطهار الثِّقات، ُثمَّ أمَّا بعد: 

مدن  ل هذا العمَ  املعنون بد االشَّواهد النَّحويَّة والصَّرفيَّة اكمإلي  اهللفقد يسَّر 
وترتيبهدا ُثدمَّ عرضدها    ، هامجُعا  ( بعد َأْنملسو هيلع هللا ىلص يبَِّعمِّ النَّ أبي طالبشعر شيخ األباطح ا

 على أبوابها النَّحويَّة والصَّرفيَّة، فخلص البحث إىل بتائج من أهّمها: 
القدرة اللغوّية الةائقة الَّيت يتمّيز بها أبو طالدب الّظداهرة يف شدعر  الَّدذي ضدمَّه       -1

لسِّددَير، والتَّدداريخ، ديوابدده بنسددخة املتعددّددة، املددروّي منهددا واملنقددول مددن كتددب ا
 والتَّراجم. 

 مجع هذ  الشَّواهد من كتب الّلغة والنَّحو.  -2

 ّحة مجع اأٌب( مجع مذّكٍر سات.  -3
 َأنَّ املصدر املؤّكد لغم  ي ون مؤّكد ا لنةسه.  -4
 ّّحة إعمال ّيغ املبالغة إذا كابت تدّل على الثَّبات واالستقرار.  -5

 جميء عطف البيان ب رة تابع ا لن رة.  -6
 االم( أمر َّذوفة.  جزم املضارع بد -7
 َأنَّ اغم( تتعّرف باإلضافة إىل املعرفة، وت ون إضافتها غم َّضة.  -٨

 . (ّّحة تأبيث اليت -٩
 وقوع الن( يف جواب القسم، وبةي انجواب بها.  -10
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وغم ذلك ّاا تضّمنه البحث من شواهد وقواعد، وآراء حنوّية مجعتها، وقمدت  

، اهلللي من فهم ومراجع، فما كدان مدن ّدواب فهدو مدن      بدراستها حبسب ما تيّسر 
كان من خطأ أو تقصم، فهو من ُجهد املقّ ، وال أّدعي الّتمام، وال مال، فإبَّهمدا   وما

 ّةتان خيتصت بهما ال بم املتعال. 

ويف اخلتام آم  اَّن يّطلع على هذا البحدث فيجدد خطدأ أو تقصدم ا أن يددّل       

التَّوفيدق والّسدداد، يف مجيدع     اهلله خدمة العلم وطاّلبده، وبسدأل   عليه  أَلنَّ اهلدف من
 األقوال واألعمال. 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

ي مجعه أبو هةان برواية عةيف بن أسعد عن عثمدان  هذ  التَّسمية مدّوبة على بسخة الّديوان الَّذ (1ا
الدرَّمحن بدن ملجدم     قال معاوية عندما قت  عبد، وهو لقب اشتهر به  لسيادته يف قومه، بن جّني

ومعاويدة بعدد أن تدآمر    ، وجنا من اّتةاق اخلوارل كّ  من: عمرو بن العاص، علّي بن أبي طالب
 اخلوارل على قتلهم: 

 سددديةه جندددوُت وقدددد بدددّ  املدددراديّ 
 

 مددن ابددن أبددي شدديخ األبدداطح طالددبِ   
  

 . 10 وديوان ابن أبي طالب ص، 2٩/ 26وسم أعالم النتبالء ، 10٨/ 1السمة النَّبويَّة  (2ا
 .  10٩/ 1السمة النَّبويَّة  (3ا
 . 12ديوان أبي طالب  (4ا
، وخزابدة األدب  2٩٩/ 1والسدمة النَّبويَّدة   ، 6٩وُينظر يف ذلدك: ديوابده   ، القصيدة من الطَّوي  (5ا

 . 76د  2/5٩
 . ٨7البيتان من ال ام  وهما يف ديوابه  (6ا
 . 17/ 2وُينظر يف ذلك السمة الّنبوّية ، ٩0البيتان من ال ام  وهما يف ديوابه  (7ا
 . 332البيتان من الطَّوي  وهما يف ديوابه  (٨ا
 . 130البيت من ال ام  وهو يف ديوابه  (٩ا
 . 160وي  وهما يف ديوابه البيت من الطَّ (10ا
 . 265/ 1نظر: السمة النَّبويَّة ُي (11ا
 . 1٨٩وُينظر يف ذلك: ديوابه ، األبيات من ال ام  (12ا
 . 12وغاية املطالب ، 17٩/ 1وُينظر يف ذلك: املزهر ، 244/ 1طبقات فحول الشعراء  (13ا
 . 12وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 431/ 3البداية والّنهاية  (14ا

 . 16والّديوان ، 23٨/ 2والّروض األبف ، 1362/ 3ينظر يف ذلك: ال ام  للمربِّد  (15ا
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 . 30/ 4الّروض األبف  (16ا

 . 27ُينظر يف ذلك: ديوابه  (17ا

 . 27ُينظر يف ذلك: ديوابه  (1٨ا

 . 27وديوابه ، 276/ 14شرح بهج البالغة  (1٩ا

 . (. دهد. ش. د( ولسان العرب اهد. شالصحاح ا (20ا

، وشددرح انجمدد  البددن عصددةور 2٩4واحللدد  ، 2٨٨ينظددر: شددرح أبيددات سدديبويه للنّحدداس  (21ا
 . ٩د٨ ، واملعايم الّنقدّية22والشَّواهد واالستشهاد ، 220/ 3واملقاّد النَّحويَّة ، 245، 1/120

 . 102والّرواية واالستشهاد ، 6أّول النَّحو  (22ا

وهمدا يف  ، وينسدبان لرؤبدة  . 227جم يف ديوابده ص  وهما ألبي النَّ، البيتان من مشطور الّرجز (23ا
 . 16٨ملحقات ديوابه ص 

 . ل(. ا. م، واللِّسان ا(. لا. مالصِّحاح ا (24ا

 . ٨ ص املعايم النقدّية يف رّد الشَّواهد النَّحويَّة: ، وُينظر يف ذلك73٨/ 3الةنون كشَّاف اّطالحات  (25ا

 . 15٩وغاية املطالب ، 166وابه وُينظر يف ذلك: دي، البيت من الطَّوي  (26ا

 . 475/ 4وخزابة األدب ، 112وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: احملتسب  

وُينظر يف ذلك يف االستشدهاد بده ال تداب    . وهو لزياد بن واّ  الّسلمّي، البيت من املتقارب (27ا
بة وخزا، 2٨4/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 357/ 2واألّول ، 147/ 2واملقتضب ، 406/ 3

 . 474/ 4األدب 

 . 405/ 3ال تاب  (2٨ا

 .  ٩10/ 2والنت ت ، 2٨4/ 1وُينظر يف ذلك: شرح أبيات سيبويه ، 406/ 3ال تاب  (2٩ا

 .  (. يب. أوهو لناهض ال البي يف اللِّسان االبيت من الوافر  (30ا

 .  (. يب. أ، وجاء بال بسبة يف اللِّسان االبيت من الوافر (31ا
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وخزابدة األدب  ، ي(. ب. أ، واللِّسدان ا 112/ 1وهو بال بسبة يف احملتسب ، البيت من الرجز (32ا
4 /475  . 

 . ٩11/ 2والن ت ، 171/ 13ُينظر يف ذلك رأي انجرمي يف املخّصص  (33ا

 . ٩11/ 2وُينظر يف ذلك: الن ت ، 171/ 13املخّصص  (34ا

 . ٩10/ 2والّن ت ، 171/ 3واملخّصص ، 406، 405/ 3ال تاب  (35ا

 .  171/ 13ّصص املخ (36ا

 .  ٨6/ 17املخّصص  (37ا

وُينظر يف ذلدك يف االستشدهاد   . 16٨وغاية املطالب ، 104وهو يف ديوابه ، البيت من اخلةيف (3٨ا
/ 10وخزابدة األدب  ، 3/1312، ومتهيدد القواعدد   ٨46/ 2والّن دت  ، 261/ 3به: ال تاب 

 . 645، 170ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 463

 . 1313/ 3ذلك: متهيد القواعد  ُينظر يف (3٩ا

 . 37٩/ 4والرضّي ، 215/ 1ُينظر يف ذلك: شرح املةصَّ   (40ا

 . 37٩/ 4الرَّضي  (41ا

 .  16٨وغاية املطالب ، 104ديوان أبي طالب  (42ا

 . 2٨/ 4تعليق الةرائد  (43ا

 . 5٨/ 5وُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي  ، 336/ 1ال تاب  (44ا

 . 2٨/ 4وتعليق الةرائد ، 57/ 5: التَّذيي  والتَّ مي  ُينظر يف ذلك (45ا

 . 152/ 1التَّعليقة  (46ا

 . 57/ 5ُينظر يف ذلك رأيه يف التَّذيي  والتَّ مي   (47ا

 .  463/ 10وخزابة األدب ، 5٨/ 5ُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي   (4٨ا
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، 1٩71/ 4الّضددرب  وارتشدداف، 170/ 3، 232/ 2، 237/ 1ُينظددر يف ذلددك: ال تدداب   (4٩ا
 .  5٨/ 5والتَّذيي  والتَّ مي  

، 2٨0/ 1والسدمة النَّبوّيدة   ، 131وغايدة املطالدب   ، ٨4وهدو يف ديوابده   ، البيت من الطَّويد   (50ا
 . 565، 140ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة 

 .  1٨1/ 2ابن عقي  شرح وُينظر يف ذلك: ، 106ألةّية ابن مالك  (51ا

، وشدرح املةّصد  البدن يعديش     1٨٩/ 2وشدرح التَّسدهي    ، 3٨0/ 1ال تاب  ُينظر يف ذلك: (52ا
 .  4٨1/ 2والتَّصريح ، 1374/ 3وارتشاف الّضرب ، 1/2٨4

، 4٨1/ 2والتَّصدريح  ، 255/ 3واملقاّدد الشَّدافية   ، 1٨٩/ 2ُينظر يف ذلك: شرح التَّسهي   (53ا
 . 56/ 2وخزابة األدب 

ورواية الدّديوان: عرضدت   ، 177وغاية املطالب ، 1٨٩به وهو يف ديوا، هذا البيت من ال ام  (54ا
وشدرح ال افيدة   ، 15/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شرح التَّسدهي   . دين ا قد علمت بَأبَُّه

، 411/ 3والتَّصدريح  ، 150٨/ 4واملقاّد الّنحوية ، 51٩/ 4واملقاّد الشَّافية ، 1107/ 2
 . ٩/3٩7وخزابة األدب 

، والتَّصدريح  515/ 4وُينظدر يف ذلدك: املقاّدد الشَّدافية     ، 177/ 2ك: ال تداب  ُينظر يف ذلد  (55ا
3/410 . 

وشدرح شدواهد اإليضداح    ، 12٨واإليضداح  ، 114/ 1واألّول ، 150/ 2ينظر: املقتضب  (56ا
 . 410/ 3والتَّصريح ، 10٨

/ 3صريح والتَّ، 2٨6، 57/ 2واألووبي ، 604وورد بال بسبة يف املغ  ، البيت من البسيط (57ا
 . 530/ 5واهلمع ، 410

وُينظر يف ذلدك: املقاّدد   ، 6٨/ 1واملقّرب ، 606/ 1لعّله املةهوم من كالمه يف شرح انجم   (5٨ا
 . 412/ 3والتَّصريح ، 516/ 4الشَّافية 
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/ 4وُينظر يف ذلدك: شدرح املةّصد  البدن يعديش      ، 1٩2وهو يف ديوابه ص ، البيت من الوافر (5٩ا
( : ازادا٨3/ 1، ويف اخلصدائص  4٩3/ ٩وخزابدة األدب  ، 517/ 4فية واملقاّد الشَّا، 3٩6

 . توكيد ا ال غم
 . 606/ 1شرح انجم   (60ا
 . 400/ 3والتَّصريح ، 16، 15/ 3ُينظر يف ذلك شرح التَّسهي   (61ا
/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شدرح التَّسدهي    ، 1٩2وهو يف ديوابه ، البيت من البسيط (62ا

 . 411/ 3تَّصريح وال، 14
 . 411/ 3التَّصريح  (63ا
وهو من شواهد شرح الرضي على كافية ابدن احلاجدب    ٨7وهو يف ديوابه ، البيت من ال ام  (64ا

2 /6٨  . 
وُينظر يف ذلدك يف  ، 7٩وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 13٨وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (65ا

وآمدالي  ، 70/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 114/ 2ضب واملقت، 111/ 1االستشهاد به: ال تاب 
، 2٨3/ 4واملقاّدد الشَّدافية   ، ٨7/ 4وشرح املةّصد  البدن يعديش    ، 106/ 2ابن الشجري 

ومعجدم شدواهد النَّحدو الّشدعرّية     ، 146/ ٨، 242/ 4 األدب خزابةو، 27٩/ 3والتَّصريح 
74 ،3٨6 . 

 .  242/ 4زابة األدب وخ، 560/ 1ُينظر يف ذلك: شرح انجم  البن عصةور  (66ا
وشدرح  ، 57/ 1وُينظدر يف ذلدك: ال تداب    ، البيت من الطَّوي  وهو للقالخ بن حزن املنقدري  (67ا

 . 27٨/ 3والتَّصريح ، 561/ 1انجم  
 . 2٨0/ 3والتَّصريح ، 2٨1/ 4واملقاّد الشَّافية ، 112/ 1ُينظر يف ذلك: ال تاب  (6٨ا

 . سناء من اإلب ( مجع بائ ة وهي الّسمينة احلو ابوائ ها 

وارتشداف  ، 116٩/ 3ومدنهج الّسدالك   ، 561/ 1ُينظر يف ذلك: شرح انجم  البن عصةور  (6٩ا
 . 2٨2/ 3والّتصريح ، 1٩2/ 3الّضرب 
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 . الَّذي مجعه الّدكتور َّمَّد َأْلُتوْبِجي 21وهو يف ديوابه ص ، البيت من الطَّوي  (70ا

والتَّبصدرة  ، 412/ 1وشرح أبيات سيبويه ، 111/ 1وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: ال تاب   
، ٨٨/ 4وشرح املةّص  البدن يعديش   ، 1032/ 2وشرح ال افية الّشافية ، 226/ 1والّتذكرة 

 . 1٩35/ 4وارتشاف الّضرب 

 وروايته:، 1٩7وهو يف ديوابه ، هذا البيت من الطَّوي  (71ا
 َفِنْعَم ابدُن ُاْخدِت الَقدوِم فيمدا يندوُبهم     

 
 دى ذو امل رمددات الةواضددِ زهددُم النَّدد 

وُينظدر يف ذلدك: غايدة املطالدب     . : زهٌم حسام ا مةرد ا مدن محائد   27٩/ 1ويف السمة النَّبويَّة    
، 2043/ 4ارتشداف الّضدرب   ، ٩/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به: شرح التَّسدهي   ، 12٩

والتَّصدريح  ، 1505/ 4واملقاّدد النَّحويَّدة   ، 125/ 2واملسداعد  ، 2٨3/ 2وأوضح املسالك 
وهددي روايددة أوضددح ، ( بالّنصددبحسددام ا مةددرد اوفيهددا ا، 72/ 2وخزابددة األدب ، 407/ 3

 .  (برفع احسام ومةرد 567، 141ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة . املسالك

 . 2٨4/ 2أوضح املسالك  (72ا

بدن أبدي طالدب يف     وُيْنَسدب لطالدب  ، 1٨3وهو ألبي طالب يف ديوابه ص . البيت من الوافر (73ا
والدرر اللوامع ، 543/ 3والتَّصريح ، 1606/ 4ويف املقاّد النَّحويَّة ، 26/ 3السِّمة النَّبوّية 

، 1٩45/ 4وارتشداف الّضدرب   ، 11٩7/ 3وبال بسبة يف شدرح ال افيدة الّشدافية    . 37٩/ 2
 . 35ومعجم شواهد النَّحو ، 1٩3/ 5واهلمع ، 2/357واألووبي 

وشدرح التَّسدهي    ، 1٩٩3/ 3وشرح ال افية الشدافية  ، 663/ 2املقّدمة انجزولّية ينظر: شرح  (74ا
 . 1٩43/ 4وارتشاف الّضرب ، 423/ 2واملساعد ، 326/ 3

 . 424/ 2واملساعد ، 1٩43/ 4وُينظر يف ذلك: ارتشاف الّضرب ، 25٨/ 3احلّجة  (75ا

، واملسداعد  1٩43/ 4وُينظدر يف ذلدك: ارتشداف الّضدرب     ، 357/ 1سّر ّدناعة اإلعدراب    (76ا
2/424 . 
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، 272/ 2وشدرح املةّصد  البدن يعديش     ، 5٨6/ 1وال ّشداف  ، 121ُينظر يف ذلك: املةّص   (77ا
 . 1٩43/ 4وارتشاف الّضرب 

 . 423/ 2واملساعد ، 663/ 2شرح املقّدمة انجزولّية  (7٨ا

 . 326/ 3شرح التَّسهي   (7٩ا

 . 32٩/ 12التَّ مي  والّتذيي  و، 2٩4/ 1وشرح انجم  ، 244املقرب  (٨0ا

، والتَّصددريح 1607/ 4واملقاّددد النَّحويَّددة ، 334/ 12ُينظددر يف ذلددك: الّتددذيي  والتَّ ميدد   (٨1ا
3/543 . 

 . 1٩44/ 4ينظر: ارتشاف الّضرب  (٨2ا

. 276/ 1والسِّمة النَّبويَّة ، 113وغاية املطالب ، 1٩3وهو يف ديوابه ص ، البيت من الطَّوي  (٨3ا
وشدرح  ، 1٨2، 1٨0واملغد   ، 2٨2/ 11يف االستشهاد به: التَّذيي  والتَّ ميد    وُينظر يف ذلك
 . 16٨/ 3وشرح أبيات املغ  ، 3٩5/ 1شواهد املغ  

وشدرح شدواهد   ، 6٩3( للدّدمامي   ذلك: شرح مغ  اللَّبيدب ااملدزل   وُينظر يف، 1٩3الديوان  (٨4ا
 . 67/ 3ب وخزابة األد، 16٨/ 3وشرح أبيات املغ  ، 3٩6/ 1املغ  

وينسب له يف شدرح  ، 177ويف غاية املطالب ، 61وهو يف ديوان أبي طالب ، البيت من الوافر (٨5ا
 . 564ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 275شذور الذَّهب 

 . ٩/11، وخزابة األدب 530/ 2، واإلبصاف 110/ 2، واملقتضب ٨/ 3ال تاب وجاء بال بسبة يف   

ورّدف املبدابي   ، 337/ 5وشدرح املةّصد  البدن يعديش     ، ٩4تاب الالمات ُينظر يف ذلك: ك (٨6ا
 . 12/ 11وخزابة األدب ، 362/ 4والتَّصريح ، 122/ 3واملساعد ، 302

 . 131، 130/ 2املقتضب  (٨7ا

 . ٨/ 3ال تاب  (٨٨ا
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، وارتشدداف الّضددرب 60/ 4ُينظددر يف ذلددك رأي ال سددائي يف شددرح الّتسددهي  البددن مالددك  (٨٩ا
 .  ٩٩/ 6وُينظر يف ذلك: املقاّد الشَّافية ، 453/ 5ّر املصون والّد، 4/1٨56

 . ٩٩/ 6واملقاّد الشَّافية ، 453/ 5والّدّر املصون ، 1٨1/ 13ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (٩0ا

وضدرائر الشِّدعر للقموابدي    ، 15٩/ 1ومعابي القدرآن للةدّراء   ، ٨/ 3ُينظر يف ذلك: ال تاب  (٩1ا
وضدرائر الشِّدعر البدن    ، 530/ 2واإلبصداف  ، 375/ 1ن الشدجري  وأمالي آمدالي ابد  ، 125

 .  30٩/ 4واهلمع ، 362/ 4والتَّصريح ، 14٩عصةور 

، والسِّدمة النَّبوّيدة   مجدع د/ َّمَّدد ألتدوجني    25وهو يف ديدوان أبدي طالدب    ، البيت من الّرجز (٩2ا
، ٩7/ 6ية واملقاّددد الشَّدداف، 244/ 2ومددنهج الّسددالك ، 226/ 3وشدرح الّتسددهي   ، 3/35

 وقبله: ، 130/ 2واألووبي 
 يددددا ربِّ ِإمَّددددا ختددددرجن طدددداليب   

 
 يف مقنددددب مددددن تل ددددم املقابددددب    

 . واملقنب: الةصيلة من انجيش   

وخزابدة األدب  ، 200/ 1والتَّصدريح  ، 520وورد بال بسبة يف اإلبصداف  ، البيت من اخلةيف (٩3ا
 . (اية التَّصريح اكي تقَضى، ورو( ب سر الضَّاد، وفيه رواية: التقضِّ 106، 14/ ٩

 . 361/ 4والتَّصريح ، ٩7/ 6املقاّد الشَّافية  (٩4ا

 . 200/ 1وُينظر يف ذلك: التَّصريح ، 300املغ   (٩5ا

، 3د    2ورّددف املبددابي ، 1٨55/ 4وارتشدداف الّضددرب ، ٨/ 3ُينظددر يف ذلددك: ال تدداب  (٩6ا
 . 246/ 2والتَّصريح 

 . 121/ 3واملساعد ، 5٨/ 4شرح الّتسهي  و، 2٨5/ 1معابي القرآن للةرَّاء  (٩7ا

 . 242/ ٨والّدّر املصون ، 326/ 2والنَّشر ، 435، 434ُينظر يف ذلك: السَّبعة  (٩٨ا
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وُينظر يف ذلك: شرح الّتسدهي   . 176وغاية املطالب ، 1٨٩وهو يف ديوابه ، البيت من ال ام  (٩٩ا
وشرح شدواهد  ، 314/ 2ملساعد وا، 270وانجنى الّدابي ، 375واملغ  ، 207/ 3البن مالك 

 .  2٩6/ 3وخزابة األدب ، 6٨6/ 2املغ  

وانجملدة الةعليدة يف شدعر أبدي     ، 6٨6/ 2واملغد   ، 207/ 3ُينظر يف ذلك: شرح الّتسدهي    (100ا
 . 60طالب 

 . 270وانجنى الدابي ، 355ورّف املبابي ، 374ُينظر يف ذلك: املغ   (101ا

 . 177٩/ 4وارتشاف الّضرب  .3٨٨/ 1ُينظر يف ذلك: اخلصائص  (102ا

، 63/ 2وخزابدة األدب  ، 275/ 1والسدمة النبويدة   ، 74البيت من الطوي  وهو يف ديوابه  (103ا
 .  5٩وانجملة الةعلية يف شعر أبي طالب، 1٩6/ 6

 .2٨( ص٨4تعليق عليه يف هامش اسبق خترجيه وال (104ا

 . 1٨0واملغ  ، 2٨2/ 11ُينظر يف ذلك: التَّذيي  والتَّ مي   (105ا

ورّدف  ، 500/ 1وشرح انجمد  البدن عصدةور    ، 175/ 3ُينظر يف ذلك: شرح الّتسهي   (106ا
 . 1٨0واملغ  ، 43٨وانجنى الّدابي ، 2٨0/ 11والتَّذيي  والتَّ مي  ، 266 املبابي

، والسِّدمة النَّبوّيدة   مجدع د/ َّمَّدد ألتدوجني    25وهو يف ديوان أبي طالدب  ، البيت من الّرجز (107ا
، ٩7/ 6واملقاّدد الشَّدافية   ، 244/ 2ومنهج الّسدالك  ، 226/ 3ح الّتسهي  وشر، 3/35

 وقبله: ، 130/ 2واألووبي 
 يددددا ربِّ ِإمَّددددا ختددددرجن طدددداليب   

 
 يف مقنددددب مددددن تل ددددم املقابددددب    

 . واملقنب: الةصيلة من انجيش     

 .  703/ 2وشةاء العلي  ، 423/ 4ُينظر يف ذلك: املقتضب  (10٨ا

واألزهدرّي يف التَّصدريح   ، 71/ 1والسَّمني يف الّدّر املصدون  ، 13/ 1   منهم م ّي يف املش (10٩ا
4 /165  . 
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، 73/ 2وشدرح انجمد  البدن عصدةور     ، 143/ 1واحلّجدة  ، 5/ 2ُينظر يف ذلك: األّول  (110ا
 . 130/ 2واألووبي ، 231/ 2واملساعد 

، 1٨03/ 4ارتشدداف الّضددرب و، 220/ 2شددرح السددمايف لل تدداب  يف:  ُينظددر يف ذلددك (111ا
 . 131/ 2واألووبي ، 231/ 2واملساعد 

 . ٨5/ 1ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (112ا

 . 42٨/ 1ال تاب  (113ا

 . 65/ 1ُينظر يف ذلك: البحر احمليط  (114ا

 . 22( وأوجه استعماهلا ، وأح ام اغم165/ 4والتَّصريح ، 226/ 3ينظر: شرح الّتسهي   (115ا

 . 16٨وغاية املطالب ، 104ه وهو يف ديواب، البيت من اخلةيف (116ا

، ومتهيدد القواعدد   ٨46/ 2والّن دت  ، 261/ 3وُينظر يف ذلك يف االستشهاد بده: ال تداب     
 . 645، 170ومعجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة ، 463/ 10وخزابة األدب ، 3/1312

 . 260/ 3ال تاب  (117ا

 . 101وغاية املطالب ، 70وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (11٨ا

 وُينظر يف ذلك يف االستشهاد به:   

 . 30٨ومعجم شواهد العربّية ، 3٩/ 7املقاّد الشَّافية   

 . 634/ 3ال تاب  (11٩ا

 . 11٨/ 4وُينظر يف ذلك شرح ابن عقي  ، 164ألةّية ابن مالك  (120ا

، 7/3٩، واملقاّد الشَّافية 2٩7/ 17والبحر احمليط ، 137/ 2ُينظر يف ذلك: شرح الشَّافية  (121ا
 . 2٩4/ 2والشَّام  نجموع التَّصحيح والتَّ سم يف الّلغة 

 .  103وُينظر يف ذلك: غاية املطالب ، 71وهو يف ديوابه ، البيت من الطَّوي  (122ا

 .  2٨٨/ 7وُينظر يف ذلك: املقاّد الشَّافية   
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قاّدد  وامل، 45٨/ 1وارتشاف الّضدرب  ، 46٩/ 3وُينظر يف ذلك: املساعد ، 27٩التَّسهي   (123ا
 . 2٨٨/ 7الشَّافية 

وُينظدر يف ذلدك:   . الصَّاوي اهللبشرح عبد  570وهو للةرزدق يف ديوابه ، البيت من البسيط (124ا
، والتَّصدددريح 315/ 2واخلصدددائص ، 676/ 2، 32٩/ 1وال امددد  ، 10/ 1ال تددداب 

وال يف طبعدة دار  ، وت أجد  يف ديوابه طبعة دار بدموت . 255/ 2وخزابة األدب ، 5/375
 . بموت، ّادر

 . 36وضرائر الشَّعر البن عصةور ، 12٨ُينظر يف ذلك: ضرائر الشِّعر للقموابي  (125ا

 فهرس املصادر واملراجع

. العظديم خليد    د. عبدد ، أح ام اغم( وأوجه استعماهلا يف اللُّغة العربيَّة دراسة حنوّية تطبيقّية -1
 م.  1٩٩6هد د 1417الطَّبعة األوىل 

. حتقيدق/  البن األثم َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسّي، لسان العربارتشاف الّضرب من  -2
هد د  141٨د. رمضان عبد التّواب، م تبة اخلاجني بالقاهرة، الطَّبعة األوىل  د. رجب عثمان، و

 م.  1٩٩٨
 . األطلسي للنَّشر والتَّوزيع د الرِّباط. َّمَّد خم حلوابي، أّول النَّحو العربي -3
ألبي عبد الّله َّمَّد مجدال الددِّين ابدن    ، الك يف النَّحو والّصرف امُلسمَّاة ااخلالّة( ألةّية ابن م -4

 هد. 1432. حتقيق/ سليمان العيوبي، دار املنهال د الرياض، الطبعة األوىل مالك
، حتقيق/ د. َّمود الطنداحي، م تبدة اخلداجني د     ، هبة اهلل بن علي العلويأمالي ابن الشجري -5

 م.  1٩٩2هد، 1413ة األوىل القاهرة، الطبع
. أبدو الربكدات األببداري   ، اإلبصاف يف مسائ  اخلدالف بدني النحدويني البصدريني وال دوفيني      -6

 احلميد.  الدِّين عبد حتقيق/ َّمَّد َّيي
. حتقيق/ مصطةى السدقَّا، ورفقدا ،   نجمال الدِّين بن هشام، أوضح املسالك إىل ألةّية ابن مالك -7

 م. 1٩٨0بموت، الطبعة السادسة  دار إحياء الثاا العربي د
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. حتقيق/ د. حسن فرهود، دار العلوم، الطبعدة الثابيدة   ألبي علي الةارسي، اإليضاح العضدي -٨
 م.  1٩٨٨هد د 140٨

. حتقيق/ ماهر حبوش ورفقدا ،  ألثم الدِّين َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسي، البحر احمليط -٩
 م.  2015هد د 1436ىل دار الرِّسالة العلميَّة، الطبعة األو

 عبد الّله الثكي د دار عات ال تب.  .. حتقيق: دالبن كثم، البداية والّنهاية -10

. حتقيق/ د. فتحي مصطةى علي الددِّين، دار الة در،   ألبي َّمَّد الصيمري، التَّبصرة والّتذكرة -11
 م. 1٩٨2هد د 1402دمشق، الطبعة األوىل 

. ألثم الدِّين َّمَّد بن ُيوسف أبي حيَّان األبدلسدي ، سهي الّتذيي  والتَّ مي  يف شرح كتاب التَّ -12
 فما بعدها.  هد141٨حتقيق/ د. حسن هنداوي، دار القلم د دمشق، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ َّمَّد كام  بركات د دار ال تاب العربي  البن مالك، تسهي  الةوائد وت مي  املقاّد -13
 م.  1٩67هد د 13٨7

الةتَّداح   . حتقيدق/ د. عبدد  للّشديخ خالدد زيدد الددِّين األزهدري     ، وضديح التَّصريح مبضمون التَّ -14
 م. 1٩٩7هد د 141٨البحمي، الزهراء لإلعالم العربي، الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ د. َّمَّدد املةددى، دار    حملمَّد بدر الدِّين الّدمامي ، تعليق الةرائد على تسهي  الةوائد -15
 م. 1٩٨3 د هد1403بساط د بموت، الطبعة األوىل 

دد   . حتقيق/ د. عوض الةوزي د مطبعة األمابة ألبي علي الةارسي، التَّعليقة على كتاب سيبويه -16
 م.  1٩٩2هد د 1412الطَّبعة األوىل 

. حتقيق/ د. علي َّمَّدد فداخر ورفقدا ، دار    لناظر انجيش، متهيد القواعد بشرح تسهي  الةوائد -17
 م. 2007د هد 142٨السَّالم د القاهرة د الطَّبعة األوىل 

، حتقيق/ د. فخرالدين قبداوة،  ، ألبي احلسن بن القاسم املراديانجنى الدابي يف حروف املعابي -1٨
 م.  1٩٨3هد، 1403وَّمد بديم فاض ، دار اآلفاق انجديدة، الطبعة الثابية 
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. حتقيدق/ بددر الددِّين    ألبي علي احلسدن بدن عبدد الغّةدار الةارسدي     ، احلّجة للقراءات السبعة -1٩
 م. 1٩٨7هد د 1407قا ، دار املأمون للثاا د دمشق د الطبعة األوىل قهوجي، ورف

. حتقيدق/ د. مصدطةى إمدام د الددَّار      البدن السِّديد البطليوسدي   ، احلل  يف شرح أبيدات انجمد    -20
 م.  1٩7٩املصريَّة للطِّباعة والنَّشر د القاهرة د الطَّبعة األوىل 

حتقيدق/ عبدد السدالم    بن عمر البغددادي،  ، لعبدالقادر خزابة األدب ولبت لباب لسان العرب -21
 م. 1٩٨٩هد د 140٩هارون، م تبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الثالثة 

، حتقيدق/ َّمَّدد علدي النجَّدار، دار ال تداب العربدي د        ألبي الةتح عثمان بن ج ، اخلصائص -22
 بموت. 

حتقيدق/ د. أمحدد   ، ألمحد بن يوسف االسمني احللديب( ،  الدر املصون يف علوم ال تاب امل نون -23
 م.  1٩٨6هد د 1406َّمَّد اخلّراط، دار القلم د دمشق د الطبعة األوىل 

إعدداد/  ، ألمحد بدن األمدني الشدنقيطي،    شرح مجع انجوامع، الدرر اللوامع على همع اهلوامع -24
 م. 1٩٩٩هد د 141٩َّمَّد باس  عيون الستود، دار ال تب العلميَّة د بموت، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ الشَّيخ/ َّمَّد حسن آل ياسني د دار م تبدة   مجع أبي هّةان املهزمي، ي طالبديوان أب -25
 اهلالل. 

. دار ال تداب العربدي د    مجعه وشرحه الّدكتور/ َّمَّد التدوجني ، ملسو هيلع هللا ىلص ديوان أبي طالب عمِّ النَّيبِّ -26
 م.  1٩٩4هد د 1414الطَّبعة األوىل 

. حتقيق/ َّمَّد باقر احملمودي د  اية ابن جّنيمجع أبي هّةان برو، ديوان شيخ األباطح أبي طالب -27
 مجع إحياء الثَّقافة اإِلسالميَّة. 

 دد  1354. م تبة ابن َتْيِميَّة د القاهرة د الطَّبعة األوىل   بشرح عبد الّله الصَّاوي، ديوان الةرزدق -2٨
 م.  1٩36

ّراط د دار  . حتقيدق/ الدّدكتور/ أمحدد اخلد    ألمحد املالقي، رّف املبابي يف شرح حروف املعابي -2٩
 م. 1٩٨5هد د 1405القلم د دمشق د الطَّبعة الثَّابية 
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 م. 1٩72. عات ال تب للّدكتور/ َّمَّد عيد، الّرواية واالستشهاد بالّلغة -30

الدرَّمحن   . حتقيدق/ عبدد  لإلمدام الستدهيلي  ، الّروض األبف يف شرح السِّمة النَّبويَّة البن هشدام  -31
 م.  1٩٩3هد د 1414قاهرة د الطبعة األوىل الوكي  د م تبة ابن َتْيِميَّة د ال

. حتقيق/ د. شدوقي ضديف، دار املعدارف، القداهرة د الطبعدة       البن جماهد، السَّبعة يف القراءات -32
 هد. 1400الثابية 

. حتقيدق/ د. حسدن هندداوي، دار القلدم د      ألبي الةتح عثمان بن جّندي ، سّر ّناعة اإلعراب -33
 م.  1٩٨5هد د 1405دمشق د الطبعة األوىل 

هدد د   142٩. مؤّسسة الرِّسالة د الطبعدة الثَّابيدة    لإلمام و  الدِّين الذَّهيّب، سم أعالم النتبالء -34
 م.  200٨

 احلةيظ شليب.   . حتقيق/ مصطةى السقَّا، وإبراهيم اإلبياري، وعبدالبن هشام، السِّمة النَّبويَّة -35

. م تبدة  العدال  لّدكتور/ عبد املنعم عبدل، الشَّام  نجموع التَّصحيح والتَّ سم يف الّلغة العربيَّة -36
 م. 1٩٨2غريب د الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ َّمَّدد   لقاضي القضاة بهاء الددِّين ابدن عقيد    ، شرح ابن عقي  على ألةّية ابن مالك -37
 م.  1٩٨0هد د 1400َّيي الدِّين عبد احلميد، م تبة دار الثاا د القاهرة، الطَّبعة العشرون 

، حتقيق/ عبد العزيز رباح، وأمحد دقداق، دار  عبدالقادر بن عمر البغدادي، لشرح أبيات املغ  -3٨
 . م1٩٨0هد د 13٩٨املأمون للثاا د دمشق د الطبعة األوىل 

. م تبة الشَّباب د الطبعدة األوىل   حتقيق/ الدّكدتور/ وهبة متوّلي، شرح أبيات سيبويه للنّحاس -3٩
 م.  1٩٨5هد د 1405

. حتقيق/ حسن محد، ألبي احلسن بور الدِّين األووبي، لكشرح األووبي على ألةية ابن ما -40
 م.  1٩٩٨هد د 141٩وإمي  يعقوب، دار ال تب العلميَّة د بموت، الطبعة األوىل 
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د. َّمَّد بددوي   . حتقيق/ د. عبد الرَّمحن الَسيد، ونجمال الدِّين َّمَّد بن مالك، شرح التَّسهي  -41
 م.  1٩٩0د د ه1410املختون، دار هجر، الطبعة األوىل 

. حتقيق/ د. ّاحب أبو جناح د امل تبدة الةيصدلّية مبّ دة د       البن عصةور، شرح مج  الزّجاجّي -42
 الطبعة األوىل. 

هدد د   13٩٨. مطابع الشتروق د بدموت   حتقيق/ ُيوسف حسن عمر، شرح الرَّضي على ال افية -43
 م.  1٩7٨

مَّدد بدور احلسدن، وَّمَّدد     . حتقيدق/ َّ لرضدّي الددِّين االسدثاباذي   ، شرح شافية ابن احلاجب -44
 م.  1٩٨2هد د 14002احلميد، دار ال تب العلمّية د بموت  الّزفزاف، وَّمَّد َّيي الدِّين عبد

د الطبعة  . حتقيق/ عبد الغ  الّدقر، مؤّسسة الرِّسالة د بموت البن هشام، شرح شذور الذَّهب -45
 م. 1٩٩4هد د 1414الثَّابية 

. حتقيق/ الّدكتور/ عيد مصدطةى، والدّدكتور َّمَّدد    بن برياهلل  لعبد، شرح شواهد اإليضاح -46
 م.  1٩٨5هد د 1405مهدي عاّلم د اهليئة العاّمة لشئون املطابع األممّية 

 حتقيق/ َّمد الشنقيطي، م تبة احلياة.  ، لإلمام جالل الدين السيوطي، شرح شواهد املغ  -47

حتقيق/ د. عبد املنعم هريدي، دار املأمون . نجمال الدِّين َّمَّد بن مالك، شرح ال افية الّشافية -4٨
 م.  1٩٨2د  هد1402للثاا د الطبعة األوىل 

. حتقيق/ عبد احلافظ العسيلي د م تبة اآلداب د القاهرة   للدمامي ( ، شرح مغ  اللَّبيب ااملزل -4٩
 م. 200٨هد د 142٩د الطبعة األوىل 

ب، دار ال تدب العلميَّدة د بدموت د      . حتقيق/ إمي  يعقوملوّفق الدِّين بن يعيش، شرح املةّص  -50
 م . 2001هد د 1422الطبعة األوىل 

. حتقيق/ الّدكتور/ تركي بن سدهو د م تبدة    ألبي علي الّشلوبني، شرح املقّدمة انجزولّية ال بم -51
 م.  1٩٩3هد د 1413الّرشد د الرِّياض د الطبعة األوىل 
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الةضد  إبدراهيم د امل تبدة العصدرّية د        . حتقيق/ َّمَّد أبو البن أبي احلديد، شرح بهج البالغة -52
 م.  200٨هد د 142٨بموت 

اهلل احلسدي    . حتقيق/ الّدكتور/ عبداهلل السلسبلي ألبي عبد، شةاء العلي  يف إيضاح التَّسهي  -53
 م. 1٩٨6هد د 1406د دار النَّدوة د الطبعة األوىل 

هدد د   13٩6ة بغداد د الطبعدة األوىل   . جامعلعبد انجبَّار النايلة، الشَّواهد واالستشهاد يف النَّحو -54
 م.  1٩76

. حتقيددق/ أمحددد إلمساعيدد  بددن مّحدداد انجددوهري، الصددحاح اتددال اللغددة وّددحاح العربيَّددة(  -55
 م. 1٩7٩هد د 13٩٩الغةور عّطار د الطبعة الثَّابية  عبد

هدد د   1402. حتقيدق/ السدّيد إبدراهيم َّمَّدد د الطبعدة الثَّابيدة        البدن عصدةور  ، ضرائر الشِّدعر  -56
 م.  1٩٨2

. حتقيق/ الّدكتور/ َّمَّد زغلول سالم، والّدكتور/ مصطةى هدارة د  للقموابي، ضرائر الشِّعر -57
 منشأة املعارف باإلس ندرّية. 

دد   . حتقيق/ َّمود َّمَّدد شداكر د دار املددبي    حملمَّد بن سالَّم انجمحي، طبقات فحول الشعراء -5٨
 القاهرة.  

 1٩50. مطبعة الشعراوي بطنطا ّمد خلي  اخلطيبحمل، غاية املطالب يف شرح ديوان أبي طالب -5٩
 م. 1٩51د 

هدد د   1406، مؤسسدة الرسدالة د بدموت د الطبعدة األوىل       ، لإلمام أبي العبداس املدربِّد  ال ام  -60
 م.  1٩٩5

دد   السَّدالم هدارون، عدات ال تدب     ، حتقيق/ عبد، ألبي بشر عمرو بن عثمان اسيبويه( ال تاب -61
 بموت. 

. حتقيدق/ الدّدكتور/ مدازن املبدار  د دار ّدادر د        قاسدم الزّجداجي  ألبدي ال ، كتاب الالمدات  -62
 م.  1٩٩2د الطبعة الثَّابية  بموت
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، للعاّلمة جار اهلل أبي ال شاف عن حقائق غوامض التنزي  وعيون األقاوي  يف وجو  التأوي  -63
دد   ، حتقيق/ عادل أمحد، والشَّيخ علي معدّوض، والدّدكتور فتحدي حجدازي    القاسم الزخمشري

 م.  1٩٩٨هد د  141٨بة العبي ان د الرياض د الطبعة األوىل م ت
. امل تبدة اإِلسدالميَّة د منشدورات شدركة      للشَّديخ َّمَّدد التَّهدابوي   ، كشَّاف اّطالحات الةنون -64

 م.  1٩66خّياط د بموت 
 . دار ّادر د بموت. البن منظور، لسان العرب -65

. حتقيق/ ألبي الةتح عثمان بن جّني، نهاواإليضاح ع، احملتسب يف تبيني وجو  شواّذ القراءات -66
 هد. 13٨6 الةّتاح شليب، اجملل  األعلى للشؤون اإِلسالميَّة د القاهرة عبداحلليم النّجار، د.  عبد

 . دار ال تاب اإلسالمي د القاهرة. ألبي احلسن بن ِسيدة، املخّصص -67

/ َّمَّدد جداد املدوىل، وَّمَّدد     . حتقيدق نجالل الددِّين الّسديوطي  ، املزهر يف علوم اللُّغة وأبواعها -6٨
 م. 1٩٨6الةص  إبراهيم، وعلي البجاوي، امل تبة العصرّية د بموت  أبو

. حتقيق/ َّمَّد كام  بركات د دار الة در د    لبهاء الدِّين بن عقي ، املساعد على تسهي  الةوائد -6٩
 هد.  1400دمشق د الطبعة األوىل 

. حتقيدق/ َّمَّدد علدي النّجدار ورفقدا ، اهليئدة       اءألبي زكريا حييى بن زياد الةدرّ ، معابي القرآن -70
 م.  1٩٨0د  1٩72املصرية العاّمة لل تاب، الطبعة الثَّابية 

. للّدكتور/ بري ان رسالة دكتورا  من جامعة أّم القرى، املعايم النقدّية يف رّد الشَّواهد النَّحويَّة -71
 م. 2001هد د 1422بن سعد الّشلوي 

. م تبدة اخلداجني د القداهرة د الطبعدة الثَّابيدة        بدد السَّدالم هدارون   لع، معجدم شدواهد العربّيدة    -72
 م. 1٩٩6د  هد1417

. دار العلدوم د الرِّيداض د الطبعدة      للّدكتور/ حنَّدا مجيد  حدّداد   ، معجم شواهد النَّحو الشِّعريَّة -73
 م. 1٩٨4هد د 1404األوىل 
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. مدازن املبدار ، وَّمَّدد    . حتقيدق/ د نجمال الدِّين ابن هشام، مغ  الّلبيب عن كتب األعاريب -74
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 :البحث ملخص

اجملةا   يف [ الثقافة الكونيةة ] يهدف هذا البحث إىل جتلية حالة التغاير بني مفهوم
إذ أصبح املفهوم ، وتطبيق ذلك املفهوم يف املمارسة الفعلية يف واقع احلياة املعاصرة، التنظريي

وذلك من خال  تصدير النموذج الغربةي إىل الثقافةات   ، لثقافة الغربيةال يعين يف الواقع إال ا
 . بوصفه النموذج األوحد واألصلح، األخرى

ووصةفها بننهةا اقافةة    ، وقدم البحث تصةورا  حلالةة الثقافةة العربيةة املعاصةرة     
ومن ذلةك منةاهج النقةد    ، قد قبلت كثريا  من الوافدات الغربية، استهالكية ال إنتاجية

وهي اليت كان من التعليل يف قبوهلا أنها منةاهج كونيةة صةاحلة لكةل  مةان       ،احلديث
 . ومكان

ام مضى البحث يعرض للمنطلقات اليت أدت إىل القو  بكونية تلةك املنةاهج   
 :وهي، النقدية يف الثقافة العربية

 .علمية النقد -أ

 .الواحةد فكرة احلضارة اإلنسانية الواحدة أو الثقافة اإلنسانية الواحةدة أو الفكر -ب
 . مع نقد مال م لكل منطلق، حمدودية النموذج اإلدراكي -ج

وكانت اخلالصة من ذلك كله هي تنكيةد التةوهيم واملدادعةة ملفهةوم الكونيةة      
 .الذي اُتدذ ذريعة من الذرائع يف تقبل مناهج النقد احلديث
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 اإلطار املفاهيمي:  - 1

 : مفهوم الثقافة -أ 

، مل يصل العقل اإلنسانيُّ فيها إىل استهداء أحادي الرؤية، معّقدةتسودُ العاملَ اليوم مفاهيمُ 
إذ ينةز  كةل فةرف إىل تةبين ذاتيتةه يف      ، بسبب االختالف الناتج حو  تلك الرؤيةة األحاديةة  

 . واحلوارات املعرفية، املطارحات الفكرية

 من أكثر املفاهيم احلديثة تناوال  يف الدراسات والبحوث ذات[ الثقافة] ومفهوم
، كما يف الدراسةات الفلسةفية واالجتماعيةة واألنثروبولوجيةة    ، العالقة واالختصاص

مت إحصةاء  »فقةد  ، احملةاوالت دون االتفةا   حتى بات تعريف املفهوم ميضةةي يف فريةق   
، وهةةي مو عةةة وفةةق اجملةةاالت املتعةةددة للعلةةوم اإلنسةةانية ، تعريفةةا  للثقافةةة 130حةةوالي 

، (2)«وغريها من اجملاالت الفكرية، واألدب، اإلانولوجياو، واألنثروبولوجيا، كاالجتماعيات
قةد أحصةيا   [ كلةوكهن ] و[ كةوبري ] كما أشار أحد الباحثني إىل أن العاملني األمريكيني

مما يشي بتعقيد املفهةوم  ، (3)م ما يزيد عن مئة وأربعة وستني تعريفا  للثقافة1952سنة 
 . وخطورته أمام العقل اإلنساني

فإن األمر يتطلةب  ؛ بذلك احلجم من التعدد والكثرة[ الثقافة] وإذا كان تعريف
وهذا ما يدفع إىل إابات تعريف منظمةة  ، هنا تقديم املفهوم يف صيغة عامة شبه توافقية

عام [ مكسيكو سييت] اليونسكو الذي أقرته يف مؤمترها الشهري عن الثقافة يف العاصمة
ن حماولةة  ووليةة  ناجتةة عةن أفةراف       نظرا  لشهرة هذا التعريف فيما َقّدم م، م1982
إّن الثقافة مبعناها الواسع ميكن أن ينظر إليها اليةوم علةى   : »إذ يقو  التعريف. متعددة

أو فئةة   ، أنها مجيع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاففية اليت متيز جمتمعا  بعينةه 
كمةا تشةمل احلقةو     ، ياةوفرائق احل، واآلداب، وهي تشمل الفنون، اجتماعية  بعينها
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وهةذا التعريةف يعطةي    ، (4)«واملعتقةدات ، والتقاليةد ، ونظم القيم، األساسية لإلنسان
 . (5)داللة  متسعة  ومعّقدة ملفهوم الثقافة الذي جتاذبته االهتمامات املتعددة واملتنوعة

، مةع كثةرة وتزايةد حمةاوالت التعريةف     [، الثقافة] ولتقريب  أكثر لداللِة مفهوم
 : ة على وجه اإلمجا  ة حتديد املفهوم يف عنصةرين حيمالن ويوجزان ميكن

مةن  ، املعنى األنثروبولوجي الذي يشمل كل فعالية  لإلنسةان متيةزع عةن غةريع     األو :
مبا َقةّدم  ، وبهذا املعنى تكون الثقافة هي اإلنسان فاعال  ومنفعال ، نشاط ذهين أو مادي

، أو ممارسات فكريةة ، ان تراكم خربات وتقاليدسواًء أك، من إنتاج مادي أو غري مادي
 . أدواتأو صنع ، أو تصورات عقدية

مبا يبتكرع اإلنسان مةن وسةائل وأشةكا     ، السمات املميزة ألي أمة من األمم الثاني:
واإلبدا  اجلمالي ، وفرائق التفكري، واألخال ، والقيم، يف املعارف، حتقق ذلك التميز

 . (6)والتطلعات للمثل العليا، وفر  احلياة، لسلوك أمناطو، والفين واملعريف والتقين
إذا  مفهوم الثقافة ة وفق هذا التقةديم السةابق ة يشةع مبعنةى اخلصوصةية الةيت         

، تغةاير بهةا اآلخةر   ، مبقتضاها ُتميَّز كل أمة أو جمتمع أو فئة  من الناس بسمات  معينةة 
وهةذا يعةين ة يف    ، وحنةوع ، الفن أو، أو الفكر وفرائق احلياة، أو اللغة، سواء يف الدين

وكل اقافةة  تطبةع أتباعهةا    ، حتليل منطقي ة أّن الثقافة اإلنسانية جمموعة اقافات خمتلفة 
وعلى مةدى  ، وتتحقق بذلك رابطة انتماء وتغذية بني التابع واملبتو ، بتلوينها اخلاص

فةة أخةرى   وعليه تكون مسنلة االختالف بني مسات اقافةة  واقا ، مراحل تارخيية ممتدة
تعين االخةتالف النسةا القةائم    »اليت [ اخلصوصية] وهذا ما حيقق مفهوم، أمرا  كاشفا 

، وتفةاعالت بيئيةة  وجمتمعيةة   ، نتجت عن تراكمةات تارخييةة  ، على مجلة مسات  اقافية
عةامل  وقةد أّكةد   ، (7)«باإلضافة إىل اجتهادات فكريةة وإبداعيةة علةى مسةتوى األفةراد     

األحباث االجتماعية احلديثةة تةرى بةنّن أي جمتمةع مةن      »على أّن [ علي الوردي] االجتما 
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وهذع الشدصية اجملتمعية تعةرف يف  ، اجملتمعات البشةرية هو كالفرد ميلك شدصية خاصة به
وهذا هو املقصةود مةن نسةبية االخةتالف يف     ، (8)[«culture] االصطالح العلمي باسم

إىل درجةة تنسةلف فيهةا الثقافةة     »دون املبالغة يف معنى اخلصوصةية  ، معنى اخلصوصية
 . (9)«واجلنس اللذان ينتميان إليها من سيا  املكونات البشرية

لكّن مسةتوى االخةتالف والتغةاير بةني الثقافةات مل يقةف حةاجزا  مانعةا  مةن          
 فعرب مراحل التاريف اإلنساني ظةل نشةاط التفاعةل الثقةايف    ، التواصل والتداخل بينها

ليست هنةاك اقافةة   »فة ، لبيئات الثقافية بصورة  أو بنخرىحاضرا  يف ا[ مبعناع الواسع]
، (10)«وال يف العصور احلديثة، ال يف العصور القدمية، أمة من أمم الدنيا منعزلة منفردة

وهي ظاهرة ذات جالء مل تغب عن العةني  ، بل كانت حركة التثاقف ماضية  يف سريها
وانعكةاس ذلةك يف بنيةة    ، التةناري وإمنا يبقى األمر يف مقياس درجة التةنار و ، الراصدة

ففةي حالةة   [، الغالةب واملغلةوب  : ]وهو ما أفر  النمطني املتقةابلني ، األنسجة الثقافية
وال تسةمح بةه إال   ، كانت الثقافة الغالبة ال تقبل إال الضئيل من الوافد، النمط األو 

ثقافةات  ويف اجلانةب املقابةل تنشةط حركةة التصةدير والتةناري يف ال      ، ذائبا  يف نسةيجها 
كانةت الثقافةة   ، ويف حالةة الةنمط اآلخةر   ، لتحافظ علةى موقعهةا وريادتهةا   ؛ األخرى

ومفاعلتهةا  ، فطبيعتها استهالكية ال إنتاجية، املغلوبة اليت ال حتيا إال على نتاج اآلخرين
مما خلق هلا حجما  أقل أمةام الثقافةة   ، وخصوصيتها ذائبة، يف التناري أضعف من التنار

 . الغالبة

، اخلالصة يف موقف التباد  الثقايف هي التحاور من أجل البحث عن النافعإّن 
، واالنتفةا  بهةا نتيجةة   ، وقطفها غاية، فمقصدها رْشد، إميانا  بنن احلكمة مثرة العقو 

ففةي  ، وال االرمتاء الةذي يلغةي اخلصوصةية   ، وهذا املوقف إذا  ال يعين العزلة الطاردة
 وقد قا  الزعيم اهلندي، خر ذوبان وامتهان للهويةويف اآل، األو  إماتة وصنعة ختلف
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ولكةنين أحتةدى أيةة ريةح أن     ، منح نوافذي للشةمس والةريح  إنين [: »املهامتا غاندي]
وال يتوقةف عةن   ، وهذع صنعة العقل احلي الذي يعي ذاتةه ، (11)«تقلعين من جذوري

 . البحث

 : املفهوم التنظريي والتطبيق الواقعي: الثقافة الكونية –ب 
فغةدا ة يف تقريةب    ، يف الدراسات احلديثةة ُبعةدا  فلسةفيا    [ الكونية] ختذ مفهوما

، ومقابال  ملعنى اخلاصي أو الةذاتي أو اجلزئةي  ، أولّي للمفهوم ة حامال  ملعنى الشمولية 
األو  : فةرّدع إىل مةدلولني ااةنني   ، فلسفيا [ الكونية] وقد أجلى فه عبد الرمحن مفهوم

مةن حيةث كةونهم    ، لكلي هنا ما يشمل مجيع أفراد اإلنسانويقصد با[، الكلية] معنى
ومن َام فالكلي هنا بهذا املعنى يقابله اجلزئي الذي ال يسةتغر  أفةراد   ، كائنات عاقلة

ويقصةد بالعةاملي مةا    [، العامليةة ] أما املعنى اآلخر ملفهوم الكونية فهو. النو  اإلنساني
 وبهةذا املعنةى  ، قائمةة بةذاتها  من حيةث هةي دو    ، يصد  على مجيع أقطار املعمورة

 وعلةى هةذا التحديةد ميكةن القةو  بةنّن مفهةومَ       ، (12)[احمللي] يكون مقابله[ للعاملي]
، ومقابةل ملعنةى اخلصوصةية   ، مفهوٌم مصطبغ مبعنةى الشةمولية والعموميةة   [ الكونية]

فتتحقةق املفاعلةة   ، وعليه يكون اإلاراء الثقايف متجاو ا  النةو  الواحةد مةن الثقافةات    
إذ يسةود االحةمام لرخةر يف    ، شاركة اجلمعية دون حتّيز وال هيمنة من أي فةرف وامل

على أن يكون النافع والصةا  هةو مسةت هةذع املفاعلةة      ، اإلنتاج واملشاركة والتقبل
 استنادا  يف هذا التصور على عنصري، وفق خاصية التجانس والتآنس، الثقافية الكونية

 . (13)[العقل اإلنساني ] وحدة و[ وحدة الطبيعة اإلنسانية]
هو ة يف عامل اليوم ة تصةّور افماضةي     [ الكونية] إّن هذا التصور السابق ملفهوم

، اسةةتنادا  إىل معطيةةات الواقةةع الةةيت ال تنةةتج املفهةةوم حسةةب التصةةور املثةةا ، مثةةالي
، وحةّب التسةلط  ، تغذيه إرادة اهليمنة، فالثقافات اإلنسانية تشهد واقعيا  صراعا  كاشفا 
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بةل ظهةر يف   ، بينها جتانس تام يعز  مفهوم االحمام املتباد  يف اإلنتاج والتقبل وليس
واقافة ، العلن وعلى رصد من اجلماهري ما عرف بثقافة املركز ذات اهليمنة واالكتساح

هةي مشةةرو    [ االفماس الثقةايف ] فغدت ظاهرة، األفراف املراد هلا التبعية واالنهزام
وأصةبحت السةيادة يف العةامل سةيادة أحاديةة وليسةت       ، الغالب علةى أرض املغلةوب  

حيث هيمنة الثقافةة األحاديةة الغربيةة علةى     ، وهذا ما ُيرى يف الواقع املعيش، تعددية
فهي اليت تستنار بةالنفوذ واهليمنةة والغلبةة وحةب التسةلط وإلغةاء       ، املسةرح الكوني

 [. الكونية] ومن َام ة وبوجه  ما ة بة، اآلخر

حتدث ألو  مةرة  يف  ، املطلقة والشاملة للثقافة الغربية املعاصرة إّن هذع السيادة
التاريف اإلنساني حبجم هذا التمدد والتوسةع الشةامل خريطةة العةامل مةن األدنةى إىل       

تفةاعال  حقيقيةا  بةني الثقافةات     »على حني أّن الكونية احلقيقية تتطلةب  ، (14)األقصةى
تعيةد احليةاة إىل   ، إىل كونيةة حقيقيةة  للوصةو   ، وبدون شعوذة، بدون هيمنة، املدتلفة

وتلغةي التحيةز أو اإللغةاء    ، فتؤسةس االحةةمام اجلمعةي   ، (15)«اإلنسانية مةن جديةد  
 . والتهميش

ينشن مةن االعتقةاد القائةل بوجةود نزعةة      ، رمبا يرد اعماض ما يف هذا املوقف
، يمنةة مما يمتب عليها ما قد ُيرى من الطرف املقابةل بوجةود ه  ، الطموح يف كل اقافة

وعليه فليس األمر يف هذا الشنن خاصا  بالثقافةة الغربيةة   ، وإرادة الغلبة، وحب تسلط
لكةن هةذا   ، بل هو شريعة اإلنسان يف حياته التارخيية كمةا رصةدتها الةذاكرة   ، احلديثة

االعماض يغفل عن أن مشةرو  الطمةوح يف الثقافةة الغربيةة لةيس ذا قيمةة  إنسةانية        
، ال بصيغة التحيز والعرقية، فتنظر إىل اإلنسان بصفة النموذج، تتجاو  احمللي والقومي

وبذلك وقعت الثقافةة  ، وحتيز للعر ، واستحواذ، بل هو ة يف حقيقته ة مشرو  هيمنة  
الةذي تةنم مادتةه    ، الغربية يف خمالفة  علنية لوايقة اإلعالن العةاملي حلقةو  اإلنسةان   
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وقةد وهبةوا   ، اويني يف الكرامة واحلقو يولد مجيع الناس أحرارا  متس»األوىل على أنه 
وكلُّ اقافة  تطمح ، (16)«وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا  بروح اإلخاء، عقال  وضمريا 

أو ، البد هلةا أْن تنكةر فابعهةا القةومي أو احمللةي     »إىل أن تكون كونية باملعنى اإلجيابي 
يةة هةي الةيت تنظةر إىل     فالثقافةة احل ، الشةروط االجتماعية والتارخيية اليت ظهرت فيها

قبةل أن تنظةر إليةه كواقةع     ، وختافبه كمثا  ومنوذج لإلنسانية مجعاء، اإلنسان كإنسان
على أن املراد من هذا التوصيف ة أي النمةوذج اإلنسةاني ة     ، (17)«قومي وحملي ضيق

دون املغاالة يف مفهوم تشكيل النموذج إىل درجة النقاء والكما  املطلقني ، هو النسبية
؛ وأدعى إىل دخولةه يف بةاب األمةةاني   ، فهذا خر  لطبيعة الثقافة، وح أي اقافةيف فم

فكةل اقافةة هلةا خصوصةيتها الةيت متيزهةا       ، ألن فيه مغالبة  وتقويضا  ملعنى اخلصوصية
 . (18)مهما تبّدي يف رسالتها النموذج اإلنساني العام، وحتافظ عليها

تمعةات اإلنسةانية نشةافها    إّن الثقافة الغربية هي الةيت تفةرض اليةوم علةى اجمل    
ووسائل احلياة ، فهي اليت تقدم للعامل املعاصر نظم التحديث، الفكري والعلمي والتقين

وغةري ذلةك مةن    ، وحلو  إدارية وإقتصادية وهندسةية ، من أدوات وخممعات، املدنية
 [، األفضةل واألرقةى  ] ويكةون تصةديرها لرخةرين وفةق تسةمية     ، الوسائل واألفكار

النظةام  ] ألن، والتسمية األخرية تسمية خادعةة [، نظام عامليسمية املشاعة ]أو وفق الت
ومل تعةط احلةق الةذاتي يف    ، نظام مل تشةارك فيةه العقةو  اإلنسةانية األخةرى     [ العاملي

فنكرهت كةثري مةن الشةعوب علةى تقبةل      ، وإمنا حوربت وأقصيت، اإلسهام واإلبداء
وحماربتهةا يف  ، خةذ وتفعيةل املطابقةة   واالسةمخاء لالسةتهالك واأل  ، الوافدات الغربية
ومن َام صةعدت الثقافةة الغربيةة علةى     ، (19)حفاظا  على بقاء الغلبة، اإلنتاج والتوليد

 لتدلق لذاتها صفة، اآلخرينملغية مشاركة ، املسرح الكوني اقافة مهيمنة متحيزة لذاتها
 . على حساب شعوب األرض[ الكونية]
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ففيها دليةل  ، قافةة الغربية حركةة االستشةرا ولعل مما يؤكد هةذع النزعة يف الث
فاملستشرقون يدرسةون تراانةا   »، (20)وإرادة اهليمنة املستقصدة، قائم على حب التسلط

إذا مل أقةل كيةف يضةمنون سةيطرتهم     ، واقافتنا لكةي يعرفةوا كيةف يتعةاملون معنةا     
[: يغابرييل] يقو  املستشر ، وعن هذع السيطرة اليت هي هدف شاخم، (21)«.علينا

، الواقع أنه حيق للغرب أن يطبق على الشر  مفاهيمةه ومنهجياتةه وأدواتةه اخلاصةة    »
وإذا كةان  ، كما حيق له أن يطبق معايريع اخلاصة على مةا نةدعوع بالتةاريف واحلضةارة    

البعض حيلمون بإمكانية جعةل الفكةر الغربةي يماجةع عةن نتةائج دراسةته التارخييةة         
إذا كانوا حيلمون جبعل الغةرب ينظةر إىل   ، م واهمونفإنه، وتفسريها، الطويلة للبشرية

وهةذع شةهادة   ، (22)«فةإنهم يطلبةون املسةتحيل   ، وعقلية شةرقية ، الشر  بعيون شرقية
 . يف تلك الثقافة، والتحيز العنصةري، تفصح يف وضوح عن النزعة اإلمربيالية

قائمةة  فهو سنة إهلية ، وحالة كونية فبيعية، إّن االختالف والتنو  مطلب مجالي
 واخلةروج عةن هةذا النةاموس عةن فريةق اإلميةان بةدعوى        ، يف اجملتمعات اإلنسةانية 

اليت أخةذت  [ الكونية] فليست، يعّد توهما  سافرا [ اخلصوصيات] وفمس[، الكونية]
إال إرادة اهليمنةة وحةب    (23)فرحا  قويا  منذ العقد األخري من القرن العشةرين قضيتها
، واعتمدت على وجه واحد يف اإلنتاج[، اخلصوصيات] ألنها واقعيا  أنكرت؛ التسلط

، وجعلت هذا املنتج هو الصا  بالقسر علةى كةل الثقافةات   ، هو منتج الثقافة الغربية
وكةل مجاعةة   ، متجاهلة أن احلضارة أو الثقافة اإلنسانية جهد بشري مجةاعي تضةافري  

م أرادت تلك ومن َا، (24)ذات اقافة وحضارة أسهمت يف بناء اإلنسان بشكل أو بآخر
، ال أن تتشارك يف سبيل التكوين والنماء، الثقافة املتسلطة أن تتحد العقو  وفق رؤاها

املطروحةة يف  [ الكونية] وهذا يعين أن[، املشاركة] ومفهوم[ االحتاد] وفر  بني جربية
عن هيمنة الغرب الةذي مةا  ا  يعةّد الكونيةة يف املعرفةة كونيةة       »عاملنا املعاصر تعّبر 
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ال إىل تثةاقف  ، وهذا ما أّدى وسةيؤدي إىل صةدام بةني الثقافةات    ، (25)«افة الغربيةالثق
، الذي من أدبياته اإلقرار بوجود اآلخةر املدتلةف  ، فاملا فقد عنصر احلوار بينها، وجتانسوتآنس 

 . واإلميان بالتشارك احلضاري، واحمام اخلصوصيات

وختةةرج يف فضةةاء ، تتجةةاو  احلةةدود الضةةيقة[ اقافةةة كونيةةة] إّن احلةةديث عةةن
دون أي قيد أو ختصيم هلو أمر حيتاج إىل توقف ، اإلنسانية بصفة الشمولية واإلفال 

وبظةاهرة االخةتالف يف املنةا      ، فاإلميان بتعدد الثقافات اإلنسةانية ، وحبث واستدبار
[ اقافة كونيةة ] جيعل احلديث عن، واخلصوصيات الطابعة، والنتاج احلضاري، الفكرية

علةى خارفةة الواقةع    [ الكونيةة والتعدديةة  ] ألن تفسري إشةكالية ؛ اجعةحمل شك ومر
وهلذا عّبر املفكر املغربي املهدي املنجرة عن إشةكالية  ، يرسم تناقضا  يف املسنلة الثقافية

، ألنهةا ستكون نهاية الثقافة؛ ال أعتقد بوجود اقافةة كونية منسجمة»: الثقافة الكونية بقوله
وهذا ما حيتم الوقةوف  ، (26)«هو التنو ، كثر كونية فيما خيم الثقافةما هو أ، ونهاية الكون

وجتليةة هةذا املفهةوم أمةام املشةا  الثقةايف واخلصوصةية        ، أمام مفهوم الثقافة الكونيةة 
بني الثقافات يف اإلنتاج العقلةي واملةادي   والّتحّقق من صيغة املشاركة والتفاعل ، الثقافية

 ومراجعة أبعاد اهليمنة وكمةون التحيةز يف تفسةري   ، نيةالذي يستهدف بناء احلضارة اإلنسا
والبحث ة يف وجه  مةن الدقةة    ، بني األفراف الثقافية حسب الرؤية الواقعية[ الكوني]

 . الراصدة ة عن النموذج اإلنساني يف نتاج وتصدير أي اقافة

 واقعيةا  مغةايرا  ملفهةوم   [ الكونية] يكون مفهوم، وعلى هذا التقدير والتوصيف
يبدعةه الغربيةون مةن    إىل مةا  »فهو بهذا املعطى الواقعي ال يشري إال ، تنظرييا [ كونيةال]

، وأّن قضةةايا املعرفةة الغربيةةة ، يصةد  علةةى األمةم مجيعهةا   ، ومفةةاهيم، ومنةاهج ، نظريةات 
بةرغم  ، تنطبةق علةى اجملتمعةات كلةها    ، واألجوبة الةيت تقةدمها  ، واإلشكاالت اليت تثريها

، وبةرغم اخةتالف سةياقاتها التارخييةة واحلضةارية     ، بعةض بعدها اجلغرايف بعضها عن 
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وبرغم تعارض املرجعيات واخللفيةات الةيت تصةدر عنهةا مةع مرجعيةات اجملتمعةات        
يف بعدع التنظريي الفلسفي مفهوما  [ الكونية] وهذا ما جيعل مفهوم، (27)«.املستقبلة هلا

 . ُتربَّر به سلطة الثقافة الغالبة، وهميا  وخمادعا 

 د الثقافة العربية املعاصرة أمام الثقافة الكونية: مشه – 2

 املشهد العام/ توصيف احلالة:  –أ 

َيْمُثل املشهُد احلاضر للثقافات املعاصةرة أمةام الرائةي يف صةورة يتجسةد فيهةا       
فال ميلك الراصد أمام هذا املشهد إال االعماف بهيمنة اقافة  ، صرا  الغالب واملغلوب

وذلك هو مشةهد الثقافةة الغربيةة الةيت تسةعى إىل نشةر       ، كونيأحادية على املسرح ال
حتةى غةدت اقافةة غالبةة     ، وجتهد يف اإلبقةاء علةى فرادتهةا   ، هيمنتها بوسائل متعددة

ممةا أّدى إىل  ، حيضر تناريها واالقتباس منهةا يف مشةاهد الثقافةات األخةرى    ، مكتسحة
ثقافةة الغربيةة تصةّدر    ألنَّ ال؛ ونشةوء إشةكالية االخةتالف   ، إحداث الصةرا  الثقةايف 

دون مراعةاة للدصوصةية   ، منوذجها اخلاص الذي ترى فيه حاجة الشةعوب األخةرى  
[، املركز واألفراف] ونتج عن هذا اصطنا  داّلي، ومفهوم املشاركة واملفاعلة، الثقافية

 ، وإخضةةا  اآلخةةر للتهمةةيش، وهةةي تسةةمية تةةد  علةةى نزعةةة االسةةتعالء يف األو  
ة يف نعت عةام  هلةا ة موقةف يقةوم        Europe ocentrisme /املركزية األوروبية»فة 

يصح القو  . على إخضا  كل القضايا اليت يكون النظر فيها إىل منظور أوروبي حمض
أن أوروبا تعد عند أصحاب هذا املوقةف هةي املركةز الةذي يكةون      ، يف عبارة أخرى

، (28).«مةن خاللةه   وهي املنظار الذي ال يدرك العةامل إال ، االنطال  منه والرجو  إليه
النزعة املركزية األوروبيةة يف ترمجتهةا   »األمريكية اجلديدة ما هي إال كما أّن النزعة املركزية 

وإذا كانت الثقافةات قةد تةداخلت    ، (29)«أو أنها املركزية األوروبية اجلديدة، األمريكية
تلقائية  كان يتم يف املاضي بصورة »فإّن ذلك التداخل والتفاعل ؛ وتفاعلت منذ القديم
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وتقليةد الغالةب   ، التقليد باالحتكةاك واجلةوار  ، ويف الغالب عن فريق التقليد، فبيعية
، أما يف احلضارة املعاصرة فةاألمر خيتلةف متامةا    ، ...واملغلوب للغالب إخل، للمغلوب

ذلك أنه مل حيدث قط يف تاريف البشرية أْن عملت حضارة ما على تعميم نفسةها كمةا   
، وكذلك املشرو  األمريكي احلةديث ، (30)«ة األوروبية احلديثةعملت وتعمل احلضار

مما أحدث ما أحةدث على خارفةة العالةم من هذا الصةرا  غري املتكافئ الةذي لةةم   
 . يسبق له مثيل

لقد كان السؤا  األهةم الةذي تواجهةه الثقافةة العربيةة أمةام هةذع اإلشةكالية         
هو كيفية التعامل مع تلةك  ، (31)«ما مسي صدمة اللقاء مع الغرب»وأمام ، الشاخصة

ويف ظةل إميةان بعةدم منطقيةة     ، الثقافة املهيمنة ذات املنز  املدالف للسائد واملةوروث 
ذلةك صةورة التقافةب الفكةري     فنتج عةن  ، واالعماف بعامل نسبية التفو ، التجاهل
وفيةق  وحتما  سيدرج فريق آخر حياو  الت، أعين الفريق الرافض والفريق القابل، التقليدية

حرب مسلكني أمام الثقافة العربيةة وهةي تواجةه فوفةان     ومن هنا رّشح علي ، والتوسط
االخنةةراط يف منطةةق االصةةطفاء والتميةةز والتقوقةةع  »فةةاألو  ، هيمنةةة الثقافةةة القادمةةة

أو إتقان لغة االعماف واحلةوار والتوسةط   ، والعسكرة واالنفراد واالحتكار والصدام
وكنن قدر الثقافة العربيةة ة إْن هةي وَعةْت     ، (32)«واملبادلةوالتعدد واملباحثة والشراكة 

دون ، والتعامةل احلةذر  ، خصوصيتها ة أمام حتدٍّ شائك يفةرض عليهةا الةوعي الةيقظ     
 . أو االجنراف املتهور، الوقو  يف أخطاء االنغال  التام

إّن هذا الوضع الراهن للثقافة العربية ة وهي بني قطةا االنفتةاح واالنغةال  ة      
، أعظم املشكالت الفكريةة علةى السةاحة الثقافيةة العربيةة يف العصةر احلةديث        خلق

، من جهة االمتداد للماث القديم، فاملناداة خبلق صيغة مناسبة للثقافة العربية املعاصرة
[ أم املشةكالت ] جعلت  كي جنيب حممود يقرر بننها، والتواصل مع الوافدات الغربية



 ُة احمُلَتِجَبُةالثقافُة الَكْونيَُّة وَمَناهُج النَّْقِد احَلِديِث الَعاَلَق 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          240

والذي جعلها كذلك هو تغلغل هذع املشةكلة  ، (33)لراهنةالعصةرية يف حياتنا الثقافية ا
جنةةد ذلةةك يف الفةةن واآلداب والنقةةد ، يف مفاصةل احليةةاة الفكريةةة والعلميةةة واملاديةة  

مما أّدى إىل هذع الصورة الواقعيةة  ، ووسائل احلياة املدتلفة، والفلسفة والعلوم املتنوعة
 . املعقدة

فقةد مّسةها عةارض اجلمةود     ، (34)مةلقد وصفت الثقافة العربية بنن اقافة من و
وأّدى غيةاب اإلبةدا  أو   ، فتحولت من اقافةة إنتاجيةة إىل اقافةة اسةتهالكية    ، الفكري
وهةو عقةل   ، إىل صةناعة العقةل السةليب التةابع    ، وتلقي منجزات اآلخةرين ، ضمورع

عقةل ال يسةتطيع التعامةل مةع األفكةار واآلراء      »وبننةه  ، يوصف بالعجز عن اإلبدا 
هو يتعامةل معهةا ة وخاصةة إذا كانةت حاملةة اخلةامت        ، امال  حرا  مبدعا والنظريات تع

وسلعة  ميكن التسةلي  ، األوروبي املميز ة باعتبارها صنما  ال جيو  املساس به من ناحية 
ويف كةال احلةالتني تصةبح هةذع     ، واستددامها لبعض الوقةت مةن ناحيةة أخةرى    ، بها

وهذا العقل السةليب  ، (35)«االجتماعياألفكار واملناهج آلة من آالت القمع الذهين و
مل يةع  خطةن   ، بالةذات ويف حالة عدم  الةوعي  ، يف غمرة االنبهار مبنجزات اآلخر، التابع

 . التبعية اليت محلت اجمارا  معرفيا  ومنهجيا  مغايرا 

وحاجةة  ، ويف ظل هذا الواقع املعّقةد الةذي َتْمُثةل فيةه هيمنةة غالةب مسةتو         
، اللحظة اليت بدأت فيها الثقافة العربية باالسترياد والتلقي جاءت والدة، مغلوب إليه

فكةان  ، وقامةت اخلصةومة التقليديةة   ، فظهر السؤا  عن مشروعية تقبل الفكر الوافةد 
ويغةةالي يف مفهةةوم ، الفريةةق الةةرافض ينظةةر إىل اقافتةةه كحمةةًى ال جيةةو  املسةةاس بةةه

رتنى أن النجعة حنو وا، وظل يربر مسلكه بكل جسارة، وحيّرم كل دخيل، اخلصوصية
دون وعي من هذا الفريق خبطر ، الماث هي السبيل حنو فهم الذات ونهضتها ومتكنها

ويةةؤدي إىل مةةا يعةةرف يف الدراسةةات ، أيضةةا [ العقةةل التةةابع] التقليةةد الةةذي يصةةنع
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أّن اإلنسان يفّضل فريقةة قومةه   : واليت تعين»[، االنطوائية القومية] األنثروبولوجية بة
فقةراءة الةماث قةراءة تقليديةة ال     ، (36)«على فرائق األقوام األخرى مجيعهةا يف احلياة 

وإمنةا القةراءة السةليمة هةي القةراءة      ، وخلق وعي ممتد يقةظ ، تؤدي إىل جتديد املعرفة
كمةا أن الفريةق اآلخةر املقابةل     ، احلوارية اليت من خالهلا يضيف الالحةق إىل السةابق  

 عذب املفةاهيم والنظريةات الوافةدة بوصةفها    واست، رّحب باملشةرو  التحديثي القادم
، ما  الثقةةايف ةأو االخة ، ليس هلا عالقةة مبسةةائل اخلصوصةية   [، اقافة  كونية  إنسانية ]

 [. العقل التابع] ة أيضا  ة يف أحبولة ومةن َام وقةع هذا الفةريق

 األمنوذج اخلاص/ مناهج النقد احلديث وعالقتها مبفهوم الكونية:  –ب 

مثاال  حيا  وبار ا  حلالة اإلشكالية اليت تعاني [ مناهج النقد احلديث] جيعد أمنوذ
احلديث خصومة  عنيفة يف فقد أحدات مناهج النقد ، منها الثقافة العربية أمام الوافدات

وجتلةت تلةك اخلصةومة فيمةا قدمتةه      ، املشهد الثقايف العربي املعاصر بني القبو  والرفض
وذلك راجع إىل فبيعةة نتةاج   ، وساحات احلوار واملناقشات، الكتابات النقدية املتنوعة

فهو نتاج من نشاط الفكر ، من جهة املكّون النظري والرافد الفلسفي هلا، تلك املناهج
وحالة اإلبدا  اليت أخرجها هي ابنة سياقها ، وهو فكر مغاير وخمتلف، الغربي احلديث

ة املعرفية من جهة التكوين لتلك ومل يكن للعقل العربي أي نصيب يف املساهم، الثقايف
ومن خالهلا متت قةراءة نقديةة حديثةة    ، وإمنا كان عقال  مستقبال  ومستهلكا  هلا، املناهج

، وجتّلى هذا التناو  أمام القارئ يف مكشف ظاهر، لنصوص إبداعية يف األدب العربي
وصةوال   ، احلداايةة مرورا  باملناهج الشكالنية ، بدءا  من مناهج احلتمية العلمية السياقية

وهذا ما أّدى إىل ظهور اجلدا  املعقد الطويل حو  عالقة ، إىل اجتاهات ما بعد احلدااة
الثقافة العربية يف جماهلا النقةدي واألدبةي ة علةى وجةةه اخلصةوص ة بتلةك املنةاهج          

اليت تبّدى حضورها املنهجي يف التناو  النقةدي املعاصةر يف صةورة إجرائيةة      ، املغايرة
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ختطت ما ترّسف يف الذهنية العربية من موروث نقةدي يف اختبةار النصةوص    ، يةجتديد
 . وحتليلها

إّن النقد األدبي منشط فكري ذو فابع حيمل أصوال  معرفيةة لتطةوير األدوات   
ميّثل منوذجا  يف استكناع ، وتطبيق على النم، فهو ما بني اشتغا  على املنت، اإلجرائية

ملا له من أار يف النشةاط  ، (37)«أحد أبنية الثقافة املعّقدة» فهو إذا [، اخلصوصية] مفهوم
ومبا حيمله من خصوصية الثقافةة املنتجةة علةى مسةتوى الرؤيةة      ، الفكري اجلماهريي

فغةدا  ، وهذا ما غّذى خصومة االختالف والتباين أمام مكوِّنه املعريف الالفت، املعرفية
إىل  (38)ربيةة ينحةو يف أحةد االجتاهةات    االستقبا  العربي هلذع املةادة املعرفيةة غةري الع   

، واالعتقةاد بتمااةل التةاريف الكةوني الثقةايف     [، الثقافة الكونية] القبو  بذريعة صيغة
وهذا يعين انتفاء اخلصوصية النقدية الةيت حتتضةنها   ، (39)وكونية املعايري النقدية األدبية

لتنظرييةة يف تلةك   لتبقى تلك األفروحةات ا ، اقافة متميزة خبصائصها ومساتها احملددة
[ الشةمولية ] ال تصةطبغ بةني حتديةد يؤفرهةا عةن     [، عامليةة إنسةانية  ] املناهج املتعددة

فهي ، أو مينحها خصوصية املنشن حبموالته ودالالته املعرفية واأليدلوجية[، اإلفال و]
تنةز  عةن ذاتهةا اخلصوصةية أو     [، كونية] إذا  ة وفق هذا التقدير والتوصيف ة مناهج  

وإن ،  يعمي تقبَُّلها وتوظيفها أي خطر علةى خصوصةية الثقافةة العربيةة    وال، التحيز
 . غايرت السائد الثقايف واملوروث النقدي

إّن التعليل لتقّبل تلك املنةاهج وتوظيفهةا يف مقاربةة الةنم اإلبةداعي بكونهةا       
مةن  ، ال ختضع حملدد اإلفار اخلاصةي يف السةيا  الثقةايف النابعةة منةه     [، كونية] مناهج

حيّتم ة أي ذلةك التعليةل ة البحةث يف اسةتبطان      ، صو  املعرفية والروافد الفلسفيةاأل
ملعرفة املستند من عوامل التوصةيف الةيت ُقةدِّرت لتلةك     ، يف تلك املناهج[ الكونية] كنه

[ عاملية إنسةانية ] ومن َامَّ حّفزت على التعامل معها بوصفها[، كونية] املناهج فجعلتها
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وال ختفةي أي أبعةاد فلسةفية متَّ    ، ال حتمل أيَّ حتّيز مسةتم ، وظيفصاحلة  للتطبيق والت
فال تشكل بعدئذ  أي اخةما   ، استثمارها يف تكوين املنت النظري فاألدوات اإلجرائية

ليكون الراجُع من ذلك كله التبيََّن يف حةق إعطةاء   ، اقايف يف خصوصية الثقافة العربية
كمنهج جتديةدي وأداة  ، مثل يف املمارسة النقديةوحق املطابقة والت، هلا[ الكونية] صفة

 . إجرائية صاحلة عند مقاربة النصوص اإلبداعية يف الثقافة العربية

 منطلقات القول بكونية املناهج النقدية احلديثة:  – 3

 علمية النقد:  –أ 
إذ كان االسةتناد إليةه بشةكل الفةت     ، يعّد هذا العامل من األهمية القصوى مبكان

فةالقو  بعلميةة النقةد يعةين أنَّ النقةد علةم خيضةع        ، تقبل مناهج النقد احلديثوقوي يف 
وكةنّن يف هةذا التقةدير    ، اليت من أهمها املوضوعية وعةدم التحيةز للذاتيةة   ، حملّددات العلم

وإدخاله ، إخراجا  للنقد من دائرة العلوم اإلنسانية اليت متتا  خبصوصية الطابع الثقايف املنتج
لكونةه ذا فةابع إنسةاني عةاملي ال يرتةد إىل      ، العلمي الذي ال وفةن لةه   يف حقل النموذج

فالعقل اإلنساني فيهةا  ، كما يف نتاج العلوم الطبيعية، خصوصية اقافية أو عرقية أو إقليمية
الرتةدادها إىل  ، لكونها صاحلة للنموذج اإلنساني العام الذي تتغياع تلةك العلةوم  ، مشمك

وال ، ألن العلم ال خيم حضارة دون أخرى»؛ لنو  اإلنسانيمسلمة النفع العام املشمك ل
تكةون  ، وعلةى وفةق هةذا التقةدير    ، (40)«تقتصر االكتشافات العلمية على قطر دون قطةر 

، وغايتها النفعيةة ، ويف بعدها املعريف، النظرية الفيزيائية ة على سبيل التمثيل ة عاملية مشاعة  
، يَّ خصوصية تقديرية من حيةث الطةابع الثقةايف   فهي ال حتمل أ، َيْمُثُل النموذج اإلنساني

وهذا ما يؤو  إىل السماح بالشراكة العقليةة  ، وإن ظهرت يف حّيز ما من هذا العامل الكوني
فموضةوعيتها وعامليتهةا جتعلةها علةى هةذا      ، ويف مردودها النافع، فيها يف اجملتمع اإلنساني

 .  (41)حّد العلمواألمر قياس يف كل نتاج إنساني يصد  عليه ، التقدير
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 ، (42)عنةةد الةةبعض[ العلةةم] ومةةع اإلميةةان مبطلةةق هةةذع الرؤيةةة السةةابقة عةةن 
، (43)«ومتساوي العالقة باإلنسةان حيثمةا كةان   ، الذي يرونه متجاو ا  للدصوصيات»

تصةور  ، صدر عن تصور النقةد ة العلةم   »فة ، ظهرت الرؤية اجلديدة جتاع النقد الوافد
وال ، ألنةه موضةوعي  ؛ مكةان و مةان  ل للتطبيق يف كةل  فالعلم قاب، كونية النقد ة العلم 

، وعلةى قصةيدة املتةنا   ، وراسةني ، بلةزاك : فالنقد ة العلم يطبق على أعما  ، يعرف املعيارية
، وهذا مةا دفةع إىل القو  بكةونية املعايري النقدية احلةديثة، (44)«وقصيدة حممود درويش

وهةم  »[، فوقعةوا يف  علمية النقد] علىاستنادا  ة كما ذكر سابقا  ة   ، وانتفاء اخلصوصية
ووهم االعتقاد باملوضوعية املتجردة من أي حتّيز أو ، (45)«متاال التاريف الكوني الثقايف

ومن َامَّ اجّم هذا الوهم القو  بنن تلك النظريةات واملنةاهج النقديةة مشةاعة     ، ميو 
كام إليها احتكام وأّن االحت، وصاحلة للتداو  والتفعيل اإلجرائي يف كل أدب، مطلقة

وخصوصةيات السةيا    ، ليس له عالقة باخللفيات األيدلوجيةة ، إىل نشاط  إنساني عام
خاصة أنَّ التثاقف يف العصر احلديث غدا حاجةة  ضةرورية  بةني    ، الثقايف واالجتماعي

وصريورة العامل الذي غدا عند ، وضرورة املقام املتطلِّب، حبكم االنفتاح الثقايف، األمم
 . (46)رية  كونية  صغريةالبعض ق

فإخضةا   ، أمٌر ال يسةتقيم يف هةذا اإلفةال  العةام    [ علمية النقد] إّن اإلميان مبسلمة
، يف إفال  ال يعمف خبصوصيات النظريةات املعرفيةة املتنوعةة   [، العلم] النقد ملفهوم

خيرج النقد من حيز العلةوم اإلنسةانية إىل   ، وال يعي حمّددات العلوم والفنون واآلداب
أي ، كما أن يف هذا اإلفةال  جتةاو ا  ة أيضةا  ة ملفهةوم النسةبية       ، حيز العلوم الطبيعية

وهذا ال يؤدي إىل بناء املنهجية العلمية يف حتديد ، نسبية مفهوم العلم يف احلقل النقدي
ألن هذا التجاو  فيه تنّكر لطبيعةة النقةد   ؛ خصائم ومسات املعرفة من علوم وفنون

ج خصوصيات تتعانق مع الطابع احمللةي للغةة واإلبةدا  وخارفةة     اليت هي نتا، األدبي
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وهذا ما جيعل املادة النقدية مرافقة للمادة األدبية يف كل ، األفكار والنظريات الفلسفية
فتقةةوم بةةني املةةادتني عالقةةة وايقةةة تربطهمةةا بالسةةيا  الثقةةايف  ، لغةةة هلةةا نتةةاج أدبةةي

 . واالجتماعي اخلاص بذلك النموذج

وقعت التجربة النقدية العربية يف من   [ علمية النقد] ان املطلق بةوبسبب اإلمي
وعدم أخذها بعني االعتبةار أّن  ، بسبب االستعارة من التيارات النقدية الغربية»خطري 

عالقةةة املنةةاهج باألعمةةا  األدبيةةة تنةةدرج يف سةةياقات اقافيةةة هلةةا تارخيهةةا وأسةةئلتها 
فما يتشةكل مةن   ، قدي نتاج خصوصية وحتّيزوهذا يعين أن النتاج الن، (47)«وتوجهاتها

مقوالت ونظريات يف سيا  املنت النقدي حيمل يف مضمرات الدالالت أبعادا  فلسةفية  
يةد  علةى أنَّ املةذاهب النقديةة     »ممةا  ، وأيدلوجية سةاعدت يف إخةراج ذلةك النتةاج    

يف [ املوضةوعية ] وهذا يبطةل عنصةةر  ، (48)«واألصو  الفكرية تشكالن وحدة واحدة
السةمفادها  ، اليت غدا توهمها سببا  يف نزعة التقبل والتوظيف اإلجرائي، املناهج تلك

وهلذا ، وتتغاير مع غريها يف الشكو  الثقافية األخرى، خبلفيات فلسفية تتجاذب معها
دون الكشةف  ، حّذر حممد مفتاح من االنفتاح حنو التطبيقات اإلجرائية لتلك املنةاهج 

 . (49)والتارخيية اليت منت وترعرعت فيها عن اخللفيات االبستمولوجية

إّن االستهداء إىل هذع احلقيقة ة وإن كةان يغمةض علةى غةري ذي نظةر وتنمةل        
بةل أسةهمت يف ذلةك كتابةات غةري      ، وتعقب ة مل تفصحه الكتابات العربية وحسةب  

وهذا مةا أشةار إليةه الةدكتور سةعد      ، بعضها ظهر لدى بعض الكتاب الغربيني، عربية
ام ةحتةى جتّلةت أمة   ، ي نقل كثريا  مةن النقةوالت املؤكِّةدة هلةذع احلقيقةة     الذ، البا عي

[ و] املوضةوعية [ العامليةة ] الةيت تنخةةذ وصةف   [ دةعلميةة النقة  ] ارئ أّن مسةةنلة ةالق
سةواء  ، فقدت الكثري من مصةداقيتها يف الفكةر النقةدي املعاصةر    »أصبحت مسنلة قد 

فعلةى  ، (50)«من عةةرب  وغريهةم   أو لدى بعض الباحثني غري الغربيني، لدى الغربيني
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بةنار الفيلسةوف اهلولنةدي    [ تزفيتةان تةودروف  ] يعمف الناقةةد الشةهري  ، سبيل املثا 
بوصةفه حتلةيال    ، ومن َام على النقةد األدبةي  ، على الفكر الغربي[ اسبينو ا] اليهودي

 إىل تةناري فلسةفة  [ كرسةتوفر نةورس  ] وعلى اإليقا  نفسه أشار الناقد، (51)للنصوص
، (52)خصوصا  يف مرحلة البنيوية وما بعدها، على النظريات النقدية احلديثة[ و ااسبين]
هةي أنَّ  ، هاتان األفروحتان لدى تودروف ونورس تنطلقةان مةن فرضةية أساسةية    »و

يف كونةه نتةاج   ، ومنهةا األدب ، النقد األدبي ال خيتلف عةن أشةكا  الثقافةة األخةرى    
لتصحيح الكيفية اليت ، ف عنها وفهمهاينبغي الكش، مؤارات وبنى فلسفية وأيدلوجية

 كما أنَّ الناقةد األمريكةي  ، (53)«يتم من خالهلا تبين أفروحات أو مناهج نقدية حمةّددة
ألنها ليست منعتقةة مةن   ؛ قد أشار إىل خصوصية النظرية يف النقد األدبي[ هلس ملر]

وط التارخييةة  وهةذع الشةر  ، بل هي ملتزمة مبكان  و مان  واقافة  ولغةة  حمةّددة  ، أي قيد
أما ، والثقافية جتعل تلك األحكام النقدية صاحلة لبيئتها املناسبة اليت أنتجت يف حمضنها

فعةالوة علةى كونهةا عمليةة ليسةت      ، عملية نقل تلك النظرية إىل بيئة أخةرى مغةايرة  
، (54)رصدها وإبانتهافإنها تصيب تلك الثقافة املستقبلة بتغيريات  مشوهة ميكن ، باليسرية

يف إفةال  يسةتغر  مفةاهيم    [ علميةة النقةد  ] كل هذا ما يؤكد على أّن احلةديث عةن  ويف 
، هو توهم مل حيتملةه الواقةع  ، ونفي اخلصوصية، والعاملية، والنقاء، والدقة، املوضوعية

كما يتضح من بعض أعمةا  كبةار النقةاد يف القةةرن     ، مضت القرون ومل يتحقق»فقد 
 . (55)«ا اجلانب بوصفه نسبيا  يف نهاية املطافوأن األفضل هو النظر إىل هذ، العشرين

فةالعلوم اإلنسةانية   ، إّن مشكلة التحيز يف العلوم اإلنسةانية أمةر ال ميكةن نفيةه    
تشكةل فكرا  نابعةا  مةن تصةورات فلسةفية وأيدلوجيةة خاضةعة للشةةروط التارخييةة         

عةاد ذا أاةر ويكون اإلميان بتلك التصورات واألب، والثقافية اخلةاصة بكةل بيئة منتجةة
يف [ املوضةوعية ] وهلذا عّدت مسنلة، يف التنظريات الفكةرية اليت تكتنفهةا تلك العلوم
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والنقد األدبي واحةد مةن تلةك النمةاذج     ، (56)العلوم اإلنسانية اإلشكالية احملورية فيها
 . اليت ال ميكن نفي عامل التحيز واخلصوصية فيما قّدم من مفاهيم ونظريات ومناهج

ودرجةة  ، فاحلديث عن مسنلة املوضوعية، أمر آخر ذو أهمية ال ُتغفلام هناك 
غدا أمرا  ، يف حقل العلوم الطبيعية، والبعد عن التحيز واخلصوصية، النقاء من الذاتية

فقد ظهرت بعض اآلراء اليت تنفي مسلمة االرتبةاط بةني نتةائج العلةوم     ، مشكوكا  فيه
فتلك العلوم وإن كانت ، الكما  والشموليةيف درجة النقاء و[ الطبيعية و] املوضوعية

إال أنهةا ختضةع خللفيةات    ، يف اجلانب األكرب منها أنها ذات مناهج علميةة موضةوعية  
ومةن َاةم تصةبح املقارنةة أو إرادة     ، (57)وتتةنار بهةا  ، فلسفية أو أيدلوجية تستند إليهةا 

فلبةا   ، يعيةة التحو  بنتةاج العلةوم اإلنسةانية إىل مةا هةو عليةه األمةر يف العلةوم الطب        
ال تسلم يف تلك اإلفالقية العموميةة الةيت   [، استنادا  إىل خصائم العلم] للموضوعية

مل يعد خافيا  أن الزعم مبوضوعية مطلقة حتى يف العلوم »فة ، تتجاو  إىل حدود التوهم
فلقةد ابةت أنَّ التجربةة املعمليةة مهمةا كانةت شةدة        ، الطبيعية قد أصبح وهما  الغيةا  

لتحقيق حياديةة املوضةو    ، املتدذة لوضع املادة اخلام يف ظروفها الطبيعيةاالحتيافات 
كما أنها ال ختلو من توجيه عقةل  ، ال ختلو من تدخالت ختل بهذع الشروط، املدروس

تلةك الةيت تنطلةق ة يف     ، وألهدافه اخلاصة، الباحث ملسار التجربة فبقا  خلربته اخلاصة
وأنهةا ة أيضةا  ة مةن      ، بتةت إىل حةني  صةحُتها   النهاية ة ليس فقط من قوانني علميةة ا  

أو من ِقَبل العامل الذي سبق لةه أن اكتشةف هةذع    ، سواء من ِقَبله هو، حتيزات أيدلوجية
، أو ممارسةتها ، وهذع الظروف يف حالة اكتشاف القوانني، القوانني يف ظل ظروف معينة

فإذا انتلقنا إىل العلوم . أصبحت جذورها الفكرية واالجتماعية والتارخيية أمرا  معروفا 
اإلنسانية كان علينا أن نعمف بنن حجم تدخل اإلنسان الباحث أكرب مما هو احلةا  يف  

ومن هنا فإن حجم التحيز األيدلوجي يف العلوم اإلنسانية هو أكرب  ...العلوم الطبيعية
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ود ةة رغةم كةل اجلهة     يلحق بعةد فما بالنا بفر  معريف مل ، من حجمه يف العلوم الطبيعية
 . (58)«السابقة ة بالعلم مثل النقد األدبي

إن هذا اإليضاح املتقدم ليعين ة يف نهاية املطاف ويف وجا ة مثمرة ة خطن القو    
واالنطال  باملقارنة ، يف جما  النقد األدبي نشدة  للموضوعية[ العلمية املطلقة] بإفال 

م بااللتفات والنقةل مةن   حيث تعلقت األوها، يف هذا الشنن إىل جما  العلوم الطبيعية
واحلقائق ، دون التعمق يف اخلصائم الذاتية، مناهج حقل  معريف  إىل حقل  معريفٍّ آخر

واالنطال  باملقايسة وفق حةدود املثةا    ، وقراءة اخللفيات واألبعاد والروافد، املتوارية
 . لنموذجدون النزو  إىل حضور نسبية الفكرة يف ا، واملطابقة يف درجة اإلفال  والنقاء

 فكرة احلضارة اإلنسانية الواحدة، أو الثقافة اإلنسانية الواحدة أو الفكر الواحد:  –ب 

أو الثقافةة  ، احلضةارة اإلنسةانية الواحةدة   ] شاعت يف العصةةر احلةديث فكةرة   
لتلغي كل الفواصل اخلصوصةية الةيت متيةز    ، (59)[أو الفكر الواحد، اإلنسانية الواحدة

، ال حتمم التشارك اإلنساني العةام يف إنتاجةه  ، ت رؤية  مريبةحت، نتاج األمم والشعوب
فنّدت هةذع الفكةرة   ، يلا تطلعات الطرف املتسلط، وإمنا تهدف إىل حتيز مركزي معني

أي الكونيةة  ، (60)«أنَّ العامل اليوم يعيش يف مناخ حضارة  كونية واحدة»إىل االعتقاد بة 
واّمحةاء  ، ى احلةدود يف اجلغرافيةا الثقافيةة   وختطة ، املطلقة اليت ترى مبشا  الفكر احلةر 

ليغدو العامل وفق ، يف هذا الفضاء اإلنساني املشمك[ ] اآلخر و[ األنا] اخلصوصية بني
وعليه يكون نتاج ، تعارفا  وتواصال  وتالقحا  وتآنسا ، هذا التوصيف قرية كونية صغرية

ألنه حيمةل  ؛ ا  إنسانيا  ال وفن لهالفكر اإلنساني املبد  ة يف تنوعه وتعددع ة نتاجا  عاملي  
وبهةذا تنتفةي اخلصوصةية مةن خةال  هةذا االعتقةاد        ، هّم الوجود اإلنساني املشمك

ووفق هذع الرؤية تصبح مغالبة الكونيةة املعاصةرة   ، الفارض حالة  من التعميم املرسل
وبناء علةى هةذا التصةور حيةل     ، وخروجا  عن النو  اإلنساني احلاضر، شططا  ال يغين
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، وذج النقد األدبي احلديث يف مناهجه وأفروحاته يف هذا التصنيف اإلنساني العامليمن
وإمنةا  ، فيكون واحدا  من ذلك الكل الذي ال تتقامسه االنتمةاءات وال اخلصوصةيات  

 . والفكر الواحد، ضمن هذع احلضارة الواحدة. هو شكل إنساني عام

نسةيج  [ فةة اإلنسةانية الواحةدة   الثقا] أو[ احلضارة اإلنسانية الواحدة] إن فكرة
فاإلنسان ذو حضارات متعةددة  ، فالواقع يننى عن املطابقة هلا، افماضي ألمان  متكهنة

وكةل  ، وكذلك هو ذو اقافات خمتلفة، (61)«ابنة نسقها اخلاص»وكل حضارة  ، ومتباينة
، (62)«نظامه الفكري فبقةا  للنمةوذج األصةلي حلضةارته    »جمتمع ذي اقافة خاصة يبين 

ملفهوم اإلسقافي للحضارة أو الثقافة اإلنسانية الواحةدة يعةين التفاعةل والتشةارك     وا
، أو حتيةز مةا  ، أو استبداد من فرف، دون استئثار، والتحاور بني الفئات أو اجلماعات

لكّن هةذا املفهوم ال يعين يف الواقةع املعةيش املعاصةر   ، من أجل إرادة اهليمنة والتبعية
اليت تتبنى فةرض احلةالة الغربيةة علةى العالةةم أمجةع يف مجيةع      [، املركزية الغربية] إال

احلضةارة املرجعيةة بالنسةبة    »، و (63)«باعتبارهةا الثقافةةة الكونيةة الشةاملة   »اجملةاالت 
الةيت تقةدم ة    ، (64)«.مثلمةا علةةى املسةتوى الفكةري    ، املستوى املةةادي على ، للعالةم كلةه

باخلصوصةية املطلقةة   »ن خةال  قوهلةا   ، مة النموذج األصلح واألوحدحسب  عمها ة  
وأمثةرت عةن حضةارة غنيةة     ، لتاريف الغرب الذي أنضجته عوامل خاصةة وداخليةة  

ُام التنكيد على أن اجملتمعات اليت تريد أن تبلغ درجة التقدم اليت وصل إليها ، ومتنوعة
 ولةيس أمةام  ، ليس أمامها إال األخذ باألسباب ذاتها اليت أخذ بهةا الغربيةون  ، الغرب

ألن تلةك اخلصةائم هةي    ؛ تلك اجملتمعات إال الةتدلم مةن خصوصةياتها الثقافيةة    
وهذع إرادة هيمنة حتت عباءة الكونيةة  ، (65)«املسؤولة عن ختلفها وهي املعيقة لتطورها

، اخلصوصية: فتذيب مفاهيم، لتعطي لذاتها صفة القيِّم واملشرِّ  لرخرين، والواحدية
يف خديعة النمةوذج  ، والت اإلنتاج والنهوض والتناريوحما، واحمام املشاركة اجلمعية
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فهةي اقافةة   : متجاهلة أن نتاجها ميثلةها هةي وحسةب   ، األصلح األوحد الذي أنتجته
ولةةيس نتاجةةا  شةةامال  يعةةم كةةل  مةةان   ...ونتةةائج ظروفهةةا، وليةةدة بيئتهةةا اخلاصةةة»

 . (66)«ومكان

وال تثمةر بفكةر   ، ةإّن هذع الرؤية ال تؤدي إىل حضارة أو اقافة مشمكة متفاعل
بسةبب النزعةة إىل إقامةة    ، وإمنا تؤسس خلطةاب الكراهيةة مةن جديةد    ، معتد  متقبَّل

وتهمةةيش العمةةل اإلنسةةاني املشةةمك النةةاهض مةةن تنةةو   ، وإرادة املطابقةةة، التبعيةةة
وهو مفهوم ال غنى عنه لفهةم احليةاة   »[، التسلط] ومن َام النزو  إىل حب، الشعوب

وهو الذي قّدم احلضارة والثقافة الغربية علةى أنهةا   ، (67)«اعيالثقافية يف الغرب الصن
الةذي  ، إىل الشعور بالتفو  املعةريف والعرقةي  [ التسلط] مستندا  هذا، النموذج احملتذى

، أّدى إىل االتسا  االمربيالي يف اقافة اإلنسان الغربي على حساب الشعوب األخةرى 
يفكرون ويعملون كما »كان األوروبيون إذ ، االستعماري األوروبيخاصة يف فمة النشاط 

وقةد أشةار   ، وهذع الفكرة مكوّ ن رئيس يف الثقافةة الغربيةة  ، (68)«لو كانت أوروبا مركز العامل
إذ أّكد أن مكوِّنهةا الةرئيس   ، إليها إدوارد سعيد يف حتليله للدلفيات واملنطلقات لتلك الثقافة

، مجيع الشةعوب والثقافةات غةري األوروبيةة    فكرة كون اهلوية األوروبية متفوقة باملقارنة مع »
الةيت تعيةد بةدورها تنكيةد     ، عةن الشةةر    تسلط األفكار األوروبية، ومثة باإلضافة إىل ذلك

ومما يؤكد على هذا االجتاع يف السيا  الغربةي   .(69)«التفو  األوروبي على التدلف الشرقي
َخْلقا  أصةيال  علةى غةري    »ها إذ عّد، عن احلضارة الغربية[ هوسر ] نظرة الفيلسوف، املتحيز
، خاصة يف الشةر  القديم، ودون غريها من احلضارات السابقة عليها، وأنها وحدها، منوا 

وحتقيق مشرو  اإلنسانية العلمةي  ، قد أخذت على عاتقها مهمة البحث عن احلقيقة النظرية
 .  (70)«األو  الذي فاملا راود فالسفتها
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افيةة أو التفةو  املعةريف إىل العةر  أو اجلةنس      إّن االحتكام يف االختالفات الثق
فقد غةاىل الةبعض مةن أولئةك     ، ويرفضه الواقع، ال يصّدقه منطق العلم، تقدير بافل
واعتربهةةا انعكاسةةا  لشةةةروط بيولوجيةةة  ، يف تفسةةري هةةذع االختالفةةات »املتعصةةبني 

خالصةةتها أن بعةةض ، واسةةتنتج منهةةا اسةةتنتاجات مل يؤكةةدها العلةةم ، وفسةةيولوجية
وبالتالي أقدر من غريها على استيعاب نتائج ، ناس البشرية أقدر من غريها عقليا األج

ومةن هةذا القبيةل َحَكةم بعةض األمةريكيني البةيض علةى         ، احلركة العلمية املتطةورة 
وَحَكةم بعةض   ، وعلى غريهم من األجناس امللونة كمةا يسةمونها  ، األمريكيني السود

وهةذع النزعةة عةالوة علةى     ، (71)«وصةا  الغربيني على الشرقيني عموما  والعةرب خص 
واحتقةار  ، وحةب األنةا  ، فإنها نزعةة تةد  علةى التسةلط    ، بطالنها يف املقياس العلمي

أو ، وهذا ما يتعارض تعارضا  قطعيا  مع مفهوم احلضارة اإلنسانية الواحةدة ، اآلخرين
واإلميان ، لكلياليت تتغيا توا نا  متحققا  يقوم على االحمام ا، الثقافة اإلنسانية الواحدة

حيث اإلسهامات البشةرية املتعةددة الةيت تمافةد مةن أجةل بنةاء       ، باالشماك اجلمعي
 . اإلنسان فكرا  وروحا  ومادة

، إّن من الواجب أمام حق الشعوب التفرقة بني هوية التمركز وهوية االختالف
ضةارة  بوصةفه احل ، ونقد وتعرية مسّوغ إعادة اإلنتاج وفق النمةوذج الغربةي األوحةد   

االدعةةاء بضةةرورة وحةةدة اجلةنس اإلنسةةاني      »، عةرب  اإلنسانية أو الثقافة اإلنسةانية 
وصةوال  إىل اهلةدف   ، (72)«وحتةت غطةاء الكلية والشةمو  ، ة البشةريةةووحةدة الثقاف
وعّد اآلخةر  ، بوصفه النموذج األصلح، تعميم النموذج الغربي»، وهو اخلاء املنشود

، (73)«وميدانا  لتجريب صالحية النمةوذج فيةه  ، سماتيجيتهجزءا  من الذات خاضعا  ال
ويطمس معاملها التنويرية واحلضارية الةيت أْاةَرت الكيةان    ، وهذا ما يعيق وعي الذات

دور »، ممةا حيةّتم إبةرا     اإلنساني علةى مةدى مراحةل التةاريف بنتائجهةا واكتشةافاتها      
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لغرب حوهلا مةؤامرة  واليت حاك ا، احلضارات اليت ساهمت يف تكوين حضارة الغرب
ولكةل منهةا   ، فلكل حضارة دورها يف الريادة يف إحةدى فةمات التةاريف    ...الصمت

دورهةةا يف الماكةةم املعةةريف الةةذي اقةةمن أخةةريا  يف اللحظةةة الراهنةةة يف احلضةةارة     
واحلضارة العربية يف إراها املمتد املماكم خري مةن ميّثةل ذلةك التةناري يف     ، (74)«الغربية

وحصةدت منهةا   ، احلضارة الغربية اليت اسمضعت املؤارات العربية يف فمة تارخيية ما
قةدَّمت املستشةرقة ، وتنكيدا  على هذع احلقيقة، على دعائم املسرية حنو املشهد احلةاضر

الغرب بقي يف تنخرع اقافيةا  واقتصةاديا  فةوا  الفةمة الةيت       أّن»األملانية شهادتها على 
ومل يبدأ ا دهار الغرب ونهضته إال حني بدأ ، عز  فيها نفسه عن اإلسالم ومل يواجهه
واستيقظ الفكر األوروبي على قدوم العلوم ، احتكاكه بالعرب سياسيا  وعلميا  وجتاريا 

وأوفةر  ، ليصبح أكثر غنًى ومجاال ، قرونا واآلداب والفنون العربية من سباته الذي دام 
[ اقافة واحدة] أو[ حضارة واحدة] وهةذا مةا يعين بطالن فكرة، (75)«صحةة  وسعادة 

وتقّبةل نتاجةه حتةت هةذع الذريعةة      ، مبعنى التحيةز للنمةوذج الغربةي   [ فكر واحد] أو
ضةارات  تصةبح احل »، فةة  مما حيّتم اإلميان بالتعددية واالختالف واخلصوصية، اخلادعة

دون أن تقضةي احلضةارة ، فيقع التباد  والتفاعل احلضاري، كلها على مستوًى واحد
وحيةل يف  ، (76)[ «التحاضةر ] أو[ التثاقةةف ] الكبرية على احلضةارات الصغرية باسةم

اليت ال يراد من شيوعها يف ، (77)«القضاء على أسطورة الثقافة العاملية»عقلية الشعوب 
لتبقةى  ، يتعلق بفرض سيطرة أمة غالبة على أمةة مغلوبةة  »ال ما واقع املشهد احلاضر إ

رغبةة يف  ، يتسجى مبقوالت التوهيم واملدادعةوهذا هو األمر الدفني الذي ، (78)«تبعا  هلا
 . إبقاء اهليمنة والتبعية

أن مفهةوم احلضةارة ال يعةين اللحظةة     ، كما يضاف ة أيضةا  ة يف هةذا السةيا      
بل هو مفهوم يعين يف كةل أمةة ذات حضةارة    ، املعاصر احلاضرة اليت ُترى يف مشهدها
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الةذي مت  [ احلضةارة الواحةدة  ]ومفهوم ، تعانقا  وامتدادا  وتشاركا  بني املاضي واحلاضر
نظةرا  إىل  ، تصديرع ة كما سبق ة إىل شعوب األرض على أنه النموذج الغربي املعاصر  

وتنكةر  ، ق تراث األممهو مفهوم يقوم على سح، جسارة التفو  املعريف والتكنلوجي
ذلك املاضي الذي لةه أاةر وامتةداد يف التكةوين احلضةاري والفكةري       ، املاضي التليد

إذ ال ميكن أن تكون والدة العصر احلديث ففرة  دون مقدمات سةاعدت يف  ، احلديث
فالماكةم احلضاري َمْعلم ال ميكةن جحةودع يف تةاريف    ، تشكيل هذا النموذج املتنخةر

فإنها حضارة معرقة يف ؛ اصطفينا احلضارة العربية على وجه اخلصوصوإذا ما ؛ األمم
وهلا فابعها اخلةاص  ، وذات مسرية تارخيية مشرقة يف اإلنتاج والتكوين والتناري، القدم

، واآلداب، والفنةون ، يف العلةوم ، وقد قّدمت إضاءة مشهودة يف كل امليادين، يف ذلك
وهةذع  ، وغريهةا ، والتشةةريعات احلقوقيةة  ، والتنظيمةات املدنيةة  ، واهلندسة، والصناعات

وبنارهةا  ، ومبميزاتها البيئية والدينية واللغويةة واالجتماعيةة  ، احلضارة بثقلها التارخيي املشهود
كمةا ال ميكةن   ، ال ميكن إغفاهلا أو حموها من خارفة احلضارات اإلنسانية، االمتدادي الفاعل

الةيت ُتَصةدِّر   [، احلضارة الواحدة: ]الدعائيجتاهل هذع المكة العمالقة حتت خديعة املسوغ ا
 . أوهام التنوير من خال  اقافة املطابقة واملماالة مع الغرب

إنَّ النقةد  ، ميكةن القةو  يف حالةة املثاقفةة النقديةة الراهنةة      ، وبناء على ما سبق
وُنحتةت تلةك   ، األدبي ة تنظريا  وممارسة ة قدمته الثقافة العربيةة عةرب قةرون وأجيةا       

فكيةف ميكةن   ، وتوّلاهةا املشةهد املعةريف يف إخراجهةا    ، امات يف الذاكرة العربيةاإلسه
واستقبا  املنجةز  ، تناسي ذلك الماث النقدي الذي حيمل خصائم املنتج لغة وفكرا 

ومساءلة ما وراءها من أبعاد ، دون أي امتحان للمادة النقدية، النقدي اجلديد املدتلف
احلضةارة أو الثقافةة   [، ]فكةر واحةد  : ]رات اخلادعةة استسالما  للشعا، فلسفية تضمنية

وهي شعارات سيقت ة كما َمرَّ سابقا  ة للهيمنة الكونيةة    [، اإلنسانية املشمكة الواحدة
 . من فرف الغرب الصناعي على حساب اآلخرين
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إّن النقد األدبي العربي ِسْفٌر ال ميكن جتاهله من أجل تقّبل الوافةدات احلديثةة   
، حتت غطاء خاد  يسةوِّغ كونيةة املنةاهج النقديةة احلديثةة     ، لثقافة الغربيةاليت قدمتها ا

يف تغييب  تام عةن كةون النتةاج الكةوني     ، فيضفي على قبوهلا وتوظيفها شرعية مزيفة
، وأنَّ الثقافةةة واحلضةةارة اإلنسةةانية اشةةماك مجعةةي   ، مفاعلةةة بةةني حقةةو  الفكةةر  

هةذا إذا مةا   ، (79)«الشةعوب ليس هناك منوذج واحد لكةل  »فة ، وخصوصيات متعددة
، تعي الذات يف خصوصيتها ويف نتاجهةا ، أردنا أن نقيم يف اقافتنا العربية مثاقفة واعية

حتى ال نقع يف أسر التسلط اخلارجي ، وتعي ما حيسن قبوله أو جيب ردع من الوافدات
وحمةدداتها  ، يف ضةوء شةروط املركزيةة الغربيةة    »القامع الذي يريد أن يكةون إنتاجنةا   

عن فرائق السلوك اليت ميكن نقلها عن »فيكون البحث الدائب ، (80)«عرقية والثقافيةال
حبيث ال تتعارض مع فرائق السلوك اليت استلزمها العلةم املعاصةر   ، األسالف العرب

 . (81)«واملشكالت املعاصرة

 حمدودية النموذج اإلدراكي:  –ج 

قافةة العربيةة ة علةى وجةه      ارتسمت الصورة السلبية التلقائية يف خميلة أتبةا  الث 
الغربيةة ة   ] الكثرة والعموم ة بضعف اقافتهم أمام مغالبة الثقافات الكةربى املعاصةرة   

وُعةّد مةن   ، وعلى وجه اخلصوص والتحديد أمام الثقافةة الغربيةة  [، اليابانية ة الصينية 
ى السائد والبدهي لدى هذا اجلمهور العريض القو  بالتفو  املطلق للثقافة الغربية عل

ومنح هذا االعتقاد املطلق هزمية نفسية  ال ُتقر بصةالح أّي شةيء  إال أن   ، الثقافة احمللية
االنبهةار  »حتى غدت انائية ، أو متوافقا  مع رؤاها، يكون قادما  من تلك الثقافة الغالبة

تقةع يف قلةب الشةةرخ    ، واحتقار العقل العربةي ومنجزاتةه  ، بالعقل الغربي ومنجزاته
وهذا يعين إضفاء شةرعية التقّبةل لوافةدات     .(82)«يعيشه اإلنسان العربيالثقايف الذي 
وشةةرعية السةعي   ، وشةرعية األخةذ عنةد إرادة االقةماض والبحةث     ، الثقافة الغربية
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وهةذا مةا أّدى ة بصورة خمتلفة ة إىل منح   ، الدؤوب حنةو املطابقة يف كةل حمةاولة ذاتية
أي أّن الثقافةة العربيةة مةن جهتهةا     ، ضةمنية للثقافة الغربيةة بطريقةة ت  [ الكونية] لقب

من خةال  الشةعور بضةؤولة الةذات     ، للثقافة الغربية[ الكونية] ساعدت على إضفاء
 . واالعماف املطلق بكفاءة وهيمنة وصالح منوذج الغرب الغالب، وانهزامها

واألخةذ  فنةرى منةوذج التقبُّةل    ، إّن هذا التوصيف َيْمُثل يف رقعة العةامل العربةي  
احللةةو  التنظيميةةة ، الةةنظم اهلندسةةية، الطبابةةة، التعلةةيم: ]ادة املطابقةةة يف شةةتى اجملةةاالتوإر

، هذع املنجزات منبهرا  من جهةويقف العقل العربي أمام [، إخل... والتشريعية واإلدارية
هي الوحيدة اليت مةا  الةت قةادرة علةى تغذيةة      »ومعمفا  من جهة أخرى بنن الثقافة الغربية 

ومن ذلك ما َتّم اسةتريادع  ، (83)«الكتشافات واإلبداعات العملية والنظرية اجلديدةاحلضارة با
 . وفق هذع الرؤية غري الواعية، من نظريات  ومناهج يف الدرس النقدي احلديث

غري أَن الوقوف أمام هذع الظاهرة يف الثقافة العربية يسةتدعي حتليلةها إىل أبعةد    
من ، ة اهليمنة وحب التسلط يف الثقافة الغربيةويربطها بإراد، من هذا الوصف اخلافف

خال  ما مينحه النموذج اإلدراكي يف الثقافة العربية من اعةماف تصةرحيي أو ضةمين    
بوصةفها النمةوذج األصةلح يف    [، الكونية] أي إعطائها صفة، بشمولية الثقافة الغربية

 . وإرادة التفو  واملسابقة مع نكران الذات يف التوليد، التقبُّل واالحتذاء وإرادة املطابقة

إّن الثقافة العربية ة وهي تعةيش هةذع احلالةة مةن االنبهةار اخلةارجي واهلزميةة         
وختفةي قةدرتها يف اإلنتةاج    ، الداخلية ة تصنع على ذاتها حجابا  عن املفاعلةة الكونيةة   

وهذع نظرة سلبية تعين من جانب آخر عدم وعةي الةذات إال مةن خةال      ، واملشاركة
وعندئذ يسةود االعتقةاد خبةواء ومجةود الثقافةة احملليةة يف مقابةل الثقافةة          ،وعي اآلخر

وال يف ، أن تفكر يف ذاتهةا »ويف هذع احلالة لن تتمكن الثقافة العربية ، األخرى املهيمنة
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والرؤية العامةة الروحيةة   ، إال من خال  املفاهيم اليت تفرضها الثقافة السائدة، وضعها
، (84)«كون وعيها لذاتها أوَّال  وعيا  بغريهةا وال يقةوم إال بةه   في، والتارخيية اليت تعممها

وهذا النموذج اإلدراكي يف مفاهيم الثقافة العربية هو الذي رّشح من جانبةه ووليةة   
واالعتقةاد  ، بفضل هةذا االستسةالم املطلةق هلةا    ، ومنحها هيمنة  كونية، الثقافة الغربية

األمثلة على هةذا النمةوذج مةا محلةه شةعار       ولعل من أبر ، الكامل فيها تفوقا  وَسْبقا 
واحلقيقة أن هذع صةناعة  ، (85)[لن ننهض إال مبا نهضت به أوروبا: ]اللرباليني العرب

إمنةا  ، منوذجا  مطلقا  صاحلا  لالقتةداء »فالغرب مل يعد ، وْهم  مّت إحالهلا يف الفكر العربي
، ملشةاركة يف إعةادة إنتاجهةا   وا، وذلك بامتحانهةا ، معارفه الشموليةحنن الذين نضفي على 

وبشةكل مسةتقل ومتكامةل مةع مةا      ، ام بإعادة إنتاجها من جديةد ، ونقدها، بتشةرحيها
ال حيّفةز  ، سلاوهذا إنتاج ، (86)«ويف منافق أخرى من العامل، جيري يف حميطنا التارخيي

ثاليةة الةيت   والنفسةية االمت ، وإمنا خيلق العقل التةابع ، العقل على التوليد واإلبدا  واملشاركة
ويف خْلةق  ، (87)«تهيئة العقو  لتلقي وقبو  خملفات الثقافات الوافةدة إليهةا  »تسهم يف 

ليكاد أن يطغى اإلميان املطلق بواقةع التدلةف عةن    حتى ، النظرة الدونية ألي إبدا  حملي
وكسةل  ، وَحةّل يف املشةهد وهةم جفةاف اإلبةدا      ، مستوى احلضارة الغربية يف كل امليةادين 

غدا الشةرط لالعماف مبشةروعية أي فكرة ذاتية هو وجةود مطابقهةا أو مشةابهها    و، املديلة
الةذين  ، بل تطور األمر إىل خلق مساسرة النمط الغربي يف الثقافة العربيةة ، يف الثقافة الغربية

التقةدم  »ويرفضةون احملةةاوالت الذاتيةة الفاعلةة حتةت ذريعةةة      ، يطمسون األصالةة الثقافية
وكنمنةا  ، (88)«ا  بركب احلضارة املعاصرة اليت حتولت إىل حضةارة كونيةة  واللح، التكنلوجي

ومتحةو بةه موقعهةا يف خارفةة     ، ُتغّيب به ذاتها، الثقافة العربية تصطنع هلا خطن  تارخييا  ماحقا 
 .  الثقافات العاملية املتنافسة
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 حّلت يف الثقافة العربية مناهج النقد احلديث يف نقلها احلةريف ، من هذا التصور
دون وعي بةنن األمةر   ، وصالح منوذجه الشمولي، كمسلَّمة  باالعماف بتفو  املصدر

وكةان  ، (89)وإمنةا باحملةاورة والمشةيد يف املثاقفةة    ، هنا ال يقوم علةى احملاكةاة والتقليةد   
االندفا  املطلق يف هذا املسلك ة دون وعي وتبّصةر ة خرقا  خلصوصةية العربيةة الةيت       

وهذا مةا يوجةب أن تكةون    ، مل خصوصيات احملضن الثقايفينتسب هلا إبدا  أدبي حي
والشةروط  ، يف اخلصةائم الثقافيةة  ، املمارسة النقدية ذات تناسب مع املنتج اإلبداعي

كما يتطلب األمر يف حالةة النقةل أو املثاقفةة حضةور الةوعي      ، التارخيية واالجتماعية
لكّن السةعي  ، ة يف ضوئهاواليقظة باخللفيات الفلسفية اليت صيغت تلك املناهج النقدي

، ومتّثلها دون وعةي وإدراك للنمةوذج املعةريف وراءهةا    ، يف النقل املباشر لتلك املناهج
، ومواكبةة نهضةة اآلخةرين   ، من أجل جتديد العملية النقديةة ، واختاذها منوذجا  حيتذى

بعةد أن حّلةْت فكةرة العجةز واحتقةار      ، وإقامة التجسري مع حلقة التحديث األسةبق 
كل ذلك أعطى لتلك املناهج صةفة النمةوذج الكةوني الةذي تتطلبةه مرحلةة       ، الذات

، (90)«أَن النموذج الغربي توّلد من نسق اقايف خاص»يف غيبة من ، التحديث احلاضرة
بالقناعات السياسةية والقةيم األيدلوجيةة    »النقدية ويف غفلة عن ارتباط النظرية األدبية أو 

علةى مةا ُيةدعى    [ تةريي إيغلتةون  ] أفلق الناقةد حتى ، (91)«على حنو ال يقبل االنفصا 
[ أي الةةيت ال تةرتبةةةط خبلفيةةةات أيدلةةةوجية أو فلسةةفية ] بالنظريةةة األدبيةةة اخلالصةةة

وهذا ما يعين خطورة عملية النقل يف النظريةة النقديةة الةيت    ، (92)األسطةورة األكادميية
وقةد نقةد الةدكتور    ، يةوَتّم إحالهلا يف الثقافة العرب، تيمم حنوها بعض املثقفني العرب

عبد الوهاب املسريي تلك الدراسات األكادميية القائمة على النقل املوضوعي لألفكار 
ووصف ، دون أن يتدخل الدارس فيها بالتحليل والربط والتفكيك والتفسري، الواردة

دون ، يقومون بنقل األفكةار املتباينةة ويعرضةون هلةا    »أصحاب تلك الدراسات بننهم 
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أو مةةع إدراك كامةةل لةةه دون أن يكماةةوا ، ذج املعةةريف الكةةامن وراءهةةاإدراك للنمةةو
، (93)«فمهمتهم هي النقل حتى نلحةق بركةب احلضةارة الغربيةة    ، بتضميناته وتطبيقاته

، حتى أصبح نقل األفكار الوافدة كما هي يعين يف الثقافة العربية املوضوعية املتجةردة 
ألنهةا  ؛ (94)ا باملوضوعية الفوتوغرافيةة ويصفه، والدكتور املسريي ينقد هذع املوضوعية

نقةةل األفكةةار الغربيةةة الكامنةةة بةةال وعةةي وبةةدون  »ال تعةةين يف السةةيا  العربةةي إال 
 . (95)«إدراك

عن فريق ، أو وعي الذات من خال  وعي اآلخر، ومما يد  على غياب الوعي
ة النقديةة  أّن عمليةة النقةل يف نشةاط احلركة    ، االعتقاد بفرادة املعرفة يف النتاج الغربةي 

أحضرت تلك املناهج النقدية دون إدراك ألبعاد التنّقل بةني  ، احلديثة يف الثقافة العربية
إذ كانت عملية االنتقا  مةن مةنهج إىل آخةر مسةة     ، تلك املناهج يف مصدرها األصل

ويف كةل مرحلةة جتةاو  أو    ، واضحة يف خارفة الفكر النقةدي يف الدراسةات الغربيةة   
وهذا ما ينز  عن املةنهج صةفة النمةوذج    ، جديد واالستدراكانقالب حيضر سؤا  الت

ومن َام فإنَّ الثقافةة العربيةة ة وهةي تنشةط يف عمليةة       ، األصلح واألوحد والشمولي
فاعتةّدت بةه منوذجةا     ، النقل لتلك املناهج ة مل تدرك إشكالية املنهج يف الثقافة الغربيةة  

لةذلك جنةد كةثريا  مةن النقةاد      »، صاحلا  لألخذ واالحتذاء بصورة اإلفال  والشمولية
مةن دون أدنةى   ، وتقدميها إىل القةارئ العربةي  ، يكتفون بعرض املناهج النقدية الغربية

 . (96)«وفعاليتها النقدية، أو اختبار لكفاءتها اإلجرائية، مساءلة  أو نقد

عةرب  ، وهكذا ساعدت الثقافة العربية يف تغذية مفهوم الكونيةة للثقافةة الغربيةة   
واحتقةارا   ، اعمافةا  وانبهةارا  مبثاليةة النمةوذج املصةدَّر   ، واألخذ وإرادة املطابقةالتقّبل 

 . وخْلق الشعور باهلزمية والدونية والتدلف يف أتباعها، للمنجز احمللي واحملاولة الذاتية
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 ةــاخلامت

جتاذبتةه األفهةام ذات االهتمةام بغيةة تقريبةه      ، إن الثقافة مفهوم إنساني مّتسةع 
فكةل  ، على أن من أهم نتائج التقريب للمفهوم هي تنكيد معنى اخلصوصية، وتفسريع

 . والعامل جمموعة اقافات وليس اقافة واحدة، اقافة هلا خصوصيتها

ال يعةين يف صةيغته التنظرييةة إال    ، أما مفهوم الثقافة الكونية فهو إحال  جديد
دتلفةةة يف املفاعلةةة إذ يسةةود االحةةمام بةةني األفةةراف الثقافيةةة امل، التشةةارك اجلمعةةي

 . دون حتيز وال إقصاء، واملشاركة

غري أن هذع الصيغة التنظريية ملفهوم الثقافة الكونية مل تكةن إال افماضةا  ينةنى    
إذ غدا املفهوم يف صيغته الواقعية ال يعين إال الثقافة الغربية الةيت انتزعةت   ، عن الواقع

نتاجها الفكري واملادي بننه فوصفت ، طرغبة يف اهليمنة وحب التسل، هذا التصور بالغلبة
 . النموذج األصلح واألوحد لكل الشعوب

وجةدنا واقعةا  معقةدا  أمةام هةذع      ، فإذا ما أتينا إىل واقع الثقافة العربية املعاصرة
وسةرى  ، فنمام صدمة اللقاء بالغرب حةّل الشةعور باهلزميةة والدونيةة    ، الثقافة املهيمنة

ومن َام غدا تقبل الوافدات الفكرية واملاديةة  ، املديلةاالعتقاد بضمور اإلبدا  وكسل 
حتةى وصةفت بننهةا اقافةة اسةتهالكية ال      ، مظهرا  من مظاهر الثقافة العربية املعاصرة

 . إنتاجية

فقةد  ، ويرب  مثاال على هذا التوصيف حلا  الثقافة العربية مناهج النقد احلديث
لتوهم افماضي صةنع مةن تلةك املنةاهج     انسياقا  [، الكونية] َتمَّ استقباهلا حتت مسوغ

بعد أن منح النقد صفة العلمية اليت من ، منوذجا  عامليا  إنسانيا  مطلقا  متصفا  باملوضوعية
 . أهم حمدداتها صفة املوضوعية
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فمناهج النقد احلةديث نبتةت يف   ، ة توهم وخديعة لكّن األمر ة يف حبث وتنمل 
ل أبعةادا  أيدولوجيةة وروافةد فلسةفية ال ميكةن      وحتم، اقافة مغايرة عن الثقافة العربية

مما يبطل مقولة وصةفها  ، وكمون التحيز فيها ال ميكن نكرانه، فصلها عن املنت النظري
 . بالكونية واملوضوعية

فهو أن التعامل مع هةذع املنةاهج ال يعةين نبةذها     ، أما االستثناء بعد هذا احلكم
إمنةا المشةيد   ، التثةاقف حاجةة بةني األمةم    ف، وإبعادها متاما  عن حرم الثقافةة العربيةة  

فمقصةدها  ، وإميانا  بةنّن احلكمةة مثةرة العقةو     ، حبثا  عن النافع، والوعي فيما ُيستقبل
 . واالنتفا  بها نتيجة، وقطفها غاية، رشد
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

]العالقة احملتجبة[ هي املضمر الذي ختفيه املناهج النقدية الغربية يف صةيغة التصةدير    ة( املقصود ب1)
املوصوفة بالكونية، املستمة بدعوى العلمية والعاملية واإلنسانية، ذلك املضةمر املتمثةل يف بعةد    

افية اليت يبنى عليها االحمام يف التبةاد   اهليمنة الثقافية األحادية، دون احمام اخلصوصيات الثق
 والتشارك والتفاعل اجلمعي الثقايف. 

( سؤا  اهلوية من وجهة نظر فلسفية، حممد شوقي الزين، جملة عامل الفكةر الصةادرة عةن اجمللةس     2)
م. 2014، أكتوبر ة ديسةمرب   43، اجمللةد 2الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكةويت، العةدد 

 . (182ص )
( انظر: حنن والثقافة: تنمالت يف جمالنا الثقايف ومستقبلياته،  كي امليالد، سلسةلة كتةاب الريةاض    3)

هةة ة   1230، الطبعةة األوىل،  164الصادرة عن مؤسسة اليمامةة الصةحفية، الريةاض، العةدد     
 (. 13م. ص )2009

 مةد الرميحةي، ضةمن    ( نقال  عن حبةث: واقةع الثقافةة ومسةتقبلها يف أقطةار اخللةيج العربةي، حم       4)
كتاب: الثقافة واملثقف يف الوفن العربي، جمموعة مةؤلفني، مركةز دراسةات الوحةدة العربيةة،      

 (. 267م. ص )1995بريوت، الطبعة األوىل، 
( ميكن الرجو  إىل تعريفات الثقافة املتعددة ة وعلى سبيل التمثيل ة إىل: معامل على فريق حتةديث    5)

سلسلة عامل املعرفة الصةادرة عةن اجمللةس الةوفين للثقافةة والفنةون       الفكر العربي، معن  يادة، 
(. وكةذلك: اهلةةوية الثقافيةة:   37ة   33م. ص )1987، يوليو 115واآلداب، الكويت، العدد 

املصةرية العاملية للنشر املفاهيم واألبعاد والقيم، علي أمحد مدكور، مكتبة لبنان، بريوت ة الشركة  
 (.  27ة  25م. ص )2013لطبعة األوىل، )لوجنمان( ، القاهرة، ا

( انظر: اخلطة الشاملة للثقافة العربية، منشورات املنظمة العربية للمبية والثقافة والعلةوم، تونس، 6)
 (.  19ة  18م. ص )1996الطبعة الثانية، 

بريوت  ( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعةد البا عي، املركةز الثقايف العربي،7)
 (. 45م. ص )2004ة الدار البيضاء، الطبعة األوىل، 
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( األخال : الضائع من املوارد اخللقية، علي الةوردي، شةركة الةورا  للنشةةر احملةدودة، بغةداد،       8)
 (.  12م. ص )2013الطبعة الثالثة، 

( دور اللغة يف التنميط والتعصب للهوية، فا  شبيب العجمةي، حبةث منشةور ضةمن السلسةلة      9)
العلمية اليت تصدرها مجعية اللهجات والماث الشعا جبامعة امللك سعود: ]مقاربات يف اللغةة  

 (. 39م. ص )2007هة ة 1428(: اللغة العربية واهلوية[ ، الرياض، 2واألدب )
( التداخل الثقايف، حممود الربداوي، جملة الماث العربي الصةادرة عةن احتةاد الكتةاب العةرب،      10)

 (. 7م. ص )2005هة ة حزيران 1416، مجادي األوىل 98دمشق، العدد 
( املثاقفة واملثاقفة النقدية يف الفكر النقدي العربي، رواء نعاس حممد، جملةة القادسةية يف اآلداب   11)

 والعلوم المبوية الصادرة عن كليةة المبيةة جبامعةة القادسةية، اجلمهوريةة العراقيةة، العةددان        
 (.  174. ص )م 2008، 7( ، اجمللد 4ة  3) 

( انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي، فه عبد الرمحن، املركةز الثقةايف العربةي، بةريوت ة      12)
(. هذا ويفر  الدكتور فه عبد الةرمحن  52ة   51م. ص )2006الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 
يجعل املعنى األو  العاملية[ من جهة أفوار املمارسة الفلسفية، ف ةبني مدلولي الكونية ]الكلية  

]الكلي[ ذا صبغة انطلوجية أو كيانية، خيم الطور اإلغريقي من أفةوار املمارسةة الفلسةفية،    
وهوالذي حيدد بدايته يف القرن السادس قبل املةيالد، بينمةا جيعةل املعنةى اآلخةر ]العةاملي[ ذا       

وهو ما يبتةدئ  صبغة جغرافية وسياسية، وخيم الطور األوربي من أفوار املمارسة الفلسفية، 
 من القرن السابع عشر، ويستمر إىل القرن الواحد والعشرين. 

 ( [ . 52]انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي. ص )  
 (.  55( انظر: احلق العربي يف االختالف الفلسفي، فه عبد الرمحن. ص )13)
ار املسةتقبل العربةي،   ( انظر: الفكر العربةي بةني اخلصوصةية والكونيةة، حممةود أمةني العةامل، د       14)

 (. 6م. ص )1998القاهرة، الطبعة الثانية، 
هة ة  1424ة األوىل، ة( احلةدااة ومةا بعةد احلةدااة، فتحي الميكي، دار الفةكةر، دمشةق، الطبع15)

 (. 253م. ص )2003
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( نقةال  عن: حقةو  اإلنسةان وحةرياته األسةاسية، هةةاني سةليمان الطعيمةان، دار الشةةرو ،     16)
 (.  69م. ص )2003ّمان، الطبعة األوىل، ع

( اغتيا  العقل: حمنة الثقافة العربية بني السلفية والتبعية، برهان غليون، املركةز الثقةايف العربةي،    17)
 (. 104م. ص )2012الدار البيضاء، الطبعة السادسة،  ةبريوت 

ية وليس إىل اإلفةال ،  ( هذا القو  توصيف فبيعي يف أي اقافة، لذلك كانت اإلشارة إىل النسب18)
فعلى سبيل املثا ، فإن الثقافة اإلسالمية اليت تنشر يف رسالتها الفطةرة السةليمة الةيت فطةر ا      
الناس عليها، فعّظمت اإلنسان، ونظرت إليه بإجال  يسمو عن الدونية والتحقري، وآمنت بننه 

خيتلف عن عةامل املةالك،   قبضة من فني ونفدة من روح ا ، فريتفع بذلك عن عامل احليوان، و
ومع ذلك فإن الثقافة اإلسالمية هلا خصوصيتها اليت متيزها، وهذا ما يعيد التنكيد مةرة أخةرى   
على القو  بالنسبية يف فموح كل اقافة، فقد جند اقافة شديدة التميز واهليمنة، كما جنةد اقافةة   

 يرب  فيها النموذج اإلنساني يف درجة عالية.  
يف للواقع املعاصر بةني اقافةة املغلةوب والغالةب، وممارسةُة الثقافةة الغربيةة        ( هذا القو  توص19)

هيمنتها وإقصاءها للثقافات األخرى أمر ظاهر، إمنا هذا التوصيف ال يعين التربير التةام حلالةة   
التنخر أو اهلزمية يف الثقافات املغلوبة، فعلى هذع الثقافات نفسها يقع اللوم، من حيث نهضتها 

إذ جيةب عليهةا حمةةاوالت اإلنتةاج والتوليةد واملشةةاركة واملفاعلةة والتةناري، وعةةدم       وتقةدمها،  
االستسةةالم والماخةةي لالسةةتهالك والتقبةةل، وإال أصةةبحت اقافةةات ذائبةةة، ال تقةةوى علةةى  

 النهوض واملنافسة، ومن َام تصبح هدفا  لتناري الثقافة الغالبة. 
]االستشةةةرا [ ، حيةةث بةةّين فيةةه حقيقةةة  ( انظةةر: كتةةاب املفكةةر الفلسةةطيين ]إدوارد سةةعيد[  20)

 االستشرا  وأهدافه، اليت منها تسهيل إرادة اهليمنة للغرب على الشر .  
وينبغي التنكيد علةى أن النشةاط االستشةراقي لةيس فعةال       » ويقو  الدكتور عبد ا  إبراهيم:  

ر  موضةوعا   جمردا  عن مضامينه الغربية، وهو ليس فعل أفراد دفعهم حب املعرفة جلعةل الشة  
غربيا ، إمنا هو ضرب من املمارسة الفكرية الةيت اقتضةتها حاجةة العقةل الغربةي، ألن يشةمل       

 «. بكليته املعطيات الثقافية لرخر، وإعادة إنتاجها، مبا جيعلها تندرج ضمن سياقات املركز. 
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لوم، بريوت، الطبعة ]الثقافة الغربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم، الدار العربية للع  
 (. [ . 175م. ص )2010هة ة 1431األوىل، 

ز الثقايف العةربي، بةريوت ة الةدار    ةد الذات املفكةرة، عةلي حةرب، املركة( املمنو  واملمتنع: نق21)
 (.  106م. ص )2011البيضاء، الطبعة اخلامسة، 

هيم بةن عمةر السةكران، دار    ( نقال عن: التنويل احلدااي للماث: التقنيات واالستمدادات، إبرا22)
 (.  106م. ص )2014هة ة 1435احلضارة للنشر والتو يع، الرياض، الطبعة األوىل، 

( انظر: األسس الفلسفية للعوملة، عصام عبد ا ، كتاب اجمللة العربية، الرياض، الطبعةة األوىل،  23)
 (. 129م. ص )2009هة ة 1430

ن، كثرت وتنوعت تعريفاتهما، وَد َّ التفريق بينهمةا،  ( ]الثقافة[ و ]احلضارة[ مفهومان متداخال24)
 ولرمبا وجد من يساوي بني املفهومني وال يفّر ، كما فعل األنثروبولوجي اإلجنليزي ]تايلور[ . 

على أّن مما قيل يف التفريق بينهما: أن الثقافة تشري إىل ما هو عقلي، أما احلضارة فتشةري إىل مةا    
 يف ذلك. هو مادي، وقد قيل العكس 

وقد قيل: إّن الثقافةة أوسةع مةن احلضةارة؛ ألن الثقافةة تعةين منةط أو فريقةة جمتمةع مةا مةن             
اجملتمعات اإلنسانية، أي ما خيتم به ذلك اجملتمع مما يغاير به عامل احليةوان، كاللغةة، والةدين،    

 . والعادات، والفّن، واألدب، ومظاهر احلياة االجتماعية من أكل ولبس و ينة، وحنوها
أما احلضارة، فهي إما حمصلة التاريف الثقايف لإلنسان، وإما اقافة جمتمةع كةبري، لةه قسةط مةن       

العمران والتمدن، وله امتداد  مين فويل، وهذا التحديد خيرج اجملتمعات البدائية مةن مفهةوم   
ي أن ]احلضارة[ ، فهي وإن امتلكت شيئا  من الثقافة؛ فإنها ال ترقى إىل مستوى ]احلضارة[ ، أ

احلضارة تشري إىل نو  حمّدد من الثقافة، فثقافة الشعوب العربية واإلسالمية ]حضةارة[ ، بينمةا   
 بالعكس.  وبتعبري آخر، ليس كل اقافة  حضارة، والعكساقافة اهلنود احلمر ال تسمى ]حضارة[ ، 

ليس لنةو   والنتيجة األهم هنا، هي أن احلضارة اإلنسانية حصيلة اقافات الشعوب املدتلفة، و 
 دون آخر.  

 ( [ . 47ة  45]انظر: معامل على فريق حتديث الفكر العربي، معن  يادة. ص )  
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 (.  252( احلدااة وما بعد احلدااة، فتحي المبكي. ص )25)
( قيمة القيم، املهدي املنجرة، املركز الثقايف العربي، بريوت ة الةدار البيضةاء، الطبعةة اخلامسةة،      26)

 (. 171م. ص )2013

( املناهج النقدية الغربية يف النقد العربي املعاصر، علي صديقي، جملة عامل الفكةر الصةادرة عةن    27)
، إبريةل ة يونيةو،    41، اجمللةد  4اجمللةس الةوفين للثقافةة والفنةون واآلداب، الكويةت، العةدد       

 (. 117م. ص )2013
لةة اإلسةالم اليةوم الصةادرة     ( املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد، سعيد بنسعيد العلوي، جم28)

 ، السةنة 28عن املنظمة اإلسالمية للمبيةة والعلةوم والثقافةة ]اإليسيسةكو[ ، الربةاط، العةدد       
 (.  88م. ص )2012 -هة 1433، 27 

( املركزية الفكرية الغربية يف ميزان النقد، سعيد بنسعيد العلوي، جملةة اإلسةالم اليةوم الصةادرة     29)
 (.  93بية والعلوم والثقافة ]اإليسيسكو[ . ص )عن املنظمة اإلسالمية للم

( املسنلة الثقافية يف الوفن العربي، حممد عابد اجلابري، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، 30)
 (.  197م. ص )1999الطبعة الثانية، 

قي، ( من النهضة إىل الردة: متزقات الثقافة العربية يف عصر العوملة، جورج فرابيشةي، دار السةا 31)
 (. 10م. ص )2000بريوت، الطبعة األوىل، 

( توافؤ األضداد: اآلهلة اجلدد وخراب العةامل، علةي حةرب، الةدار العربيةة للعلةوم، بةريوت،        32)
 (. 119م. ص )2008هة ة 1429الطبعة األوىل، 

( انظر: اقافتنا يف مواجهة العصر،  كي جنيب حممود، دار الشرو ، بةريوت ة القةاهرة، الطبعةة     33) 
 (. 54م. ص )1982هة ة 1402لثالثة، ا

( انظر: شعرنا القديم والنقد اجلديد، وهب رومية، سلسلة عةامل املعرفةة الصةادرة عةن اجمللةس      34) 
م. 1996هة ة مارس  1416، شةوا  207الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العةدد 

 (. 13ص )
حبةراوي، دار شةرقيات، القةاهرة، الطبعةة     ( البحث عن املنهج يف النقد العربي احلةديث، سةيد   35)

 (.  115م. ص )1993األوىل، 
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( مدخل إىل عامل اإلنسان ]األنثروبولوجيا[ ، عيسى الشماسي، منشورات احتاد الكتاب العرب، 36)
 (. 100م. ص )2004دمشق، د. ط، 

 (.  15( شعرنا القديم والنقد اجلديد، وهب رومية. ص )37)
ات[ هنا يقصد به اجتاع القبو  لتلك املناهج، وهذا يعةين أّن االسةتقبا    ( التعبري بة ]أحد االجتاه38)

العربي خمتلف يف تعامله مع مناهج النقد احلديث، ما بني اجتاع القبو ، واجتاع الةرفض، واجتةاع   
التوفيق بني االجتاهني بشكل أو بآخر، أما ما تهتم به هذع الدراسة ة على وجه التحديد ة فهةو    

 عرب مسّوغ ]كونية[ تلك املناهج. اجتاع القبو ، 
 (.  37( انظر: استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )39)
 ( 65م. ص )1983يف فكرنا املعاصر، حسن حنفي، دار التنوير، بريوت، الطبعة الثانية، ( 40)
يقابلها رؤية ال تؤيد هذا اإلفال ، هذع الرؤية يف احليادية املطلقة يف العلوم الطبيعية أو حنوها، ( 41)

وتؤمن بالتحيز فيها، وإن كان بنسبة  أقل من جما  العلوم اإلنسانية، وستنتي اإلشةارة إليهةا يف   
 املنت الحقا .  

( من النقاد العرب الذين آمنوا بة ]علمية النقد[ ، كما هو مطةروح يف املنةاهج النقديةة الغربيةة     42)
 د برادة، وعز الدين إمساعيل، وأمحد املعداوي، وغريهم. احلديثة: كما  أبو ديب، وحمم

وميكن الرجو  يف هذا الشنن إىل ما كتبه الباحةث/ علةي صةديقي، يف حبثةه ]املنةاهج النقديةة        
الغربية يف النقد العربي املعاصر[ املنشور يف ]جملةة عةامل الفكةر الصةادرة عةن اجمللةس الةوفين        

 م، 2013، إبريةةل ة يونيةةو     41، اجمللةةد  4لعةةدد للثقافةةة والفنةةون واآلداب، الكويةةت، ا  
 (. 128ة  125ص )

( االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي، املركز الثقةايف، بةريوت ة الةدار البيضةاء،      43)
 (. 78م. ص )2008الطبعة األوىل، 

، بةريوت،  ( آفا  نقد عربي، سعيد يقطني وفيصل دّراج، دار الفكر، دمشق ة دار الفكر املعاصر 44)
 (. 137م. ص )2003هة ة 1424الطبعة األوىل، 

 (. 37( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )45)
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( يف هذا السيا  يقو  صالح فضل عن برو  االهتمام بدراسة اللغة، وما نتج عن ذلك من أاةر  46)
قبةة جديةدة، شةهدت حتةوال  أساسةيا  يف      مما آذن حبلةو  ح » يف ظهور املناهج النقدية احلديثة: 

مبادئه ومنطلقاته ]الضمري يعةود إىل النقةد األدبةي[ ، إذ أصةحبت تتمثةل يف حصةاد التجربةة        
العلمية ونتائجها املعرفيةة يف علةوم اإلنسةان والطبيعةة،: ممةا ال يةرتبط مبجتمةع خةاص، وال         

ض كمةا نشةهد اآلن   يقتصةر على إحدى األمم، وإن كانت هي الةيت أبةدعتها، أصةحبت األر   
قرية صغرية، وإن كانت ظاملة، وأضحى الذي حيرم نفسه من مثار هذع اإلجنا ات بنية دعةوى  

]احملاضةرات، كتةاب النةادي األدبةي الثقةايف      « يتنسك بها، حيصةر نفسه دون أن يضري سواع. 
 (. [ . 394م. ص )1988هة ة 1408جبدة، اجمللد اخلامس، 

لثقافة العربية: دراسات وحوارات، ميين العيد، دار الفارابي، بريوت، ( يف مفاهيم النقد وحركة ا47)
 (. 32م. ص )2005الطبعة األوىل، 

( يف النقد احلديث، دراسة يف مذاهب نقدية حديثة وأصوهلا الفكرية، نصرت عبةد الةرمحن، دار   48)
 (. 12م. ص )2007هة ة 1426جهينة، عّمان، الطبعة األوىل، 

ز الثقةايف العةربي، بةريوت ة الةدار    ةلنم: تنظري وإجنةا ، حممةد مفتةاح، املةرك( انظةر: دينامية ا49)
 (. 5م. ص )2006البيضاء، الطبعة الثالثة، 

(. وقةةد أورد 25( اسةتقبا  اآلخةةر: الغةرب يف النقةةد العربةي احلةةديث، سةعد البةةا عي. ص )    50)
 . ( [28 ة 25املصدر نفسه. ص ) انظر:الباحث نقوال  متعددة حو  احلقيقة املشار إليها يف املنت. ]

 (.  71( انظر: االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )51)
 (.  72( انظر: االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )52)
 (. 73ة  72( االختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )53)
 (.  17ب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )( انظر: استقبا  اآلخر: الغر54)
 (. 35( استقبا  اآلخر: الغرب يف النقد العربي احلديث، سعد البا عي. ص )55)
( انظر: املوضوعية يف العلةوم اإلنسةانية: عةرض نقةدي ملنةاهج البحةث: صةالح قنصةوع، دار         56)

 (.  74م. ص )2007التنوير، بريوت، د. ط، 
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لنقدية الغربية يف النقد العربي املعاصر، علي صديقي، جملة عامل الفكر الصةادرة  ( انظر: املناهج ا57)
، إبريةل ة يونيةو،    41، اجمللةد  4عن اجمللس الوفين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، العةدد  

 (. 130م. ص )2013

نن يعتقد ]وليم جيمس[ ة الفيلسوف األمريكي املشةهور ة بة    » ويقو  الدكتور علي الوردي:   
العقل البشري ]جزئي ومتحيز بطبيعته[ ، ويرى هةذا الفيلسةوف أن العقةل ال يسةتطيع علةى      

 «.  التفكري املثمر إال إذا كان جزئيا  يف نظرته، ومتحيزا  يف اجتاهه. 
]خوار  الالشعور أو أسرار الشدصية الناجحة، علي الوردي، شةركة دار الةورا ، بغةداد،      

 ( [ .  47ة  46م. ص )2015الطبعة الرابعة، 
 (. ]بتصرف[ . 10( البحث عن املنهج يف النقد العربي احلديث، سيد حبراوي. ص )58)
 (.  23سبق احلديث عن التفرقة بني مفهومي ]احلضارة[ و ]الثقافة[ حاشية رقم )( 59)
 (. 250م. ص )2010فاحتة لنهايات القرن، أدونيس، دار التكوين، دمشق، الطبعة الثالثة، ( 60)
 (. 79ختالف الثقايف واقافة االختالف، سعد البا عي. ص )( اال61)
( مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، مالك بن نا، ترمجة: بسام بركة وأمحد شةعبو، دار الفكةر   62)

 (. 41م. ص )2000هة ة 1420دار الفكر، دمشق، د. ط،  ةاملعاصر، بيورت 
  الذات، عبةد ا  إبةراهيم، املؤسسةة العربيةة     ( املركزية الغربية: إشكالية التكون والتمركز حو63)

 (.  5م. ص )2003للدراسات والنشر، بريوت، الطبعة الثانية، 
( اهلويات القاتلة: قراءة يف االنتماء والعوملة، أمني معلةوف، ترمجةة: نبيةل حمسةن، ورد للطباعةة      64)

 (. 63م. ص )1999والنشر والتو يع، دمشق، الطبعة األوىل، 
 (.  40الغربية، عبد ا  إبراهيم. ص )( املركزية 65)
 (. بتصرف.  63( يف فكرنا املعاصر، حسن حنفي. ص )66)
( االستشرا : املعرفة. السلطة. اإلنشاء، إدوارد سعيد، ترمجة: كما  أبو ديب، مؤسسة األحباث 67)

 (. 42م. ص )2005العربية، بريوت، الطبعة السابعة، 
ترمجة: جورج كتورة، دار الكتةاب اجلديةد املتحةدة، بةريوت،      ( العوملة الثقافية، جريار ليكلرك،68)

 (. 305م. ص )2004الطبعة األوىل، 
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 (. 42( االستشرا ، إدوارد سعيد. ص )69)
( مقدمة يف علم االسةتغراب، حسةن حنفةي، الةدار الفنيةة للنشةةر والتو يةع، القةاهرة، د. ط،         70)

 (. 117م. ص )1991هة ة 1411
 (. 55الفكر الغربي، معن  يادة. ص ) ( معامل على فريق حتديث71)
 (.  188( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )72)
 (.  188( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )73)
 (. بتصرف. 117( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )74)
رب،  يغريد هونكه، ترمجة: فارو  بيضون وكما  دسوقي، دار ( وس العرب تسطع على الغ75)

 م. 2002هةةة ة   1423صةةادر، بةةريوت ة دار اآلفةةا  اجلديةةدة، بةةريوت، الطبعةةة العاشةةرة،    
 (. 541ص )

 (.  51( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )76)
 (.  51( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )77)
ضةمن كتةاب املتةنا، حممةود شةاكر، دار املةدني، جةدة، د. ط،         ةاقافتنا  ( رسالة يف الطريق إىل 78)

 (. 75ة  74م. ص )1987هة ة 1407
 (.  52( مقدمة يف علم االستغراب، حسن حنفي. ص )79)
 (.  195( الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة، عبد ا  إبراهيم. ص )80)
م. ص 1993شرو ، القاهرة، الطبعة التاسةعة،  ( جتديد الفكر العربي،  كي جنيب حممود، دار ال81)

(20 .) 
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 د. علي بن حممد الشهري

 ُمَلخَُّص البْحِث:

ََِِْيور ا     ََ ُيّعدُّ ُمْصَطَلُح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ِمْن املْصَطَلَحاِت الَِّتْي اْسَتْعَمَلَها النَّْحِويُّوْو
ََ املَشاَبَهَة َبوْيَن الَفاِعوِل َوبِقيَّوِة اأَلْبوَوابِ      ِفْي اأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة املْرُفْوَعِة, ِإْذ ِإنَُّهم َيْعِقُدْو

ََِِْيورن ِموْنُهم الَفاِعوَل َأمْلوَل املْرُفْوَعواِت, َأمَّوا َبِقيَّوُة            النَّْحِويَِّة املْرُفْوَعِة ِاْنِطالًقوا ِموْن َعودِّ 
 املْرُفْوَعاِت َفَمْحُوَلٌة َعَلْيِه َوُمَشبََّهٌة ِبِه. 

َْ َيْدُرَس َهَذا املْصَطَلَح؛ ِلُيَبيَِّن َطِرَيَقَة اْسِتْعَماِل النَّْحِويِّْيَن َلَه,  َوَقْد َأَراَد الَباِحُث َأ
َفَجاَء الَبْحُث ِفْي َثالَثِة ِمَباِحَث, َتَناَوَل املْبَحُث األوَُّل اْسِتْعَماَلُه ُمْصَطَلح ا َنْحِويًّا ُيْقَصُد 

َِ َوْجِه الشَّوَبِه ِبْيَنَهو   ا, أمَّوا  ِبِه الشَّْرُح َوالتَّْوِضْيُح ال َغْيُر, َوَذِلَك للرَّْبِط َبْيَن اأَلْبواِب َوَبَيا
ََ املْبَحوْث     ََوا ََ َعْن اْسِتعَماِلٍه ُمْصَطَلح ا ِمْن ُمْصَطَلَحاِت الَعاِمول, َو املْبَحُث الَّاِني َفَكا

 الَِّاِلِث َعْن اْسِتْعَماِلِه ُمْصَطَلح ا َإْعَراِبيًّا. 
ِدْيوِد األْبوِواِب   َوَقْد َبيََّن الَباِحُث ِفْي َهوَذا الَبْحوِث اْتوَتالَا النَّْحوِويِّْيَن ِفوْي َتحْ     

َََما َوضََّح َأَثَر َهِذِه املَشاَبَهِة ِعْنَد الَقاِئِلْيَن ِبووَها, َحْيوُث َهَهوَر     النَّْحِويَِّة املَشبََّهِة ِبالَفاِعِل؛ 
ً وا ِفوْي َطِرْيَقوِة َعورْ      َََما َهَهَر َأَثُر َهِذِه املَشواَبَهِة َأْي ِض َهَذا اأَلَثُر ِفْي األَحَكاِم النَّْحِوّيِة, 

ََْشوِريِّ َواْبوِن اَباِجوِا اأَلَبوَواَب         َََّم اأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة َوَتْرِتْيِبَهوا, ِإْذ َوَجوْدَنا َتْرِتْيوَا ال
َِْتلًفا َعمَّْن َسَبُقْوُهم, َوَذِلَك َعاِئٌد ِإَلى َرْأِيِهم ِف ْي النَّْحِويَِّة ِفْي املَفصَِّل َواملَقدَِّمِة الَكاِفَيِة ُم

َّ ا  لَفاِعَل ُهَو َأمْلُل املْرُفْوَعاِت, َأمَّا َبِقيَُّة املْرُفْوَعاِت َفُمَشبََّهٌة ِبِه َعَلى َسِبْيِل التَّْقِرْيِا. َأ
َََما أْوَضْحَنا, َيْسوِبُقَها    ََ ِفْي َثالَثِة َمَباِحَث,  َْ َيُكْو ًَْت َطِبْيَعُة الَبْحِث َأ َوَقْد اْقَت

ِّْصَنا ِفْيَها َأَهمَّ َما َومَلوْلَنا   َتْمِهْيٌد َفصَّْلَنا الَقْوَل ِفْيِه َعْن َهَذا املْصَطَلِح, َوَتْتُلْوها َتاِتَمٌة َل
 ِإَليِه ِمْن َنَتاِئَج.
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Subject Similarity to the Grammarians 

 

Abstract:  

The term subject similarity is one of the terms used by 

grammarians in the indicative grammatical chapters. They make 

similarity between the subject and the other indicative grammatical 

chapters because they consider the subject as the origin of 

indicative and the rest are transferred or likening to it. 

The researcher wanted to study this term; to show how the 

grammarians used it, so the research consists of three sections, the 

first section about using it as a grammatical term that means the 

explanation and clarification. The second section was about using it 

as a term of factor terms. The third section was about using it as a 

syntactical term.  

The researcher explained the difference between the 

grammarians in identifying grammatical similarity chapters to the 

subject, also explained the impact of these similarity to those who 

say it, where it appeared in grammatical rules, as shown by the 

effect of this similarity in way of the presentation of grammatical 

chapters and arrangement, as we found the arrangement of ( 

alzmagshri )and ( Ibn Alhageeb)to the grammatical chapters in 

(almufasal) (almugademah Alkafiah) is different to those who 

preceded them.  

The conclusion summarizes the results.  
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 ُمَقدَِّمٌة:

َِْدُم ََِِْيور ا ِفوْي      َيْسَت ََ ُمْصَطَلَح )املَشبَِّه بالَفاِعِل( َأو)التَّْشوِبيِه بالَفاِعوِل(  النَّْحِوّيو
َِتاٌب َُْلو  ُِ ُهوَو َأوَُّل َموْن َأْوَرَد َهوذا         َُُتِبهم, ِإْذ ال َي َنْحِويٌّ ِمْنهوا, َوَلَعولَّ اْبوَن السَّورَّا

 . النَّْحِوّينَي امًلْصَطَلَح َلَدى سْيبَوْيه, وامُلَبّرِد, َوَمْن َعامَلَرُهَما ِمن, إْذ ال َنَجُد َهذا (1)امُلْصَطلَح

َََِْيور ا   َوَقْد اْتَتلَفِت اْسِتْعماالُت النْحِويِّْين ِللُمشََّبه َِْدَموَنُه  بالَفاِعِل, َفَنراُهم يْسَت
ََ املَشواَبَهَة َبوْين الَفاِعول           ِِ اأَلْبوَواِب الّنْحِويَّوِة امَلْرُفْوَعوِة, َحْيوُث يعِقوُدْو ِفي َشْرح َبْعو

َّ َوَأَتَواِتَهوا( َوَغْيِرَهو      َواأَلَسماِء امَلرُفْوَعِة, ََ َوَأَتَواِتَهوا( َوَتَبوِر )ِإ ََوا ا, َحْيوث  ََاْسِم )
    َّ َِ ِبالَفاِعوِل, َبوْل ِإ ََ مَلَراَحًة َعَلى َأنَُّهَما ُمَشوبََّها َيِصُفْوَنَها, َوُيْعلُِّلْوَ َأْحَكاَمَها, َوَيُنصُّْو

ََ( َفاِعًلا َمَجاز ا ِلَشَبِهِه ِبالفاِعِل ََا ًَُهم ُربَّما َسمَّى اْسَم )  .(2)َبْع

ًِِهم َعاِمًلا َمْعَنويًّا َيْعَمل الرَّْفَع ِفي امُلْبَتوَدِأ,  َََما َأنََّنا َنِجُد التَّْشِبْيَه ِبالَف اِعِل ِعْنَد َبْع
ََ ِمن  ََا َََماَأّما اْسِتْعَماُلُه ُمْصَطَلح ا ِإْعراِبيًّا َفَقْد  َِْر الَيِسْيِر, ِإْذ َلْم َيرْد ِإالَّ َناِدر ا,   . َسَيْأِتي النَّ

ََ ُمْصَطلُح التَّْشِبْيِه ِب ََا ََِِرَي االْسِتْعَماِل َلَدى النَّْحِويِّْيَن ِفي اأَلْبَواِب َوَلمَّا  الَفاِعِل 
َْ َندرَس َهَذا امَلصَطَلَح ِفْي َجمْيِع اْسوِتْعماالِت النَّْحووّيْيَن    النَّْحِويَِّة امَلرُفْوَعِة, َفِإنَّا رَأْيَنا أ

ََ ُمْصَطَلُح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ََا ُمْصَطلح ا َتْوِضْيَحيًّا َومْلِفيًّا ِلِشِرِح األْبواِب  َلُه, ِلُنَبيِّن َهَل 
ََ ُمْصووَطَلح ا ِمووْن   ََووا ًْووِها َعووْن َطِرْيووِا َعْقووِد املَقاَرَنووِة َبْيَنهووا, َأْم  النَّْحِويِّووِة َوْرِبِطَهووا ِبْبَع

ََاملَّوٍة ِفْيِموا َيَتَعلَّوُا ِبِقَيواِس الشَّوبَ      ِه, َأْم ُمْصوَطلح ا ِموْن   ُمْصَطلَحاِت الِعلِِّة النَّْحِويَِّة, َوِب
 . املْصَطلَحاِت الَِّتي ُيْنَسُا ِإَلْيَها الَعَمُل

ََ ِفْي َثالَثِة َمَباِحَث, َيْسوِبُقَها َتْمِهْيوٌد ُنَفصِّوُل     َْ َيُكْو ًَْت َطِبْيَعُة الَبْحِث َأ َوَقْد اْقَت
ْعَماِلِه َلَدى النَُّحاِة, َوَتْتُلْوها َتاِتَموٌة  الَقْوَل ِفْيِه َعْن َهَذا املْصَطَلِح, َوَنْسَتْعِرُض َأْوُجَه اْسِت

َُِّص ِفْيَها َأَهمَّ َما َومَلْلَنا ِإَليِه ِمْن َنَتاِئَج  . ُنَل
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ََْمِل َوْجٍه َوَأَتمِّوِه ِفوْي    َِ الَّاِني اهِلْجِريِّ, َفَجاَء َعَلى َأ َنَشَأ النَّْحُو الَعَرِبيُّ ِفْي الَقْر
ََِتاٍب ِفْي َأمْلَواِت الَعَرِبيَِّة وَنْحِوَها َوَتْصِرْيِفَها, ِإْذ َجَموَع  ََِتاِب ِسْيَب َوْيِه الَِّذْي ُيَعدُّ َأْوَفى 

 . ِفْيِه ِسْيَبَوْيِه ُجُهْوَد الُعَلَماِء السَّاِبِقْيَن الَِّذْيَن ُيَعدُّ اخَلَلْيُل ْبُن َأْحَمَد َأْبَرَزُهم
اِئوُل الَّوِذْين َوَضوُعوا َضوَواِبَط العَرِبيَّوِة َوَقَواِعوَدَها َأَهِميَّوَة        َوَقْد َأْدَرَك النَُّحاُة اأَلَو

ََاِت اإِلْعَراِبيَِّة َعَلى َأَواِتر الَكِلِم ِفْي اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة َوَدْوَرَها الَكِبْيِر ِفْي الرَّْبِط َبوْيَن  ؛ اَبَر
ََواِت َموا َتْسوَتِحقُُّه ِموْن     و؛ املَباِني الصَّْرِفيَِّة, َوِفْي َأَداِء املَعاِني ِلَهَذا َفِإنَُّهْم َأْوَلوا َهِذِه اَبَر

      ََ ََواِت, ِإْذ َنِجوُدُهم َيِصوُفْو الِعَناَيِة, َحْيُث َجاَء َومْلُفُهم َهِذِه اللَُّغَة ِفْي ِإَطواِر َهوِذِه اَبَر
َْور ا, َأْو    التََّراَْيَا النَّْحِويََّة ِمْن َحْيوُث الُوُجوْوُب َواَووَواِز, َتْقوِد       ا َوَتوْأِتْير ا, َحوْذًفا َوِذ

َِِريَّوِة الَعاِموِل       ََِة اإِلْعَراِبيَِّة َوَعاِمِلَها امُلَؤثِِّر ِفْيَهوا, ِفْيَموا ُيْعوَرا ِبَن َتْكرار ا ِمْن ِتالِل اَبَر
 . َواملْعُمْوِل

َِْرًة َدِقْيقًة ُمَتَأِنيًَّة ِفْي آَراِء النَّْحِويِّْيَن َجْم َّ َن ََْتَلِف الُعُصْوِر َبْصوِريِّْيَن,  َوِإ ْيع ا ِفْي ُم
َِِريٍَّة َواِحَدٍة ِهويَ  َُْوِفيِّْيَن, َوَغِيِرِهم َتُدلَُّنا َعَلى َأنَُّهْم َيْصُدُروَ ِفي ِدَراَسِة الَعَرِبيَِّة َعْن َن  َو

َِِريَُّة الَعاِموِل َواملْعُموْوِل, َوُأمُلوْولن َواِحوَدٍة, ِهوَي السَّوَماُا, َوالقِ       َيواُس, َواْسِتْصوَحاُب   َن
 . إخل... اَباِل

ََاِت  َِِريَِّة الَعاِمِل َوامَلعُمْوِل الَِّتي ُتَفسُِّر اَبر ََ النَّْحُو الَعَرِبيُّ َقاِئم ا َعَلى َن ََا َوَلمَّا 
َّ النَّْحِويِّْيَن َقسَُّموا الَكِلَماِت ِمْن َحْي  ُث الَعَمُل ِإَلى:اإِلْعَراِبيََّة َعَلى َأَواِتِر الَكِلِم, َفِإ

ََْتصَُّة ِباأَلْسَماِء َأْو ِباأَلْفَعاِل َُ َعاِمَلًة َغْيَر َمْعُمْوَلٍة, َوِهَي اُبُرْوُا امل  . ََِلماٍت َتُكو

ََاأَلْفَعاِل, َوامَلَصاِدِر, َواأَلْسَماِء املْشَتقَِّة الَعاِمَلوِة   ََِلماٍت َتْأِتي َعاِمَلًة َوَمْعُمْوَلًة,  َو
 . ِفْعِلَعَمَل ال
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ََِلَماٍت ال َتأِتي ِإلَّا َمْعُمْوَلًة, َوِهَي اأَلْسَماُء الَِّتي ال ُتْشِبُه اأَلْفَعاَل  . َو
ً وا ِموْن النَّْحوِويِّْيَن     َّ َبْع ََ َباُب الَفاِعِل ِمْن اأَلْبَواِب الرَِّئْيَسِة املْرُفْوَعِة َفِإ ََا َوَلمَّا 

 . َدد ا ِمْن املَباِني الصَّْرِفيَِّة املْرُفْوَعِةَجَعُلوُه َأمْلًلا, َوَشبَُّهوا ِبِه َع

َوَعَلى الرَّْغِم ِمْن َعَدِم ُوُرْوِد التَّْشبْيِه َبالَفاِعِل َلَدى ِسْيَبَوْيِه ِإلَّا َأنَّه اْسَتَعَمَل ِفْكوَرَة  
ََِتاِبِه ِفي َشوْرِح اأَلْبوَواِب ا   َّوَواِهِر    التشَِّبْيِه ِفْي الدَِّراَسِة النَّْحِويَِّة ِفْي  لنَّْحِويَّوَة َوَتْعِلْيوِل ال

ََ َيْعِقُد املَشاَبَهة ََا ِلَتْوِضْيِح اَبْكِم النَّْحِويِّ َأْو َتِعِلْيِله, َأْو ِلَتْعِلْيِل ؛ املَتَشاِبَهِة ِفْيَها, َحْيُث 
َّ( َيُقوولُ  َََما ِفي َعَمِل )ِإ ََ َعاِمًلا ِباملَشاَبَهِة,  ََا َّ: ُقْلوتَ  :" "َوَلووْ َعَمِل الَعاِمِل ِإَذا   َزْيود ا  ِإ

َّ ِفْيَها,  َزْيود ا : َقوالَ  َمونْ  َقْوِل ِفْي ِإلَّا َرَفْعُتُه, ِبِه َدَتْلُت َأْو َأْدَتْلُتُه َوَعْمٌرو َزْيد ا ِفْيَها َأْو ِإ
َّ, ِبِه َدْتْلُت َوَزْيد ا َأْدَتْلُتُه َّ ِلَأ ًْوَمرُ  ال َأنَُّه َتَرى َأال. ِبِه ُمَشبٌَّه ُهَو َوِإنََّما ِبِفْعلن, َلْيَس ِإ  ُي

ََِلوةِ  ُهووَ  َوِإنََّما, االْسُم ِفْيِه ُيَؤتَُّر َوال َفاِعٌل, ِفْيِه َّ َََموا  الِفْعوِل,  ِبَمْن  ِدْرَهم وا,  ِعْشوِرْينَ  َأ
ََِلة َرُجًلا َوَثالِثْيَن  .(3)َفاِعلن" َوال ِبِفْعلن َوَلْيَس اهلِل, َعْبَد َضاِرِبْيَن ِبَمْن

ْكَرُة التَّْشِبْيِه َلَدى ِسْيَبَوْيِه َومْن َجاَء َبْعَدُه ِمْن النَّْحِويِّْيَن ُمرَتِبَطٌة ِبِفْكَرة اأَلمْلوِل  َوِف
ََاَنت تِسْيُر ِفي اتََّجاَهْيِن:  َوالَفْرِا, َوَقْد 

َّ ُهَناَك َعَواِموَل َعِمَلوْت   َيَتَعلَُّا ِبالَكِلَماِت الَعاِمَلِة, َحْيُث َيَرى النَُّحاُة َأ االتَِّجاُه اأَلوَُّل:
َََما ِفْي )َلْيَس(, َو)َما(  ِباأَلمَلاَلْة, َوَعَواِمَل ُأْتَرى َعِمَلْت ِباَبْمِل َوالتَّْشِبْيِه َعَلى َغْيِرَها,

َََما َّ اِبَجاِزيَِّة َو)ال( املَشبََّهِتْيَن ِبَها, َيُقْوُل ِسْيَبَوْيِه:"   اِلحَجاِز َأْهِل ُلَغِة ِفْي َََلْيَس )َما( َأ
 الِقَيواِس,  ِإَلوى  َرَجَعوتْ  اخَلَبورُ  ُقودِّمَ  َأْو َذِلوكَ  َعونْ  َتَغيَّوَرتْ  َوِإَذا َمْعَناَهوا,  ِفْي َداَمْت َما

 َأمْلوُلَها  ِإنَّموا  ِلَأنَّهوا ؛ ََووو)َهَنْنُت(  )قلُت( ُتْجَعْل َومْل َتِمْيمن, ََُلَغِة ِفْيَها اللَُّغاُت َومَلاَرِت
َْ ِعْنَدُهْم ََ َأ َََِْر )َهَنْنُت( َباِب ِفْي ُتْدَتْل َفَلْم َمْحكيًّا, َبْعَدَها َما َيُكْو َّ َََما َهَذا, ِمْن ِبَأ  َأ

َّ؛ َمَواِضِعَها َُلِّ ِفْي َتَقْع َوَلْم قّوَة )َلْيَس(, َتْقَو َلْم )ما( َْ ِعْنَدُهْم َأمْلَلَها ِلأ ََ  َأ  َموا  َيُكوْو
 . (4)ُمْبَتَدًأ" َبْعَدَها
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ََ( ُتَعدُّ َفْرع ا ِفْي الَعَمول َعلوى    َََما ََا َُ َأمْلًلا َلَغْيِرِه, َفووو ) َّ َهَذا الفرَا َقْد َيُكْو َأ
َّ َوأَتَواتوِوَها(    ََو )َضَرَب(, وَلِكنََّها َأمْلوٌل لوووووو )ِإ َفوْرٌا َعَلوى    ِإْذ َإنََّهوا ؛ الِفْعِل امُلَؤّثِر 

ََ(, يُقوُل َناِهُر اَوْيِش:" ََا  املْفُعوَل, َوَيْنَصُا الَفاِعَل, َيْرَفُع َواِحٍد ِإَلى املَتَعِديُّ ُلَوالِفْع )
 َتْشِبْيه ا اخَلَبَر َوَتْنِصُا ِبالَفاِعِل, َتْشِبْيه ا املْبَتَدَأ َتْرَفُع َََذِلَك النَّاِقَصُة اأَلْفَعاُل َهِذِه َفَكاَنْت

ََ  َعَمَلوتْ  ِإنَّما: ُيَقاُل ِباملْفُعْوِل, َوِحْيَنِئٍذ ََوا  َتْشوِبْيه ا  َبْعوَدَها  االْسوَمْينِ  ِفويْ  َوَأَتَواُتَهوا(  )
ًََرَب ََاِء ِفْي َأثََّرْت َفَلَذِلَك؛ َمًَِلا ِب  . اُوْمَلِة َأْج

ََ ِفْي َهَذا َتَقرََّر َوِإَذا ََا َّ َباِب ِفْي َسَتْعِرُا: َفَنُقوُل َوَأَتَواِتوَها(, )  َوَأَتَواِتووَها(  )ِإ
َّ ََ, ِلَشَبِهَها ُهو ِإنََّما َعَمَلَها َأ َْ َفِهَي ِبَكا  ِفويْ  َوَسوَتْعِراُ  َعَلْيَهوا,  الَعَمولِ  ِفْي ُمْحُمْوَلٌة ِإَذ

 َلوْيسَ  َمْفُعوْوَلْينِ  الطَّاِلَبوةِ  ِباأَلْفَعوالِ  ِلَشَبِهَها؛ َوَأَتَواُتَها ِهَي َعِمَلْت ِإنََّما َأنََّها )َهنَّ( َباِب
َّ َتْأِثْيُر َساَغ َثمَّ َفِمْن ََووو )َأْعَطْيَت(, َبَر,َواخَل املْبَتَدُأ َأمْلُلُهَما  .(5) َوَأَتَواِتوَها(" )ِإ

َََذِلَك اأَلْمُر ِفي َتاِء الَقَسِم, َفِإنََّها َفْرُا َفوْران, يُقوول اُوْرَجواِنيُّ :" َوالوَواُو َفوْرٌا       َو
َِْهِر, ال ُيَقاُل : َوَك َلوَأْفَعَلنَّ, َوال َوَه َلوَأْفَعَلنَّ, َفَيوْنُقُص    َعَلى الَباِء, َفال َتْدُتُل ِإلَّا َعَلى امل

َُ َلوُه        َْوَتصُّ ِباْسوِم اللَّوِه َتَعواَلى, َوال َيُكوو َعْن الَباِء ِبَدَرَجٍة, َوالتَّاُء َفْرٌا َعَلى الَواِو, َفَت
 .(6)َتَصرٌُّا, َفِإنَُّه َفْرُا الَفْرِا, َفُهَو َبْعَد الَباِء ِبَدَرَجَتْيِن"

 َعَلوى  َوَيُدلُّ مَّا )ال( النَّاِفَيِة للِجْنِس َفَقْد َجَعَلَها الُعْكُبِريُّ َفْرَا َفْرِا َفْران, َيُقوُل:"َأ 
ََ َلْو َأنَُّه ُمْعَرٌب, ُهَو َقاَل: َمْن َمْذَهِا َفَساِد ََ, َََذِلَك ََا َُ  َََموا  َلُنوِّ َّ, اْسومُ  ُيَنووَّ َْ  ِإ  َفوِإ
َّ؛ َُْيَنوَّ ِإنَّما َلْم ِقْيَل: َّ َوَذِلوكَ  فران, فرِا فرَا َانت إذ؛ َضُعَفْت( ال) ِلَأ ََ ) أ  َفوْراٌ ( ََوا

َّ)َو اَبِقْيَقِة اأَلْفَعاِل َعَلى الَعِمِل ِفْي ََ) َعَلى َفْرٌا( ِإ َّ)  َعَلى َفْرٌا( ال)َو( ََا  .(7)"( ِإ

اِت املْعُمْوَلِة, َفَقْد َعَقُدوا الشََّبَه َبوْيَن اأَلْبوَواِب   َفُهَو َما َيَتَعلَُّا ِبالَكِلَم َأمَّا االتَِّجاُه الَّاِني:
َعْنُه,  َفْرٌا َوالَفاِعُل املْبَتَدُأ, املْرُفْوَعِة, َواْتَتَلُفوا ِفْي َتْحِدْيِد اأَلمْلِل ِفي املْرُفْوَعاِت, َفِقْيَل:



 علي بن حممد الشهريد. 

 285                                     م2017مايـو   –هـ 1438ن شعبــا  – التاسع عشرالعدد  

ً ا َّ َيُقْوُل ابُن َماِلٍك: "َوَأْي ََِي َهَذا املْذَهُا (8)ْوَعاَت"املَرُف َأمْلُل امُلْبَتَدَأ َفِإ ِسْيَبَوْيِه,  ِإَلى َوُع
ََِي َعْنُه, َفْرٌا َواملْبَتَدُأ َأمْلٌل, الَفاِعُل َوِقْيَل ًَُلا ِمْنُهَما َأمْلًلا  َوُع ًُُهم  ََِلْيِل, َوَجَعل َبْع لل

 َفاملْبَتوَدأُ  لرَِّضيُّ اإِلْسَتَراَباِذيُّ:"َقاِئم ا ِبَرْأِسِه, َوَلْيَس َأَحُدُهَما َمْحُمْوًلا َعَلى اآلَتِر, َيُقْوُل ا
َِ, التَّْقِدْيِر َهَذا َعَلى َواخَلَبُر,  الرَّْفوعِ  ِفويْ  ِبَمْحُموْوَلْينِ  َوَلْيَسوا , ََالَفاِعِل, الرَّْفِع ِفْي َأمْلال

ُِ َواْبِن, اأَلْتَفِش َمْذَهُا َوُهَو, َعَلْيِه ََى َما َعَلى َدِلْيَل َوال, السَّرَّا  ِمونْ  اخَلِلْيوِل,  ِإَلى ُيْع
ََى َما َعَلى ِوال, الَفاِعِل َعَلى َفْرَعْيِن ََْوِنوِهَما َِ  ِمونْ  ِسوْيَبَوْيهِ  ِإَلى ُيْع  َأمْلولَ  املْبَتوَدأِ  ََوْو
 .(9)الرَّْفِع" ِفْي الَفاِعِل

ََ ِإَلوى اْنِقَسوامِ    َمْفُعوْولن  ِإَلوي  املْفُعوْولِ  َأمَّا اأَلْبَواُب املنُصْوَبُة َفَقَد َذَهَا الَبْصِريُّْو
َّ "الِفْعَل َأمَّا الُكْوِفيُّْوَ (10)َوَمَعُه"  َوِفْيِه, َوَلُه, ِبِه, َوَمْفُعْولن ُمْطَلان,  َلوهُ  ِإنََّموا  َفَذَهُبوا ِإَلى َأ
 ُمَشبٌَّه ُهَو َماِإنَّ, َمْفُعْوًلا ِمْنَها َشْيٌء َلْيَس ِعْنَدُهْم َوَباِقْيَها, ِبِه املْفُعْوُل َوُهَو, َواِحٌد َمْفُعْوٌل

 (11)ِباملْفُعْوِل"

   َّ َِ َفوِإ َّ(, َواَباِل, َوالتَّْمِيْيو ََ(, َواْسِم )ِإ ََا َََبِر ) ََ َوَأمَّا َبِقيَُّة اأَلْبَواِب املْنُصْوَبِة, 
ُْ: "املَش ََ أنََّها ِمْن املَشبََّهاِت ْباملْفُعْوِل, َيُقْوُل اْبُن السَّرَّا  َيْنَقِسومُ  ِباملْفُعْوِل بَُّهالَبْصِريِّْيَن َيَرْو

 ِقْسَمْيِن: َعَلى

َُ َقْد اأّلوَُّل: َفالِقْسُم  . املْعَنى ِفْي املْرُفْوُا ُهَو اللَّْفظ املْنُصْوُب ِفْي ِفْيِه َيُكْو

َُ َما :الَّاِني َوالِقْسُم َِ ِغْيِر املْرفُوِا, َواملْنُصْوُب الَّلْفِظ ِفْي املْنُصْوُب َيُكْو  ْرُفْوَا,امل َبْع

َِ َوُهَو ََ ُيَسمِّْيَها مِلْنَفا ََ" اَباَل النَّْحِويُّْو  .(12)َوالتَّْمِيْي

َِْنى, َواملْعِرَفوَة املْنُصوْوَبَة ِبالصِّوَفِة املَشوبََّهِة       َوَأَضاَا َمْن َبْعَدُه ِمْن النَّْحِويِّْيِن املْسوَت
َِْنى,     ِباْسِم الَفاِعِل, َيُقوْوُل الَقووَّاُس:" َوَأمَّوا املَشوبَّ     َُ, َواملْسوَت ُه ِبواملْفُعْوِل َفاَبواُل, َوالتَّْمِيْيو



 التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ِعْنَد النَّْحِويِّْيَن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          286

َّ, َوال الَِّتْي ِلَنْف ََ(, َواْسُم ِإ ََا ِي َواملْعِرَفُة املْنُصْوَبُة ِبالصَِّفِة املَشبََّهِة ِباْسِم الَفاِعِل, َوَتَبُر )
 . (13)اِوْنِس, َوَتَبُر َما َوال املَشبََّهَتْيِن ِبَلْيَس"

ً وا ِفوْي   َفاملَش اَبُهُة الَِّتي ُيْطِلُقَها النَّْحويِّوَ َعاِئَدٌة إِلى ِفْكَرِة اأَلمْلِل الَّيت َنِجُدَها َأْي
َّ اأَلمْل َِِريَِّة النَّْحِويَِّة ِفْيَما يَتَعلَُّا ِبامْلْبِنيِّ واملْعَرِب ِفْي الَكالِم , َفَقْد َقاُلوا: ِإ َل ِفْي ِبَناِء النَّ

َأْسوَماٌء َمْبِنيَّوٌة,    ْعَراُب, َواأَلمْلُل ِفْي اأَلْفَعاِل الِبَناُء, َلِكْن َوَرَدت ِفوْي اللَُّغوةِ  اأَلْسَماِء اإِل
ُِ َعْن األمْلوِل ِعلَّوًة, َسومَّوَها     َُُرو َوأْفَعاٌل ُمْعَرَبٌة, َعَلى ِتالِا اأَلمْلِل, َوَقْد َجَعُلوا لل

َّجَّواجيُّ:" َفُكولُّ    ِعلََّة املَشاَبَهِة الَِّتي َبَسط النَّْحِويُّوَ ا َُُتِبِهم, َيُقوْوُل ال لَقْوَل ِفْيَها ِفْي َثَناَيا 
ََْرَناُه َلَك؛ اْسمن َرِأْيَتُه ُمْعرب ا َفُهَو َعَلى َأمْلِلِه, ال ُسَؤاَل ِفْيِه  . ِلَما َذ

ٌُ َعْن َأمْلِلِه, ِلِعلَّوٍة َلِحَقْتوُه, فَ   َُلُّ اْسمن َرَأْيَتُه َمْبِنيًّا َفُهَو َتاِر َأَزاَلْتوُه َعوْن َأمْلوِلِه,    َو
َْ َتْسَأَل َعْن ِتْلَك الِعلََّة, َحتَّى َتْعِرَفَها  . َفَسِبْيُلَك َأ

َُلُّ ِفْعلن َرَأْيَتُه َمْبِنيًّا, َفُهَو َعَلى َأمْلِلِه, ال ُسَؤاَل ِفْيِه  . َو

َُ َعْن َأمْلِلِه ِلِعلٍَّة َل َُلُّ ِفْعلن َرَأْيَتُه ُمْعَرب ا, َفَقْد َتَر َْ َتْسَأَل َعوْن  َو ِحَقْتُه, َفَسِبْيُلَك َأ
 .(14)ِتْلَك الِعلَِّة َحتَّى َتْعِرَفَها"

َّ اأَلمْلَل ِفي الَعَمِل ِفي الرَّْفِع َوالنَّْصِا ِإنَّما ُهَو لأَلْفَعاِل, َوَمَع  َََذِلَك َقاُلوا: ِإ  َو
ََو َّ َوأَتواِتَها(, َوَأْسَماء ُمشَتَذِلَك َجاَءُت ُحُرْوٌا  ََاسِم الَفاِعوِل َوَغْيورِه, َتْعَمول    )ِإ قٌَّة 

َّ الرَّْفَع َوالنَّْصَا, َوَهَذا ِتالُا اأَلمْلِل, َيُقوُل أُبو الِفَداِء :" َْ االْسِم ِفْي اأَلمْلَل َفِإ  ال َأ
ََ ِإنََّما ِمْنُه َعِمَل َوَما, َيْعَمَل َََذِلَك, ِبالِفْعِل ِلَشَبِهِه ََا  .(15)اَبْرُا" َو

َّّجاجّي َهِذِه املشاَبَهَة ِمن ِعَلِل النحِو الِقَياِسيَِّة, يُقووُل: "َفَأمَّوا الِعلَّوُة    َوَقْد َج َعَل ال
َْ ُيَقاَل ِلَمْن َْ َقاَل َنَصْبَت َزْيد ا ِبو الِقَياسيَُّة َفَأ َّ َزْيد ا َقاِئٌم: َوِلَم َوَجَا َأ َّ( ِفْي َقْوِلِه: ِإ )ِإ

َّ( االْسَم َْ َيُقوَل: ِلَأنََّهوا َوَأَتَواِتووَها َضواَرَعت الِفْعوَل     َفاَو؟ َتْنِصَا )ِإ َواُب ِفْي َذِلَك َأ
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امُلَتَعدِّي ِإَلى َمفُعولن, َفُحِمَلْت َعَلْيِه, َفُأْعِمَلْت ِإْعَماَلُه َلمَّا َضاَرَعْتُه, َفاملْنُصْوُب ِبَها ُمَشبٌَّه 
ًِا, َوامَلرُفوُا ِبَها ُمَشبٌَّه  ًِا, َفِهَي ُتْشِبُه ِمن األْفَعاِل َما ُقدَِّم َمْفُعوُلُه ِبامَلْفُعوِل َلْف ِبالَفاِعِل َلْف

 .(16)َعَلى َفاِعِلِه, َنْحَو: َضَرَب َأَتاَك ُمحمٌَّد, َوَما َأْشَبَه َذِلَك"

َّ اأَلْنَباِريَّ َقد َجَعَل َْ ُنَبيَِّن َأ ح ا َيُجوُز ِقَياَس الشََّبِه ِقَياس ا مَلِحْي وَلَعلَّ ِمْن املِفْيِد َأ
َْ ُيْحَموَل      َّ ِقَيواَس الشَّوَبِه َأ ََِقَياِس الِعلَِّة, َيُقوُل:" ِاْعَلوْم َأ التََّمُُّل ِبِه ِفْي َأْوَجِه الَوْجَهْيِن 
ًَْرٍب ِمْن الشََّبِه َغْيِر الِعلَِّة الَِّتي ُعلَِّا َعَلْيَها اُبْكوُم ِفوْي اأَلمْلوِل,     الَفْرُا َعَلى اأَلمْلِل ِب

َّ     َوَذِل َََموا َأ ََصَّوُص َبْعوَد َشوَياِعِه,  ًَاِرِا ِبَأنَُّه َيَت َْ َيُدلَّ َعَلى ِإْعَراِب الِفْعِل امل َك ِمُِْل َأ
ََاالْسِم ََ ُمْعرب ا  ََصَُّص َبْعَد َشَياِعِه, َفَكا َأَو يدلُّ َعَلى ِإْعَراِبِه ِبَأنَُّه َتوْدُتُل   ,..,االْسَم َيَت

,َ ْو َيُدلُّ َعَلى ِإْعَراِبِه ِبَأنَُّه َيُدلُّ َعَلى اَبواِل  ..َََما َتْدُتُل َعَلى االْسِم, َعَلْيِه الُم االْبِتَداِء,
ََُة ُمْعَرَبوٌة,    َََة, َواأَلْسوَماُء املْشوَتَر ,َأْو َيوُدلُّ َعَلوى   . . َواالْسِتْقَباِل, َفَأْشَبَه اأَلْسَماَء املْشَتَر

ََِة االْس َّ َقْوَلَك:ِإْعَراِبِه ِبَأنَُّه َعَلى َحَر َِ ِم َوُسُكْوِنِه, َفِإ ًِْرُب( َعَلى َوْز  ...)َضاِرٍب( )َي

ََِقَياِس الِعلَّوةِ  ؛ َوِقَياُس الشََّبِه ِقَياٌس مَلِحْيٌح َيُجوُز التََّمُُّل ِبِه ِفْي َأْوَجِه الَوْجَهْيِن 
َّ ِقَياَس الِعلَِّة ِإنََّما َجاَز التََّمسُُّك ِبِه َّنِّ, َفَجاَز التََّمسُُّك ِبِهِلَأنَُّه ُي؛ ِلَأ َّ ؛ ْوِجُا َغَلَبَة ال َوِلَأ

ََ ُحْكُمُه ِمَِْل ُحْكِمِه, َوَلْو َلْم َيوُدلَّ َعَلوى َجوَواِز     َْ َيُكْو ًِي َأ ُمَشاَبَهَة الَفْرِا ِلألمْلِل َتْقَت
َّ الصََّحاَبَة َتَمسَُّكوا ِبِه ِفْي امَلَساِئِل ا َِّنيَِّة, َوَلْم ُيْنِكْر َذِلَك ِمْنُهْم ُمْنِكٌر, التََّمسُِّك ِبِه ِإلَّا َأ ل

ََاِفي ا" ََ َذِلَك   .(17)َوال َغيََّرُه ُمَغيٌِّر َلَكا

  ُِ َوَقْد اْتَتَلَفْت آَراُء النَُّحاِة ِفْي َتْحِدْيِد املَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل, َفَجاَء ِعْنَد اْبِن السَّورَّا
َّ األْسَماَء املْرَتِفَعَة َتْم َُْرَأ َََر ِمْنَها املَشبََّه بالَفاِعِل ِفي الّلْفِظ, َيُقْوُل:" ِذ  اأَلْسوَماءِ  سٌة, ّوَذ

 : املْرَتِفَعِة

 :َأمْلَناٍا َتْمَسُة َتْرَتِفُع اّلِتْي األْسَماُء



 التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ِعْنَد النَّْحِويِّْيَن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          288

 . َتَبٌر َلُه ُمْبَتَدٌأ :اأَلوَُّل

 . َبَنْيَتُه َعَلْيِه ِلُمْبَتَدٍأ َتَبٌر :والَّاِني

 .(18)َعْنُه َحِدْيِ ا الِفْعُل َذِلَك ِفْعلن, َعَلى ُبِنَي َفاِعٌل :والَّاِلُث

َُْر َوَلْم َعْنُه, َحِدْيٌث َفُهَو ِفْعلن, َعَلى ُبِنَي ِبِه َمْفُعْوٌل :والرابع  َمَقوامَ  َفَقاَم ِبِه, َفَعَل َمْن َتْذ
 . الَفاِعِل

 .(19)الّلْفِظ" ِفْي ِبالَفاِعِل ُمَشبٌَّه :واخلامس

ُِ االْسوَم امَلْرُفوْواَ   َوَقْد َّ       َعدَّ اْبُن السَّرَّا ََ َوَأّتَواِتووَها( َوبواِب )ِإ ََوا ِفوْي َبواِب )
 ِفويْ  ِبالَفاِعولِ  املووُوَشبَُّه َوُهَو :اخَلاِمِس َشْرُح َوَأَتَواِتوَها( ِمَن املَشبََّهاِت َبالَفاِعِل, َيُقوُل:"

ََ)  ِمْنُه اْرَتَفَع َضْرٌب: ْرَبْيِنَض َعَلى ِبالَفاِعِل املووُوَشبَُّه:  الّلْفِظ  َوَضوْربٌ ( َوَأَتَواِتوَها ِبَكا
ََ) ُشبَِّهْت ِبُحُرْوٍا اْرَتَفَع آَتُر  .(20)" "(ِبَكا

ُِ ِفْي َجْعِل املَشبَِّه ِبالَفاِعِل ِفْي ِقْسَمْيِن َفَقْط, َوُهَما   َوَقْد َتاَبَع اْبُن ِجنِّيٍّ اْبَن السَّرَّا
ََ َوَأ ََا َّ َوَأَتَواِتوَها, َيقوُل:"اْسُم  اَلَمْرُفوَعوِة:   اأَلْسوَماءِ  َمْعِرَفوةِ  َبوابُ  َتَواِتوهَوا, َوَتَبُر ِإ

 َعْنوُه,  َحوِدْيِ ا  الِفْعولُ  ُجِعَل َوَمْفُعْوٌل ُمْبَتَدٍأ, َوَفاِعٌل, َوَتَبُر ُمْبَتَدٌأ, َأْضرٍب: َتْمَسُة َوِهَي
َِ: َوُهَو الّلْفِظ, ِفْي ِبالَفاِعِل بٌَّهَوم َش َفاِعُلُه, مْل ُيَسمَّ َما َوُهَو ََ اْسُم ِقْسَما ََا  َوَأَتَواَتَهوا(  )

َّ  .(21)وَأَتَواِتوَها(" َوَأْتَبُار )ِإ

ََ َنْوع وا ِإالَّ َأنَّوُه    َِ ُوِعْشُرو َّ املرفوَعاِت اْثَنا ََر َأ َّ اخَلَلَيَل َقْد َذ َوَعَلى الرَّْغِم ِمْن َأ
َُْر ُمصَطَلَح ََ اثناَ َوالرَّْفُع الرَّْفِع: ُوُجْوُه التَّْشبْيَه ِبالَفاِعِل, َيُقوُل:" َلْم َيْذ  . َوْجه ا َوِعْشُرْو

ََْر مْل َوَما الَفاِعُل,  ََ َواْسُم َوَتَبُرُه, َواملْبَتَدُأ, َفاِعُلُه, ُيْذ ََا  َوَتَبورُ  َوَأَتَواِتوهوَوا(,  )
)َّ َُ  الصِّوَفِة,  َوَتَبورُ  ُد,املفورَ  َوالنَِّداُء ُمْذ, َبْعَد َوَما )ِإ  َعَلوى  َواَبْمولُ  النَّامِلوِا,  َوُفْقوَدا
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ََ  ِإَذا َوَحتَّى َوَما, َوَمْن اّلِذْي َوَتَبُر َوالتَّْحِقْيُا, واِبِكاِيُة, والِبْنَيُة, اَلَمْوِضع,  الِفْعولُ  ََوا
 َبَهووْل َوالرَّْفووُع ْفووِي,النَّ َوَشووْكُل املْسووَتْأَنُف, ,والِفْعووُل َوالصَّووْرُا َوالَقَسووُم, َواِقع ووا,

 .(22)َوَأَتَواِتوَها"

ًٍَا َوَرَد ِفْي  ََ َعْبُد الَقاِهِر اُوْرَجاِنيُّ َقْد َأَشاَر ِفْي َنصٍّ مْقَت ََا ََِتاِبوِه )اوَموِل(   َو
َّ َن: الَفاِعِليَُّة, َفالرَّْفُع للَفاِعِل, َوالنَّْصِإَلى َأ ُا للمْفُعْوِل, :" الكالَم َمَداُرُه َعَلى َثالَثِة َمَعا

َُ ِمْن َهِذِه اأَلْقَساِم َفمْحُمْوٌل َعَلْيَها, َوَلْيَس ِبَأمْلولن, َفواْمُمْوُل    َواورُّ لإِلَضاَفِة, َوَما َتَر
َّ َوَأَتَواِتوَها, َواْمُمْوُل َعَلى  ََ َوَأَتَواِتوَها, َوَتَبُر ِإ ََا َعَلى الَفاِعِل املْبَتَدُأ َواخَلَبُر, َواْسُم 

َُ"ا َّ, َواَباُل, َوالتَّْمِيْي ََ, َواْسُم ِإ ََا َفَقْد َأَشاَر ِفْي َهَذا النَّصِّ ِإَلى الورَّْبِط   (23)ملْفُعْوِل َتَبُر 
ََِة اإِلْعَراِبيَِّة َواملْعَنى النَّْحِويِّ  . َبْيَن اَبَر

ََالَم َعْبِد الَقاِهِر اُوْرَجاِنيِّ َوَطوَّ ََّخْمَشِريُّ  َرُه, َوَزاَد َعوَدَد املَشوبََّهاِت,   َوَقْد أَتَذ ال
َعَلَم الَفاِعليَِّة, َفالَفاِعُل ُهَو األمْلُل ِفي الرَّْفِع, َوَبِقيَُّة امْلْرُفْوعات ُمَشبََّهٌة ِبِه,  َفَجَعَل الرَّْفَع

ََّ اَبواَل,         ََ, َوالتَّْم َأمَّا النَّْصوُا َفَقوْد َجَعلوُه َعَلوَم امَلْفعْوِليَّوِة, َفُهوَو َيورى َأ  َواملْسوَتِْنى  ِيْيو
ََ(, َواالْسَم َباِب ِفْي َواخَلَبَر املْنُصْوَب, ََا َّ(, َباِب ِفْي )  ِلَنْفويِ  الَِّتويْ  ِبوال  َواملْنُصْوَب )ِإ

 . ِباملْفُعْوِل َوُمَشبَّهاٌت ِبِه ُمْلَحَقاٌت ِبَلْيَس املَشبََّهَتْيِن َو)ال( )َما(, َوَتَبَر اِوْنِس,

ُْ املْفُعْوَل َوُنالِحُظ َأنَُّه َلُه  َواملْفُعْوَل َمَعُه, َواملْفُعْوَل ِفْيِه, َواملْفُعْوَل املْطَلَا, َلْم ُيْدِر
ِلَأنَّوُه َيْأُتوُذ ِبوَرأِي الَبْصوِريِّْيِن ِفوْي      ؛ ِفْي املَشبََّهاِت ِباملْفُعْوِل, َبْل َجَعَلَها َأمْلوًلا َواملْفُعولِ  

 . , ِتالًفا للُكْوِفيِّْيَن(24)َوَمَعُه َوِفْيِه, َوَلُه, ِبِه, َوَمْفُعْولن ُمْطَلان, لنَمْفُعْو ِإَلي اْنِقَساِم املْفُعْوِل

 َوالنَّْصوُا,  الرَّْفوُع,  ِهويَ  اإِلْعوَرابِ  أمَّا اَورُّ َفَيراُه َعَلَم اإِلَضاَفِة, َيُقووُل:" ُوُجوْوهُ  
َُلُّ َواّورُّ,  َلوْيسَ  َواِحودٌ  َوالَفاَعولُ  الَفاِعِليَِّة, َعَلُم ْفُعَفالرَّ َمْعن ى, َعَلى َعَلٌم ِمْنَها َواِحٍد َو

َّ َوَتَبُر َوَتَبُرُه, املْبَتَدُأ, َوَأمَّا ِإلَّا, ََ  َواْسُم اِوْنِس, ِلَنْفِي الََّتْي َو)ال( َوَأَتَواِتوَها(, )ِإ ََوا ( 
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 َسوِبْيلِ  َعَلوى  ِبالَفاِعولِ  َقواتٌ َفُمْلَح ِبَلوْيسَ  املشَّوبََّهَتْينِ  َو)ال( )َموا(,  َواْسومُ  َوأَتَواتِوَها(,
َََذِلَك التَّْشِبْيِه, املْطَلوُا,   املْفُعوْولُ  َتْمَسوُة َأْضوُرٍب:   واملْفُعْوُل املْفُعْوِليَِّة, َعَلُم النَّْصُا َو

 . َلُه َواملْفُعْوُل َمَعُه, َواملْفُعْوُل ِفْيِه, َواملْفُعْوُل واملْفُعْوُل ِبِه,

ََ(, َواالْسُم َباِب ِفْي َواخَلَبُر املْنُصْوُب, َواملْسَتِْنى َُ,َوالتَّْمِيْي َواَباُل, ََا  َباِب ِفْي )
,)َّ  ُمْلَحَقواتٌ  ِبَلوْيسَ  املَشبََّهَتْيِن َو)ال( )َما(, َوَتَبُر اِوْنِس, ِلَنْفِي الَِّتْي ِبال َواملْنُصْوُب )ِإ

 .(25)اإِلَضاَفِة " َعَلُم َواَورُّ ِباملْفُعْوِل,

َّ َََشِرّيَفال َوسََّع ُمْصَطَلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل, ِلَيْشَمل َبِقيََّة املْرُفْوعواِت الَِّتوي َلوْم     ْم
َُلَِّها  ُِ َواْبُن ِجنِّيٍّ واُوْرَجاِنيُّ ِبالَفاِعِل, َحْيُث َأْطَلَقُه َعَلى امَلْرفوعاِت  ُيَشبِّْهَها اْبُن السَّرَّا

ََّ الرَّْفوَع َعلوُم الَفاِعِليَّوِة, و النَّْصوَا َعَلوُم        ِفي اومِل االمِسيَِّة, اْن ِطالًقا ِمْن َرْأِيوِه ِفوْي َأ
 )َموا(,  َواْسومَ  اِووْنِس,  ِلَنْفويِ  الََّتويْ  امَلفعْوِليَِّة, َواَورَّ َعَلُم اإِلّضاَفِة, َفَأَضاَا َتَبوَر )ال( 

َِْناِء َناِئووِا الَفاِعووِل َوَتَواِبووِع  ِبَلووْيَس, ِإَلووى املَشووبََّهاِت ِبال امُلشَّووبََّهَتْيِن َو)ال( َفاِعووِل, ِباْسووِت
 . املرُفْوعاِت

َُلُّ َواَورُّ, َوالنَّْصُا, الرَّْفُع, ِهَي اإِلْعَراِب ُوُجْوِه َيُقوُل:"  َعَلى َعَلٌم ِمْنَها َواِحٍد َو
َّ َوَتَبورُ  َوَتَبوُرَه,  امُلْبَتوَدأُ  َأمَّاَو ِإلَّا, َلْيَس َواِحٌد َوالَفاَعُل َعَلُم الَفاِعِلّيِة, َفالرَّْفُع َمْعن ى,  )ِإ

ََ  َواْسومُ  اِوْنِس, ِلَنْفِي اّلِتي َو)ال( َوَأَتَواتِوَها(, ََوا  و)ال( )َموا(  واْسومُ  َوَأَتَواتوِوها(,  )
 .(26)التَّْشِبِيِه" َسِبْيِل َعَلى ِبالَفاَعِل َفُمْلَحَقاٌت ِبَلْيَس املَشبََّهَتْيِن

 َعَلومُ : والنَّْصواُ , الَفاِعِلّيِة َعَلُم: فالّرْفُع اَباِجِا ِفي ّذِلك, َيُقوُل:" َوَقد َتَبَعُه اْبُن
ََِتاِبوِه   (27)اإِلَضاَفِة" َعَلُم: واورُّ, امَلْفُعْوِلّيِة َُر ُمْصَطَلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ِفْي  ِإالَّ َأنَُّه َلْم َيذ

 . )الَكاِفَية(
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َُ امُلْبَتوَدَأ,        َفَقْد َأمَّا اْبُن َماِلٍك ََْشوِريَّ َواْبوَن اَباِجوِا, َحْيوُث َأْتوَر ََّم َتاَلَف ال
َواخَلَبَر, َوَناِئَا الَفاِعِل ِمن امُلَشّبهاِت ِبالفاِعِل, ِلَأنَُّه َيَراَها َأمْلًلا, َوِلَهَذا َفُهوو ُيَتواِبُع اْبوَن    

َّ امُلَشبََّهاِت ِبالَفاِع ُِ َواْبَن ِجِنيٍّ ِفي أ َّ(,      ِلالسَّرَّا ََ( َوَتَبوِر )ِإ ََوا َمْحُصْوَرٌة ِفوْي اْسوِم )
ًِا" ِبِه َشِبْيٌه َأْو َناِئُبُه, َأْو َفاِعٌل, َأْو َوَتَبٌر, ُمْبَتَدٌأ, َوِهَي للُعْمَدِة, َيُقْوُل: "َفالرَّْفُع  .(28)َلْف

َواخَلَبوِر َأمْلوَلْيِن, َلِكنَّوُه     َأّما اْبُن ُعْصُفْورن َفَقْد َتاَبَع َمْن َذَهُبووا ِإَلوى َجْعوِل املْبَتوَدأِ    
َتاَلَفُهم, ِإْذ َأْدَتل َناِئَا الَفاِعِل, والتَّواِبَع ِلَمْرُفووان ِمون َعْطوٍف َوَبوَدلن ِفوْي املَشوبََّهاِت        

َْ ََ ِبالَفاِعِل, َيُقوُل: "َفِإ َُْلوو  َفال َمْرُفْوع ا ََا َْ ِمونْ  َي ََ  َأ  َأْو ُمْبَتوَدٍأ,  َتَبورَ  َأْو ُمْبَتوَدًأ,  َيُكوْو
َّ(, َتَبورُ  ُهَو ِبالَفاَعِل َوامُلَشبَُّه ِبالَفاِعِل, ُمَشبَّه ا َأْو َفاِعًلا, ََ  واْسومُ  )إ ََوا  َوَأَتَواِتووَها(,  )
 .(29)َتاملَّة" َبَدلن َأْو َعْطٍف ِمْن َوالتَّاَبُع َفاَعُلُه, ُيَسمَّ مْل اّلِذْي َوامَلْفُعْوُل )ما(, َواْسُم

امن املْرُفْوعاِت َعَشَرًة, َوَلِكنََّه َلْم َيَتَطرَّْق للتَّْشِبْيِه ِبالِفاِعِل, َوِهَي َوَقْد َجَعل اْبُن ِهَش
ََ َوَأَتَواِتَهوا,     ََوا َعَلى التَّْرِتْيِا, الَفاِعُل, َوَناِئُا الَفاِعِل, َواملْبَتَدُأ, َوَتَبُر املْبَتَدِأ, َواْسوُم 

َّ َوَأَتَواِتَها, َوَتَبوُر  َوَأْسَماُء َأْفَعاِل املَقاَرَبِة, َواْسُم ا َبُرْوِا الَعاِمَلِة َعَمَل َلْيَس, َوَتَبُر ِإ
ًَاِرُا الَِّذي َلْم َيْسِبْقُه َنامِلٌا َوال َجاِزٌم  .(30)ال النَّاِفَيِة للِجْنِس, َوامل

ََ مَشبٌَّه ِبا َأمَّا اَوْوَجِريُّ ََا َّ اْسَم  ََر َأ لَفاِعل, َيُقْوُل: َشاِرُح ُشُذْوِر الذََّهِا َفَقْد َذ
ََ) َرَفَعْتُه َما املْرُفْوَعاِت "َتاِمُس  .(31)" اْسَمَها َوُيَسمَّى, ِبالَفاِعِل َتْشِبْيه ا, َوَأَتَواُتَها( ََا

 َوَسُنَفصُِّل الَقْوَل ِفْي امُلَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل ِفْي مَباِحَث َثالَثٍة َعَلى النَّْحِو التَّاِلي:

 ِف َوالتَّْعِلْيِل َوالشَّْرِح.: التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ُمْصَطَلًحا ِمْن ُمْصَطَلَحاِت الَوْصاملْبَحُث اأَلوَُّل

ََ ُمْصَطَلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ُمْصَطَلح ا ِمْن ُمْصَطَلَحاِت الَومْلِف  اْسَتْعَمَل النَّْحِوُيْو
 يَّة َعَلى النَّْحِو التَّاِلي:َوالتَّْعِلْيِل ِفْي َعَدٍد ِمْن اأَلْبَواِب النَّْحِو
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 ُفْوُع )َكاَن َوَأَخواِتَها(.َأَواًل: َمْر

ََ َوَأَتَواِتوَها( َتْدُتُل َعَلوى اُوْمَلوِة االْسوِميَِّة,     ََا ( َّ ََ َأ يرى النَّْحوّيوَ الَبْصرّيو
َبَر املْبَتَدأ, َوُيَسومَّى تَبَرَهوا,   فَتْرَفُع امُلْبَتَدَأ, َوُيَسمَّى اْسَمَها, َتْشِبْيه ا بالَفاِعِل, وَتْنِصُا َت

":ُِ ََ  َموا  َبَها َفَرَفُعوا َوَتَبِرِه, امْلبَتَدِأ َعَلى َفَأْدَتُلْوَها َتْشِبْيه ا ِبامَلْفُعْوِل, َيُقوُل اْبُن السَّرَّا  ََوا
ََ:  َفَقاُلوا ِبامَلْفُعوِل, َتْشِبْيه ا اخَلَبَر بَها َوَنَصُبوا َبالَفاَعِل, َتْشِبْيه ا ُمْبَتَدًأ  َأَتواَك,  اهلِل َعْبُد ََا
 الدَّاِتَلوةِ  اأَلْفَعوالِ  َبوابُ  َهوَذا  َوَيُقوُل اْبُن ِهَشامن:" (32)َأَتاَك" اهلِل َعْبُد َضَرَب:  َقاُلوا َََما

 َتْشِبْيه ا َتْبَرُه ُاَوَتْنِص, َوُيَسمَّى اْسَمَها, ِبالَفاِعِل َتْشِبْيه ا املْبَتَدَأ َواخَلَبِر, َفرْتَفُع املْبَتَدِأ َعَلى
 .(33)َتَبَرَها" َوُيَسمَّى, ِباملْفُعْوِل

ََ َوَأَتواِتووَها( ُمَشوبٌَّه       ََوا َّ َمْرُفووَا ) ََ ِبَأ َّ الَِّذي َجَعَل النَّْحوّيْيَن َيُقوُلو َوَيْبُدو َأ
َّ ا  ََ َأ أَلمْلوَل ِفوي العَموِل ِلألْفَعواِل     ِبالَفاِعِل, َوَمْنُصْوَبَها ُمَشبٌَّه ِبامَلْفُعول, ُهَو َأنَُّهم َيورو

ََوو) َضَرَب, َوَأََل, َوَقَتَل(, َيُقوُل السِّْيَراِفّي:"  (34)لأَلْفَعواِل"  اأَلمْلِل ِفْي الَعَمُل اَبِقْيِقيَِّة, 
 ,ِِ ََ َوَأَتواُتَها( َدالًَّة َعَلى اأَلْزِمَنِة, وَمْسُلْوَبَة الدَّالَلِة َعَلى اَبوَد ََا ََاَنْت ) َوَغْيوَر   َوَلمَّا 

ََ( َتْشِبْيه ا بوووو)َضَرَب(, َوُرِفَع املْبَتَدُأ  ََا ُمَؤثَِّرٍة ِفيما َبْعَدَها ِمْن اأَلْسَماِء, َفإنَُّهم َأعَمُلْوا )
 َإَلوى  َيَتَعودَّى  َموا  َوِمْنَهوا  َتْشِبْيه ا ِبالَفاِعل, َوُنِصَا اخَلَبُر َتْشِبْيه ا ِبامَلْفُعوِل, َيُقووُل امُلَبورُِّد:"  

 ِفويْ  َوَلِكنََّهوا , َحِقْيِقيًَّة َأْفَعاًلا َوَلْيَسْت, َواِحٍد ِلَشيٍء ِفْيِه َوامَلْفُعوِل الَفاِعِل َواْسُم ْفُعْولن,َم
َِ َن َوَدَتَلْت, اأَلْفَعاِل َوْز َّ َََما؛ َواخَلَبِر االْبِتَداِء َعَلى ِلَمَعا  ُهَما ِإنََّما )َهَنْنُت( َمْفُعْوَلْي َأ

ََ: َقْوُلَك َوَذِلَك َوَتَبٌر, اْبِتَداٌء ََوَذِلكَ  َفَتوى,  َيوا  َهِرَيًفا اهلِل َعْبُد َوَأْمَسى, َأَتاَك َزْيٌد ََا  و
َّ اَبِقْيِقيِّ للِفْعِل ُمَفاَرَقُتَها َفَأمَّا ويقول ابن السراُ:" (35)َوَماَداَم", َوَماَزاَل, َلْيَس  الِفْعَل َفِإ

َن, ىَمْعن  َعَلى َيُدلُّ اَبِقْيِقيَّ ًَى َما َعَلى َيُدلُّ )َضَرَب(: َقْوِلَك َنْحَو َوَزَما َِ  ِمْن َم ََّموا  ال
َّْرِب َوَعَلى ََ( ِفْيِه, الَواِقِع ال ََا ًَى َما َعَلى َيُدلُّ ِإنََّما َو) َِ ِمْن َم ََّما َُ)َو َفَقْط, ال ( َيُكْو

َِ, ِمْن ِفْيِه ّأْنَت َما َعَلى َتُدلُّ ََّما َن َعَلى َتُدلُّ َفِهَي َيْأِتي, َما َوَعَلى ال  َفَأْدَتُلْوَها َفَقْط, َزَما
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ََ َما ِبَها َفَرَفُعوا َوَتَبِرِه, املْبَتَدِأ َعَلى  َتْشوِبْيه ا  اخَلَبَر ِبَها َوَنَصُبوا ِبالَفاِعِل, َتْشِبْيه ا ُمْبَتَدًأ ََا
ِِيٌّ, َتْشِبْيٌه ,َفَهَذا,,,... ِباملْفُعْوِل ََِِْير ا َلْف ََ َما و  ِفْي َأْشَبَهُه ِإَذا الشَّْيِء َعَمَل الشَّْيَء ُيْعِمُلْو
َْ اللَّْفِظ,  .(36)املْعَنى" ِفْي ِمَِْلُه َلْم َيُكْن َوِإ

ََ َوأَتَواِتووَها( َأْفعواٌل ُمَشوبََّهٌة ِباألْفعواِل          ََوا ( ََّ ََ ّأ َفُجْمهوُر ُنَحواِة الَبْصوَرِة َيوَرْو
َِْيوا )َضوَرَب َزْيوٌد    اَبِقْيقيَِّة َك)َضَرب(, ِوهَل ََ َزْيٌد َقاِئم ا( َعَلى َتْر ََا َِْيَا ) َذا َقاُسوا َتْر

 . َعْمر ا(

َّ َمْرُفوَعَهوا ال ُيَسومَّى    ِِيٌَّة ِمْن ِجَهِة الرَّْفِع, َوِلَهَذا َفِإ َوامُلَشاَبَهُة ِعْنَدُهم ُمَشاَبَهٌة َلْف
 َفاِعًلوا  بوِوَها  امَلْرُفوْواُ  َيِصوْيرُ  َوال ْوُل اْبوُن َيِعوْيَش:"  , َيُقو (37)َفاِعًلا ِعنَد َجماِهْيِر النَّْحِويِّْيَن

ََ : َنْحووِ  ِفْي َوَذِلَك, َحِقْيَقًة َمْفُعوًلا امَلْنُصْوُب َوال, َحِقْيَقًة َّ َتوَرى  َأال, َقاِئم وا  َزْيودٌ  ََوا  َأ
 َذِلوكَ  َوِإنََّموا , ِفْعولٌ  ِبِه َوَقَع وٌلَمْفُع )َقاِئم ا( َوال, ِفْعٌل ِمْنُه َوَقَع َبَفاِعلن َلْيَس َهُهَنا )زيٌد(
ِِّي" التَّْشِبْيِه َسِبْيِل َعَلى ُِ الَبْصوِريِّْيَن َأْفَعواَل الِعَبواَرةِ      (38)اللَّْف َيقوْوُل   ’ِوهَلَذا َسومَّاَها َبْعو

ََ( َوَأمَّا اأَلْنَباِري:" ََا َِ  َعَلوى  َيُدلُّ َبْل؛ َحَقْيِقيًّا ِفْعًلا َفَلْيَس ) ََّموا ِِ  َعونْ  رَِّداَلو  ال , اَبوَد
؛ ِبواملْفُعولِ  ُمّشوبَّهٌ  ِبوهِ  َواملْنُصْوُب ِبالِفاِعِل, ُمَشبٌَّه ِبِه َفامَلْرُفوُا, الِعَبارِة ِفْعَل ُيَسمَّى َوِلَهَذا
 .(39)َتَبر ا" َوامَلْنُصوُب, اْسم ا امَلْرُفْوُا ُسّمَي َفِلَهَذا

َّاِهُر َوامَلْشُهْوُر ِعنَد  َّ ُهنواَك َشوبه ا    َوَهَذا ُهَو ال ََ َأ َجْمُهْوِر الَبْصِرّيْيَن, َفُهْم َيورو
ِِيًّا بْيَن اال ََ( ِمْن َحْيُث اباَلوُة اإِلْعرَاِبيَّوُة, َوِهوَي    ْسَمْيِن امَلْرُفْوَعنِي ِبوَلْف ََا ) َضَرب( َو )

ََ اإِلْسوَناَد َقاِئم وا َبوْيَن امَلْبَتوَدِأ وَ      ََ(     الرَّْفُع, َوِلَذا َفإنَّهم َيْجعُلوو ََوا اخَلَبوِر, َوَلوْيَس َبوْيَن )
 اْسوَمَها  َوُيَسمَّى, ِبالِفاِعِل َتْشِبْيه ا املْبَتَدَأ َفَتْرَفُع"َوَمرفوعَها, َيُقْوُل الّشْيُخ َتاِلٌد اأَلْزَهِريُّ:" 

, َحَقْيَقوةً  َرَهوا َتَب َوُيَسومَّى , ِبوامَلْفُعْولِ  َتْشوِبْيه ا  َتَبوَرهُ  َوَتْنِصواُ , َمَجاز ا َوَفاَعَلَها, َحِقْيَقًة
 َهَذا, َعْمر ا َزْيٌد َضَرَب: ََو, ِلَواِحٍد امَلتَعدِّي التَّامِّ ِبالِفْعِل ُشبَِّهْت ِلَأنََّها؛ َمَجاز ا َوَمْفُعْوهَلا

 .(40)" الَبْصِريِّْيَن َمْذَهُا
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ََ َوَأَتَواِتَها( َموا للَفاِعوِل ِموْن َأْحَكوامن بِ     ََا َنواء  َعَلوى َهوِذِه    َوِلَهَذا َيْأُتُذ َمْرُفوُا )
   ":ََ  َنوصَّ  املَشاَبَهِة للَفاِعِل, َفال َيُجوُز ّحْذُفه ال اْقِتَصار ا, َوال اْتِتَصار ا, َيقوْوُل َأُبوْو َحيَّوا

ََ  اْسومِ  َحوْذاُ  َيُجووزُ  ال َأنَّوهُ  َعَلوى  ّأمْلَحاُبَنا ََوا  ال َتَبِرَهوا  َحوْذاُ  َوال َوَأَتَواِتَهوا(,  )
 (41)الَفاِعَل, والَفاِعوُل ال ُيْحوَذُا "   ُيْشِبُه َفِلَأنَُّه اْسِمَها َأمَّا َحْذُا ر ا,اْقِتَصا َوال اْتِتَصار ا

ً ا َتْقِدْيُمُه َعَلى ِفْعِلِه َتْشِبْيه ا ِبالَفاِعِل, ِبَالِا املْنصووِب, َفِإنَّوُه َيُجووُز     ََما ال َيُجْوُز َأْي
ََّتْشِبْيه ا ِبامَلْفُعوِل, َيقوُل اْبُن الَورَّاِق:"  , ِبالَفاِعِل ُمَشبٌَّه اْلَأْفَعاَل َهِذِه ِفْي اْلَمْرُفوَا اِلاْسَم ِإ

َََبر َْ َيُجوُز َأنَُّه اْلَمْفُعوِل َشْرِط َوِمْن, َباملْفُعوِل ُمَشبٌَّه َواْل , َواْلِفْعول  اْلَفاِعِل َعَلى يَتَقدََّم َأ
َََبورِ  َتْقوِديمَ  َجوَّْزَناَف, ....اْلِفْعِل, َعَلى اْلَفاِعِل َتْقِديُم جيْوُز َوَلا  َتْشوِبيه ا  اْلِفْعولِ  َعَلوى  اْل

 .(42)اْلَفاِعِل" َتْقِديِم ِمْن اْمَتنْعَنا َََما, اِلاْسِم َتْقِديِم ِمْن َواْمَتَنْعَنا, ِباملْفُعوالِت

ًَُهم َتاَلَف َما َذَهَا ِإَلْيِه اُوْمُهوُر, َحْيُث َعدََّها َأْفَعاًلا َحِقْي ِقيًَّة, وَجَعوَل  َلِكنَّ َبْع
ََ( واالْسِم املْرُفوِا, َوأْبْرُز َمْن َذَهَا َهَذا املوْذَهَا ُهوَو ِسوْيَبَوْيِه,     ََا اإِلْسَناَد َقاِئم ا َبْين )
ًََرَب, َوَمُرُفْوَعَها فَاِعًلا, وَمْنُصوَبَها َمْفُعْوًلا, َيُقْوُل: "َهوَذا  ََ ََ( ِفْعًلا ُمَؤثِّر ا  ََا  َحْيُث َعدَّ )

 ِلَشوْيءٍ  ِفْيِه َواملْفُعْوِل الَفاِعِل َواْسُم املْفُعْوِل, ِإَلى الَفاِعِل اْسَم َيَتَعدَّى الَِّذْي الِفْعِل َباُب
ََِر َثمَّ َفِمْن َواِحٍد, ََْر َومْل ِحَدِتِه, َعَلى ُذ  َعَلوى  االْقِتَصوارُ  ِفْيوهِ  َيُجوْوزُ  َوال اأَلوَِّل, َمَع ُيْذ

َْ مْل َََما الَفاِعِل, َّ؛ األوَِّل املْفُعْوِل َعَلى االْقِتَصاُر َهَنْنُت ِفْي َيُج ُِ ِفْي َحاَلَك ِلَأ  االْحِتَيا
ُِ  ِفْي َََحاِلِك َهُهَنا اآلَتَر ِإَلى َْ َلوكَ  َوَسوُنَبيِّنُ  َثمَّوَة,  ِإَلْيوهِ  االِحِتَيوا  َوَذِلوكَ  اهلُل, َشواءَ  ِإ

ََ, َقْوُلَك: َُ, ََا ََ  َوَما ْيَس,َوَل َوَماَداَم, َومَلاَر, َوَيُكْو  ال موِومَّا  اِلفْعولِ  ِمونْ  َنْحوَوُهنَّ  ََوا
ََ َتُقْوُل: اخَلَبِر, َعِن َيْسَتْغِني َْ َأَرْدَت َفإنَّموا  َأَتواَك,  اهلِل َعْبودُ  ََا َِْبورَ  َأ  اأُلتووَِّة,  َعونْ  ُت

ََ َوَأْدَتْلَت ًَى, ِفْيَما َذِلَك ِلَتْجَعَل؛ ََا ََْرَت َم ََورْ  َََموا  اأَلوََّل, َوَذ  اأَلوََّل املْفُعوْولَ  َتَذ
َْ َهَنْنَت, ِمْن ََ ُقْلَت: ِشْئَت َوِإ  َذِلوكَ  َفَعْلَت َََما َوَأتَّْرَت, َفَقدَّْمَت, اهلِل, َعْبُد َأَتاَك ََا
َّ ِإالَّ ضَرَب, ِفْي َََحاِلِه ِفْيِه َوالتَّْأِتْيِر التَّْقِدْيِم َوَحاُل ِمُِْلُه, ِفْعٌل أَلنَُّه؛ َضَرَب ِفِي  اْسَم َأ
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َََما َوَتُقْوُل: َواِحٍد, ِلَشْيٍء ِفْيِه َواملْفُعْوِل الَفاِعِل  مْل َإَذا َوَتُقْوُل: َضَرْبَناُهم, َتُقْوُل: َُنَّاُهم, 
ًِْرْبوُهم مْل ِإَذا َتُقْوُل: َََما َيُكْوُنُهم, َذا فَمْن َنُكْنُهم ًِْربوُوُهم"  َفَمْن َن َوَقوْد َتواَبَع َأُبوو     (43)َي

َِ َمْرُفْوِعَها ُمْسَند ا ِإِلْيِه, ِإلَّا أنَُّهالَبَقا ََْو ًََرَب, َوِفْي  ََ ََْوِنوَها ِفْعًلا   ِء الُعْكُبِريُّ ِسْيَبَوْيِه ِفْي 
 ِلَأّنوَوها ؛ َعِمَلوتْ  اْلَحِقيِقويِّ َيُقووُل:" وإاَّوا    ِبالِفاِعولِ  ُمَشبَّه ا َلْم َيْجَعْلُه َفاِعًلا, وَلِكْن َجَعَلُه

؛ َوَنَصوَبتْ  َرَفَعوتْ  َوإنَّموا  ,(َهَنْنوت ) َفَأْشَبَهْت اْلُجْمَلِة, َمْعَنى ِفْي ُمَؤثَِّرٌة َتَصرَِّفٌةُم َأْفَعاٌل
 ِبالِفاِعووِل ُمَشوبَّه  ِإَلْيوهِ  ُتْسوَندُ  َفَمووا اْلَأْفَعوال,  َََسواِئر  ِإَلْيوهِ  ُتْسووَنُد اْسومن  ِإَلوى  َتْفَتقورُ  َلَأنَّهوا 

 .(44)اْلَحِقيِقيِّ"

ََ َواَتَواِتَهوا( ُمْسوَند ا إَلْيوِه,        أمَّا اَووَجريُّ ََوا َفَقْد َتِبَع ِسْيَبَوْيِه ِفْي َعودِّ َمرُفوِوِا )
َََر َيُقوُل:" َّ َفَذ  َإَلْيوهِ  ُمْسوَندٍ  َمْن َلَها َفالُبدَّ ُمْسَنَدٌة, َأَبد ا َلَأنََّها َوَذِلَك؛ َتْرَفُع ََلََّها اأَلْفَعاَل َأ

, َلُه ُبِنَي ِفْيَما الَفاِعُل ِإمَّا ِإِلْيِه ِهَي الّطَرَفْيِن, َواملْسَنَدُة َتَحّقِا َعَلى ِداإِلْسَنا َتَوّقِف َضُرْوَرَة
 َو( َزْيودٌ  ُضوِربَ ) ََوووو , َلوهُ  الِفْعُل ُبِنَي ِفْيَما َناِئُبُه َأْو ,(َعْمٌرو َماَت) َو( َزْيٌد َقَعَد) ََووو

ََ) َمْرُفْوُا َوُهَو, ِبالَفاِعِل امُلَشبَُّه َأْو ,(َعْمٌرو ُقِتَل) ََ َنْحَو:, َوَأَتَواِتَها( ََا  َقاِئم وا,  َزْيودٌ  ََا
 .(45)ُمِقْيم ا" َزْيٌد َوَأْمَسى

َِْدُمْوَ ُمْصَطَلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ِفْي َمْرُفوْوِا   َّ الَبْصِريِّْيَن َيْسَت ًُِح ِممَّا َسَبَا َأ َيتَّ
ََ َوَأَتَواِتَها( ِلَغْرِض َو ََا َِ ِبوِه   ) ًَاِحِه, َوال َيْقُصوُدْو مْلِف الَباِب النَّْحِويِّ َوَشْرِحَه, َوِإْي

َُ ِأنََّه َيْجوِري عَ  ِِيٌَّة َشْكِليٌَّة, َواملْقُصْوُد ِمْنَها َبَيا َلوى  اإِلْعَراَب, َفاملَشاَبَهُة َبْيَنُهَما ُمَشاَبَهٌة َلْف
ََ( َما َيْجِري َعلى الَفاِعل ِمْن ا ََا أَلْحَكاَم النَّْحِويََّة, َوَذِلَك ِبَسَبِا املَشاَبَهِة ِموْن  َمْرُفْوِا )

ََ َبْعَد ِفْعلن َِ, َيْأِتَيا َِ َمْرُفْوَعا  . َحْيُث الشَّْكُل َوالصُّْوَرُة, َفِكالُهَما اْسَما

َّ ِمِن اآلثار املرتتَِّبِة َعَلى َتْشِبْيِه َمْرُفْوِا ََ َنَبيَِّن َأ ََ( َبالَفاِعوِل   وَلَعلَّ ِمْن املِفْيِد َأ ََا (
 َعَدد ا ِمْن األُمْوِر:
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ََْشِريُّ  أوَّاًل: ََّم ََ( ِفْي َتْرِتيِا اأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة, َفال ََا َِْهُر َأَثُر َتَشْبيِه النَُّحاِة ِلمْرُفْوِا ) َي
ََ الَفاِعَل َأمْلَل املْرُفْوعاِت, والَبِقيَُّة مُش َِ َيَرَيا بََّهٌة ِبِه َوَمْحُمْوَلٌة َعَلْيِه, واْبُن اَباِجِا اللَذا

ََذا اأَلْمُر  َُ َتَبُرُه َمَع املْنُصْوَباِت, َو ََ َمَع املْرُفْوَعات, َعَلى ِحْيِن َيُكْو ََا َِ َمْرُفْوَا  ًَعا َي
َّ َوَما وال ًَْطرُُّه ِلمَعاَوِة الباِب ِفي َمْوِضَعْيِن.. ِفْي َمْرُفوِا ِإ  . اخل, َوَهَذا ُي

ََ َموا َيوَراُه         َأمَّا  ُِ, َواْبُن ِجِنويٍّ, واْبوُن َماِلوٍك, َوَغْيوُرُهم ِممَّوْن ال َيوَرْو اْبُن السَّرَّا
ََ املَبواِنَي     ََْشِريُّ َومْن َتاَبَعُه ِممَّن َوسَُّعوا َداِئَرَة املَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل, َفوِإنَُّهم َيَتَنواَوُلْو ََّم ال

ََ         الصَّْرِفيََّة املْرُفْوَعَة َواملْن َََكوا ََُة لالْبِتوَداِء  ُصوْوَبَة الَِّتوي َتوْدُتُل َعِلْيَهوا الَعَواِموُل النَّاِسو
ََ اَباَجِة ِإَلى َتَناُوِلِهَموا   َن َواِحٍد, ُدْو َّ َوَأَتَواِتَها, َوَهنَّ َوَأَتَواِتَها ِفي َمَكا َوَأَتَواِتَها, َوِإ

َْ ََّم َََما ُهَو اَباُل َلَدى ال َََما َأنََّنا َنِجُد َباَب الَفاِعِل ُمَتَقدِّم ا َعَلى ِفي َمْوِضَعْيِن,  َشِريِّ, 
ََْشِريِّ َواْبِن اَباِجِا, َعَلى ِحْيِن َنِجُد َباَب الَفاِعوِل َبَعوَد َبواِب     ََّم املْبَتَدِأ َواخَلِبِر ِعْنَد ال

 ... ٍك, َوَغْيِرِهماملْبَتَدِأ َواخَلَبِر ِعْنَد الَفاِرِسيِّ َواْبِن ِجنِّيٍّ,َ َواْبِن َماِل
ُِ النَُّحاِة لتقوية َرْأين َنْحوِويٍّ َعَلوى َآَتوَر,     َيِرُد ُمْصَطَلُح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ِعْنَد َثاني ا: َبْع

َِْناِء        َُ( ِفوْي االْسوِت َّ اْسوَم )َلوْيَس( َو )ال َيُكوْو َفَقْد َردُّوا َعَلى َمْن َزَعَم ِمْن النَّْحووّيْيَن َأ
َّ اْسَمُهَما ُمَشّبٌه ِبالَفاِعِل, َوالَفاِعوُل ال ُيْحوَذُا, َيقوْوُل:"   َمْحُذَو  ِإَلْيوهِ  َذَهواَ  َوَموا  ٌا, ِبَأ

َُ(  )ال َواْسومِ  َ)لْيَس( اْسِم َحْذِا ِمْن َوامُلَصّنُف الَبِسْيِط مَلاِحُا  ِلَأنَّوهُ ؛ َيُجووزُ  ال َيُكوْو
ََ( َباَب َأْعِني - الَباِب َهَذا َوَأْفَعاِل؛ ِبالَفاِعِل ُمَشبٌَّه ََا , َواِحودٍ  ِإَلوى  ِباملَتَعّدي ُمَشبََّهٌة - )
َّ َفَكَما  .(46)" اأَلْفَعاِل َهِذِه َأْسَماُء َفَكَذِلَك, َحْذُفُه َيُجوُز ال الَفاِعِل َأ
َِِر اأَلْب َثاِلِ ا: ََ ُمْصَطلَح التَّْشِبْيِه َأْحيان ا لالْتتَصاِر ِفْي ِذ َْدُم النَّْحِويُّو َواِب املْرُفْوَعِة, َيْسَت

ََ  َفاِعًلوا  الِكَسواِئيِّ َحْذُفوهُ   َوَموْذَهاُ  َيُقْوُل َناهُر اَوْيِش ِفْي َباِب التََّناُزِا:"  ُمَشوبَّه ا  َأْو ََوا
ََ َوَما ُحِمَل َعَلْيَهوا, َوَناِئوَا الَفاِعوِل     ََا ِبالَفاِعِل, َفَقْوُلُه: "َأْو ُمَشبَّه ا ِبالَفاِعِل َيْشَمَل اْسَم 

 .(47)" ِبَناء  َعلى َرأْيِه ِفي املَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل
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ََ ُمْصَطلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل للتَّْرِجْيِح َواالْتِتَيار َبوْيَن املوَذاِهِا    َراِبع ا: َِْدُم النَّْحِويُّْو ِيْسَت
":ََ َّنٍّ َباُب َوَأمَّا النَّْحِويَِّة, َيُقْوُل َأُبو َحيَّا  َقْوٌم َفَذَهَا الَّاِني, ِإَقاَمِة َجَواِز ِفْي واَفاْتَتَلُف ال

َّ؛ َتُجْوُز ال َأنَُّه ِإَلى َْ املْفُعْوَلْيِن ِلَأ َْ, َأْلوَبسَ  َنِكوَرَتْينِ  َأْو َمْعِرَفَتْيِن ََاَنا ِإ ََ  َوِإ  الَّواِني  ََوا
ََُِْر َمْعِرَفًة َواأَلوَُّل َنِكَرًة, َُ َما َفَأ ًَْمِر َتْقِدْيُم ََُمَفَيْل, ُمْشَتقًّا َيُكْو َّواِهرِ  َعَلى امل  َفَعَلوى , ال

 .(48) " ِبالَفاِعِل َأْشَبُه ِلَأنَُّه, امْلَبَتَدُأ َوُهَو, اأَلوَُّل ِإلَّا َيُقْوُم ال َهَذا

َََما ِف َتاِمس ا: ََ الشََّبَه ِبالَفاِعِل ِلَتْعِلْيِل اخُلُرْوُ َعْن اأَلمْلِل,  َِْدُم النَّْحِويُّْو ْي تْنِكْيوِر  َيْسَت
":ََ ََ( َوَتْعِرْيِف َتَبِرَها, َيُقْوُل َأُبْو ِحيَّا ََا  :الَقَطاِميِّ َوَقْوُل اْسِم )

 .(49)الَوَداَعا ِمْنِك َمْوِقٌف َيُك َوال ُضَباَعا َيا التََّفرُِّق َقْبَل ِقِفْي

ًَْطرًّا َوَلْيَس َْ َلُه ِإْذ؛ ُم  ِلَهوِذهِ  واَمسِّونُ  الَوَداَعوا,  ِمْنوكِ  َمْوِقِفِي َيُك َوال: َيُقْوَل َأ
َّ( َباِب ِفْي الشََّبُه َهَذا َحَمَل َوَقْد, ِباملْفُعْوِل َواملْنُصْوِب ِبالَفاِعِل, املْرُفْوِا َشَبُه َْ َعَلى )ِإ  َأ

 :الشَّاِعِر َََقْوِل, َمْعِرَفًة َنِكَرًة, َواخَلَبُر االْسُم ِفْيِه ُجِعَل
َّ َْ َحَرام ووووا َوِإ  ُمَجاِشووووع ا اََّأُسوووو َأ

 
ًَواِرمِ  الِكوِرامِ  الشُّمِّ ِبآِباِئَي   (51)"(50)اخَل

 
 

 االْسُم املْرُفْوِا ِفْي َباِب َأْفَعاِل املَقاَرَبِة:

ََ َوَأَتَواِتووَها (      ََوا ََِِْيٌر ِمن النَّْحِوّيْيَن )َعَسوى َوَأَتَواتِوهوَوا( َعَلوى)  ؛ َوَقْد َحَمَل 
 ِمونْ  ِفْعولٌ  َفُهووَ , )َعَسوى(  وأّما ْشِبيه ا ِبالَفاِعِل, َيُقوُل اْبُن َيِعْيَش:"َوِلَهَذا َفاْسُمَها َيرَتِفُع َت

ََ( َعَلى الَعَمِل يْف َمْحُموٌل َوُهَو, امُلَقاَرَبِة َأْفَعاِل ََا ًَاِئِه, )  َواْسوُمَها , َوَتَبور ا  اْسوم ا  ِلاْقِت
َّ َََما, اْرِتَفاَعُه َيْرَتِفُع ِبالَفاِعِل, ُمَشبٌَّه ََ( َأ ََا  .(52)", َََذِلَك )

 ْي َباِب )ِإنَّ َوَأَخَواِتَها(.ثانًيا: االْسُم امَلْرُفْوُع ِف

       ََ َِْدُمُه النَّْحِويُّوْو ََِِْيور ا ِفوي َهوَذا الَبواِب, ِإْذ َيْسوَت َيِرُد ُمْصَطَلُح التَّْشِبِيِه ِبالِفاِعِل 
َِْيوِا    ُمْصَطلح ا ِمْن ُمْصَطلَحاِت الَومْلِف َوالتَّْعِلْيِل, ِعْن ََ املَشواَبَهَة َبوْيَن التََّرا َدَما َيْعِقُدْو
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َّ َوَأَتَواتِوهَوا( َتوْدُتلُ  َّ )ِإ  َفَتْنِصواُ  َواخَلَبوِر,  امْلْبَتوَدأِ  َعَلوى  النَّْحِويَِّة, وَيَرى الَبصرّيوَ َأ
 َوَتَبُرَهوا  ِبواملْفُعْوِل,  ُمَشبٌَّه اَواْسُمَه َتَبَرَها, َوَيِصْيُر اخَلَبَر, َوَتْرَفُع اْسَمَها, َوَيِصْيُر املْبَتَدَأ,
, َوِهَي "ُمَشبََّهٌة َوَمْحُموَلٌة ِفْي الَعَمِل َعَلى الِفعِل امُلت َعودِّي )َضوَرب(,    (53)ِبالَفاِعِل ُمَشبٌَّه
ًِا َأْشَبَهْتُه ِلَأنََّها؛ للِفْعِل ُمَشاَبَهُتَها َقِوَيْت ِلَأنََّها  ِمونْ  َبْيَنُهَموا  َهِةاملَشوابَ  َوَوْجوهُ  َوَمْعن وى,  َلْف

َِ َعَلى َأنََّها اأَلوَُّل: َأْوُجٍه: َتْمِسِة َّ َََموا  الَفوْتِح,  َعَلوى  َمْبِنيَّوةٌ  َأنََّها َوالَّاِني الِفْعِل, َوْز  َأ
ًِي َأنََّها َوالَِّاِلُث: الَفْتِح, َعَلى َمْبِنيٌّ املاِضَي الِفْعَل َّ َََما االْسَم, َتْقَت ًَوي َيْق الِفْعولَ  َأ  َت

َُ َتْدُتُلَها َأنََّها َوالرَّاِبُع: االْسَم, ََوَأنَِّني,  ِإنَِّنوي,  َنَحوَو:  الِوَقاَيوِة,  ُنْو  َعَلوى  َتوْدُتلُ  َََموا  و
ََْرَمِني, َأْعَطاِني َنْحَو: الِفْعِل, َّ َواخَلواِمُس:  َذِلوَك,  َأْشوَبهَ  َوَما َوَأ  الِفْعوِل,  َمْعَنوى  ِفْيَهوا  َأ
َّ) َفَمْعَنى َّ( َوَمْعَنى َحقَّْقُت, َّ(َو)َأ )ِإ َََأ َُْت, )َلِكنَّ( َوَمْعَنى َشبَّْهُت, )  َوَمْعَنوى  اْسَتْدَر
َْ َوَجَا اأَلْوُجِه َهِذِه ِمْن الِفْعَل َأْشَبَهِت َفَلمَّا َتَرجَّْيُت, )َلَعلَّ( َوَمْعَنى َتَمنَّْيُت, )َلْيَت(  َأ
َُ َوالِفْعُل الِفْعِل, َعَمَل َتْعَمَل  َيْنَبِغوي  اأَلْحوُراُ  َهِذِه َفَكَذِلِك َوَمْنص ْوٌب, َمْرُفْوٌا َلُه َيُكْو

َْ ََ َأ ََ؛ َوَمْنُصْوٌب َمْرُفْوٌا َلَها َيُكْو  ُمَشوبَّه ا  َواملْنُصوْوبُ  ِبالَفاِعوِل,  ُمَشوبَّه ا  املْرُفوْواُ  ِلَيُكْو
 .(54)َباملْفُعْوِل"
ََ َمَع الَب  ََ َفَيتَِّفُقْو َّ اأَلمْلَل ْفي َهِذِه اُبُرْوِا ّألَّا َتْعَمَل, َأمَّا الُكْوِفيُّْو ْصِريِّْيَن ِفْي َأ

ََ اخَلَبوَر, َوَهوذَ    ا َوِإنََّما َعِمَلْت َتْشْبِيه ا ِباأَلْفَعاِل امَلَتعَِّديِة, َلِكنَُّهْم ُيْعِمُلْوَنَها ِفْي االْسوِم ُدْو
ََ, َيُقْوُل اأَلْنَباِريُّ ََ مَّاَأ :"ِتالُا َما َيَراُه الَبْصِريُّو َْ  َفاْحَتجُّوا الُكْوِفيُّْو  َأْجَمْعَنوا  َقواُلوا  ِبوَأ

َْ َعَلى َْ اأَلْحُرِا َهِذِه ِفْي اأَلمْلَل َأ  َأْشوَبَهتِ  ِلَأنََّهوا ؛ َنَصوْبَتهُ  َوِإنََّموا  االْسَم, َتْنُصَا ال َأ
 َفْرع وا  ََاَنْت َعَلْيِه, َوِإَذا َفْرٌا َفِهَي ,الِفْعَل َأْشَبَهْت ِلَأنََّها؛ َعِمَلْت ِإنََّما ََاَنْت َفِإَذا الِفْعَل,

َّ؛ ِمْنُه َأْضَعُف َفِهَي َعَلْيِه َُ َأَبد ا الَفْرَا ِلَأ  ِفِي َيْعَمَل َألَّا َفَيْنَبِغي اأَلمْلِل, ِمْن َأْضَعَف َيُكْو
 َذِلَك َلَأدَّى َعَمَلُه َأْعَمْلَناُه ْوَل ِلَأنَّا؛ اأُلمُلْوِل َعْن الُفر ْوِا َحطِّ ِفْي الِقَياِس َعَلى َجْري ا اخَلَبِر

َْ َفَوَجَا َيُجْوُز, ال َوَذِلَك َبْيَنُهَما, التَّْسِوَيِة ِإَلى ََ َأ  .(55)ُدُتْوِلَها" َقْبَل َرْفِعِه َعَلى َباِقي ا َيُكْو
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َّ َوَأَتَواِتوَها( َوَبْيَن اأَلَفَعاِل َعاِئٌد  ِإَلى َأْمَرْيِن: َوَعْقُد َهِذِه املَشاَبَهِة َبْيَن )ِإ

َّ األمْلَل ِفْي العَمِل ِإنََّموا ُهوَو لألْفَعواِل, َيُقووُل املوَراديُّ:"      اأَلوَُّل: ََ َأ َّ النَّْحِويِّْيَن َيَرْو  َأ
َّ َهِذِه اُبٌرْوَا َتعَمُل َتْشِبْيه ا ِباأَلْفَعاِل(56)للِفْعِل" ُهَو ِإنََّما, الَعَمِل ِفْي األمْلُل   ., َوِلَذا َفِإ

َّ األمْلَل ِفيَما اْتَتصَّ الَّاِني: َْ َأ َّ ؛ اَوورَّ  ِفْيِه َيْعَمَل ِباالْسِم َأ  َتَصواِئصِ  ِمونْ  اَوورَّ  ِلوَأ
َْ اْتَتصَّ َوَما اأَلْسَماِء, ََْم ِفْيِه َيْعَمَل ِبالِفْعِل َأ ََّ؛ اَو ََْم ِلَأ اأَلْفَعواِل,   َتَصواِئصِ  ِمونْ  اَو

ََ َوَأمَّا ََا  الَعَرِبيَّوةِ  ِفويْ  َأْحوُراٌ  َجاَءْت َأنَُّه اأَلمْلِل, َغْيَر َعَلى َشْيئ ا َيْعَمُل َفال ًَاُمْشَتَر َما 
ََْتصٌَّة  اَورِّ, َوَهوَذا ِتوالُا اأَلمْلوِل, َوالِعلَّوُة ِفوْي َذِلوَك َأنََّهوا        َغْيَر ِباالْسِم, َوَعِمَلْت ُم
َََِْر َأْو َأْحُرٍا َثالَثِة َعَلى ِلَمِجْيِئَها اللَّْفِظ ِفْي, َواملْعَنى اللَّْفِظ ِفْي اأَلْفَعاَل َأْشَبَهِت  َوِفْي, َأ

َّ؛ املْعَنى َّ( فووَ , ُمَعيَّنن َمْعن ى َعَلى َيُدلُّ ِمْنَها َحْرٍا َُلَّ ِلَأ َِّودُ  َمْعَنوى  َعَلوى  َتوُدلُّ  )ِإ , ُأَؤ
)َّ َََأ  .(57)التََّرِجي َمْعَنى َعَلى َو)َلَعلَّ(, ِنيالتََّم َمْعَنى َعَلى َو)َلْيَت( ُأَشبُِّه, َمْعَنى َعَلى َو)

ََّ َوَأَتَواتوِوَها( ال َتْعوُدْو املَشواَبَهَة الشَّوِكِليََّة         َفاملَشاَبَهُة َبوْيَن الَفاِعوِل, َوْمْرُفوْوِا )ِإ
 ,َِ ََِلْيِهَما َمْرُفْوعا َّ الَباَبْيِن  ِِّيَة, ِمْن َجَهِة َأ َْ النَّْحوِويِّيْ اللَّْف  َن ال َيْقِصوُدِوَ اْسوِتْعِمالَ  َوِلَذا َفِإ

َََما ُهَو, َوِإنََّما  َّ َوَأَتَواِتها( َترب ا,  ََُمْصَطَلحن ِإْعِراِبيٍّ, ِإْذ َيْبقى َمْرُفْوُا )ِإ َهَذا املُصَطِلِح 
َِ ِفي اَباَلِة اإِلْعَراِبيَِّة ََ َأنَُّهما ُمَتَشاِبَها َّ( َعَمُل َيُقْوَل اْبُن ِجنِّيٍّ: "؛ َيْقُصُدْو   َوَأَتَواتِوَها )ِإ

َّ, َوِهَي َّ, ِإ َّ, َوَأ َََأ  َعَلوى  َتوْدُتلُ  َُلَُّهوا  اُبُرْوُا َفَهِذِه َوَلَعلَّ, َوَلْيَت, َوَلِكنَّ, و
 َواْسوُمَها  َتَبَرَهوا,  َوَيِصوْيرُ  اخَلَبوَر,  َوَتْرَفُع اْسَمَها, َوَيِصْيُر املْبَتَدَأ, َفَتْنِصُا َواخَلَبِر, امْلَبتَدِأ
 .(58)ِبالَفاِعِل" ُمَشبٌَّه َوَتَبُرَها ِباملْفُعْوِل ُمَشبٌَّه

َّ َمْرُفْوَا اأَلْفَعاِل النَّاِقَصِة َوَأْفَعاِل الرََّجاِء َأْقَرُب ِإىل الشََّبِه ِبالَفاِعِل ِموْن   َوَلَهَذا َفِإ
َّ َوَأَتَواتِوَها( ِمْن ِحْيُث التَّْقِدْيُم َوالتَّْأِتْي ُر َواإِلْضَماُر ُوُجْوب ا َوَجَواز ا, َوَجَواُز َمْرُفْوِا )ِإ

 . َتْقِدْيِم املْنُصْوِب َعَلى امْلرُفْوِا َوَعَلى الَعاِمِل, َوَغْير َذِلَك ِمْن اأَلْحَكاِم النَّْحِويَِّة املْعُرْوَفِة
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ََ ِمْن َأَثِر ََا َّ امل   َوَقْد  ْرُفوْوا َأنََّنوا َوَجوْدَنا    َعْقِد املَشاَبَهِة َبْيَن َباِب الَفاِعوِل َوتَبوِر إ
ََْشِريِّ َيْبِتِكُر َتْبِوْيب ا للنِّْحِو ِبَناء  َعَلى َهِذِه املَشاَبَهِة, ََّم ََال ُِْر ِفوْي ُمَفصَّوِل    َنْحِويًّا  َوَمْن َيْن

ََْشريِّ َوُمَقدَِّمِة اْبِن اَباِجِا َيْلَحُظ َأنَُّهما َبَنيا َتْرِتْيَا اأَلْبَواِب ِفْي  ََّم ََِتاَبْيِهَموا َعَلوى   ال
ََّ َموَع املْرُفْوَعواِت, ِفوْي ِحوْيِن َنِجوُد َمْنُصْوبوَوَها َموَع          َِْرِة, َحْيُث َنِجُد َمْرُفوْوَا ِإ َهِذِه النَّ

ََ َوَأَتَواِتَها ََا َََما َوضَّْحَنا َساِبًقا ِفْي َمْرُفْوِا   . املْنُصْوَباِت, 

َََبُر.ثالثا: امُل  ْبَتَدُأ َوا

ََِِ َِ َتْشبْيه ا ِبالفاِعِل, َيقْوُل اْبُن أَشاَر  َّ املْبَتَدَأ َواخَلَبَر ُيْرَفَعا ْيٌر ِمن النَّْحِويِّْيَن ِإَلى َأ
َََذِلَك َيِعْيَش:" َِ َواخَلَبُر املْبَتَدُأ و َّ    (59)" ِبالَفاِعِل التَّْشِبْيِه َعَلى ُيْرَفَعا ََوَر اْبوُن َيِعوْيَش َأ , َوَذ

َّ رْفَعُحذَّاَق النَُّحاِة َي ََ َأ ََْشى أَلْمِر َيُكْن َلْم َواخَلَبِر املْبَتَدِأ رو ًَْرٍب َبْل, اْلِتَباُسُه ُي  ِمْن ِل
َِ ََ َحْيُث ِمْن, ِبالِفاِعِل َوالتَّْشِبْيِه, االْسِتْحِسا ََْبور ا  ِمْنُهَما َواِحٍد َُلُّ ََا  َواْفِتَقوارُ ؛ َعْنوهُ  ُم

 املْبَتوَدأُ  ُرِفوعَ  َوِلَذِلَك, َقْبَلُه الَِّذْي اخَلَبِر ِإَلى الَفاِعِل ََاْفِتَقاِر, َبْعَدُه الَِّذْي اخَلَبِر ِإَلى امُلْبَتَدِأ
َّ الَفاِعَل(60)َواخَلَبُر" ََ َأ َُْء ِلَأنَُّه؛ املْرُفْوَعاِت َأمْلُل ,َوِلَذا َفِإنَُّهْم َيَرْو  الَِّتْي الِفْعِليَِّة اُوْمَلِة ُج

ََّوِل, اُوَمِل َأمْلُل ِهَي  َقودَّمَ  ْاّنوهُ  ِاْعَلْم امْلْبَتَدِأ, يُقْوُل اْبُن َيِعْيَش:" َعاِمِل ِمْن َأْقَوى َعاِمَلُه َأ
 ال َوالَِّتويْ , ِفْيَهوا  َوالُعْمَدُة, للُجْمَلِة اللََّواِزُم ِلَأنََّها؛ املْرُفْوَعاِت َعَلى اإِلْعَراِب ِفْي الَكالَم
َُْلو ًْ َعَداَها َوَما ِمْنَها, َت  ِلَأنَّوهُ ؛ الَفاِعِل َعَلى الَكالَم َقدََّم ُدْوَنَها, ُثمَّ الَكالُم َيْسَتِقلُّ, َلٌةَف

 .(61)َعَلْيِه" َمْحُمْوٌل َعَداُه َوَما, الرَّْفِع اْسِتْحَقاِق ِفْي اأَلمْلُل

ََّ الَفاَعولَ  ََْشِريِّ ِفْي َأ ََّم ََالُم اْبِن َيِعْيَش َمْبِنيٌّ َعَلى َرأِي ال  ِإلَّوا,  َلوْيسَ  ٌدَواِحو  َو
َّ َوَتَبُر َوَتَبُرُه, املْبَتَدُأ, َوَأمَّا ََ  َواْسومُ  اِووْنِس,  ِلَنْفويِ  الََّتْي َو)ال( َوَأَتَواتِوهَوا(, )ِإ ََوا ( 

 َسوِبْيلِ  َعَلوى  ِبالَفاِعولِ  َفُمْلَحَقواتٌ  ِبَلوْيسَ  املووُوَشبََّهَتْينِ  َو)ال( )َما(, َواْسُم َوَأَتَواِتوَها(,
 .(62)ْيِه َوالتَّْقِرْيِا"التَّْشِب
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َََر َباَب الَفاِعوِل,   َوَلَهَذا َفِإنَُّه َجَعَل َهِذِه اأَلْبَواَب ِضْمَن َباِب املْرُفْوَعاِت, َحْيُث َذ
َّ َوَأَتَواِتوَها, َوَتَبِر ال الَِّتوي ِلَنْفوِي اِوونْ    ُثمَّ َأْعَقَبُه ِس, ِبالتََّناُزِا, واملْبَتَدِأ َواخَلَبِر, َوَتَبِر ِإ

َّ, َواملنُصْوَب ِبال  ََ َوِإ ََا َََر اخَلَبر َواالْسَم ِفْي َباَبي  َواْسِم َما َوال املَشبََّهَتْيِن ِبَلْيَس, ُثمَّ َذ
 . الَِّتي ِلَنْفِي اِوْنِس, َوَتَبَر َما َوال املَشبََّهَتْيِن ِبَلْيَس ِفْي آِتر اأَلْبَواِب املْنُصْوَبِة

ََْشِريَّ, َفَنِجُدُه َيْحُذو َحوْذَوُه ِفوْي َتْرِتْيوِا اأَلْبوَواِب     َوَقْد َتاَبَع اْبُن ا ََّم َباِجِا ال
ِإْذ َوَجوْدَناه َيْبوَدُأ   ؛ النَّْحِويَِّة ِبَناء  َعَلى ِفْكَرِة املَشاَبَهِة َبْيَن اأَلْبَواِب املْرُفْوَعِة َوَباِب الَفاِعِل

َُُر الَفاِعَل َِْر املْرُفْوَعاِت, َفَيْذ ًْوَطرُّ   ِبِذ , والتََّناُزَا, وَناِئَا الَفاِعِل, َواملْبَتَدَأ َواخَلَبَر, ُثومَّ ُي
َّ َوَأَتَواِتوَها(, َُُر َتَبَر )ِإ ًُمُّ َمْرُفْوع ا َوَمنُصْوب ا ِفْي َباَبْيِن, َفَيْذ  ِإَلى َجْعِل اأَلْبَواِب الَِّتْي َت

املَشبََّهَتْيِن ِبَلْيَس, ِفْي َباِب املْرُفْوَعاِت, ِفْي ِحوْيِن   َوَتَبَر ال النَّاِفَيِة للِجْنِس, َواْسَم َما َوال
َّ َوَأَتَواِتَها, واملْنُصوْوَب ِبوال الَِّتوْي ِلَنْفوِي اِووْنِس,       ََ َوَأَتَواِتوَها, َواْسَم ِإ ََا َُُر َتَبَر  َيْذ

ََالَم اْبِن اَباِجواِ َباِذيُّ َوَتَبَر َما َوال املَشبََّهَتْيِن ِبَلْيَس , َيُقْول الرَِّضيُّ اإلْسَترا  :"َشاِرح ا 
ََ َلمَّا َأنَُّه ِاْعَلْم َّ َمْذَهُبُه ََا  َلومْ , املْفُعْوُل َنْصِبَها َوِفْي, الَفاِعُل اأَلْسَماِء َرْفِع ِفْي اأَلمْلَل َأ

َْ ِمْن ُبدٌّ َيُكْن َلُه َّ َيدَِّعَي َأ َِ َفُهَما, اَغْيَرُهَم َمْنُصْوٍب َأْو َمْرُفْوان َُلَّ َأ  ِمونْ  ِبووِهِما  ُمَشبََّها
َّ ُيَقاُل: َََما, َوْجٍه  َثواِنيَ  ِلَكْوِنَه؛ ُيْشِبُهُه َواخَلَبُر, ِإَلْيِه ُمْسَند ا ِلَكْوِنِه؛ الَفاِعَل ُيْشِبُه املْبَتَدَأ َإ

َْْأْي َّ َوَتَبُر, اُوْمَلِة ُج َِ ُيْشِبُهُه َوَأَتَواِتوَها ِإ َّ ْي:َأ, َعاِمِلوهِ  ِلَكْو  ُمَشابوِوه ا , َوَأَتَواَتَهوا  ِإ
 َفْرِعيَّوةِ  َعَلوى  الَعَمولِ  ِبَفْرِعيَّوةِ  َتْنِبْيه وا  َمْرُفْوِعِه َعَلى َمْنُصْوَبُه َقدََّم َأنَُّه ِإلَّا, املَتَعدِّي للِفْعِل
َََبِر ُمَشبٌَّه التَّْبِرَئِة )ال( َوَتَبُر, الَعاِمِل َّ ِب  ُمْشوِبهٌ  اِبَجاِزيَّوةُ  )َما( اْسُمَو, للَفاِعِل املْشِبِه, ِإ
َّ اْسِم ُمَشاَبَهِة َوْجُه ِبَهَذا َتَبيََّن َوَقْد, َفاِعٌل ُهَو الَِّذْي َلْيَس الْسِم  التَّْبِرَئوِة,  )ال( َواْسِم, ِإ
 .(63)للَمْفُعْوِل اِبَجاِزيَِّة َما َوَتَبِر

َّ املْبَتوَدَأ    اْبُن َماِلٍك,َوَهَذا ِتالُا َما َيْذَهُا ِإَلْيِه ِسْيَبَوْيِه, َو َِ َأ َوَغْيُرُهَما, ِإْذ َيرَيوا
َواخَلَبَر ُهَما اأَلمْلُل ِفْي اْسِتْحَقاِق الرَّْفِع, َوالَفاِعوُل َمْحُموْوٌل َعَلْيِهَموا, يُقوْوُل ِسوْيَبَوْيِه:"      

َّ َواْعَلْم  .(64)االْبِتَداُء" َأْحَواِلِه َأوَُّل االْسَم َأ



 التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ِعْنَد النَّْحِويِّْيَن 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          302

َّ الرَّْفَع َعالَموُة  َوَيْعَتِرُض الرَّ َّ الرَّْفَع َعَلُم الَفاِعِليَِّة, َوَيَرى َأ ِضيُّ َعَلى َمْن َقاَل ِبَأ
ًَالِت, َيُقْوُل:" َّ, اَباُّ َوُهَو, َقاَل َمْن َوَأمَّا الُعَمِد, َوالنَّْصَا َعالَمُة الَف  َعالَموةُ  الرَّْفوعَ  ِإ

ًَالِت َعالَمُة ْصُاَوالنَّ, ال َأْو ََاَنْت َفاِعَلًة, الُعَمِد ُُ َفال, ال َأْو ََاَنْت َمْفُعْوَلًة, الَف  ُيْحَتا
ُُ ِبالَفاِعِل َبْل املْرُفْوَعاِت َهِذِه َتْشِبْيِه ِإَلى ِِ َنْصِا ِفْي ُيْحَتا َّ اْسومُ  َوِهويَ , الُعَمودِ  َبْع  ِإ

ََ َوَتَبُر, التَّْبِرَئِة ال َواْسُم, َوَأَتَواِتوَها  َتْشوِبْيِهَها  ِإَلوى , اِبَجاِزيَِّة َما َوَتَبُر, َهاَوَأَتَواتِو ََا
ًَْلِة"  .(65)ِبالَف

َّ َأمْلَل  ُهووَ  َموا  َعَلوى  َبواقن  َمْبِنيٌّ َعَلوى َأنَّوهُ  ؛ املْبَتَدُأ املْرُفْوَعاِت َوَهَذا الرَّْأُي َفْي َأ
َِالِا التَّْقِدْيُم, َوُهَو ِإَلْيِه, املْسَنِد اأَلمْلُل ِفْي , ُحْكومن  ِبُكولِّ  َعَلْيِه ُيْحَكُم َوِلَأنَُّه؛ الِفاِعِل ِب

ََ, َوُمْشَتاٍّ َجاِمٍد َِالِا َأْقَوى, َفَكا  .(66)ِباملْشَتاِّ ِإلَّا َعَلْيِه ُيْحَكُم ال َفِإنَُّه, الَفاِعِل ِب

َُِتْا النَُّحِو َّ ُهَناَك ِلَأنَّنا َلْم َنِجْد َنْح؛ َلِكنََّنا ال ِنجُد ِلَهَذا الرَّْأِي َأَثر ا ِفْي  ِويًّا َزَعَم ِأ
ََما ُهَو اأَلموُر ِفوْي َموْن     َُلَّ األَبواِب املْرُفْوَعَة ِإَلْيِه,  ًُمُّ  َأَسماء  ُمَشبََّهًة ِباملْبَتَدِأ, ِبَحْيُث َي

َّ املْبَتَدَأ َأمْلُل املْرُفْوعواِت يُ  ََواِلُف َهوَذا   َقاَل ِبالتَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل, َفاْبُن َماِلٍك الَِّذْي َيَرى َأ
َّ  اإِلْعوالمُ  َتَقودَّمَ  الرَّأَي, َوُيَشبُِّه املْبَتَدَأ ِبالَفاِعِل, َوُيْجِري َعَلْيِه َأْحَكاَموُه, َيُقوْوُل: "َقودْ     ِبوَأ

ََ َوِإَذا, اخَلَبِر ِفْي َعاِمٌل املْبَتَدَأ َْ َفَحقُُّه َعاِمًلا ََا  َعَلوى  ِمِلالَعَوا َساِئُر َتَتَقدَُّم َََما َيتَقدََّم, َأ
ًَى, َيَتَصرَُّا ال َعاِمًلا ِسيََّما ال, َمْعُمْوالتِوَها ََاُم َذِلَك َوُمْقَت ََ  َلِكْن, اخَلَبِر َتْأِتْيِر اْلِت  ُأِجْيو

 .(67)ْيِه"ِإَل ُمْسَند ا ََْوِنِه ِفْي ِبالَفاِعِل املْبَتَدِأ َوِلَشَبِه, ُمْسَند ا ََْوِنِه ِفْي ِباِلْفعِل ِلَشَبِهِه َتْقِدْيُمُه

ِِويٌّ      َو َتْشبْيُه اْبِن َيَعْيَش َوَغْيِرِه ِمْن النَّْحِوّيْيَن للمْبَتَدِأ َواخَلَبوِر ِبالَفاِعوِل َتْشوِبْيٌه َلْف
ًَاُح, َوالتَِّفْسِير لأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة َوَعْقوِد املَقاَرَنوِة    َشْكِليُّ, املْقُصْوُد ِمْنُه الَومْلُف, َواإِلْي

ََِها ِفي َحاَلٍة ِإْعَراِبيٍَّة َواِحَدٍةَبْيَنَها ِم  . ْن ِجَهِة اْشِترَا



 علي بن حممد الشهريد. 
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 َرابًعا: َناِئُب الَفاِعِل:

ََُِْر النَّْحِويِّْيَن َعَلى َجْعِل َناِئوِا الَفاِعوِل َباب وا َنْحِويًّوا ُمْسوَتِقلًّا ِبوِإَزاِء بواِب         َُ َأ َدَر
َْورُ  َوِلَهَذا َلْم َيْجَعُلْوْه ِمْن املَشبََّه؛ الَفاِعِل ُِ :" ِذ  اأَلْسوَماءِ  اِت َبالَفاِعِل, يُقوُل اْبُن السَّورَّا
 : املْرَتِفَعِة

 : َأمْلَناٍا َتْمَسُة َتْرَتِفُع اّلِتْي األْسَماُء

 . َتَبٌر َلُه ُمْبَتَدٌأ :اأَلوَُّل

 . َعَلْيِه َبَنْيَتُه ِلُمْبَتَدٍأ َتَبٌر :والَّاِني

 . َعْنُه َحِدْيٌث الِفْعُل َذِلَك ْعلن,ِف َعَلى ُبِنَي َفاِعٌل :والَّاِلُث

َُْر َوَلْم َعْنُه َحِدْيٌث َفُهَو ِفْعلن َعَلى ُبِنَي ِبِه َمْفُعْوٌل :والرابع  َمَقوامَ  َفَقوامَ  ِبوِه,  َفَعَل َمْن َتْذ
 . الَفاِعِل

 .(68)الّلْفِظ" ِفْي ِبالَفاِعِل ُمَشبٌَّه :واخلامس

 . املْرُفْوَعِة اأَلْسَماِء ْعِرَفِةَم َباُب َوَيُقْوُل اْبُن ِجنِّيٍّ:"

 َحوِدْيِ ا  الِفْعولُ  ُجِعولَ  ومفعوٌل َوَفاِعٌل, ُمْبَتَدٍأ, َوَتَبُر ُمْبَتَدٌأ, َأْضُرٍب: مْخَسُة َوِهَي
َِ:  َوُهووَ  اللَّْفوِظ,  ِفويْ  ِبالَفاِعولِ  َوُمَشوبَّهٌ  َفاِعُلوُه,  ُيَسمَّ مْل َما َوُهَو َعْنُه, ََ  اْسومُ  ِقْسوَما  ََوا

َّ َوَأْتَباُر َتَواتِوَها,َوأ  .(69)َوَأَتَواتِوَها" ِإ

ََْشِريُّ, َوَهَو ِموْن النَّْحوِوينَي الَّوِذْين َلَهوم َرْأٌي ِفوي َتصونيف اأَلْبوَواِب         َََّم َأمَّا ال
ََِة اإِلْعَراِبيَِّة, َفَلْم ُيْفِرْد َن اِئَا الَفاِعل ِبَباٍب النَّْحِويَّة, َوتْرِتْيِبَها ِبناء  َعَلى املَشابوَهِة ِفْي اَبَر

َُْر َََما َأنَُّه َلْم َيجْعْلُه ِمْن املَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل, َوِإنَّما َوَرَد ِذ ُه َنْحِويٍّ َعَلى َعاَدة النَّْحِويِّْيَن, 
 . حْتَت َأمْلَناِا امَلْفُعْوِل, َيُقْوُل:" َوِمْن َأمْلَناِا الِفْعِل املْبِنيُّ للَمْجُهْوِل
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 مِلوْيَغةِ  َعونْ  َمْعُدْوًلا ِإَلْيِه َوُأْسِنَد َمَقاَمُه, املْفُعْوُل َفُأِقْيَم َفاِعِلِه, َعْن َتْغَنىاْس َما ُهَو
 .(70)َفاِعُلُه" ُيَسمَّ مَل َما ِفْعَل َوُيَسمَّى ُفِعَل, ِإَلى َفَعَل

ُُ َتْح  ؛ َت َماِهيَِّة الَفاِعولِ َوَذِلَك َراِجٌع ِفْيما َأرى ِإَلى َأنَُّه َيرى َناِئَا الَفاِعِل َيْنَدِر
َّ اْسَم َما َلْم ُيَسمَّ َفاِعُلُه ُمَواِفُا للفاِعِل )ِفْيَموا ُسومَِّي َفاِعُلوُه( ِفوْي َجِمْيوِع اأَلْحَكواِم        ِلأ

َْْشوِريُّ َيور    ََّم ََ ال ََوا َِْر, َوَلو  ََْشِريِّ ِإَلى ِإْفَراِدِه ِبالذِّ ََّم اُه اإِلْعَراِبيَِّة, َفال َحاَجَة َلَدى ال
َوِلَهَذا َفِإنَُّه ال َيراُه ُمَشوبَّه ا ِبالَفاِعوَل, َبوْل    ؛ َباب ا ُمْستْقلَّا أَلْفرَد َلُه َباب ا َعَلى َعاَدِة النَّْحِويِّْيَن

ََ َما ُهَو َفاِعًلا َحِقْيقًة, َيُقْوُل:" الَفاِعُل َيراُه  َلْيوهِ َع ُمَقودَّم ا  َشَبِهِه َأْو َفَعَل ِمِن ِإَلْيِه املْسَنُد ََا
َََقْوِلَك:  .(71)الرَّْفُع"  َوَحقُُّه َوْجُهَه َوَحَسٌن ُغالَمُه َضاِرٌب َوَزْيٌد َزْيٌد ُضِرَب َأَبد ا, 

َّ , املْفُعْوِل ِإَلى ُأْسِنَد ِإَذا الِفْعَل َوَقْد َذَهَا اْبُن َيعْيَش ِإَلى َهَذا املْذَهَا, َيُقْوُل:" ِلَأ
َِْرَم, زيٌد ُضِرَب: َنْحَو  َشْرِط ِمْن َلْيَس ِإْذ؛ الَفاِعِل اْرِتَفاِا ِجَهِة ِمْن اْرِتَفاُعُه مَلاَر بكٌر وُأ

َْ الَفاِعِل ََ ِأ  .(72) " ِفْيِه ُمَؤثِّر ا َأْو, للِفْعِل ُمْوِجد ا َيُكْو

 ِبالَفاِعِل َواملَشبَُّه اْبَن ُعْصُفْورن َجَعل َناِئَا الَفاِعِل ِمِن املَشبَِّه ِبالَفاِعِل, َيُقْوُل:" َلِكنَّ
َّ( َتَبُر ُهَو ََ َواْسُم )ِإ ََا  َفاِعُلوُه,  ُيَسومَّ  َلومْ  الَّوِذيْ  َواملْفُعوْولُ  )َموا(,  َواْسُم َوَأَتَواِتَها( )

 .(73)َتاملًَّة" َبَدلن َأْو َعْطٍف ِمْن َوالتَّاِبُع

 .(74)ِل ُمَشبَّه ا ِبالَفاِعِلَوَقْد َتاَبَع َناِهُر اَوْيِش اْبَن ُعُصُفْورن ِفْي َجْعِلِه َناِئَا الَفاِع

َوَرأُي ابِن َعْصُفْورن َوَناِهِر اَوْيِش َمْبِنيٌّ َعَلى َوْجِه الشََّبِه الَكِبْيِر َبْيَن الَبواَبْيِن ِموْن   
ًََة ِإْعَراِبيًَّة ِإَلى َغْيِر َذَلَك ِمْن  ِجَهِة اأَلْحَكاِم النَّْحِويَِّة, َتِقِديْوم ا َوتوَأِتْيَرا, َوِإْضَمار ا, َوَحَر

ََ    . اأَلْحَكاِم َوَلِكنَّ َهِذِه املَشاَبَهَة َمْقُصْوَرٌة َعَلى اَواِنِا الشَّوْكِليِّ, إْذ ال َنِجوُدُهَما ُيْعِربوا
 . َناِئَا الِفاعِل ُمَشبَّه ا ِبالَفاِعِل
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 .ًحا ِمْن ُمْصًطًلحاِت الَعاِمِلامَلْبَحُث الثَّاِني: التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ُمْصَطل

 أوَّاًل: َعاِمُل الرَّْفِع ِفْي اْسِم )َكاَن َوأَخَواِتَها(. 

ََ( َتْعَمُل الرَّْفَع والنَّْصَا ِفْيَما َبْعوَدَها,   ََا ( َّ ََ الَبْصريِّْيَن ِفي َأ َلم ُيَواِفا الُكوِفيُّو
ََ َوَأتَ    ََوا ( َّ ََُِْر ِمْن َرْأين, َفُجْمُهووُرُهم َيورى َأ ِفوي   َواِتَهوا( ال َتْعَمولُ  َفَقْد ُنِقَل َعْنُهم َأ

ََ ِبَما َمْرُفْوٌا ُهَو امَلرُفْوِا َشْيئ ا, َوِإنََّما  الَفورَّاُء,  َوَتواَلَفُهم , ُدُتْوِلَهوا  َقْبولَ  ِبوهِ  َمْرُفوع وا  ََا
َأمَّا املْنُصوْوُب   ِبالَفاِعِل, َتْشِبْيه ا الرَّْفَع ِفْي امَلْرُفْوِا َعِمَلْت َأنَّه ا َإَلى َفَذَهَا ِفْي َأَحِد َرْأَيْيِه

ََ( َعَلى َفاّتَفُقوا ََا ََْء َنْصِا )  َتْشوِبْيه ا : الَفورَّاءُ  َفَقوالَ , َنْصوِبهِ  ِفْي اْتَتَلُفوا ُثمَّ الَّاِنَي, اُو
 .(75)اَباَل" َعَلى َمْنُصْوٌب: الُكْوِفّيْيَن َبِقيَُّة َوَقاَل )َقاَم(, بَو َشِبْيَهٌة ِلَأنََّها؛ ِباَباِل

َِ          َوَقْد  ََوا ََّ الَعَاِموَل ِفوْي َمرُفووِا ) ََ َرْأي وا آَتوَر للَفورَّاِء َيورى ِفْيوِه َأ َََر َأُبو حيَّا َذ
ََ َفَذَهَا, امَلْرُفوِا ِفْي َواْتَتَلُفوا َوَأَتَواتِوَها( ُهَو الشََّبُه ِبالَفاِعِل, َيُقوُل:"  َأنَُّه ِإَلى الَبْصِريُّْو

ََ( ُشبَِّهْت, بوَها َمْرُفوٌا ََا  الَفورَّاءُ  َوَزَعَم, َعَمَلُه َفَعِمَل, َضَرَب: ِنْحَو الصَِّحْيِح ِبالِفْعِل )
ََ  اّلِذْي َرْفِعِه َعَلى َباقن ِإنَُّه: الُكْوِفّيْيَن ِمْن َغْيُرُه َوَقاَل, ِبالَفاِعِل ِلَشَبِهِه اْرَتَفَع َأنَُّه  ِفويْ  ََوا

 .(76)َعَلْيِه" االْبِتَداِء

ََ( ِإنََّما ُرِفَع ِلَشَبَهِه َبالَفاَعِل َيْجَعوُل الَعاِموَل ِفوْي     َوَرأُي الَفرَّاِء ِفْي ََا َّ َمْرُفْوَا ) َأ
ًَاِرِا, َوُهَو ِقَياُمُه َمَقاَم االْسِم َََعاِمِل الرَِّفِع ِفْي الِفْعِل امل ََاَ( َعاِمًلا َمْعَنِويًّا,   . اْسِم )

َُْمْص َِْدُم َهَذا املْصَطلِح  َطَلحن ِموْن ُمْصوَطلَحاِت الَعَواِموِل املْعَنِوّيوِة,     َفالَفرَّاُء َيْسَت
ِفيَها, َلِكنَّ َهَذا الرَّْأَي َلوْم َيْلوَا    الُكْوَفِة َأْهُل ََالصَّْرِا, َواخِلالِا, َوَغْيِرَها, الَِّتي َتَوسََّع

 . َوِلَهَذا َهلَّ رْأي ا ُمطََّرح ا؛ َقُبوًلا َلَدى النَّْحِويِّْين
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 الرَّْفِع ِفْي امُلْبتدِأ.  َثاِنًيا: َعاِمُل

ََِْر ِمْن َرْأين, َحْيوُث َذَهوَا     اْتَتَلَف النَّْحْوّيوَ ِفي َعاِمِل الرَّْفِع ِفْي امُلْبَتَدِأ َعَلى َأ
ََ َإَلوى أَ    َّ امُلبَتَدَأ َمْرُفْوٌا ِباالْبِتَداِء, َيُقوُل اأَلْنَباِرّي:" َوَذَهوَا الَبْصوِرّيو ََ ِإَلى َأ َّ الَبْصِرّيْو

َّ الَعاِموَل ُهوَو َموا ِفوْي َنْفوِس        (77)امُلْبَتَدَأ َيْرَتِفُع َباالْبِتَداِء" ُِ الَبْصِرّيْيَن ِإَلوى َأ َوَذَهَا َبْع
ََ أبو ِإْسَحاَق َيْجَعُل العاِموَل ِفوي    ََا املَتَكلِِّم ِمْن ِإَراَدِة اإِلْتَباِر َعْنُه, َيُقوُل اْبُن َيِعْيَش:" َو

َّ      (78)ي َنْفِس املَتَكلِِّم, َيْعِني ِمن اإِلْتَباِر َعْنوه" املْبَتَدِأ َما ِف ََ َفوَذَهبوا ِإَلوى َأ َأمَّوا الُكْوِفيوْو
َِ, َيقوُل اأَلْنَباِرّي:" َذَهَا الُكوِف ََ املْبَتَدَأ َيْرَفُع اخَلَبَر, َواخَلَبَر َيْرَفُع املْبَتَدَأ, َفُهَما ُمَتَراِفَعا ّيو

َّ امُلْبَتَدَأ  َِ "ِإَلى َأ  .(79)َيْرَفُع اخَلَبَر, َواخَلَبَر َيْرُفُع املْبَتَدَأ, َفُهَما َيَتَراَفَعا

َّجَّاِجيُّ ًَواَرَعِتِه الَفاِعوَل,        َوَقد َجَعَل ال االْبِتَداَء َعاِموَل َرِفوِع املْبَتوَدِأ, وَفسَّوَرُه ِبُم
َّ االْسَم املْبَتَدَأ َمْرُفْوٌا, َوَتَبُرُه  ََ اْسم ا َواِحود ا ِمَِْلوُه, َفُهوَو َمْرُفوْوٌا     َيُقوُل:" ِاْعَلْم َأ ََا ِإَذا 

ِلَأنَُّه ُمْبَتوَدٌأ, َواالْبِتوَداُء َمْعن وى َرَفَعوُه,     ؛ َأَبد ا, َوَذِلَك َقْوُلَك: َزْيٌد َقاِئٌم, فووَو)َزْيٌد( َمْرُفْوٌا
َّ املْبَتَدَأ ال ُبدَّ َلُه ِم ًَاَرَعُتُه للَفاِعِل, َوَذِلَك َأ َََبوِر ِموْن ُمْبَتوَدٍأ    َوُهَو ُم ْن َتَبرن, َو ال ُبدَّ لل

َََذِلَك الِفْعُل َوالَفاِعُل ال َيْسَتْغِني َأَحُدُهَما َعْن مَلاِحِبِه, َفَلمَّا َضاَرَا املْبَتَدُأ  ُيْسَنُد ِإَلْيِه, َو
ًَاَرَعَة ُرِفَع"  .(80)الَفاِعَل َهِذِه امُل

ُِ النَّْحِويِّْين الشََّبَه َب َّ   وَجَعَل َبْع الَفاِعِل ُهَو َعاِمَل الرَّْفِع ِفِي امُلْبَتَدِأ, ِبَنواء  َعَلوى َأ
 َذَهواَ  َمونْ  َوِموْنُهمْ  الَفاِعَل ُهَو َأمْلُل املْرفْوعاِت, َوامُلْبَتَدُأ ُمَشبٌَّه ِبِه, َيقوُل اْبُن ُعْصُفْورن:"

َّ ِإَلى ََْب َأنَُّه ِفْي ِبالَفاِعِل َشَبُهُه َلُه الرَّاِفَع َأ  َََما اخَلَبِر, َعْن َيْسَتْغِني َوال ََالَفاِعِل, َعْنُه ٌرُم
 .(81)الِفْعُل" َوُهَو َتَبِرِه, َعْن الَفاِعُل َيْسَتْغِني ال

َفالتَّْشِبَيَه ِبالَفاِعِل, َعَلى َرْأي َمْن َيَجْعُلُه َعاِمًلا ِفوْي املْبَتوَدِأ, َعاِموٌل ِموْن الَعَواموِل      
َََما ُهَو اَباُل ِفْي املْبِتوَدِأ  املْعَنِويَِّة الَِّتْي َي ََ ِإَلْيَها الَعَمَل ِعْنَد َعَدِم الَعاِمِل,  ْنِسُا النَّْحِويُّْو
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ِِيٌّ َهاِهٌر ُيْمِكُن ِنْسَبُة الَعَموِل إِلْيوِه, َوِلَهوَذا َنَشوَأ َهوَذا اخِلوالُا        الَِّذي َلْيَس َلُه َعاِمٌل َلْف
 . َفِع, َفَقاَل النَُّحاُة ِباالْبِتَداِء, َوالتََّراُفِع, َوالتَّْشِبْيِه َبالَفاِعِلُمَحاَوَلًة ِلَتْبِريِر َحاَلِة الرَّ

َوَقد َردَّ اْبُن ُعْصُفْورن َهَذا الورَّأَي, َحْيوُث َجَعوَل املْبَتوَدَأ َواخَلَبوَر َأمْلوًلا, َوالِفْعوَل        
ُِ, َيُقوُل:"والَفاِعَل َفْرع ا, ُمَتاِبع ا ِفي َذِلَك ِسيَبَوْيِه َواْبَن السَّ َّ  َباِطوٌل,  َوَهوَذا  رَّا  الشَّوَبهَ  ِلوأ

ُِْبْت َلْم َتَقدََّم, َََما َواملَعاَني َمْعن ى, ً ا الَعَمُل, َلَها َي َّ َوَأْي  َوالِفْعَل َأمْلٌل, َواخَلَبَر املْبَتَدَأ َفِإ
َّ َوَذِلَك َفْرٌا, َوالَفاِعَل َّ؛ َواخَلَبِر َتَدِأاملْب ِفِي امَلَعَنى (82)َواَفَا اللَّْفَظ َأ  اخَلَبِر, َقْبَل املْبَتَدَأ ِلأ
َََذِلَك َّ َتَرى َأال, املْعَنى ُهَو َو ََْبَر َأ َََذِلَك اخَلَبِر, َقْبَل َعْنُه امل , َوالَفاَعولُ  الِفْعولُ  َوَلْيَس 

َّ ََْبِر َعَلى ُمَقدٌَّم اخَلَبُر ُهَو الَِّذْي الِفْعَل ِلأ  َوافوا  َلوْيسَ  َفواللَّْفظُ , اِعولُ الَف َوُهووَ  َعْنُه, امل
ََ ِبالَفاِعِل ِلَشَبِهِه َمْرُفْوع ا املْبَتَدَأ َجَعْلَنا َفِإَذا املْعَنى,  الَفوْرِا,  َعَلوى  اأَلمْلولِ  َحْمولُ  ِفْيِه ََا
 .(83)ِجدًّا " َقِلْيٌل َوَذِلَك

ََ التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ُهَو َْ َيُكْو ََ َأ َِ َأُبو َحيَّا َعاِمَل الرَّْفِع ِفي املْبَتوَدِأ, ِبَنواء     َوَقْد َرَف
ِِ الَعاِمِل امَلْعَنِوّي, َيُقوُل:"  َجوارن  ِلَأنَّوهُ ؛ الُكْوِفيِّنَي َمْذَهَا اْتَتْرَنا َوِإنََّما َعَلى رْاِيِه ِفْي َرْف

 َوَوَجوْدَناُهَما , َوَتَبور ا  ًأُمْبَتودَ  ِإلَّا َنِجْد َومْل, للْفِظ ُهَو َإنََّما الَعَمِل َأمْلُل ِإْذ؛ الَقَواِعِد َعَلى
َْ َوَأْمَكَن, َمْرُفْوَعْيِن  ِجَهَتوا  اْتَتَلَفوتْ  َقودْ  ِإْذ؛ اآَلَتورِ  ِفويْ  ِلُكولٍّ ِمْنُهَموا   الَعَمُل ُيْنَسَا َأ
ًَاِء , ْعِلوهِ َوِف الشَّوْرطِ  اْسومِ  ِمونْ  ََواملتَِّفاِ  َأْو َعَلْيِه ُمتََّفٌا ُهَو ِفْيَما َذِلَك َوَجْدَنا َََما, االْقِت

ََ ََا َّ َعَلى َبَقاٌء َذِلَك ِفْي َو ِِيٌّ الَعاِمَل َأ ََ َلْف َْ ِمْن َيِصحُّ ال َما ِادَِّعاِء ُدْو ََ َأ  الَعاِمُل َيُكْو
َّ ِإَلى َذَهَا َََمْن, َمْعَنِويًّا  َأْو, اإِلْسوَنادِ  ِإَلوى  َذَهواَ  َمْن َأْو, االْبِتَداُء املْبَتَدِأ ِفْي الَعاَمَل َأ

ِِيَِّة الَعَواِمِل ِمْن التََّعرِّي ِإَلى َذَهَا َمْن  َأْو, َواالْعِتَناِء التََّهمُِّم َأنَُّه ِإَلى َذَهَا َمْن ِأْو, اللَّْف
َن َُلَُّها َوَهِذِه ِبالَفاِعِل, ُشبَِّه َأنَُّه ِإَلى َذَهَا َمْن  َلْم َواملَعاِني َعَلْيَها, َيُدلُّ َلْفٌظ َثمَّ َلْيَس َمَعا

ََْتِلُف َهَذا َعَلْيِه َفُيْحَمُل, اتَِّفاقن َمْوِضِع َفْي َعَمٌل هَلا ُِْبْتَي  .(84)ِفْيِه" امل
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 ثالثا: التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ُمْصَطَلًحا ِإْعَراِبيًّا. 

َْ ُغْدَوٌة( ِبالرَّْفِع َأوَّاًل:  . )َلُد

َْوِرْيِج الرَّْفوِع ِفوي:    َوَرَد التَّْشِبْيُه ِبالَفاِعِل ُمْصَطَلح ا ِإْعَراِبيًّا  ِفْي َوْجٍه ِمْن ُوُجْوِه َت
)َْ َّ اأَلمْلَل ِفْي )َلُد ََ َأ َْ ُغْدَوٌة, ِإْذ َيَرى الّنْحِوّيو َْ َلُد َِ َأ ََْف ؛ اإِلَضواَفةِ  َعَلوى  بوِوَها  ُي

َّ ََ ِلَأ ََِلِة الَكِلَمِة َأمْلِل َمْن النُّْو َّ اهلُل َقاَل َََما (, ِعْنَد) َمن الدَّاِل ِبَمْن ڇ      ڇ    چ َوَجّل: َع

َّ َموا  َمْنُصوب ا ُشُذْوذ ا, َيُقووُل ِسوْيَبَوْيِه:"   َما َبْعَدَها َأنَُّه َوَرَد َغْيَر  6النمل: چڍ  ڍ  َأ
َْ  َقاَل َمْن ُلَغِة ِفْي التَّْنِوْيَن َأَبَا ,ََأّنُه بها ُتْنَصُا َغْيِرَها ِفْي َلْيَسْت حاٌل ُغْدَوًة يْف هلا َلُد

َْ مْن َقْوُلَك: ُد, َوَذِلَكَل ًُُهْم َوَقاَل ُغْدَوًة, َلُد  ُثومَّ  الودَّاَل,  َأْسوَكنَ  َََأنَّوهُ  ُغوْدَوٌة,  َلد ا َبْع
َِ َجاَء ملَّا الَباَء َفَفَتَح َزْيد ا, ِاْضِرَبْن َقاَل: َََما َفَتَحها,  ُهووَ  ُغْدَوٍة ِفْي َواَورُّ اخَلِفْيَفِة, ِبالنُّْو
َُ َياُس,َوالِق الَوْجُه َُ َوت ُكْو ََِلِة اَبْرِا َنْفِس ِمْن النُّْو َِ ِبِمْن  الشَّْيُء َيُشذُّ َفَقْد َوَعْن, ِمْن ُنْو

َِائِرِه َعْن ََالِمِهْم ِمْن ََ َن َِفُّو َِفُّوَنُه َوال َمْوِضعن, ِفْي الشَّْيَء َوَيْسَت   .(85)َغْيِرِه" ِفْي َيْسَت
 الشَّاِعِر: َوَقْد ُرِوَي ِبالنَّْصِا َقْوُل

ََْجورَ  ُمْهِري زاَل َوَما  ِموْنُهمُ  الَكْلواِ  َم
 

 َْ  (86)ِلُغوُرْوبِ  َدَنوتْ  ُغوْدَوًة َحتَّوى   َلُد
 
 

ََ )ُغْدَوًة( ِبالنَّْصِا َعَلى التَّْشِبْيِه ِبامَلْفُعْول, َيُقوْوُل اْبوُن ِجّنوي:    ََ ُيْعِرُبو  َوالّنْحِويُّو
َُ َأْشَبَهْت "َفَلمَّا ََْرَنا َحْيُث ِمْن ْيَنالتَّْنِو النُّْو  .(87)بِاملْفُعوِل" َتْشِبْيه ا ُغْدَوة اْنَتَصَبْت َذ

َْ(, َيُقووُل الّسوُيْوِطي:"        ََ رَفوَع )ُغوْدَوة( َبْعوَد )َلوُد  َوَحَكوى  ّوَقْد َحَكى الُكْوِفّيوو
ََ  .(88)"(  ُغْدَوٌة)  َرْفَع الُكْوِفيُّو

ََ ِفْي ِإْعَراِبَه ا َََر الّنْحِويُّو  أَلْوُجَه اآلِتَيَة:َوَقْد َذ
ََاَنوْت       أّواًل:  َْ ََ( َتامَّوٍة َمْحُذْوَفوٍة, َأْي: َلوُد ََا ََ َمْرُفوَعًة َعلى َأّنَوها َفاِعٌل ِبوووو) َْ َتُكْو َأ

ََ َفَرَواُه الرَّْفُع ُغْدَوٌة, َيُقْوُل املَراِديُّ:" َوَأمَّا ََ(  ِبِإْضوَمارِ  َوُوجَِّه, الُكْوِفيُّْو ََوا  َوَيُقوولُ  (89) ")
َُ الّسُيْوِطي:" ََ(, ِإْضَماِر َعَلى َوُترِّ َْ َأْي: َ)َا  .(90)ُغْدَوٌة" ََاَنْت َلُد
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َْ( ِباْسِم الَفاِعِل, ِلَذا َفوووو)ُغْدَوٌة( َمْرُفوَعٌة َعَلى التَّْشِبْيِه  َثاِني ا: َيَرى اْبُن ِجّني َتْشِبْيَه )َلُد
ًُُهم َشبََّه َََذِلَك يُقوُل:" ِبالَفاِعِل, َْ  َفَقاَل: َفَرَفَعَها, ِبالَفاِعِل, ُغْدَوًة َبْع  َََموا  ُغوْدَوٌة,  َلوُد

ََ:" (91)َزْيٌد" َأَقاِئٌم َتُقْوُل: َّاِهُر َوَيُقوُل َأُبو َحيَّا َْ  َمْرُفوْواٌ  َأنَّوهُ  ِجنِّيٍّ اْبِن ََالِم ِمْن َوال , ِبَلوُد
ًُُهم َشبََّهُه َوَقْد: ِجنِّيٍّ اْبُن َقاَل َْ: َفَقاَل, َفَرَفَع ,ِبالَفاِعِل َبْع  َتُقوْوُل ِفويْ   َََموا , ُغوْدَوةٌ  َلُد
 .(92)َضاِرٌب َزْيٌد": الَفاِعِل اْسِم

َّ )ُغْدَوٌة( َمْرَفْوَعٌة َعَلى التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل, َيُقوُل ابن يعيش:" َثاِلَِ ا: ُِ النَّْحِوّيْيَن َأ  َيَرى َبْع
ًُُهم َشبََّه وقْد َْ: َفَقاَل َفَرَفَعَها,, اِعِلِبالَف )ُغْدَوًة( َبْع  .(93)َزْيٌد" َقاَم: َتُقْوُل َََما, ُغْدَوٌة َلُد

ََْبور َمْحوُذْوٍا, َوِإمَّوا       َراِبع ا: ََ )ُغْدَوٌة( ِإمَّوا ُمْبَتوَدًأ ِل َْ َتُكْو َجوََّز الرَِّضيُّ اإِلْسَتَراَباِذيُّ َأ
ََْأيْ  َأَحِد َحْذِا َفَعَلى ْفُعالرَّ َتَبر ا ِلُمْبَتَدٍأ َمْحُذْوٍا, َيُقوُل :"َوَأمَّا  ُقْلَنوا  َََموا , اُوْمَلوةِ  ُجو

 .(94)اُوْمَعِة" َيْوُم ُمْذ: ِفْي

َُ: َوِقْيولَ    َتاِمس ا: ََ )ُغْدَوٌة( َتَبَر ُمْبَتَدٍأ َمْحُذْوٍا, َيُقووُل الصَّوبَّا َْ َتُكْو  ِلُمْبَتوَدأٍ  َتَبورٌ : َأ
َْ َوالتَّْقِدْيُر: َمْحُذْوٍا,  .(95)ُغْدَوٌة" ُهَو َوْقٍت َلُد

ََ َوَأَتَواِتَها َثاِني ا: ََا  . االْسُم املْرُفْوُا ِفْي َباَب 

ََ َوَأَتَواِتَها( َتوْدُتُل َعَلوى اُوْمَلوِة االْسوِميَِّة,      ََا ( َّ ََ َأ يرى النَّْحوّيوَ الَبْصرّيو
از ا, وَتْنِصوُا َتَبوَر املْبَتوَدأ, َوُيَسومَّى     فَتْرَفُع امُلْبَتَدَأ, َوُيَسمَّى اْسَمَها َحِقْيَقًة, َوَفاِعَلَها َمَج

تَبَرهَا َحِقْيَقًة, َوَمْفُعْوَلَها َمَجاز ا, َوَقْد َتوالَفُهم ِسوْيَبَوْيِه, ِحوْيَن َسومَّى املْرُفوْوَا َفاِعًلوا,       
َََما َمرَّ َساِبًقا  . َواملنُصْوَب َمْفُعْوًلا, 

ََ َأنوََّها ََ َفَيَرْو ََ بِوَما َمْرُفْوٌا ُهَو َوِإنوََّما, َشْيئ ا املْرُفْوِا ِفْي َتْعَمُل ال َأمَّا الُكْوِفيُّْو  ََا
 َتْشوِبْيه ا  الرَّْفوعَ  ِفْيوهِ  َعِمَلْت َأنوََّها ِإَلى َفَذَهَا الَفرَّاُء, َوَتاَلَفُهم, ُدُتْوِلَها َقْبَل ِبِه َمْرُفْوع ا
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ََْء َنْصِبَها َعَلى َواتََّفُقوا, ِبالَفاِعِل  َتْشوِبْيه ا : الَفرَّاُء َفَقاَل, َنْصِبِه ِفْي اْتَتَلُفوا ُثمَّ اِنَي,الَّ اُو
 .(96)" اَباِل َعَلى َمْنُصْوٌب: الُكْوِفيِّْيَن َبِقيَُّة َوَقاَل بَقاَم, َشِبْيَهٌة ِلَأنوََّها؛ ِباَباِل

َّ الَفَراَء ُيِعِرُب َمْرُفو َِْهُر َأ ََ ُمَشوبَّه ا ِبا  َفالَِّذْي َي ََوا , َوَمْنُصوْوَبَها ُمَشوبَّه ا   لَفاِعولِ َا 
ََ( ِفْعًلا َقامِلر ا َيْعَمُل ِبابْمِل َعَلى الِفْعوِل املَتَعودِّي, َوَهوَذا ِموْن     ؛ ِباملْفُعْوِل ََا ِلَأنَُّه َيَرى )

 . املَذاِهِا الَِّتي َتَفرََّد ِبوَها
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 اَامتة

 لنََّتاِئِج اآلِتَيِة:َوَقْد َتَوملََّل الَباِحُث ِفْي َهَذا الَبْحِث ِإَلى ا
َّ النَّْحِويِّْيَن َلْم َيُكْوُنوا َعَلى اتَِّفاقن ِفْي ِفْكَرَة التَّْشِبْيِه ِبالِفاِعِل, َفَقْد َحَصَرُه  َأوَّاًل: ِإ

َّ, ُثمَّ َجاَء اوْرَجاِنيُّ ِلُيَوسَِّع الدَّاِئَرَة َمَع َرْبِطَهوا بِ  ََ َوَتَبِر ِإ ََا ًُُهم ِفْي اْسِم  امَلعواِني,  َبْع
َِْناِء َناِئوِا      َُولَّ املْرُفْوَعواِت ِباْسوِت  َُ ََْشِريُّ ِفْكَرَة اوْرَجاِنيِّ, َوَتَبنَّاَها, َوأَدَر ََّم ُثمَّ َأَتَذ ال

 واْسومُ  اِووْنِس,  ِلَنْفِي اّلِتي َو)ال( َوَتَبُرَه, الَفاِعِل ِفْي َقاِئَمِة املَشبََّهاِت ِبالَفاِعِل, َفامُلْبَتَدُأ
ِبَلْيَس, ُمَشبََّهاٌت ِبوِه, َفالَفاِعوُل ِعْنوَدُه َواِحوٌد, َوَبِقيَّوُة املْرُفْوَعواِت        املَشبََّهَتْيِن و)ال( ا()َم

ََْشِريَّ, َحْيوُث   َسَبَيِل َعَلى ِبالَفاَعِل ُمْلَحَقاٌت ََّم التَّْشِبِيِه, َأمَّا اْبُن ُعْصُفْورن َفَقْد َتالَف ال
َُ امْلْبَتَدَأ َواخَل  . َبَدلن َأْو َعْطٍف ِمْن َوالتَّاَبُع َفاَعُلُه, ُيَسمَّ مْل اّلِذْي امَلْفُعْوُل َبَر, َوَأَضاَاَأْتَر

َْ َجواَء        َثاِني ا: ََ ِمْن آَثاِر َهَذا االْتوِتالِا ِفوْي َتْحِدْيوِد الووُمَشبََّهاِت ِبالَفاِعوِل َأ ََا
َّ  َتْرِتْيُا اأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة ِوْفًقا لوَما َيَر ََْشِريُّ الَّوِذي َيوَرى َأ ََّم الَفاِعوَل   اُه النَّْحِويُّ, َفال

ََ َمَع املْرُفْوَعوات,   ََا ًَُع َمْرُفْوَا  َأمْلُل املْرُفْوعاِت, َوالَبِقيَُّة ُمُشبََّهٌة ِبِه َوَمْحُمْوَلٌة َعَلْيِه, َي
ََوذا اأَلْمو   َُ َتَبُرَها َمَع املْنُصْوَباِت, َو َّ َوَموا وال   َعَلى ِحْيِن َيُكْو اخل, .. ُر ِفوْي َمْرُفووِا ِإ

 . ُيَعاجُل الباَب ِفي َمْوِضَعْيِن َوَهَذا َيْجَعُلُه
ََُِْر النَُّحاِة  ََ املَباِنَي الصَّْرِفيََّة املْرُفْوَعَة َواملْنُصْوَبَة الَِّتي َتْدُتُل َعِلْيَها  َأمَّا َأ َفَيَتَناَوُلْو

ََُة لالْبِت َن الَعَواِمُل النَّاِس َّ َوَأَتَواِتوَها, َوَهنَّ َوَأَتَواِتوَها ِفي َمَكا ََ َوَأَتَواِتَها, َوِإ َََكا َداِء 
ََ اَباَجِة ِإَلى َتَناُوِلِهَما ِفي َمْوِضَعْيِن  . َواِحٍد, ُدْو

ًِيَِّة اأَلمْلِل َوالَفْرِا ِفي النَّ َثاِلِ ا: ْحِو الَعَرِبويِّ,  َتْرِجُع ِفْكَرُة التَّْشِبِيِه ِبالِفاِعِل ِإَلى َق
ََ ُمَشوبَّه ا     َْ َيُكوْو َّ الَفاِعَل ُهَو َأمْلُل املرُفْوَعاِت ُيْلِحُا ِبَها َما َيَراُه َجِدْير ا ِبوَأ َفَمْن َيَرى َأ

َِْرُتُهم ِفْي َتْحِدْيِد املَشَبهَّاِت ِبالَفاِعِل؛ ِبالَفاِعِل  . َوِلَهَذا اْتَتَلَفْت َن
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َِْدُم النَّ َراِبع ا: ِِْر الَغاِلِا ُمْصَطَلح ا َيْسَت ََ ََ ُمْصَطَلَح التَّْشِبْيِه ِبالَفاِعِل ِفْي اأَل ْحِويُّْو
ًِوَها َعَلوى اآلَتوِر     ًَِها, َوَحْمِل َبْع َومْلِفيًّا َتْفِسيِِّريًّا ِلَشْرِح اأَلْبَواِب النَّْحِويَِّة َوَرْبِطَها ِبَبَع

ََِة اإِلْعَراِبيَّة َوالشُُّرْوِط َو اأَلْحَكاِم, َفُهَو َتْشِبْيٌه َشْكِليٌّ َومْلِفيٌّ, َوَقَد َجَرى َعَلوى  ِفْي اَبَر
ََالِمِهم ََِِْر   . َأْلَسَنِة النَُّحاِة بِوهَوَذا املْفُهْوِم ِفْي َأ

ََْداُمُه ُمْصوَطَلح ا ِموْن ُمْصوَطَلَحاِت الَعاِموِل َفَقوْد َوَجوْدَناُه ِفوْي         َتامس ا: َأمَّا اْسِت
ِِ َمْوِضَعْيِن, َوُهَم ََ( َعَلى َرْأِي َبْع ََا ا َعاِمُل الرَّْفِع ِفْي املْبَتَدأ, َوَعاِمُل الرَّْفِع ِفْي اْسِم )

َوُهَو ِبَهَذا املْفُهوْوِم ِموْن الَعَواِموِل املْعَنَويَّوِة الَِّتوْي َنَسوَا ِإَلْيَهوا النَُّحواُة الَعَمول,          ؛ النَُّحاِة
 . َغْيرَهاََاالْبِتَداِء, َوالصَّْرِا, َواخِلالِا, َو

ََ ِفوْي         َساِدس ا:  ََوا ََْداُمُه ُمْصوَطلح ا ِموْن مْصوَطَلَحات اإِلْعوَراب َفَقوْد  َأمَّا اْسِت
  ِِ ََ( َعَلى َرَأِي َبْعو ََا َْ ُغْدَوٌة , َواْسُم ) َمْوِضَعْيِن َفَقْط, َوُهَما ِإْعراُب )ُغْدَوٌة( ِفْي: َلُد

ََِداَمهُ   َّ اْسوِت ال َيْصوُلُح ِفوْي َهوَذْيِن املْوِضوَعْيِن      ُمْصوَطلح ا ِإْعَراِبيًّوا   النَّْحِويِّْيَن, َوَنورى َأ
َُصُُّه, َتْعِرْيًفا َوَتْنِكْير ا, َتْقِدْيم ا َوَتوِأِتْير ا, َوَحوْذًفا,  ؛ َوَغْيِرِهَما .. َفُكلُّ َمْرَفْوان َلُه َأْحَكاٌم َت

ََْفى َما ِفْي َذِلَك ِمْن اخَلْلِط َواَلاْضَطَراِب  . إخل, َوال َي
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 .1/58 يف النحو ( انِر: األملول1)

 .1/408: همع اهلوامع ( انِر2)

 .1/95الكتاب  (3)

 .1/122السابا  (4)

 .9/132متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد  (5)

 .2/839املقتصد يف شرح اإليًاح  (6)

 .1/330الباب يف علل البناء واإلعراب  (7)

 .1/283شرح التسهيل  (8)

 .1/67شرح الرضي على الكافية  (9)

 .2/6انِر: همع اهلوامع  (10)

 .7/130التذييل والتكميل يف شرح التسهيل  (11)

 1/213األملول يف النحو  (12)

 .524شرح ألفية ابن معط  (13)

 .261اومل يف النحو للَجاجي  (14)

 .2ِ/73يف فين النحو والصرا  الكناش (15)

 .64اإليًاح يف علل النحو ( 16)

 .244وانِر: االقرتاح يف أملول النحو  110 -107اإلغراب يف جدل اإلعراب  (17)

  .1/58 يف النحو ( األملول18)

 وردت هذه العبارة هكذا يف نص املؤلف.( 19)
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 .1/82 ملول يف النحو( األ20)

 .24اللمع يف العربية (21)

 .117 النحو اومل يف( 22)

 .36اومل للجرجاني  (23)

 .2/6انِر: همع اهلوامع  (24)

 .37املفصل ( 25)

 .37املفصل ( 26)

 .1/58 يف النحو ( األملول27)

 .1/264شرح التسهيل ( 28)

 .1/152شرح مجل الَجاجي ( 29)

 .489 -488شرح شذور الذها يف معرفة َالم العرب  انِر: (30)

 .1/362شرح شذور الذها ( 31)

 .1/82 يف النحو ألملول(  ا32)

 .1/222أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك (  33)

 .1/436شرح َتاب سيبويه للسريايف  (34)

 .1/175املقتًا  (35)

 .1/82األملول يف النحو  (36)

ََر السيوطي أنه رمبا (37)  .1/408به, انِر: همع اهلوامع  لشبهه جمازا فاعال يسمى َذ

 .4/218صل ( شرح املف38)

 .2/826اا يف مسائل اخلالا اإلنص( 39)
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 .1/233التصريح مبًموَ التوضيح  ( 40)

 .4/205تذييل والتكميل يف شرح َتاب التسهيل ( ال41)

 .253علل النحو (  42)

 .1/46الكتاب (  43)

 .1/166اللباب يف علل البناء واإلعراب  (44)

 .2/628شذور الذها للجوجري  شرح (45)

 .8/333لتسهيل التذييل والتكميل يف شرح َتاب ا( 46)

 .4/1796متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( 47)

 .6/251التذييل والتكميل يف شرح َتاب التسهيل ( 48)

 .367 /2 األدب ؛ وتَانة243/ 2 والكتاب ؛31 ص ديوانه يف للقطامي وهو الوافر, من البيت (49)

 األدب , وتَانوة 74/ 4 واملقتًا ؛844  300/ 2 ديوانه يف وللفرزدق الطويل, من البيت (50)
9 /285. 

 .4/185التذييل والتكميل يف شرح َتاب التسهيل  (51)

 .2/343شرح املفصل  ( 52)

 .41انِر: اللمع يف العربية( 53)

 .1/178اإلنصاا يف مسائل اخلالا ( 54)

 .1/176اإلنصاا يف مسائل اخلالا ( 55)

 .1/479توضيح املقاملد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك  (56)

 .1/50انِر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  (57)

 .41اللمع يف العربية ( 58)
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 .218/ 4شرح املفصل ( 59)

 .218/ 4شرح املفصل ( 60)

 .1/200شرح املفصل  (61)

 .37املفصل  (62)

 .1/287شرح الكافية  (63)

 .1/24شرح املفصل ( 64)

 .1/287شرح الكافية ( 65)

 .1/153انِر: الفوائد الًيائية  (66)

 .1/296شرح التسهيل  (67)

 .1/58 يف النحو ( األملول68)

 .24لمع يف العربية ( ال69)

 .343فصل ( امل70)

 .38سابا ( ال71)

 .1/200شرح املفصل ( 72)

 .1/152شرح مجل الَجاجي ( 73)

 .9/4587متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ( 74)

 .1/233التَّصريح مبًموَ التوضيح  ( 75)

 .3/1146ارتشاا الًرب ( 76)

 .1/44اإلنصاا يف مسائل اخلالا ( 77)

 .1/223شرح املفصل البن يعيش ( 78)
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 .1/44اإلنصاا يف مسائل اخلالا  (79)

 .36مجل الَجاجي  (80)

 .1/355شرح مجل الَجاجي البن عصفور ( 81)

 .هكذا يف النص امقا ( 82)

 .1/355السابا ( 83)

 .3/270التذييل والتكميل يف شرح َتاب التسهيل ( 84)

 .1/210الكتاب ( 85)

 وبوال  ؛138/ 3 والودرر  ؛318/ 1 ابيواَ يف حرب بن سفياَ ألبي وهو الطويل, من لبيت (86)
 عقيول  ابن وشرح ؛46/ 2مبًموَ التوضيح   التصريح  ؛318/ 2 األمشوني شرح يف نسبة
 .215 /1 اهلوامع وهمع ؛429/ 3 النحوية واملقاملد ؛(لدَ) 384/ 13 العرب ولساَ ؛394 ص

 .2/543ملناعة اإلعراب  سر( 87)

 .2/221همع اهلوامع  وانِر: 238/ 2شرح التسهيل ( 88)

 .2/816مالك  ابن ألفية بشرح واملسالك املقاملد توضيح (89)

 .2/221همع اهلوامع  (90)

 .2/543سر ملناعة اإلعراب  (91)

 .2/221همع اهلوامع  (92)

 .2/221همع اهلوامع  (93)

 .3/222شرح الكافية  (94)

 .1/295لصباَ على األمشوني حاشية ا (95)

 .1/223التصريح على التوضيح  (96)
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 واملراجع املصادر

َ  رجوا : حتقيا: األندلسي  حياَ أبو: العرب لساَ من الًرب ارتشاا -1  مكتبوة , حممود  عِموا
 .هو1418 األوىل الطبعة بالقاهرة, اخلاجني

 .بريوت – لبناَ لة,الرسا مؤسسة, الفتلي ابسني عبد:حتقيا, السراُ ابن: النحو يف األملول -2

 اإلغراب يف جدل اإلعراب: أبو الربَات األنباري, حتقيا/ سعيد األفغاني, دار الفكر, بدوَ. -3

طبعة الِغر, الطبعوة األوىل  االقرتاح يف أملول النحو وجدله: السيوطي, حتقيا/ حممد فّجال, م -4
 هو.1409

: حتقيوا , األنباري الربَات وأب: والكوفيني البصريني النحويني بني اخلالا مسائل يف اإلنصاا -5
 .بدوَ, الفكر دار, عبدابميد الدين حميي حممد

 الفكر دار البقاعي, حممد الشيخ يوسف: حتقيا هشام, ابن: مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح -6
 .بدوَ والتوزيع, والنشر للطباعة

 .هو1406 عة اخلامسةمازَ املبارك, دار النفائس, الطباإليًاح يف علل النحو: الَجاجي, حتقيا/  -7

 دار ,هنوداوي  حسون  حتقيوا/ , األندلسي حياَ أبو :التسهيل َتاب شرح يف والتكميل التذييل -8
 هو.1418 األوىل الطبعة ,دمشا ,القلم

 لبنواَ, -بوريوت - العلميوة  الكتوا  دار األزهري, تالد: النحو يف التوضيح مبًموَ التصريح -9
 .هو1421 األوىل, الطبعة

 وآتورين, دار  فواتر  حممود  علوي  اويش, حتقيوا/  ناهر الفوائد: تسهيل بشرح القواعد متهيد  -10
  .هو1428 األوىل,: القاهرة, الطبعة والرتمجة, والتوزيع والنشر للطباعة السالم

 سوليماَ,  علوي  الرمحن حتقيا/عبد املرادي,: مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاملد توضيح -11
 .هو1428 ,األوىل الطبعة القاهرة, العربي, الفكر دار

 .هو1405 األوىل, قباوة, الطبعة الدين فَر أمحد, حتقيا/ بن اخلليل النحو: يف اومل -12
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الطبعوة   ,بوريوت  ,مؤسسوة الرسوالة   ,حتقيا / علي توفيا ابمود  ,الَجاجي :اومل يف النحو -13
 هو.1404الِانية 

-بوريوت  ةالعلميو  الكتا دار الصباَ,: مالك ابن أللفية األمشونى شرح على الصباَ حاشية -14
 .هو1417 األوىل الطبعة لبناَ,

 الِانيوة, : الطبعوة  بوريوت  – العلمية الكتا دار ,هاروَ عبدالسالم حتقيا/ ,اواحظ :ابيواَ -15
  .هو1424

 الكتوا  دار الشونقيطي,  األموني  بن أمحد: اووامع مجع شرح اهلوامع همع على اللوامع الدرر -16
 هو.1419 , األوىل الطبعة لبناَ, – بريوت العلمية,

 م.1354ديواَ الفرزدق,  بريوت, دار ملادر, طبعة  -17
ديواَ القطامي, حتقيا/ إبراهيم السامرائي وأمحد مطلوب, بريوت, دار الِقافة, الطبعة األوىل  -18

 م.1960
 الطبعوة , دمشوا , القلوم  دار, هنداوي حسن حتقيا/, جين بن الفتح أبو: اإلعراب ملناعة سر -19

 .هو1405 األوىل
 دار ,ابميود  عبود  الدين حميي حممد حتقيا/ , عقيل ابن :مالك ابن فيةأل على عقيل ابن شرح -20

 .هو1400 العشروَ :الطبعة ,للطباعة مصر دار القاهرة, - الرتاِ
 الطبعوة  لبناَ, -بريوت العلمية الكتا دار اأُلْشُموني,: مالك ابن ألفية على األمشوني شرح -21

 .هو1419 األوىل
, حتقيا/ علوي الشووملي, مكتبوة اخلرجيوي, الريواض,      شرح ألفية ابن معط: القواس املومللي -22

 الطبعة األوىل.
َ  وحممود  السيد عبدالرمحن حتقيا/, مالك ابن: التسهيل شرح -23  الطبوة , للطباعوة  هجور , املَتوو

 .هو1410 األوىل

 .بدوَ, جناح أبو ملاحا/ حتقيا, عصفور ابن: الَجاجي مجل شرح -24
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 االختالف واإلرجاء في شعر ابن األبار القضاعي: 

 دمات الغزلية في شعره املدحي  قراءة تفكيكية للمق

 ربيل السعوديجد. نزار 

 :البحث ملخص

تروم هذه الدراسة قراءة املقدمة الغزليةة يف شةعر ابةن األب ةار املةدفيم و هة        
جدلية فضور احملبوبة ودالالتها الغائبة يف نصه الشعري املدفيم وقد عم قت الدارسة 

 النظر والتحليل للجدليات اآلتية: 

 املبطن واحملبة احلاضرة.  جدلية اهلجر -
 جدلية الطموفات الغائبة واملكانة الضائعة.  -
 جدلية العهود الغائبة وبنية االستشفاع احلاضرة.  -
 جدلية املكان احلاضر الغائب.  -

وقد متّكنت الدراسة من  ه  الدالالت الغائبة للمحبوبةة احلاضةرة يف املقدمةة    
ي مبا ُتبِطُنُه السلطة السياسية له من هجةر  الغزليةم فيث اختذها الشاعر قناعا نفسيا يش

وإقصاءم وفرمان من املكانة الر يعةم كما مث لت رمزا للعهد املقطوع من ولةي العهةد   
 بالشفاعة لهم ومث لت أخريا األندلس مكانا غائبا ُمضيَّعا. 

 .غزل -قراءة تفكيكية -إرجاء -كلمات مفتافية: اختالف
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Deference and absence in the poetry of Ibn Al-Abbar: a 

deconstructive reading to the introductions of the dalliance 

in his praising poems. 

ABSTRACT 

This study aims to read the dalliance introduction in Ibn Al-

Abbar praising poem and understands the argumentation of the 

presence of his beloved and her absence implications in the poetic 

praising text. This study has deepened the view and the analysis to 

the following argumentative:  

- Dialectic of the hidden abandonment and the present love.  

- Dialectic of the absent ambitions and the lost standing.  

- Dialectic of the absent covenants and the structure of forgiving 

and being a mediator . 

- Dialectic of the absent-present place.  

The study was able to understand the absent implications for 

the beloved who appears in the praising introduction, as the poet 

had taken her as a psychological mask that tells what is hidden in 

the political authority of his abandonment and exclusion and 

deprivation of prestigious position. It also represented a symbol of 

the vow that was given to him by the Crown Prince to forgive him; 

it also represented the Andalusia as an absent-present place . 

Key words: Deference- absence - deconstructive reading - 

dalliance 
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 مهاد نظري: 

تعددت التسميات اليت أطلقت على القراءة التفكيكيةم  قد مس يت بالت شةريية  
فكيكية اليت تعةد  أشةهر هةذه التسةمياتم ويقصةد بةالقراءة       والتقويضية إضا ة إىل الت

تسعى إىل دراسة النص مهما كان دراسة تقليديةة أوال  " التفكيكية القراءُة املزدوجة اليت
إلثبات معانيه الصريةم ثة  تسةعى إىل تقةويا مةا تصةل إليةه مةن نتةائة يف قةراءة          

م (1)"ا مة  مةا يصةر ه بةه    من معاٍن تتناق متعاكسةم تعتمد على ما ينطوي عليه النص
بقوله: "ما يهمين يف القةراءات الةيت أفةاول إقامتهةا      (Derrida)دريدا وهو ما قصده 

ليس النقد من اخلارجم وإمنا االستقرار أو التموض  يف البنيةة غةري املتجانسةة للةنصم     
والعثور على توترات أو تناقضات داخليةم َيقرأ النص من خالهلا نفسهم ويفكك نفسه 

الكشة  عةن    م رجةاة تتجه القراءة التفكيكية حنو حتليةل النصةو   م ولذلك (2)ه"بنفس
الثغرات اليت تدعو إىل القلق ومراوغة املعنى املخبوء حتت قناع اللغةةم  ةالنص متاهةة    
بسبب من تسرب املضامني األيدلوجية إليهم واليت شّكلت نواته الداخليةةم اةا لعةل    

 دعةا )دريةدا( إىل دراسةتهم إو هةو غةري معةين        لباطنةهم وهةذا مةا    ظاهر النص مراوغًا
باملنطوق واملصر ه بةهم وال يعنةى بةاملط وطروفاتةهم بقةدر مةا يلتفةت إىل اهلةوام          "

م (3)أو يهةت  دةداع الكةالم ولاتلتةه"    م واحلواشيم ويعنى باختالف الةنص وتواتراتةه  
نةوع مةن    اخلطاب املتلبس املراوغ متشةابك الةدالالت ومتعةدد املسةتوياتم وهةذا ال     

للقةراءة التفكيكيةة الةيت     وو قةاً م يتيح إمكانية القراءة الكاشفة ااخلطابات هو وفده م
بةاملكتوب أكثةر مةن     تبناها )دريدا( ظهر مفهوم االختالفم هذا املفهوم الذي افتفى

املنطوق الشفاهيم ولك أن نق  املعنةى وكتابتةه بوسةاطة العالمةات يهبةه اسةتقالال       
يم وهذا ما مينحه مزيدًا من إمكانات التفسري وهكذا "تستمر وفرية عن املؤل  األصل

م فيث قام (4)العالمات املكتوبة بتوليد ُبعدها الداللي بغياب املؤل م وفتى بعد موته"
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)دريدا( بتحطي  املرتكز الفكري لثنائيات كثريةم من مثل: الروه/ اجلسد والشةكل/  
تمركز منهةا ليصةري هامشةيام ويصةري     املعنى واالستعاري/ الواقعي وغريهام وقْلِب امل

اهلامشي مركز اخلطابم وقد أطلق على ولك عبارة )التمركةز فةول العقةل(م فيةث     
"تذوب الداللة املركزية أو األصلية املفرتضة أو املتعاليةم وينفةتح اخلطةاب علةى أ ةق     
املستقبل دومنا ضوابط مسبقةم وتتحو ل قوة احلضور بفعل نظام االختالف إىل غيةاب  

 وقد صّك )دريةدا( مصةطلح اإلرجةاء   ( 5)لداللة املتعالية إىل ختصيب للداللة املتعالية"ل
م النظام اللغوي/ العالمات استخدا أن موضحًاعلى ضديته ملصطلح احلضورم  مؤكدًا
نعجةز عةن    مافين هعلى الوصول إىل الشيء أو الفكرةم إو يذكر أن ةقدراللعدم يكون 

أي أننا نقوم بتفتيت للمعنى احلاضرم نشري إليها بكلمةم ا إنناالتيان بشيء ما وبفكرةم  
النص املكتوب ميكةن أن ُيقةَرأ وُتعةاد قراءتةه ضةمن      " وهذا التفتيت ناتة من واق  أن

م (6)سياقات لتلفة ختلص إىل إنتاج انزالقات للمعنى تكون نتيجتها الرئيسةة اإلرجةاء"  
لوصةول إىل الشةيء أو الفكةرةم    نستخدم العالمات مؤقتا ريثما نتمكن مةن ا " ومن ث 

وعلى هذا  إن اللغة هي فضةور مرجةل ليشةياء واملعةانيم وال ميكةن إون ا ةرتا        
لذلك  إن فضور الدال )اللغة( ميكن لةه أن يمةل    وتبعًا (7)فضورها يف وجود اللغة"

دالالت كثرية غائبةم وبهذا خيلص إىل أن مصطلح االختالف يقةوم يف فقيقتةه علةى    
تصةبح بواسةطته اللغةة أو الشةيفرة أو أي نظةام       التم مشّكال انزيافةاً تعار  الدال

اا يتيح اجتياه العالمة ( 8)مرجعي عام وا ميزة تارخيية مكونة من "بنية من االختال ات"
هلةام وينشةل األثةر مةن خةالل هةذا        واتيةاً  وحتويل عملياتها إىل أثر مام وليس فضورًا

 قد دعا دريدا إىل قلب النظةام الةذي   لغيابم التعار  احلاصل بني ثنائية احلضور وا
يرى أن للكالم أ ضلية على الكتابةم فيث يرى أن الكتابة هي األصلم مؤكةدا علةى   
ر ضه مبدأ التمركز فول اللوغوس )الصوت(م وقد أوضح أهمية هذا القْلب قةائال:  
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القمة   "إن أهمية هذا اإلفالل ال تكمن يف إعطاء نظرية الكتابةة القةوة الالةمةة ضةد     
الناب  من مركزية اللوغةوسم وضةد االرتبةاا باللغويةاتم ولكنهةا كةذلك سةتحرر        
املشروع السيميولوجي )عل  العالمات( نفسهم بةرغ  امتةداده الكةبريم مةن أن يظةل      

 . (9)حمكومًا باللغوياتم  يحدد نفسه طبقًا هلا وملركزها وغايتها يف آن"

إو ال يسةتطي  أي  ملراوغةةم  وتنطلق التفكيكية من مبدأ الشةك الةذي يفضةح ا   
أكان يف خطاب منطةوق أو مكتةوب أن يقةوم بوظيفتةه كعالمةة دون أن       عنصر سواًء

م ولذلك أدخل )دريدا( كلمةة لعةب   ببساطة ليس فاضرًا يرتبط بعنصر آخر هو أيضًا
(play(  وإفالهلا حمل كلمة تعار )contrastم) "   وهكذا يصبح لعةب االختال ةات

 اللعب مل يعد جمرد تعارضات معينةم ولكنه أصبح دون فدود  اآلن هو مصدر املعنىم
م وميكن متثيل  كرة احلضور والغياب بفكرة السه  املنطلقم اليت وكرهةا  (10)" وال نهائيا

كةي تتوضةح    ه متامةاً فديَثة البافُث كر يذ(م وهنا Jonathan Culler )جوناثان كلر
ق  هو ما يكون فاضرا عند أي حلظةة  إوا كنا نعترب أن الوا"الفكرة الفلسفيةم إو يقول: 

حمددةم  سوف تنطوي فركة السه  من ث  على مفارقةم ولةك أن السةه  موجةود يف    
 ...يف نقطةة مسةتقلة ولةيس يف فالةة فركةة      نقطة مستقلة عند كل حلظةةم إنةه دائمةاً   

وفركته ليست فاضرة عند أية حلظة فضورم إن فضور احلركة ميكن تصورها بقةدر  
 . (11)املاضي واملستقبل  حسب" Tracesة موسومة  عليا بآثار ما تكون كل حلظ

وتتفق القراءة التفكيكية يف كثري من جوانبها م  نظرية التلقيم اليت تفةتح أ ةق   
التلويل أمام القارئم إو يرى التفكيكي ون وأتباع نظرية التلقي أن املعاني تظل مؤجلةة  

وميثةل هةذا   خرى يف النظام الدالليم بشكل ال نهائيم  كل كلمة يف اللغة تقودنا إىل أ
وهذا املنطق م (12)كل قراءة هي إساءة أو خطا قراءة"" الرأي جوهر التفكيكية القائلة بلن

م وهو ما أراده )دريدا( جبعةل اخلطةاب   الثبات الدالليالتفكيكي يلتي للحد من  كرة 
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علة   /م ولةذلك اجةرته مصةطلح الغراموتولوجيةا    (13)غري متناه مةن الةدالالت   تيارًا
الكتابة؛ ليقلب التدر ج التقليدي أل ضلية الكالم على الكتابةةم  هةو يةرى أن الكةالم     
خيتفي بانتهاء احلديثم ولك أنه ال ميتلك خاصية البقاء إوا مل ُيسجَّلم أما الثبةات  هةو   
من خصائص الكتابةم هلذا "عب ر الفالسفة عن كرهه  للكتابة؛ بسبب قوتهةا يف تةدمري   

 ليس هناك وجود جملتم  من دون كتابةم من  ...يةم اليت يريدون تقريرهااحلقيقة الفلسف
 . (14)دون عالماتم من دون فساب أو توثيق"

وتلتي هذه الدراسةة لةتمح ص النظةر يف املقةدمات الغزليةة لشةعر ابةن األب ةار         
 تبةاين وم القضاعيم حماولًة استكشاف التعارضات الداللية املركوةة يف هذه املقةدمات 

تشةّكلت  احلاضر منها عن املعنى الغائب اخلفي يف بقية النص الشةعريم والةيت    املعنى
م فيث يرى البافث أن املقةدمات تشةّكل جةدليات ملعةان غةائرة يف      بفعل االختالف

النص الشعري كجدلية اهلجر املبطن واحملبةة احلاضةرةم وجدليةة الطموفةات الغائبةة      
دليةة املكةان احلاضةر الغائةبم فيةث      واملكانة الضائعةم وجدلية العهةود الغائبةةم وج  

تتحو ل الداللة احلاضرة يف النص إىل داللة نسةقية متواريةة يف بةاطن نصةه الشةعريم      
والبافث بذلك خيال  رؤية ابن قتيبة يف كتابة الشعر والشعراءم من أن الشاعر العربي 

 ءصغاإليميل حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوهم وليستدعي به " ابتدأ قصيدته بالنسيب
يف جعةل ا   قةد  األمساع إليهم ألن التشبيب قريب من النفوس الئةط بةالقلوبم ملةا    

من أغةرا  النسةيبم ومل    م  قد وكر ابن قتيبة وافدًا(15)تركيب العباد من حمبة الغزل"
يذكر رمزية احملبوبة الداللية ملا يعتمل يف نفس الشاعرم  ال يستطي  اجلهةر بةهم  تغةدو    

دى ابن األب ار بؤرة داللية نسةقية ُتْلِمةُح دفةاء لةدالالت غائبةة عةن       املقدمة الغزلية ل
فاضر النص الشعريم وهذا ما أكد ه ابةن رشةيق القريوانةي مةن أن  َمةُن لعةُل مةن        

 . (16)النسيب والغزل بابا وافدا  قد أخطل
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 كي  تبد ت اجلدلية الرمزية للمحبوبة يف املقدمة الغزلية؟ وما هةي الةدالالت   
يف نص ابن األب ار الشعري؟ هةذا مةا سةتحاول هةذه الدراسةة       ها االختالفاليت شكل

 اإلجابة عنه وإبراةهم عرب دراسة اجلدليات اآلتية: 

 اجلدلية األوىل: جدلية اهلجر املبطن واحملبة احلاضرة: 

كثرت لدى ابن األبار املقدمات الغزلية املوفية باهلجر والغدرم إو بلغةت تسة    
  قصائدم كما أنها جاءت يف مفتتح قصةائده املدفيةة للسةلطان    مقدمات غزلية يف تس

أبي ةكريا ييى املرتضى احلفصي فاك  تونس يف أ ريقيام وبتفكيةك تلةك املقةدمات    
 نسةقياً  ثقا يا تظهر الدالالت الرمزية اخلفية للمحبوبةم اليت ات خذها ابن األب ار مضَمرًا

لسياسية يف أ ريقيام فيث افتلةت قضةية   يشي مبا يعتمل يف صدره جتاه السلطة ا نفسيًا
املرتكز الثقايف األبرة يف هذا النوع من  (17)عزله عن منصب الكتابة يف البالا احلفصي

بذلك إىل ِعَظِ  ولك  املقدماتم ولقد أبدى  يها مجال احملبوبة املادي/ اجلسديم موفيًا
 : رمزيةالمفاتن احملبوبة  املنصب الذي ُأِقيَل منهم يقول واصفًا

 اَفٌة َبَلجةةةًا َنّفافةةةٌة َأَرَجةةةا َوض ةةة
 

 َفس ةةةانٌة َ َلجةةةًا  ت اَنةةةٌة َدَعجةةةا    
 
 

 َتفةةةوُت ُكةةةلَّ َ َتةةةاةن يف حَماِسةةةِنها 
 

 ِبمةةا تُفةةِت بةةِه األُرَواه وامُلهَجةةا   
 
 

  اخلُصةُر ُيُنهُضةةها َظمةةآَن منةةَدِمجا 
 

 (18)والرِّدف ُيُنِبُضها َريَّةاَن ُمُنَتفجةا   
 

 
بة الذي يبدو يف ظاهر النص الشعري إىل غدر غائبم ويو ل الشاعر فضور احمل

وهذا ما تسمح به القراءة التفكيكية اليت تغي ب النص باس  احملبةم  تضاعي يتلو ن بني 
املعنى املركزيم  ينقلب املركز هامشًام وتتحول احملبة احلاضرة إىل غةدر غائةب خفةيم    

حة تناقضاتهم  الكتابة تثري كل وتسمح للداللة بلن تنفتح مقو ضة املعنى الظاهر و اض
كل أنواع إساءات الفه م مبا أن املتكل  غةري موجةودم   " أنواع القراءات املختلفةم وتثري

 فينما يشري إىل غدر احملبوبةم يقول: (19)كي يوضح للقارئ ما يدور يف وهنه"
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 َطِفْقةةُت أهلةةُة  يةةِه بالن سةةيِب وإن 
 

 َعِهُدُتةةُه باُجِتَنةةابي ُموَلعةةًا َلِهجةةا    
  

 
 كلن ةةه الةةز مُن الَعةةاِدي َعلةةى أَدبةةي

 
 َيسةةةوُمين الص ةةةرَب  يمةةةا َشةةةج ين  

 (20)َوَشَجا 
 

 احملبوبة الغادرة يف املقدمة الغزلية تتشّكل لتمث ل داللة خفية مضمرة للسةلطان  
وهذا ما فل  بالشةاعر فينمةا أقالةه    م م وتقلب فال احملبة إىل الضدأبي ةكريا احلفصي

 فاه منهم َ ِلَ  أقاَل السلطان أبو ةكريا الشاعَر من منصبه؟ من منصبه وأعالسلطان 

تصدر عنةه  " ُيُذَكُر أن ابن األب ار كان موصو ا بسرعة الغضب وفد ة اللسانم إو
م وقد جر ه هذا الطب  لإلساءة إىل الوةير أبي احلسةني أدةد   (21)ساءة وكلنه ال يشعر"امل

الكتابةم  قد كةان ابةن األب ةار كاتبةا      بن إبراهي  الغسانيم  اجتهد إلبعاده عن منصب
لعالمة الصدور يف مكاتبات السلطان أبةي ةكريةام  صةر ها ألبةي العبةاس الغسةاني       

 سخط ابن األب ار أنفةة مةن إيثةار غةريه عليةهم وا تةلت علةى        " ليكتبها باخلط املشرقي
 معليةه  ضةرة لقصور الرتسةيل يومذةذ يف احل  م السلطان يف وضعها يف كتاب أمر بإنشائه

وأنفةم وُعوِتَب  ًاووضعها استبدادم  جاهر بالرد وأن يبقى موض  العالمة منه لكاتبهام 
لمره بلزومةه   ة  نمي ولك إىل السةلطانم  ... ورمى بالقل م على ولك  استشاا غضبًا

الكت ةاب وأعتبةهم    عوِتَب مةن  من  يهبيتهم ث  استعتب السلطان بتللي  ر عه إليهم عد  
"م واستشف   يه بابنه املستنصر  غفر السلطان لهم وأقةاَل عثرتةهم   ومس اه "إعتاب الكت اب

النسةقية   بالسةلطان أبةي ةكريةا الرمزيةةَ     ُهم  قةد شةّكلت عالقُتة   (22)وأعاده إىل الكتابة"
عرب متةث الت احملبوبةة اهلةاجرة الصةادة لةه يف املقدمةة        اليت ظهرت مالحمهااالختال يةم 

 الغزليةم يقول: 
 ُدَنةةةةةةلُت وَمزاُرهةةةةةةا َصةةةةةةدَ 

 
  َهةةةةةل لةةةةةَك بامَلعةةةةةاِد َيةةةةةدُ  

 
 

 َمَهةةةةةاٌة ِمةةةةةُن َبِنةةةةةي َأَسةةةةةدن  
 

 َ ريَسةةةةةةُة َلُحِظهةةةةةةا األَسةةةةةةُد 
 
 

 َتُفةةةةةةوُت الَعةةةةةةد  َقُتالهةةةةةةا  
 

 (23)َقةةةةةةةةَوُدَوال ِدَيةةةةةةةةٌة وال  
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 تناُوُل ابن األب ار لقضية القتل واهلجر والصد  يشي حبالة نفسية كارهةة للفعةل   
 لكتابةم  تتحو ل احملبوبةة احلاضةرة مكروهةةً   الثقايفم الذي أةيل على إثره من منصب ا

غائبًةم يف إشارة خفية وكية من الشاعر إىل تلة م عالقته بالسلطانم ولةذا ال تعبةل هةذه    
 احملبوبة بلمله وشكواه: 

 أتاهةةةةةةةا أن ِنةةةةةةةي َوِصةةةةةةةٌب
 

 َكَمةةةةا َشةةةةاَء اهَلةةةةوى َكِمةةةةدُ    
 
 

 ِإوا مةةةةةةا الن ةةةةةةوُم َنعَّمهةةةةةةةا  
 

 ُيَعةةةةةةةذ ُبين ِبهةةةةةةةا الِسةةةةةةةُهُد 
 
 

 ا َعَبةةةةةلُت ِبمةةةةةا أْلقةةةةةىَ مةةةةة
 

 (24)وال َرّقةةةةةت ِلمةةةةةا َأِجةةةةةدُ  
 

 
وبسبب من هذا اهلجرم ياول الشاعر رْأَب الصدع مستشفعا باألمري املستنصةر  

 ابن السلطان أبي ةكريا قائال:
 َسةةةةةةلُعَتِمد األمةةةةةةرَي َوَهةةةةةةل

 
 ِسةةةةةةوى ُرُفمةةةةةةاُه ُمُعَتَمةةةةةةُد 

 
 

 لةةةةةوَأْقُصةةةةد  يةةةةِه إُسةةةةَراَف ا
 

 ُدِئِح َلُسةةةةةةُت أْقَتِصةةةةةةمةةةةةةدا 
 
 

 َعلةةةةةى ُعةةةةةُذٍر ِبمةةةةةا ُأُوَلةةةةةى
 

 (25)َمَتةةةةى َخَصةةةةَمُتِنَي الَرُ ةةةةدُ   
 

 
وينفتح أ ق النص املدفي لدى ابن األب ار علةى دالالت متعارضةة بةني ظةاهر     
النص/ احلاضرم وباطنه/ الغائبم لينشل األثر الةذي حتةد ع عنةه )دريةدا(م وتنقلةب      

ما اللغةة الشةعرية لةيحّط  هةذه     ثنائية املركزي واهلامشيم  ابن األب ار يةرواغ مسةتخد  
املركزيةم ولعل املركزي/ السلطان أبا ةكريا هامشيام وولك بنقد فاله معةه وهجةره   

 لهم يقول يف إفدى املقدمات الغزلية: 
 ِإىل َوعِدها أُصبو َوهةل ُينَجةُز الَوُعةدُ   

 
 وما َسِذَمُت َأُسةماُء ِمةُن ُخلِفهةا َبعةدُ     

 َي الَنةوى َسِجي ُتها يف الُقةُرِب أن ُتخِفة   
 

 َوعاَدُتهةةا يف الَوُصةةِل أن َينشةةل الص ةةِد 
 َتِعةةِز َعلةةى اجلةةاِني وَتُعةةُزُب َرُوَضةةةً  

 
 (26)د ًا وال الَوُرُدا ليَس األقافي ُمسَتر 
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وتتلكد الداللة العائمة الغائبة الدالة على اهلجر وعدم الو اء بالوعد والوصالم 
ِ  احلديث عن الوعةودم  لمسةاء متعةددة    بإطالق اس  )أمساء( على احملبوبة يف َمعر

األمساء كثرية الوعود بالوصال ال تسلم من إخالف تلك الوعودم  هي قريبة فاضرةم 
ولكنها ختفي النوى غائبةم اا يؤكد داللتها الغائبةة علةى هجةر السةلطان أبةي ةكريةا       

ُر الصةلَة  للشاعر ابن األب ار رغ  كثرة الوعود بوصلهم ور   قدرهم ولعل الشاعَر ُيظهة 
الغائبَة/ احلاضرة لثنائية اهلجر واحملبةم بِذْكِر أصدقائهم وِوْكِر و اء السلطان ملا وعةَده   

 بهم يقول: 
 َوَرْكبةةًا أ ةةاَدُتين الليةةالي َوالءُهةة  

 
 هل  بالُعلى َوجٌد ويف ُسبِلها َوخةدُ  

 
 

 بَفُضِل ِفجاه  أو بفضِل ِخطاِبِه 
 

 ِدُيفةةةتُح ُمُنَسةةةد  وُيْفةةةَرُج ُمُشةةةتَ   
 
 

 أَجاُبوا إىل احُلُسةنى ُدعةاَء خليَفةة ن   
 

 (27)َكَفى آِمليه الَوُعَد إُفَساُنه الِعةدِ  
 

 
وميكةةن للناقةةد التفكيكةةي اسةةتكناه جدليةةة احلضةةور والغيةةابم بفهةة  فالةةة   
االختالف اليت تبديها احملبوبة يف املقدمة الغزليةم إو يرّكز ابن األب ار على تصوير مشهد 

ي للمحبوبةم وهذا ما يبديه فاضر النص الشعريم أما غائبةه  يؤكةد   فس ي مجالي ماد 
املضامني األيديولوجية الرا ضة هلذا اهلجرم وضياع التمت  بتلك املادية اجلماليةةم الةيت   

 لو ن ضياُع منصب الكتابة صبَغَتهام يقول: 
 َمُرُقةةةةةةوم اخَلةةةةةةدِّ ُمةةةةةةةَور ُدهُ 

 
 َيْكُسةةةةوِني الِسقةةةةةَ  ُمَجةةةةةرَُّدهُ  

 
 

 َشةةةّفاُف الةةةةِدرِّ َلةةةةُه َجَسةةةةدٌ    
 

 ِبلِبةةةةةي مةةةةةا َأُوَدَع ِمُجَسةةةةةُدهُ   
 
 

 ِ ةةةةي َوُجَنِتةةةةةِه مةةةةةُن ِنُعَمِتةةةةةه
 

 َجُمةةةةةٌر ِبُفةةةةةؤاِدَي َمةُوِقةةةةةُدهُ   
 
 

 وِبفيةةةِه ِشةةةَفاُء َظَماِئةةةةي َلةةةةوُ   
 

 َيُدنةةةةةةو ِلَذَماِئةةةةةةَي َمةةةةةةةُوِرُدُه 
 
 

 وَيةةةديُن ِبصةةةُدِق اللُهَجةةةِة َمةةةةُن
 

 ُهَجةةةةةةِة َمْقِصةةةةةةُدُهِإْقصةةةةةاُد امُل 
 
 

 َأُسَتُنِجةةةةةُز َمُوِعةةةةةَدُه َ َيةةةةةَرى  
 

 (28) ُخْلفةةةةًا أن ُيُنَجةةةةَز َمُوِعةةةةُدُه 
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 ظاهر النص يشي باحملبةم غري أن تفكيك النص اعتمادا على انفتاه الرؤية يدل 
على غري ما يبدو ظاهرًام  األلفاظ الدالة على غةدر احملبوبةة )السةق م مجةرم ظمةائيم      

فةا( تكشةة  للقةارئ مةةدى الغةدر الةةذي فةل  بالشةةاعر يف تواصةله مةة  احملبوبةةة      ُخْل
الرمزية/السلطة السياسةيةم وبهةذا يظهةر أثةر املكتةوب يف الكشة  عةن املخبةوء يف         
تضاعي  النص الشعريم وهكذا  إن التفكيكية حتاول اإلمسةاك بالبنيةة القلقةة الةيت     

 م وهذا ما صر فت به )سبيفاكتزعزع النص  تنقضهم مفصحة عما  يه من معاٍن خفية
Spivak :يف أثناء قيامنا بفةك  " ( يف مقدمتها لكتاب دريدا )يف عل  الكتابة(م إو تقول

شيفرة نص ما على حنو تقليديم لو صاد تنا مفردة يبدو أنها تضمر تناقضًا غةري قابةل   
يفيةة  للحلم واستنادًا إىل كون مفردة وافدة قد بةدا أنهةا تشةتغل أفيانةًا يف الةنص بك     

معينةم وأفيانًا بكيفية أخرىم ومن ث  تبدو وكلنها يف موضة  ال يطالةه غيةاب معنةى     
موفدم  إننا منسك بهذه املفردةم ولو بدا أن جماةًا يطمس على مةا ينطةوي عليةه مةن     
تضميناتم  سوف منسك بهذه اجملاةم وسوف نقتفي أثر مغامراته عةرب الةنصم  نةرى    

يث هو بنية إخفاءم كاشفًا لنفسه بنفسةهم وكاشةفًا   النص يف طريقه إىل أن ينحل من ف
يصل الشةاعر إىل شةبه بةالغ فقيقةي فاضةر يف      م وهكذا (29)عدم قدرته على احلس "

 : خطابه الشعريم ليطلب الصفح عنه والوصالم يف فسن ختّلص موضوعي قائاًل
 َهّلةةةةا َأُولةةةةةى ِمةةةةةُن َقُسَوِتةةةةةِه

 
 َبةةةةةَداًل ِباْلَعطةةةةةِ  ُيةَؤك ةةةةةُدهُ   

 
 

 َتَقبَّةةةل ِمةةةن َيُحَيةةةةى ِشَيَمةةةةاً   و
 

 (30)َتْلَقةةةةى املنجةةةةوَد  ُتُنِجةةةةُدهُ   
 
 

وميزج ابن األب ار يف نصه الشعري بني إظهةار اخلضةوع واالعتةداد بالةذاتم إُو     
شاَبت نربُة حتد س خطاَبه املوجه للسلطة احلاكمةم  قد أظهَر ثقا ة استعالئيًة رغة  مةا   

 السلطان أبا ةكريا احلفصي: اته الغزلية مادفًايعيشه من هجرم يقول يف إفدى مقدم
 ُفَشاَشةةةُة َمهجةةةوِرُك  الُنِفصةةةال

 
 أمةةةةةا َتَتالُ وَنهةةةةةا ِباْلوصةةةةةالِ  
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 َقَسةةةةةةُوُت  َعَلُيةةةةةةِه َوَقةةةةةةد آَن
 

 أُن ُتِلينةةةوا ُقُلوبةةةًا حلةةةر اَن َصةةةاِل 
 
 

 َوَلةةةُ  ُتسةةةِعُفوه َوِمةةةُن َشةةةلِنُك   
 

 ِقَلةةى مةةا َمَلْكةةُت  ِلُحةةبِّ السةةؤالِ  
 
 

.................................   
 َعِجبةةةُت َوَلسةةةُت  َبةةةين واِئةةةلٍ   

 
 ِلَحةةةُرِبُكُ  َلِقَحةةةت َعةةةُن ِفيةةةالِ  

 
 

 َكةةلُن َلةةُ  أُكةةن ِفةةُدَثك  ِبالقبةةاب 
 

 (31)َوَلةةُ  َأُك َةُوَرُكةةُ  يف احلةةاللِ   
 
 

ولعل  ثقا ة االستعالء اليت ات ص  بها ابن األبار من القضايا اليت ساعدت على 
ه عن منصب الكتابة لدى السلطان أبي ةكريا احلفصيم وهةذا مةا وكةره فسةني     إبعاد

مؤنس يف مقدمة حتقيقه لكتةاب احلّلةة السةرياءم إو يةذكر أن ابةن األب ةار كةان "شةديد         
وكةان  " م قال ابن خلةدون: أ ريقية وتفضيله علىاالعتداد بنفسه دائ  الفخر باألندلس 

من هنا ةهد  يه أبةو ةكريةا احلفصةي وأراد أن    م ويف ابن األب ار أنفة وبلو وضيق خلق"
م والدالالت (32)بن إبراهي  الغساني"ايبعده عن ديوانهم وأيده يف ولك أبو احلسني أدد 

احلاضرة الغائبة يف نصةه الشةعري جتعةل الةنص أشةبه مبتاهةة لاتلةةم إو يةزاوج بةني          
 : التصريح احلاضر والتلميح الغائب ملضمر نفسه اخلفيم قائاًل

 ُسةةةةُتُ  سةةةةَراَة َبةةةةين عةةةةاِمرٍ  َأَل
 

 ُغيةةوَع الن ةةدى وُلُيةةوَع النِّةةزالِ    
 
 

 وَدْأُب امُللةةةةةةةوِك ِإوا َأدََّبةةةةةةةُت
 

 ِبِهُجراِنهةةةةا ُجوُدهةةةةا بةةةةالنَّوالِ   
 
 

  َكيةةَ  َفةةَرُمُت  ُضةةيوَف اهَلةةَوى  
 

 (33)َوِرْ ُد اأَلِخةالِء أسةَنى اخِلةاللِ    
 
 

ف أبةي ةكريةا احلفصةيم    اسةتعطا إىل  قد سعى بكل وسائله التعبريية الشعرية 
واسرتضائه مستشفعا بولي عهدهم فيث صو ر مشهد رفيل احملبوبة يف املقدمة الغزليةة  

حلالة اهلجرم اليت أبداها جتاهه  جدليًا م  قد جعل من احملبوبة مكونًافزينًا مؤملًا تصويرًا
 السلطانم يقول: 

 َجَلدًا َخِليِلةي مةا ِلَنْفِسةَك َتُجةَزعُ    
 

  ةةةَلُيَن منةةةُه امَلْفةةةَزُعآَن الرَّفيةةةُل  
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 َعَمُدوا ِلَتْقةِويِا الِقَبةاِب َ ِعُنةَدَها   
 

 أُرَبُت على َصُوِب الرََّباِب اأَلُدُمة ُ  
 
 

 ملَّةةا َبَكُيةةُت َبَكةةى ُيَسةةاِعُدِني احَلَيةةا 
 

 َ ُدُموُعةةُه ِمةةُن ِرقَّةةةن ِلةةَي َتُهَمةة ُ     
 
 

 َأُشةةُدو ِبةةِذكراُك  وَأُنِشةةُة َلوَعةةةً  
 

 ُة فنَي َتُنةُدُب َتُسةَج ُ  وَكذا احَلَماَم 
 
 

 َيةةا َبةةُرَه َشةةُوِقي ِللةةذيَن َتَحمَُّلةةوا 
 

 (34)وَأقةةةاَم ُفةةةِبُه  ِبَقْلِبةةةي َيُرَبةةةُ  

 
 

من  الداللة املختلفةوبتفكيك نص ابن األب ار الشعري وإعادة بنائهم تظهر  كرة 
ضةرة  خالل  كرة )اللعب( اليت طرفها )دريدا(م فيث يراوغ النص بةني احملبوبةة احلا  

يف النص ودالالتها الغائبة يف أنساق املقدمة الغزليةم لتتحو ل احملبوبة الرافلة إىل  لفظيًا
تشي بقط  الصلة بني ابةن األب ةار والسةلطة احلاكمةةم ودليةل ولةك       م  كرة ال متناهية

 فسن ختلُّصهم الذي انتقل عربه من املقدمة الغزلية حنو املدهم يقول: 
 يُت ِإجاَبةةً ُأُخِفي ُسةؤالي َلةو ُشةفِ   

 
 َمةةا ِلةةي َومةةا ِلْلَبةةُيِن بةةي يَتوقَّةة ُ    

 
 

 أأنةةا امُلةةَرو ُع َفُيةةُث كنةةُت بَهُوِلةةهِ  
 

 َأُم لةةةي بةةةِه َمَثةةةٌل َكةةةَذاَك ُيةةةَرو ُع 
 
 

 َلةةةُ  أُدِر سةةةاَعَة َأُةَمُعوهةةةا ِنيَّةةةةً  
 

 َمُحَيةةةاَي أُم َيُحَيةةةى اأَلمةةةرَي ُأَودُِّع 
 
 

 ِهَمِلةةٌك عَلةةى اأَلْقةةداِر ِخُدَمةةُة َأُمةةِر
 

 (35)َ َقِصةةِي مةةا َيُسةةُمو إَلُيةةِه َطيِّةة ُ  
 
 

 - رغ  و ائه لةه  - ولعل يف تكرار ابن األب ار لفكرة احملبوبة القاتلة املنكرة لدمه
دالة موفيةة بنقةد مضةمر وسةخط علةى      م يدل على أن نصه حمم ل بدالالت غائبةما 

يةةم يةذكر قتةل    سياسة السلطة السياسية يف تعاملها معهم  فةي إفةدى مقدماتةه الغزل   
 : احملبوبة لعاشقها بدٍم باردنم قائاًل

 َأَتُجَحُد َقُتِلي َربَُّة الشَُّنِ  واخُلُرِ 
 

 وَواَك َنِجيِعةةةةي ِ ةةةةي ُمَخضَّةةةةِبَها  
 الر ُخِص

 
 َتةةَور َس َمةةا َتُعُطةةو ِبةةِه ِمةةُن َعِبيِطةةِه

 
 َكَمةةا َطَلةةَ  الس وَسةةاُن ِ ةةي ِصةةُبَغِة  

 احُلصِّ
 

 مُلَحةةرَُّم َسةةْفُكهُ َوَتُسةةِفُكُه َوهةةَو ا 
 

 َفةةالاًل َكةةَلنَّ الظُّْلةةَ  َلةةُيَس َلةةُه      
 (36)ُمُحِص
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 النسقية الضدية اخلفية ُتظِهُر يف نصه خالف ما يبطنم وقد كةان التحةو ل مةن    
 لفه  جدلية االختالف الداللي يف نصهم إو يقول: املقدمة الغزلية حنو املده مفتافًا

 ِ  َبُعةةةةَدَهاَكةةةَلنَّ َجَناَهةةةا ِمةةةةُن َجَنةةةى الَعةةةيُ    

 

 

 ِلَيُحَيةةةى ُبةةةِن َعُبةةةِد الَواِفةةةِد بةةةِن أِبةةةي َفْفةةةِص 

 إَمةةةةةاٌم أَجةةةةةاَر اْلَحةةةةةقَّ َلمَّةةةةةا اُسةةةةةَتَجاَرهُ    

 

 

َْ اإلُوَعةةةاُن ِلْلَغُمةةةِط والَغُمةةةصِ    (37)وَقةةةُد َرَسةةة

 وَهةةةةةةبَّ ُهُبةةةةةةوَب امَلُشةةةةةةَرِ يِّ ُمَصةةةةةةمِّماً   

 
 

 

 (39()38)ِلَتةةلِمنِي مةةا َيُخَشةةى ِمةةَن الةةَوْقِ  والةةَوْقصِ  

 احلديث عن االفتقار )الغمص( والقهر )الوق ( والعيب )الوقص( يف سةياق   
املدهم يدل  على مراوغة وكية من ابةن األب ةار يف حتةو ل املةده إىل نقةد خفةيم ولعةل        
تفكيك النص وإعادة بنائه مبا خيدم البنية العميقة الغائبة ُيظِهُر األثر الداللي العةائ  يف  

في لواق  السلطة السياسية احلاكمة اثلةة بالسةلطان أبةي ةكريةا     النصم وهو النقد اخل
م وهذا التقصي للداللة الغائرة يف باطن النص اعتمادًا علةى سةياق األلفةاظم    احلفصي

يدل على ما أورده البافثم  النص نسية مركب مةن إشةارات وتعةبريات متداخلةة     
عةن وجةود طبقةات     تستدعي التفكيك لبلوغ املعنةى اجليولةوجي ليلفةاظ الكاشةفة    

منسوجة ومتشابكةم حبيةث يتعةذر الكشة  عةن     " مرتسبةم ينبغي حنتها وإةالتهام وهي
 . (40)ُلُحَمة النسية والسلسلة  يها"

ابةن   تاحملرَِّم وصاهلا مشوبًة برمزية خفي ة يف مقةدما  وتبدو صورة احملبوبة احملمية
لسياسية اثلة بالسلطان أبي األب ار الغزليةم  احلضور املرئي يف نصه هو وصال السلطة ا

ةكريام يف فني أن الغياب املتخفي  ُيظهةر فقيقةة االنفصةال املتشةّكل بفعةل الرقيةب       
 االجتماعي/ الواشيم الرا ا الستمرارية الوصالم ولعّله كما وكةر البافةث سةابقاً   
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يتمث ل فقيقة يف فنق الوةير أبي احلسني الغساني عليةهم  ةابن األب ةار يتمن ةى وصةال      
 بوبة/ السلطان أبي ةكريام ويرى أن داًة تلك احملبوبةة مينعونةه مةن ولةكم واصةفاً     احمل

 يقول:إي اه  بلنه  كالردىم 
 ُمَهةةٌة ُتسةةاُق إَلةةى الةةرََّدى َ ُتَشةةاق

 
 َمةةةا ال ُيَطةةةاُق ُيَكلَّةةةُ  الُعشَّةةةاُق 

 
 

 للَّةةةِه مةةةُن َ ةةةَرٍق َأبةةةاَد َومةةةاءُهُ 
 

 (41)َهُجةةٌر َأبةةاَه ِدَمةةاَءُهُ  َوِ ةةَراقُ  
 
 

 : ويشري إىل استحالة الوصول للمحبوبةم قائاًل
 ِمةةُن ُدوِنهةةا ُفُجةةٌب غةةالٌظ ٌدوَنهةةا

 
 ( 42)ُقُضٌب َصِقيالُت امُلُتةوِن ِرَقةاقُ   

 
 

وُيظِهُر تلك القوة االجتماعيةة الرا ضةة وجةوَده يف ديةوان السةلطانم وكلنهةا       
 تطلب الثلر منه وسفك دمه إن فاولت االقرتاب: 

 بةَل اْقِتةراِه ِعَناِقهةا   َنَذَرُت َدِمةي قَ 
 

 ِ َذةةةٌة َلهةةةا َنحةةةَو اأَلَوى ِإُعَنةةةاقُ   
 
 

 َلةة  َتةةُدِر َأنِّةةَي يف جةةَواِر َخليَفةةةن   
 

 (43)ِبَيميِنةةةةِه اآلجةةةةاُل واألُرةاقُ  
  

 
تؤكد غضةب ابةن األب ةار مةن      ةالسابق األبياتاملفككة يف  املختلفةوالدالالت 

تنصت ألولذك الوشاة الةذين فرمةوه   تصر ف السلطة السياسية جتاههم إو كي  هلا أن 
صرافةم ولكنه ظهر ولك  من وصاهلام ومن منصبه الذي فظي به لديهام وإن مل يعلن

فلقةة مةن   " يف أنساق شعره وسياقاته اخلفيةم ولعل ما جرى البةن األب ةار مةا هةو إّلةا     
فلقةةات الصةةراع بةةني األندلسةةيني املهةةاجرين وشةةيوح تةةونس مةةن موفةةدين وغةةري 

شيوح كل قطةر نزلةوه   م  لقة من صراع هؤالء املهاجرين األندلسيني موفدينم بل ف
وعلمائهم  قد كان األندلسيون يس ون أنه  أعل  من غريه  وأقدرم ومن َث    ه  أوىل 

 . (44)بالتكري  وباملناصب"
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ويلهة ابن األب ار بذكر قسوة احملبوبة وهجرهام وولك بذكر أدوات قتلةها الةيت   
 : اًلأعملتها يف قلبهم قائ

 َأمَّةةا الكِثيةةُب َ َمةةا ُيَطةةاُر ِفَمةةاهُ   
 

 ِمةةُن ُدوِنةةِه ُتُجةةِري الةةدِّماَء ُدمةةاهُ   
 
 

 َلةةُوال َفَيةةاُء احَلةةيِّ ِمةةُن َأْكَفاِئةةهِ    
 

 َلَكَفةةةاُه ِسةةةُحُر ُجفةةةوِنهن ِعةةةَداُه 
 
 

 َمةةا َباُلةةُه َأنَهةةى اأَلِسةةنََّة َوالظَُّبةةى  
 

 َوَعَلةةةى امَلطةةةيِّ ِظَبةةةاُؤُه َوَمَهةةةاهُ   
 
 

 اأَلناِمةةل ُقنِّيةةُت ِبِخَضةةاِبها ِبةةيُا 
 

 ُتُغِنةةةي َغَنةةةاَء ُمَخضَّةةةَباِت َقَنةةةاهُ   
 
 

 َوُعُيةةةوُنُهن السَّةةةاِجياُت َقَواِتةةةلٌ  
 

 45))ُهما َليَس َتْقُتةُل ماِضةَياُت ُظَبةا    
 
 

ويبدو أنه قد قال قصيدته املدفية هذه ألبي ةكريا احلفصي مبناسبة العفو عنةهم  
ة ُتظِهُر ظالل الغياب العميقة الغةائرة يف جسةد الةنص    ولكن القراءة التفكيكية الثقا ي

الشعري؛ لينفتح املدلول على خاصية القراءة املستمرة يف حتاورها م  القارئم وينسةل   
 نسق الغدر واهلجر املختل  عن ظاهر النص الدال على احملبةم  يخاطب احملبوبة مشريًا

 : قائاًلم إىل عدم صدق حمبتها يف وعدها له
 َت َمةةُن َ َخةةَرُت َعَمةةاِئُر عةةاِمٍرَيةةا أُخةة

 
 َوَسةةةةَراُتها ِبةةةةالُقرِب ِمةةةةُن ُقربةةةةاُه 

 ال َأُنِت ُةُرِت َوال َخياُلةِك يف الَكةَرى   
 

 َفتَّةةةى َلَقةةةد َهَجةةةر الَعِميةةةَد َكةةةراهُ  
 َواهةةةةًا ِلَقلبةةةةِك ال َيةةةةِرِق وُربَّمةةةةا 

 
 (46)رقَّ اجلَمةةةاُد بَفةةةُرِا مةةةا عنَّةةةاهُ   

بالرضا التام رغ  العفو عنهم وهذا مةا بةدا يف     سياق النص الشعري ال يوفي 
عباراته: )ال أنِت ُةُرِت/ هجَر العميةَد كةراُه/ قلبةك ال يةرِق( إو يشةعر ابةن األب ةار        

 . باستمرارية هجر السلطان أبي ةكريا له
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 وميكن تلخيص جدلية اهلجر املبطن واحملبة احلاضرة كما يف الرتسيمة اآلتية: 

 السلطان أبو ةكريا إلرجاءواختالف اال احملبوبة
 

 
  

 الغدر واإلقالة           الوةير)الوشاة(  اهلجر                    الرقيب 

 الداللة الغائبة املختلفة  الداللة الظاهرة احلاضرة

الرؤية النقدية التفكيكيةة لتموضةعات احملبوبةة يف املقدمةة       هذه الرتسيمة تظهر
ف ظاهر النص عن باطنةه إىل معةاني مرجذةة ميكةن توليةدها      أد ى اختالالغزليةم  قد 

جدليةًة   توليدًا ال نهائيًام وهذا ما تنطلق منه القراءة التفكيكيةةم فيةث مث لةت احملبوبةة    
هلجر السلطان أبي ةكريا وصد ه عن ابن األب ارم كما مث ل داُة احملبوبِة الوشةاَة احملةيطني   

م وهةذه القةراءة   أغرى السلطان بإقصاء الشاعر يًاثقا  بالسلطانم والذين شّكلوا عائقًا
تهدم املعنى الظاهر للنص وتعيد بناءه من جديدم مستغلة أ ق القارئ املختل  ليؤول 

 الداللة ويعيد تركيبها. 

 اجلدلّية الثانية: جدلّية الطموحات الغائبة واملكانة الضائعة: 

ألب ةار متةنح القةارئ سةلطة     إن القراءة التفكيكية للمقدمة الغزلية يف شعر ابن ا
قويةم وتقتل أفادية الداللة داعية إىل تشّظي املعنةى احلاضةرم ماحنةة القةارئ دالالت     
خفية غائبةم فيث لد البافث أن دالالت احملبوبة احلاضرة يف النص الشعري ال تق  
عند املعنى احلاضر احملصور يف فالة احملبةةم بةل إن تلةك الةدالالت تتشةّظى؛ لتظهةر       

ائب يف نصهم واملتمثل يف تشكيل فالةة الطمةوه واملكانةة الر يعةة الضةائعة لةدى       الغ
السلطة السياسيةم اليت ات صل بها يف أ ريقيةة ويف األنةدلسم كمةا أن هةذه الةدالالت      
 الغائبة قد أبرةتها ثنائية اجلذب والطرد يف مقدماته الغزليةم  قد ظهرت احملبوبة ظهورًا
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م كظهورهةا بصةورة احملبوبةة اآلسةرة اجلمةالم وكتمثيلةه هلةا        يف مقدماته الغزلية جاوبًا
تساه  يف كسب املال واجلاه لدى املمدوه حبك  سةلطة الثنةاءم   م بوصفها أيقونة أدبية

  تنة مجاهلا املادي:  اليت تبن اها يف خطابه احلّكاَم السياسينيم ومن ولك قوله مربةًا
 ِبهةةا َ ةةَتَن اأَلْلبةةاَب ُفُسةةُن َمَنةةاِظرٍ    

 
 َهةةا ُطةةَرٌر ُسةةُحٌ  هلةةا ُغةةَرٌر ُةُهةةرُ     َل 

 ولةةنُي ُقةةُدودن ُيوَجةةُد النَّةةُور واجَلَنةةى   
 

 (47)َلَدُيها ولِكن ُيعَدُم العطُ  واهَلُصُر 
 

 
 

وقد وص  مجاهلا اجلسدي بالفتنةم  املكانة اليت يصبو هلةا لةدى السةلطان أبةي     
م وهذا ما فةل  بالشةاعر   ةكريام  يها من اجلمال اجلاوب ما لعلها  تنة قد تودي حبياته

 يف آخر فياتهم يقول: 
 َلةةةُ  َأْ ةةةَن ِ يَمةةةا أَرى وَلِكةةةن    

 
 ِبمةةةةا َأراِنةةةةي اجَلَمةةةةاَل أ َنةةةةى  

 
 

 يةةةا ِ ُتَيةةةَة احَلةةةيِّ ِمةةةُن ُسةةةَلُي ٍ   
 

 َ َتةةةةةةةاُتُك  ِ ُتَنةةةةةةةُة امُلَعنَّةةةةةةةى 
 
 

 ُتْطِلةةةُ  ِمُنَهةةةا اخُلةةةُدوُر َشُمسةةةاً  
 

 َكَمةةةةا ُتِكةةةةِن الُبةةةةُروَد ُغُصةةةةنا  
 
 

 َبةةةةُدِر الس ةةةةماِء ِتمةةةةاً  َعةةةةنَّ ِب
 

 (48)إن َوُجُههةةةةا لْلُعيةةةةوِن َعنَّةةةةا 
 
 

 يف قوله:  صريًا وقد وكر صفاتها اجلسدية الفاتنة وكرًا
 َهُيَفةةاُء مل تةةنَها ِبخُصةةٍر أُهَيةة ن  

 
 إال َوَنةةةُت ِرُد ةةةًا َيُنةةةوُء َرَدافةةةا   

 
 

 َخُصةةرًا إوا َمةةاةال َعُنةةُه وشةةاُفه  
 

 (49)اَثبَتةةُت َوواِئُبهةةا عَليةةِه ِوَشةةاف  
 
 
اعتمةادا علةى  كةرة االخةتالف      وينفتح التلويل لدى الناقد التفكيكي الثقةايف 

كةثرية يف مقدمةة الشةاعر الغزليةةم      ليستقر على معاٍنواإلرجاء اليت قال بها )دريدا(م 
يف إخفةاء الوعةي الشةاعر الغائةب بةني       كةبرياً  دورًا أد ت احملبوبة يف املقدمة الغزليةة  

ريةم إو مث لت الطموه الصعب واملكانة الغائبةةم والةيت شةب ه    لغة النص الشع تضاعي 
صراعه ألجلها باحلربم وإدالهلا عليه بالقتلم  النَُّيةُل منهةا لةدى السةلطان احلفصةي      

 ليس من السهولة مبكانم إو هي حمفو ة باملخاطر املهلكةم يقول: 
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 مةةا َضةةر  َقاِتَلةةة الُنفةةوِس ِبةةَدّلها   
 

 فاَأال ُتقلةةةَد مةةةن ِسةةةواه ِسةةةال  
 
 

 َل  ُترِسل الّطةرَف امُلَعلَّةَ  َصةيُدها   
 

 (50) إال اسَتباَه األُصَيد اجَلُحجافا 
 ِبةةَلبي الةةيت َنَهةةَدُت ِلَحُرِبةةَي ناِهةةدًا 

 
 (51)يف السِّْل  َتُعَتِقُل الثدي ِرمافةا  

 
 

م األمري على إجناة وعوده له ظةاهراً  ولذا اختت  هذا النص الشعري واته شاكرًا
حملبوبة اآلنفة الذكر تشي بغري ولكم  املضةمر النسةقي الغائةب نصةه     غري أن صفات ا

 الشعري يدل على عدم الرضام رغ  شكره الصريح للسلطانم يقول: 
 ِعيةةةٌد بإُنجةةةاِة الُوُعةةةوِد ُمَبشِّةةةرٌ  

 
 َمةةا اُنَحةةاَة ِمُنَهةةا َجاِنبةةًا واُنَزافةةا   

 
 

 إنَّ األِمةةةةرَي وُخّلةةةةَدت أي اُمةةةةهُ  
 

 وَد َصةالفا َوسَعُت َسَعاَدُته الوجة  
 
 

 ُجِعةةةَل الزمةةةاُن ِبةةةه َربيعةةةًا ُكلُّةةةُه
 

 (52)َ َجَعْلُت َرُيَحانًا ُفةاله َوَرافةا   
 
 

َ ِرَضى الشاعِر وإن تزي ا بثوب الشةكرم إال أنةه ال يةدل علةى ولةك يف النسةق       
املضمرم وهذا ما يشكل ثنائية االختالف واإلرجاء للمدلوالتم وولك بزعزعة البنيةة  

للنص بلن يفكك وُيعاَد تركيبه تبعًا لرؤيةة القةارئ املختلة م اةا      اللغوية اليت تسمح
لعل من النص أ قًا مفتوفًا على التلويل املستمر "وإوا كان االخةتالف عنصةر تثبيةت    

مليةًة مسةتمرًة مةن تلجيةل     الداللةم  التلجيةل عنصةر تفكيكهةام إن التلجيةل يعةين ع     
تلةك املراوغةة والتلجيةل املسةتمر     والتفكيك يصل يف نهاية املطاف بسةبب  .. الداللة.

للداللة إىل أن اللغة هةي جمموعةة مةن الةدوال  قةطم  كةل داللةة تشةري إىل مةدلول          
يراوغهام ويشري هو اآلخر إىل مدلول ثاٍنم  يتحول بذلك إىل داٍلم وهكذا التلجيل هو 

 . (53)حمور اللعب احلر يف املنظور التفكيكي"

ورغبته يف املكانة الر يعة قبةل أن يت صةل    ويبدو أن ابن األب ار قد شغله طموفه
لةه ُمفَتَتَحةًة    وفيةدةً  م  صافب تونس أبي ةكريا احلفصيم إو لةد البافةث قصةيدةً   
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مبقدمة غزليةم مده  يها فاك  شاطبة أبي احلسني ييى اخلزرجيم وولك بعد عودتةه  
  تنتها ومجاهلا:  من بالد النصارىم يقول واصفًا

 ِمةةةُن ُلَجةةةُيٍنَرَأى ِمُنهةةةا َقِضةةةيبًا 
 

 َيُجةةةِر الَوُشةةةي ال ِمةةةُن َخُيةةةُزَراِن 
 
 

 َوَشُمسةةًا َمةةا َتةةَواَرت يف ِفَجةةاب 
 

 (54)ِصةوانِ ِبَغُيِر الصَّةُوِن َقةطُّ َوال    
 
وقد رأى ابن األب ار أن هذا اجلمال املادي/ املكانة/ الطموه ميكن له أن يظفةر   

  بذاك اجلمالم وهذا ما أشار إليةه  بهم ولك أن سلطة الثناء/ الشعر قد متّكنه من التمت 
 يف أبياته الشعرية املدفية: 

 َرَغاِئُب ُيُسةِديَها السَّةماُه َغَواِئةبٌ   
 

 َأَكلَُّت ِجياَد الشُِّعِر ِإُو َرُفَبُت َشْلَوا 
 
 

 َوَقُتِنَي ِمُن َشةْكَوى الزََّمةاِن َوَوم ةهِ   
 

َ َما لي َغُيةر الَعُجةِز َعةُن ُشةْكِرَها      
 

 (55)َشْكَوى
طموفه املالي/ الوظيفي )الرغائب( أتعب من أجله خيوَل شعره )أَكّلُت جياَد   

الشعر(م وقد أملح بوضوه إىل أن احملبة والغزل ال يعنيانه يف شيءم بل إن الطموفةات  
للمحبوبة احلاضةرةم إو   تفكيكيةهي همه الشاغلم وهذا يؤكد  كرة الرمزية الداللية ال

 على طموفاته يف احلصول على مكانة ر يعةم  هو يقول:للداللة  ثقا يًا شّكلت قناعًا
 َأِشةةُد ِبةةالَقَواِ ي ِوْكةةَر عْلةةَوَة َأُو َعْلَيةةا 

 
 َوَدُع ِللسَّةةةةواِ ي داَر َميَّةةةةَة ِبالَعْلَيةةةةا 

 
 ِلُكةةةِل ِمةةةَن الُعشَّةةةاِق َرْأٌي ُيِجلُّةةةهُ   

 
َوِإُن َجاَل ِ ي اأَلفَداِق َما ُيُبِطُل الرَّْأَيا 

 
 
 

 َعيَّةةُت َجوابةةًا وَلةةُ  َيِجةةدُ  َأَلةةُ  َتَرهةةا
 

 (57)َوالِنُؤَيةةا (56)ُمسةةاِئُلها ِإال اأَلواِريَّ 
 

وبالقراءة التفكيكية ُتُجسُر اهلوة بني ما يصر ه بةه الةنص ومةا خيفيةهم  املعةاني      
احلاضرة والدالالت الغائبة تتضح رمزيتهام  احملبوبة احلاضرة/ املكانة الغائبة هةي مةا   

عرهم ولذلك تتضخ  لديةه الةذات الشةاعرة يف مقابةل الةذات      يوك الشاعر ألجله ش
 من الغزل إىل املده:  املاحنةم يقول متخلصًا
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 َوُشْكُر َأِبي َيُحَيى اأَلمرِي َأَفةِق ِبةي  
 

 َوِإُن َعزَِّني ُشْكُر اأَلمرِي َأِبي َيُحَيةى  
 
 

 ُهمام ِإَوا ابَتةاَع الثَّنةاَء ِبَمةا َفةَوتُ    
 

 ُمَبايُعةةه ُثُنَيةةا َيةةَداُه َ َمةةا َيُخَشةةى    
 
 

 َتَرُعَرَع َبُيَن الَبةْلِس واجُلةوِد ِمُثَلمةا   
 

 (58)َتَبُحَبَح ِ ي امَلُجِد امُلَؤثَِّل َوالَعْلَيا 
 
 ِلَ  اختار ابن األب ار احلديث عن )ابتياع الثناء( مةدخال للمةده؟ فتمةا ألنهةا      

إنهةاؤه نصةه   مدفه الشةعريم واةا يؤكةد ولةك     غ القضية الرئيسة اليت من أجلها صا
عن القضية واتهةام وإن أشةار إليهةا مبفةردات مراد ةة )ُلهةاه/ ري ةا/         الشعري متحدثًا

 مساه/ التجويد/ ُرعيا/ كالءة(م يقول: 
 َكةةةةَلنَّ ُلهةةةةاُه ِللِثَريَّةةةةا َوَيُوِمةةةةهِ  

 
 َ ُعوِدي ِبها َنُضٌر َوَأُرِضي ِبها َثُرَيةا  

 
 

 َسةةَقاِنَي ِري ةةةًا َبُعةةةَد ِرِي َسةةةَماُفهُ 
 

 َيا َفبَّذا السَّاِقي َوَيا َفبَّةَذا الُسةْقَيا  َ  
 
 

 َوَصةةيََّر ِللتَّجِويةةِد َجةةُدَواُه مبةةَدأ   
 

 َوَقةُد َبَلةَ  اإل َحةاُم َغاَيَتةُه الُقُصةةَيا     
 
 

 َوَخةةةوََّلِني ُرُعيةةةًا ِبهةةةا َوكةةةالءةً  
 

 (59)َ َخوََّلةةُه اللَّةةُه الَكفةةاءَة َوالرَُّعَيةةا 
 
احملبوبة الرمزية مراما صعب الوصول إليهم  أما العوامل الطاردة اليت جعلت من 

 هةةي  كةةرة األمل املتحصةةل مةةن فالةةة احلةةب وغةةرور احملبوبةةةم إضةةا ة إىل العوامةةل  
قضةية التعقةل    االجتماعية املانعة للوصالم ومنها قضية الرقيب االجتمةاعيم وأخةرياً  

 واحلكمة يف التفكري جتاه احملبوبة املمنوعة الوصال. 

دة للمحب عن حمبوبتهم األمل املتحصل من هذه احملبةم إو كثر أوىل العوامل الطار
لدى ابن األب ار يف مقدماته الغزلية احلديث عن األمل واملوت والضر الذي حلق به مةن  

 احملبوبةم ويشابه أمل احملبة أمل القتال واحلروبم يقول: 
 ُتهةةةاُب الِسةةةيوف البةةةيُا واأُلُسةةةل السةةةُمرُ 

 
 

 ِئةةةةةةُل واخُلُمةةةةةةرُ وأْقتةةةةةةُل ِمةةةةةةُنُهن الَغال  
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 أمةةةةةا ِتْلةةةةةك َصةةةةةُرعاها َتِعةةةةةِز َنَجاُتهةةةةةا 

 

 

 (60)َوَكةةُ  قةةد َنجةةا َمةةُن يُصةةَرع الةةد ُعس واهَلُبةةرُ  

وقد أعلن صرافة أن  عله الثقايف الذي متحور فول املكانة والطموه قةد جةر     
فتفهم وكلنه تنب ل بنهايتهم  قد ُقِتَل على يد املستنصر ابةن ييةى املرتضةى الةذي تةوّلى      

ألنه ختي ل منه اخلروج وشق  العصام وقيل إن بعةا أعدائةه   " احلك  بعد والدهم وولك
م ويبةدو أن هةذا   (61)م وأن ه تكّل   يه يف مجاعةة" رخيًاوكر عند صافب تونس أنه أّل  تا

الكتاب  يه ما ميس  دولة احلفصيني يف تونسم إو يذكر املّقري أنه قد كان البةن األب ةار   
خطةر   م يقول ابن األب ةار مستشةعراً  (62)كتاب يف التاريْم وبسببه قتله صافب أ ريقية

 ورمبا املوت:  من اآلالم الطموه/ املكانةم اليت جر ت عليه كثريًا
 َتَعةةاَلى اللَّةةه َطُرِ ةةي َجةةرَّ َفُتِفةةي  

 
 أَلُفُصَل ِمةُن َهةَواَي عَلةى َهةَوانِ     

 
 

 وَأيَّةةةامي َهةةةَدُمَن ُمِنيةةةَ  ِسةةةنِّي 
 

 (63)وُهةةنَّ ِلُعُمِرهةةا ُكةةنَّ الَبةةَواِني   
 
 

والبافث خيال  الرأي القائل بلن وكر أدوات احلرب واهلالك يف مقدمات ابةن  
دليل على التشوق للمعارك احلربية اليت ُتَحرَ ُر بها األندلسم وأن مةزج   ماألب ار الغزلية

املقدمات الغزلية بلدوات احلرب لديه "وكلنه الشةوق للمعةارك بةات يؤرقةهم ويطةارد      
خيالهم ألن هذه احلرب هي الوسيلة الوفيدة اليت تعيد أيامه احللوة يف بلنسيةم وتسمح 

 لدوات احلرب والقتةل شةّكلت عوامةل طةاردة      م(64)له بلن يلتقي من جديد م  أهله"
 البن األب ار متنعه من بلوغ مرام نفسه وطموفاته لدى السلطة السياسيةم ومل تكن دلياًل

على تشو قه للحروب واجلهادم  األندلس مل متث ةل هةاجس الشةاعر الوفيةدم وإّلةا ملةا       
ميي األولم  ةلبو  ملتجذا لدى ملك أراجون خام م  احلاك  اهلارب ارتضى تركها أواًل

ةيد فاك  بلنسية انضوى حتت داية ملك أراجون" وعقد معه معاهدة يتعهد  يها بةلن  
من البالد واحلصونم اليت يسرتد ها مبعاونتهم وكي  انتهى بةه األمةر بةلن     يسّلمه جزءًا
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م اا يؤكد صةحة مةا   (65)يعتنق دين النصرانيةم واندمة يف القوم الذين جلل إىل دايته "
ليه البافث من أن هذا األمل وما يتبعه من تذكُّر ألدوات احلرب والقتال ما هو وهب إ

إال قناع للمحبوبة الرمزيةم الدالة على الطموه واملكانةم ولعل اا يزيد يف خيالية هذه 
 احملبوبة القاتلةم ربَطها بالثقا ة املشرقيةم يقول: 

 َوُعّلْقةةةةةةُت َأُعراِبيَّةةةةةةة داُرهةةةةةةا الَفةةةةةةال   

 

 

 عَلةةةى َنُجةةةدن َوَتُشةةةُتو عَلةةةى ُفةةةُزَوى َتصةةةيُ  

 ُمَعةةةةةةوََّدًة َسةةةةةةُبَي النُفةةةةةةوِس َوَقُتَلهةةةةةةا    

 

 

 (66)َوَمةةةا َعَرَضةةةُت َجُيشةةةًا َوال َعَرَ ةةةُت َغةةةُزَوا 

 
بوبة اخليالية/ الطموه م  احمل(67)وقد وكر بعضها صرافة كذكره الُعذ يب وبارٍق
 واملكانة هي من تروي ظمله للمكانة الر يعةم يقول: 

 بةةارٍق َبةةُيَن الُعةةَذيب وبةةارقٍ  كةةُ 
 

 يُبةةةدو َلزُنةةةِد َصةةةَباَبيت قةةةد افا    
 
 

 َهَجةة  اخَللةةِي ِبةةِه وِبةةِت مقل بةةاً    
 

 َطُر ةةةةةًا إىل إمياِضةةةةةِه َطم افةةةةةا 
 
 

 َكِلفةةةًا بلي ةةةاٍم َسةةةَلْفن ِخالَلهةةةا   
 

 (68)َنّفافةةاَخلَّْفةةَن ِوْكةةَر ُعُهوِدهةةا   
 
 

األمل والعةذابم الةذي يعانيةه    وقد ربط ابن األب ار بةني غةرور احملبوبةة وفالةة     
 احملبوب بسبب هذا الغرور ليستشعر القارئ ملساة الشاعرم ويتعاط  معه: 

 شةةةةت ان َبةةةةنَي ُمَجةةةةرِّر ِلُذيوِلةةةةِه
 

 َطَربةةةًا وَبةةةُيَن ُمَمةةةز ٍق ِلُجيوِبةةةهِ   
 
 

 وِمةةَن الَعجاِئةةِب أن َيةةت   َتَمِتةة    
 

 ألخةةةي َهةةةوًى بَلنيِقةةةِه وَعجيِبةةةِه 
 
 

 َيةةدوُم وإن مةةا  كاَنةةت َمَتاعةةًا َلةةوُ  
 

 (69)َضِحُك الزماِن وريَعةٌة ِلُقطوِبةهِ   
 
 لو كانت احلالة اليت يياها ابن األب ار فالةة حمبةة فقيقيةةم َلَتةَرَك احملبوبةة الةيت        

ارتضت غريه وتكب رت عليهم ولكنها حمبوبة من نوع آخةرم والكةل طةام   يهةا رغة       
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فال احملبوبةم وهةذا مةا فةل  بالشةاعر      ر عتها وكربيائهام ولذا كان التلو ن والتبد ل يف
فينما أقصاه احلاك  احلفصي عن منصبهم وأشاه عنةهم إو ضةعفت مكانتةه وتةوارت     
طموفاته لدى املستنصر احلفصيم  قةد" كةان السةلطان ال يطيةق النظةر إليةهم  كةان        

 . (70)يستفتيه  يما يريد من بعيدم  إوا دخل عليه مل يكّلمه أو يلتفت إليه"

فك احملبوبةةة وصةةد ها قةةد اةداد باةديةةاد قةةوة تةةلثري الرقيةةب     ويبةةدو أن سةة 
لةةدوام الوصةةالم  قةةوة العةةاول  طةةاردًا الواشةةيم الةةذي شةةّكل مانعةةًا/االجتمةةاعي

االجتماعية وتلثريها على السلطة السياسية يف دولة احلفصيني بتونسم قد عملت على 
ني فاليت احلب واحلرب إضعاف عالقة ابن األب ار بدولة احلفصينيم وما َمُزُج الشاعر ب

إال داللة ثقا ية رمزية على ما وهب إليه البافث من أن هذه احملبوبةة احلاضةرة حتمةل    
 : يدل  على املكانة الضائعةم يقولم غائبًا أثرًا

 َعةةةةةذُلوُه يف َتُشةةةةةِبيِبِه وَنسةةةةةةةيِبه 
 

 مةةةةن وا ُيطيةةةةُق َتَناِسةةةةيًا حَلبيِبةةةةهِ   
 
 

 ِةِه وَمَضةةُوا َعلةةى َتلنيِبةةِه وِبَحُسبةةةةةة
 

 تلِبيُنةةةةةةةه َمحيةةةةةةةاُه يف تلنيِبةةةةةةةِه 
 
 

 أو ليَس من َخَضَب البيةاَ  ُمَمو َهةا  
 

 (71)َكَصةةريِ  ُمُشةةَتجِر الَقنةةا وخضةةيِبِه 
 

وبتفكيك النص الشعري احملم ل بالدالالت الغائبةة املتواريةة يف عمةق الةنصم     
ن نفسي إلرافة يتبد ى أن ابن األب ار فاول نسيان احملبوبة/ الطموه الر ي م بإقامة تواة

 م يقول: نفسه من شقاء بلوغ الطموهم غري أن ولك مل لِد نفعًا
 َدَجةةةا مةةةا َبُيَننةةةا َ َمَتةةةى وَفتَّةةةى

 
 

 ُيةةةةِنرُي وِ ةةةةي ِإَجاَبِتهةةةةا َتةةةةوانِ  
 
 

 وُقْلةةةُت ُأِخيُفهةةةا ِلَتُكةةة َّ َعنِّةةةي 
 

  قاَلةةةت ِلةةةي ُيَقُعَقةةةُ  بالشِّةةةنانِ   
 
 

 َ َكُيةةَ  َتةةَرى َوَقةةد َشةةبَُّت وَغاهةةا
 

(72)اهَلةةةَواِنَأُأْقةةةِدُم أم أِ ةةةِر َمةةةَ   
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والشاعر يف حتو له من الغزل حنو املده يظهر املضةمر النسةقي الغائةبم إو هةو     
يلتجئ إىل فاك  شاطبة لينتصر له من ظل  الزمانم وينيله طموفاته الغائبةم ويرد  لةه  

 مكانته املغي بة: 
 ِإوا َلةةُ  أْلَقهةةا ِبُعَلةةى اُبةةِن عيَسةةى 

 
 َي ِمةةُن ُفَسةةاٍم َأو ِسةةَنانِ  وَفُسةةِب 

 
 

 َ َلُسةةُت ِمةةَن اإلَيةةاِب َعَلةةى َيقةةنيٍ 
 

 َوَلُسُت ِمةَن الةذَّهاِب َعَلةى أَمةانِ     
 
 

 َ ةةةإنَّ َأبةةةا احُلَسةةةُيِن َيَنةةةاُل ِمُنَهةةةا
 

 َمَنةةةاَل الةةةِذُعِر يف َقْلةةةِب اجَلبةةةاِن 
 
 

 ُيَنُهِنُهَهةةةا َمَتةةةى َنَهةةةَدُت ِلَحُرِبةةةي
 

 (73)الزَّمةانِ َن وَيْلُخُذ ِلي اأَلَماَن ِمة  
 
 

 النص مليء بالدالالت املتواريةم واليت تبدو يف بعا إشارات النص احلاضرم 
 حاك  شاطبة أبو احلسني ينتصر للشاعر ويوليه األمان )َيْلُخُذ ِلي اأَلَماَن ِمَن الزَّماِن(/ 

ة أن أمةر  يبّلغه مكانة ر يعةم وأبو احلسني ينال من احملبوبة )يناُل منها(م ويف ولك داللة 
احملبوبة بني يديهم أي أن قضية منح الشاعر مكانة ر يعة أمر عائةد لةهم ولعةل الشةاعر     
فينما مدفه بكرمه الذي أواله إي اه مقابل شعر الشةاعرم يةدل علةى مةا وصةل إليةه       

 الشاعر من مكانة ر يعة لديهم يقول: 
 ُيَقيِّةةةةةُد يف َمَناِئِحةةةةةِه ُجفةةةةةوِني

 
 (74)اِنيوُأْطِلةةةُق يف َمدائِحةةةِه ِعَنةةة  

 
 

يف مقدمةةة ابةةن األب ةةار  املرجذةة أن الةةدالالت التفكيكيةةة  إىل وخيلةص البافةةث 
الغزليةم قد جاءت يف بعا قصائده املدفية دالة على الطموه الغائبم والذي توارى 
خل  قناع احملبوبة احلاضةرةم رغة  التةلرجح النفسةي الةذي عاشةه الشةاعرم بسةبب         

ه الذي ارتضاه ليبل  رضةا احملبوبةة/ الفةوة مبةا     العوامل اجلاوبة والطاردة يف خط سري
طمح إليهم فيث كانت الصعوبات/ املوان  أكثر من العوامل اجلاوبةم لكنه رغ  ولك 

 توضح ولك:  تيةأصر  على نيل هذه املكانة/ الطموفاتم واخلطاطة اآل
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 جذب: مال/ مجال

  

 
 

 احملبوبة/ املكانة الر يعة                          طرد: أمل/ وشاة/ تعّقل 

 االختالف/ اإلرجاء
 

وتبعا لذلك  إن النص املختل / املكتوب قد تنّقلُت داللته من صورة ألخرى 
يف نص ابن األب ارم فيث أبان  يه عن طموفاته الةيت مل ُتحقَّةقم ومتثةل االخةتالف يف     

عةم الةيت  تباين املعنى السطحي للنص/ احملبةم عن باطنةه اخلفةي/ الطموفةات الضةائ    
إن املسةللة  " توس لت بالشك يف ظاهر النص منطلقًا هلام وهذا ما عنةاه )دريةدا( بقولةه:   

مسللة انتقاالت موضعيةم ينتقل  يها السؤال من طبقة معر ية إىل أخرىم ومةن مُعَلةٍ    
 . (75)إىل مُعَل  فتى يتصد ع الكلم وهذه العملية ما دعوته بة التفكيك"
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 العهود الغائبة وبنية االستشفاع:  اجلدلية الثالثة: جدلية

تتواشة املقدمة الغزلية يف مضمونها النسقي اخلفي م  بنيةة القصةيدة املدفيةةم    
يتةوارى خلة  قنةاع اللغةة اجلمةاليم  تظهةر امتةدادات         نفسةياً  وتندغ  لتؤل  بعدًا

 دالالتها الرمزية واندماجها م  بنية املدهم  قد شّكلت احملبوبة يف قصةيدتني مةدفيتني  
ييى بن أبي ةكريا احلفصي  وجدلية لفكرة العهود واملواثيقم اليت منحها ولي العهد أب

البن األب ار بإصاله فاله م  السلطان أبي ةكريام وقد كان املراد من تلك القصيدتني 
 االستشفاع له عند والده احلاك م ولذلك ظهةرت احملبوبةة يف املقدمةة الغزليةة ظهةوراً     

صليتها م  احملبم وأنها تبادله احملبة على الرغ  من أن مجاهلا األخ او يتص  بتوا إلابيًا
 الكهم يقول: هقد كان سبب 

 َمةةاوا َيةةروُم الَعةةُذُل مةةيَن مةةاوا    
 

 أو لةةيَس قلةةْ جةةُذوًة وُجةةذاوا    
 
 

 قالوا ِعياُوك يف الِسةُلو  مةن اهَلةوى   
 

 ُقْلةةُت اهَلةةوى أختةةاُر منةةُه ِعيةةاوا   
 
 

 ْلَحاَظهةةةابةةةَلبي َمهةةةاٌة َعةةةو َدُت أ
 

 َ ةةُرَس األُسةةوِد َ مةةا ُتطيةةُق ِلةةواوا  
 
 

 َعُزالُء والشاكي السةالَه َقنيُصةها  
 

 (76)َجَعَلُت َأِخيةَذ َدالِلهةا األخ ةاوا    
 
 

ث  تتبد ى أسطورية هذه احملبوبة الال حمد دة مكانيام  تغدو ِظةاًل ملضةمر نسةقيم    
اعر النفسةيةم وهةي الوعةد    يف جو انية الشة  مسا رًة وولك أنها ال تعدو أن تكون  كرًة

انتمائهةا إىل بةالد    بإصاله فاله لدى السلطان أبي ةكريام ولةذلك يشةري الشةاعر إىل   
 أخرى تظهر على أنها بغدادية مشرقيةم يقول: م ومرةً  ارس مرًة

 علةى نَفةر السةواد بعةدَِّها    (77)َتبلى
 

 ِكُسةةةرى أبةةةًا ُتُنَمةةةى َلةةةُه وَقَبةةةاوا 
 
 

 و هابالشعِب ِمةُن بةوَّان فةل  َشةغ    
 

 وَمَحلُّهةةةا بةةةالَكُرِح ِمةةةُن َبغةةةداوا 
 
 

 َوَرَدُت ِبحةةةارًا للُفةةةراِت وَدُجَلةةةةن
 

 (78)وَجَفةةُت أَضةةاًء ِبةةالَفالِة إَخةةاوا 
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 نص الشاعر ابن األب ار مفتوه على اجملتم  والثقا ةةم ومةن آثةار انفتةاه نصةه      
عالقة بينه وبني على اجملتم  تلِمس الشاعر للحظة االنكسارم وفديثه دفاء عن وهن ال

السلطة السياسيةم  االستشفاع أظهر ضعفه أمام احملبوبةم وانكساره أمةام وعةود ولةي    
لذلك  إن بنية الةتخّلص مةن الغةزل حنةو املةده شةّكلت أهة  املفةاتيح          العهدم وتبعًا

من املقدمةة   الداللية لصن  جدلية احلضور والغياب يف نصهم ومن ولك قوله متخّلصًا
 ه األمري: الغزلية حنو مد

 إُن َلُ  ُتِجُر َوِبها أُلةوُو ِمةن اهَلةوى   
 

 (79)َ َكفى أبو َيُحَيى األِمةرُي َمةالوا   
 
 

اللواو( يف قوله )ُتِجرم ألووم مالوا( تةدل    - اختيار الشاعر ملصطلحي )اإلجارة
على املعنى املركوة يف نفسية الشاعرم فيث متث ل احملبوبة العهوَد املمنوفةة مةن األمةري    

 ه احلالم والوعد بالشفاعة له عند والدهم واا يدل  على أن احملبوبة متث ل خطابةاً بإصال
يف نصه املدفيم اعتماده على تصوير احملبوبة من خالل ثنائييت القوة  مرجذًا استشفاعيًا

والضع م  احملبوبة ظبية ضعيفةم وأهلها ُأُسوٌد حممي ةةم كمةا أنةه صةو ر قةو ة القةانون       
   عن جناب احملبوبةم وضعفه جتاه مجاهلا الذي ال يقاومم يقول: االجتماعي املدا 

 أُهةةةةةةةةاًل ِبِهةةةةةةةةن  أِهلَّةةةةةةةةًة وَكواكبةةةةةةةةا 

 

 

 َةَففةةةةةةةت ِهةةةةةةةالٌل دوَنهةةةةةةةن  مواِكبةةةةةةةا  

 َفُوَلَهةةةةا (80)والس ةةةةالِهُبَتخةةةةدي الركاِئةةةةُب  
 

 

 ُتةةةةةةةُردي كلُسةةةةةةةطاِر الِكتةةةةةةةاِب كتائبةةةةةةةا 
  ةةةةةةةامَلُوُت بةةةةةةةنَي أواِنةةةةةةةٍس وَ ةةةةةةةواِرٍس 

 

 

 أعاِديةةةةةةةًا وَفباِئبةةةةةةةا جةةةةةةةاروا َعلةةةةةةةي    

 ُهةةةةةةةن  الّظبةةةةةةةاُء العاِطيةةةةةةةاُت سةةةةةةةواِلفًا 

 
 

 

 (81)وُهةةةةةُ  األسةةةةةوُد الض ةةةةةاِرياُت َمخاِلبةةةةةا  

 



 ربيل السعوديج د. نزار  

 353                                     م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

وتتحو ل لدى الشاعر حلظة اللقاء باحملبوبةة رغة  األسةن ة والرمةاه املشةرعة يف      
وجههم متعًة ال ميكن له الرجوع عنهام  الوعود املقطوعةة لةه تبةِث  يةه الفةره علةى       

الوشاة الذين ييطون بالسلطان أبةي ةكريةام ولعلةه يقصةد بةذلك وةيةره        الرغ  من
 الرا ا وجوَد ابن األب ار يف بالا السلطانم يقول: 

 َمةةُن راه بةةالِبيِا الن ةةواعِ  هاِئمةةًا
 

 اِئبةةةاعمل َيغةةةُد للِسةةةمِر الةةةذ واِبل  
 
 

 والَصِب َمن خاَ  األِسن ة والظُّبى
 

 (82)باَنحَو الّظبةاء ُمطاِعنةًا وُمضةارِ    
 
 

 مشةرياً م يف انتقال الشاعر حنو موضوعة املده ختل ويتجّلى املضمر النسقي امل
إىل ثنائية الضع  والقو ة/ اهلوى والوغىم  هوى قلبه الذي رس  مالحمه باحلديث عن 

 احملبوبة يف املقدمة الغزليةم هو وعود األمري أبي ييى له بالتشّف  عند والدهم يقول:
 و الَوغى َل  أُسةَترهُ أم ا اهَلوى  لخ

 
 َمةةن وا لةةذاَك ُمراِوفةةًا وُمناِوبةةا    

 
 

  كلنَّ عُهدًا مةن ولةي  العهةِد لةي    
 

 (83)أُن ُتُسِفَر الَغمراُت عن ةَي َغالبةا   
 
 

وهذا ما كر ره يف آخر بيت شعري مةن القصةيدةم والةذي متن ةى الو ةاء بوعةد       
 : ةكريااالستشفاع لريج  كاتب السلطان أبي 

 لةُت ُعةالَك َمةداِئحا   وإوا النهى أم
 

 (84)َ ِمَن الس عاَدة أن أكوَن الكاِتبةا  
 
 

 :تيةوميكن متثيل هذه اجلدلي ة بالرتسيمة اآل
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 احملبوبة/ العهود
 اإلرجاء/ الختالفا

 
 
 

 الشاعر/ األمري                        / االستشفاع  وصال احملبوبة           
 / داللة خفية داللة ظاهرة                  يةداللة خف/  داللة ظاهرة            

 املعنى املرجل يف نص الشةاعر والةذي يفةتح للقةارئ التفكيكةي أ ةَق التوقة         
الدالليم تشّكل اعتمادًا على حتوير الشاعر  كرَة االستشفاِعم فيث جعل من احملبوبةة  

متث ةل العهةوَد    الواصلة بنيًة قلقًة مرجلًة يف دالالتها تتبةد ل مةن موضة  آلخةرم  مةرةً     
بالوصال واالستشفاع لدى األمريم ومر ة متثل األمري واتهم وقد استخدم الشاعر احملبوبَة 

 أيقونة مجيلًة عّلها أن تؤثر يف املرسل إليهم ويتحقق مراده بالوصال. 

 اجلدلية الرابعة: جدلّية املكان احلاضر الغائب: 

 ملدفيةةة احلفصةةية ضةةياعَ ا ابةةن األب ةةار  املقةةدمات الغزليةةة لقصةةائده ت مث لةة
والغائب واقعةا حتةت سةيطرة اإلسةبانم وقةد أبانةت       م املكان احلاضر شعرًا/األندلس

القراءة التفكيكية عن متث الت احملبوبة اليت شّكلت رمزا ليندلس الغائبةم غري أن هةذه  
دفيةةم  قةد بلغةت قصةائده املدفيةة الةيت ا تتحهةا        النسبة مل تتجاوة ُعُشر القصائد امل

مات غزلية دالة على األندلس الضائعة ثالثة قصائد من أصةل إفةدى وعشةرين    مبقد
م وارتكز البافث يف االستدالل على هذه القصائد مبا أورده حمقق الةديوان  (85)قصيدة

األستاو عبد السالم اهلر اسم من أن موضوع القصائد انةدرج حتةت بةاب دعةوة أبةي      
دون أي إشةارة منةه فةول أسةباب     ةكريا احلفصي على إنقاو األندلس واسةرتدادهام  
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تصنيفه املذكورم أكان من صافب الديوان أم من غريهم وقد اتفق البافث مة  احملقةق   
يف ولكم ألسباب عد ةم سيت  تفصيلها يف إطار حتليله التفكيكي لةدالالت احملبوبةة يف   

ليندلس  رمزيًا املقدمة الغزليةم إو وجد البافث أن ابن األب ار اختذ من احملبوبة معاداًل
 الذاهبة يف هاتني القصيدتنيم واألدلة على ولك هي: 

 إيراد الكثري من اإلشارات الدالة على الكثري من األمكنة بذكر أمسائها وصفاتها.  -
 احلديث عن الشعور الناج  من تذّكر تلك األماكن.  -
 إضفاء القداسة على الديار واألمكنةم اا لعل منها مكانا ُيَحرَ م ضياعه.  -
 م فيث تبادل حمبوبها احملبة والو اء. إلابيًا صوير احملبوبة تصويرًات -
 قصر موضوع مده أبي ةكريا بذكر شجاعته ووص  فروبهم وأساطيل جيوشه.  -
 بعد املقدمة الغزلية.  مباشرًا وص  السفن احلربية املدا عة عن األندلس وصفًا -
 القصائد. حتريا السلطان أبي ةكريا على إنقاو األندلس يف نهاية  -

أوىل الدالالت املوفية بلن احملبوبة قناع ليندلس املرجةلة اخلفيةة يف نةص ابةن     
األب ارم اإلشارات اخلفية ليماكن املشرقية املقد سةم ومن أهمها مّكة واحلرم الشري م 

 وقد مس اها باملزار: 
 َيَقةةةةةةِر ِبَعةةةةةةُيين أنَّ َقْلِبةةةةةةَي مةةةةةةا َقةةةةةةر ا   

 

 

 طُيُفهةةةةا ِسةةةةر اِنزاعةةةةًا إىل َمةةةةُن لةةةةُو َسةةةةرى   

 ُقصةةةاَراَي َقُصةةةُر الةةةنفِس  يهةةةا َعلةةةى اهَلةةةوى   
 

 

 َهوانةةةةًا وَقتةةةةُل الص ةةةةرِب يف إثِرهةةةةا َصةةةةربا     
 
 
 

 َوَقةةةةةُولي َعلةةةةةى ُقةةةةةُرِب امَلةةةةةزاِر وُبُعةةةةةِده  
 

 

 

 َسةةةةةةةالٌم وإن في ُيةةةةةةةُت مةةةةةةةُن ربِعهةةةةةةةا  
 (86)َقفرا 
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الذي حتو ل ث  الربط بني ديار احملبوبة/ املزار/ األندلس وأثرها النفسي عليهم و
 يه املزار إىل مكان مقد س كالكعبة املشر  ة وفجرها األسود الكري  وركنها اليمةانيم  
وقد أومل ابن األب ار دفية إىل ثنائية التحو ل اليت فّلت باألندلس من اخلري)القصر( إىل 

 الشرور )القرب( اليت فّلت بهام بسبب من افتالل اإلسبانم يقول: 
 َكُعَبةةةةةَة ِفجِّهةةةةةةا  أَلةةةةةُ  َيةةةةةُك ِل مةةةةةةالِ  

 
 

 
 وكةةةةان لةةةةذي األُوجةةةةاِل يف ِفجةةةةِرِه ِفجةةةةرا 

 
 

 

 َجةةةةةةديٌر ِبَلُثمةةةةةةي واُسةةةةةةِتالمي ِجةةةةةةداُرهُ 
 

 

 
 َوركنةةةةةاه ُعُر ةةةةةا عةةةةةد ه احلةةةةةِب َأُو ُنْكةةةةةرا  

 
 
 

 

 َ ةةةةةال عيةةةةةَد َمةةةةةا مل ُتسةةةةةِعُدني بَعةةةةةُوَدةن    
 

 

 
 (87)وأن ةةةى َيةةةُؤِم الَقُصةةةَر مةةةن َيم ةةةَ  الَقُبةةةرا    

 
 

 

تيه الغزليتني أثر وكةرى املكةان ومةا يشةيعه يف نفسةه مةن       وقد اجتم  يف مقدم
 شجون مؤملة لعهد مضىم يقول: 

 َأِرْقُت ُأِريُق الةد ُمَ  َيُسةَتُتبُ  الةد ما   
 

 َ ما َلِبَث الكةا وُر أن َعةاَد َعُنةَدما    
 
 

 َفنينًا ِلَعُهةِد امُلُنَحَنةى أُنَبةَل الض ةَنى    
 

 مةةاِبمةةا َقةةرَّ يف اأَلُفَنةةاِء ِمُنةةُه َوَتُرَج 
 
 

 َوِوْكرى َكَسةْقِط الزَُّنةِد ُرد َد َقُدُفةهُ   
 

 (88)ِبَسْقِط الل َوى َتُثِني اخَللي ُمَتيَّما 
 
 

ولعل  الشاعر يف وكره األماكن املشرقية يستذكر أصوله من قبيلة قضاعةم وكلن 
 األصول املشرقية األصيلة وما توفيه أماكنها الدينية املقدسةم وأماكنها اليت مث لت مالَو

شعرائها اجلاهليني كة )سقط اللةوى(م جتعةل الشةاعر املعتةد  بنفسةه صةافب الةذات        
الشاعر ومراوغتةه يف   ءاملتضخمة ير ا ضياع األندلسم والقراءة التفكيكية تظهر وكا

إظهار فنقه على ضياع األندلسم فيث كان  خره باألندلس وتفضيله هلا على غريها 
ليوضةاع السياسةية الةيت مي ةزت عصةر ابةن       " من أسباب عُزله عن منصبهم ولقد كان
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األب ارم وإقامته يف البالا احلفصي دور فاس  يف جنوفه حنو هذه األساليب البديعيةم 
وامليل إىل الرمزية اللفظية ملا يتطّلبه املقام من فذر والتةواء وتوريةه يف لاطبةة هةؤالء     

إشةارته إىل رفيةل    م وهذا ما أملةح إليةه يف  (89)احلّكامم خوف غضبه  وخشية بطشه "
احملبوبة وفجبها عنهم مشريا إىل اللوم الذي أسند إليه بفعل فب ه لينةدلسم وتفضةيله   

 هلا على غريهام يقول: 
 وَفُيُث اِلقباُب احُلُمُر َبُيضاُء غةاَدةٌ 

 
 َعَقُدُت ِبهةا َفُبةَل اهَلةوى َ َتَصةر ما     

 
 

 ُأَفةةةُي َعةةةن َسْلَسةةةاِلَها ُمَتَعط شةةةًا
 

 َأْظالِلهةةا ُمَتَضةةرِّما  وُأفةةَرُم ِمةةنُ  
 
 

 وال َوُنةةَب إال أُن َكَتُمةةُت َعالَقِتةةي
 

 (90)َ َباَفُت ِبِه ُنُجُل الُكلوِم َتَكلُّمةا  
 
 

 البوه بتفضيله األندلس يعد  ونبا قد يرمه اا هو عليه من فةال جيةدة لةدى    
أ ريقيةام  علةى   يفضلها الفخر باألندلس األب ار دائ السلطان أبي ةكريام  لقد كان ابن 

م ويص  الشاعر احملبوبة الرمزية يف املقدمة (91)استغنى عنه أبو ةكريا احلفصيومن هنا 
 الغزلية بالسكن/ الزوجة: 

 َهةةةةةةِل الَعةةةةةةُيُ  ِإال أن أغةةةةةةاةَل َغةةةةةةاَدةً  

 

 

 ُيَحاِسةةةةةةن َمُرآهةةةةةةا الَغزاَلةةةةةةَة والَبةةةةةةدرا    

 َوأسةةةةةُكُن ِمنهةةةةةا قاِطفةةةةةًا َثَمةةةةةر امُلنةةةةةى    

 

 

 َيةةةةةةُرِم الِفكةةةةةةرا  إىل َسةةةةةةَكٍن كةةةةةةالر يِ  مل  

 ُغلبةةةةةُت عليهةةةةةا مةةةةةُن َرداهةةةةةا ِبلغَلةةةةةب   

 

 

 (92)َ مةةةا ِبَيةةةدي ِمنهةةةا الغةةةداَة ِسةةةوى الةةةذكرى 
 
 

والعرب كما هو معلوم كثريا ما تظهر الشوق واحلنني للموطن واملرأة احملبوبةةم  
وأوضةح مةا يةدل علةى      والةدار واملنةزل  . امللوى وإو إن "أول رموة الشوق واحلنني ه

م وقةد  (93)والعرب اا تكين بالبيت عةن املةرأة"  ... ملرأة  رع من هذا املعنىامللوىم ث  ا
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ما تثريه الرسوم يف نفوسه  مةن  " بةانتظ  األمر واته لدى األندلسينيم  كثريا ما اعتنوا 
م وقد رسة  الشةاعر يف   (94)متتزج  يها اللذة باألمل واملتعة باحلزن"م سعيد وكريات ماٍ 

بةذلك إىل   بعودة احملبوبة بعةد انقطةاع ورفيةلم موفيةاً     فيًامو قصيدته الالمية مشهدًا
 انتصار أبي ةكريا ييى املرتضى ليندلسم وإعادته هلام يقول: 

 مل َيُخةةةةُن يف احلةةةةبِّ َتةةةةلويِلي  
 

 هةةةةِذِه احَلسةةةةناُء َتةةةةْلِوي ِلةةةةي  
 
 

 أُبَصةةةَرُت َصةةةُبري عَلةةةى كَلفةةةي
 

 َبةةةةةةُيَن َتُنِكيةةةةةةبن َوَتُنكيةةةةةةلِ  
 
 

 َيةةةةُدَرُأ ِبةةةةي َوَدَرُت أُن َلةةةةُيَس 
 

 ُطةةةةةوُل َتُعةةةةةذيبن َوَتُعةةةةةذيلِ   
 
 

 َ َكَفةةةُت َوْكةةةَ  اجُلفةةةون َدمةةةاً  
 

 (95)فةةةةاَل َتُسةةةةبيٍح َوَتُسةةةةبيلِ   
 
 

يف  رجاء الثنائية الضدية الزمنية بني املاضي واحلاضرم تدل على االختالف واإل
دلس فال احملبوبة/ األندلس من البعد إىل القربم  احملبوبة البعيةدة عةن حمب هةا/ األنة    

البعيدة عن فك  أبنائها املسلمنيم عادت اليةوم )احلسةناُء تةلوي لةي(م حمو لةة واقعةه       
األلي  )تنكيب وتنكيل( )تعذيب وتعةذيل( )وْكةَ  اجلفةون دمةا( مةن خةالل ثقا ةة        
اإليواء/ العودة للمحبوبم وتزداد هذه الرؤية التفكيكية وضةوفا يف انتقةال الشةاعر    

رهم وهو مشهد نصر األندلسم وصةورة األسةاطيل   حنو النسق النفسي الذي يشغل  ك
البحرية اليت قادها احلاك  احلفصي حنو األندلسم وولك بإشارة الشاعر إىل أن الغةزل  
ال يعنيه كثريا )دُع أساليَب النسيب(م وإمنا ما يهمه هو مشهد اجليوش الزاففة نصةرًة  

 ليندلسم يقول: 
 َدُع َأسةةةةاليَب النَّسةةةةيِب َوُخةةةةُذ

 
 رِي اأَلسةةةةةةةةاِطيِليف َأسةةةةةةةةاط 

 
 

 أَخةةةةةواُت اخَلُيةةةةةِل َسةةةةةاِبَحةً  
 

 َواُت َتةةةةةةةةةُزيني َوَتُزييةةةةةةةةةلِ  
 
 

 َوَبَنةةةةةةاُت املةةةةةةاِء َصةةةةةةةاِئَلةً  
 

 كاألَ ةةةةةةةةةاِعيِّ اأَل اعيةةةةةةةةةلِ  
 
 

 علةةةةِت امِلْلةةةةَح اأُلجةةةةاَج َ مةةةةا
 

 ِشةةةُذَت ِمةةةُن َتُشةةةمري َتُشةةةِميلِ    
 
 

 ال َتةةةةَزاُل الُعُجةةةةُ  َتُعُجُمهةةةةةا  
 

 (96)َطةةةةيَّ َتُعجيةةةةٍز َوَتُعجيةةةةلِ   
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وقريب من املشهد السابق يظهر مشهد آخر مده الشاعر به احلاك  احلفصي يف 
اا أبان الداللةة الغائبةة للمحبوبةة    م قصيدته الرائيةم وصو ر بطوالته ومعاركه البحرية

الرمزية/ األندلس يف املقد مة الغزليةم إو بتصويره املةدفي للتفةو ق احلربةي للسةلطان     
 األندلس الغائبة/ احملبوبة احملمي ة يف القباب احلمرم يقول:  احلفصي ُيخفي دعوته لنصرة

 وُلةةُذُت ِبَيُحيةةى امُلُرَتَضةةى أُسةةَتعيُنهُ   
 

  لُفةةدُق بةةي أجنةةاُده َجُحفةةال ُمجةةرى 
 أَفةةةِق ُملةةةوِك األُرِ  َرأيةةةًا َوراَيةةةًة 

 
 ِبَفةةُوة وَنصةةر الَعةةدا الفةةُوَة والن ُصةةرا 

 َسةةةواِبُحُه َعةةة َّ األعةةةاِدَي َعةةةُدُوها  
 

 َبَوارًا وأمَسى السَُّعي مةا انةَتَظ  الَبةرَّا    
 (97)َ ِمةةُن ُمْقرَبةةاتن َجاسةةِت السَّةةْفَعةَ  

 الَغربا
وِمةةةن ُمُنَشةةةآتن َجاَبةةةت األُبُحةةةَر     

 (98)اخَلُضرا
 

 : وهذا ما كر ره يف لتت  شعرهم فيث يدعو إلنقاو األندلس قائاًل
 َ ةةةُدُم أِيهةةةا امَلةةةوىل ُمعانةةةًا ُمَؤيَّةةةداً  

 
 ُمَت َمُغنًى فاَةُه السَُّيُ  َمُغَنمةا َمَتى ُر 

 
 

 وُسةةلَّ َعلةةى الَعةةاِديَن َسةةُيَفَك ُمُنةةِدمًا
 

 (99)اَوُسح  َعلى العاِ نَي َسةُيَبَك ُمُنِعمة   
 
 

وأخريا ميكن أن تظهر جدلي ة احلضور والغياب املكاني يف مقدمة ابن األبار الغزليةم 
 :تيةكما يف اخلطاطة اآل

 األندلس / إرجاءاختالف احملبوبة

 

 

  

 فالة النصر     )املنقذ(  السلطان  فالة احلب      الشاعر 

 الدالالت املرجذة املختلفة  الدالالت احلاضرة

 املعاني التفكيكية املختلفة للمكان يف نص الشاعر قد جاءت بدالالت متحولة 
الةنص يتحةد ع   مرجلةم شّكلت األندلس/ املكان حمورهام  املعنى املركزي الظاهر يف 
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عن احملبوبةم غري أن املعاني املرجلة املختلفةة يف األنسةاق املضةمرة تةدل  علةى انتقةال       
احملبوبة من داللتها الظاهرة إىل داللةة جديةدة متعلقةة باملكةان/ األنةدلسم وهةذا مةا        
تتوخاه القراءة التفكيكية للنصو م  في التفكيك يت  االشتغال على ثنائيةة احلضةور   

ضور فسب التفكيك ظاهر للعيانم والغياب املعاني اخلفية الغائرةم وهو والغيابم احل
ما ميّكن النص من االنفتاه الالنهائي للدالالتم ويثب ت ما انطلق منه التفكيك من أن 

 كل قراءة هي إساءة قراءة. 
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 ةـــخالص

ت لتلفةة  املقدمة الغزلية يف شعر ابةن األب ةار افتفةت بةدالال     نيرى البافث أ
والقةراءة التفكيكيةة مسحةت للبافةث     م ةم ينماة  يها ظاهر الةنص عةن باطنةه   مرجذ

بتلمس مواض  هذه الدالالت املراوغةم بتفكيك الظاهر وإعادة بنائةه برؤيةة جديةدةم    
فيث مث لت احملبوبة اعتمادًا على األ ق التلويلي املفتوهم مرتبطة بواق  الشاعر الثقايفم 

ة رمزية للهجر املةبّطنم الةذي عةانى منةه يف عالقتةه      احلاضرة يف املقدمة الغزلية جدلي
بالسلطة السياسية احلفصية يف تونسم  قد كانت العالقة بالسلطان أبي ةكريا احلفصي 
املضمر النسقي اخلفي  يف بنية املقدمة الغزليةم وولك برتكيز الشاعر على جعل احملبوبةة  

 واملكانة الر يعة. على اهلجر وضياع منصب الكتابة  دااًل ثقا يًا قناعًا

يف  املقدمةة الغزليةة قةد جةاء     االختالف الداللي يف كما توص ل البافث إىل أن
على بنية تصاحلية يف تعامل الشاعر مة  األمةري أبةي ييةى      بعا قصائد الشاعرة دااًل

احملبوبة على بنيةة االستشةفاعم اةا أّكةد  كةرة واتيةة الشةاعر         دّلتولي العهدم فيث 
نصه الشعريم وافتفائه مبطالبه الذاتيةم وقضاياه الشخصية أكثر مةن   الطاغية يف نسية

افتفائه بقضية األندلسم واليت جةاءت قليلةة يف املقةدمات الغزليةة لشةعره املةدفيم       
خالهلا  تمل ُتمثَُّل إال يف مقدمات غزلية ثالثةم شّكل وولك أن الدعوة لنصرة األندلس

  املقدمة الغزلية. احملبوبة جدلية رمزية ليندلس الضائعة يف

وجد البافث أن وكائية الشاعر ومراوغته النصةية جعلتةه يعمةد علةى      ًاوأخري
للوصةول   منه يشي مبا يبطنه ويضمرهم حماولة نفسيًا املقدمة الغزليةم ليجعل منها قناعًا

 إىل مبتغاه دون التصريح به. 
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 ات:ـش والتعليقـهلواما

دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سةبعني تيةارا ومصةطلحا    م سعد وميجان الرويليم ( الباةعي1)
 . 108  م 2000م 3ام بريوتم املركز الثقايف العربيم نقديا معاصرا

م 2ام الةدار البيضةاء  م بقال للنشردار توم كاظ  جهاد: ترمجةم الكتابة واالختالفم جاكم ( دريدا2)
 . 49  م 2000

 . 21  م 2005م 4ام بريوتم املركز الثقايف العربيم نقد النصم عليم ( فرب3)

املركةز الثقةايف   م معر ةة اآلخةر مةدخل إىل املنةاهة النقديةة احلديثةة      م عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 4)
 . 126  م 1996م 2ام بريوتم العربي

 . 124  م معر ة اآلخرم ا  وآخرونعبد م ( إبراهي 5)

املؤسسةة اجلامعيةة للدراسةات والنشةر     م أسامة احلاج: ترمجةم التفكيكية دراسة نقديةم بيريم ( ةميا6)
 . 78  م 1996م 1ام بريوتم والتوةي 

  م 2003م القاهرةم الشركة املصرية العاملية للنشرم املصطلحات األدبية احلديثةم حممدم ( عناني7)
138-139 . 

 .  119 -118  م معر ة اآلخرم عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 8)

م القةاهرة م املركز القةومي للرتمجةة  م أنور مغيث ومنى طلبة: ترمجةم يف عل  الكتابةم جاكم ( دريدا9)
 . 132-131  م 2008م 2ا

ثقا ةة والفنةون   اجمللةس الةوطين لل  م املرايا احملدبة من البنيويةة إىل التفكيةك  م عبد العزيزم ( دودة10)
 . 306  م 232العدد م 1998م الكويتم واآلداب

 . 94  م 2005م 66العدد م جملة  صولم فسام نايل: ترمجةم التفكيكم جوناثانم ( كلر11)

 . 258  م املرايا احملدبةم عبد العزيزم ( دودة12)

 . 119  م معر ة اآلخرم عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 13)
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 . 132  م معر ة اآلخرم وآخرونعبد ا  م ( إبراهي 14)

 م 1م ج1958( ابن قتيبةم الشعر والشعراءم حتقيق: أدةد حممةد شةاكرم دار احلةديثم القةاهرةم      15)
  76 . 

حممةد حمةي الةدين عبةد     : حتقيةق م العمدة يف حماسن الشةعر وآدابةه  م ( انظر ابن رشيق القريواني16)
 . 117  م 2جم 1981م 5ا مبريوتم دار اجليل للنشر والتوةي  والطباعةم احلميد

ألدد بن حممد م نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: انظر قصة عزل ابن األبار يف كتاب 17)) 
 . 590  م 2جم 1988م بريوتم دار صادرم إفسان عباس: حتقيقم املقري

رة وةام عبةد السةالم اهلةراس   : قةراءة وتعليةق  م ديوان ابن األبار القضاعي البلنسيم ( ابن األبار18)
 . 110  م 1999م اململكة املغربيةم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 . 99  م التفكيكم جوناثانم ( كلر19)

 . 111  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار20)

م فسةني مةؤنس  : حتقيةق م احلّلة السرياء البن األب ةار : فسني مؤنس لكتاب: ( انظر مقدمة احملقق21)
 .  41  م 1جم 1985م 2ام القاهرةم دار املعارف

 . 590  م 2جم الطيبنفح م ( املقري22)

 . 153  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار23)

 . 153  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار24)

 . 154  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار25)

 . 157  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار26)

 . 158  م ارديوان ابن األب م ( ابن األب ار27)

 . 164  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار28)
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موسوعة كمربيدج يف النقد األدبي من الشكالنية إىل : حبث ضمنم التفكيكم ريتشاردم ( رورتي29)
  م 2006م 1ام القةاهرة م اجمللةس األعلةى للثقا ةة   م رامةان سةلدن  : حتريةر م ما بعد البنيوية

301-302 . 

 . 165  م ابن األب ار ديوانم ( ابن األب ار 30)

 . 238  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار31)

 .  42  م 1جم احللة السرياء البن األب ار: ( انظر مقدمة كتاب32)

 . 239  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار33)

 . 364  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار34)

  .365  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار35)

 . 349  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار36)

دار م م ن منظةور ابة مةد بةن مكةرم    حمليف لسان العرب  (َغَمَص)انظر مادة م االفتقار: ( الغمص37)
 . 1ام بريوتم صادر للطباعة والنشر

انظر مادة َوَقَص م العيب: والوقص. انظر مادة َوَق  يف لسان العرب البن منظورم القهر: ( الوق 38)
 . يف لسان العرب البن منظور

 . 351 -350  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار39)

املركةز الثقةايف   م تلويالت وتفكيكات  صةول يف الفكةر الغربةي املعاصةر    م شوقي الزينم ( الزين40)
 . 190  م 2002م 1ام بريوتم العربي

 . 397  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار41)

 . 397  م يوان ابن األب اردم ( ابن األب ار42)

 . 398  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار43)

 . 40م 1جم ( انظر مقدمة احملقق فسني مؤنس لكتاب احلّلة السرياء البن األب ار 44)
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 . 420  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (45)

 . 421  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 46)

 . 226  م ان ابن األب ارديوم ابن األب ار( 47)

 . 319  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 48)
 . 123  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 49)
م الكةري  : اجلحجةاج . َصَيَد يف لسان العرب البن منظور: انظر مادةم الفخور بنفسه: ( األصيد 50)

 . انظر مادة َجُحَجَح يف لسان العرب البن منظور
 . 123  م ديوان ابن األب ارم األب ار( ابن 51)
 . 125  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 52)
 . وما بعدها 329 م املرايا احملدبةم عبد العزيزم ( دودة53)
 . 340  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 54)
 . 436  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 55)
لسان العةرب البةن   : انظر مادة )أور( يفم فرة اليت لتم   يها املاءوهي احلم ( األواري مج  أورة56)

 . منظور
 . 444 م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 57)
 . 445  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (58)
 . 447  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 59)
 . 226  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (60)
م 3جم 1973م بريوتم دار صادرم إفسان عباس: حتقيقم  وات الو ياتم حممد شاكرم تْ( الك61)

  405 . 

 . 593  م 2جم نفح الطيبم املقري (62)
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 . 340  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار63)

م جملةة األثةر  م مقدمة القصيدة يف شعر ابن األب ار القضاعي بني النمطية والتنةوع م شاكرم ( لقمان64)
 .  82  م 2013م 17لعدد ا

م 1990م 2ام القةاهرة م مكتبةة اخلةاجني  م دولةة اإلسةالم يف األنةدلس   م حممد عبد ا م ( عنان 65)
 .  438  م القس  الثاني

 . 434  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (66)

ة اثنةان وثالثةون   وإىل املغيثم بينه وبني القادسية أربعة أميالم ماء بني القادسية واملغيثة: ( العذيب67)
م 4جملةد  م 1977م بةريوت م دار صةادر م لياقوت احلمويم معج  البلدان: انظر ولك يفم ميال
: انظةر م وهو من أعمال الكو ةم وهو احلد بني القادسية والبصرةم ماء بالعراق: بارق. 92  

 . 319  م 1جملد م لياقوت احلمويم معج  البلدان

 . 124  م ارديوان ابن اأّلب م ( ابن األب ار68)

 . 82  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (69)

 . 45  م 1جم احللة السرياء البن األب ار: ( انظر مقدمة فسني مؤنس لكتاب 70)

 . 81  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (71)

 . 340  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار72)

 . 341  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (73)

 . 341  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار74)

 . 47  م الكتابة واالختالفم جاكم ( دريدا75)

 . 193  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (76)

 . لسان العرب البن منظور: انظر مادة )بلى( يفم الَبْلو الِكُبر والفُخرم َتْفخر: ( تبلى77)

 . وما بعدها 193  م ب ارديوان ابن اأّلم ابن األب ار (78)
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 . 194  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (79)

لسةان العةرب البةن    : يف انظةر مةادة )سةلهب(   م ( السالهب مج  )سلهب( وهي اخليل الطويلة80)
 . منظور

 . 71  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (81)

 . 72  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار82)

 . 72  م ديوان ابن اأّلب ارم ارابن األب  (83)

 . 75  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (84)

 . 281م 245م 216  م انظر القصائد الثالثة يف ديوان ابن األب ار (85)

 . 216  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (86)

 . 216  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار87)

 . 281  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار88)

رسةالة  م ابن األب ار القضاعي ومدائحه يف البالا احلفصي دراسة موضوعية  نيةم ديدم طريفة (89)
 . 151  م 2010م اجلزائرم جامعة احلاج خلضرة باتنةم ماجستري

 . 282 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (90)

 . 42  م 1جم األب ارانظر مقدمة فسني مؤنس لكتاب احلّلة السرياء البن  (91)

 . 217 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (92)

دار الفكةةر للطباعةةة والنشةةر م املرشةةد إىل  هة  أشةةعار العةةرب وصةناعتها  م عبةةد ا م ( الطيةب 93)
 . 899  م 3جم 1970م 1ام بريوتم والتوةي 

دار م عصر الطوائ قصيدة املديح يف األندلس قضاياها املوضوعية والفنية م أشرف حممودم جنا (94)
 . 134  م 2003م 1ام مصرم الو اء لدنيا الطباعة والنشر

 . 245 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (95)
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 . 246  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (96)

م تةراه لالفةا للةون األر    م ما يف دمنة الدار من ةبل أو رمل أو رماد أو قمام ملتبةد : السفعة (97)
 . لسان العرب البن منظور: )سف ( يفانظر مادة 

 . 218  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (98)

 . 285  م ديوان ابن األب ارم األب ار ابن (99)
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 عـــادر واملراجــاملص

 . 1985م حتقيق: فسني مؤنسم دار املعارفم القاهرةم 2ابن األب ارم احلّلة السرياءم ا -1
األبار القضةاعي البلنسةيم قةراءة وتعليةق: عبةد السةالم اهلةراسم وةارة         ابن األبارم ديوان ابن -2

 . 1999األوقاف والشؤون اإلسالميةم اململكة املغربيةم 
املركةز الثقةايف   م 2إبراهي م عبد ا  وآخرونم معر ة اآلخر مدخل إىل املناهة النقدية احلديثةم ا -3

 . 1996العربيم بريوتم 
م دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سةبعني تيةارا ومصةطلحا    الباةعيم سعد وميجان الرويلي -4

 . 2000املركز الثقايف العربيم بريوتم م 3انقديا معاصرام 
 . 2005املركز الثقايف العربيم بريوتم م 4افربم عليم نقد النصم  -5
لفنةون  دودةم عبد العزيزم املرايا احملدبةة مةن البنيويةة إىل التفكيةكم اجمللةس الةوطين للثقا ةة وا        -6

 . 232م العدد 1998واآلدابم الكويتم 
 . 1977احلمويم ياقوتم معج  البلدانم دار صادرم بريوتم  -7
دريدام جاكم يف عل  الكتابةم ترمجة: أنور مغيث ومنى طلبةم املركز القةومي للرتمجةةم القةاهرةم     -8

 . 2008م 2ا
م 2شرم الةدار البيضةاءم ا  دريدام جاكم الكتابة واالختالفم ترمجة: كاظ  جهادم دار توبقال للن -9

2000 . 
رورتيم ريتشاردم التفكيكم حبث ضمن: موسوعة كمربيدج يف النقد األدبي من الشةكالنية إىل   -10

 . 2006م 1ما بعد البنيويةم حترير: رامان سلدنم اجمللس األعلى للثقا ةم القاهرةم ا
امعيةة للدراسةات والنشةر    ةميام بيريم التفكيكية دراسة نقديةم ترمجة: أسامة احلاجم املؤسسة اجل -11

 . 1996م 1والتوةي م بريوتم ا
الزينم شوقي الزينم تلويالت وتفكيكات  صةول يف الفكةر الغربةي املعاصةرم املركةز الثقةايف        -12

 .  2002م 1العربيم بريوتم ا
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طريفةم ديدم ابن األب ار القضاعي ومدائحه يف البالا احلفصي دراسة موضوعية  نيةةم رسةالة    -13
 .  2010احلاج خلضرة باتنةم اجلزائرم  ماجستريم جامعة

دار الفكةر للطباعةة والنشةر    م 1االطيبم عبد ا م املرشد إىل  ه  أشعار العرب وصةناعتهام   -14
 . 1970والتوةي م بريوتم 

 . 1990م مكتبة اخلاجنيم القاهرةم 2ام األندلس. القس  الثانياإلسالم يف  حممد عبد ا م دولةعنانم  -15

 . 2003لحات األدبية احلديثةم الشركة املصرية العاملية للنشرم القاهرةم عنانيم حممدم املصط -16

 .  1958ابن قتيبةم الشعر والشعراءم حتقيق: أدد حممد شاكرم دار احلديثم القاهرةم  -17

: حممةد حمةي الةدين عبةد     م حتقيةق 5اابن رشيقم العمدة يف حماسن الشعر وآدابةهم  م القريواني -18
 . 1981وةي  والطباعةم بريوتم احلميدم دار اجليل للنشر والت

 . 1973الكتْم حممد شاكرم  وات الو ياتم حتقيق: إفسان عباسم دار صادرم بريوتم  -19

العةدد  اهليذة املصرية العامة للكتابم كلرم جوناثانم التفكيكم ترمجة: فسام نايلم جملة  صولم  -20
 . 106-88م   2005م 66

ار القضاعي بني النمطيةة والتنةوعم جملةة األثةرم     لقمانم شاكرم مقدمة القصيدة يف شعر ابن األب  -21
 . 96-73م   2013م 17العدد جامعة قاصدي مرباهم اجلزائرم 

املقريم أدد بن حممدم نفح الطيب من غصن األندلس الرطيبم حتقيةق: إفسةان عبةاسم دار     -22
 . 1988صادرم بريوتم 

ر للطباعةة والنشةرم   دار صةاد م 1اابن منظورم حممد بن مكرمم لسةان العةرب البةن منظةورم      -23
 .1922بريوتم 



مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية 

التراثية مع ترجمة بحثه: التداولية واللغة التعاقدية 

 في البدايات األولى للنحو العربي والنظرية الفقهية

 د. ناصر فرحان احُلريِّص

أستاذ اللسانيات املشارك يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة القصيم 

 ة السعوديةاململكة العربي
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مايكل كارتر وجهوده في درس النظرية النحوية التراثية مع ترجمة بحثه: 

 التداولية واللغة التعاقدية في البدايات األولى للنحو العربي والنظرية الفقهية

 د. ناصر فرحان احُلريِّص

 :البحث ملخص

رين يف تلقي الدراسة احلالية الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل اتعاصى     
درس النظرية النحوية الرتاثية من خالل الرتكيز عل  جهود اللغوي الربيطاني مايكل 

بوصفه أبرز اتعتعربل اتعاصرين اتهىتنيل بفكىر سىيهويه     Michael Carterكارتر 
يرى كارتر أن عنيق التفكري اللعاني العربي ودقَّته يهدأ ورمبا ينتهىي  . ونظريته النحوية
غري ، الفذة اليت أرادت درس الطهيعة الوظيفية الكاملة للنظام النحويبعيهويه وعقليته 

أن النحاة بعده آثروا النحو اتعياري الصىارم الىذي أدى  مج مجىود النحىو العربىي  مج      
ويف سيهل  عطاء عينة عنيلية جلهود كارتر يف اهتنيامه . (30: 1992يومنا هذا )كارتر 

: ث واحًدا من أبرز وأهم أحباث كىارتر احلديثىة  يرتجم الهح، بالنظرية النحوية العربية
الىذي  ، لنحو العربي والنظريىة الفقهيىة  ل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف 

يكشف مىن خاللىه سىهق سىيهويه الىدرسس اللعىانيس احلىديث يف التىنظري تىا يعىني            
  دراكن ويوضح كيىف اسىتفاد أيًضىا علنيىاء أصىول الفقىه مى       ، باللعانيات التداولية

ومنىه قعىدوا للهعىد التىداولي     ، فقهيىة للصىيغة النحويىة   اتهكر للنيقتضيات ال سيهويه
مما أدى  مج ميالد عالقة تالزمية بل النظرية النحوية والنظرية الفقهية ؛ للنينهج الفقهي

وقد اكعهت تلك العالقة سيهويه كثرًيا من اتصىطلحات الفقهيىة الىيت    ، يف زمن مهكر
الكتىا   أنَّ ، وفًقا لكارتر، نظريته النحوية الوليدة آنذاك واليت تؤكدوظفها يف صياغة 

ووصف غري معهوق للعربية يف كل أبعادها )الدينية والشعرية ،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة واخلاصة( يف  طار تنظريي معتوح  بشكل عنييق من مهادئ النظىام ال 

 .يوناني أو غريه: ألي فكر أجنيب، لبعل  الغا، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك
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Michael Carter's efforts in Studying Medieval Arabic Grammatical 

Theory with a translation of his paper: ‘Pragmatics and Contractual 

Language in Early Arabic Grammar and Legal Theory’ 
 

Dr. NASSER F. ALHORAIS 

Abstract  

The current study sheds light on the efforts of modern Arabists 

linguists in studying medieval Arabic grammatical theory by focusing on 

Michael Carter's efforts as being the most modern Arabists linguists will 

always be most strongly linked with Sībawayhi (the first systematic 

grammarian of Arabic). Carter believes that the subtlety and profundity 

of Arabic linguistic thought starts and perhaps ends with Sībawayhi and 

his own genius that wanted to study the functional nature of Arabic 

grammar. Regrettably, his successors transmuted his achievement into 

the normative and prescriptive grammar which are now regarded as 

typical of the whole discipline.  

To give a sample of Carter's efforts to medieval Arabic 

grammatical theory, the current study translates one of his most recent 

important papers, namely ‘Pragmatics and Contractual Language in Early 

Arabic Grammar and Legal Theory’. In this paper, Carters reveals that a 

form of Pragmatics can be discerned in Sībawayhi's analysis of speech 

long before it is found by modern Linguistics in which has become 

known as Pragmatics. The paper also illustrates that theʾuṣūlīs have 

benefited from Sībawayhi awareness of the legal implications of 

grammatical form to establish their own Pragmatics theory. This leads, 

according to Carter, to that the two sciences of grammar and law leap-

frogged each other in an evolutionary series, where the advances of one 

made further progress possible in the other. This close relationship helps 

Sībawayhi to discover many legal terms to his own new grammatical 

theory in that time. This, as pointed out by Carter, indicates the fact that 

the Kitāb is the creation of a single mind, an unprecedented description 

of Arabic in all its domains, religious, poetic, public and private, in a 

theoretical framework which drew deeply upon the principles of the 

nascent legal system and owes almost nothing to external traditions.  



 ناصر فرحان احُلريِّصد. 

 375                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

 مقدمة:

حركىة  أن نشطت  كان اإلرُث اللغوي العربي حمَط اهتنيام العلنياء الغربيل منذ
ت أكثىر رقىاع العىا     ستعنيرُا ر بعد أنواخر القرن التاسع عشأنية يف اق اتنظَّاالستشر

وتأتي النظرية النحويىة  . (16: 2011العربي اهتنياًما بالعلم وأغناها معرفة )احلصل 
وفًقىا  ، الرتاثية يف مقدمة هذا االهتنيىام الىذي يعىود سىههه عنىد اتعتشىرقل األوا ىل       

و العربي يف صورته الىيت وصىلت  لينىا عىن النحىاة      النح  مج "أن -)ألربت ديرتيش(لى
وقد . (14: 1992" )نقال عن عنيايرة الوسيلة اتهيأة لدرس اللغة العربيةكان القدام  

قاموا يف سهيل ذلك برتمجة أشهر اتؤلفات النحوية الرتاثية  مج لغاتهم بعد أن حققوها 
، األتاني "يىان" لكتىا  سىيهويه   اتعتشرق  ويأتي حتقيق وترمجة. ونشروها باللغة العربية

هىذا فضىال عىن    . يف مقدمىة تلىك اجلهىود    جروميةشرح اآل" لاألتاني "ترومب ةوترمج
كنيىا   األوا ل ا بالنحاة العر ا واضًحالنحو واللغة متأثرين تأثًر يف الكتب اليت ألفوها

تناول  طريقة خاصة يف األوا ل وقد اختذ اتعتشرقون. وآخرين"هاول" و "رايت" جند عند 
؛ األسىاليب اإلحصىا ية  وذلك من خالل اعتنياد اتنىاهج العلنييىة و  ، العربيةحنو اللغة 

مع مقارنة ، شيوًعا وأشهر تراكيهها النحوية ها انتشاًرامفردات كثرالوقوف عل  أ لغرض
 . ظواهرها بظواهر غريها من اللغات وخاصة اللغات العامية

بشكل خاص  حنو اللغة العربيةوقد حظيت تلك اجلهود االستشراقية يف درس 
بالدرس والتقويم  ْن من اتعتشرقل أنفعهم و ْن من  - وعلومها األخرى بشكل عام

ولعل من أبرز مؤلفات الصنف األول اليت هلا قدم ، اتختصل باللغة العربية من أبنا ها
كىة  تىاري  حر : العهق يف هذا اجلانب الكتا س الذي ألفه اتعتشرق يوهان فوك بعنوان

، بدايات الدراسات العربية واإلسالمية يف أوروبا حتى  القىرن العشىرين   : االستشراق
تىأتي دراسىات كىثرية يف الصىنف     ، يف اتقابىل . وقد نقله  مج العربية عنير لطفي العا 
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جهىود  : ( حيننيا كان ميهد ألطروحته2001الثاني عرض هلا فارس حعن العلطاني )
 . ربية )اترتمجة واتطهوعة )ينظر قا نية اتراجع(اتعتشرقل اللغوية يف اللغة الع

غري أنه يغلب عل  تلك الدراسات العابقة اليت عاجلت جهىود اتعتشىرقل يف   
الرتكيىز على     -دراسة وخدمة اللغة العربية )وال سينيا يف نظريتها النحويىة الرتاثيىة(  

النشر للرتاث وكادت تتوقف عند بداية ازهادر حركة التحقيق و، جهود األوا ل منهم
اللغوي والنحوي يف اجلامعات العربية منذ مخعينيات القرن اتاضي عنىدما تىومج هىذا    

 ال أن ، األمر أبناء اللغة العربية الذين تتلنيذ أكثرهم عل  أولئك اتعتشرقل األوا ىل 
العناية بدراسة جهود اتعتشرقل عادت مرة أخرى منذ مثانينيات القرن اتاضي عىرب  

وعنيىايرة  ، (1982ثر عنيًقا وأوسع نقاًشا عل  حنو مىا جنىد عنىد بىاكال )    دراسات أك
 . (2016وجدامي )، (2004واتزيين )، (1994وفرستيغ )، (1992)

واتتتهع للدراسات اللغوية يف الغر  اتعاصر جيد أن حركة االستشىراق حىول   
لعريقة من معهد  ذ ال تكاد ختلو اجلامعات الغربية ا؛ علوم اللغة العربية مازالت قا نية

أو مركز أو قعم خمتص يف الدراسات العربية واإلسىالمية يىأتي يف مقدمىة اهتنياماتىه     
وقد أخرجىت لنىا   . الرتكيُز عل  درس الرتاث اللغوي العربي وكشف كنوزه ومعارفه

تلك الصروح العلنيية جمنيوعة جديدة مىن "اتعتشىرقل اجلىدد" الىذين اصىُطلح على        
والالفت يف جهودهم أنها تركز على  دراسىة الفكىر    . عاصرينتعنييتهم باتعتعربل ات

العربي واإلسالمي وال تقتصر عل  جمرد التحقيق والنشر أو الدراسة الوصفية اجملىردة  
أن عنيلىهم يف دراسىة احلضىارة    ، يضىاف  مج ذلىك  . كنيا كان عند أسىالفهم األوا ىل  

ود اجلنياعية يف الهحث العربية واإلسالمية اتعم بأنه عنيل منظم يقوم عل  تضافر اجله
أعين به )االحتاد األوروبي ، ويتجل  ذلك من خالل تأسيس احتاد خاص بهم، العلنيي

للنيعتعربل واتختصل يف الدراسات اإلسالمية( الذي ُخصص له مؤمتر سنوي مازال 
 . (1)يعقد منذ أكثر من ثالثل عاًما
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يف درس النظريىة   ال سىينيا ، واتتفحص جلهود اتعتعربل اللغىوين اتعاصىرين  
استشعار بأهنيية تا يلحظ فيها من ؛ جيد من اتفيد دراسة تلك اجلهود، النحوية الرتاثية

اللغة العربية يف اإلسهام يف اتعرفة اليت تتزايد بشكل ملحوظ عن النظريىات النحويىة   
ية احلديثة اليت طاتا استعانت بنحو اللغة العربيىة يف اختهىار اتقىوالت النظريىة اللعىان     

أهنييىة العربيىة يف اإلسىهام يف تطىوير جمىال الهحىث يف       ، يضاف  مج ذلىك . وتطويرها
تا للعربية من خصا ص لغوية )حمافظة( ُيكشف من خالهلا عن ؛ (2)اللعانيات العامية

 . اللغوية العامية األخرى اليت فقدت كثرًيا من خصا صهاحقب مهنية يف تاري  اللغات 

و  لقاء الضوء على  جهىود اتعىتعربل اللغىويل     ما تطنيح  ليه هذه الدراسة ه
اتعاصرين يف درس النظرية النحوية الرتاثيىة مىن خىالل الرتكيىز على  درس جهىود       

( بوصىىفه أبىىرز اتعىىتعربل Michael Carterاللغىىوي الربيطىىاني مايكىىل كىىارتر )
مىن  فقىد كتىب عنهىا عىدًدا كىهرًيا      ؛ اتعاصرين اتهتنيل بفكر سيهويه ونظريته النحوية

وقّدم عنها الكىثري مىن األوراق العلنييىة يف اتىؤمترات     ، األحباث والكتب واتراجعات
تهدف الدراسىة  ، ويف سهيل  براز تلك اجلهود عنيلًيا. م حت  اليوم1972الدولية منذ 

التداوليىة واللغىة التعاقديىة يف    : احلالية  مج ترمجة واحد من أبرز أحباث كارتر احلديثىة 
وتأتي أهنيية ترمجة هذا العنيل مىن  . (3)نحو العربي والنظرية الفقهيةلل األومج هداياتال

 : جوانب متعددة يأتي يف مقدمتها
الكشف عن سهق سىيهويه وعلنيىاء أصىول الفقىه الىدرسس اللعىانيس احلىديث يف         -1

 . التنظري تا يعني  باللعانيات التداولية
الفقهيىة يف أن )أ(   اإلشارة  مج العالقة التالزمية بىل النظريىة النحويىة والنظريىة     -2

يف ضهط  -عل  الرتتيب –لتحقيق هدف مشرتك يكنين ؛ كالهنيا يتحد مع اآلخر
 يرمىي  مج  اا مشىرتكً كنيىا أنهىا يقتعىنيان منهًجى    ، العلوك اللغوي والعلوك العام
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ومن ثم توظيف مقتضيات تلك القواعد ، استنتاج القواعد من النصوص اللغوية
التقىدم الىذي يىتم  حىرازه يف أحىدهنيا      ( اتعلم العام كنيا أن )  لتحكم سلوك

 . اجيعل من عنيلية تقدم اآلخر أمًرا ممكًن

أوجه التشابه العامة يف مىنهج دراسىة اللغىة يف بىدايات النظىريتل النحويىة       بيان  -3
و دراكىه اتهكىر   ، على  حىس سىيهويه العنيلىي     – خاصة –مع الرتكيز ، فقهيةوال

 . فقهية للصيغة النحويةللنيقتضيات ال

بعىد نضىوج علىم أصىول     ال سينيا ، التداولي للنينهج الفقهي عن الهعدالكشف  -4
 . يف التقعيد هلذا الهعد وعن دور مالحظات سيهويه، الفقه

وهو تقديم وصىف كامىل للعربيىة يف    ، توضيح هدف سيهويه من وضعه للكتا  -5
وهو أمر فشل النحويون الذين جاؤوا مىن بعىده يف فهنيىه    ، مجيع أنظنيتها اللغوية

نىدما   يوفقىوا يف  دراك الطهيعىة الوظيفيىة الكاملىة يف نظىام سىيهويه        و دراكه ع
فحولوا هدفه و جنازه  مج اجتاه معياري صارم يف النحو العربي مازال يعد العىنية  

، 30: 1992العا دة يف جمنيل الدرس النحوي حت  يومنا هذا )ينظر أيًضا كارتر 
2016 :63-64) . 

كنيىا أكىد   -وهىي تكنيىن  ، بها سيهويه مع اللغىة التأكيد عل  الطريقة اليت يتعامل  -6
، يف النظر  مج اللغة عل  أنها شكل من العلوك االجتنياعي -كارتر يف أكثر حبوثه

وذلك من خالل تهين سيهويه )اتقاييس االجتنياعية( العا دة يف عصره يف تقىويم  
ومن بىل تلىك   . معتوى الصوا  يف اللغة عل  مجيع معتويات التحليل اللغوي

مصطلحا )حعن وقهيح( اللذان يشريان  مج صوا  ، ييس الظاهرة يف الكتا اتقا
بيننيا يشري مصطلحا )معتقيم وحمال(  مج مدى قدرة اتتكلم على   ، الهنية النحوية

 . (29: 1992التواصل ضنين تقاليد اجملتنيع وأعرافه )ينظر كارتر 
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وذلك استنتاًجا ، ةالتأكيد عل  براءة النحو العربي يف نشأته من أي مؤثرات أجنهي -7
 : يقول كارتر يف خامتة حبثه. من اإلشارات الفقهية الكثرية يف الكتا 

اتوجود يف الكتا  ما هو  ال تأكيد جلانهل آخىرين مىن حيىاة     فقهين الهعد ال 
مىن خىالل معرفتنىا    : أوال. وبهنيا يتقار  بشكل وثيق مع األصوليل، وعنيل سيهويه

ا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قويىة مىع علنيىاء    الضئيلة لتاري  حياته ميكن لن
. األوا ىل  فقىه الو الىدين  بل كان أيًضا عل  صلة وتقار  مىع علنيىاء  ، كهارالعربية ال

ألكثىر   مصىدر  هلىام   لقىد كىان أولئىك العلنيىاء     ، كنيا يدلل عل  ذلىك الكتىا   : ثانًيا
لإلجابىة على     وعل  الرغم مىن أن ذلىك لىيس كافًيىا    . مصطلحاته العلنيية واتنهجية

 ال أنىه تقىوي   ، القضية اجلدلية حول التأثريات األجنهية يف النحو العربي بشكل كامل
ووصف غري معهوق للعربيىة يف  ، االحتنيال القا ل بأن الكتا   بداع فكر رجل واحد

يف  طىار تىنظريي معىتوح  بشىكل     ، الدينية والشعرية والعامة واخلاصة: كل أبعادها
، على  الغالىب  ، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك فقهيم العنييق من مهادئ النظا

 . ألي فكر أجنيب

فنين هو . أن ُنعرِّف مبؤلفه، قهل االنتقال  مج الهحث يف ترمجته العربية، وجيدر بنا
 مايكل كارتر؟ وماذا قدَّمس من جهود للعربية ونظريتها النحوية؟

 :مايكل كارتر

م يف مدينىىة فولكعىىتون 1939ر عىىام ولىىد مايكىىل كىىارتر يف العىىابع مىىن ينىىاي
Folkestone  يف مقاطعة كنتKent يف معهد  سودرس مرحلة الهكالوريو، بإجنلرتا

ثم واصل يف اتعهىد نفعىه دراسىته    ، الدراسات االستشراقية جبامعة أكعفورد العريقة
م عن أطروحته حىول "أسىس التحليىل    1968العليا وكللها بنيل درجة الدكتوراه سنة 
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ومىن أبىرز   ، وقد دّرس يف عدد من اجلامعىات العاتيىة اترموقىة   . ند سيهويه"النحوي ع
تقاعد مىن العنيىل يف   . وأوسلو، ونيويورك، وديوك، جامعات سدني، تلك اجلامعات

ولكن اجلامعة تقديًرا له منحته االنتعا  الفخري هلىا  مج  ، م2006جامعة سدني سنة 
تىوراه الفلعىفة الفخريىة اعرتاًفىا منهىا      كنيا منحته جامعة لوند بالعويد دك، يومنا هذا

عنيىل أسىتاًذا زا ىًرا يف عىدد مىن اجلامعىات       . م2003وذلىك سىنة   ، جبهوده الهحثيىة 
وانضم لفريىق الهىاحثل يف   ، واتؤسعات الهحثية يف مصر وعدد من الهلدان األوروبية

-1983( وكولونيىا ) 1979-1978)ميىوني   مؤسعة ألكعندر فىون هومهولىت يف   
1984)(4) . 

وحتديىًدا كتىا    ، يعرف عن كارتر اهتنيامه الشىديد بىالرتاث النحىوي العربىي    
ويعنيىل حالًيىا على     ، م عنونهىا بىى"سيهويه"  2004سيهويه الذي نشر عنه دراسىة سىنة   

مشروع ضخم عن الكتا  يهدف من خالله  مج حوسىهة مىادة الكتىا  الضىخنية يف     
 The digitalisation of the Kitab of: عنيل أطلق عليه رقنينة كتا  سىيهويه 

Sibawayhi.   هذا فضًلا عن أعنياله الكثرية األخرى اليت أخرجها عل  شكل كتىب
أو ألقاها يف مؤمترات دولية عديدة ونشرها يف جمىالت علنييىة رصىينة حىول العربيىة      

 : (5)ومن أبرزها، وتراثها النحوي الضخم ومؤسعه األول سيهويه

  .(6)عشرون درهنًيا يف كتا  سيهويه (1)
 .(7)العربي لنحوجذور ا (2)
  .(8)سيهويه واللعانيات احلديثة (3)
  .(9)حنوي عربي من القرن الثامن اتيالدي (4)

 .(10)معاهنية النحو العربي: الصرف واخلالف (5)
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اللعانيات العربية )وهو كتا  حقق فيه خمطوًطا عربيًّا حنويًّا هو "نىور العىجية يف    (6)
  .(11)حل اتعا ل اآلجرومية" تؤلفه سيدي حمنيد الشربيين(

 .(12)استعنيال أمساء العسلم يف كتا  سيهويه أداة لالختهار (7)
 .(13)مت  ظهرت الكلنية العربية )حنو( للنيرة األومج مبعن  )القواعد(؟ (8)
  .(14)اتصطلح "سهب" يف النحو العربي (9)
  .(15)األسس األخالقية للنحو العربي (10)
 .(16)اللغة والشريعة يف كتا  الصاحيب البن فارس (11)
 .(17)أمحد( ُنشر ضنين دراسات عن اخلليل بنوحكيٌم ) ومعلٌم، وجيٌه: خليل آخر (12)
  .(18) عادة النظر يف اخلالف الهصري والكويف: الصراع ألجل العلطة (13)
 .(19)اتدرسة الهصرية والكوفية والهغدادية: تطور اللعانيات العربية بعد سيهويه (14)
 .(20)كتا  االنتصار البن والد: احللقة اتفقودة بل اللغة والشريعة (15)
 .(21)س الفقهية والنظرية النحويةاتدار (16)
 لنحىو العربىي والنظريىة الفقهيىة    ل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف  (17)

  .)الهحث اترتجم(
النحو الشامل للغىة العربيىة اتكتوبىة اتعاصىرة مبشىاركة العىيد بىدوي        : كتا  (18)

 .(22)وأدريان غولي
 .(23)عهد القادر بن عنير الهغدادي (19)
 .(24)كتا  سيهويه (20)
 .(25)األسئلة غري اتهاشرة والكالم اتروي و شكاليته للنظرية النحوية العربية (21)

 .(26)قواعد لغة التصوف (22)
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 .(27)هل هم خمتلفون؟: النحاة األندلعيون (23)
 .(28)دراسة العربية (24)
 .(29)أنواع اجلنيلة يف النحو والشريعة والفلعفة (25)

 .(30)التغري النوعي يف أمناط الفعل يف العامية العربية (26)
 .(31)غة العاطفية يف كتا  سيهويهحنو الل (27)
م بعنوان "دراسات يف تاري  النحو العربي )وحيوي 1990حترير كتا  طهع سنة  (28)

اثنل وعشرين حبًثا تهتم كلها بتاري  النحو العربي وهي حصيلة مؤمتر ُعقىد يف  
وقد شاركه يف حتريره اللغوي اهلولندي ، م1987جامعة نينينجن يف هولندا سنة 

 . (32)فرستيغ(اتعروف )كيس 

ال شىىك أن تلىىك اتؤلفىىات واألحبىىاث تعكىىس وعىىي مايكىىل كىىارتر بأهنييىىة  
، يف الفكىر اللعىاني احلىديث   ، والسينيا نظريتهىا النحويىة الرتاثيىة   ، اللعانيات العربية

ويكفي أن نطلع عل  مقدمة آخر تلك اتؤلفىات اتىذكورة أعىاله لنجىد هىذا الىوعي       
 : (33)متجعًدا يف هذه الكلنيات

فىاألومج أن  : يشار هنا  مج نقطتل مهنيتل ُيعن  بهنيا مؤرخ اللعىانيات  ميكن أن
االهتنيام العنييق الظاهر اآلن باللعىانيات العربيىة هىو مىن غىري شىك نتيجىة لتطىور         

 ذ وسضع هذا التطوُر العلنياءس الغربيل يف معىتوى ميكىنهم   ؛ اللعانيات العامة وصْقلها
وبغض النظر عىن النىواحي الىيت    . بي ودقَّتهفيه أن يقدروا عنيق التفكري اللعاني العر

ميكن أن تكون اللعانيات النظرية قد فشلت يف  جنازها يف الدوا ر العلنيية الغربيىة  ال  
والنقطىة  . غىري الغربيىة   أنها أسهنيت من غري شك  سهاًما موجًها يف فهنينىا للعىانيات  

عىتوى التطهيقىي أو   الثانية أن من الواضح أنه عل  اتعتوى النظري الكلِّي أو عل  ات
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كليهنيا هناك بعض الدروس اليت ميكن للعانيات احلديثىة أن تتعلنيهىا مىن النحىويل     
 ن مفهوم الكليات اللعانية يف األقل رمبا ال ميكن نقاشه اآلن من غري . العر  القدماء

حيث جيب أال يؤكد تطهيق كثري مىن  ، أن نتأمل يف التنظريات اتشابهة يف اللغة العربية
ات اللعانيات اتعاصرة من غري اإلشىارة  مج التقاليىد اللعىانية الىيت تعىد اللغىة       معطي

العربية أشهرها من حيث النضج الذي ال يقل عىن نضىج األنظنيىة اللعىانية اتألوفىة      
 ن اتهتم باللعانيات العامىة الىذي يعىرف العربيىة أو هىو على        . كاهلندية أو الصينية

ميكِّنه من فهىم حمتىوى اتقىاالت الىيت حتويهىا هىذه       استعداد ألن يتعلم من العربية ما 
اجملنيوعة رمبا جيد بعض اتعلومات الىيت ميكىن أن تقىود  مج تعىديل بعىض آرا ىه الىيت        

 . تأسعت كلها عل  التقاليد الغربية

لقىد ظىل اسىم كىارتر مرتهًطىا يف      ، وكنيا سيؤكد عليه الهحث اترتجم، وأخرًيا
ي يف العصر احلديث بالقضىية اجلدليىة الىيت أثارهىا     أذهان اتهتنيل بتاري  النحو العرب

ابتداًء بعىض اتعىتعربل اتعاصىرين حىول تىأثر النحىو العربىي بالثقافىات األجنهيىة          
وقد وقف كىارتر موقىف اتىدافع عىن أصىالة النحىو       . (34)وخصوًصا اتنطق اليوناني
نيل يف "الكتىا "  سيهويه يعىتع  أن)يف أصول النحو العربي( : العربي حيننيا بيَّنس يف حبثه

جمنيوعىة كىثرية العىدد وتتضىنين اتصىطلحات العربيىة       ، جمنيوعتل مىن اتصىطلحات  
يونانيىة   تتوافق مىع مصىطلحات  جمنيوعة قليلة العدد وتتضنين مصطلحات و، األصل
النحىو  وعند حديثه عن القياس يف النحىو العربىي يؤكىد بشىكل صىريح أن      . األصل

بىل تىأثر    ذي يعري من الكليات  مج اجلز يىات فيه بالقياس األرسطي الالعربي   يتأثر 
منط  يعري عل ا ا فطرًيلغوًي أي أن القياس النحوي العربي كان قياًسابالقياس الفقهي، 

وكنيىا يؤكىد   . القياس الفقهي الذي كان شا عا قهل ترمجة العلوم اليونانيىة  مج العربيىة  
" هعلنيي "أصول الفقى  لحات بلط ن وحدة اتنهج واتص، الهحث الذي ترتمجه الدراسة
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يهىدف األول لضىهط تعىاليم    ، و"النحو العربي" دليل عل  أن نشأتهنيا عربيىة  سىالمية  
أن العلىوم اإلسىالمية مرتهطىة    مما يؤكىد  ؛ بيننيا يهدف الثاني  مج ضهط اللغة، الشريعة

ومتداخل بعضىها  ، بالعلوم العربية والتواصل قا م بل التفعري والفقه والنحو والشعر
و ال ، اإلسالمية مبنأى عن التىأثري اتنطقىي فىالنحو كىذلك     فكنيا أن العلوم ،يف بعض

 . أحد به باتنطق و  يقليف نشأتها فيلزم أن يقال بتأثر العلوم اإلسالمية 

 :ةالرتمج

 لنحو العربي والنظرية الفقهيةل األومج هداياتالالتداولية واللغة التعاقدية يف 
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 مقدمة:

 مميىز جتنيعهنيا عل  حنو  والفقه اإلسالميالنحو العربي  أنَّ، اجيًد، من اتعروف
على    –هىدف مشىرتك يكنيىن     لتحقيىق ؛ فكالهنيىا يتحىد مىع اآلخىر    . عالقة وثيقىة 

؛ اا مشرتًككنيا أنها يقتعنيان منهًج، يف ضهط العلوك اللغوي والعلوك العام -الرتتيب
ومىن ثىم توظيىف مقتضىيات تلىك      ، أعين به استنتاج القواعد من النصوص اللغويىة 

يكنيىن موضىع االخىتالف بىل العلنيىل يف      . لنيعىلم ل العام علوكالالقواعد لتحكم 
 يعتنيىد على  اللغىة الطهيعيىة جملنيوعىة منتقىاة مىن األعىرا          علم النحو. مصادرهنيا

على  النصىوص اتعىتوحاة مىن القىرآن الكىريم        الفقىه بيننيا يعتنيىد علىم   ، الفصحاء
منطوقىة  ، مجيىع الىنظم التشىريعية   . األصىالة وواحلديث الشريف اتوغلل يف القداسة 

 فقىه كلىي لل ولكىن االعتنيىاد ال  ، هي رموز لغوية من نىوع أو آخىر  ، كانت أو مكتوبة
يعُد أمًرا فريًدا من  -اإلسالمي عل  قدر حمدد من النصوص اتنزلة واألحاديث النهوية

 ونظىريه العلنيىاني اتعاصىر هىو ذلىك القىانون اتعىتنيد مىن دسىتور مكتىو           . نوعه
من خىالل عنيليىة    تشريعفهم ال من -أساًسا –ال بد ، ويف هذه احلالة أيًضا. )وضعي(

ًها ما يكون هناك عدم اتفىاق على  اتقاصىد اتىرادة لواضىعي      ال سينيا وأنه غال، لغوية
 . ذلك التشريع )الذين هم يف الغالب ليعوا عل  قيد احلياة(

لقد أخذ التطور اتنهجي لتفعري وشرح لغة القرآن الكريم واحلديث الشىريف  
 ن ميكن القول ، مع األخذ بعل االعتهار خطورة تهعيط األمور، لذا فإنه؛ قروًنا عديدة

قد مرا مبراحىل تطىور كىان    ، (35)معتفيدين من اتنطق األرسطي، فقهعلنيي النحو وال
وكان التقدم الذي يتم  حىرازه يف أحىدهنيا جيعىل مىن     ، منهنيا يتجاوز فيها اآلخر كٌل

يعتعرض هذا الهحث أوجىه التشىابه العامىة يف مىنهج     . اعنيلية تقدم اآلخر أمًرا ممكًن
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ويركز خاصة عل  حىس سىيهويه   ، فقهيةل النحوية واليف بدايات النظريتدراسة اللغة 
ُيتهع ذلك بعرض موجز . فقهية للصيغة النحويةو دراكه اتهكر للنيقتضيات ال، العنيلي

القرنل الثالىث   يفاليت نوقشت يف مرحلة وسط   فقهيةلهعض اتشكالت النحوية وال
لهحىث  مج سىرد عىدد    ثم خيلص هذا ا، والعاشر اتيالديل( التاسعوالرابع اهلجريل )

ثىم  ، اليت تعود  مج أفكار لوحظت أوال مىن قهىل سىيهويه    فقهيمن خصا ص اتنهج ال
 . استوت عل  سوقها بعد نضوج علم أصول الفقه

 :توطئة

احلقيقىة   يعىري وفىق  ، وبغض النظر عن قدسيته، اإلسالمي فقهاليف التأويل  ن 
فينيا . يا ومهادئ اخلطا  اإلنعانيلغة النصوص اتقدسة تتوافق كل  ن: التاليةالهديهية 

واآلخىر مىن   ، م(796/ هى180نصان قصريان مقتهس أحدهنيا من سيهويه )ت ، يلي
 -اليت ولد فيها سيهويه( نفعها العنة ولد يف رمبا، م820/ هى204اإلمام الشافعي )ت

 : فقهوال احلقيقة كانت راسخة منذ وقت مهكر من والدة علنيي النحوا أن هذه يوضحان جلًي

، عهاد اهلل كلنيوا بكالمهم وجاء القرآن عل  لغتهم وعل  مىا يعنىون )الكتىا    
 . (37)(167/ 1. بوالق/ 139: 1. (36)باريس

 : ا عند الشافعيجنده تقريًه نفعه النصو

 . (38)فإمنا خاطب اهلل بكتابه العر  بلعانها عل  ما تعرف من معانيها

مكانيىة وجىود   جاء نص الشىافعي يف معىرض احلىديث عىن اخلىالف حىول        
بيننيا جاء نص سيهويه عند احلديث عن قضىية  ، الكلنيات األعجنيية يف القرآن الكريم

عليك" األكثر شيوًعا يف االسىتعنيال   النكرة من مثل "سالٌم العهاراتحنوية ختص بعض 
 . رد يف القرآن الكريمتوالسينيا عندما ، من اتعرفة )العالم( عند العر 



 ناصر فرحان احُلريِّصد. 

 387                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

 خاصىة  الىذي أومج عنايىة   (39)األول وعىا  الفقىه   اتنظىر يعد اإلمىام الشىافعي   
أنفعهم وبشكل صىارم   الفقهمنذ أن نذر علنياء النحو و يف علم الفقهاللغوية  باتناحي

. (40)وملحوظ جلعل لغة النص الديين متنياشية مع اتفاهيم اللغوية للغة العربية العادية
اتطالىب كالهنيىا أن يكىون    الكالم عنده حوار بل اتتكلم والعىامع  ، بالنعهة لعيهويه

، الفقىه وأما بالنعىهة لعلنيىاء   . (41)كالمهنيا متوافقًا مع معايري صحة الكالم واستقامته
ولكىنهم  ، هفإنه ال حوار مع اهلل  ال من خالل النص اتكتو  الذي تكلم به هو أو نهّي

هم مع مرور الوقت طوروا نظاًما تفعرًيا أدوا فيه دور اتعتنيع الصامت تىتكلم بلعىان  
 . معايري وشروط الكالم الطهيعي ثلومب

كنيا  –قاموا بهناء آلية تأويلية عرفت بى" أصول الفقه" اليت ، ولتحقيق هذا الغرض
تظهر توافًقىا مدهًشىا يف كىثري مىن التفاصىيل مىع أحىد فىروع          -Ali (2000) أشار

يعىة  الفكىرة الر  . (Pragmaticsاللعانيات احلديثة اتعروف باللعانيات التداوليىة ) 
للهحث احلالي هي  ثهات أن نوًعا من اللعانيات التداولية ميكن متييزه يف حتليل سيهويه 

 ههىذ   ضىافة  مج توضىيح أن  ، للكالم قهل وقت طويل من تدوين علم أصىول الفقىه  
قهل أن تتهلور يف نوع جلي من اللعىانيات   (42)اتقاربة للغة مرت عل  األقل مبرحلتل

Aliه يف مصادر التداولية الذي ميكن رؤيت
(43) . 

 التداولية بني سيبويه وغرايس:

سُيتناول مصىطلح أصىول الفقىه يف مفهومىه     ، متاشًيا مع أهداف الهحث احلالي
أمىا مىا خيىص    . (44)من النصىوص الدينيىة   الفقهيةأي قواعد استنهاط األحكام ، العام

قد كتب فهنا تعريف حديث هلا يعكس مدى التقار  مع األصوليل وكأنه ، التداولية
 : أو حت  من قهل سيهويه نفعه، من قهل أحدهم
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مع الرتكيز عل  اخليارات اليت يلجؤون ، دراسة اللغة من وجهة نظر معتعنيليها
 ليها والقيود اليت يضعونها يف استعنياهلم اللغة  بان التواصل االجتنياعي وآثىار ذلىك   

ثار اتظاهر اإلشىارية  وتشنيل تلك اآل ]..[ االستعنيال عل  اتخاطهل يف عنيلية احلوار
كنيا عرفىت  . ]...[. واالقتضاءات وأفعال الكالم وبناء اخلطا ، واالستلزام احلواري

التداولية بأنها دراسة اتهادئ وممارسة عنيلية التخاطىب اتنجىز مبىا تشىتنيل عليىه مىن       
 ]للنيوقىف الّتواصىلي   ة اخلطىا  مالءمى ، أي[واتالءمة مظاهر استعنيال اللغة والفهم 

(Crystal ،2000 ،مادة التداولية Pragmatics) . 

بعىض تلىك   . قراء الكتا  سيجدون مجيع تلك األفكىار مألوفىة لىديهم جىًدا    
ولكن ال بد أوال من توضيح بعض العناصر األساسىية الىيت   ، األفكار سيوضح الحًقا

 . Griceقامت عليها اتدرسة التداولية اليت وضعها غرايس 

الىيت ال تىتالءم    )على  عكىس الكتابىة    المس( الكGrice 1989) يعترب غرايس
نشىاًطا تعاونًيىا يتعىم بكونىه     -بعهولة مع منوذج غرايس ومنوذج سيهويه كنيا سيأتي(

فيه يفهم اتشاركون بعضهم اآلخر بواسطة عنيليىة "اسىتلزام حىواري"    ، هادًفا وعقالنًيا
كىوم بىأربع   أشهه ما يكون بالعنيلية التعاقديىة وحم ، عنده، الكالم. مهنية بشكل منطقي

 : (26ص، Grice ،1989) قواعد

 قاعدة الكم: 
 . (45)اجلاري( واراجعل معاهنيتك  خهارية بالقدر اتطلو  )لغرض احل -1
 . (46)ال جتعل معاهنيتك أكثر  خهارية مما هو مطلو  -2

 قاعدة النوع: 

 . ال تقل ما تعلم يقيًنا كذبه -1
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 . ال تقل ما ليس عندك عليه دليل بّين -2

 : قاعدة العالقة
 . (47)مال نًيا كن -1

 قاعدة الكيف: 
 . لتتحرز من اإلمجال -1
 . لتتحرز من الغنيوض -2
 . لتتكلم بإجياز)ال تطنب أكثر من الالزم( -3
 . لرتتب كالمك -4

أحياًنىا  ، مجيع هذه اتهادئ ميكن أن تكون متجاهلة أو معىتخًفا بهىا عىن عنيىد     
الغيىة  وأحياًنىا أخىرى ألغىراض ب   ، ألسها  شخصية كالرغهة يف التضليل أو اخلىداع 

فرق ، وغالًها ما يكون، هناكعلنًيا أن ، (48)اخل.. والغنيوض اتتعنيد، كاتهالغة والتهكم
( وبل معناها اتراد عند التلفظ بها معن  اجلنيلةاتعن  احلقيقي للكلنيات اتنطوقة ) بل

 . (49)(معن  القول)

 مقولةعل   مطهقةمن التداولية  ةمهكر صيغةLarcher (1998 ) الرشيهلدى 
اليت هي  "(50)جلنيلة من نوع "قهلُت هذا النكاح اتقوالت اإلجنازيةاإلنشاء" )أي من مثل "

وجون أسىتل   J. Searle جون سريل نوع من التداولية الشهرية اليت جاء بها العاتان
J. Austin :"ينظر الرشيه حىول تفاصىيل اتراجىع(    "كيف ننجز األشياء بالكلنيات( ،

 فقىد   االستشىهاد بغىرايس   ، وعل  أية حال. رايس الحًقاواليت بنيت عليها قواعد غ
متوكل . عل  األقل مرتل يف العنوات القليلة اتاضية يف حبوث عن اللعانيات العربية

اقتصىر على  دراسىة    ، الذي اقتهس مجيىع قواعىد غىرايس العىابقة    ، (223، 1990)
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، تأخرين نعهًياات علنياء الكالمأحد ، م(1229/ هى626. التداولية عند العكاكي )ت
مىن مالحظىة    -Simon (12 ،1993)اتفاًقا مع سينيون  –وتلك الدراسة لن متنعنا 

 ال بعىد أن  ، اعلنًيىا معىتقلً   صىهح   ي، آخرس العلوم اإلسالمية ظهوًرا، أن علم الهالغة
 . استوى علم النحو وأصول الفقه عل  سوقهنيا بتحقيقهنيا الكنيال اتنهجي

 Buburuzanُبهىوروزان   واعىد غىرايس يف عقىد   لق الثىاني االسىتخدام  وكان 
: الرتكيىهل النحىويل   ُبهوروزان فعرتلقد . ( مقارنة بينه وبل سيهويه424، 1993)

. بىىوالق 259/ 1. بىاريس ، و"عهىداهلل نعىم الرجىُل" )الكتىا     ، "نعىم الرجىل عهىداهلل"   
، امعا مىن قهىل العى   ا تعابري مركهة يفرتض فيها اجلزء الثاني سىؤالً ني( بوصفه1/300

 ذ يتطلىب  ؛ اجلزء األول قاعىدة الكىم عنىد غىرايس     -كنيا زعنيت–بيننيا خيالف فيها 
  (52)/ (51)"من؟" أو "ماذا عنه؟":  جابة وافية للعؤال

أو قريب منه جنده عند سيهويه يف حديثه عىن الرتكيىب النحىوي     نفعه التحليل
ن ألخليار للنيىتكلم  الذي ُيرتك فيه ا. (معلٌم وكافٌر/ مررت برجلل معلم  وكافر ): لى

أو حالة الرفع عل  اعتهىار "معىلٌم وكىافٌر" خىربين     ، خيتار بل حالة اجلر موافقة للصفة
: 214. بىوالق / 1: 182. كنيا الحظ سيهويه )الكتا  باريس، وذلك. تهتدأ حمذوف

 مىا  ، ألن اتتكلم حياول أن يعتهق العؤال الذي من اتنيكن أن العامع سىيطرحه ؛ (1
  .(53)ررتس؟ أو فنيا هنيا"؟م   "بأي ضْر

وهنىاك  ، احلواريةشديد االهتنيام بدور اتخاطب يف العنيلية ، كغرايس، سيهيويه
 فينيىا يشىهه  . الكثري من اتواقف اللغوية اليت فيها يؤثر اتخاطب عل  خيارات اتىتكلم 

، يف اللغة اإلجنليزيىة  neither [...] nor [...] construction... وال... تركيب ال
؛ مىا شىابهه   أو، ال فارس " من غري  كنياله بى" وال شجاع " "مررت برجل : قهيح قولمن ال

أبرجل  شجاع مىررتس أم بفىارس ؟"   : أو تن جتعله ممن قال، وذلك ألنه "جواٌ  تن قال
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فىإن اتخاطىب   ، نفعىه  اتنوال وعل . (1: 358. بوالق/ 1: 313. )الكتا  باريس
شٌر؟ عندما يكىون معروًفىا   أزيٌد عندك أم ِب: يرييالذي جييب بى"ال" لعؤال العطف التخ

ألن  جابته مصنفة ؛ خيالف العقد التواصلي بشكل كهري -أن اتعؤول قد لقي أحدهنيا
منافية للعقىل" )أي منطىوق    ]داللًياو[، خطأ ]أخالقًيا[" ، أي، من احملال -عند سيهويه–

: 483. بىوالق / 1: 432. ومن هنا ال معن  له( )الكتىا  بىاريس  ، متناقض يف ذاته
: قىا ال  يعلق سيهويه عل  حنو "هىال أفعىُل"  ، وكنيا يهدو أنه تعزيز ألهنيية اتخاطب. (1

/ 1: 114. "ورمبا عرضت هذا عل  نفعك فكنت فيىه كاتخاطىب" )الكتىا  بىاريس    
 . (1: 136. بوالق

وذلىك  ، body-languageلغىة اجلعىد    قىار  هناك أيًضا نقاش حىول مىا ي  
تكىون عالمىة لىك     -أن رؤية صورة شخص غري معروفكيف عندما يصف سيهويه 

: وعند ذ  تتعجب قىا ال ، الشخص ذلكمصطلحات سيهويه( عل  معرفة  وفق)أو "آية" 
تركيب أسلو  التعجب احملذوف منه اتعىند    نبل ، ليس هذا فحعب. "عهداهلل وربي"

شخًصىا هىي    ميكن النطق به عندما تكون العالمة الىيت عىرف بهىا اتىتكلمُ    -نفعه  ليه
. بىوالق / 1: 240. أو بهعاطة مساع شيء عنه )الكتىا  بىاريس  ، أو را حته، صوته
279 :1)(54) . 

فإن العىياق اتىادي أيًضىا    ، اتتكلم واتخاطب زيادًة عل ، كنيا سيوضح الحًقا
سيهويه وغرايس كالهنيا يرغب يف تقىديم مادتهنيىا اللغويىة على      . وثيق الصلة لغوًيا

، بال شك من نعىج اخليىال  ، عند غرايس هي.  مقام موصوفشكل جمنيوعة أقوال يف
ولكنها عند سىيهويه رمبىا   ، وغالهًا ما تنطوي عل  العيارات اتعطلة واحلفالت الفارهة

 : من مثل، تعكس مالحظات واقعية
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أن ترى الرجل قد قدم مىن  ، ومما ينتصب عل   ضنيار الفعل اتعتعنيل  ظهاره
على  قولىه    ]حنوًيىا [بنىاه   ]اتىتكلم [النصب فكأنه  أما. […]، خريس مقدم: سفر فتقول

فإن قدومىه ورؤيتىه   ، و ن   يعنيع منه هذا اللفظ، مقدم  خريس قدمتس: فقال، (قدمتس)
 . (1: 136. بوالق/ 1: 114. )الكتا  باريس قدمتس: مبنزلة قوله ]لغوًيا[ ياه 

نخىرط  اتحده وهو  ذ ليس اتتكلم ؛ التالقي مع التداولية الغرايعية واضح هنا
بل  ن العياق نفعىه ميكىن أن يصىهح    ، يف نشاط تعاوني مع اتخاطب يف سياق واقعي

، Carter ،2002اتكون النشط يف الشكل النحىوي للقىول )لغىرض اتقارنىة ينظىر      
 . حيث نوقشت هناك هذه اجلز ية(، 7ص

 ميكن حذف أداة النداء عندما يكون اتخاطب قريًهىا مىن  ، (55)وبالطريقة نفعها
وميكن كذلك حىذف  ، (1: 125، 316. بوالق/ 1: 104. باريس، اتتكلم )الكتا 

/ 1: 131. اتدعو له يف أسلو  الدعاء  ذا كان واضًحا من العياق )الكتا  بىاريس 
 وكىذلك . ويهق  اخليار مرتوًكا للنيتكلم يف تعنييته لغرض التوكيد، (1: 157. بوالق

باسىىتطاعة اتىىتكلم حىىذف الفعىىل  ،(1: 128. بىىوالق/ 1: 107. )الكتىىا  بىىاريس
. عندما يرى أحًدا عل  وشك أن ُيقتل أو يىؤذى ، واالقتصار فقط عل  اسم الشخص

أو ال تقىر   ، احىذر ، اجلىدارس )أي : وهذا األسلو  شىا ع يف أسىلو  التحىذير حنىو    
: ومثلىهنيا عنىدما يصىرخ أحىدهم فيقىول     ، األسدس ]ال تقر  األسىدس  : وحنو، اجلدار(

  .(57)!(56)]تنح عن الطريق ! ]تنحس عن الطريق  الطريقس الطريقس
ذلك الكم اهلا ل من اتفاوضات التجاريىة و بىرام   ، من اتالمح الهارزة للكتا 

غري أنها حتكي لنا كيف كان األعرا  يف سوق ، العقود اليت يهدو غالهها عادًيا وبعيًطا
صىرًفا   تعاقىدًيا منها  كثري كانو، (58)والقنيح، واإلبل، اتربد منشغلل مع أسعار الغنم

، وشهادات، وبيع بضا ع وممتلكات، وديون، منطوًيا عل  عقودو، يف الشكل واحملتوى
 : (7ص ،Carter ،1972وودا ع، ومعروقات، بل ونشاط فقهي أيًضا. تأمل القا نية التالية )
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بيىعس اتلطى  ال   ، (1: 119. بوالق/ 1: 99.  ن يف ألف درهم َتْضرًبا )باريس
تهيُع الدار حٌد منها كىذا وحىٌد   ، (1: 137. بوالق/ 1: 115. عقد )باريسعهد وال 

دار ذات أبعىاد  ينهه هنىا  مج أن بيىع   : 1: 165. ، بوالق/ 1: 137. منها كذا )باريس
، Hamiltonانظىر هىاملتون   ، عل  األقىل عنىد األحنىاف   ، ال جيوز شرًعا غري حمددة

، (1: 181. بىوالق / 1: 151. يسبار) له علٌم علُم الفقهاِء، (59)( 257ص، 1870
بعىُت الّشىاءس شىاًة    ، (1: 190. بىوالق / 1: 160. بىاريس له علي ألُف درهم ُعرًفا )

: 165. بىاريس اخل )، وبعُتُه داري ذراًعىا بىدرهم   ، وقامرُتُه درهنًيا يف درهم ، ودرهنًيا
: 275. بوالق/ 1: 235. باريسهذا درهٌم وزًنا )وغريها( )، (1: 196. بوالق/ 1
كم منكم شاهٌد ، (1: 285. بوالق/ 1: 245. باريس ّن ألًفا يف دراهنيك ِبيٌض )، (1

. بىاريس عليىه شسىعسُر كلىهل ديًنىا )    ، (1: 297. بوالق/ 1: 256. باريسعل  فالن  )
: 326. بوالق/ 1: 284. باريسالوضيعُة أيها الها ُع )، (1: 298. بوالق/ 1: 257

، (1: 355. بىىوالق/ 1: 310. بىىاريسلىىي )قضىىيةو وال أبىىا حعىىن  ةاخلليفىىة ع، (1
... أما جهد رأيىي ، (1: 453. بوالق/ 1: 402. باريس)، األمريس ال يقطُع اللّص آتي

عهارة ) ن شاء اهلل( اليت يتجنب بها الوقوع يف . (1: 470. بوالق/ 1: 418. باريس)
ويف ، ويههىذه العهىارة تعىني  عنىد سىيه     . الينيل احملتنيل من اتنيكن أن تذكر هنا أيًضا

وانظر ، 1: 488. بوالق/ 1: 399. باريس)استثناء( ): اتصطلحات الفقهية الالحقة
 . (2حاشية ، 90: 1972أيًضا كارتر 

اتىواد   جتوهلىت فقىد  ، )وهىذا لىيس حصىًرا   باإلضافة  مج مواد جتارية وفقهيىة  
ًقا أنها قد تعكس سيا من هل عندك شعري أو بر أو متر؟ عل  الرغم: اهلامشية من مثل

 : ((1: 485. بوالق/ 1: 434. باريس، ينظر الكتا ، جتارًيا
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وقد كان حت  يف تلك األيىام   1: 76. بوالق/ 1: 64باريس)الهضاعة  عرض
تعابري الزمن )لعقود ، من أسفلها( المن األفضل الشراء من أعل  الهضاعة اتعروضة 

: 94بىاريس الدعوى )، (208، 114-110/ 1. بوالق/ 93-90/ 1باريس ، الهيع
/ 1. بىىوالق/ 170، 122/ 1اخىىتالف األسىىعار )بىىاريس ، (1: 114. بىىوالق/ 1

. بىوالق / ح1: 434تعليم احلعابات )باريس، الزكاة، الصدقة، الربح، (200، 147
، (292، 1: 216. بىوالق / 183، ح1: 141األوزان واألقيعة )بىاريس ، (1: 196

 اإلدالء بالشىهادة )بىاريس   ،(1: 285. بىوالق / 1: 245استهدال الهضىاعة )بىاريس  
 طالق التذكري عل  ما يقع عل  اتؤنث واتذكر ككلنية ، (1: 473. بوالق/ 1: 421
 . (2: 174. بوالق/ 2: 180)باريس "العهيد"

 :للخيارات النحوية الفقهية النتائج

ناقشىه   مىن الكىالم   نىوٌع تعاقىدي  ، وبشيء من التفصىيل ، سيناقش هنا حتديًدا
، 168-165/ 1. ويىل جىاء يف أربعىة فصىول ) الكتىا  بىاريس      سيهويه يف حتليل ط

 أمثىان يدور هذا النوع حول الكيفية اليت تقال من خالهلىا  . (198-195/ 1. بوالق
بادً ىا وبشىكل   ، لقد حاول سيهويه كشف الطريقىة الىيت تعقىد بهىا الصىفقات     . الهيوع

حيث ، نقًدا(، ته يًدا بيد " )أيملحوظ مع الرتكيهل النحويل لى " كلنيُته فاه  مج يفَّ" و "بايع
و منا اتراد أنه بايعه فوًرا يف موقع ، ألن اتعن  احلريف هنا غري مراد؛ جيب فيهنيا النصب

اتعنى  اتىراد    شىرعية ، وبتعهري آخىر . (60)وال يهم أكان اتخاطب قريًها أم بعيًدا، الهيع
فإن احلتنيية ، الشكل عند نطق هذه الكلنيات بهذا: خمتلفة عن اتعن  الظاهري للجنيلة

وهذا يقود  مج سلعلة كاملة . ]للهيع  قد متت بغض النظر عن معانيها احلرفية الشرعية
، قامرته درهنيىًا يف درهىم  ، ابعت الشاءس شاًة ودرهنًي: من مثل، من التعهريات التجارية

وأخذت زكاة ماله درهنيىًا لكىل   ، وبعت الرب قفيزين بدرهم، بعته داري ذراعًا بدرهم
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وغريها من التعهريات اليت توضح أن الشيء ، وبينت له حعابه بابًا بابًا، عل درهنيًاأرب
. و ال فىإن اتعنى  ال يصىح شىرًعا    ، جيىب أن يىذكرا مًعىا    شاًة وردهنًيا(، )أي وقينيته

وسيهويه يعين بهذا أن اتعن  ال يصح يف حالة نية العقد بدليل صحة هىذه التعىهريات   
، بعىُت شىا ي شىاًة شىاةً    : حنو، يطة انتفاء القصد التعاقديمعنً  عند حذف "القينية" شر

ولكن ]عند حذف القينية  سيظن اتخاطب أنك بعت شياهك دفعة ، بعته داري بذراع
 . (61)وهكذا، وأن الدار كلها ذراع، واحدة

ا ما حتذف القينيىة أو نىوع اتهىاع يف الكىالم     كثرًي، وكنيا الحظ سيهويه، غري أنه
الىرب  : أو يقولىون ، طىارحل القينيىة  ، كان الرب ]يهىاع  قفيىزين   :فيقول الناس، العادي
ويرجع سيهويه سهب عنيلىهم هىذا  مج أنهىم يف    . طارحل نوع القينية ]درهنًيا ، بعتل

ألن الدرهم هو الذي تعىعر  ؛ اتثال األول يعلنيون يف صدورهم أن )بدرهم( مقصود
ر ما حتصل عليىه مقابىل   ما مقدا: وكأنهم بذلك جييهون العؤال، عليه األسعار عندهم

وكأن أحىًدا  ، الدرهم؟ بيننيا يف اتثال الثاني هم واتخاطب مجيعهم يعرفون ماذا يعنون
" الكيلة )أي القفيزين( ]تهىاع   : ما قينية كيلة الرب؟ فتلق  اإلجابة التالية: كان قد سأل

مىر  ينصحنا سيهويه يف هذا األ. (1: 196. بوالق/ 1: 166. بعتل ]درهنًيا  )باريس
و ن كىان اخلليىل قىد عقاىد الصىورة نوًعىا مىا        ، وما أشههه بإجرا ه كنيا أجرته العر 

 . (62)بإشارته  مج حتليل بديل

 نه يضع عنيلية التحاور . مقاربة سيهويه التداولية هنا تربهن عل  نفعها بنفعها
وهىو يفىرق بىل اتعنى  اتىراد واتعنى        ، يف واقع حي مفرتًضا مجيىع قواعىد غىرايس   

كنيا أنه يأخذ يف عل االعتهار اخلصىا ص النحويىة فينيىا يتعلىق باحلىاالت      ، ريالظاه
: لو أخذت مجلة خربية من مثل جيىوز أن تقىول  . ومقاصد اتشاركل (63)اخلارج لغوية

( خىارج سىياقها هنىاك    1: 197. بوالق/ 1: 166. بعت الدار ذراع بدرهم )باريس
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 فقهيةوكأنه من الناحية ال، فقهًيات عنيال طريق تعرفة ما  ذا كان ُوجدتا ، ]يف الكتا  
ا أو كانىت عنيًلى  ، ". اخل... القول ]يف صيغة تعاقدية ملزمة  "أنا أبيع مبوجىب  (64)جا ز
. (65)اخل"... " أنىا أبيىع مبوجىب   : من اجلا ز أن تقول، وفًقا لقواعد النحو، وكأنه، حنوًيا
عنىدها عرفنىا   ، رتح اخلليلكنيا اق، ناقش سيهويه  مكانية حالة الرفع يف )درهم( نياحين

هىو حتديىد النتىا ج    ، على  كىل حىال   ، لقد كىان اهلىدف  . فقط أن احلديث عن النحو
  و ال تاذا يثري األمر من األساس؟. للخيارات النحوية الفقهيةالشرعية و

 :املنطق وعلماء النحو والفقه

 هىومٌ التاسىع اتىيالدي مف  / اتنهجيَة يف القرن الثالىث اهلجىري   هنيةال لقد دخل
وأن تنفىذ  ، مفاده أن العلم جيىب أن يهنى  بشىكل منطقىي    ، من منطق أرسطو معتعاٌر

وحلوالي قىرن ونىص   ، لقد كان هناك. ذلك هو الرتتيب اتنطقي. مهاحثه بشكل منظم
قدر كهري من التجريىب قهىل أن تصىل العلىوم  مج النقطىة الىيت ميكىن عنىدها         ، القرن

اتؤلَّف بىل  ، ن مثل مفتاح العلوم للخوارزميال سينيا يف أعنيال م، تعريفها وتصنيفها
ذكر هنىا مناقشىتل مىن تلىك الفىرتة      سىتُ . م997/ هى387م و 976/ هى366سنيت 

 . فقهبوصفهنيا برهاًنا عل  اترحلة االنتقالية يف تطور علنيي النحو وال

/ 285أثىاره اتىربد ابتىداًء )ت   ، ( خالًفىا 943/ 332. اد )تلقد نقل ابن ولاى 
وضعية الداللية ألفعال األمر والنهي فينيا  ذا كانا يلتقيان منطقًيا أو ال حول ال، (898
هل األمر معاو  للنهي يف النهي عىن عنيىل الضىد؟ وهىل النهىي معىاو  ل مىر        ، )أي

" كل أمر أمرت : (42ص ، اتوجب لعنيل الضد؟ وهنا نص كالم ابن والد )االنتصار
وهلذا كىان التعجىب   ؛ نهيتس أمرتس خبالفه"   فإذا... به فأنت يف اتعن  ناه  عن خالفه ]

احتنيال كون هذا اجلدل يعىود  مج  . اتثهت حاذاراك حيتوي عل  معن  النفي "ال تقرت "
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ص ، Versteegh ،1977)قىارن   (66)الرواقيل ليس مىدار االهتنيىام الر يعىي هنىا    
دل يف و منا اتهم هنا هو مالحظة كيف أثارت هذه الهيئة الفكرية مثل هذا اجل، (181

لقىد كىان اتىربد مىن بىل أوا ىل النحىاة        . وقت   يرس فيه علم أصول الفقه النور بعىد 
القدام  الذين كشفوا عن األثر اتهاشر ل فكار اليونانية قهىل أن يكىون هنىاك وثىا ق     

رمبا عن ، تكون تلك األفكار قد انتشرت بشكل عفوي مما يرجح أن؛ (67)يعتنيد عليها
وهىو يؤكىد   ، ابن والد نفعه مرتدد جىًدا .  لنظرا هم اتعلنيلطريق العلنياء اتعيحيل

 ال مىن  ، بشكل قطعي أنه ال ميكن القطع نفًيا أو  جياًبا خبصوص داللىة أفعىال األمىر   
خالل االستدالل الذي به نقرر ما  ذا كان فعل األمر يأمرنا بفعل أمىر أو ينهانىا عىن    

 . فعل ضده

ده عنىد علنيىاء أصىول الفقىه حىل      تتطابق لغة وأسلو  هذه احلجة مع ما جنى 
/ 403. جند عنىد الهىاقالني )ت  . تناولوا هذه القضية يف وقت الحق من ذلك القرن

( 207-198/ 2وهو من أعظم اتؤيدين تفهوم التكامل( يف كتابه التقريب )، 1013
أن النقاش حول هذه القضية أخذ يتعع يف وقت بلغت فيه األدوات النحوية واتنطقية 

وأظهر فيه معتوى احلجاج أن جدل أرسطو قد اسىتوِعب  ، متقدمة من النضجمرحلة 
هناك قدر ال بأس بىه مىن العفعىطة مىن قهىل معارضىي الهىاقالني الىذين         . بالكامل
ومىن هنىا ال   ، أن أفعال األمر والنهي ختتلف من حيث الصياغة، فينيا يدعون، يدعون

ي سفعطة معارضيه مع برهنة لقد ربط الهاقالن. ميكن أن تكون مكنيلة لهعضها الهعض
ومن خالل معايريهم بأن  ا به عليهمحمتًج، صحة الشيء من خالل  ثهات فعاد نقيضه

حبجة عنيليىة تكنيىن يف أن    ]رده[ا خمتتنًي، األمر اتثهت ميكن تعريفه بأنه غري ترك ضده
معاني أفعال األمر والنهي تدرك بشكل تلقا ي من الكلنيات نفعها مىن دون احلاجىة   

 ال أنىه حًقىا   ، نوًعا من التداوليىة  اعد هذيوع من االستدالل اتنطقي )بيننيا قد ال  مج ن
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عكس أن طىرق االسىتدالل   وي، من قهيل اختالف اآلراء يف عنيلية االستلزام احلواري
وخاصىة الفصىل   ، Ali (2000)ينظر يف ذلىك  ، كانت معألة خالفية بل األصوليل

ا من التقدم منذ تعريف سىيهويه الهعىيط   وهكذا نرى أن هناك خًطا واضًح. اخلامس(
، (7-1: 126. بىوالق / 1: 105. حنويىة )بىاريس   أصىناف ل مر والنهي بوصفهنيا 

للهىاقالني   كلًيىا باحلجج اتنطقيىة اتنظنيىة    وانتهاًء، اد اجلدلية هلنيامرورًا مبعاجلة ابن ولا
 . ورفاقه األصوليل

. لدينا يف العابق جمرد معطياتأصهح لدينا اآلن نظرية بيننيا كان ، بعهارة أخرى
. أصهح هناك اجتاه عام ينتصر للنظرية عل  حعا  اتعطيىات ، ويف ظل هذه الظروف

ال تعىدو عنىد سىيهويه أن تكىون      الىيت  ولعل أبرز مثال عل  ذلك معاجلة كلنية )كذا(
مثلىها يف ذلىك مثىل كلنيىة     ، أكثر من كلنية مههنية العدد )كناية يكن  بها عن أي عدد

وتتصرف ]حنوًيا  كى "كم االستفامية" يف طلههىا امًسىا   ، ليت تشري  مج أي شخص(ا "فالن"
 . (1: 297. بوالق/ 1: 256. كذا وكذا درهنًيا ))باريس: يكنيلها منصوًبا

أصهح لدينا نظام أكثر ، العاشر اتيالدي/ مع حلول نهاية القرن الرابع اهلجري
/ 384. دما اقىرتح الرمىاني )ت  عنى وذلىك  ، كان عالمة فارقة لذلك القرنو، اتعقيًد
ألن ؛ 20-11وحدها تدل عل  األعداد من  (كذا)أن كلنية  يف شرحه للكتا  (994

 21تدل عل  أعداد مركهىة مىن    (كذا وكذا)بيننيا ، تلك األعداد تعامل كأعداد مفردة
 ولكنىه   ، كان الرماني مشتهًرا مبهالغاته اتنطقية الصارمة يف جتاربه مع اللغة. (68)فأكثر

/ 628. مقارنىة بىرخرين كىابن معطىي )ت     يذهب أبعد مما كان باسىتطاعته أن يفعىل  
( الىذي  245-244 ص تراجع  ضافية ينظر، 23 فصل، اخلنيعون فصولال، 1231

 : حنو، ا يقار  بالضهط حنو األعدادجند عنده نظاًما مكتنيًل



 ناصر فرحان احُلريِّصد. 

 399                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

 . درهم 10 مج  3كذا وكذا دراهم ة من 

 . ادرهنًي 99 مج  11كذا وكذا درهنًيا ة من 

 . (69)درهم فأكثر 100كذا وكذا درهم  ة من 

، يكون غري معىهوق  بشكل مدهش يكاد، تكلف واتصطنعيرتهط هذا النظام ات
وقد بقي ، وكذلك بالكوفيل )الذين ال خيتلفون عنهم كثريا يف هذا العياق( باألحناف

، 1871. )تمتنياسًكا عل  األقل حت  القرن التاسع عشر يف عنيل ناصف اليىازجي  
ويدل ذلك على   . تزيد من اتراجع( Fleischer 568 :1ينظر ، يف كتا  نار القرى

وخارج حدود االسىتخدام  ، ت بشكل متزايد جمردةهحأص الفقهيةأن العلوم اللغوية و
كىذا( مىع حنىو    أبا حنيفة نفعه يىربط صىراحة حنىو )   وال يهدو من اترجح أن . الفعلي

يف  مىن مهالغىة مطىردة    حنافاأل مع ما اشتهر بهيتوافق  ولكنه، األعداد بهذه الطريقة
األمر الذي ميكن أن ينظر  ليه عل  أنه منوذج جيد تا ميكن أن حيدث ، التفكري اتتكلف

  . عندما يعتنيد عل  اتنهجية أكثر من اعتنياده على  الكىالم الفعلىي    فقهيللحكم ال
 لاألصىىوليلكىن  و، تكىن اللغىة العربيىة الفصىىح  لغىة التخاطىب يف ذلىىك الوقىت      

 . يف معتوى لغة التخاطب اليومي غري معتعنيلةاستطاعوا توظيف قواعد لغة  

 :نقاط التالقي بني سيبويه واألصوليني

افىرتض األصىوليون أن طىريقهم الوحيىد للتعامىل مىع       ، ولعنيل الشيء نفعه
فينيا يلي بعض التوضيحات الىيت  . النصوص كان من خالل االستعنيال الطهيعي للغة

ومقاربىة األصىوليل للىنص    ، كس لنا التشابه األصيل بل مفهىوم سىيهويه للكىالم   تع
 . الديين
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 ألساسىية كالم اهلل البد أن يتوافق ]تفعرًيا  مع القواعىد ا ، كنيا أشري  ليه سابًقا
)لغىة الىنص   ، وكنيا وعاه وفهنيىه األصىوليون  ، باإلضافة  مج ذلك. لنحو اللغة العربية

، ومن هنا. ش  وطرق التواصل الهشري حت  تدرك وتفهمينهغي أن تتنيا (70)القرآني(
أو ،  مج مراعاة اتعن  فينيا يتعلق بىدوافع اتىتكلم )اهلل  ، كنيا سيهويه، سع  األصوليون

ولعىل أبىرز مثىال عنىد     . والعياق احلياتي الواقعي الذي جاء فيه اخلطىا  ، اإلنعان(
الىيت رمبىا   ، ما أتىاني رجىلٌ  : مجلة، سيهويه يوضح اعتنياد اتعن  عل  الدوافع والعياق

ال رجىل  "أو ، ")بىل أكثىر(  ، أو "ال رجل واحًدا أتى   لىيّ  ، تعين "ال رجل )أبًدا( أت   لّي"
/ 1: 20. )بىاريس  ")بل امىرأة( ، ال رجل أت   لّي"أو ، ")بل ضعيف(، )قوي( أت   لّي

ي ال توجد أدلة لغوية قاطعة على  حنىو يرشىدنا  مج اتعنى  الىذ     . (71)(1: 27. بوالق
ويف هىذه احلالىة   ، تكنين األدلىة فقىط خىارج العىياق اللغىوي     . يدور يف ذهن اتتكلم

وهىذا يقودنىا  مج معرفىة    ؛ عند أي سؤال سيجيب عليىه اتىتكلم   ]تلك األدلة[ تتوقف
ليقدم لنا شروًحا نفعية للخيارات اليت ؛ العهب الذي جعل سيهويه يقضي وقًتا طويال

لعنيىل الشىيء    أصىول الفقىه  جلأ علنياء ، ون الحقةبعد قر. رمبا تكون يف ذهن اتتكلم
حماولل فهم مقاصده من خالل فقط افىرتاض أن اهلل خياطىب   ، نفعه يف فهم كالم اهلل

 . (72)عهاده بلغتهم وبطريقة واضحة وعقالنية ويف ظل ظروف عادية

، فاتخاطهون يف االقتهىاس التىالي  ؛ تقرير هذا األمر عند سيهويه أمر مفروغ منه
هىو مىن    (اهلُل)ولكن يف هذه اترة ، يف كل خطا  يومي اتخاطهون أنفعهم سهم النا

 : خياطههم

 اتخاطهون علم، الكالم انقض  حت "  أمهاتكم عليكم حرمت" : ]اهلل  قال وتا
: 160. " )بىاريس ... توكيىدا ، اهلل كتا : وقال، عليهم مثهت، عليهم مكتو  هذا أن
 . (24-23: سورة النعاء، 1: 191. بوالق/ 1



 ناصر فرحان احُلريِّصد. 

 401                                        م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

حماولىة التعليىل لىذكر احلكىم اتكتىو        هواالقتهاس العابق  الالفت للنظر يف
وهو أن اترسىل يف  ، الكتابة ال تتناسب والتحليل التداولي لعهب بعيط: ]كتا  اهلل 

فضال عن أن يكىون هنىاك   ، ليس هناك أي عنيلية ختاطب. الكتابة عادة ما يكون غا ًها
ينىدر ذكىر   .  اتىتكلم واتخاطىب  ور طريف احلوار ]من غري حض، أي استلزام حواري

، أما بالنعهة ل صىوليل . و ن ذكرت فهشكل ثانوي وهامشي متاًما، الكتابة يف الكتا 
بل كانت حالة خاصة من أفعال اإلميىان  ، فلم تكن الكتابة أيًضا وسيلة تواصل طهيعية

ل أخىرى تتطلىب   وأفعىا ، أو االقىرتاض ، واإلقىراض ، من مثىل الزراعىة  ، يف اتعتقهل
وقىت وصىول   ، أن اتتلقي عادة مىا يكىون على  قيىد احليىاة     ، استصحا  احلال )أي
علينىىا هنىىا أن نعىىجل اإلعجىىا     . (73)(80ص، Ali 2000الرسىىالة لىىه )انظىىر   

اللتزامهم يف اعتقادهم أن كلنيات اهلل ورسوله مىن اتنيكىن فهنيهىا مىن     ؛ باألصوليل
معاجلة من خالل آلية حفظ ،  مج حد كهري ،كانت هذه اتفارقة: خالل النصوص اتدونة

تتوقف عن كونها جمرد وثيقة ، عندما حتفظ يف الذاكرة، ألنها؛ النصوص عن ظهر قلب
–حىديث( ال خيتلىف   ، وتصهح حدًثا مر ًيا منطوًقا )قرآن، كتا (، مكتوبة )مصحف

 . عن اخلطا  اتتذكر -عصهًيا

نفس أسلو  خطابهم لهعضىهم  وخياطب اهلل عهاده عندما خياطههم ]يف كتابه  ب
، يقول ]تعامج  يف سىورة النعىاء  : لعلنيه بوضوحه عندهم؛ فيحذف يف كالمه، الهعض

يشىرح  . "وساَل يسْحعسهسنّس الَِّذينس يسْهخسُلونس ِبنيسا آتساُهُم اللاُه ِمن َفْضِلِه ُهوس خسْيىًرا لَُّهىْم"  : 180آية 
ول للفعىل "حيعىب" اجتىزاء بعلىم      ن اهلل حذف الهخل اتفعول األ: سيهويه ذلك بقوله

أي شخص كثري . (74)(1: 395. بوالق/ 1: 347. لذكره يهخلون )باريس، اتخاَطب
سيكون مألوًفا لديه هذا النوع من اتنهج يف تفعري القرآن من خالل ، اتدارسة للتفعري
 . مصادر األصوليل استثناًء يف استعنيال هذا اإلجراء توليع، التفعري بالتقدير
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. مع األصوليل هي "قرينة العالمة العقليىة"  قطة الثانية اليت يلتقي فيها سيهويهالن
أن اتتكلم لديىه القىدرة العقليىة على  صىياغة      ، و ن   يصرح بذلك، يفرتض سيهويه

كانت هذه الفكرة مضنينة يف مصطلحه "معتقيم" اتعتعنيل لقد . الفكرة و يصاهلا بنجاح
مصىطلح   هومة متامىا يف معانيهىا اتقصىودة، وكىذلك يف    تكون مفللحكم عل  األقوال اليت 

قصر األصوليون هذه ، اتقابليف . "مراد" اتعتعنيل للحكم عل  معن  األفعال الكالمية
لقد كان عليهم أن يقرروا من هو الذي ُيعنيح له أن . القرينة عل  مهدأ شرعي واضح

ييد أولئك الىذين لىيس   وكان عليهم حت، ]كالًما يعتحق أن حينيل عل  وجه  ما[يتكلم 
مىن   ]وفهم فحوى اخلطا  فهنًيىا كامًلىا  [ لعدم قدرتهم عل  التعهري؛ هلم صفة شرعية

. ومن هنا، وضىعوا الشىروط التاليىة للكىالم الصىاً شىرًعا )       واجملانلمثل الرضع 
 : (75)(1233/ 631، نقال عن اآلمدي، ت. Ali 42 :2000مقتهس بتصرف من 

 ؛ ًداأن يكون النطق به مقصو بجي .1
 ؛ أن يقصد به خماطهة العامع .2
 . وقادًرا عل  فهنيه، أن يكون العامع عاقًلا .3

أي قصد ألن من يعرب عن ؛ ا معهقًايفرتض الشرط األول وجود العقل افرتاًض
 ّن هىذا الشىرط يفىرتض    بىل  ، هو بالضرورة عاقل، سواء أكان شرعيًا أم غري شرعي

ويعتهعد . (76)ا من تعريف اتعلم(جزًء)الحًقا أصهح شرط العقل كون اتتكلم معلنًيا 
، والثالث يقعد للغة اخلطا  يف جمتنيع عقالني، الشرط الثاني حديث النفس واتناجاة

مىع  . ا عن  عطا نا حملة عن الكيفية اليت يرى األصوليون فيهىا أنفعىهم يف احلىوار   فضًل
ينهغي مالحظة أن ، ابتداًءاتثارة  الفقهاستذكار فكرة التطور اتتهادل بل علنيي النحو و

فأصهح حديث مىن  ، للخطا  وجدت طريقها حنو علم النحو فقهيةال ريفاتهذه التع
وحت  الطري مقلدة الهشر معىتهعًدا لعىهب واحىد وهىو أن     ، وحديث النا م، ال يعقل
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/ 977. الشىربيين ت ، حديثهم ال يصدر عىن نيىة وقصىد )ينظىر على  سىهيل اتثىال       
 . (عند سابقيه ري قهُلكان هذا األمر قد أثو ن ، 1570

يف . نفعها واتعايري سهحانه وتعامج  يف خطابه لعهاده الشروطلقد استخدم اهلل ]
لديه من الصفات ما ميكنىه  . كان يتحدث يف خطا  عقالني مقنع، سهيل الهيان لعهاده

وخياطىب  ، ومقدرة خارقىة على  الهيىان   ، و رادة، فهو ]سهحانه  ذو حكنية، من ذلك
والىيت يتعىذر النظىر    ، غة اليت يفهنيونها )هناك بعض الشواهد ]اآليىات  اللمبثل  عهاده

و ال أصىهح الىوحي ال   ، يف التأكيد عل  أن اهلل يوحي ألنهيا ه بلعان قومهم،  ليها هنا
بالنعىهة  . ال ميكن معاقهة اتذنهل لعدم اتهاعهم أوامر ال يعىتطيعون فهنيهىا(  : معن  له

 ذ ؛ ا اتوضوع الر يس ألطروحاتهمعهاده تكون دوًمطريقة اهلل يف الهيان ل، ل صوليل
ودالالتهىا  ، مع عىرض مفصىل عىن طهيعىة اللغىة العربيىة       يهدؤون أعنياهلم عادًة هم

/ 436. عىل الهصىري )ت  احلعل  حنو ما جند يف الفصول التنيهيدية ألبىي  ، الشرعية
ية عل  حنو مىا  أو قد يثار اتوضوع بعد تغطية القضايا اتعرف، اتعتنيد ( يف كتابه1044

 . (316/ 1يف كتابه التقريب )، (1013/ 403. جند عند الهاقالني )ت

  :املعنى املعجمي بني سيبويه واألصوليني
ال يعىدو  ، األصوليل والحًقا عند اتعن  اتعجنيي للكلنيات عند سيهويهأصهح 

 مج مزيىد مىن الرتاجىع     وشرح اتعن  باترادف ال يقىود  ال . (77) ال أن يكون اعتهاطًيا
وال يعدو اتعن  أن يكىون أكثىر   ، (78)(2: 312. بوالق/ 2: 399. باريس، )الكتا 

وهلذا كان الفعل "أراد" ومشىتقاته األكثىر شىيوًعا يف الكتىا  )ورد     ؛ من القصد واتراد
وهنىاك  ، 1976 وفًقا لى تروبىو ، يف صيغة اتهين للنيجهول 20فضال عن ، مرة 1362

معنى   ا للفىرق بىل   ا متاًمى من الواضح أيًضا أن سيهويه كىان مىدركً  . (أيضا مرادف له
و"معنى  احلىديث"   ،  ذ قد أشار أكثر من مرة  مج "معن  الكالم"؛ (79)القول ومعن  اجلنيلة
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. مفرداتىه جمنيىوع  جزًءا من بهعاطة  اوليع، اللذين هنيا جزء ال يتجزأ من معن  القول
ري للداللىة على  معنى  األفعىال     وكلنية "معنى " تعىتعنيل يف الغالىب وبشىكل حصى     

، وطرح العىؤال ، من مثل أفعال التعهري عن الفجاءة، وليس معن  الكلنيات، الكالمية
وحتى  معنى    ، ومعن  النداء، للداللة عل  معن  القعمكنيا تعتعنيل . اخل... واألمر

 . اخل.. ومعن  التنوين، النحوية مثل "معن  النصب" التصنيفات

يف أن كليهنيىا حيىدد معىاني    ، للنظر بشكل الفت، ليليلتقي سيهويه مع األصو
فالواو العاطفة تعتعنيل للتشريك واجلنيع من غري ؛ احلروف يف ضوء وظا فها اخلطابية

ومثلها الفاء العاطفة يف اجلنيع والتشريك "غري أنها جتعىل ذلىك منعىًقا    ،  فادة الرتتيب
يقىارن ذلىك   ، 2: 304. بىوالق / 2: 330. بىاريس ، بعضه يف  ثىر بعىض" )الكتىا    

تعريىف  . والفىاء للتعقيىب(  ، الواو للجنيىع : 20/ 1باختصار أبي احلعل يف اتعتنيد 
للنيوافقىة أو   -كنيىا هىو متوقىع   -ا مىن أن تكىون  فهدًل، سيهويه لى)نعم( مثري لالهتنيام

/ 2: 339. بىاريس ، ِعدة وتصديق" )الكتىا   ..": فقد أعطاها تعريًفا تعاقدًيا، االتفاق
 أعىدُ ، يننيا يوحي اتعن  العابق بنوع من االلتزام التعاقدي )نعىم ب. (2: 312. بوالق

أصىدقك فينيىا قلىت( الىذي     ، فإن الالحق يؤكد قهول عرض معل )نعم، أعنيله( أْن
 . يعين يف سياقنا تصديق وصف الها ع للهضا ع أو شروط العقد

  يتعاءل سيهويه يوًما عن أصل اتعن  عل  خىالف األصىوليل الىذين كىانوا     
يتنيثل . من النصوص فقهيجهون معرفة ذلك قهل أن يشرعوا يف استخراج احلكم اليو

أصىول  وبهىا متىايز علنيىاء    ، ذلك جلًيا يف النقاشات اليت استنيرت قرًنا ونصف القرن
كانت تلك النقاشات حتاول التوفيىق بىل  مكانيىة    . عن موقف سيهويه الغامض الفقه

كجزء . اللغة العربية ليعت أقدم لغة  نعانيةعدم حمدودية اتعاع اتعن  وبل حقيقة أن 
بىأن   ]طهًقىا ل صىوليل  [ ميكن القول، األمر الذي لن يناقش هنا، حلل هذه اإلشكالية
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آدم عليه العالم كان يتكلم العربية عندما كان يف اجلنة قهل أن يههط منهىا  مج األرض  
ا ظهرت فقط بعد ذلىك  و من، عل  الرغم من أنه   يتكلم العربية يف نزوله  مج األرض

بشكل تدرجيي حت  وصلت  مج مرحلىة الكنيىال يف عهىد وريثىه يف النهىوة       وتطورت
 . ]صل  اهلل عليه وسلم [(80)حمنيد

الىذي حىرره   ، لقد ظهر بعد سيهويه نقاش معتفيض حىول أصىل نشىأة اللغىة    
ن بىل كونهىا   و( وانتهى   مج أن النحىويل منقعىني   1963-1964) Loucel لسيلو

ل خبصوص عدم وجىود  سيالفجوة اليت أشار  ليها لو. اصطالحية تواضعية توقيفية أو
األمر ، مازالت باقية، الفقهيةأصل نشأة اللغة يف العلوم الهحث يف دراسة مقارنة حول 

يكفي أن نالحىظ أن هنىاك   ، أهداف الدراسة احلاليةنطاق يف . الذي لن نتطرق له هنا
ولكىن تركىت هويىة    ، يف بعض طرقهىا تواضىعية   عاًما  مج الرأي القا ل بأن اللغة اميًل

أو ، (81)]سىىهحانه وتعىىامج[رمبىىا يكىىون اهلل : ورمبىىا بشىىكل متعنيىىد، الواضىىع غامضىىة
أو مجيع متكلنييها الذين اتفقوا فينيا بينهم عل  معاني ،  األوا ل باللغة العربيةلاتتكلني

 . الكلنيات

وجد اتعن  بشكل ولكن يظل اخلالف احلقيقي حول ما  ذا كان من اتنيكن أن ي
يىرون أن  ، أحد أطياف هىذا اخلىالف  ، كان اتعتزلة. ستعنياهلاامعتقل يف كلنية ما عند 

بيننيا يرى الطيف اآلخر الىذي ميثلىه ابىن    ، معن  قهل أن تعتعنيل حتتوي عل الكلنية 
مجيىع هىذه القضىايا    . أن الكلنية ال حتوي معن  يف الواقع ما   يىتم اسىتعنياهلا   -تينيية

أن مجيىع هىذه    احلاليىة هىو   ما يهىم الدراسىة  . Ali (2000)(82)يد عرضها بشكل ج
، ليعىت موجىودة يف الكتىا    ، مبا فيها مصطلح )واضع( باتعن  اتشار  ليىه ، األفكار

رمبا بفعىل تىأثري حىوارات أفالطىون حىول مىا  ذا       ، ومن اتؤكد أنها ظهرت فينيا بعد
 . كانت الكلنيات تتضنين معن  بطهيعتها أو بالوضع
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كان من اتهم فصل اتعن  عن مرحلة ما قهل  أصول الفقهعلنياء  نظر من وجهة
ِخىذ اتعنى  اتعجنيىي    ُأ، وعل  الرغم من اخلالف حىول أصىل نشىأة اللغىة    . التدوين

أو بشىكله  ، أي كنيا نقله لنا أهىل اللغىة  ، أكان بوضعه األصلي سواًء، للكلنية كنيا هو
تعن  اتعجنيي للكلنية من اتنيكىن أن  وهذا يعين أن ا. اجملرد اترتهط باالستعنيال اآلني

جنىد أن  ، ووفًقىا هلىذا اتفهىوم   . يعامل بشىكل طهيعىي على  أنىه اصىطالحي تىوافقي      
عىادوا أخىرًيا  مج رأيىه حىول     ،   يكن سيهويه فيه طرًفىا ، األصوليل بعد نقاش طويل

هىو  ، بغض النظر عن أصىل منشىئه  ، فأصهح اتعن  عندهم. الوظيفة التداولية للنيعن 
يصهح للغة معن  عند األصوليل عندما يكىون  ، وبتعهري آخر. تعنيال الفعلي للغةاالس

تقييىد اتعنى  وفًقىا للعىادة أو اسىتعنيال      . هلا تأثريات مشروعة خارج الكالم الفعلىي 
تكىون النتيجىة   ، ومىن هنىا  . اجملتنيع يعاعد الشريعة عل  ضهط تصرفات ذلك اجملتنيع

األعراف اتعتىادة  نيي اللغة جمربون للهقاء مع واحدة للنحويل واألصوليل يف أن متكل
 . سواء أكانت لغوية أم اجتنياعية

، القول  ن سيهويه أخذ وجهة نظىر األصىوليل حىول اللغىة    ،  ذن، من اتنيكن
، عىدَّ ، رأى): تأمل تفعريه التداولي ألفعىال مىن مثىل   . وهم أيًضا أخذوا وجهة نظره

( قلهيىة تخدم )رأى( مبعنى  )الرؤيىة ال  جيوز ل عني  أن يع: خل( عندما يقولا... علم
 اتوقىف ونظري هذا . (83)(1: 18. بوالق/ 1: 13)باريس  فيقول "رأيت زيًدا الصاً"

هنىا  ، 804/ 189. ت، 749/ 132. الشىيهاني )و كنيىا عنىد   جنده عند األصىوليل  
الرجل األعني  الذي يعتطيع متييز الهضا ع اليت للهيىع  : (84)يالحظ معاصرته لعيهويه(

 . (81ص ، الشراء يف نفس موضع الرجل اتهصر )اجلامع عند

وال ، عىرف يف مرات عديدة عل  أولوية االسىتعنيال وال يؤكد سيهويه  لقد ظل 
، عنىده ، تلىك التعىابري  . شيء أفضل يف توضيح ذلك من نقاشه لتعىابري اتىدح والىذم   
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وهلىذا  ؛ اعند اسىتعنياهل اتهاع عادات العر  ب فيها بل جي، ليعت مطلقة يف االستعنيال
 ]وأيًضىا [. زرع  ا أو تىاجرس خياًطى كىأن يكىون   ، ما ليس بنهيه  عند الناس ميتنع أن تعظم

لىو  . "ليس كل شيء من الكالم يكون تعظينًيا هلل عز وجل يكون لغريه من اتخلىوقل 
/ 1: 214)بىاريس   (86)/(85)وكىان عظينًيىا"  ، تريد العظنيىة   جيىز  ، احلنيُد لزيد : قلت

الرغم من صحة استعنيال بعىض اتقىوالت اتعىنيوعة مىن      وعل . (1: 252. بوالق
هو مين مربط الفرس" )باريس : فإنه ميتنع )القياس( بالقول، مثل "هو مين موضع اإلزار"

االستعنيال ، عل  هذا النحو، وقد ناقش أبو احلعل. (87)(1: 206. بوالق/ 1: 174
يدل عل  كونه مشكلة مما ، (28-22: ح 17/ 1والتداخل بل اتعاني )ينظر اتعتنيد 

 . (88)( مبزيد من التفصيل2000حمورية لعلم الداللة األصولي كنيا وضحه علي )

من اتنيكن مقارنة  دراك سيهويه الستعنياالت الكالم اتنجىز واُتحقىق   ، وأخريا
اليت كتهىت  فقهية يف األعنيال ال نفعها  فكارل من تعابري أكثر عنيًقا ووعًيا مع ما جنده

لنياء أصول الفقه تصنيفات أرسطو للجنيل )وهي تصنيفات ابتكرت بعد أن تشر  ع
 . وااللتنياس، واألمر، والطلب، وتشنيل وظا ف النداء، بعد عصر سيهويه(

"نصىب  : جند أن سيهويه عندما عرف اتنادى يف حنو )يا عهىدساهلل( بقولىه  ، هكذاو
 ها جعل ال، (1: 303. بوالق/ 1: 262عل   ضنيار الفعل اترتوك  ظهاره" )باريس 

مفتوًحا لآلخرين لتقدير هذا الفعل من حنو )أنادي( رغم أن اختياره لفظ )الفعل( هنا 
عهىارة  مثىل  ،  ذا ما عرفنا أن هناك حاالت يكون تقدير )فعل( فيها متعذًرا، مهم جًدا

رمبا يكفىي ذلىك )السىينيا عنىدنا     . )سهحان اهلل( اليت ال يوجد فعل متاح لُيعّهرس به هنا
مع ملحوظات سيهويه األخرى حول اتقوالت احملذوفة كنيا يف "خريس مقىدم "  نقرن ذلك 

سىيهويه كىان مىدرًكا للجوانىب اإلجنازيىة لىى )يىا(        : لنجيز االفرتاض التىالي ؛ أعاله(
جنىد أن أولئىك الىذين عىاملوا )يىا(      ، يف اتعاجلة األصىولية . وعناصر الكالم األخرى
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( تعرضوا لنقد شديد من قهىل أبىي احلعىل    ا حمذوًفا من مثل )أناديبوصفها متثل فعًل
)يىا( مىع   أّن على    وبشدة هىذا الىرأي بنىاءً    أبو احلعل لقد رفض. (20/ 1)اتعتنيد 

وهىو  . ]فال حاجة لتقىدير الفعىل  [؛ فعل نداء قد حدث امسها تؤدي يف ذاتها خرب أّن
 لقىد . بعىدما تركىه سىيهويه ضىنينًيا كنيىا حيىدث يف الغالىب       ، هنا جيعل األمر صىرحًيا 

أولئك  يرجع دوافعمما جعله ، جدليةقضية يف عصر أبي احلعل  أصهحت هذه اتعألة
يريىدون تهعىيط اتعىألة ألغىراض      ما لكونهم ؛ الذين يرون تقدير فعل يف هذه احلالة

يف نظىر  ، يىا النىداء  .   يفهنيوا مقصد سيهويه حبرف النداء لكونهم  ما أو، (89)تعلينيية
 . هعها غري حمتاجة لفعلأداة  جنازية بط، أبي احلعل
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 ةــاخلامت

رمبا انطالًقىا مىن عهقريتىه    ، ما تريد الدراسة احلالية أن تصل  ليه هو أن سيهويه
قىد اختىار أن   ، أو رمبا بتشجيع من جمتنيع علنياء اتعلنيل األفذاذ احمليطل بىه ، اخلاصة

العصىر   يعاجل اللغة بطريقة جتعله يتقار  بشىكل ملحىوظ مىع اتعاجلىة التداوليىة يف     
( رؤى تداوليىة أساسىية معىتنيدة    2000) Aliاليت عدَّها ، (90)النقاط التعع. احلديث

بل رمبىا  . من اتنيكن أن جند بعهولة معظم نظا رها يف الكتا ، من مصادر األصوليل
عنىدما نقابىل تلىك النقىاط     ا الهحث من اتنيكن أن حنصل عل  نعخة أكثر تنظينًيا هلذ

 . مواد  من الكتا  التعع واحدة تلو األخرى مع
لكن التزاوج الذي حصىل بىل اتنطىق    ، كانت تلك األفكار وليدة عند سيهويه

أدى ، العاشر اتيالدي/ والدراسات اللغوية العربية يف القرن الرابع اهلجري األرسطي
تلىك   وقىد بلغىت  ، علىم الفقىه  يف  للنيوقف نفعىه  مج ميالد نعخة أكثر وعًيا وتنظينًيا 

الثالىث عشىر اتىيالدي الىيت     / ا يف أعنيال القرن العابع اهلجىري أوج تطوره األفكار
من اتنيكن هنا أن نشري بشىكل رمىزي  مج   . Ali (2000)وفرت اتادة األكرب لدراسةِ 

و ن   يكن هذا اتصطلح ، مصطلح )القانون( بوصفه مؤشًرا عل  هذا التغري والتطور
سىتة  يرد عند سيهويه الذي ذكر  كنيا أنه  ، ذا وزن وأهنيية يف حقهة اإلسالم الوسط 

، صطلحات تدل عل  االستعنيال الصحيح للغة العربية )كان  حداها مصطلح سنة(م
لكنه شاع ، احلقهة نفعهامن  فقهيةكذلك   يكن مصطلح القانون بارًزا يف العياقات ال

. عنىد الفىارابي )ت  جنىد  العاشر اتيالدي كنيىا  / وكثر دورانه يف القرن الرابع اهلجري
وقد عزز هذا اتصطلح أن وجىود قىانون مىنظم    . (10ص ، ( )اإلحصاء950/ 339

ومنذ نقطة التحول . حمهذة وممكنة فكرة األخالق اليونانية كاننظام للعلوك عل  غرار 
يقىدم تفوًقىا يىثري    ، كنيىا هىو احلىال مىع علىم النحىو      ، أصهح علم أصول الفقه، تلك
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ن النصوص اإلسالمية التارخيية اإلعجا  ليس عل  معتوى استيعا  الكم الضخم م
سار ، ومنذ ذ . بل أيًضا عل  معتوى مناهج الهحث اتنطقي واتناظرات اجلدلية، فقط

بيننيىا  ، لينينىع اللغىة مىن التغىيري    ؛ بشكل كهري شرعًياأصهح النحو . العلنيان بالتوازي
 . قابلة للتغيريأصهح علم أصول الفقه شيًئا فشيًئا حتليال حنوًيا لنصوص غري 

على   ، كانت  حدى نتا ج ذلك التحول  مكانية صياغة مخعة مهادئ للتواصىل 
واليت تربز التناظر الهناء مىع قواعىد غىرايس    ، Ali (2000 ،64)النحو اتوضح عند 

 : (91)فينيا يلي تلك اتهادئ بشيء من االختصار والتصرف. األربع
 ؛  ظهار اتتكلم ااتراد للعامع .1
 ؛ صدق اتتكلم .2
 ؛ لكالم اتتكلم  عنيال اتخاطب .3
 ؛ احلنيل اتتهادر اتطابق لقصد اتتكلم(، اتهادرة من قهل اتخاطب )أي .4
 . االستصحا  )بقاء ما كان عل  مكان( .5

هىذه  ، مىع مزيىد مىن احلىرص والدقىة     ، وقد طهق علنياء أصول الفقه القدام 
و  . اهلل" أو كنيا ُيعرب عنىه غالًهىا "بالهحىث يف شىريعة    ، اتهادئ وغريها لتفعري كالم اهلل

ولكن وصفه الشامل لكيفية عنيل اللغة العربيىة بىل اتىتكلم    ، يكن ذلك غاية سيهويه
)هذبتىه  تداولية األصوليل ووفر جلهىودهم العلنييىة أساًسىا    ل مّثلس سهًقاقد  واتخاطب

 . (الرتاثية الالحقة النحويُة األعنياُل

 والفقىه العربىي  يف النحىو  ، بشىكل مىا  ، لقد كان هناك دا نًيىا تداوليىة ضىنينية   
واجملتنيع اتعلم يربطه نوع ، اإلسالم نفعه عقد مع اهلل، عل  اتعتوى العام. اإلسالمي

ا عل  غرار تعاقدًي ُبْعًدامن العقد االجتنياعي يف أن كل شيء يقال بل اتعلنيل حينيل 
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ولعل ذلك أحد األسها  اليت تزجر اتعلنيل . لغرايس كالمما جند يف نظرية  دراك ال
. ال سينيا عند نقل اتعلومة الدينية اليت يعتنيد عليها معتقىدهم ، الكذ  فينيا بينهمعن 

ولكىن  ، ؤثر على  الصىيغة اللغويىة   ي  جيعل سيهويه )الصدق( شرًطا أساسًيا مادام ال 
، وبكل وضىوح ، ألنه؛ األصوليل أوجهوا جعل الصدق شرًطا لصحة القول الشرعي

ها ختربنا أن اتتكلم كان كاذًبا )وتلىك نظىرة   طريقة جتعل الكلنيات نفعمن ليس هناك 
لصعوبة الكشف عن الكذ  بشكل ؛ تتجاوز قاعدة الكيفية لغرايس اتعتحيل  نفاذها

 . (مقنن

لعل آخر ملحوظة خنتم بها هىذه الدراسىة هىي اإلشىارة  مج أن الهعىد      ، وأخرًيا
، وعنيىل سىيهويه  اتوجود يف الكتا  ما هو  ال تأكيد جلانهل آخرين من حيىاة   فقهيال

من خالل معرفتنىا الضىئيلة لتىاري     : أوال. وبهنيا يتقار  بشكل وثيق مع األصوليل
بل ، كهارحياته ميكن لنا أن نعتنتج أنه   يكن فقط عل  صلة قوية مع علنياء العربية ال

كنيىا يىدلل على     : ثانًيا. األوا ل فقهالو الدين كان أيًضا عل  صلة وتقار  مع علنياء
. ألكثر مصطلحاته العلنييةو مصدر  هلام تنهجه لقد كان أولئك العلنياء ،ذلك الكتا 

وعل  الرغم من أن ذلك ليس كافًيا لإلجابة على  القضىية اجلدليىة حىول التىأثريات      
 ال أنها تقوي االحتنيال القا ىل بىأن الكتىا     ، األجنهية يف النحو العربي بشكل كامل

ية يف كل أبعادها الدينية والشىعرية  ووصف غري معهوق للعرب،  بداع فكر رجل واحد
 فقهىي والعامة واخلاصة يف  طار تنظريي معتوح  بشكل عنييق من مهىادئ النظىام ال  

رمبىا ال تقابىل   . ألي فكىر أجىنيب  ، عل  الغالب، والذي ال يدين بشيء، الناشئ آنذاك
 لكنَّىه تقىدير العتقىاده حبىق    ، هذه الرؤية باالستحعان ممن نهىدي  ليىه اجمللىد احلىالي    

ومن ثمَّ فإنَّ مثل هذه اهلرطقات ميكن أن تنشىر مىن غىري خشىية مىن أي      ، االختالف
  . (92) جراء قانوني
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 .127-126اتزيين، محزة، التحيز اللغوي وقضايا أخرى، ص  من هذه الرتمجةُأِخذت ( 33)
أثريت هذه القضية اجلدلية بشكل معنيىق وعلنيىي ابتىداء مىن قهىل كىيس فرسىتيغ يف كتابىه:          (34)

ة يف الفكر اللغوي العربي( الذي كان يرى تأثر النحو العربىي بىاتنطق اليونىاني    )عناصر يوناني
وقد تهعه عدد من الهاحثل، غري أن فرستيغ نفعه   يقدم دليًلا واحًدا مقنًعا على  تىأثر النحىو    
العربىىي يف نشىىأته بىىأي مىىؤثر أجىىنيب. وقىىد انىىربى عىىدد مىىن الهىىاحثل ويف مقىىدمتهم بعىىض 



 ...مايكل كارتر وجهوده يف درس النظرية النحوية الرتاثية مع ترمجة حبثه: التداولية واللغة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          416

ن  مج دحض هذا اإلدعاء من أمثال جريار تروبىو يف حبثىه: )نشىأة النحىو     اتعتشرقل اتعاصري
العربي يف ضوء كتا  سيهويه(، الذي ُنشر يف جملة جمنيع اللغة العربية األردني، وكذلك مايكل 
كارتر كنيا وضحت الدراسة؛ مما جعل فرستيغ يف نهايىة األمىر يقىر أن التىأثر كىان الحًقىا يف       

يكون النحو العربي قىد تىأثر يف نهايىة القىرن      أحد ينكر أن والي. أواخر القرن الثالث اهلجر
وهو ظاهر يف الكتب اليت ألفت لتعلىيم   الثالث اهلجري، بعد ترمجت كثري من الكتب اليونانية،

األصول األساسىية للنحىو   وهو تأثر   ميس  العربية كاتوجز البن العراج، واجلنيل للزجاجي،
خل من احلدود عل  النحو، واستعنيال مصىطلحات منطقيىة يف   ، بل يكاد ينحصر مبا أدالعربي

حىول مناقشىة هىذه القضىية      تقعينيات اتعا ل، وما يصاحب ذلك مىن حواشىي وتعليقىات.   
فرضية اتعتشرق مايكل كارتر يف أصالة النحو العربي لعهد اتىنعم العىيد    بشكل معنيق ينظر:

ي حملى  منوذًجىا،  ة القىرن الرابىع اهلجىري   حنىا : الثقافة اتنطقية يف الفكر النحىوي أمحد جدامي، و
ضىوابط الفكىر النحىوي،    حمعب؛ والتفكري العقلي يف كتا  سىيهويه، حملنيىد اخُلىزّيم؛ و    الدين

 اخلطيب.   نيد بن عهد الفتاح، حملدراسة حتليلية ل سس اليت بن  عليها النحاة آراءهم

   الهحىث اترتجىم يف لغىة واضىحة     أود التنهيه هنا عل  اتنهج الذي اتهعته الدراسة؛ حت  خيرج
أمينة تنقل وتوضح أفكاره يف لغته األصلية. )أ( يف انعكاس القتفىاء مىنهج ولغىة اتعتشىرقل     
األوا ل يف طريقة الكتابة؛ ختتفي العناوين اجلانهيىة مىن الهحىث، األمىر الىذي جعىل الرتمجىة        

الهحىث وقراءتهىا   تعتحدث عناوين وتضعها بل معكوفتل؛ ليعهل عل  القارئ فهىم أفكىار   
بشكل تعلعلي واضح. ) ( ُدجمت هوامش اترتجم مىع هىوامش الهاحىث، ولكنهىا ميىزت      
بالنص بل قوسل بذكر كلنية )اترتجىم( يف نهايىة اهلىامش. )ج( راجعىت الرتمجىة اقتهاسىات       
الهاحث من الكتا  وغريه وصححت بعضها. )د( وضحت بعض األفكار الواردة يف الهحث 

يف اهلىامش. )هىى( رغهىة يف متاسىك لغىة وأسىلو  اتى ، عوجلىت أحياًنىا          بالشرح والتعليىق  
  .استطرادات الهاحث يف م  الهحث برتمجتها يف اهلامش مع اإلشارة عل  ذلك

كنيا سيتضح يف ثنايا الهحث، يقصد الهاحث هنا أن تنطق أرسطو تأثرًيا الحًقا يف تطور علنيىي   (35)
 )اترتجم(.  فقهالنحو وال
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الهاحث يف اإلحالة عل  الكتا  عل  طهعة بوالق الشهرية، وعلى  طهعىة بىاريس الىيت     اعتنيد  (36)
م، وقد أعيدت طهاعتها يف أتانيىا مىن   1889-1881سنة  Hartwig Derenbourgحققها 

م. يف ترمجة  حاالت الهاحث على  الكتىا  سىوف أرمىز     1970سنة  Hildesheimقهل دار 
هاحث، وسوف أرمز لطهعة بىاريس بكلنيىة )بىاريس(    لطهعة بوالق بكلنية )بوالق( كنيا فعل ال

 Hartwig " الىيت اسىتخدمها اتؤلىف أخىًذا مىن االسىم األخىري للنيحقىق        Derعوًضا عىن " 
Derenbourg .)اترتجم( 

النص كنيا جاء يف طهعة بوالق: "ولكن العهاد  منا كلنيوا بكالمهم، وجىاء القىرآن على  لغىتهم      (37)
 )اترتجم(. 1/331ة هارون وعل  ما يعنون". وكذلك جاء يف طهع

ذكر الهاحث أنه   يتعن له الرجوع  مج نص اإلمام الشافعي، و منا اعتنيىد على  ترمجىة ماجىد      (38)
(. وقد ُرجع  مج نىص الشىافعي يف كتابىه    مراجع الهاحثخدوري لكتا  الرسالة )انظر قا نية 

حام تنهيىه الهاحىث   ضِّل هنا عدم  ق(، وُجعل ترمجة لنص اتؤلف. وقد ُف52-51الرسالة )ص،
 يف النص للحفاظ عل  سالسة األسلو  )اترتجم(.

يتوافق كالم الهاحث هنا مع ما يذهب  ليه الكثري من مؤرخي علم أصول الفقه اتعاصرين  مج  (39)
عّد اإلمام الشافعي اتؤسس األول هلذا العلم من خالل كتابه )الرسالة(، غري أن وا ل حىالق  

( 59، 54، ص ات الفقهية يف اإلسالم، مقدمة يف أصىول الفقىه العىين   تاري  النظرييف كتابه )
أصول الفقه كنيا نعرفهىا اآلن   تهصىر النىور حتى  أواخىر      ؛ ألن ابتكار متأخروضح أن ذلك 

، الذي   ينتج حبثا كىامال عىن أصىول الفقىه، كنيىا أن رسىالة الشىافعي        اهلجري القرن الثالث
متثىل احملاولىة األومج   ، و ن كانىت  ى مؤلفي هىذه احلقهىة  د أي تعليق أو دحض لدولِّنفعها   ُت

 لتجنييع اجلهد اتنتظم لالجتهاد الهشري، واالستيعا  الكامل للوحي كقاعدة الفقه األساسىية 
 )اترتجم(.

 أي تفعريها وجعلها مفهومة لعامة الناس )اترتجم(. (40)

ال اللغوي مىن مثىل: قهىيح،    هنا يشري الهاحث  مج مصطلحات سيهويه يف احلكم عل  االستعني (41)
 ...اخلوحعن، ومعتقيم
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يرى الهاحث،كنيا سيتضح يف ثنايا الهحث، أن اللعانيات التداولية من الناحية التارخييىة مىرت    (42)
مبرحلتل هنيا مرحلتا سيهويه واألصوليل قهل أن تنضج نظرياتهىا يف العصىر احلىديث، وهىو     

ن بعىده يف وضىع أسىس هىذا العلىم      يعجل بذلك سىهًقا لعىيهويه وعلنيىاء أصىول الفقىه مى      
 (. )اترتجم

الكتا  الىذي ألفىه   عل   عند علنياء أصول الفقهيف تتهع جذور النظرية التداولية  كارتريعتنيد  (43)
حتىت عنىوان:    م2000 ونشرته دار كريزون برس سنةعلي يونس حمنيد باللغة اإلجنليزية حمنيد 

Medieval Islamic Pragmatics: Sunni Legal Theorists' Models of 

Textual Communication ( الهحىث  اجعمرقا نية ينظر .)     وقىد ترمجىه اتؤلىف للعربيىة
حتت عنوان: علم التخاطب اإلسالمي:دراسة لعانية تناهج علنيىاء األصىول يف فهىم الىنص،     

 م )ينظر قا نية مراجع الرتمجة(. 2006ونشرته دار اتدار اإلسالمي يف بريوت، سنة 
تعريىف  -ريفات علم أصول الفقىه وأكثرهىا وروًدا يف اتؤلفىات الىيت أرخىت لىه      من أشهر تع (44)

هى(؛ حيث عرفه بأنه "معرفة دال ل الفقه  مجىااًل، وكيفيىة   685القاضي الهيضاوي الشافعي )ت 
  (.1/16ل، صوعلم األ  مجمنهاج الوصول االستفادة منها وحال اتعتفيد" )

بالقدر اتطلو . وقد ترمجها شاهر احلعن يف كتابه )الداللة  أي تقديم اتتكلم اتعلومة تخاطهه (45)
( على  هىذا النحىو: "أن تكىون معىاهنية      169 العنيانتكية والربامجاتيىة يف اللغىة العربيىة، ص   

 اتتخاطهل بالقدر الكايف دون زيادة أو نقصان" )اترتجم(.
( القاعىدتل يف  84، ص قد مجع فليب بالنشىيه يف كتابىه )التداوليىة مىن أوسى   مج غوفنيىان       (46)

أكثىر ممىا هىو    على    دقاعدة واحدة عل  هذا النحو: " تقول ما هىو ضىروري بالضىهط وال تىز    
 ضروري" )اترتجم(.

الرمحن بى" ليناسب مقاُلك مقامسك"، )اللعىان واتيىزان أو التكىوثر العقلىي، ص      فعرها طه عهد (47)
 .)اترتجم( (238

ما يعني  يف نظرية غىرايس بىاخلروج اتعىوغ وغىري اتعىوغ       يريد الهاحث هنا أن يشري هنا  مج (48)
 .عل  تلك القواعد
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الوظيفة الداللية للرتاكيب النحوية  معن  اجلنيلة هو حمور اهتنيام علم الداللة الذي يركز عل  (49)
بغض النظر عن أي بعد غري لعىاني.   تؤديه اجلنيلة يالذ عل  اتعن  احلريفبدورها ترتكز  اليت

لظىروف  معن  القول هو حمور اهتنيىام التداوليىة؛ ألنهىا تقىدم مىن خاللىه شىرًحا        يف اتقابل، 
. بتعهري أدق، علم الداللة جماله اتنطىوق؛ لىذلك يهىتم مبعنى      أداء ذلك القولعند  االستعنيال

اجلنيلة، بيننيا علم التداولية يهتم باتلفوظ، ومن هنا كان اهتنيامىه منصىًها على  معنى  القىول.      
 27-26القاموس اتوسىوعي للتداوليىة، ص    معن  اجلنيلة ومعن  القول، ينظرتزيد متييز بل 

 )اترتجم(. 

، وشىرح شىذور الىذهب البىن     2/311يقعم بعض النحويل، كابن احلاجب )انظر الكافية،  (50)
(، الكالم  مج خرب وطلب و نشاء.  ن احتنيل التصديق والتكىذيب، فهىو خىرب    31هشام، ص 

ٌد، و ن   حيتنيلهنيا، فإما أن يتأخر وجىود معنىاه عىن وجىود لفظىه أو      حنو: قام زيٌد، ما قام زي
يقرتنا، فإن تأخر عنه، فهو الطلب حنو: اضر ، وال تضر ، وهل جاءك زيد؟ و ن اقرتنا فهو 
اإلنشاء، كقولك لعهدك: أنت حىر،، وقولىك تىن أوجىب لىك النكىاح: قهلىُت هىذا النكىاح.          

يف  والعىيوطي  1/424ن الشىجري يف أماليىه،   وللنحاة تقعينيات أخىرى للكىالم ذكرهىا ابى    
 )اترتجم(. 1/12،اهلنيع

من اتناسب هنا أن نتذكر حتليال شهيًها للرتكيب النحوي: "زيٌد جاء أبوه"، الذي جعلىه برافنيىان    (51)
( مشتًقا من  جابة ذاتية للعؤال: "مىاذا عىن زيىد؟ جىاء أبىوه". سىيهويه قىارن        1953، 1-36)

ب: "عهداهلل ذهب أخوه". حتييد الفاعل األصلي يف حتليل برافنيان ال تركيب نعم مع نفس الرتكي
يتوافق جوهرًيا مع نظريىة غىرايس، ولكنىه يتوافىق متاًمىا مىع مهىدأ سىيهويه التىداولي الهىارز           

( الىذي اكتعىهه مىن أسىتاذه اخلليىل بىن أمحىد،        394:1/ بىوالق.  346:1)الكتا ، باريس. 
 ؛ ألن اتخاطب يتوقعه.والذي يقول: كل مهتدأ ال بد له من خرب

وأنه فينيا ينتظر احملدَّث ويتوقعه منه، ممىا البىد    ]...[عهارة سيهويه كنيا جاءت يف الكتا  هي: "  (52)
له من أن يذكره للنيحدَّث؛ ألنك  ذا ابتدأت االسم فإمنا تهتد ىه تىا بعىده، فىإذا ابتىدأت فقىد       

 " )اترتجم(.]...[و  يعغ لك وجب عليك مذكور بعد اتهتدأ البد منه، و ال فعد الكالم 
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سيهويه نصه كنيا يلي: "مررت برجلل معلم وكافر، مجعت االسم وفرقت النعىت. و ن   ما قاله (53)
شئت كان اتعلم والكافر بداًل، كأنه أجا  من قال: بأي ضر  مررت؟ و ن شىاء رفىع كأنىه    

نه  منىا جيىري كالمىه    أجا  من قال: فنيا هنيا؟ فالكالم عل  هذا و ن   يلفظ به اتخاطب؛ أل
 )اترتجم(. (1/214عل  قدر معألتك عنده لو سألته" )بوالق 

(: "وذلك أنك رأيت صورة شىخص فصىار   279: 1.بوالقنص سيهويه كنيا جاء يف الكتا  ) (54)
آية لك عل  معرفة الشخص فقلت: عهداهلل وربي، كأنك قلىت: ذاك عهىد اهلل، أو هىذا عهىد     

صاحبس الصوت فصار آيًة لك عل  معرفته فقلت: زيد وربىي.   اهلل. أو مسعتس صوتًا فعرفتس
أو مِعْعتس جعدًا أو مشنيت رحيًا فقلت: زيد، أو اِتعك. أو ذقتس طعاما فقلت: الععل. ولىو  
ُحدِّثتس عن مشا ل رجل  فصار آيًة لك عل  معرفته لقلت: عهداهلل. كأن رجىاًل قىال: مىررُت    

 .)اترتجم( فقلت: فالن واهلِل"بوالديه،  تعاكل بار ا راحم  برجل 

 )اترتجم(. حذف الفعل جوازاأي، يف مثل  (55)

ولك أن تقول: "خلِّ الطريق"، ويف هذا الصدد يقول سيهويه: "ومنه أيضًا قوله: الطريق الطريىق،   (56)
 قال جرير: ن شاء قال: خل الطريق، أو تنح عن الطريق. 

 حيث اضطرك القدُروأبرز بربزة  خل الطريق تن يهين اتنار به

 ( )اترتجم(.128:1وال جيوز أن تضنير تنح عن الطريق، ألن اجلار ال يضنير" )الكتا ، بوالق.

تكتب تلك األمساء اتنصوبة دا نيا مع عالمة نصب معتقلة عل  آخرها، ولكنها أحيانا يوقف  (57)
 . كونعليها بالع

نيىاء احلىديث يأتونىه للتأكىد مىن صىحة         يكن اتربد سوًقا فحعب، بل كان أيًضا مكاًنىا لعل  (58)
مفرداته، وشرح غريهه، ولعل هذا أحد األسها  اليت جعلت سىيهويه ينتقىل للهصىرة لدراسىة     

(  ال مرة واحدة، 248:2/بوالق.265:2األثر أو احلديث.   يذكر اتربد يف الكتا  )باريس. 
 وألجل فقط التنيثيل عل  وزن "ِمْفعسل".
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(: "تهيُع الدار، فتقول: حٌد منها كذا وحىٌد  165:1ء يف الكتا  )بوالق. نص هذا اتثال كنيا جا (59)
 منها كذا" )اترتجم(.

 )اترتجم(. 196:1انظر الكتا  بوالق.  (60)

( يف هىذا اخلصىوص: "وال   393:1/هىارون.  196:1من اتناسب ذكر كالم سيهويه )بىوالق.   (61)
ى اتخاطىب أن الىدار كلىها ذراع.    جيوز أن تقول: بعت داري ذراعا، وأنت تريد بدرهم، فىري 

وال جيوز أن تقول: بعت شا ي شاة شاة، وأنت تريد بدرهم، فريى اتخاطب أنك بعتها األول 
 )اترتجم(. فاألول عل  الوالء"

 ( )اترتجم(.197:1بوالق. )ينظر مقرتح اخلليل يف الكتا   (62)

 لغوية )اترتجم(.من مثل العياق واتقام وحيثيات االستعنيال واألفعال ال (63)

 :  األكثر  فادًة للجا ز(القديم 32،1932) Bergsträsser برجعرتاسريزال تعريف  ال (64)

صىاً   الشرع؛ لذا هو من حيث شرعيذو معن   نفعه الوقت ا ودينًيا ويفاتعنيوح به أخالقًي "
 ".وذو أثر

ا ودينًيىا ويف  تعنيوح به أخالقًي" بى "لغوي" لرتى ماذا يعين هذا اتصطلح لعيهويه: "اًيا"شرع استهدْل
   ذو معن  لغوي؛ لذا هو من حيث اللغة صاً وذو أثر". نفعه الوقت

ترمجتهىا حرفًيىا بىى"     بشكل ال لهس فيه، ومن اتنيكىن  أمثلة سيهويه يف هذا القعم ليعت  جنازية (65)
 عل يف مواضع أخرى من هذا الهحث.لقد بعُت" كنيا ُف

(  جنىاز األشىياء بواسىطة الكلنيىات، هىو األسىاس       pragmataاتا )برامج :مصطلح الرواقيل (66)
   الذي بنيت عليها التداولية اللغوية مبعن   جناز األشياء بالكلنيات.

يشري الهاحث هنا  مج بدايات تعر  اتنطق اليوناني  مج النحىو العربىي، وذلىك عنىدما عىرف       (67)
(. وقىد  3/88التكذيب )ينظر اتقتضىب  اتربد )اخلرب( بأنه الكالم الذي جيوز فيه التصديق أو 

وضح الهاحث أن ذلك   يكن تأثًرا مهاشًرا من خالل اطالع اتربد عل  اتنطىق اليونىاني، بىل    
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طريىق العلنيىاء اتعىيحيل لنظىرا هم      عىن  تكون تلك األفكار قد انتشرت بشكل عفىوي رمبا 
  )اترتجم(. اتعلنيل

 حنو )كذا درهنًيا( ليعت مميزة يف اتخطوط عىن كىذا   فينيا يهدو أنه خطأ طهاعي، كذا مفردة يف (68)
اعتنيد الهاحث هنا عل  الشرح اتخطوط، ولكىن   اتكررة بالعطف يف حنو )كذا وكذا درهنًيا(.

بالرجوع  مج شرح الرماني اتطهوع احملقق، جند أن النص هكذا "و ذا قلت له كىذا كىذا درهنًيىا،    
فقد وقىع اإلقىرار بأحىد     -ت: له كذا وكذا درهنًيافقد وقع اإلقرار بأحد عشر درهنًيا، و ذا قل

 ( )اترتجم(. 99-1598/ 4وعشرين درهنًيا..." 

 . 180 ، ص27أ، حاشية 2000تراجع  ضافية، ينظر كارتر  (69)

هو اتقصىود مىن خىالل    ؛ ألنه "بلغة النص القرآني"" God"اهلل  ل عند الرتمجة لفظ اجلاللةهداسُت (70)
 . العياق )اترتجم(

نص سيهويه يف طهعة بوالق: "يقول الرجل: أتاني رجل، يريد واحدًا يف العدد ال اثىنل فيقىال:    (71)
ما أتاك رجل، أي أتاك أكثر من ذلك، أو يقول أتاني رجل ال امرأة فيقال: ما أتاك رجىل، أي  
امرأة أتتك. ويقول: أتاني اليوم رجل، أي يف قوته ونفاذه، فتقول: مىا أتىاك رجىل، أي، أتىاك     

 . )اترتجم( ضعفاء..."ال

)األصىوليل(  مج اتهىاع طريقىة سىيهويه؛  ذ      لفقهيف تعليله للجوء علنياء االهاحث ال نوافق لغة  (72)
 يقول: 

"Some centuries later the lawyers had to do the same for God, trying 

to penetrate his words to divine his purpose, which they could only do by 

assuming that he spoke to his servants in the same way as a rational 

human being would under normal circumstances".  

عقالني؛ لىذلك رأينىا   النعان اإل مثلال ميكن يف العقيدة اإلسالمية القول أن اهلل خياطب عهاده 
  فاظه )اترتجم(.أن ننقل مراد الهاحث هنا بعيًدا عن التقيد بأل

 )اترتجم(. 115ص ، علي يف نعخة الكتا  العربية ينظر (73)
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نص كالم سيهويه يف طهعة بوالق: "ومن ذلك قوله عز وجّل: )وال حيعنّب الىذين يهخلىون مبىا     (74)
آتاهم اهلل من فضله هو خريًا هلم(، كأنه قال: وال حيعنّب الذين يهخلون الُهخل هو خىريًا هلىم.   

 لهخل اجتزاء بعلم اتخاَطب بأنه الهخل، لذكره يهخلون".و  يذكر ا
 )اترتجم(.  74ص ، هي عند علي يف نعخة الكتا  العربية (75)
أي اتعلم اتكلف الذي باستطاعته فهم فحوى اخلطا  فهنًيا كامًلىا، وال ميكىن ذلىك  ال مىع      (76)

 .وجود العقل )اترتجم(

، وتلىك قضىية جدليىة يف القىديم واحلىديث      ومعنىاه بىل اللفىظ   طهيعية أي ليس هناك عالقة  (77)
 )اترتجم(. 

يريد الهاحث هنا اإلشارة  مج نص سيهويه حول عدم جناعة التفعىري بىاترادف عنىدما قىال "أال      (78)
ترى أن لو أن  نعانًا قال: ما معن  أيان فقلت مت ، كنت قىد أوضىحت. و ذا قىال مىا معنى       

ضح، شق عليىك أن جتىيء مبىا توضىح بىه الواضىح"       مت ، قلت يف أي زمان، فعألك عن الوا
 ( )اترتجم(.2/312)بوالق 

 . 14ينظر احلاشية رقم  (79)

    (.2003ينظر كارتر ) (80)
 عند القا لل بنظرية اإلهلام والتوفيق يف أصل نشأة اللغة )اترتجم(.  (81)
 2006 ،ينظىىر الفصىىل الثىىاني )الوضىىع واالسىىتعنيال( مىىن كتىىا  علىىي يف نعىىخته العربيىىة  (82)

 )اترتجم(. 
هذا اتثال من اتنيكن أنه حّور عنيًدا. القراءة الطهيعية للنيثىال: "رأيىت الرجىل الصىاً زيىًدا"،       (83)

لكن هذا اتثال جاء يف با  )أفعال القلو (، لذا )رأى( جيب أن تأخىذ مجلىة كاملىة )أصىلها     
 ا.  ا هلاتهتدأ واخلرب(: زيد الصاً؛ ليكون جزآها مفعوال أوال وثانًي

( الذي أحىال  اجلامع الصغري يف الفقهحمنيد بن احلعن، أحد علنياء الفقه األوا ل، وله كتا : ) (84)
 . عليه الهاحث. ينظر قا نية مراجع اتؤلف )اترتجم(
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فضِّل هنا وضع نص كالم سيهويه؛ ألن كالم اتؤلف ملهس؛ فقد أدخل رأيل خمتلفل لعىيهويه   (85)
ل قال سيهويه: "واعلم أنه ليس كل موضع جيوز فيىه التعظىيم   يف حكم واحد. الرأي األول ح

وال كل صفة حيعن أن يعظم بها، لو قلت مررت بعهداهلل أخيك صاحبس الثيىا  أو الهىزاز     
(. وسيهويه هنىا ينىاقش   1/251يكن هذا مما يعظم به الرجل عند الناس وال يفخم به" )بوالق 

ا الرأي الثاني فهو يلخصه النص الىذي اقتهعىناه   أم طرق العر  يف قطع الصفة عل  التعظيم.
 من الكتا  وجعلناه ترمجة لنص الهاحث:

still less praise a person in terms normally used of God, e.g. al-ḥamdu 

li-zaydin“praise be to Zayd!” 

"رمبىا تكىون هىذه    حول مقولة سيهويه يف آخر النص اتقتهس: "وكان عظينًيا" علق كىارتر بقولىه:    (86)
عدم ترمجة ذلك يف ات  حفاظىا على    وقد حهذ  العهارة من سيهويه أو من أحد شراح الكتا ".

 متاسكه )اترتجم(. 

اتثالل اتذكورين أن يلفت نظر القارئ  مج حرص سيهويه على  التىزام     يراديريد الهاحث من  (87)
قال: هىو مىين معقىد اإلزار، فىأجرى     طرق العر  يف استعنياهلا لكالمها. وهنا نص سيهويه: "و

هذا جمرى قولك: هو مين مكان العارية، وذلك ألنها أماكن، ومعناها هو مين يف اتكان الىذي  
يقعد فيه الضرباء، ويف اتكان الذي نيط به الثريا، وباتكان الذي ينزل به الولد، وأنىت مىين يف   

يىه اإلزار، فإمنىا أراد هىذا اتعنى  ولكنىه      اتكان الذي تقعد فيه القابلة، وباتكان الذي يعقد عل
حذف الكالم. وجاز ذلك كنيا جاز دخلت الهيت وذههىت الشىأم؛ ألنهىا أمىاكن و ن   تكىن      
كاتكان. وليس جيوز هذا يف كل شيء، لو قلىت: هىو مىين جملعىك أو متكىأ زيىد، أو مىربط        

 (. 1/206 ا" )بوالقالعر ، وأجز منه ما أجازوالفرس،   جيز. فاستعنيل من هذا ما استعنيلت 

 .2006 ينظر الفصل اخلامس )طرق الداللة( من كتا  علي يف نعخته العربية، (88)

 (how condescending!)علق كارتر بعد ذكر العهب األول بقوله متعجًهىا بىل قوسىل:     (89)
ا يف تهعيط متأخري النحاة حنو سيهويه ألغراض تعلينيية؛ مما قتل مى أي، "يا له من تنازل" منتقًدا 

  الكتا  من فكر حنوي را د )ينظر النقطة اخلامعة يف احلديث عن أهنيية الهحث اترتجم(.
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  )اترتجم(. 30-27: 2006، العربية تهعلي يف نعخكتا   حول هذه النقاط التعع، ينظر (90)

  وما بعدها. 100ص اترجع العابق، ، ينظر اتهادئتزيد شرح حول هذه  (91)

(، يعين كارتر بكالمه، هنا،كيس فرستيغ، الذي يرى تأثر 36يف اهلامش رقم ) كنيا وّضح سابًقا (92)
   النحو العربي بفكر أجنيب.
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