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 أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 لدى مفسري القرآن الكريم

 البحث ملخص

يتناول البحث يف ميدانه الدرسي أبرز كتب التفسري ذات الطابع اللغوي ابتداًء 
من تفسري الطربي وانتهاًء بتفسري البحر احمليط ألبي حيان، مراعًيا يف عرضه أهم 
اآلراء والتسلسل التارخيي يف التناول والعرض واحملاكمة، مستفيًدا يف إجراءاته 

 اسات اللغوية واللسانية عامة.التحليلة من الدر

والسياق  ،يبدأ البحث بتحديد ألبرز املفاهيم اليت ينبين عليها مثل: السياق
 اخلارجي،  ومكونات السياق اخلارجي، والداللة الرتكيبية.

ويدرس البحث مؤثرات املعطيات السياقية اخلارجية يف توجيه الداللة 
املصاحبة لنزول القرآن الكريم، مثل سبب  الرتكيبية؛ فيبدأ مبعطيات السياق اخلارجي

النزول، ومكان النزول وزمانه. ثم يتناول بعد ذلك عناصر السياق اخلارجي األخرى، 
مثل احلديث النبوي الشريف، واملعطيات التارخيية واالجتماعية، وسنن العرب يف 

املكونات كالمها، والقاعدة النحوية، وآراء السابقني. ويقف عند تعامل املتلقي مع 
السياقية والسيما اخلارجية، وكيفية توظيفه لتلك املعطيات يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 والتأويل الذي يرومه.

 هـ22/2/0415وُقبل للنشر يف                                                 هـ    2/02/0414ورد البحث يف 
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يدرس البحث تلك املؤثرات السياقية، لريى كيف تسهم يف داللة عنصر تركييب 
معني، سواٌء أكان األمر على مستوى اجلملة، اليت تعد جزًءا من مكونات النسيج 

نصي، أم كان على مستوى النص، مثل حتديد املعنى لبعض اإلحاالت النصية، ال
 كداللة الضمري العائد، أو االسم املوصول، أو اسم اإلشارة، أو معاني األساليب

 ...إخل..

ويف اخلتام خيلص البحث إىل مجلة مـن النتـائج، منهـا أن املفسـرين قـد راعـوا       
وأن تلـك املعطيـات قـد أثـرت يف توجيـه      معطيات السياق اخلارجي مبظاهرها كافة، 

الداللة الرتكيبية، وكانت متتزج مع املعطيات األخرى، وأن املفسرين اختلفوا يف كيفية 
 التعامل مع تلك املعطيات انتقاًء وإقصاًء، عند تشكل املعنى يف أذهانهم.
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The impact of the external context in directing syntactic 

meaning in interpreters Quran 

Dr. Mahmoud Hassan Al-Jassim  

 Qatar University - College of Arts and Sciences 

Department of Arabic Language 

ABSTRACT 

In his field of study, this research addresses the most famous 

exegesis which has a linguistic character, starting with on the book 

of Tabari 's exegesis , and ending with that of Abu Hayyan entitled 

Al -Bahr Al- Muhit . We have considered in this paper the most 

important opinions, and their diachronic , based on linguistic 

studies in general. 

The research begins by specifying the important concepts on 

which it is based, such as context, the external environment, the 

components of the external environment and the syntactic meaning. 

This research investigates the effects of external contextual 

data in directing syntactic meaning , thus it starts with external 

contextual data that accompanied the revelation of the Qur'an , such 

as the reasons, the place or time , i.e. it focuses on the effect of 

these data on the direction of the syntactic meaning of the text  .  
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Then , the research addresses the other elements of the 

external environment such as the prophetic tradition and the 

historical and social data and discursive ways of Arab and 

grammatical rules and the opinions of the ancients. 

The research focuses on how the receiver processes contextual 

components, in particular external, and how it uses this data in the 

direction of the syntactic meaning and interpretation that it seeks to 

do. 

This research examines the contextual effects to see how they 

participate in the meaning of a specific syntax element, whether at 

the sentence level, which is considered as a component of the text, 

or at the textual level, as the accuracy of the meaning of certain 

textual references as the pronoun or relative or code or the sense of 

style etc. . 

Finally, the research results in a set of results , among which 

is that the exegetists  have considered external contextual data in all 

its forms , and these data have influenced the direction of the 

syntactic meaning, and these data are mixed with other data , so 

that the exegeses have differed in the processing of such data  .  
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 ةـــمقدم

تتمثل ، بات من املسلم به أن العناصر اليت تشكل املعنى النصي متنوعة
العناصر  فقد يلجأ املفسر إىلمبعطيات لغوية وبأخرى خارجة عن التشكيل اللغوي، 

ية السابقة والالحقة للعنصر احمللل، وتتجلى املكونات اللغو اليت تشكل الكالم مثل
هذه املكّونات يف اإلجراءات التحليلية لدى املفسر، بوحدات داللية يفرزها الكالم 
السابق أو الالحق  أو جزء منه، مقطًعا أو عبارة أو لفًظا، كما تتجلى بصورة اجلوانب 

معطيات خارجية، مثل  إىلاملفسر  قد يلجأ كذلك النحوية والصرفية وداللة املفردات.
أسباب النزول واألعراف والتقاليد، واجلوانب االجتماعية والتارخيية والثقافية 
والزمان واملكان، أي: إىل كل ما حييط باحلدث اللغوي من معطيات خارجية غري 

وقد بات يطلق يف  .لغوية تؤثر يف معناه، وهو ما يعرف باملقام أو السياق اخلارجي
 "السياق". ية على هذه العناصر اخلارجية واللغوية جمتمعة مصطلحالدراسات اللسان

وال خيفى على الباحث أن العناصر غري اللغوية احمليطة بالنص القرآني تسهم 
احلديث و ،وزمانه همثل سبب النزول، ومكان إسهاًما فعااًل يف تشكل املعنى، وذلك

هنا جاء هذا البحث ليسلط . من النبوي الشريف، واملعطيات التارخيية واالجتماعية
 الضوء على عناصر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية لدى املفسرين.

يتناول البحث يف ميدانه الدرسي أبرز كتب التفسري ذات الطابع اللغوي ابتداًء 
من تفسري الطربي وانتهاًء بتفسري البحر احمليط ألبي حيان، مراعًيا يف عرضه أهم 

سلسل التارخيي يف التناول والعرض واحملاكمة، مستفيًدا يف إجراءاته اآلراء والت
يبدأ بتحديد ألبرز املفاهيم اليت ينبين و التحليلة من الدراسات اللغوية واللسانية عامة.

ومكونات السياق اخلارجي، والداللة  والسياق اخلارجي، ،مثل: السياق عليها
السياقية اخلارجية يف توجيه الداللة ويدرس البحث مؤثرات املعطيات  الرتكيبية.



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          01

الرتكيبية؛ لريى كيف تسهم يف داللة عنصر تركييب معني، سواٌء أكان األمر على 
مستوى اجلملة، اليت تعد جزًءا من مكونات النسيج النصي، أم كان على مستوى 
النص، مثل حتديد املعنى لبعض اإلحاالت النصية، كداللة الضمري العائد، أو االسم 

 وصول، أو اسم اإلشارة، أو معاني األساليب....إخل.امل

ويف اخلتام خيلص البحث إىل مجلة من النتائج، منها أن املفسرين قد راعوا 
معطيات السياق اخلارجي مبظاهرها كافة، وأن تلك املعطيات قد أثرت يف توجيه 

لفوا يف كيفية الداللة الرتكيبية، وكانت متتزج مع املعطيات األخرى، وأن املفسرين اخت
 التعامل مع تلك املعطيات انتقاًء وإقصاًء، عند تشكل املعنى يف أذهانهم.

 ل:ــــاملدخ

والداللة الرتكيبية، ونذكر  ،والسياق اخلارجي ،نتناول يف املدخل مفهوم السياق
 ئه.وكيفية بنا ،لنحدد املقصود بالعنوان الذي ينبين عليه البحث ،أبرز اخلطوات املنهجية املتبعة

 املفهوم:  -أ

يعود لفظ "سياق" إىل املادة املعجمية "س و ق"، وإذا تأملنا يف استعمال العرب 
اليومي للكلمات املأخوذة من هذه املادة وجدنا أن قسًما منها له صلة كبرية بداللة 
اللفظ "سياق" الشائعة اليوم يف حياتنا الثقافية، إذ قالوا عن الشخص الذي يواجه 

بنفسه سياًقا، إذا نزع بها عند املوت، والسياق نزع الروح، فاملوت إذا املوت: ساق 
انتزع الروح: يسوق سياًقا، أي: ينزع األرواح نزًعا، فكأنه يدفع األرواح بعضها إثر 
بعض عندما ينزعها، والسيِّق من السحاب عندهم: الذي تسوقه الريح، وليس فيه 

 ء، أو دفع بعضها إثر بعض. مطر. ونلحظ فيما سبق داللة انتزاع األشيا
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وقد تستعمل بعض األلفاظ املأخوذة من مادة "س و ق" لتفيد التتابع والتوالي، 
إذ قالوا: ولدت فالنة ثالثة بنني على ساق واحد، أي: بعضهم على إثر بعض، ليس 
بينهم جارية، وولد لفالن ثالثة أوالد ساًقا على ساق، واملقصود واحٌد يف إثر واحد، 

أيًضا: السيِّقة: ما استيق من الدواب. ولعل كلمة السُّوق بداللتها املعهودة  وقالوا
أخذت من هذا املعنى، ملا يساق إليها من البضائع. وقيل: إن الّساق مّسيت بذلك، 
 ألن املاشي ينساق عليها، وإّن السويق مسي سويًقا، النسياقه يف احللق من غري مضغ. 

ن املادة املذكورة للداللة على التدافع ورمبا استعملوا بعض الكلمات م
والتتابع، فعن انتظام دواّبهم قالوا: تساوقت اإلبل تساوًقا إذا تتابعت، وتساوقت 
الغنم إذا تزامحت يف سريها.  ولعلهم من معنى التوالي ودفع األشياء بعضها إثر بعض 

قدَّم مهًرا  يتدافع ، فكأن اإلبل أو الدراهم اليت ُت(1)أطلقوا على املهر لفظ "السياق"
 املهر.  صاحبها دفًعا بعضها يف إثر بعض ملن يقّدم له  ويتواىل بعضها إثر بعض، أو يدفعها

وتتوسع الداللة يف ميادين احلياة، ليقال عن التابع الذي ينقاد ويتبع غريه من 
 .(2)الناس: املنساق

ذهين، إذ ويبدو أن الداللة تطورت باالنتقال إىل جماالت أخرى ذات طابع 
 . (3)تنعت العرب من جييد صوغ الكالم، ويسلسله بأنه يسوق احلديث أحسن سياق

وقد ظهر من خالل هذه الدالالت يف امليادين املختلفة من حياة العرب أن لفظ 
"السياق" يدل على التتابع والتوالي واالتصال والتسلسل عن طريق دفع شيء يف إثر 

 .(4)صاله به، واقتفائه أثره على نسق واحدشيء، أو حلوق شيء لشيء آخر، وات

هـ( أول من 214)ت  وإذا تأملنا يف جهود القدامى تبني لنا أن اإلمام الشافعي
صرح بلفظ "السياق" يف معرض التحليل النّصي، وذلك عندما عقد يف رسالته يف علم 



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          02

الشافعي حتت . واملتأّمل ملا قام به (5)أصول الفقه "باب الصنف الذي يبني سياقه معناه"
العنوان الذي وضعه يلحظ أنه يريد ما حييط بالعنصر اللغوي من مؤثرات تسهم يف 

 .(1)حتديد معناه. ثم شاع اللفظ لدى القدامى بهذا املفهوم

ويظهر أن القدامى مل يعّرفوا لفظ "السياق" تعريًفا اصطالحًيا، وكأن كثرة تداوله  
افعي جعلهم ال يفكرون بوضع تعريف له. لدى الدارسني باملفهوم الذي استعمله الش

أو يكون استعماهلم ملصطلحات مرادفة له كالقرينة واحلال واملقام وداللة الكالم 
 .(7)أسهمت يف صرف النظر عن حّده  بتعريف

وال نريد أن نتوسع يف احلديث عما ذكر مراًرا، فقد خلص بعض املعاصرين إىل 
يف ثالث نقاط: األوىل: أنه مقصود املتكلم أن مفهوم لفظ سياق لدى القدامى ينحصر 

من إيراد الكالم، الثانية: أنه الظروف واملواقف واألحداث اليت قيل النص بشأنها، 
الثالثة: أنه ما يعرف بالسياق اللغوي، ويشمل العناصر اللغوية السابقة للكالم أو 

 .(2)اللفظ والعناصر اللغوية الالحقة له

لحات استعملت قدمًيا أو حديًثا، وأريد بها ما حييط ويبدو للمتتبع أن مثة مصط
بالكالم أو اللفظ من معطيات غري لغوية تسهم يف تشكل معناه، من أبرزها: املقام، 

. وقد ارتضينا أن نطلق على هذه املعطيات احمليطة (9)والسياق اخلارجي، واحلال
. (01)الباحثنيباحلدث اللغوي مصطلح "السياق اخلارجي"، موافقني بذلك قسم من 

وعليه فالسياق اخلارجي يشمل احلال أو املناسبة، ومجيع الناس املشاركني يف معنى 
الكالم، من حيث اجلنس والعمر واأللفة والرتبية واالنتماء االجتماعي والثقايف 
واملهين واإلحياءات واإلشارات العضوية غري اللغوية اليت تصدر عنهم، والعادات 

لقوانني والعالقات االجتماعية والسياسية والدينية والتارخيية والتقاليد والقيم وا
كذلك يشـمل الظروف الزمانية واملكانية اليت يؤّدى بها احلدث  ،والفكرية كلها
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. إذن كّل ما هو (00)اللغوي وتؤّثر فيه، واألمور األخرى مما يؤثر يف الكالم ويف مراده
املتلّقي يدخل ضمن مفهوم السياق خارجي حييط باللفظ ويسهم يف تشكل املعنى عند 

اخلارجي، وعلى ذلك فالسياق اخلارجي للنص القرآني يتجلى بأسباب النزول واملكي 
واملدني وقوانني العرب يف كالمها وحياتها وعاداتها، وأخبار األمم السالفة، وآراء 

ة العلماء السابقني، وأفعال الرسوال الكريم وأقواله، وغري ذلك من معطيات خارجي
 غري لغوية أسهمت يف فهم النص القرآني وحتديد معانيه.  

أما الداللة الرتكيبية فيتضح املقصود بها عندما نتأمل الداللة الكلية أو املعنى 
الكلي للنص بالنظر إىل جوانبه كافة، فإذا تأملنا يف تشكل معنى نص ما وجدنا أنه 

دد بداللة مقصودة لذاتها إذا كان يتعدد ويتلّون إذا كان النص ذا بناء فين، وأنه يتح
النص ذا مسة علمية. ومن حيث املساحة أو احلجم فله مستويات متنوعة، فقد متتد 
املساحة للمعنى احملدد لدى املتلقي لتشمل مقولة النص، أو تقتصر على فكرة فرعية 
على مستوى مقطع من املقاطع النصية املشّكلة للنص، أو على مستوى عبارة ما مما 

شكل النص أو املقاطع، ورمبا اقتصرت تلك املساحة على مفردة واحدة، وذلك عند ي
النظر يف داللتها اليت حيددها السياق، أو تقتصر على معنى حنوي معني، مثل معنى أداة 
ما. وقد تكون لتجليات املعنى أبعاد أخرى خمتلفة، اجتماعية ونفسية وفكرية وغريها، 

حيث الوضوح والغموض ختتلف جتليات املعنى يف حبسب التأويل والتلقي. ومن 
األذهان، فقد تتجلى املعاني يف ذهن املتلقي بأنصع حاالتها، وقد يفهمها غائمة 
أحياًنا، أو يفهم شيًئا منها وتفوته أشياء، وهو أمر خيضع لطبيعة املتلقي وتفاعله مع 

تعدد والتنوع فقد النص، وذلك حبسب تكوينه وثقافته وانتباهه وتركيزه. ومن حيث ال
يتلون املعنى، ويعود ذلك إىل طبيعة النص الغنية مبكوناتها من جهة، وإىل طبيعة 
املتلقي من حيث التكوين الفطري واملكتسب من جهة أخرى. وكما ذكرنا ميكن 
تلمس الداللة الرتكيبية عندما يتعلق املعنى جبانب تركييب معني، مثل معنى املوقع 
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نظام الرتكييب، كاحلالية أو الوصفية أو االستئناف أو االعرتاض، الذي تشغله عناصر ال
أو حتديد املعنى ألداة من األدوات، أو ألسلوب من األساليب كالشرط أو الطلب، أو 
حتديد معنى العائد، مثل الضمائر وأمساء األشارة واألمساء املوصولة، من بني 

 ل النظام الرتكييب لنص ما.  الروابط النصية، أو غري ذلك من قضايا تركيبية تشّك

 اخلطوات املنهجية: -ب

فقد قسمنا عناصر السياق اخلارجي يف العرض أما طبيعة الدراسة واملعاجلة 
حبسب ما اعتمد عليها املفسرون، وكنا نسوق األمثلة املناسبة لكلٍّ منها، ونقف عند 

ه الداللة لدى كيفية تضافر العنصر السياقي مع املعطيات النصية األخرى يف توجي
املفسر يف تلك األمثل املدروسة. واقتضت طبيعة البحث أن نوجز ما استطعنا، ففي 
الغالب كنا نكتفي مبثال واحد للتمثيل للفكرة السياقية اليت نذكرها، وقد اقتضى 
العمل أن نتوسع يف فكرة املتلقي الذي يفسر النص، لنبني كيف يوظف معطيات 

ات النصية عامة، من حيث االنتقاء واألهمية أو اإلهمال السياق اخلارجي مع املعطي
 واالستبعاد للوصول إىل  معنى ما.

والبد من أن ننّوه إىل أّن الشواهد واألمثلة اليت ُتعرض حتت العنوانات كانت 
انتقائية الستجالء الفكرة فقط، وإذا كان يف املثال أكثر من رأي ملفسرين خمتلفني فإننا 

تارخيي يف التناول وعرض اآلراء، فنبدأ من األقدم ثم الذي يليه نراعي التسلسل ال
وهكذا. ومل يكن من منهج البحث الوقوف عند األوجه النحوية وحماكمتها يف ضوء 
األصول النحوية النظرية للوصول إىل األقوى، بل الغاية هي استجالء السياق 

ه مع املعطيات النصية اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية لديهم، وكيفية توظيف
 األخرى، للوصول إىل املعنى الذي يقتنع به املفسر، وميس اجلانب الرتكييب.   
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وقد اقتصرنا يف امليدان الدرسي على التفاسـري ذات الطـابع اللغـوي والسـيما     
هـــ(، 101النحــوي، وهــي تعــود إىل مفســرين مشــهورين، مثــل: الطــربي)ت      

هــ(،  101(، والفخـر الـرازي)ت  هــ 541هــ(، وابـن عطيـة)ت   512والزخمشري)ت
فهـؤالء ميثلـون صـورة وافيـة      هـ(.742هـ(، وأبو حيان النحوي )ت170والقرطيب)

 لطبيعة  الظاهرة اليت ندرسها نظًرا للجهود اللغوية اليت حتتويها تفاسريهم.  

 رض:ـــالع

إذا نظرنا يف جهود املفسرين عندما حيددون املعنى جند أنهم راعوا املالبسات 
طة بالنص القرآني جبوانبها كافة عند حتديد املعنى واألحكام التفسريية، مثلما احملي

راعوا مكونات السياق اللغوي، فقد استندوا إىل أسباب النزول، والعادات 
االجتماعية، وقوانني العرب يف كالمها، وقواعد العربية اجملّردة مبقوالت نظرية، 

ريم وأفعاله، وآراء العلماء السابقني، مثل وأخبار األمم السالفة، وأقوال الرسول الك
الصحابة وغريهم. ومن حيث الزمان واملكان أخذوا مسألة املكي واملدني والناسخ 
واملنسوخ باحلسبان، وعلى ذلك فقد أسهم السياق اخلارجي يف حتديد املعاني للعناصر 

 الرتكيبية لديهم بصورة وافية دقيقة. 

اق اخلارجي اليت أسهمت يف توجيه الداللة وميكن أن ننظر إىل مكونات السي
الرتكيبية لدى املفسرين وفًقا لآلتي: أسباب النزول، ومكان النزول وزمانه، واحلديث 
الشريف )أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله(، واملعطيات االجتماعية 

كما ننظر يف  والتارخيية، وآراء السابقني، وسنن العرب يف كالمها، والقواعد النحوية،
توظيف املتلقي لتلك املعطيات، عندما يؤّول النص ويستعني بالسياق اخلارجي يف 

 توجيه الداللة الرتكيبية واملعنى النصي عامة. 
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 أسباب النزول:-1

أثرت أسباب النزول يف توجيه الداللة القرآنية عامة، ومن مجلة ما أثرت به 
ثرة، إليك مثًلا حتديد الضمري يف قوله توجيه داللة الرتاكيب، وكان ذلك بكثرة كا

. يذكر أبو 2 - ١اإلخالص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ چ 
هـ( أّن الضمري "هو" حيتمل وجهني، األول أن يكون ضمري الشـأن: 101البقاء)ت

والتأويل: قل: األمر أو الشأن اهلل أحد، فيكون الضمري للشأن، يف موضع املبتدأ، و"اهلل 
بتدأ وخرب يف موضع اخلرب لـ "هو". ثم يعتمد أبو البقاء على سبب نزول أحد" مجلة من م

اآلية ليضيف فهًما جديًدا، إذ يرى أنه جيوز أن يكون "هو" جواًبا  لسؤال مقدَّر، أي: 
املسؤول عنه "هو"، ألّن الكّفار قالوا للرسول صلى اهلل عليه وسلم: أربُّك من حناٍس أم 

ة بياًنا وتوضيًحا، وجاء  الضمري "هو" مبعنى املسؤول من ذهب؟ فنزلت اآلية الكرمي
عنه، والتأويل: قل ربي اهلل أحد، وعليه يكون الضمري "هو" يف موضع املبتدأ املسؤول 
عنه، ولفظ اجلاللة "اهلل" خرًبا، و"أحد" إما أن يكون بدًلا من لفظ اجلاللة، أو خرًبا ملبتدأ 

 .(02)ن الضمري "هو"، و"أحد" اخلربحمذوف، أو أن نعرب لفظ اجلاللة بدًلا م

ورمبا اعتمد املفسر على سبب النزول ليحدد الداللة ألكثر من عنصر تركييب 
ورد يف اآلية، مثل الروابط النصية، وبعض الظروف املبهمة و"ال" التعريف. إليك مثًلا 

ُروا اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر حتليل قوله تعاىل: "ُثمَّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأَفاَض النَّاُس َواْسَتْغِف
[. اختلف املفسرون يف حتديد املخاطبني بقوله تعاىل "أفيضوا،  099َرِحيٌم"]البقرة:

استغفروا"، كما اختلفوا يف حتديد املكان الذي يدل عليه الظرف "حيث"، واختلفوا أيًضا 
ويقصد احلق أناًسا يف داللة العنصر الرتكييب "ال" التعريف يف "الناس" فهل هي للعهد 

 معينني، أم هي للجنس واملقصود عامة الناس. 
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هـ( رضي اهلل عنها أن 52يذكر الطربي آراء بعض الصحابة، فعن عائشة)ت
املخاطب باإلفاضة من حيث أفاض الناس هم قريش ومن ولدته قريش، وكانوا 

وهي اليت  . أمروا يف اإلسالم أن يفيضوا من عرفات،(01)يسمون يف اجلاهلية احُلْمس
أفاض منها سائر الناس غري احُلْمس. وذلك أنهم كانوا يقولون: ال خنرج من احلرم. 
فكانوا ال يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم اهلل بالوقوف معهم، وعلى 
ذلك يتحدد معنى الضمري املخاطب، واملقصود قريش ومن ولدته قريش، ومكان 

هي "عرفات"، و"ال" يف "الناس" جنسية لالستغراق  اإلفاضة "حيث" يدل على بقعة معينة
هـ( أن اخلطاب للمسلمني مجيًعا، وأن "حيث" 015)ت ونقل عن الضحاك "سائر الناس".

تدل على املزدلفة، ويقصد بـ"الناس" إبراهيم اخلليل عليه السالم، فتكون "ال" للعهد 
 الذهين. 

تمًدا على دليل من ويرجح الطربي رأي السيدة عائشة رضي اهلل عنها، مع
السياق اخلارجي )آراء السابقني املتمثل باإلمجاع(، لريد على دليل من معطيات السياق 
اخلارجي )الشعائر الدينية(، إذ يقول: "ولوال إمجاع من وصفت إمجاعه على أن ذلك 
تأويله. لقلت: أوىل التأويلني بتأويل اآلية ما قاله الضحاك من أن اهلل عنى بقوله: "من 
حيث أفاض الناس"، من حيث أفاض إبراهيم، ألن اإلفاضة من عرفات ال شك أنها 
قبل اإلفاضة من مجع، وقبل وجوب الذكر عند املشعر احلرام. وإذ كان ذلك ال شك 
كذلك، وكان اهلل عز وجل إمنا أمر باإلفاضة من املوضع الذي أفاض منه الناس، بعد 

ه بذكره عند املشعر احلرام، ثم قال بعد انقضاء ذكر اإلفاضة من عرفات، وبعد أمر
ذلك: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس"  كان معلوًما بذلك أنه مل يأمر باإلفاضة إال 
من املوضع الذي مل يفيضوا منه، دون املوضع الذي قد أفاضوا منه، وكان املوضع 

ه". فإذ الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت اإلفاضة منه، ال وجه ألن يقال: "أفض من
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كان ال وجه لذلك، وكان غري جائز أن يأمر اهلل جل وعز بأمر ال معنى له، كانت بينة 
صحة ما قاله من التأويل يف ذلك، وفساد ما خالفه، لوال اإلمجاع الذي وصفناه، 

 .(04)وتظاهر األخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل"

مبعنى الواحد "إبراهيم" مبعطيات السياق ويوّجه الطربي جميء اجلماعة "الناس" 
اخلارجي املتمثلة بقوانني العرب يف كالمها، إذ  يقول: "فإن قال لنا قائل: وكيف جيوز 
أن يكون ذلك معناه، والناس مجاعة، وإبراهيم صلى اهلل عليه وسلم واحد، واهلل 

عل ذلك تعاىل ذكره يقول: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس"؟ قيل: إن العرب تف

ېئ  ېئ  چ  وجل:كثريا، فتدل بذكر اجلماعة على الواحد. ومن ذلك قول اهلل عز 

 -والذي قال ذلك واحد، وهو 071آل عمران:  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی 
نعيم بن مسعود األشجعي. ومنه قول اهلل  -فيما تظاهرت به الرواية من أهل السري

قيل: عنى بذلك  50املؤمنون:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ  عز وجل:
 .(05)النيب صلى اهلل عليه وسلم، ونظائر ذلك يف كالم العرب أكثر من أن حتصى"

 الزمان واملكان )املكي واملدني(: -2

من املسلم به أن كًلا من الزمان واملكان اللذين يروى أو يقال بهما النص  
ين قد استعانوا يسهمان يف تشكل معناه، وإذا تأملنا يف كتب التفسري جند أن املفسر

أحياًنا مبعطيات الزمان واملكان يف توجيه الداللة، وانعكس ذلك على داللة العناصر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  الرتكيبية، إليك مثًلا حتديد املعنى لــ "ما حرم عليكم" يف قوله

األنعام:  چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ     
أن املقصود من الرتكيب السابق هو قوله تعاىل يف أول  . يرى معظم املفسرين009
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٣املائدة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  سورة املائدة:
.  بيد أن قسًما (16) 

منهم يرى خالف ذلك، فقد ذهب الفخر الرازي إىل أن يف هذا التوجيه إشكاًلا، وقد 
هو أن سورة استعان فيما ذهب إليه مبعطيات املكان والزمان، يقول: "وفيه إشكال و

األنعام مكية وسورة املائدة مدنية وهي آخر ما أنزل اهلل باملدينة وقوله ]تعاىل[: "وقد 
فّصل" يقتضي أن يكون ذلك املفصل مقّدًما على هذا اجململ، واملدني متأخر عن املكي  

ڳ   چ واملـتأخر ميتنع كونه متقدًما بل األوىل أن يقال: املراد قوله ]تعاىل[ بعد هذه اآلية

وهذه اآلية وإن مذكورة  ١٤١األنعام:  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
بعد هذه اآلية بقليل إال أن هذا القدر من التأخري ال مينع أن يكون هو املراد واهلل 

 . (17)أعلم"

ثم يتابعه القرطيب مستبعًدا أن حييل القرآن الكريم إىل آية مل تنزل بعد، ولكنه 
أي: أن  السابق تأويًلا، وهو أن يكون  املاضي مبعنى املستقبل، يستدرك ليجد للرأي

الفعل "يفّصل" وبذلك جيوز الرأي اآلخر ويزول  يكون الفعل "فّصل" مبعنى
 . (02)اإلشكال

 احلديث النبوي الشريف: -3

تعد السنة النبوية الشريفة قوًلا أو فعًلا مصدًرا مهًما للتشريع، فهي املصدر 
لقرآني الستنباط األحكام الفقهية وفهمها، وقد أدرجناها ضمن الثاني بعد النص ا

السياق اخلارجي ال اللغوي، ألنها ليست جزًءا من التشكيل اللغوي للقرآن الكريم، 
وألن جزًءا منها يتمثل بأفعال الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم. وقد استعان بها 

داللة الرتكيبية، عندما أرادوا أن يبينوا املفسرون من بني املعطيات اخلارجية يف توجيه ال
معاني التشكيل اللغوي للقرآن الكريم، من ذلك مثًلا حتديدهم ملعنى األداة "إىل" يف 
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ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ٹ چ قوله

. اختلف املفسرون يف ١2آل عمران:  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ
ربي إىل أنها مبعنى "مع"، واعتمد على قوانني العرب يف حتديد معنى "إىل"، فقد ذهب الط

كالمها، إذ ذكر أن العرب تستعمل "إىل" مبعنى "مع"، إذا ضموا الشيء إىل غريه، ثم 
مبعنى:  (09)أرادوا اخلرب عنهما بضم أحدهما إىل اآلخر، فتقول:"الذود إىل الذود إبل.

 . (21)إذا ضممَت الذود إىل الذود صارت إبًلا

من ابن عطية أن األداة "إىل" على بابها النتهاء الغاية، وهي حتتمل معنيني: ويفهم 
األول انتهاء الغاية، على تأويل: من ينصرني يف السبيل إىل اهلل؟ والثاني بتأويل حيتاج 
إىل تأمل، لتلمس الغاية فيه، وهو: من يضيف نصرته إىل نصرة اهلل لي؟ فيكون مبنزلة 

. ويعقب على  ذلك ابن عطية بأن هذا 2النساء:  چ  ڃ   چ  چ  چ  چچ   قوله:
التأويل فيه معنى الغاية، إذ يرى أنك إذا تأملتها وجدت فيها معنى الغاية، ألنها 

 .(20)تضمنت إضافة شيء إىل شيء

ويضيف الفخر الرازي مستعيًنا مبعطيات السياق اخلارجي املتمثلة باحلديث 
يف معنى األداة، ومن أهم ما ذكر أن تكون  النبوي الشريف، إذ يذكر أن مثة وجوًها

النتهاء الغاية، والتأويل: من أنصاري حال ذهابي أو التجائي إىل اهلل، أو: من أنصاري 
إىل أن أبني، أو أظهر أمر اهلل تعاىل، والثاني أن تكون للمعية وقال به أكثر أهل اللغة. 

ى أن من ذلك قوله تعاىل: ثم يعتمد الرازي على شواهد منها احلديث النبوي، إذ ير

، أي: معها، و: "الذود إىل الذود إبل"، أي: مع 2النساء:  چڃ   چ  چ  چ  چ  چ 
الذود،  ثم يضيف الرازي تأويًلا آخر يفيد انتهاء الغاية، وهو أن يكون املعنى من 
أنصاري فيما يكون قربة إىل اهلل، ويف احلديث أن الرسول الكريم صلى اهلل عليه 
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، أي: تقرًبا إليك. ويقول الرجل (22)ن يقول إذا ضّحى: "الّلهم منك وإليك.وسلم كا
لغريه عند دعائه إياه: إلّي، أي: انضّم إلّي، فكذا ههنا املعنى من أنصاري فيما يكون 

. ونلحظ كيف استعان الرازي باحلديث النبوي يف توجيه الداللة (21)قربة إىل اهلل تعاىل
 الرتكيبية.

يف االعتماد على أفعال الرسول صلى اهلل عليه وسلم، إليك  وال خيتلف األمر

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ چ  مثًلا حتليل قوله

 ٨٧األعراف:  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ     
. اختلف املفسرون يف حتديد املخاطب يف اآلية الكرمية،  فقد ذكر الطربي أن ٨٧ -

وهم أحياء، ألن اآلية تتحدث عن حال خروج صاحل عليه  املخاطبني من قوم صاحل
السالم من بني قومه الذين عتوا على ربهم حني أراد اهلل إحالل عقوبته بهم، فتوجه 
إليهم صاحل خياطبهم بأنه أبلغهم رسالة ربه، وأّدى إليهم ما أمره اهلل بأدائه إليهم، 

 . (24)ونصح هلم، ولكنهم ال حيبون الناصحني هلم يف اهلل

ورأى كل من الزخمشري وأبو حيان وابن كثري أن اخلطاب موجه إىل 
، ويعلل الزخمشري هذا الرأي بأن الرجل قد خياطب صاحبه مبثل هذا (25)األموات

القول، وهو ميت، وكان قد نصحه حيًّا، فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه يف التهلكة، 
فلم تقبل مّني؟ أما قوله تعاىل:  كأن يقول له مثًلا: يا أخي، كم نصحتك وكم قلت لك

 . (21)"َولِكْن ال ُتِحبُّوَن النَّاِصِحنَي" فهو من باب حكاية احلال املاضية

ويضيف ابن عطية فهًما آخر جييز الرأيني السابقني، إذ يذهب إىل أن اخلطاب 
لقوم صاحل، وجيوز أن يكون قد خاطبهم وهم أحياء وقت عقرهم الناقة، كما جيوز 

قد خاطبهم وهم أموات، ثم يضيف مستعيًنا باحلديث النبوي الشريف أن يكون 
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املتمثل خبطاب الرسول الكريم لقتلى الكفار يف معركة بدر، فيذكر أن لفظ اآلية 
حيتمل أنه خاطبهم، وهم موتى تفجًعا عليهم، كما خاطب رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 . (27)وسلم أهل قليب بدر

خاًصا، معزًزا رأيه باحلديث النبوي، بعد أن يورد ويضيف الفخر الرازي فهًما 
مجلة من االحتماالت ويستبعدها، فيذكر أن صاحًلا عليه السالم خاطبهم بعد كونهم 
جامثني، كما أن نبينا عليه الصالة والسالم خاطب قتلى بدر. فقيل: تتكلم مع هؤالء 

. إًذا استند إىل (22)واب"اجليف؟ فقال: "ما أنتم بأمسَع منهم، لكنهم ال يقدرون على اجل
السياق اخلارجي املتمثل بفعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف توجيه الداللة 

 الرتكيبية.

 املعطيات التارخيية واالجتماعية:-4

ــة      ــات التارخيي ــة املعطي ــة الرتكيبي ــه الدالل ــرون يف توجي ــى املفس ــذلك راع ك

ٹ  ة، مـن ذلـك حتليـل قولـه    واالجتماعية املتعّلقة بالنّص، وهو أمر يواجهنا بكثـر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ   ٺٺ  

.  يعتمد املفسرون على العناصر املؤثرة يف تشـكل املعنـى   ١١٣البقرة:  چڦ  ڄ  
يف "اليهـود، النصـارى"   القرآني عند توجيه العناصر الرتكيبيـة، فعنـدما وقفـوا عنـد "ال"     

وجدوا أن مثة معطيات متعـددة  قـادت إىل تعـدد اآلراء يف تلقـي املعنـى، فقـد رأى       
بعضهم أنه من احملتمل حبسب معطيات املقام التارخيية أن املـراد عامـة اليهـود وعامـة     
النصارى، وهو إخبار عن األمم السـالفة الـيت كـّذبت بالرسـل وبالكتـب مـن قبـل،        

 لالستغراق العريف.  " جنسيةوبذلك تكون "ال
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ويستند آخرون إىل حادثة اجتماعية حدثت يف حضرة الرسول الكريم صلى  
اهلل عليه وسلم، ليوجهوا األداة وجهة أخرى، فقد قيل: إن املراد يهود املدينة 
ونصارى جنران، الذين متاروا عند الرسول صلى اهلل عليه وسلم وتساّبوا، فأنكرت 

يل، ونبّوة عيسى عليه السالم، وأنكرت نصارى جنران التوراة ونبّوة يهود املدينة اإلجن
موسى عليه السالم، وبذلك يتبني من معطيات العناصر احمليطة أن هذا األمر هو 

 حكاية حال يف زمن الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 

ويعتمد فريق ثالث على حادثة أخرى شبيهة بالسابقة، إذ قيل: إن املراد 
دهما من اليهود يقال له نافع بن حرملة، قال لنصارى جنران: لستم على رجالن، أح

شيء، واآلخر من نصارى جنران قال لليهود: لستم على شيء، فيكون قد ُنسب ذلك 
للجميع، حيث وقع من بعضهم، وهكذا ال خيتلف األمر عّما قبله، فهو حكاية حال 

ات السياق اخلارجي احلالية حاضرة، وبهذين التفسريين األخريين املرتبطني مبعطي
 الذهين.(29)تكون "ال" للعهد

ورمبا كان تعدد املعنى الذي يقود إىل تعدد يف التحليل النحوي ـ حصيلة 
لتفاعل معطيات السياق بنوعيها، معطيات السياق اخلارجي ومعطيات السياق 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ٹ ٹ چ .(11)اللغوي

. يرى بعضهم أن الضمري يف "قومه"  يعود على النيب موسى عليه ٧٣نس: يو چڑڑ  
هـ( املعطيات التارخيية اليت جتعل الضمري عائًدا 12السالم، وُتذَكر عن ابن عّباس)

على موسى عليه السالم، وهو أن يعقوب عليه السالم دخل مصر يف اثنني وسبعني 
ويعترب موسى عليه السالم من  شخًصا، فتوالدوا يف مصر حتى صاروا ستمئة ألف،

هؤالء القوم، وبذلك يعود الضمري يف "قومه" عليه. ويضيف أبو حيان معطيات السياق 
اللغوي، اليت جتعله يعود على موسى عليه السالم، وهي ألنه أقرب مذكور، وألنه 

 . (10)املتحدَّث عنه يف اآلية الكرمية
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إليه بعضهم،، وذلك بناء وحتتمل معطيات السياق اخلارجي وجًها آخر ذهب 
على الرواية التارخيية اليت تقول: آمن يف زمن موسى زوجة فرعون، وخازنه، وامرأة 
خازنه، وشباب من قومه، مما يدل على أن الضمري يف "قومه" يعود على "فرعون" ال على 
"موسى".  وعن ابن عطية أن معطيات السياق اللغوي اليت تؤّيد هذا الوجه هي ما تقدم 

 اآليات السابقة، من حماورة موسى عليه السالم لقوم فرعون، ورده عليهم وتوبيخه يف
. ومما سبق نرى أن كًلا من الوجهني اعتمد معطيات (12)هلم على قوهلم: "هذا سحر"

 السياق بنوعيه، اخلارجي والداخلي أو اللغوي.

 قوانني العرب يف كالمها:-5

مها معتمًدا على حتديد املعنى والداللة يأتي االحتكام إىل قوانني العرب يف كال
الرتكيبية، وعلى ذلك فهو جزء مما حييط باحلدث اللغوي ويسهم يف حتليله. فقد توّجه 
الداللة الرتكيبية بناء على استعمال ورد عند العرب، وهو ضرب كثري لدى املفسرين. 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ 

. يذكر أبو حيان أقواًلا يف عود الضمري الفاعل املسترت يف "أصلح"، وهي أن ١٧2البقرة: 
يعود على املوصي، أو على الَوَرثة، أو على امُلوَصى هلم وعلى الوَرَثة، ثم يضيف 
وجًها آخر يرّجحه على ما سبق معتمًدا على اقتضاء املعنى ومعطيات من السياق 

العرب وعاداتها يف كالمهم، إذ يرجح أن يعود الضمري  اخلارجي املتمثلة باستعمال
يعود على املوَصى هلم فحسب، وإن مل يتقدَّم هلم ذكر، ألن لفظ "املوصي" الذي سبق يف 
اآلية الكرمية يفيد أن هناك موصى له، وألنه ورد يف كالم العرب شبيه بذلك، وهو 

 :(11)قول الشاعر
ــا   ــُت َأْرًضـ ــا َأْدِري ِإذا َيمَّْمـ  َومـ

 
 ُأريــــُد اخلــــرَي أيُُّهمــــا َيِلــــيين؟ 
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فقد أعاد الشاعر الضمري على اخلري والشر، وإن مل يتقدَّم ذكر الشر، ألنه 
 .(14)مدلول عليه بلفظ "اخلري" السابق

وقد يذهب بعض النحاة يف حتليله، إىل أن جيعله يسري على أصل غري معروف 
ذي سار عليه التحليل بأنه غري عند حناة آخرين، فيأتي الرد من هؤالء على األصل ال

معتمًدا يف الرّد على وجه ما من  ، ومن هنا يكون عدم السماع دلياًلمسموع به
الوجوه اليت حتلِّل الشاهد. ويطلق النحاة أحكاًما معينة يف التعبري عن قوانني العرب يف 

 ،(15)كالمها، فيقولون مثًلا حني يرفضون التحليل: حيتاج إىل نقٍل من كالم العرب
، (17)، وقد تتبعت مجلة من دواوين العرب، ومل أعثر على ذلك(11)وهذا مل يثبت بالنقل

، وهذا غري مسموع (12)ومن ذهـب إىل ذلك الوجه ال بصر له بلسان العرب جاهل به
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  چ  الكرمية: . من ذلك ما جرى يف حتليل اآلية(19)يف كالمهم

ٺ     ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

. ينقل أبو حّيان أنهم اختلفوا يف ٧٧البقرة:  چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
هـ( أن الفاء يف "فلّما" واقعة يف جواب "مّلا" األوىل، 217)ت جواب "مّلا" األوىل، فعن الفّراء
 . (41)ومجلة "كفروا" جواب "مّلا" الثانية

ب "مّلا" األوىل حمذوف، هـ( أن جوا100هـ( والزَّّجاج)ت205وعن األخفش)ت
. وقّدره (40)لداللة املعنى عليه، فقدَّره بعضهم بـ"كفروا"، لداللة "كفروا به عليه"

 . (42)الزخمشري بـ: "كّذبوا به واستهانوا مبجيئه"

هـ( أن جواب "مّلا" األوىل هو "كفروا به"، وكّرر "مّلا" لطول 271وعن املرّبد)ت
 .(41)ا للذنب وتأكيًدا لهالكالم، ويفيد هذا التكرار تقريًر

، ثم (44)ويعّقب أبو حّيان على الرأي األخري بأن الفاء متنع من تكرار التأكيد
يرّد رأي الفّراء بقوله: "وأما قول الفّراء فلم يثبت يف لسانهم، ]مثل[: مّلا جاء زيٌد فلّما 
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هذا جاء خالٌد أقبل جعفر. فهو تركيب مفقود يف لسانهم فال نثبته، وال حّجة يف 
املختلف فيه، فاألوىل أن يكون اجلواب حمذوًفا لداللة املعنى عليه، وأن يكون التقدير: 

. فقد جاء رّد أبي حّيان على حتليل (45)ومّلا جاءهم كتاب مصدِّق ملا معهم كّذبوه..."
 الفّراء بأنه جرى على منط مل يثبت مساعه.

 القواعد النحوية:-6

ا من مكونات السياق اخلارجي الذي يوجه ميكن أن نعد القواعد النحوية جزًء
الداللة الرتكيبية، وذلك عندما توضع يف احلسبان يف توجيه املعنى، وهي ليست ببعيدة 
عن الفكرة السابقة، أي: قوانني العرب يف كالمها، والفرق بينهما هو أن السابقة دليل 

أو مقولة نظرية  نقلي يساق أو يقدم حملاكمة الرأي، يف حني أن القاعدة حكم نظري
بنيت على الدليل النقلي أو املادة السمعية، وهي دليل من خارج التشكيل اللغوي 
للنص احمللل، ألنها مقوالت نظرية استخلصت وأصبحت زاًدا ثقافًيا يتعلمه املفسر، 
شأنها شأن املعلومات األخرى اليت يستقيها من خارج النص يف توجيه املعنى وضبطه، 

من السياق اخلارجي أيًضا، شأنها شأن سابقاتها. وقد اعتمد وعليه فهي جزء 
املفسرون يف توجيه الداللة الرتكيبية على القواعد النحوية كثرًيا يف التجاذب واحلوار 

ٹ  ، من قوله(41)ويف حتديد املعنى للعنصر الرتكييب، إليك مثًلا حتليل قراءة "وإن اهلل"

. ١٨١آل عمران:  چۉ  ې    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ
، ويعقب أبو حيان، (47)يذكر الزخمشري حبسب القراءة املشار إليها أن اجلملة اعرتاض

ليخطِّىء الزخمشري، منطلًقا من االعتداد مبعطيات القواعد النحوية اخلاصة باجلملة 
ما االعرتاضية، فيقول: "وليست اجلملة هنا اعرتاًضا، ألنها مل تدخل بني شيئني، أحده

. فاملعنى واملوقع على االستئناف (42)يتعلق باآلخر، وإمنا جاءت الستئناف أخبار"
 واالنقطاع وليس على االعرتاض بني متالزمني.
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وإذا كانت القواعد النحوية جزًءا من مكونات السياق اخلارجي الذي يسهم 
عد وقوتها مع السياق اللغوي يف حتديد املعنى فعلى احملّلل أن يراعي شروط تلك القوا

وضعفها، عندما حيدد املعنى، وهو أمر قد يكون نسبيًّا، فما يراه بعضهم مقبوًلا سائًغا 
ک  ک  ک  ک    گ  گ  ٹ ٹ چ  .رمبا رآه آخر بعيًدا متكّلًفا ال ضرورة إليه

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

آلية الكرمية أن املعنى . يتبني من سياق ا١٤البقرة:  چڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
النحوي الذي يقتضيه موضع مجلة  "تاب عليكم" حمري، ولعله أمر مقصود وحكمة إهلية، 
يراد منها إثارة اخليال، بافرتاض تقديرات ذات دالالت متنوعة، متنح النص غنًى 

ىل داللًيا من خالل اإلحياء املتعدد، وقد ذهب أبو حيان إىل أن اجلملة "إخبار من اهلل تعا
والبد من تقدير حمذوف، عطفت عليه هذه اجلملة، أي: فامتثلتم ذلك  ،بالتوبة عليهم
وتكون هاتان اجلملتان مندرجتني حتت اإلضافة إىل الظرف الذي هو "إذ"  ،فتاب عليكم

أن  (51)"وأجاز الزخمشري ، ثم يضيف:(49)يف قوله ]تعاىل[: "وإذ قال موسى لقومه"..."
ا حتت قول موسى على تقدير شرط حمذوف، كأنه قال: يكون ]هذا الكالم[ مندرًج

فإن فعلتم فقد تاب عليكم، فتكون الفاء، إذ ذاك رابطة جلملة اجلزاء جبملة الشرط 
احملذوفة هي وحرف الشرط، وما ذهب إليه الزخمشري ال جيوز، ذلك أن اجلواب جيوز 

جوز حذفه، إذا كان حذفه كثرًيا  للدليل عليه، وأما فعل الشرط وحده دون األداة في
فإن كان غري منفيٍّ بـ "ال" فال جيوز ذلك إال يف  …منفًيا بـ "ال" يف الكالم الفصيح 

وأما  …، وكذلك فعل الشرط وفعل اجلواب دون أن جيوز يف الضرورة…ضرورة 
حذف فعل الشرط وأداة الشرط مًعا وإبقاء اجلواب ]كما ذهب الزخمشري[ فال جيوز، 

ونلحظ أن الزخمشري فهم من النص فهًما بناه  .(50)كالم العرب" إذ مل يثبت ذلك من
على قواعد معينة، افرتض أن جتلياتها اللغوية احلّية اليت جتّسدها ماثلة أمامه يف النص، 
ليصل إىل املعنى الذي يريد، وأن رد أبي حيان على املعنى الذي حدده الزخمشري بناه 

 جيد ما جيسدها يف النص.أيًضا على القواعد الذي استحضرها ومل 



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          14

 آراء السابقني:-7

تعد آراء العلماء السابقني من مجلة املعطيات اخلارجية اليت يعتمد عليها املفسر 
يف توجيه املعنى والداللة الرتكيبية، وإذا تأملنا يف طبيعتها وجدنا أن قسًما منها ميثله 

ذي ميثله املفسرون فيعود إىل العلماء املفسرون، وقسًما آخر ميثله النحاة. أما القسم ال
آراء املفسرين السابقني، مثل الصحابة رضي اهلل عنهم، وبعض التابعني، وتكون 
آراؤهم يف حتديد املعنى جزًءا من املعطيات يف توجيه الداللة الرتكيبية، عندما يكون 

عنى اجلانب اللغوي احمللل  ذا بعد داللي وحنوي يف آن مًعا، أي: عندما حيدد املفسر م
اآلية أو األسلوب أو األداة ويكون قصده الوقوف عند املعاني فيمس اجلانب 
الرتكييب من غري أن يقصده، نظًرا للتالحم بني الرتكيب واملعنى. يف حني أن القسم 
اآلخر الذي ميثله النحاة له صلة بالفكرة السابقة، أي: بفكرة القواعد النحوية، فآراء 

ا جيب أن تراعى. والغالب أن جند هذا القسم عندما حيلل النحاة اليت تساق تعد أصوًل
املفسر اجلانب الرتكييب سواء أكان ذا بعد داللي أم مل يكن، خالًفا للسابق، الذي عند 
العلماء املفسرين، وسنقف عند كل من القسمني، لنتبني كيف يسهم كلٌّ منهما يف 

 توجيه الداللة الرتكيبية:

 :آراء املفسرين السابقني-آ

تندرج آراء العلماء املفسرين السابقني ضمن معطيات السياق اخلارجي يف 
تفسري النصوص الدينية واالعتماد عليها كما ذكرنا سابًقا، إذ يبدو أن اإلرث 
االجتماعي ال حييل إىل اللغة بوصفها نسًقا من الضوابط الصوتية والصرفية والنحوية 

ماعة فقط، بل إنه حييل إىل أمور أخرى يف واملعجمية والداللية املعهودة يف لغة اجل
اللغة، أي: إنه يشمل املواصفات الثقافية اليت أنتجتها من خالل استعماهلا، وتاريخ 

. وهذا ما ينطبق على (52)التأويالت السابقة اخلاصة مبجموعة كبرية من النصوص
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لسابقة النظر يف نصوص القرآن الكريم، فاحمللل يأخذ معطيات اجلانب االجتماعي ا
باحلسبان، لذلك رمبا رجح النحوي وجًها على آخر، مستمًدا ترجيحه من تفسري اآلية 

يساق رأي العلماء السابقني، لتعزيز األخذ بالوجه، عند بعض املفسرين السابقني، فقد 
فيكون من مجلة املعطيات النصية اليت تقود احمللل إىل التوصل للمعنى الذي يرتئيه، 

قال تعاىل: "َوِإَذا  توجيه الداللة الرتكيبية لدى املفسرين الالحقني. وأمثلته كثرية يف
ُحيِّيُتْم ِبَتِحيٍَّة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّوَها ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا" 

ن [. يبدو أّن التحية هنا السالم، ويرى أبو حيان حبسب ظاهر اآلية أ21]النساء/
اخلطاب موجه إىل املسلمني إذا حّيا بعضهم بعًضا، وأّن املَسلَّم عليه خميَّر بني أن يرد 
بأحسن منها، أو أن يرد مبثلها، وبذلك تكون "أو" للتخيري. ويذكر عن بعض املفسرين 
أن اخلطاب عام، واملراد: رّدوا بأحسن منها إذا كان مسلًما، أو ردوها إذا كان كافًرا، 

للتنويع أوالتفصيل. ثم يعقب أبو حيان بأن الذي يظهر أّن الكافر ال يرد  فتكون "أو"
عليه مثل حتيته، ألن املشروع يف الرد على الكفرة أن يقال هلم: وعليكم، وال يزادوا 
على ذلك، فيكون قوله: وإذا حّييتم معناه: وإذا حياكم املسلمون، وإىل هذا ذهب 

نى التخيري، ويستمد ترجيحه من آراء . وهو بذلك يرّجح مع(51)بعض املفسرين
 املفسرين السابقني واملعهود الشرعي. 

 آراء النحاة:-ب

متثل آراء النحاة دلياًل يساق يف التحليل النحوي فتشبه القواعد النحوية اليت 
تراعى، وتساق آراؤهم، لتعزز األخذ بالوجه أو لتسهم يف الرد عليه، فيقولون مثال يف 

، وهذا مذهب البصريني وهو (54)حسن كذا جرًيا مع اجلمهور"ترجيح الوجه: "واأل
. وال يقتصر األمر على القضايا (55)الصحيح وال اعتبار لقول من قال كذا وال لغريه

النحوية النظرية اخلالفية، بل جنده ماثًلا لدى املفسرين النحاة عندما تتعلق القضية 



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          11

ٱ  ٻ  ٹ چ ليل قوله الرتكيبية جبانب من جوانب املعنى النصي، من ذلك حت

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  

. يروي ١٣٧ - ١٣١البقرة:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ڱڱ  
الزخمشري عن بعضهم أن "صبغة اهلل" بدل من "ملة إبراهيم"، أو نصب على اإلغراء، 

. ثم يرى  وجًها  ثالًثا يرجِّحه على ما  تقدم،  وهو  أن " (51)أي: عليكم صبغَة اهلل 
. وبعدما يضعِّف الوجهني (57)اهلل"صبغة " مصدر مؤّكد انتصب مبا تقّدمه "آمنا ب

املتقّدمني، ألنه يرى فيهما فّك الّنظم وإخراج الكالم عن التئامه واتساقه يضيف: 
هـ(، والقول ما قالت 075)ت "وانتصابها على أنه مصدر مؤّكد هو الذي ذكره سيبويه

 . فالزخمشري استبعد الوجهني السابقني ألنهما حيطان من قيمة االتساق(52)حذام"
الرتكييب فيؤثران سلًبا يف نظم الكالم، ثم رجح الثالث مستهدًيا ليس فقط مبعطيات 

 السياق اللغوي، بل برأي سيبيويه أيًضا.

ورمبا أسهمت آراء النحاة يف رفض الوجه النحوي، وتأتي اآلراء بعبارات 
رفة ذهب إىل ، "وال أعلم أحًدا ممن له مع(59)مألوفة، إذ يقال مثًلا: "وهذا مردود باإلمجاع"

، "وهذا (12)، "فقد أباه أصحابنا"(10)، "وهذا ال أعلم أحًدا من النحويني ذهب إليه"(11)ذلك"
. من (14)، "واملشهور خالف ما ذهب إليه صاحب الوجه"(11)خطأ عند حّذاق النحويني"

ى  ائ    ائ  ەئ     ەئوئ  وئ    ې  ىٹ چ  ذلك وقوف أبي حيان عند حتليل قوله

. يرى أبو حيان أّن " كان " 2٧٢البقرة:  چېئ   ېئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ
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ثم يضيف: "وأجاز بعض الكوفيني  ،تامة، أي وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة
فحذف  ،أن تكون " كان " ناقصة هنا، وقدر اخلرب: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة

خرب  وقدر أيًضا : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق، وحذف ،اجملرور الذي هو اخلرب
 .(15)"كان" ال جيوز عند أصحابنا ال اقتصاًرا وال اختصاًرا لعّلٍة ذكروها يف النحو"

فالتقدير ما منه بد عند من رفض رأيهم، وقد استهدوا بالسياق الذي ال يعارض 
وبالقوانني الرتكيبية، وقد رفض رأيهم مستنًدا إىل موقٍف يتعلق بآراء النحاة، وهم 

 بهم.أصحابه الذين التزم مبذه

 السياق اخلارجي وخصوصية التلقي يف توجيه الداللة الرتكيبية:-8

نظًرا لغنى النص القرآني وما حيتمله من أفهام، فقد ُتحشد األدلة السياقية،  
ويكون السياق اخلارجي مكوًنا مهًما من بينها، يف توجيه الداللة النصية والرتكيبية 

ات السياق اليت تؤّدي إىل تعدد الفهم للقرآن الكريم، ويف مثل ذلك قد تكون معطي
متقاربة، ويكون التجاذب واحلوار مبنيًّا على اخلالف يف طبيعة التلقي والتفاعل مع 

فوته معطيات أخرى أو معطيات النص، فكلٌّ يتسلح مبعطيات سياقية معينة، وت
ُيقصيها عمًدا، ألنها غري مهمة من وجهة نظره. وعندئٍذ تؤّثر ثقافة املفّسر وطبيعته يف 
تلقي النص وحماكمة املعطيات النصية وكيفية االعتماد عليها من حيث األهمية أو 
اإلهمال واإلقصاء. وسوف نأخذ مثاًلا على ذلك، يبني لنا اخلالف يف التلقي ويف 

ٹ التوظيف ملعطيات السياق اخلارجي مع مجلة املعطيات السياقية األخرى.  كيفية

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ٹ چ 

ۆ  ۆ   ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ

. للحرم املكي خصوصية يف الدين اإلسالمي، ٧٨ - ٧٩آل عمران:  چۈ  ۈ  ٴۇ 
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يتني السابقتني حكم املستجري به والواجب على املسلم جتاهه، وفرض احلج، ويف اآل
ومسألة قبول التوبة. خيرب تعاىل أن أول بيت ُوضع للناس، لعبادتهم وُنُسكهم، هو 
البيت الذي مبكة،  يعين: الكعبة اليت بناها إبراهيم اخلليل ]عليه السالم[. "ُمَباَرًكا" أي: 

ْلَعاَلِمنَي، فيه عالماٌت بيناٌت من قدرة اهلل وآثار خليله إبراهيم ُوضع مبارًكا َوُهًدى ِل
. ولكن اخلالف (11)عليه السالم، منهن أثر َقَدم خليله إبراهيم يف احلجر الذي قاَم عليه

 يف العبارات اليت تأتي بعد ذلك يف اآلية الكرمية، وهي على الشكل اآلتي:

 "َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا":-آ

للمتتبع أن فهم هذه العبارة تنوع من حيث الداللة األسلوبية، ومن حيث يبدو 
العناصر األخرى اليت تشّكلها، وكان أبرز ما لدينا يف ذلك رأيني: األول ميثله اجلمهور 
ويرى أن أسلوب الشرط معناه األمر، والثاني ميثله مجاعة ويرى أن الشرط يفيد 

 اإلخبار ال األمر.

له تعاىل: "َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا" أمر، وإن كان يف صورة يذكر اجلمهور أن قو
اخلرب، أي: وَمن دخله فأّمنوه، كأنه قال: هو آمن يف حكم اهلل وفيما أمر به، أو: هو 
أمر لنا بأمنه وحظر دمه، ثم يستعينون على هذا الفهم مبعطيات السياق اخلارجي 

وله تعاىل: "َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا" خرًبا املتمثلة مبعهود النظم، فيقولون: ولو كان ق
القتضى ذلك أن يوجد امُلخَبر عنه الذي يفرتض أنه دخل احلرم، فلما مل يرد ذكر 
املخرب عنه ثبت بذلك أّن قوله تعاىل: "َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا" ليس خرًبا، بل أمر لنا 

نصيًّا، يستثين من  مهور دلياًلعن قتله. ثم يسوق اجل بتحقيق األمان له ونهي لنا
يرتكب جرمية القتل داخل احلرم، يقول: إال أن الداللة قامت من اتفاق أهل العلم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ ٹ چ على أنه من َقَتل يف احلرم ُقِتل، 
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، ففرق بني اجلاني يف احلرم واجلاني يف غريه إذا جلأ ١٧١البقرة:  چٹ  ٹ  ٹڤ  
. ومما سبق يتبني أن الرتكيب الشرطي يراد به األمر، ليقر حكًما فقهًيا معيًنا. (17)إليه

وبذلك تكون هذه اجلملة الشرطية اليت تفيد الطلب استئنافية مبنزلة التوضيح والتفسري 
 حلرمة اآليات اليت يف احلرم، ومكانتها العالية.   

د بالشرط الدوام وقال آخرون: الرتكيب شرط ومعناه اإلخبار، وكأن املرا 
والتكرار، واملعنى: ومن َيْدخله يكن آمًنا بسبب هذه اآليات يف احلرم، حنو قول 
القائل: "من قاَم لي أكرمته"، ألن احلكم عام فيمن ارتكب جناية يف اجلاهلية ويف 

. ويكون معنى الكالم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمُن من يدخله (12)اإلسالم
وبذلك فإن الرتكيب الشرطي أريد به اإلخبار ليعطي حكًما فقهيًّا عاًما  قدمًيا وحديًثا.

حدث وسيحدث، أي: إن الشرط يفيد دوام األمن ملن دخل احلرم يف اجلاهلية ومن 
سيدخله يف اإلسالم، فوظيفة الشرط اإلخبار بأمر يتكرر حدوثه دائًما بعيًدا عن 

 . (19)عطوفة على ما سبقالطلب الصريح، وكأن هذه اجلملة بتأويل مفرد م

ويتبادر إىل الذهن يف هذا السياق تساؤل فقهي، فمن أّي شيء يؤمَّن ويف أّي 
زمن؟ إن مثة فراًغا يف النسيج النصي، وعلى الفقيه الذي يبتغي حتديد احلكم 
التشريعي أن يتصور احملذوفات ليمأل الفراغات املرتوكة، وقد حيدد املقصود حتديًدا 

يلزم النص بداللة واحدة حرفية ال تناسب طبيعته، أو يتجاهل تلك حرفًيا ومن ثم 
اجلزئيات ليبيح التعدد والتنوع فيما حيتمله الفراغ النصي فيتنوع احلكم الفقهي، هلذا 
اختلف املفسرون والفقهاء يف التأويل، وذهبوا إىل مجلة من األفهام نوردها على 

 الشكل اآلتي:
ّر يف اجلاهلية جريرًة ثم عاَذ بالبيت، مل يكن قال بعضهم: يقصد أّن كّل من ج

بها مأخوًذا. فأما يف اإلسالم فإنه ال مينع من حدود اهلل، وهذا الرأي ميثله مجاعة منهم 
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هـ(، وتأويل اآلية على قول هؤالء: فيه 011)ت هـ( وجماهد002)ت احلسن وقتادة
، أي: (71)يف اجلاهلية بهاآيات بينات مقاُم إبراهيم، والذي دخله من الناس كان آمًنا 

 بسبب هذه اآليات. فيقدر صورتني خمتلفتني لشبه اجلملة: "يف اجلاهلية" و: "بها". 

وقال بعضهم: هذا أمٌر كان يف اجلاهلية، كان احلرُم َمفَزع كل خائف، وملجأ 
كل جاٍن. وكذلك هو يف اإلسالم، فلما جاء اإلسالم زاَده تعظيًما وتكرمًيا.  وقد روي 

هـ( 022)ت هـ( والسُّدِّي71)ت عن مجاعة، منهم ابن عباس وابن عمرذلك 
والتأويل: ومن يدخله يكن آمًنا من أّي جرم ارتكبه يف اجلاهلية  .(70)وآخرون

واإلسالم، أي: تأمني من يدخله من أي جرم ارتكبه، يف أي زمن كان، وهنا حيمل 
يدخله يكن آمًنا من  تركيب الشرط على تقدير شبه مجلة من نوع خمتلف، أي: ومن

 كل ما ارتكب "يف كل زمان" أو: "يف اجلاهلية واإلسالم".

وذهب قسم ثالث إىل أن املعنى: ومن دخله عام عمرة القضاء مع النيب صلى 
اهلل عليه وسلم كان آمًنا، ويستدل أصحاب هذا الرأي بدليل سياقي لغوي من 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ٹ چ  املعطيات النصية اللغوية البعيدة، أي: بقوله

. وهنا 2٨الفتح:  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
يكون عندنا مقدر ظرف حيدد زمن الدخول. ويبدو أن أدلة هذا الرأي غري مقنعة، 
فاألمن ال ُيحّد بوقت معني، وهذه اآلية اليت سيقت للحكم ال تناسبه، فلكل منهما 

، فما من دليل يقويه من داخل النص مناسبة وغاية وحكمة ختتلف عنها يف األخرى
القرآني، وال من خارجه، لذلك وصف بعضهم هذا الوجه بأنه ينبو اللفظ عنه، 

 . (72)وخيالف ظواهر اآليات وقواعد الشريعة
وذهب بعضهم إىل أن املقصود: من دخله ورقى على الصفا كان آمًنا أمن 

كافية، إذ ليس من أدلة نصية تقويه . ويبدو أن هذا الفهم مل ُينَب على أدلة (71)األنبياء
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ال من داخل النص وال من خارجه، فإنه ال ينسجم ومعهود النظم، فحذف مجلة 
معطوفة ومفعول مطلق مبني للنوع مل يثبت يف لسان العرب، ثم إن صورة العبارة بعد 
التقدير تبدو بعيدة متاًما عن الظاهر. وال قيمة للتأويل إذا مل يراِع معهود النظم 
والرصيد الثقايف لدى العرب، أي: املعارف اللغوية واالجتماعية بتنوعها اليت تسري 
بني أفراد جمتمع ما، وميتلكها اجملتمع بكليته، وليس من املمكن أن يتحكم فيها فرد 

، لذلك قال بعضهم رًدا على الوجه: وهذا (74)واحد أو حييط بها مهما اتسعت معرفته
 .(75)هر اآليات وقواعد الشريعةينبو اللفظ عنه، وخيالف ظوا

. ويضيف أبو (71)وذهب فريق آخر إىل أن املعنى: ومن دخله َيكن آمًنا من النار
حيان أنه وفًقا هلذا الرأي ال بد من قيد يبني هيئة الداخل يف مجلة "ومن دخله كان آمًنا"، 

. (77)أي: ومن دخله حاجًّا، أو: ومن دخله خملًصا يف دخوله كان آمًنا من النار
وواضح أن الكالم مل حيمل شيًئا من املعنى السابق، وههنا عندنا تقدير شبه مجلة وحال 
كون خاص، مبعنى خمتلف كلًيا عما سبق، إذ ال عالقة هلذا الفهم بارتكاب اجلناية 
والقصاص منها، ويبدو أن هذا الرأي استمد مشروعيته من معطيات السياق اخلارجي 

، فإن اإلخالص والنية الصادقة يف العمل ومراقبة اهلل تعاىل املتمثلة باملعهود الشرعي
ترفع من قيمة الواجبات الشرعية اليت يؤديها املسلم. ولكن هذا الوجه ما من دليل 
من داخل النص يقّويه،  وال من خارجه، فإنه مل يرد يف كالم العرب حذف احلال 

، ليجعل الذهن يستحضرها (72)الكون اخلاص من غري دليل قوّي يغين عنها يف الظاهر
 يف الرتكيب عندما ينظر فيه.

ويضيف الطربي رأًيا عن بعض الصحابة ويتبناه، فيقول: أوىل األقوال يف ذلك 
عندنا بالصواب، قول مجاعة منهم جماهد واحلسن، ومفاده: ومن دخله من خارج 

د، إن كان أصاب احلرم عائًذا به، كان آمًنا ما كان فيه، ولكنه خيرج منه فيقام عليه احل
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. فمعنى الكالم (79)ما يستوجبه يف غريه ثم جلأ إليه. وإن كان أصابه فيه أقيَم عليه فيه
ومن دخله كان آمًنا ما كان فيه. فإذا كان ذلك كذلك، فمن جلأ إليه من عقوبة لزمته 
عائًذا به، فهو آمن ما كان به حتى خيرج منه، وإمنا يصري إىل اخلوف بعد اخلروج أو 

 . (21)خراج منه، فحينئذ هو غري داخله وال هو فيهاإل

ويستمد أصحاب هذا الفهم مشروعية إخراج مرتكب اجلناية من احلرم من 

 چۇئ  ۇئ ۆئ    ۆئ  ەئ  وئ وئٹ ٹ چ  النص القرآني، إذمعطيات 

. ويبدو أن األصل الرتكييب املفرتض يف (20)فتطهريه من العصاة واجب ١2١البقرة: 
: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن يدخله من الناس ضوء الفهم السابق يكون

مستجرًيا به، يكن آمًنا مما استجاَر منه ما كان فيه، حتى خيرج منه. وأهم العناصر 
املقدرة يف هذا الفهم متعلقات مجليت الشرط واجلواب: احلال يف مجلة الشرط "مستجرًيا 

ار منه"، "ما كان فيه"، "حتى خيرج منه"، به"، وأشباه اجلمل وملحقاتها يف اجلواب: "مما استج
ويبدو أن هذا الرأي تشكل بناء على املعطيات السياقية النصية األخرى، بيد أن كثرة 
املقدرات اليت افرتضها جتعله ضعيًفا، إذ يبدو خمالًفا للمعهود يف كالم العرب، وال 

 تستدعيه املعطيات السياقية املباشرة.

ود إىل املكان الذي ارتكب فيه اجلناية، فهي إما أن أما حكم تأمني اجلاني فيع
تكون داخل احلرم، وإما أن تكون خارجه، ولكل منهما حكم. أما اجلناية داخل احلرم 
فالسياق اخلارجي املتمثل باإلمجاع يعطينا اجلواب، إذ انعقد اإلمجاع يف املذاهب 

. (22)ة احلرم ورّد األمانالفقهية املشهورة على أّن صاحبها ال يؤمَّن، ألنه هتك حرم
وأما من جنى يف غري احلرم ثم الذ إليه، فقد اختلف العلماء يف أمره، فذهب مجاعة، 

هـ(، إىل أنه إذا قتل يف غري احلرم، ثم دخل احلرم، مل ُيقَتصَّ 051)ت منهم أبو حنيفة
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م فيقتص منه ما دام فيه، ولكنه ال يبايع وال يؤاكل، أي: ال خيالط إىل أن خيرج من احلر
منه، وإن َقَتل يف احلرم ُقِتل، وإن كانت جنايته فيما دون النفس يف غري احلرم، ثم دخل 

هـ( والشافعي إىل أنه يقتص منه يف احلرم 079)ت . وذهب مالك(21)احلرم اقُتّص منه
. وقال مالك يف رواية: ال يقتص منه فيه، ال بقتل وال فيما دون (24)يف ذلك كّله

 .(25)النفس، وال خيالط

وإذا تأملنا هذه اآلراء جند أن كًلا منها استعمل العقل يف ضوء املعطيات 
النصية، فليس من دليل يشري إىل فهم معني يقودنا إىل التسليم املطلق به من دون غريه، 
فقد ترك سياق اآلية األمر على عمومه، وهذا يشري بوضوح إىل حقيقة ينبغي أن نسّلم 

ن ال جيسد أشياء حسية ملموسة نستطيع تلمسها واالدعاء بها، وهي أن النص أًيا كا
حبقيقة وجودها املطلقة. إنه يعكس بهذا املادي احملسوس امللفوظ معاني، وهذه املعاني 
أقرب إىل الطبيعة الروحية، فإنها ترتاوح بني الظهور واالختفاء بني التجلي 

ما ارتقت هذه والغموض، تعكسها امللفوظات احملسوسة حببكها ونسيجها، وكل
امللفوظات بنسيجها الفين ازداد التباين والتنوع يف الداللة، وكثر التناوب بني املعاني 
يف الظهور واالختفاء، والسيما إذا اختلفت السياقات اخلارجية وتعددت القراءات 
كما يف النص القرآني، ومن ثم ال ميكن أن تقدَّم املعاني يف هذا النص املعجز بطريقة 

وضوًحا مطلًقا دائًما، فتمّكننا من تلمسها تلمًسا علمًيا دقيًقا، بعيًدا عن واضحة 
تنوعنا الذاتي ومتغريات الزمان واملكان، هلذا تنوعت الداللة، واختلف العلماء يف 
حتديدها حتديًدا دقيًقا فيما سبق، ولعل ذلك التنوع كان مقصوًدا لغاية إهلية جتعل من 

ا، يناسب تنوع املسلمني وظروفهم ومتغريات الزمان واملكان، النص القرآني نصًّا حيويًّ
 فال يقبل أحياًنا يف تشكله الداللي أن يقيَّد مبعنى واحد.
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 "َوِللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبيًلا":-ب

. (21)اتفق األكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان حلصول االستطاعة
الستطاعة إىل ذلك، هي القدرة على احلج. ومن كان عاجًزا عنه ببعض األسباب، وا

فهو غري مطيق، وال مستطيع إليه السبيَل. واملقصود بالسبيل: أن يكون الوصوُل إىل 
. ومل يشرتط يف هذه اآلية يف وجوب (27)البيت بغري مانع وال حائل بني احلاج والبيت

 . (22)احلج إال االستطاعة

ْن" اليت يف قوله: "من استطاع"، فإن األقوى أن تكون يف موضع خفض وأما "َم
على اإلبدال من"الناس". فلما تقدم ذكر"الناس" قبل"َمْن"، بيَّن بقوله: "من استطاع إليه 
  سبيال"، الذي عليه فرُض احلج منهم، ألنه فرض ذلك على بعض الناس دون مجيعهم.

 . (29)س حج البيت أن حيجواملعنى: وهلل على من استطاع من النا

وقد اختلف العلماء يف حتديد املخاطبني وطبيعة الفريضة يف العبارة السابقة من 
 اآلية الكرمية، فأي الناس خياطبهم احلق، وما طبيعة هذه الفريضة؟

يرى اجلمهور أن اخلطاب موّجه إىل املسلمني، فيكون وجوب التكليف 
لبيت، فالم التعريف يف الناس يراد بها فئة للمسلمني، أي: وهلل على املسلمني حج ا

. ويبدو أنهم يعتمدون على (91)حمددة من البشر، وعليه تكون هذه الالم للعهد الذهين
معطيات السياق اخلارجي املتمثل باملعهود الشرعي، على أن اخلطاب املتعلق 

 بالفرائض يتوجه إىل اإلنسان املسلم.

الكفار خماطبون بفروع الشرائع أيًضا، وقد ذهب بعضهم يف فهم اآلية إىل أن 
وعليه يدخل الكفار يف وجوب التكليف، واستدلوا على ذلك بظاهر النص والقياس، 
قالوا: ألن ظاهر قوله تعاىل: "َوللَِّه َعَلى الناس ِحجُّ البيت" عام غري خمصص، فهو 

م، ألن يشمل املؤمن والكافر وعدم اإلميان ال يصلح معارًضا وخمصًصا هلذا العمو



 د. حممود حسن اجلاسم 

 45                                     م  1034 ربايرف  –هـ 3415 اآلخرربيع  – عشر الثانيالعدد 

الدهري مكلف باإلميان مبحمد صلى اهلل عليه وسلم، مع أن اإلميان باهلل الذي هو 
شرط صحة اإلميان مبحمد عليه الصالة والسالم غري حاصل، واحملدث مكلف 
بالصالة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصالة غري حاصل، فلم يكن عدم 

. وعليه تكون الم التعريف (90)ههناالشرط مانًعا من كونه مكلًفا باملشروط، فكذا 
 . (92)لالستغراق

أما طبيعة احلج فلم حيددها النص، وتفهم من معطيات السياق اخلارجي، فعن 
ابن عباس قال: خطبنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: "يا أّيها الناس، إّن اهلَل 

اهلل، أيف كل  هـ( فقال: يا رسول10كتب عليكم احلّج". فقام األقرع بن حابس )ت
عام؟ قال: "لو قلتها، لوجبت، ولو وجبت مل تعملوا بها، ومل تستطيعوا أن تعملوا بها، 

. ووفًقا لذلك يكون التأويل (94). وعن علي وأنس مثله(91)احلجُّ َمرًَّة، فمن زاد فتطّوع"
حّج البيت مرة على األقل، ذلك أن املقّدر املغيَّب مفعول مطلق، ينبغي حتديده يف 

صل املفرتض حبسب النظر الفقهي اإلسالمي، الذي يستقصي يف حتديد الدالالت األ
النصية، ليلزم اآلخر مبا يصل إليه من أحكام قد ختتلف من فقيه آلخر. فظاهر النص 
على ضوء السياق اخلارجي املتمثل باحلديث النبوي يوجب االكتفاء حبجة واحدة، 

ال مينع من أن يكون التأويل: عليكم حج  . ولكن ذلك(95)وعليه انعقد إمجاع اجلمهور
البيت مرتني أو ثالًثا أو أكثر، ألن املقدر يقبل غري فهم، وهلذا زاد بعضهم، إذ رأى 

. ومن هنا حدث اخلالف (91)بعض أهل الظاهر أنه جيب احلج يف كل مخسة أعوام مرة
 بسبب غياب املفعول املطلق الذي يشيع تركه يف مثل ذلك من كالم العرب.

 "َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي": -ج

هناك مجلة من الدالالت يف تصور متعلق الفعل كفر، وكلٌّ منها له صورة 
 تركيبية مفرتضة قد ختتلف عن غريها، ونكتفي فيما يلي بعرض األبرز منها: 
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ا قبله، ذهب بعضهم إىل أن هذه اآلية كالم مستقل بنفسه، ليس له تعلق مب
. ومعنى ذلك: ومن كفر باهلل واليوم اآلخر (97)ووعيد عام يف حق كل من كفر باهلل

فإن اهلل غين عن العاملني. ويقوي هذا الوجه معطيات السياق اخلارجي املتمثلة 
باحلديث الشريف يف شرح سبب النزول، فعن النيب صلى اهلل عليه وسلم، يف قول 

. ووفًقا لذلك يقتضي األصل (92)باهلل واليوم اآلخراهلل: "ومن كفر"، قال: من كفر 
املفرتض تقدير شبه مجلة واسم معطوف، وتكون اآلية ال عالقة هلا بفريضة احلج، أي: 

 ومن كفر باهلل واليوم اآلخر فإن اهلل غين عن العاملني. 

وذهب قسم آخر إىل أن املعنى على اتصال الكالم مبا قبله، فيتخذ من السياق 
سابق، وطبيعة االتساق بني هذه اآلية وما قبلها، أسًسا تقود إىل حتديد املعنى، النصي ال

ويكون األصل املفرتض بتقدير شبه مجلة مبعًنى خمتلف عما سبق، أي: ومن كفر 
 .  (99)بالبيت، أو: ومن كفر بهذه اآليات اليت يف مقام إبراهيم

ن أن هذه العبارة وذهب فريق ثالث إىل أن املقصود بـ"كفر" ترك احلج، ويرو
متعلقة مبا قبلها من اآلية الكرمية، فيتخذون من املناسبة الداللية بني ما تقدم يف اآلية 
السابقة وهذه اآلية، دليًلا يف حتديد املقصود. يذكر الرازي أن الذين محلوه على تارك 

"َوَمن َكَفَر" احلج عولوا فيه على ظاهر اآلية، فإنه ملا تقدم األمر باحلج ثم أتبعه بقوله: 
.  وقد انقسم القائلون بهذا (011)ُفِهم منه أن هذا الكفر ليس إال ترك ما تقدم األمر به

الرأي إىل فريقني: األول محله على تارك احلج املقتنع بوجوبه، والثاني محله على تارك 
 احلج غري املقتنع بوجوبه. 

ن املعنى عنده: من أما األول الذي محله على تارك احلج املقتنع بوجوبه فيكو
. ولعل األصل املفرتض اقتضى تضمني الفعل (010)ترك احلج وكان مقتنًعا بوجوبه
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"كفر" معنى فعل آخر "ترك"، وتقدير مفعول به، أي: ومن كفر مبعنى: ومن ترك احلج فإن 
 اهلل غين عن العاملني.  

ويسوق أصحاب هذا الوجه دليًلا من السياق اخلارجي املتمثل باحلديث 
نبوي، فقد أكدوا هذا الوجه باألخبار، إذ روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه ال

، ويعززون (012)قال فيمن مات ومل حيج: "فليمت إن شاء يهودًيا وإن شاء نصرانًيا"
هـ(: لو مات جار لي وله ميسرة ومل حيّج مل أصّل 95قناعتهم بقول سعيد بن جبري )

 . (011)عليه
لفعل "كفر" يف ضوء ما سبق، معتمًدا على مجلة من ويوضح بعضهم املقصود با

املعطيات السياقية الداخلية)اللغوية( واخلارجية، فيقول: جيوز أن يكون املراد منه 
التغليظ، أي قد قارب الكفر وعمل ما يعمله من كفر باحلج، ونظريه قوله تعاىل: 

اجر، ونظريه قوله عليه [، أي: كادت تبلغ احلن01"َوَبَلَغِت القلوب احلناجر"]األحزاب/
. فاملعنى: وكاد يكفر، وهذا من (014)الصالة والسالم: "من ترك صالة متعمًدا فقد كفر"

باب التعبري بالفعل واملقصود مقاربة وقوعه، أي: مشارفة وقوع احلدث، وهو أسلوب 
 .(015)وارد يف القرآن الكريم، وله أمثلة كثرية

َجحد ما ألزمه اهلل من فرض َحّج  أما عند من أنكر احلج فيكون املعنى: ومن
بيته، فأنكره وكفر به، فإن اهلل غيّن عنه وعن حجه وعمله، وعن سائر َخلقه من اجلن 

، ووفًقا لذلك تكون املسألة من باب التضمني ويكون عندنا مقدر مبعًنى (011)واإلنس
 خمتلف، والتأويل: ومن كفر احلّج، مبعنى: ومن أنكر احلج. 

معطيات السياق اخلارجي املتمثلة باحلديث الشريف وعالقته ويعزز هذا الفهم 
بنزول اآلية الكرمية، إذ يروى أنه ملا نزلت آية احلّج، َجمع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

، (017)وسلم أهَل األديان كلَّهم، فقال: "يا أّيها الناس، قد ُفرض عليكم احلج فحجوا"



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق اخلارجي يف توجيه الداللة الرتكيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          42

ى اهلل عليه وسلم، وآمن به، وكفَرْت فآمنت به ملة واحدة، وهي من صّدق النيّب صل
به مخس ملل، قالوا: ال نؤمن به، وال نصلي إليه، وال نستقبله. فأنزل اهلل عز وجل: 

. والبد من اإلشارة إىل أن هذا الرأي جيعل الم (012)"ومن كفر فإّن اهلل غين عن العاملني"
ى أن املقصود كل التعريف يف "الناس" من "وهلل على الناس حج البيت" لالستغراق عل

 الناس مسلمني أو غري مسلمني، كما أشرنا سابًقا.
ويعقب الطربي على هذا الرأي مرّجًحا: "وأوىل التأويالت بالصواب يف ذلك 
قوُل من قال: "معنى "ومن كفر": ومن جحد فرَض ذلك وأنكَر ُوجوبه، فإن اهلل غين عنه 

ة النصية اليت جعلته يرجح هذا . ثم يسوق األدل(019)وعن َحجه وعن العاملني مجيًعا"
الوجه، وتتمثل بااللتحام بني الوحدات الداللية اليت يتشكل منها معنى النص، يقول: 
"وإمنا قلنا ذلك أوىل به، ألن قوله: "ومن كفر" بعقب قوله: "وهلل على الناس حج البيت 

يكون خرًبا  من استطاع إليه سبيال"، بأن يكون خرًبا عن الكافر باحلج، أحقُّ منه بأن
عن غريه، مع أّن الكافر بفرض احلج على َمن فرضه اهلل عليه، باهلل كافر وأن "الكفر" 
أصله اجلحود، ومن كان له جاحًدا ولفرضه منكًرا، فال شك إن حج مل يرُج حبجه برًّا، 

 .(001)وإن تركه فلم حيّج مل يره مأمًثا"
الذين محلوا هذا الوعيد  ويؤيد الرازي هذا الوجه بقوله: "أما األكثرون: فهم

 .(000)..وهذا القول هو األقوى".على من ترك اعتقاد وجوب احلج،
وإذا تأملنا فيما سبق تبني لنا أن املعطيات النصية تقود إىل تعدد األفهام، وعلى 
ذلك فإن قبول تنوع التأويل يف النص القرآني مبراعاة املعهود يف نظم العربية واألبعاد 

ة يعكس احلقيقة الداللية للنسيج النصي القرآني. إنه حياول أن حيرر السياقية املتنوع
النص من التسلط بالفهم األحادي اخلطري الذي يصادر مقوالت النص، فُيقصي 
اآلخر، وحيرمه من حقه يف خصوصية الفهم واالجتهاد. هلذا فإن احلق سبحانه بني 
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ر على أن هذا النص مّحال الفينة واألخرى يف معرض النص القرآني كأنه ينبه املفّس
أوجه، وأنه يعتمد العموم يف األحكام أحياًنا، ويرتك أمام املتلقي مزجًيا من املعطيات 
السياقية اليت تشّرع له الفهم الذي يرتئيه، وتسمح له باالجتهاد املناسب، من هنا تتنوع 

ل النسيج القراءات لتحدد املعنى املناسب، واملعنى يف مثل ذلك يتلون ويتنوع بفض
 اللغوي اإلعجازي البليغ الذي شكل النص من جهة وتنوع القّراء من جهة ثانية.

 ج:ـــالنتائ

 ميكن أن جنمل أبرز النتائج اليت خلص إليها البحث يف النقاط اآلتية:

راعى املفسرون معطيات السياق اخلارجي يف توجيه املعنى النصي والداللة  -0
كّل ما هو خارجي حييط بكل مظاهرها، أي: على  الرتكيبية، وقد اعتمدوا عليها

مثل  أسباب النزول، واملكي واملدني، واحلديث  ،باللفظ ويسهم يف تشكل املعنى
النبوي الشريف املتمثل بأقوال الرسوال الكريم صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله، 

مم وقوانني العرب يف كالمها وحياتها وعاداتها، والقواعد النحوية، وأخبار األ
السالفة، وآراء العلماء السابقني، وغري ذلك من معطيات خارجية غري لغوية 
أسهمت يف فهم النص القرآني وحتديد معانيه، فكانوا دقيقني يف مراعاة كل 

 املكونات اليت تشكل املعنى.   

أسهمت معطيات السياق اخلارجي يف ثراء املعنى لنصوص القرآن الكريم وتنوع  -2
كس ذلك يف حتديد املعاني للعناصر الرتكيبية، فأّثرت تلك املعطيات األفهام، وانع

يف توجيه الداللة الرتكيبية واملعنى النصي عاّمة، ومن ثم اختلفت اآلراء وتعددت 
 املعاني.
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حشد املفسرون مكونات السياق مبظاهرها كافة اليت من ضمنها معطيات السياق  -1
ا الفيصل يف حتديد املعنى لدى مفّسر اخلارجي، وقد كانت تلك املعطيات أحياًن

ما،  وأحياًنا أخرى كانت دليًلا من مجلة األدلة اليت يعتمد عليها يف التجاذب 
 واحلوار، وتوجيه الداللة الرتكيبية.

تباين املفسرون يف كيفية االعتماد على مكونات السياق اليت من مجلتها املعطيات  -4
 طبيعة التلقي بني البشر، وقد كان خالفهم السياقية اخلارجية، نظًرا للخالف يف

يف عمومه مشروًعا مقنًعا، ألنه يقوم على مكونات املعنى النصي بأبعادها كافة، 
 وألن أدلتهم كانت تساق حبجاج علمي مقنع.

كان املفسرون حيرصون كثرًيا على معطيات السياق اخلارجي املتمثلة بقوانني  -5
املعنى يف أذهانهم، حتى إنهم كانوا إذا قادهم العرب يف كالمها، عندما يتشكل 

املعنى النصي إىل التأويل وافرتاض تراكيب غائبة عن الرتاكيب املشّكلة للنسيج 
النصي يستحضرون تلك القوانني وحيرصون عليها أشد احلرص، ولذلك علينا 

وط أاّل نستغرب عندما جعلوا املعرفة بقوانني العربية وحنوها شرًطا من مجلة الشر
 اليت ينبغي أن يتحّلى بها مفسر القرآن الكريم.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

: الفراهيدي، اخلليل بن أمحد: العني، حتقيق: حممد مهدي املخزومي، وإبراهيم مثاًلينظر   0-
ابن فارس، أبو احلسني أمحد: معجم مقاييس الل، دت، )سوق(، والسامرائي، دار ومكتبة اهل

م، )س و 0972هـ/0192، 2عبد السالم هارون، مصطفى البابي احلليب، ط :اللغة، حتقيق
أمحد عبد الغفور عّطار،  :اجلوهري، إمساعيل بن مّحاد: تاج الّلغة وصحاح العربّية، حتقيق، وق(

و الفضل مجال الدين: لسان العرب، دار صادر وابن منظور، أب)سوق(،  القاهرة، د.ت،
)سوق(، والفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب: القاموس م، 2114، 1ببريوت، ط

احمليط، حتقيق: مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقسوسي، بريوت، 
  م، )سوق(.0992(، 1لبنان، مؤسسة الرسالة، ط )

م، )سوق(، 0922ود بن عمر: أساس البالغة، دار الكتب املصرية، القاهرة، الزخمشري، حمم -2
 وابن منظور: لسان العرب، )سوق(، والفريوز آبادي: القاموس احمليط، )سوق(.

 ابن منظور: لسان العرب، )س و ق(. -1

ثامن الساري، ميسر: أثر السياق يف توجيه التحليل النحوي عند أعالم املفسرين حتى القرن ال  -4
 .2، ص2102اهلجري، رسالة دكتوراه، )خمطوط(، جامعة حلب 

، 2الشافعي، حممد بن إدريس: الرسالة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار الرتاث، القاهرة، ط   -5
 .12هـ، ص 0199

الم ـد عبد السـول، حتقيق: حممـينظر مثال: الغزالي، حممد بن حممد: املستصفى يف علم األص  -1
، والشاطيب، إبراهيم 214هـ، ص 0401 0دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط  عبد الشايف،

بن موسى اللخمي: املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق: عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت، 
، والزركشي، حممد بن بهادر بن عبد اهلل: الربهان يف علوم القرآن، حتقيق: حممد 1/147لبنان، 

 .211، 2/099هـ، 0190هيم، دار املعرفة، بريوت، لبنان، أبو الفضل إبرا
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، 40 -19هـ، ص0424، 0الطلحي، ردة اهلل: داللة السياق، مطابع جامعة أم القرى، ط   7-
الساري، ميّسر: أثر السياق يف توجيه  التحليل النحوي عند أعالم املفسرين حتى القرن الثامن و

 .2اهلجري، ص

 .50-51لة السياق، صالطلحي، ردة اهلل: دال  -2

م، 0971ينظر مثاًل: حّسان، مّتام: اللغة العربية معناها ومبناها، اهليئة املصرية العامة للكتاب   9-
، و عبد اللطيف، حممد محاسة: النحو والداللة "مدخل لدراسة املعنى 152، 150، 117ص 

ر، هادي: علم ، و نه005 -004م، ص 0921هـ / 0411، 0النحوي الداللي"، القاهرة، ط
 -022م، ص 0922/هـ 0412، 0اللغة االجتماعي عند العرب.دار الغصون،بريوت، ط 

ع  4، و فضل، صالح: من الوجهة اإلحصائية يف الدراسة األسلوبية. جملة فصول، مج 029
ر الدين: التحليل النحوي أصوله ، وقباوة، فخ011م، ص 0921، اهليئة املصرية العامة 0
، 51م، ص2112، 0بنان ناشرون، الشركة املصرية للكتاب، لوجنمان، ط أدلته، مكتبة لو

والعاكوب، عيسى: املفصل يف علوم البالغة العربية، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب 
 .42م، ص2115هـ، 0421واملطبوعات اجلامعية، 

، ع 4فصول مج  : فضل، صالح: من الوجهة اإلحصائّية يف الدراسة األسلوبية، جملةمثاًلينظر  01-
 .011، ص0

، وعبد اللطيف، حممد 152، 150، 117حّسان، مّتام: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -00
، ونهر، هادي: علم اللغة االجتماعي عند العرب، 005 -004محاسة: النحو والداللة، ص 

صول ، وفضل، صالح: من الوجهة اإلحصائّية يف الدراسة األسلوبية، جملة ف029 -022ص 
 . 011، ص 0، ع 4مج 

العكربي،  أبو البقاء حمّب الدين عبد اهلل بن احلسني: التبيان يف إعراب القرآن.  املطبوع خطأ  -02
بعنوان: إمالء ما مّن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن، تصحيح 

 .2/297إبراهيم عطوة عوض، دار احلديث بالقاهرة،  :وتعليق
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ْمس مجع، مفرده اأَلمحس، وهو الشجاع، ويف هذا السياق: املتشدد يف دينه القوي الصلب، احُل 01-
ابن منظور: لسان العرب، )ح م س(، والطربي، حممد بن جرير: تفسري الطربي يف  ينظر:

أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة بلبنان،  :تأويل آي القرآن املعروف بتفسري الطربي، حتقيق
 .022/ 4، م 2111هـ/  0421، 0ط

 .4/091الطربي: تفسري الطربي،  -04

الرازي، فخر الدين حممد: تفسري ، وللمزيد ينظر: 090–024/ 4الطربي: تفسري الطربي،  05-
-0425، 0الفخر الرازي املشهور بـ"التفسري الكبري" و"مفاتيح الغيب"، دار الفكر ببريوت، ط

 .111/ 5، م2115هـ/0421

الزخمشري، جار اهلل، حممود بن عمر: ، و19/ 02تفسري الطربي، ينظر مثال: الطربي:  -01
عبد الرزاق املهدي،  :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، حتقيق

ابن عطية، أبو حممد ، و57/ 2، م0997هـ/ 0407، 0دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، ط
عبد السالم عبد الشايف  : الكتاب العزيز، حتقيقعبد احلق بن غالب: احملرر الوجيز يف تفسري

 .2/199، م0991هـ/0401، 0حممد، دار الكتب العلمية ببريوت، ط

 .011/ 01الرازي: مفاتيح الغيب،  -07

إبراهيم إطفيش  :القرطيب، مشس الدين حممد بن أمحد: اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق -02
 .71 /7 م،0952، 2وآخرين، دار الكتب املصرية، ط

مثل  يضرب يف اجتماع القليل إىل القليل حتى يؤدي إىل الكثري، وعن ابن األعرابي أن هو  -09
الذَّْود اسم مؤنث يقع على القليل من اإلبل، وال يقع على الكثري، وهو ما بني الثالث إىل 

حممد: العشر إىل العشرين إىل الثالثني، وال جياوز ذلك، ينظر: امليداني، أبو الفضل أمحد بن 
جممع األمثال، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، د. ت، 

0/277. 

 .444 -441/ 1الطربي: تفسري الطربي،  -21
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 .455/ 0ابن عطية: احملرر الوجيز،  -20

ق: ، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل: املستدرك على الصحيحني، حتقياحلاكم النيسابوري -22
/ 4م، 0991هـ، 0400، 0مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط 

211. 

 .221/ 2مثة تاويالت أخرى ذكرها الرازي، ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب،   21-

 .547، 541/ 02الطربي: تفسري الطربي،  -24

ّمد بن يوسف: تفسري أبو حّيان النحوي، أثري الدين حم، و002/ 2الزخمشري: الكشاف،  -25
عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض وآخرين،  :البحر احمليط، دراسة وحتقيق وتعليق

 ، و115/ 4، م0995هـ / 0401 –م 0991هـ / 0401، 0دار الكتب العلمية بريوت، ط
بة، سامي بن حممد سالمة، دار طي :ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل: تفسري القرآن العظيم، حتقيق

 .444/ 1، م0999هـ/ 0421، 2ط

 .002/ 2الزخمشري: الكشاف،  21-

 .490/ 2ابن عطية: احملرر الوجيز،  -27

، واحلديث يف صحيح البخاري، ينظر: البخاري، حممد بن 119/ 04: مفاتيح الغيب، الرازي -22
طوق إمساعيل بن إبراهيم: اجلامع املسند )صحيح البخاري(،حتقيق: حممد زهري الناصر، دار 

 .2/92هـ، 0422، 0النجاة، ط 

 .0/522أبو حيان: البحر احمليط،  -29

، وأبو حيان: البحر 1/41، 550، 474، 011، 0/21: الزخمشري: الكشاف، مثاًلانظر  11-
 . 510، 5/007، 021-079، 97-4/91، 074، 75-1/74، 2/077احمليط، 

 .5/022أبو حيان: البحر احمليط،  -10

 .5/021حمليط، أبو حيان: البحر ا -12
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حسن كامل  :البيت للمثقِّب العبدي، انظر: املثّقب العبدي:  ديوان شعر املثّقب العبدي. حتقيق -11
 .202م، ص0970هـ/0190الصرييف، معهد املخطوطات العربية، 

 .2/22أبو حيان: البحر احمليط،  -14

 .4/071أبو حيان: البحر احمليط،  -15

 .4/071، 2/22، 0/152أبو حيان: البحر احمليط،   -11

 .5/211أبو حيان: البحر احمليط،  -17

 .1/42، 2/111، 291-0/292انظر مثًلا: أبو حيان: البحر احمليط،  -12

 .0/470أبو حيان: البحر احمليط،  -19

 .0/470أبو حيان: البحر احمليط،  -41

 .0/470أبو حيان: البحر احمليط،  -40

 .0/091الزخمشري: الكشاف، -42

 . 0/470البحر احمليط،أبو حيان:  -41

 .0/470أبو حيان: البحر احمليط، -44

 .0/470أبو حيان: البحر احمليط، -45

ي، انظر: األصبهاني، أبو بكر أمحد بن احلسني: املبسوط يف القراءات العشر. قراءة الكسائ -41
 .070ص سبيع محزة حاكمي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق، د.ت،  :حتقيق

 . 0/417الكشاف، الزخمشري:  -47

 .1/022أبو حيان: البحر احمليط،  -42

 .0/119أبو حيان: البحر احمليط،  -49

 .019-0/012الزخمشري: الكشاف،  -51
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 .171-0/119أبو حيان: البحر احمليط،  -50

سعيد بنَكراد، املركز الثقايف  :إيكو، أمربتو: التأويل بني السيميائية والتفكيكية، ترمجة وتقديم -52
 .21م، ص2111، 0بريوت والدار البيضاء، ط العربي،

، 0/122: أبو حيان: البحر احمليط، مثاًل، وللمزيد ينظر 1/122أبو حيان: البحر احمليط،51- 
، والزخمشري: الكشاف، 2/001، 7/421، 112، 5/270، 471، 125، 122، 1/74
2/172 ،4/100. 

 .217-0/211أبو حيان: البحر احمليط، -54

 . 5/527، 49-4/47، 411، 212-2/217بو حيان: البحر احمليط،: أمثاًلانظر  -55

 .0/222الزخمشري: الكشاف،  51

 .0/222الزخمشري: الكشاف، -57

 ، و:" والقول ما قالت حذام" إشارة إىل البيت الشهري: 0/222الزخمشري: الكشاف، -52

 إذا قالت حذام فصّدقوها        فإّن القول ما قالت حذام         

 لك إىل قّوة رأي سيبويه، وأن قوله يبطل مذاهب اآلخرين.يشري بذ

 .1/021أبو حيان: البحر احمليط، -59

 .1/047أبو حيان: البحر احمليط،    -11

 .1/212أبو حيان: البحر احمليط،  -10

 .0/195أبو حيان: البحر احمليط،   -12

 .101-1/105أبو حيان: البحر احمليط،   -11

مازن املبارك  :الدين: مغين اللبيب عن كتب األعاريب، حتقيق ابن هشام األنصاري، مجال -14
 .001وحممد علي محد اهلل، منشورات جامعة حلب، ص

 .2/154أبو حيان: البحر احمليط،    -15
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 .2/77، وابن كثري: تفسري ابن كثري، 1/29الطربي: تفسري الطربي،  -11

ربي ببريوت، تصوير عن الطبعة اجلّصاص، أبو بكر أمحد: أحكام القرآن، دار الكتاب الع -17
 .1/00، وأبو حيان: البحر احمليط، 20-2/21م، 0921هـ/0411األوىل، 

 .1/10الطربي: تفسري الطربي،  -12

، وهو ما فهمه منه أبو حيان 0/401هذا ما يفهم من الزخمشري، ينظر: الزخمشري: الكشاف،  -19
 .1/00وخالفه فيه، ينظر: أبو حيان: البحر احمليط، 

، واجلصاص: 79- 2/77، وابن كثري: تفسري ابن كثري، 11-29/ 1الطربي: تفسري الطربي -71
 .22-2/20أحكام القرآن، 

 .1/10الطربي: تفسري الطربي،  -70

 .1/00أبو حيان: البحر احمليط، -72

 .1/00أبو حيان: البحر احمليط، -71

معهود العرب عند الشاطيب، رمضان، حييى: القراءة السياقية عند األصوليني قراءة يف مفهوم  -74
أعمال الندوة العلمية الدولية اليت نظمتها الرابطة احملمدية للعلماء بعنوان: أهمية اعتبار السياق 

، 0يف اجملاالت التشريعية وصلته بسالمة العمل باألحكام، دار أبي رقراق بالرباط، ط
 .277م، ص 2117هـ/0422

 .1/00أبو حيان: البحر احمليط، -75

 .2/20،  وابن كثري: تفسري ابن كثري، 12/ 1ربي: تفسري الطربي، الط -71

 .1/00أبو حيان: البحر احمليط، -77

 .527-521للمزيد عن حذف الكون اخلاص لداللة دليل ينظر: ابن هشام: مغين اللبيب، ص -72
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 وليد أمحد العناتي د.أ. 
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  وتطورها الداللي والتداولي الفظة "مكس": أصوهل

يف املعاجــم العربيــة ومصــادر الـرتاث العربــي

 

البحث ملخص

تهدف هذه املقالة إىل البحث عن أصل لفظة )مكس( يف املعاجم السامية وتتبع 
تطورها التداولي يف املعاجم العربية قدميها وحديثها من جانب،  وتقبوم علبق اقتفباء     

عربي: األدبية والتارخيية والدينيبة  والوااققيبة الصبادر     استعماهلا يف مصادر الرتاث ال
عن دواووين الرساقل العربية منذ عصر النبو  والعهد الراشدي حتبق يومنبا اضا بر    
من جان، آخر. ويكشف لنا البحث أن لفظة )مكس(  وما اشتق منها قد مت تداوله يف 

والسبريانية والعاانيبة   لغة العرب منذ العصر اجلباهلي منحبدراإ إليهبا مبن األةاديبة      
 وغريها من اللغات الوايقة الصلة بلسانهم.

ويبني لنا البحث من خالل تتبع هذا املصطلح تداولياإ  بأنه قبد تمبمن معنبق    
المراق، املختلفة اليت حتصلها الدولة أو القبيلة أو األفراد منذ العهد األشوري حتبق  

العاشبر اهلربريا السبادش عشبر     دخول العثمانيني البالد العربيبة يف مطلبع القبرن    
أو )ةمبر ( إىل اسسبتعمال   امليالدي تقريباإ؛ إذ دخلت مع العثمبانيني لفظبة )كبر (    

الببديواني  ومسسسببات الدولببة املاليببة  إىل أن تالشببق هببذا املصببطلح أو ةبباد مببن   
اسستعمال الرمسي يف دواوين البالد العربية وإداراتها وعلق الرغم من أنه مل ميح من 

هب3415ا9ا92وُقبل للنشر يف                                      هب               3414ا9ا92ورد البحث يف 
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د  البيت يعبدها بعبل النبا  ةالفبة      الذاةر  الشعبية عند التذمر من المرائ، اجلديب 
للشرع  ويسمونها مكوساإ. وقد قام هذا البحبث علبق املبنهل التبارخيي الوصبفي يف      
تأصيله هلذه اللفظة  وتتبع تطورها يف االستعمال؛ مما ةشف لنا عن تنوع ةبري يف أنواع 

ة  املكو  املفرو ة علق ةتلف مناشط اضيبا : الدينيبة  واالجتماعيبة  واالقتصبادي    
والعمرانية ع  ةتلف العصور؛ مما عكس لنا تذمراإ دائماإ من القائمني علبق املكبو    

 واملشرعني هلا.

وقد تممن البحث مطلبني: األول تناولت فيه داللة لفظة "مكبس" يف املعباجم    
 والثاني تتبعت فيه تداول هذه اللفظة واستخدامها يف مصادر الرتاث العربي.
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ABSTRACT 

The word ( مكبس) /maks/ its linguistic origins and its semantic 
evolution in Arabic language.

This essay aims to find out the origin of the word /maks/ in 
semantic dictionaries and to follow up it semantic evolution in 
modern Arabic dictionaries. The study attempts to trace its use in 
Arabic heritage resources, which include literal, historical, religious 
and documents issued since the time of the prophet Mohammad 
(PBU) him to present time. 

The study reveals that the word /maks/ and all its derivatives 
that were used in the Arabic language since the pre- Islamic era 
came from the Akkadian, Syrian, Hebrew and other languages 
related to the Arabic tongue.

Through following up the use of the tern, the research,reveals
that the word /maks/ had included various meanings that relate
taxes levied by the state, tribe,or even by individuals since the 
Assyrian age up until the time when the Ottomans entered the Arab 
countries at the beginning of the 16th Higri century. /Jomrok/or 
/komrok/was used offices and other government financial institutions.

This term faded away in official use but it does not disappear 
completely in the Arab world. It remains in the public memory and 
commonly used when complaining about new taxes which are 
considered to be illegal or against Shareaa and so they call them 
/maks/. 

The research adopts the historical descriptive approach in its 
attempt to indigenize this word and in following its evolution in use 
which reveals a great diversity in the type of /maks/ imposed on 
various types of activities in everyday life (religious. Social.economic and
urban) at different periods of time. It is commonly used to reflect 
some form of indignation towards tax collectors and legislators.
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 مصطلح "مكس يف املعاجم ": 

لقد ورد مصطلح "مكس" يف املعاجم السامية  واملعاجم العربية القدمية واضديثة  
واضديث النبوي الشريف  ومعاجم التعريفات والفروق اللغوية    ومعاجم الفقه

 ي:ونرى أن يكون تقسيمها علق النحو التال ومعاجم ضن العامة والتصحيح اللغوي.

 :أوال: مصطلح " مكس " يف معاجم اللغات السامية

( أن ةلمة "مكس" ةانت Geseniusيتمح لنا من خالل ما ةتبه جيزنيو  )
 9452مستخدمة لدى األةاديني )األشوريني( الذين تعود وثائقهم ونصوصهم إىل 

( Maksu( وَمْكسو )Miksuقبل امليالد  وقد جا ت يف لغتهم لفظة: ِمْكُسو )
 (.3)ها عندهم مبعنق الرسوم والمرائ،وداللت

وقببد وردت هببذه اللفظببة أيمبباإ يف الس ببريانية  وهببي عنببدهم بلفبب : ِمْكَسببا  
(Maksā( وجا ت عند الع انيني بصيغة ِمخس .)Mekes)(2) 

م( إىل أن 1855-1909)(.Fraenkel, sويشري املستشرق األملباني فرانكيبل )  
 (.1)لسريانيةاللغة العربية قد أخذت لفظة "مكس" عن ا

ومما هو جدير بالبذةر أن جهبود فرانكيبل اللغويبة قبد ترةبزت علبق دراسبة         
الكلمات األجنبية يف القرآن الكريم  وله الفمل األة  يف تلك اجلهود اليت تكللت يف 

 (.4)ةتابه "الكلمات الدخيلة من اآلرامية علق العربية القدمية"

وهبو   -( Erkki Salonenوقد ةت، املستشبرق الفنلنبدي إرةبي سبالونن )    
أستاذ متخصص يف اآلثار العراقية القدمية ولغاتها السبومرية واآلةاديبة وغريهبا مبن     

 Loan Words of Sumerian and“مقالبة رريفبة بعنبوان     -اللغبات السبامية  
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Akkadian Origin In Arabic  ”     الكلمبات العربيبة ذات األصبول السبومرية"
 ق عّز برتكة هذه املقالة العلمية إىل اللغة العربية.واآلةادية"  وقام حممد قاسم وتوفي

عبدداإ مبن األلفبا      -يف مقالته املشار إليها آنفاإ –وقد اقتفق املستشرق سالونن 
السومرية واآلةادية املعربة يف: اِضرِف والو ائف  وأدوات الزراعة والبنا   واألثاث  

دارية  وقد جا ت عنبده  واألماةن وغريها  وجعل لفظة مكس  من املصطلحات اإل
 علق النحو اآلتي:

 (  ومعناها: كع المرائ،.Makasaَمَكس )
(  ومعناها: كبع قسبط مبن حقبل مبسجر       Makasuوهي يف اآلةادية: َمَكاُ  )

 وكع  رائ،.
 وقد حتقق وجودها يف األةادية من العهد البابلي القديم.

  أو اإلتباو   أو  ( وتعب  نوعباإ مبن المبرائ،    Miks( أو ِمَكس )Maksمكس )
 وهي يف األةادية: ِمْكس. (اجلمرةي)الرسم الكمرةي 

ومعناها: النصي، املستحق من الغلة تسول إىل املستأجر واملالبك  وتبدفع للقصبر    
 .(5)امللكي من حيث هو صاح، األرض"

واملالح  أنها يف اللغات الثالث: األةاديبة  والس بريانية  والع انيبة تعبود إىل     
" شأنها شأن العربية اليت لعلها احندرت إليها  وعاشت فيها ةما هو اضبال  "مكس اجلذر

 يف اللغات املذةور  سالفاإ.
ويفهبم ممبا ذةببره جيزنيبو  وفرانكيببل وسبالونن علببق أن  معناهبا يف اللغببة      
الس ريانية أو اآلرامية  والع ية يدل علق نقود تسخذ من ببائعي السبلع يف األسبواق.    

البمبائع   خذه أعوان الدولة من  رائ، عينية أو نقدية عنبد نقبل  وقد تدل علق ما يأ
 والسلع إىل املدن.
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  أن معاجم املعرب والدخيل يف لغة العرب مل تشر إىل أع مية لفظبة  واملالح 
"مكس" علق الرغم من حشدها لكثري من األمسا  واأللفبا  اضمبارية ذات األصبول    

 (.  6)والع ية وغريها من اللغاتالسريانية واضبشية والفارسية واليونانية 

 داللة املكس اللغوية واالصطالحية يف املعاجم العربية القدمية:-ثانيًا

 العببني للفراهيدي: -

م( مفبرد  مكبس  بمن    023هببا 305أدرج اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 
يستنقصبه  مع مه قائالإ: "امَلْكُس: انتقاص الثمن يف الِبياعة  ومنه اشتقاق املّكا ؛ ألنه 

 قال:
و    ــــــــــ   و  ــــــــــ و  و  وفـــــــــــواــــــــــق وتـــــــــــ    

 
 ويف ُةّل مبا بباع امبرَم َمْكبُس ِدرَهبم       

 (.0)أي: نقصان درهم بعد وجوب الثَّمن. ورجَل مّكا  ميكس النا " 

 كهر  اللغة البن دريد: -

م( للفظة "امَلْكس" أةثر و وحاإ 211هبا193وجا  شرح ابن دريد األزدي )ت 
اهيدي  فقد حدد ابن دريد داللة املكس بأنها "دراهم ةانبت تسخبذ مبن    من سلفه الفر

بائعي السلع يف اجلاهلية  والفاعل: امَلاِةس... ويقال: متاةس الرجالن عنبد البيبع إذا   
 (.6)َتَشاحا"

وأعاد ابن دريد ذةر الشاهد الشعري الوارد عند اخلليل بن أمحد علق لفظة " 
جابر بن ُحَنٍي التغليب الذي يقول فيه من كلة مكس "  وهو بيت للشاعر اجلاهلي 

 قصيد  أوردها املفمل الميب:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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وقد فّسر أبو زةريا حييق بن علي بن حممد الشيباني يف شرحه علق املفمبليات  
 (.2)خراج. واملّكا : العشَّار اجلابي"غري، بيت جابر التغليب بقوله: "إتاو : 

 ديوان األدب للفارابي: -

م( لفظبة "َمكبس" وفقباإ    263هببا 152وأدار إسحاق بن إبراهيم الفبارابي )ت  
لرتتيبه ألبنيبة األفعبال  ف با ت عنبده مفبرد : املباِةس: العّشبار  وامَلْكبس: اجلَبايبة          

 (.32)واستنقاص الّثمن واستحطاره

 ي:تهذي، اللغة لألزهر -

م( عد  دالالت للفظبة "امَلْكبس     262هبا102وَبّين أبو منصور األزهري )ت 
فهي عنده نقالإ عن الليث ومشر "انتقاص الثمن يف البياعة  ومنه ُأخبذ امَلّكبا ؛ ألنبه    

 .(33)يستنقصه"

وينقل عن أبي عبيد عن أبي زيد بأن "امَلْكبَس: اجلبايبة". وعبن األصبمعي ببأن:      
وأصله: اجلباية" وعزا البن األعرابي بأن "امَلْكس: درهبَم ةبان يأخبذه    "املاِةس: الَعّشار  

 (.39)املصدِّق بعد َفراِغه"

 احمليط يف اللغة للصاح، بن عباد: -

م( يف شبرحه ملفبرد    225هببا 165وقد أفاد الصاح، إمساعيل بن عباد )ت 
ما  يقول: "َمكس" من سابقيه الفراهيدي وابن دريد  ولكنه أ اف جديداإ ملا ورد عنده

"مكس: امَلْكُس: انتقاص الثمن يف البَياَعة. ومنبه أخبذت امُلَماَةسبة. وُيَسبّمق الَعّشباُر:      
أيماإ  وكعه ُمُكْو . واملاِةُس: الظامل. ويقولبون:   –صاح، َمَكس. وامَلْكس: اجلباية 

 (.31)دون ذلك ِمَكا  وِعَكا : وهو أن تأخذ بناصيته  ويأخذ بناصيتك"



     م  1034 فرباير  –هـ 3415 ربيع اآلخر – الثاني عشرالعدد 

 أ. د. مسري الدروبي

                      61 

وقد فّسر أبو زةريا حييق بن علي بن حممد الشيباني يف شرحه علق املفمبليات  
 (.2)خراج. واملّكا : العشَّار اجلابي"غري، بيت جابر التغليب بقوله: "إتاو : 

 ديوان األدب للفارابي: -

م( لفظبة "َمكبس" وفقباإ    263هببا 152وأدار إسحاق بن إبراهيم الفبارابي )ت  
لرتتيبه ألبنيبة األفعبال  ف با ت عنبده مفبرد : املباِةس: العّشبار  وامَلْكبس: اجلَبايبة          

 (.32)واستنقاص الّثمن واستحطاره

 ي:تهذي، اللغة لألزهر -

م( عد  دالالت للفظبة "امَلْكبس     262هبا102وَبّين أبو منصور األزهري )ت 
فهي عنده نقالإ عن الليث ومشر "انتقاص الثمن يف البياعة  ومنه ُأخبذ امَلّكبا ؛ ألنبه    

 .(33)يستنقصه"

وينقل عن أبي عبيد عن أبي زيد بأن "امَلْكبَس: اجلبايبة". وعبن األصبمعي ببأن:      
وأصله: اجلباية" وعزا البن األعرابي بأن "امَلْكس: درهبَم ةبان يأخبذه    "املاِةس: الَعّشار  

 (.39)املصدِّق بعد َفراِغه"

 احمليط يف اللغة للصاح، بن عباد: -

م( يف شبرحه ملفبرد    225هببا 165وقد أفاد الصاح، إمساعيل بن عباد )ت 
ما  يقول: "َمكس" من سابقيه الفراهيدي وابن دريد  ولكنه أ اف جديداإ ملا ورد عنده

"مكس: امَلْكُس: انتقاص الثمن يف البَياَعة. ومنبه أخبذت امُلَماَةسبة. وُيَسبّمق الَعّشباُر:      
أيماإ  وكعه ُمُكْو . واملاِةُس: الظامل. ويقولبون:   –صاح، َمَكس. وامَلْكس: اجلباية 

 (.31)دون ذلك ِمَكا  وِعَكا : وهو أن تأخذ بناصيته  ويأخذ بناصيتك"



     م  1034 فرباير  –هـ 3415 ربيع اآلخر – الثاني عشرالعدد 

 وتطورها الداللي والتداولي يف املعاجم العربية ومصادر الرتاث العربي الفظة "مكس": أصوهل 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          04

 اللغة وصحاح العربية( لل وهري: الصحاح )تاج -

م( عمبن تقدمبه مبن    3222هبا123ومل خترج داللة مكس عند اجلوهري )ت 
املع ميني سوى تصريفه للفعل مكس  فقال: َمكَس يف البيبع َيْمِكبُس بالكسبر َمْكسباإ     

 وَماَةَس ُمَماَةسةإ وِمَكاساإ..

ث: "ال يبدخُل صباحُ،   واملكُس أيماإ: اجلبايبة. وامَلباِةس: الَعشَّباُر  ويف اضبدي    
 (.34)َمْكٍس اجلنة". وامَلْكُس: ما يأخذه الَعشَّاُر"

 مقاييس اللغة البن فار : -

م( البذي ةبان معاصبراإ لل بوهري      3224هببا 125أما أمحد بن فبار  )ت  
فيقول: "َمَكَس: امليم والكاف والسني َةلمة تدل  علق َجيب ماٍل  وانتقاٍص من الشبي .  

 وامَلْكُس: اجِلباية  قال ُزهري:وَمَكس  إذ َجَبق. 
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و  و  ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا    ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   

(35) 
 املخصص البن سيده: - 

الذي أورد هذه اللفظة يف  -م( 3265هبا456وتابع ابن سيده األندلسي )ت 
قاص الثمن يف الِبَياعة  ومنه من تقدمه من املع ميني  فقال: "امَلكُس: انت -باب املبايعة

 أخذت امُلماةسة؛ ألنه َيستْنقصه  وأنشد:
ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      يفواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
وقيل: امَلْكُس: دراهم ةانت تسخذ من بائع السلع يف أسواق اجلاهليبة  ويقبال    

 (.36)للعشار صاح، املكس"
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 للزةشري:أسا  البالغة  -

م( قبد خبالف   3341هبا516أن جاراهلل حممود بن عمر الزةشري )ت  يبدو
من املع ميني يف ماد  "مكس" اليت يقول فيها: "لعن اهلل تعاىل املّكبا   وهبو    من تقدمه

 الذي ميكس النا    رب عليهم امَلْكَس واملُكو   وأنشد األصمعي:
 هم منعوةبم َجّمببة املببباِ  راميباإ   

 
 سوةم ببني خبببباٍز ومباِةس   وهم حب 

 خزاه خيزوه: قهره وأذله. قال: 
 سبتناببب أةابن املعّلبق ِخلتنببا أم ح  

 
 اإبببببُمُكوسب امَلاِةسببني نعِطببي َصببرار يَّ 

 (30)وماةسه يف البيع ِمَكاسا. ودون ذلك ِمكا  وِعكا  وهو املناصا " 

 مشس العلوم ودوا  ةالم العرب من الكلوم للحمريي: -

م(: "َفَعل  بالفتح َيفِعبُل   3306هبا 501ع م نشوان اضمريي )ت وورد يف م
 بالكسر: َمَكَس: امَلَكس: انتقاص الثمن يف البيع. واملكس: اجلباية  قال:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ــــــُ و      وا    ويفوُاــــــقعواــــــ وســـــــ  و اــــــ   
 (36) 

 العباب الزاخر واللباب الفاخر للصَّغاني: - 

م( صاح، املع م اجلليل املسمق ببب  3959هبا652ا اضسن الصََّغاني )ت أم
 (32)"العباب  الزاخر واللباب الفاخر"  فإنه يشرح لنا ماد  "مكس" علق النحو التالي:

َمْكساإ: إذا جبق ماالإ. وقال ابن دريد: امَلْكبُس:   -بالكسر –"َمَكس البيع َيْمِكُس 
يف األسبواق يف اجلاهليبة  قبال جبابر  ببن ُحب ٍّ       دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع 

 التغليب:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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: "ال -صبلق اهلل عليبه وسبلم    –وقال مشر: امَلْكس: النَّقص  ومنه قبول البنيب   
ْكبَس: الظلبم. وقبال اببن     يدخل اجلنَة صاحُ، مكٍس". وقيل: املراد منبه العّشبار؛ واملَ  

 األعرابي: امَلْكس درهم ةان يأخذه املصدِّق بعد فراغه من الصَّدقة.

وقال ابن دريد: َتَماَةس الرجالن يف البيع: إذا تشاّحا. وماَةَس: أي شاّح  ومنه 
"أُتبرى إ ّنمبا ماةسبُتك     -ر ي اهلل عنه –جلابر  -صلق اهلل عليه وسلم –حديث النيب 

 آلخذ َجَمَلَك".

ويقال: دون ذلك ِمَكاُ  وِعكاَ ؛ وذلك أن يأخذ ةل  واحبد  منهمبا بناصبية    
 صاحبه.والرتةي، يدل علق جيب ماٍل؛ وانتقاٍص من الشَّي ".

والالفت للنظر أن الصََّغاِني قد اتكأ فيما أورده خبصوص لفظة " مكس " علق ما 
ين مل يبذةر مبنهم   وابن فار  الذ  ورد عند ابن دريد واألزهري والصاح، ابن عباد

 .سوى ابن دريد

 لسان العرب البن منظور: -

م( يف مع مه َجّل ما أورده من 3133هبا033وحشد ابن منظور املصري )ت 
تقدمه من املع ميني  ومتيز عبنهم بشبرح داللبة مكبس البوارد  يف اضبديث النببوي        

ريبة البيت  الشريف  يقول: "يف اضديث: ال يدخل صاحُ، َمْكس اجلنبة؛ امَلْكبُس: المب   
 (.92)يأخُذها املاِةُس  وأصله اجلباية"

وزاد ابن منظور علق ما عند أسبالفه مبن أصبحاب املعباجم بمبرب األمثلبة       
واألخبار الدالة علق معنق اللفظة واستخدامها يف العصور اإلسبالمية األوىل  يقبول:   

لنبا    "ويف حديث ابن ِسريين قال ألنس: تستعمُل  علبق امَلْكبس  أي علبق ُعشبور ا    
فأَماةسهم وُيماِةُسون   قيل: معناه تستعمُل  علق ما ينُقُص دي  ملا ُيخاُف من الزياد  

 أ. د. مسري الدروبي

                                   66 

والنقصان يف األخِذ والتَّْرأ. ويف حديث جابر قبال لبه: أَتبرى إنَّمبا ماَةْسبُتك آلخبَذ       
. ويف َجَمَلَك؛ املماةسُةذ يف البيع: انتقاص الّثمن واستحطاُره  واملنابذُ  ببني املتببايعني  

 (.93)حديث ابن ُعمر: ال بأ  بامُلماَةَسة يف البيع"

 القامو  احمليط للفريوز آبادي: -
ومل يقبببدم جديبببداإ لداللبببة هبببذه اللفظبببة  يقبببول: الفبببريوز آببببادي )ت   

. ويبدو أن الفريوز آببادي يعتمبد   (99)م( "وامَلْكُس: النقص  والظُّْلم..."3434هبا630
   عند الصَّغاني.يف شرحه هلذه املفرد  علق ما جا

 تاج العرو  للزبيدي: -
م( وهو خامتة مسك املع ميني 3022ما3925أما حممد مرتمق الزبيدي )ت 

القدما  وأغزرهم ماد   فقد بسط لنا ما أكله اجلوهري  والفبريوز آببادي  وغريهبم     
وجا ت لفظة مكس عنده تو يحاإ ملا ذةبره أصبحاب املعباجم السبالفة خبصوصبها       

َس يف البيع َيمِكُس َمْكساإ  إذا )جببق مباالإ(  هبذا أصبل معنبق املكبس...       يقول: "َمَك
وامَلْكُس: الظُّلم  وهو ما يأُخبُذه الَعّشباُر  وهبو مباِةَس ومّكباَ ... وامُلُكبو : هبي        

 (.91)المرائ، اليت ةانت تأخذها الَعّشارون"

 داللة لفظة "املكس" يف املعاجم اللغوية احلديثة: -ثالثًا

 حمليط للبستاني:حميط ا -
م( علببق رأ  املع مببيني  3661هبببا3123يقببف بطببر  البسببتاني )ت   

املعاصرين  وجا ت ماد  مكس عنده علق النحو التالي: "َمَكس الرجُل َيْمِكس َمْكسباإ  
جبق ماالإ. فهو ماِةَس ومكَّا  أي عّشبار. ويف البيبع نقبص البثمن. وفالنباإ  لمبُه.       

اإ: َشاحَُّه. وقيل: امِلَكا : املكايسة بني املتبايعني  وذلك َماَةَسه يف البيع مماةسةإ وِمكاس
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أن يطل، صاح، السلعة من املشرتي سوماإ فال يزال املشرتي يراجعُه  وينقص له ما 
رل، شيئاإ  حتق يقفا علق مبا يرتا بيان عليبه. وَتَماةسبا يف البيبع تشباّدا  امِلَكبا         
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 تكملة املعاجم العربية لدوزي: -

أما املع مي الذي استوع، دالالت لفظبة "املكبس" فهبو املستشبرق رينهبارت      
يف املعاجم العربية قدميها وحبديثها  ببل أفباد    دوزي الذي مل يقتصر فيها علق ما ورد 

من معاجم املستشرقني ودراساتهم  ومن ةت، الرحالت  واملسالك واملمالك  وغريها 
 من املصادر القدمية واضديثة متتبعاإ استخدامها يف حق، وعصور ةتلفة.

 يقول دوزي: 

شباعت   "مكس واجلمع ُمُكو   وقد كعت أمكا  أيماإ. إن هذه الكلمة اليت
منذ أيام اجلاهلية اختذت معنبق رسبوم األسبواق  أو مبا يفبرض مبن الرسبوم علبق         
البمائع اليت تطرح يف األسواق. ويف حكم األتبراأ لل زائبر: إتباو  مقبدارها عشبر       
باملائة تفرض علق البمائع ةافة  وجتبق عنبد دخوهلبا إىل السبوق مبن اجلمبرأ  مبن       

اإ أو نقداإ. وهناأ أيماإ: رسوم الدخول  وعلبق  املسسول عن بيت املال أو من نائبه عين
سبيل املثال البمائع احململة علق السفن اليت تأتي من اهلند إىل جبد . وةبذلك رسبوم    

الذي مّساهبا األنكبا ( هبي     303الدخول واخلروج علق حنو عام  وفقاإ )هلويست 
ائ، البيت  رسوم الدخول اليت جتبق يف مداخل البلد اليت تفرض علق البمائع  والمبر 

تفرض علق دةاةني البيع والشبرا  واألفبران...إو و بريبة رسبم النقبود الفمبية.       
 .(92)وهناأ أيماإ رسم املرور..."

 ويقول دوزي أيماإ:

"مكس: هو التصريح الذي ُيعطق للشخص الذي دفع املكس  أو برا   الذمبة:  
من حاج املغرب  علق اُض اج أن يدفعوا يف عيذاب ]بلد  جنوب مصر[  ال يع  أحَد

إىل جد  إال أن يظهر مكسه  ومتق جّوزه ُربانّي حبر الُقلزم ]البحر األمحبر[  ومل يكبن   
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عنده مكس غرمه الرباني  لذلك ال جيبوز أحبَد مبن عيبذاب إىل ُجبد   حتبق ُيظهبر        
الرّباني ال ا   مما يلزمه  وإن عثر علق رجل منهم ال مكس معه لزم حقه علق الرّباني 

 .(12)"الذي جوزه

 لفظة "مكس" يف املعاجم الفقهية: -رابعًا

ترَأ اللغويون من فقهبا  اإلسبالم جمموعبة مبن املعباجم البيت تفسبر األلفبا          
م( البذي صبّنف مع مباإ    262هببا 102الفقهية  ومن هسال  األزهري اهلبروي )ت  

  يف لغوياإ ومسه بب "تفسري ألفا  املزني" وقد وصفه ابن خلكان بقوله: "هو عمد  الفقهبا 
تفسري ما يشكل عليهم من اللغة املتعلقة بالفقه"  ولكبن هبذا املع بم اجلليبل مبا زال      

 .(13)ةطوراإ حتق اآلن  إ افة إىل عدد آخر من املعاجم الفقهية اليت مل تنشر
أما املعاجم الفقهية اليت متكنا من الرجوع إليها ورتبناها وفقاإ لسبنوات وفيبات   

 مسلفيها  فهي:
 .لبة يف االصطالحات الفقهيةِرلبُة الّط -

م( وقبد  3349هببا 510أّلفه جنم الدين أبو حفص عمر بن حممد النسفي )ت 
شرح فيه املصطلحات واأللفبا  البوارد  يف مصبادر الفقبه اضنفبي  يقبول النسبفي:        

 .(19)"امُلَماَةَسُة  مفاَعَلٌة من امَلْكس من حّد َ رَب  وهو استنقاص الثمن"
 .املعربامُلغرب يف ترتي،  -

م( وهبو مبن فقهبا     3931هببا 632ألبي الفبتح ناصبر البدين املطبرزي )ت     
اضنفية  وقد أثبت لفظة "امَلْكس" يف مع مه قائالإ: "َمَكس: امَلْكبُس يف البيبع: اسبتنقاص    
الثمن  من باب َ َرب. وامُلماَةسة وامِلَكا  يف معناه. وامَلْكس  أيمباإ: اجلبايبة  وهبو    

ار؛ ومنه: "ال يدخل صاح، َمْكس اجلنة". وامَلْكس: واحد امُلُكبو   فْعُل املّكا : الَعشَّ
 .(11)وهو ما يأخذه  تسمية باملصدر"
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 .تهذي، األمسا  واللغات -

م( وهو من ةبار 3900هبا606ألبي زةريا حميي الدين بن شرف النووي )ت
 أشبهر  فقها  الشافعية  وكع يف ةتابه "تهذي، األمسبا  واللغبات" األلفبا  السبائر  يف    

يقبول  . (14)مصادر الفقبه الشبافعي ةمختصبر املزنبي  واملهبذب  والرو بة وغريهبا       
النووي: "مكس: قال أهل اللغة املماةسة هي املكاملة يف النقص من الثمن  ومنه مكس 

 .(15)الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال النا  ويأخذونه منهم"
 .املصباح املنري يف غري، الشرح الكبري للرافعي -

م(  ونص مباد  مكبس   3166هبا002ومسلفه هو أمحد بن حممد الفيومي )ت 
عند الفيومي هو اآلتي: "َمَكَس: يف البيع َمْكساإ من باب َ َرَب  َنَقَص الثََّمن  وَماَةَس 
ُمَماَةَسةإ وِمَكاساإ ِمْثُلُه. وامَلْكُس: اجلبايُة وهو مصدَر من بباب َ بَرَب أيمباإ  وَفاِعُلبُه     

م ُسمي امَلْأخوُذ َمْكساإ َتسبمَية باملصبدر  وكبع علبق ُمُكبو   مثبل َفْلبٍس        َمكَّاَ . ث
وُفُلوٍ . وقد َغَل، اسِتْعمال امَلْكس فيما يأُخبُذه أعبوان الس بلطان  لمباإ عنبد البيبع       

 والشرا   قال الشاعر:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــ  ووويفوُاـــــقعواـــــ وســـــ  و اـــــ   و  ـــــُ و      ا   

 (16) 
 

 لفظة "مكس" يف كتب غريب احلديث النبوي الشريف: -خامسًا

وقد بذل علما  اإلسالم جهوداإ ةبري  يف التبأليف يف غريب، اضبديث النببوي     
الشريف  ومن أوائل العلما  الذين صنفوا يف هذا الباب عبدالرمحن بن عببد األعلبق   

  والنمبر ببن   بن مشعبون الس لمي من أهل القبرن الثباني اهل رياالثبامن اهل بري    
م( وغريهبم  693هبا926م(  وقطرب النحوي )ت 632هبا924مشيل املازني )ت

الكثري  واملالح  أن كهر  مصنفات العلما  يف هذا الباب قد أدرجبت حتبت عنبوان    
 ومن أشهرها: ( 10)"غري، اضديث"
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 غري، اضديث البن قتيبة: -

م( 662هببا  906 وفسر أبو حممد عبداهلل بن مسلم املعبروف ببابن قتيببة )ت   
حديث املصطفق يف ح ة الوداع: "النسا  ال ُيعَشرن وال ُيْحشرن" قائالإ: "ال ُيْعَشرَن  أي 
ال ُيسخذ الُعشر من أمواهلن  ومثله حديثه اآلخر: "إن َوْفَد ثقيف اشبرتروا عليبه أن ال   

عشبراإ يف   ُيحشروا وال ُيعشروا وال ُي ب وا  أرادوا: أن ال ُيلَزموا مع الزةبا  والصبدقة  
أمواهلم. وقوله  ال ُيحشبرن  أي: ال ُيحشبرن إىل امُلصبّدق ليأُخبذ مبنهن الّصبدقات        

 (.16)ولكن يسخذ منهنَّ الصدقات يف موا عهن"

 الفائق يف غري، اضديث واألثر للزةشري: -

م( ما روي عن 3341هبا516ويشرح العالمة عمر بن جاراهلل الزةشري )ت 
: "ال يدخل صاحُ، َمْكس اجلنَّة" بأن املكس هو اجلبايبة  -سلمصلق اهلل عليه و –النيب 
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جابر "قال له: أُترى إّنما ماَةْسُتك آلخذ َجَمَلك" امُلَماَةسة يف البيبع:   ويف حديث
انتقاُص الثمن واسبِتحطاُره  وامُلَناَببَذ  ببني املتببايعني. وقبد ماَةَسبه ُيَماِةُسبه ِمكاسباإ         

 .(42)ومماَةَسة  ومنه حديث ابن ُعمر: "ال بأَ  بامُلَماَةسة يف البيع"

 وق اللغوية:كتب التعريفات والفر -سادسًا

 مفتاح العلوم للخوارزمي: -

م( لفظبيت "املكبس" و"العشبر"    266هببا 160أورد حممد بن أمحد اخلوارزمي )ت 
 من مسرده للمصطلحات واأللفا  املستعملة يف ديوان اخلراج  وقد َعبرَّف امَلكبس   

 .(43)بأنه: " ريبة ُتسخذ من الت ار يف املراصد"

 الفروق يف اللغة للعسكري: -

م( علق بيت الشاعر اجلاهلي 3224هبا 125أبو هالل العسكري )ت وعق، 
 الذي يقول فيه:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
مكساإ "املكس: اخليانة  وهو ههنا المريبة اليت تسخذ يف األسواق  ويقال: مكسه  

 .(49)مكس"  يف اضديث: ال يدخل اجلنة صاح، إذا خانه. وقال: املكس: العشر  وجا

 كتب حلن العامة والتصحيح اللغوي: -سابعًا

بذل علما  العربية ع  تارخيها الطويبل جهبوداإ ةببري  يف سببيل تنقيبة العربيبة       
وختليصها من األلفا  واألسبالي، البيت ختبالف سبننها  وختبرج علبق قبوانني حنوهبا         

قنتها ةثرياإ من اخلروقات واالستعماالت اليت ختالف وصرفها  وتتبع محا  العربية ودها
ةالم العرب  ومسوا ةتبهم بب"إصالح املنطق" أو "تقويم اللسان وتثقيفبه" إىل غبري ذلبك    
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من التسميات والعنوانات الدالة علق عملهم اجلليل املخلص اهلادف إىل إصالح اللغة 
حتريبف  ومبن ةتب،     واضفا  علق ناموسها  والكشف عما اعتورها من تصحيف أو

 التصحيح اللغوي اليت وقفنا عليها يف مو وع "مكس":

 ضن العامة: -
م( يف األنبدلس  262هبا102الذي ألفه أبو بكر حممد بن اضسن الز بيدي )ت 

 يف القرن الرابع اهل ري  إذ يقول:
 "ويقولون خلادم الرَحق: َمقَّا . قال حممد ] أي الزبيدي [:

 أبو نصر: امَلّكا : الَعّشار. والصواب َمّكا . وقال
 وقال بعل اللغويني: امَلكس: النقصان  ومنه املماةسة يف البيع  وأنشد:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   ويفواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
 .(41)وقال أبو زيد: امَلَكس: اجلباية  ويقال: مكسُت أمِكُس َمْكساإ" 

 وتلقيح اجَلنان:تثقيف الّلسان  -
م(  البذي  3320هببا  520ألبي حفص عمر بن خلف بن َمّكّي الصقلي )ت 

فّر من صقلية بعد احتالل النورمان هلا إىل تونس  وةان شاعراإ خطيبباإ  لغويباإ حنويباإ     
 .(44)يقول: "يقولون أُلجر  الرّحق: مقس. والصواب: َمْكس"

 تصحيح التَّصحيف وحترير التحريف: -
عببامل املوسببوعي صببالح الببدين خليببل بببن أيبببك الصببفدي )ت    ومسلفببه ال

الذي يقول: "ويقولون خلادم الرَّحق: َمّقبا . والصبواب "َمّكبا "      م(3169هبا064
: البنقُص  ومنبه   امَلْكبس وقال أبو نصر: "امَلّكا ": الَعّشار  وقال بعل اللغويني: أصل 
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                      15 

 :العوام يقبول لببائع "امِلَقبّص"    املماةسة يف البيع  وقال أبو زيد: املكس: اجلباية. وبعل
 .(45)"َمقَّاص". والصواب صاح، املقاص"

 مالحظات وتعقيبات: 

 وتعقيباإ علق ما مّر بنا من املعاجم  فإننا نورد املالحظات التالية:

وردت لفظببة "مكببس" يف كهببر  املعبباجم العربيببة القدميببة بببد اإ باخلليببل بببن أمحببد 
 ي صاح، "تاج العرو ".الفراهيدي وانتها  بالزبيد

تفاوت اضيز املع مي ملاد  "مكس" يف املعاجم العربية القدمية  إذ شغلت مبا مل يبزد   
علق ثالثة أسطر يف بعمها مثل "مشس العلوم" لنشوان ببن سبعيد اضمبريي  وزاد    
بعمها علق صفحة مثل "لسان العرب" الذي يبدو أن مادته هي أوفق ماد  عن هذه 

 اللفظة.

لبية املعاجم العربية بتكرار الشاهد الشعري للفظة "مكس" وهو بيت جبابر  متيزت غا
 بن ح ٍّ التغليب:

ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      يفواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     ويفوُاـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
واملالح  أن ابن فار  قد عزا البيت السبابق لبزهري ببن أببي ُسبلمق خالفباإ        

ن بعماإ من املعاجم القدميبة أغفلبت عبزو البيبت     جلمهر  املعاجم القدمية  ولك
 لشاعر بعينه  وأول مع م جتاهل اسم قائل البيت هو مع م "العني".

يتمح لنا من خالل املعاجم اليت متكنا من الرجوع إليها يف هذا البحث أن العالمة 
الزةشري هو الوحيد الذي جدد يف الشواهد الشعريةللفظة "مكس" من ببني صبناع   

 م العربية  وذلك يف مع مه املوسوم بب "أسا  البالغة" ةما مّر بنا.املعاج
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مل يشر أي  من املعاجم العربية القدمية إىل ةون لفظة "مكس" من املعرب أو الدخيل   
بل ُعدت هذه اللفظة مما فصح وصح لدى املع ميني من لغة العرب بنا  علق مبا  

اضديث النبوي الشريف  ويبدو أن وقفوا عليه من استعماهلا يف الشعر اجلاهلي  و
حمورها ةان واسعاإ  واستعماهلا ةان منتشراإ ببني النبا   وخاصبة فيمبا يتعلبق      

 باجلان، االقتصادي والدي  من حياتهم.

اتكأت املعاجم العربية املعاصبر  يف مباد  "مكبس" علبق املعباجم العربيبة القدميبة          
 مكتفية باختصار مادتها.

لنبوي الشريف أو ما اصطلح القدما  علق تسميته ببب "ةتب،   ُتعد  معاجم اضديث ا 
غري، اضديث" ومعباجم الفقهبا   وةتب، التعريفبات مصبدراإ أساسبياإ يف شبرح        
دالالت ةثرٍي من األلفا  العربية  ومنها لفظة "مكس"  إذ وجبدنا ةبثرياإ منهبا يقبدم     

وما إىل ذلبك مبن   للفظة تعريفاإ دقيقاإ  ويعنق باشتقاق الكلمة وتصريفها وأوزانها 
 القمايا املع مية.

مل تشر املعاجم العربية  اضديثة إىل ما جرى علق لفظة "مكس" مبن حتبول خطبري يف     
االستعمال املعاصر يف ماد  "مكس" نفسها  إذ نسخت هبذه اللفظبة منبذ قبرن مبن      
 الزمان تقريباإ  وبطل سريانها يف الكتابة الديوانية  وقلَّ دورانها علق ألسنة النبا  

يف غالبية البالد النارقة بالعربيبة  وحلبت مكانهبا يف االسبتعمال لفظبة "كبرأ" أو       
 "ةمرأ" الرتةية أو الفارسية األصل.

إىل حلول لفظة "كرأ"  أشار-عليهفيما وقفت  –والالفت للنظر  أن أول مع م 
حمل لفظة "مكس" يف االستخدام اللغوي املعاصبر هبو "املن بد" للبويس املعلبوف البذي       

من مع مه يف مطلبع القبرن العشبرين املبيالدي تقريبباإ  يقبول:        الطبعة األوىلدر أص

 أ. د. مسري الدروبي

                      16 

"الُكْمُرأ أو اجُلْمُرأ: ما يسخذ علق البمبائع الداخلبة واخلارجبة مبن رسبوم  أو هبو       
مكان استيفا  رسوم البمائع  ويقولون: ةمرأ البمباعة  وبمباعة مكمرةبة. وهبي     

 .(46)ةلمة فارسية عربيتها مكس"

 م الوسيط  البذي أصبدره جممبع اللغبة العربيبة يف القباهر  يف مطلبع        أما املع
الستينيات من القرن العشرين امليالدي  فقد جبا  فيبه: "اجُلْمبُرأ: ُجْعبل ُيسخبذ علبق       

 .(40)البمائع الوارد  من البالد األخرى  )أصله: ُةْمُرأ: ترةية(: وعربيته: مكس"

ة علمية ترعبق شبسون   وفوق ذلك  فإن أحدث مع م عربي صادر عن مسسس
اللغة العربية  وهو مع م "ألفا  اضيا  العامة يف األردن" الصادر عن جممع اللغة العربية 
األردني إذ نيفت صفحات هذا املع م علق ألف وستمائة صبفحة  مل يشبر إىل لفظبة    
مكس أو مكو  علق الرغم من أنها تع  يف االستعمال الشعيب:  ريبة غري شبرعية  

ات اضكومية جبمعها من النا   وجا ت يف املع م املذةور لفظبة "كبارأ"   تقوم السلط
اليت شرحت علق النحو التالي: "كارأ: دائر  حكومية ترتبط بوزار  املالية  وتناط بها 
مهام حتصيل الرسوم اجلمرةية والمرائ، األخرى البيت تتحقبق علبق البمباعة فبور      

وق احمللبي  مبن تسبرب البمبائع غبري      و عها لالستهالأ احمللي  وةذلك محاية السب 
 .(46)مدفوعة الرسوم اجلمرةية إليه"

االستعمال اللغوي للفظة "مكبس" يف العصبور التاليبة     تتبعحاول املستشرق دوزي 
للعصر اجلاهلي وعصر صدر اإلسالم  اعتمباداإ علبق ةتب، التباريل والبرحالت      

املع مبيني القبدما    وغريها من املصادر  ةالفاإ بذلك املنهل البذي سبلكه معظبم    
الذين عكست معباكهم داللبة هبذه اللفظبة يف العصبر اجلباهلي  وعصبر صبدر         

 .اإلسالم
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 واألدبي واإلداري والفقهي: "مكس" يف االستعمال التارخيي لفظة 

تدل الشواهد الشعرية اجلاهلية علق أن هذه اللفظة ةانت مستخدمة يف أشبعار  
 ُد بُن اخَلّذاق يف قصيد  خيار، بها النعمان بن املنذر:اجلاهليني  فقد قال َيزي

 َأاَل ابببن امُلَعلَّببق ِخلَتَنببا وَحسببْبَتَنا  
 

 (42)ُمُكوسببا املاِةسببني َصببَراريَّ ُنعطببي 
  (52)وهناأ شواهد أخرى تدل علق أنها ةان مستخدمة يف االستعمال اجلاهلي 

نية والفكرية للم تمع اجلباهلي  ولكن اإلسالم الذي غّير ةثرياإ من جوان، اضيا  الدي
 امتد تأثريه إىل اضيا  اللغوية أيماإ  يقول اجلاح :

"ترأ النا  مما ةان مستعمالإ يف اجلاهليبة أمبوراإ ةبثري   فمبن ذلبك تسبميتهم       
 .(53)للخراج إتاو   وةقوهلم للرشو  وملا يأخذه السلطان: اُضمالن وامَلْكس"

غبيري اللغبوي الواقبع بعبد ببزو  ف بر       وأشار ابن فبار  اللغبوي إىل هبذا الت   
اإلسالم  وحموه لكثري من رسبوم اجلاهليبة وتقاليبدها  وعاداتهبا وأخالقهبا وبعبل       
ألفا ها وعباراتها  يقول: "ةانت العرب يف جاهليتها علبق إرث مبن إرث آببائهم  يف    
ُلغاتهم وآدابهم  ونسائكهم وقرابينهم  فلما جبا  اهلل  جبّل ثنبامه  باإلسبالم حالبت      
أصول  وُنسخت ديانات  وأبطلت أمور  ونقلت مبن اللغبة ألفبا  عبن موا بع إىل      

 .(59)موا ع أخر بزيادات زيدت  وشرائع شرعت"

وأةّد السيوري يف الباب الذي عقده ملعرفبة األلفبا  اإلسبالمية  أن املسبلمني     
ة  ترةوا ةثرياإ من األمسا  والعببارات اجلاهليبة  يف امبامالت واملخارببات واألدعيب     

ويذةر لنا من ذلك: "اإلتاو   وامَلْكس  واُضْلوان  وةذلك قوُلهم: أنعم صباحاإ  وأنعم 
 الماإ  وقوهلم للملك: أبيت اللعن  وُترأ أيماإ قول اململوأ ملالكه: َربِّي  وقد ةبانوا  

 .(51)خياربون ملوةهم باألرباب"

 أ. د. مسري الدروبي
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ر األعمبال البيت   وقد ذةر امَلكُس وصاِحُبه يف اضديث النبوي الشريف  يف إربا 
اهلل عليبه   صبلق -تباعد املسلم من اجلنة وتقبّرب فاعلبها مبن النبار  يقبول الرسبول       

 .(54): "ال يدخل اجلّنة صاح، مكس"  وةقوله: "إن صاح، املكس يف النار"-وسلم

واإلشببارات للفظببة "مكببس" يف اضببديث النبببوي ةببثري  ومتعببدد   وجببا ت يف 
من  خامة اآلثام  وعظم اخلطايبا البيت يقرتفهبا    مقامات ومواقف نبوية ةثري   حمذر  

 .(55)صاح، املكس يف عمله
بن اضكم خ اإ يتعلق مبكس مصبر أيبام فاحتهبا     نعبد الرمحوروى أبو القاسم 

بب  رفاعبة "لي علبه علبق      عمرو بن العاص  الذي دعا خالد بن ثاببت الفهمبي جبدّ   
إن ةعباإ قال: ال تقرب املكبس  املكس فاستعفاه  فقال ابن العاص: ما تكره منه؟ قال: 

 .(56)فإن صاحبه يف النار"
 –ببن عمبر ببن اخلطباب      عببد اهلل ومن الصحابة الذين تعر وا لذةر املكس 

  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سبالم روايبة عبن رباو   عبن      -عليهما ر وان اهلل
فريمق  عبداهلل بن عمر  أنه قال: "إن صاح، املكس ال ُيسأل عن شي   يسخذ ةما هو

 .(50)به يف النار"
بعببد وفببا  أبيببه يف سببنة   كعبببد امللببوعنببدما آلببت اخلالفببة إىل الوليببد بببن  

وقام بتعري، البدواوين   علق صال  مصر وخراجها  عبد اهللم  أقرَّ أخاه 025هبا66
فيها  وأحّل العربية حمّل القبطية يف املعامالت املالية  ولكن غلت األسبعار يف عهبده    

ني شد  عظيمة: "وزعموا أّنه ارتشبق  وَةّثبروا ]لعلبها وةب وا[ عليبه       وضقت املصري
 .(56)ومسوه ِمكّيساإ"

وعلق الرغم من التحذير الشديد من املكس وأهله  فإن هبذه اللفظبة مل تغب،    
عن االستعمال اإلداري واملالي يف اإلسبالم يف القبرن اهل بري األول  حيبث ورد يف     
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م مبا نصبه:   022هبا23عليها مبصر واملسرخة بسنة  إحدى ال ديات العربية اليت عثر
 بالفسطاط  وعّ ل ذلك فبإني قبد خفبت     فليبيعوه مكسه"... فإني قد و عت عنهم 

أصابوا رحباإ حسناإ... وإمنبا   مكسهم]غال[ الطعام بالفسطاط وإني إذا و عت للت ار 
اعث ]ةذا[ يف أربعني ليلة أو قري، من ذلك فع ل ما ةنت ب -إن شا  اهلل –اضصاد 

به من ذلك  واةت، إلّي ةيف فعل ذلك  ومبا بأر بك مبن الت بار البذين يبيعبون       
الطعام  والسلم ]ةذا رمست[ علق من اتبع اهلدى. وةت، جرير يف شهر ربيع األول 

 .(52)سنة إحدى وتسعني"

ولعل من املفيد هنا أن ننقل حاشية املستشرق األملاني أدولف جروهمان البذي  
 )علم الوثائق( عند العربالدبلوماتية ه السطور املسسس اضقيقي لعلم َيعده ةات، هذ

  يقول جروهمان: "وأما عن معنق لف  مكس فمن الوا ح أنه يقصد به (62)املعاصرين
نوع جديد من المرائ، فرض علق الت ار الذين ةانوا يبيعون سبلعهم يف اجلاهليبة.   

بالسريانية( البيت نصبادفها يف قائمبة     وقد نقل هذا التعبري عن الكلمة اآلرامية )مكسو
مكو  خاصة مبدينة تدمر  وليس غريباإ أن جند نظام املكس منذ بداية اإلدار  العربي 
يف مصر  إذ الحظنا أن مثة نظاماإ مماثالإ متام املماثلة ةبان قائمباإ يف العهبدين اليونباني     

س معنق خاصاإ والرماني. ولكن يف مصر القدمية )منف( بنوع خاص  نرى لكلمة مك
يرجع إىل اجلهة احمللية اليت جيبق فيها املكس أو املقس )اجلمرأ(. وةبان املكبان البذي    
يباشر فيه صاح، املكس مهام منصبه يف زمن الفتح العربي يسمق أم دنني... ويظهبر  
أن نظام املقس  ل ُمد  رويلة. ومهما يكن من شي  فبإن املكبو  البيت جتببق علبق      

ال تزال جتبق يف عهد السلطان قالوون  وال يبعد مطلقباإ أن يكبون   احملاصيل الزراعية 
 66ص 9لعبار  "مكس ساحل الغلبة" عالقبة مباشبر  مببا ورد يف املقريبزي )خطبط ج      

وما يليه(. ثم أصبحت ةلمة مكس تستعمل استعماالإ عامباإ يف املكبو  غبري     16 
 .(63)الشرعية والغرامات اليت ُيع  عنها باملرافق واملعاون"

 أ. د. مسري الدروبي
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ووردت "مكس" يف شعر جرير بن عطية اخلطفي الذي قال مادحاإ اخلليفة الراشد 
 م( عندما أبطل املكو  والعشور:092هبا329عمر ابن عبدالعزيز )ت 

 إّن الببذي َبعبببَث البببنيب ُمحمبببداإ 
 

 العببادليف اإلمببام   َجببببَعل اخلالفببِة 
 ولقببد نفعببَت مبببا َمَنْعببَت حتر جبباإ  

 
 ور السبباحل علببق ُجسبب َمْكببَس الُعشببور 

وقد علق حممد بن حبي، شارح ديوان جرير علق البيتني قبائالإ: "ةبان مو بع     
املكس حيث رريق النا  مثل قنطر  أو جسر  وةل رريق َمَمّر النا  فيه فهو جسر. 
ةان َأول شي  أ هبر ُعَمبُر ببن عببدالعزيز: منبَع شبتم علبّي عليبه السبالم  وَربْرَح           

 .(69)الُعُشور"
موي الراشد عمر بن عبدالعزيز  قد أحيا سنن العدل يف الرعيبة   إن اخلليفة األ

بعد أن درست عند بعل من تقدمه من خلفبا  بب  أميبة  ولبذا فإنبه قبد سبعق إىل        
إصالح نظم جباية األموال وحتصيلها من الرعية  ويت لق ذلك يف ةتابه الذي وجهبه  

ل الذمبة  ومبن   إىل العمال  وحدد فيه موقبف الدولبة الرمسبي ممبن أسبلم مبن أهب       
الصدقات  واألمخا   وررق ال  والبحر واملكاييل واملوازين  وجتار  عمبال الدولبة   

 وغريها من قمايا االقتصاد واضكم واإلدار .
يقول"... وأما العشور فنرى أن تو ع إال عن أهل اضرث  فبإن أهبل اضبرث    

ته منها  وصانع يسخذون بذلك  وإمنا أهل اجلزية ثالثة نفر: صاح، أرض ُيعطي جزي
خيرج جزيته من ةسبه  وتاجر يتصرف مبالبه يعطبي جزيتبه مبن ذلبك  وإمنبا سبنتهم        
واحد . فأما املسلمون فإمنا عليهم صدقات أمواهلم  إذا أّدوها يف بيت املال ةتبت هلبم  

فإّنبه الببخس    املكبس بها ال ا    فليس عليهم يف عامهم ذلك يف أمواهلم تباعة. وأّما 
غبري    چىت  يت  جث  مث  ىث    يث  حج  مج      جحچ   عنبه  فقبال  البذي نهبق اهلل  

 .(61)أنهم ةنَّوه باسم آخر"
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ومل يكتف عمر بن عبدالعزيز بنهي عماله عن املكبس  ببل أمبر بتبدمري بيوتبه      
م( أن عمر ببن عببد   616هبا994ومآصره  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سالم )ت 

ن ارة، إىل البيت الذي برفح  الذي يقال العزيز ةت، إىل عبداهلل بن عوف  القاري: أ
 .(64)له بيت املكس  فاهدمه  ثم امحله إىل البور  فانسفه فيه نسفاإ"

وأشار ابن سعد إىل موقف عمر بن عبدالعزيز من املكو  واجلزيبة بقولبه: "مّلبا    
ولي عمبر ببن عببدالعزيز و بع املكبس عبن ةبل أرض  وو بع اجلزيبة عبن ةبل            

 .(65)مسلم"
هر  املكو  قد تغلغلت يف ةل أحنا  الدولة وأجزائهبا  ومشلبت   ويبدو أن  ا

أريافها ومدنها وقراها يف العصر األموي  حتق فر ت علق أهل اضرمني الشبريفني   
فقد روى ابن جريل أن اخلليفة عمر بن عبدالعزيز قد ةت، إىل عبدالعزيز بن عببداهلل  

  النبا  بزةبا  أمبواهلم     برفع املكو  عن أهل مكة  فلما رفعت هذه املكبو : "جبا  
سبعة آالف دينار  فصّرها فبعث بها إىل عمر بن عبدالعزيز. فردها عمر إليبه  وقبال:   

 .(66)اقسمها يف فقرا  أهل مكة"
وتدل املصادر علق أن عمر بن اخلطاب هو أول من و ع العشبر يف اإلسبالم   

ذ مبن املصبلني      وأمر عمر بن اخلطاب عاشره أن "يأخ(60)يف خ  منسوب إىل الشعيب
يع  من املسلمني  مع أمواهلم ربع العشر  ومن أمبوال أهبل الذمبة إذا اختلفبوا بهبا      

 .(66)للت ار  نصف العشر  ومن أموال أهل اضرب العشر"
وزاد األمر و وحاإ ما رواه الشيباني عن جرير بن حازم قال: "مسعت أنس بن 

أُلُبّلبة  فقلبت: تقلبدني علبق     سريين يقول: أراد أنس بن مالك أن يسبتعمل  علبق ا  
املكس من عملك؟ فقال: أما تر ق من أمر النا  ما أمرني ببه عمبر ببن اخلطباب      
ر ي اهلل عنه  من أمور النا   فقال: استعمل  ُعمر  ر ي اهلل عنه  فأمرني أن آخذ 

 أ. د. مسري الدروبي

                                   61 

من املسلمني من ةل أربعني درهماإ درهماإ  ومن أهل العهد من ةبل عشبرين درهمباإ    
 .(62)ومن أهل اضرب من ةل عشر  دراهم درهماإ"درهماإ  

وةانت األعشار تشمل "الصامت واملتاع  والرقيق وما أشببه مبن األمبوال البيت     
تبقق يف أيدي النا   فأما إذا مّر بالفواةه وأشباهها اليت ال تبقق يف أيدي النا   فإنه 

 .(02)ال يسخذ منه شي "
هو العاشر  واملكس هو ما يفعلبه   وصاح، املكس أو املّكا  يف عرف الفقها 

العاشر  ومسوه َمكَّاساإ؛ "ألنه ينقص أموال النا  بأخذ العشور منهم  وهو مشتق من 
املماةسة. واملّكا  ال يأخذ من أحد  منهم شيئاإ من ذلك حتق يبلغ املال مائيت درهبم   

 .(03)ما جي، فيه الزةا  علق املسلم"
إىل أن هبذه   -ةمبا يبرى الفقهبا     - أما مسوغات أخبذ هبذه العشبور  فتعبود    

األموال يف رعاية اإلمام ومحايته  وهو الذين يبسمن الطبرق والسببل للت بار   وهبي      
تسخذ من املسلم ربع العشر علق أنها زةا   وتماعف علق غري املسلم  أما اضربي أو 

ازا   يقول املستأمن في بق وفقاإ لقاعد  املعاملة باملثل اليت أرلق عليها الفقها  اسم ام
الشيباني: "وأما اضربي فإمنا أمر بأخذ العشر منه؛ ألنهم يأخذون منا العشر  فأمر بأخذ 
العشر منهم  إذ األمر بيننا وبني الكفار مب  علق امازا   حتق أنهم إن ةانوا يأخذون 
منا اخلمس أخذنا منهم اخلمس  وإن ةانوا يأخذون منبا نصبف العشبر أخبذنا مبنهم      

شر  وإن ةانوا ال يأخذون منا شيئاإ ال نأخذ مبنهم شبيئاإ... فإنبه روي عبن     نصف الع
أنه قال ِلُعشَّار ه: خذوا منهم ما يأخذون مّنا  فإن أعياةم ذلك  -ر ي اهلل عنه -عمر 

 .(09)فخذوا منهم العشر"
ويفهم مما سبق أن العشور هي  ريبة تفرض علق عروض الت بار  املختلفبة    

 املسلم  واملستأمن أو اضربي الذي هو من غري دار اإلسالم عند ويدفعها املسلم وغري
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نقل البمائع والت ارات داخل حدود الدولة اإلسالمية إذا بلغت نصباباإ معينباإ  وقبد    
 تنقص عن العشر أو تزيد عليه وفقاإ لقاعد  املعاملة باملثل.

راشدي  وبداية وعندما آلت اخلالفة اإلسالمية إىل ب  أمية بعد انقما  العهد ال
م تبدلت ةثري مبن سبنن العبدل البيت     663هبا 43خالفة معاوية بن أبي سفيان سنة 

أصلها اخللفا  الراشدون وعملوا بها  ويببدو أن أصبحاب املكبس أو العشبور ببدأوا      
يت اوزن الموابط والرسوم الشبرعية  وأصببحت هنباأ  برائ، إ بافية يفر بها       

ن معبه  فتبذةر لنبا املصبادر: البحباث وهبو       املكا  علق األموال والسلع ملن يعملو
املخمن أو املفتش الذي يقوم بتفتيش األوعية واألمتعة حبثاإ عن املال  والكات، البذي  
يقوم بتوثيق املعامالت  وأصحاب اجلسبور البذين يسبمحون بباملرور  وغريهبم مبن       
األعوان واملو فني الذين يتقا بون مبن املكلفبني بباملكو  مبدفوعات أخبرى لقبا         
 خدمتهم  ولكن هذه املدفوعات اإل افية ال ُتعد ُجزا  من الزةا  اليت يدفعها املسلم.

م(: "ما أخذ منبك العاشبر علبق وجبه     665هبا953فقد أورد ابن زجنويه )ت 
الصدقة  فاحتس، به من الزةا . وما أخذ منك البحاث والكات، وأصحاب اجلسبور  

حتتس، به مبن الزةبا ؛ ألنبه إمنبا      من الدرهم والدرهمني علق غري وجه الصدقة  فال
يأخذون ذلك ألنفسهم  ضفظهم السبل  وتعاهدهم تلبك اجلسبور  وال يسدونهبا إىل    

 .(01)بيت املال"
ويبدو أن هذه الدراهم املأخوذ  زياد  علق ما ُعدَّ من الزةا  هي أشبه ما تكون 

رهبا  وأشبد   بمرائ، اخلدمات املفرو ة علق ةثري من املعبامالت يف وقتنبا  ومبا أةث   
 وقعها علق النا  الذين هم منها يف تذمر دائم  وهٍم مقيم.

ويبدو أن ورأ  العشبور أو املكبو  قبد زادت مبع قيبام دولبة بب  العببا           
واشتدت قسبوتها علبق النبا   وخباصبة بعبد أن عمبل أببو جعفبر املنصبور بنظبام           
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حتصبيلها  ومحبل   الذي فتح باباإ واسعاإ لزياد  املكو   وشبد  الطلب، يف   (04)الممان
النا  بالعسف وقو  اجلند علق العمل بتلك الرسوم  وقبد أةبّد هبذه اضقيقبة أحبد      

اضل  إذ يقبول ةاربباإ املنصبور:     أحد مواسمالوعا  الذي نبه املنصور علق ذلك يف 
"وبعثببت عمالببك يف جبايببة األمببوال وكعهببا وحشببرها إليببك  وقببويتهم بالرجببال   

 .(05)والكراع"
صبور علبق أمبوال اخلبراج البيت تسخبذ عبن األرض الزراعيبة          ومل يقتصر املن

واملكو  اليت تفرض علق العروض الت ارية  بل جعل  ريبة علق الدور واملنبازل   
 .(06)وهو ما مل يعهد من قبل

قلت: إن السنة السيئة اليت سنها املنصور قد رغت وربت  وزادت وما توقفت 
دور والعقارات والبنايبات األمبوال   مع مرور األيام  وأصبحت جتمع من أصحاب ال

الطائلة اليت جعلت ةثرياإ مبنهم يتمنبق أنبه سباةن ببالكرا  لكثبر  مبا هبو مفبروض          
ومرسوم علق ُمالأ هذه الدور علق ما هو مشاهد بالعيان يف زماننا يف بعل البلبدان  

 العربية.

خبذت  وبناً  علق ما أصّله املنصور وسنه لدولة ب  العبا  يف هذا املمبمار  أَ 
املكو  والمرائ، الفادحة تزداد يوماإ بعد يوٍم  وتتسع دائرتها علق الشع،  ويببدو  
أن تذمر الرعية ةان واسعاإ  ولذا فإننا جند أبا يوسف يعقوب ببن إببراهيم األنصباري    
صاح، أبي حنيفة النعمان ومسلف ةتاب "اخلراج" قد حاول تصحيح املسار  وإرجباع  

 ةتاببه "اخلبراج" اآلنبف البذةر  واملقبدم للخليفبة هبارون        األمور إىل نصابها العادل يف
الرشيد الذي ةان من أةثر خلفا  ب  العبا  وقوفاإ عند أوامر الشرع  وسعياإ إلحيبا   
سنن العدل اقتدا  بسري  اخللفا  الراشدين  وعمالإ مبا جا  يف الشريعة الغبرا   وسبنة   

 نبينا عليه السالم.
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عمر بن اخلطاب هبو البذي و بع العشبور يف      لرشيد أنللقد بني أبو يوسف 
اإلسالم  وال بأ  بأخذها "إذا مل ُيعَتَد فيهبا علبق النبا   ويسخبذوا ببأةثر ممبا جيب،        

 .(00)عليهم"

ومل يتوقف أبو يوسف عند اإلشار  إىل أولية العشور يف اإلسبالم  ومشبروعية   
ميكبن أن   أخذها إذا متت مراعا  المبوابط الشبرعية  وو بع للرشبيد األسبس البيت      

 يتعارق من خالهلا مع قمية اخلراج  وقد حدد لذلك الشروط التالية:

 أوالإ: التدقيق وحسن االختيار ملن يباشرون كع املكو .

 ثانياإ: أن يكونوا من أهل التقوى والصالح.

ثالثاإ: أن يصدر اخلليفة إليهم األوامر الصارمة اضازمة بعبدم االعتبدا  علبق النبا       
 د والنواميس الشرعية.وجتاوز اضدو

 رابعاإ: مراقبة ولي األمر ملباشري العشور والقائمني عليها.

خامساإ: أن يكون سيف العقوبة بالعزل واحملاسبة الدقيقة مصلتاإ علق املباشرين البذين  
 خيالفون األوامر  ويظلمون النا .

ما وقد أو ح األسس املذةور  آنفاإ أبو يوسف صاح، ةتاب اخلراج بقوله: "وأ
العشور؛ فرأيت أن توليها قوماإ من أهل الصالح والدين  وتأمرهم أن ال يتعّدوا علق 
النا  فيما يعاملونهم به  وال يظلموهم  وال يأخذوا منهم أةثر مما جي، علبيهم  وأن  
ميتثلوا ما رمسناه هلم  ثم تتفقد بعُد أمرهم وما يعاملون به من َيمر  بهم  وهل جيازون 

ه؟ فإن ةانوا قد فعلوا ذلك  عزلت وعاقبت  وأخذتهم مبا يصح  عنبدأ  ما قد أمروا ب
 .(06)عليهم ملظلوم أو مأخوذ منه أةثر مما جي، عليه..."
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وعندما آلت األمور يف مصر وبالد الشام إىل دولة العبيديني يف مصر والشام يف 
  الدولة  منتصف القرن الرابع اهل ريا العاشر امليالدي فشت  اهر  املكو  يف إدار

وفر ت علق ةثري من اجلهات والت ارات  ومن ذلك: مكس الُبهار  مكس البمائع 
والقوافل  مكبس الببّز والنحبا  والقصبدير  ومكبس البمبائع  ومكبس اخلشب،          
ومكس الورق املوب إىل الصناعة  ومكس األغنام  ومكس الصوف  ومكس سوق 

ىل غريهبا مبن املكبو     اجلمال  ومكس سوق البدواب  ومكبس سبوق الرقيبق... إ    
 .(02)املفرو ة علق أغل، مرافق الصناعة والت ار  والزراعة

وفوق ذلك  فإن العبيديني قد فر وا مكوساإ علق اخلمور  وبيبوت اضشبيش    
الفساد  وغريها من أبواب الفاحشة اليت أصبح هلا  امنون يدفعون الفحشا  ووبيوت 

ة الدولة هلذه األوةار والبيوت البيت يقبوم   للدولة مبالغ حمدد  من األموال  مقابل محاي
 امنوها جبمع األموال الطائلة والمرائ، الباهمبة  ممبا أدى إىل الرتويبل للفاحشبة     
واتساعها بني النا   يقول املقريزي نقالإ عن القا ي الفا ل البذي يصبف أحبوال    

: -وهي السنة البيت مت فيهبا فبتح نبور البدين ملصبر       –م 3366هبا564مصر يف سنة 
"وُحميت بيوت امِلزر )اضشيش(  وأقيمت عليها المرائ، الثقيلة  فمنها ما انتهق أمُره 
يف ةلِّ يوٍم إىل ستة عشر ديناراإ  وُمنع امِلزر الُبيوتي ليتوّفر من الُبيوت احملِميَّة  وُحِمَلت 

 .(62)أواني اخَلمر علق رمو  األشهاد ويف األسواق من غري ُمنكر"

ادر ةشفاإ تاماإ ال لبس فيه أن الدولة العبيديبة هبي دولبة    قلت: تكشف لنا املص
املكو  األوىل بال منازع هلا يف ذلك علبق امتبداد تباريل البدول اإلسبالمية  ولعبل       
السب، أو األسباب الكامنة ورا  ذلك يعود إىل األصول اليهوديبة هلبذه الدولبة البيت     

سلمية يف بالد الشبام مبن   ترجح ةثري من املصادر نسبة مسسسي هذه الدولة إىل يهود 
ناحية  ةما أن اليهود واألرمن وغريهم من األجنا  قد نالوا مكانة ةب ى  وحظبو    
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. وال خيفق علبق النبا  يف ةبل عصبر     (63)عظمق يف الدولة العبيدية من ناحية أخرى
هم أبرع النا  يف كع املال وامتصاص الثروات من أيبدي النبا      اليهودوأوان  أن 

هنمية يف سح، أموال النا  واالستيال  عليهبا بشبتق الوسبائل امافيبة     بطرائقهم اجل
 لكل الشرائع واألخالق اضميد .

وفوق ذلك  فإن العبيدين قد حاربوا العلمبا  والفقهبا  وامتهبدين  وجعلبوا     
أمور التشريع منورة خبليفتهم املعصوم حس، زعمهم  ثم داعي دعاته  ومن تبعه من 

 .(69)لعلما   وتوقف األمر باملعروف والنهي عن املنكرالدعا   فتعطل دور ا

ووصل األمر يف ذلك العصر إىل أن فر بت املكبو  علبق ح باج بيبت اهلل      
العتيق  ويصف اإلمام الغزالي َماِةسي اضل بأنهم أعدا  اهلل  وأن دفع مبال املكبو    

: "أن ال -جاآلداب الدقيقة للحا –إليهم إعانة علق الظلم  يقول يف معرض حديثه عن 
وهم الصادون عن املس د اضرام من أمبرا    املكس يعاون أعدا  اهلل سبحانه بتسليم 

مكة واألعراب املرتصدين يف الطريق  فإن تسليم املال إليهم إعانة علق الظلم  وتيسري 
 .(61)ألسبابه عليهم  فهو ةاإلعانة بالنفس"

لبق اض بيل   م هي أول سنة فبرض فيهبا املكبس ع   216هبا190وةانت سنة 
وذلك يف خمم  عف وتراجع قو  دولبة بب  العببا   يقبول اجلزيبري يف عر به       

 .(64)ضوادث تلك السنة: "وهي أول سنة مكس فيها اضاج  ومل ُيعهد ذلك يف اإلسالم"

وعندما جا  اهلل بدولبة الشبرع والعبدل ببني النبا   واإلحسبان إىل الرعيبة         
اهلل  بقياد  امللك العادل نور الدين حممبود ببن    والقيام بفريمة اجلهاد واجلالد ألعدا 

م( الذي بدأ حرباإ شعوا  علق ةل مظاهر الظلم والفسباد  3301هبا562زنكي )ت 
 يف دولته ومنها املكو  اليت ةانت وباً  عاماإ مشل الرعية  وأ ر بالنا .
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ومن وثائق تلك اضملة العنيفة والغار  والشعوا  علق املكو   املنشور البذي  
م  واملتمببمن إسببقاط كيببع املكببو  3960هبببا566صببدره نببور الببدين يف سببنة أ

والمرائ،  ومما جا  يف ذلك املنشور: "وقد قنعنا من ةنز األموال باليسري من اضالل  
فسحقاإ للس حت  وحمقاإ للحرام اضقيق بامَلقت  وُبعداإ ملا ُيبعُد من ر ا الرَّب  ويقصي 

هلل وتقربنبا إليبه  وتوةلنبا يف كيبع األحبوال عليبه        من حمل الُقرب  وقد اسبتخرنا ا 
  يف ةل والية لنا بعيد  أو قريبة  وإزالة ةل جهبة  مكس و ريبةوتقدَّمنا بإسقاط ةل 

مشتبهة مشوبة  وحمو ُةّل ُسنة سيئة شنيعة  ونفي ةل مظلمة فظيعة  وإحيا  ةبل سبنة   
 .(65)َحَسنة..."

صورته: "ذةر ما أرلق من الرسوم وفوق ذلك  فإنه ةت، علق ذلك املنشور ما 
شباميها   -عّمرها اهلل –واملسن  واملكو  والمرائ، يف سائر أعمال الوالية احملروسة 

وجزيرتها يف تواريل متقدمة  ويف تاريل هذا الس ل  ورسم إرالق ذلك ةله  وتعفية 
 .(66)آثاره  وإمخاد ناره"

م( نهبل  3329-3301هببا 566-562ونهل صالح الدين بن أيوب )حكبم  
سلفه نور الدين زنكي  وسار يف دولته علق سياسة إبطال املكو  واألموال املشبوهة 

 .املصدر  اليت جبيت من الرعية بطرائق ومسميات غري شرعية
م إىل جهود صالح الدين 3369هبا506ابن جبري الذي حل يف سنة  فقد أشار

قبل ُمكثر حاةم مكبة:  يف رفع املكو  اليت ةانت تثقل ةاهل اض يل واملفرو ة من 
"ولوال ما تالفق اهلل به املسلمني يف هذه اجلهات بصالح الدين  لكبانوا مبن الظلبم يف    
أمر ال ُينادى )يزجر( وليُده  وال يلني شديده. فإنه رفع  رائ، املكو  عبن اضباج    
وجعل عوض ذلك ماالإ ورعاماإ يأمر بتوصيلهما إىل ُمكثر أمبري مكبة  فمتبق أبطبأت     

ك الو يفة املرتتبة هلم عباد هبذا األمبري إىل ترويبع اضباج وإ هبار تثقبيفهم        عنهم تل
 .(60))تقوميهم وتهذيبهم واملراد هنا تعذيبهم( بسب، املكو "
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قلت: إن القارئ للتاريل اإلسبالمي يبدرأ أن ثالثبة مبن سبالرني املسبلمني       
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 .(66)م(: "أعاد املكو  وزاد يف شناعتها"3925-3922هبا 525
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 اليت فر ت يف دولة املماليك فيما بعد.
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مبينباإ   م(3195هبا095)ت يقول األمري رةن الدين بي   املنصوري الدودار
ذلك الفعل املشني الذي يدل علق إهانة بعل  لمة سالرني املماليك للمسلمني: "مّلبا  

واستوزر شخصاإ مبن  استقل امللك املعز شرع يف حتصيل األموال  واستخدام الرجال  
ُنظار الدواوين يسمق شبرف البدين هببة اهلل ببن صباعد الفبائزي  ةبان مبن القببط          
الكّتاب  فعدل عن أهبل الكتباب  وأسبلم يف الدولبة الكامليبة  فتقبدم يف املناصب،        

مكوسباإ  الديوانية  فقرر أمواالإ علبق الت بار ذوي اليسبار  وأربباب العقبار  ورّتب،       
 .(62)ومساها حقوقاإ ومعامالت  واستقرت وتزيدت ]ةذا[ إىل يومنا هذا" و مانات

ومما هو جدير بالذةر  أن اسبتخدام األقبباط أو املسباملة يف املناصب، املاليبة يف      
الدولة اململوةية ةان من أسباب فرض املكو  والمرائ، الباهمة علق الرعية  فقد 

الذي امتد حكمه قراببة   -م( 3142هبا 043استخدم الناصر حممد بن قالوون )ت 
واحبداإ مبن األقبباط ُيبدعق ببني       -األربعة عقود  وهو من أعظم سبالرني املماليبك  

م( وعينه نبا راإ للخباص أي النظبر يف أمبوال     3112هبا 042معاصريه بالنشو )ت 
السلطان  يقول مسري الدروبي واصفاإ أعمال النشو وبشاعاته املشينة: "فتفنن النشو يف 

كتاب  ويف ابتكار املظامل اليت مل يسبق إليها  وأةثر مبن مصبادر  السماسبر     مصادر  ال
والبياعني والت ار  وأصحاب األموال  وتسلط علق من ناوأه  أو أنكر عليه مشباريع  
 لمه اليت أرهق بها الرعية بأشد أنواع العذاب  وةانت ةلمته نافبذ  عنبد السبلطان     

 .(22)ختليصاإ للنا  من مظامله وشروره"وجرت أةثر من حماولة الغتيال النشو  

اليت قررت علق املسلمني وغري املسبلمني يف زمبن    والالفت للنظر  أن املكو 
املماليك قد تفرعت وتشعبت  وتفنن الوزرا  وغريهم من أرباب الدولة والكتباب يف  
فر ها علق معايش النا  وجتارتهم وزراعبتهم  ورموسبهم وبيبوتهم  ومطباعمهم     

وأسواقهم وأر هم  وترةاتهم وأفراحهم...إو وعبرف ةبثري مبن هبذه      ومشاربهم 
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املكو  باسم: حقوق أومقررات أورسوم أوواجبات  ومبن تلبك املكبو : مكبس     
اض اج  ومكس املبشرين  ومكس وفا  النيل  ومكس ررح الفراريل  ومكس اضلفا 

ار والدريس واألتبان  ومكس القمح  ومكس السمسبر  ومكس الغبالل  ومكبس د   
الفاةهببة  ومكببس اجللببود والدباغببة  ومكببس الذبيحببة  ومكببو  اخلمببر واملغبباني  
واألفببراح  ومكببس املالهببي  ومكببس الرمببان  ومكببس اجلمببال  ومكببس القصبب، 

 ..او.(23)والقلقا   ومكس امللح  ومكس النطرون  ومكس املراعي واملصايد

 لمباإ   ويبدو أن مكس القراريط  أو  مان القراريط ةبان مبن أةثبر املكبو     
وشد  علق كهر  النا   ولذلك هب، العلمبا  ملقاومبة هبذا املكبس  ورفعبوا أمبره        

هببا  005للسالرني واألمرا  حماولني إلغا ه  يقول املقريزي يف عر ه ضوادث سبنة  
م: "ويف هذا الشهر اجتمع قا بي القمبا  برهبان البدين إببراهيم ببن كاعبة         3101

سلطان  وعرفاه ما يف  مان املغاني من املفاسد والشيل سراج الدين عمر البلقي   بال
والقبايح  وما يف مكس القراريط من املظامل وهو ما يسخذ من الدور إذا بيعت  فسمح 
بإبطاهلا  وةت، بذلك مرسومني إىل الوجه القبلي والوجه البحري  بعدما ُقبر ا علبق   

ن يتحصبل منهمبا   منابر القاهر  ومصر  فبطل واضمد هلل  مان هاتني اجلهبتني  وةبا  
 .(29)مال عظيم جداإ  وزال بزواله منكر شنيع"

وقد بّين لنا املسرخ ابن إيا  اضنفي داللة مكس القراريط  أو  مان القراريط 
الذي فر ه بعل الوزرا  يف دولة املماليك علق من يبيع داراإ أو عقاراإ  حتبق أبطلبه   

م  يقول اببن  3106هبا 006السلطان األشرف شعبان بن األجمد بن قالوون يف سنة 
إيا : "وةان يسخذ من البائع عن ةل ألف درهٍم من مثن داره عشرون درهماإ  وةان 
ال يقدر أحَد أن يشرتي داراإ حتق يطبع له علبق مكتبوب بطببع أمحبر يشببه البدائر         
ويعلم حوهلا مباشرون ]ةذا والصواب مباشرو[ هذا الديوان بعالمة تشهد له  مكتوِبِه 
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ومتق مل يكن هذا يف مكتوبه  وإال حيّل عنه املشبرتي  خوفباإ مبن أن ينّكبل ببه       بالبيع 
 .(21)النكال العظيم"

أما املقصود مبكس املغاني أو  مان املغاني  فإن دولة املماليك فو بت امبرأ    
بهذا الممان الذي أتاح هلا أن تفرض  ريبة علق املغنيبات والنسبا  الالئبي يفعلبن     

اح واألعرا  وحفالت اخلتان  وةان للمامنة أعوان يطوفبون  الفاحشة  وعلق األفر
علق بيوت املغنيات جلمع املقررات املالية  مما أدى إىل فساد  أخالقي هائل  إذ تفاقمت 
الفواحش  واستشرى االجتار باألعراض علق الرغم من اضمالت الشعوا  اليت شبنها  

 علما  ذلك العصر علق هذا المرب من املكو  احملرمة.
يقول املقريزي مو حاإ تلك األفعبال السبودا   واألحبوال املظلمبة البيت عبّم       
 ررها ةثرياإ من النا : فأّما " مان املغاني فكان بالً  عظيماإ  وهو عببار  عبن أخبذ    
ماٍل من النسا  البغايا  فلو خرجت أَجل  امرأ  يف مصر تريد البغا  َنّزلت امسها عنبد  

  ملا َقَدر أة  أهل مصر علق منعهبا مبن عمبل الفاحشبة.     الّمامنة  وقامت مبا يلزمها
وةان علق النسا  إذا اْنَتَفْسن  أو َعّرْسن امرأ   أو َخّمبت امرأٌ  َيبَديها حبنبا   أو أراد   
أحَد أن َيعَمل َفَرحاإ  ال بد من ماٍل بتقرير تأُخذه المَّاِمنة  ومن فعل فرحاإ بأغباٍن  أو  

 .(24)لمَّامنة  َحّل به بال  ال ُيوَصف"َنفَّس امرأته من غري إذن ا
وبنا  علق تغلغل املكو  يف كيع مفاصل دولة املماليبك ودخوهلبا يف ةتلبف    
مناشط اضيا  اقتصادياإ واجتماعياإ ودينياإ وأخالقياإ  فإن العلما  والفقهبا  قبد تصبدوا    

 لإلنكار علق  اهر  املكو   وأبانوا جمانبة أغلبها ألحكام الشرع.
محالت العلما  والفقها  علق ُمباشري أعمال املكو   وصوبت سهام  وشنت

وعظهم وإنكارهم إىل اآلمرين بها واملشرعني هلا  ومن العلما  الذين نبهوا علق حرمة 
املكو   وحذروا أهلها والقائمني بأمرها من اإلهانبة يف البدنيا  والعبذاب املهبني يف     
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ذ يقبول يف وصبفه للِخلبع )الثيباب     م( إ3140هببا  046اآلخر  اإلمبام البذهيب )ت  
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"فإن خلع علق رئيس خلعة ِسريا  من ذه، وحرير وُقند   ُيحرِّمه ما ورد يف النهبي  
ن ال عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها وخيتال فيها  وخيُطُر بيده  ويغم، مم

  أو واليبة  ونظبر َمكبس  يهنيه بهذه احملرمات  وال سيما إن ةانت ِخلعَة وزار  و لبٍم  
شببررة  فليتهيَّببأ للمقببت وللعببزل واإلهانببة والمببرب  ويف اآلخببر  أشببُد عببذاباإ     

 .(25)وتنكيالإ"

م( يف إحدى فتاوه: "... 3155هبا 056ويقول اإلمام تقي الدين السبكي )ت 
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اليت ترفع للسلطان وبيت املال. ومن حقه بذل النصيحة للملك  وةّف أذاه عن أموال 
. فإن  ّم البوزير  املكو  حرامالرعية  وختفيف الورأ  عنهم ما أمكنه. وقد علم أن 

يف ذلك  وتشديد األمر فيه  والعقوبة عليه  فقد  ّم حرامباإ إىل  إىل أخذها اإلجحاف 
 .(20)حرام"

ويشري القلقشندي يف مطلع القرن التاسع اهل ري  وهو مبن الفقهبا   وةتباب    
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للدولة  يقول: "وهو جهات ةثري   يقال: إنها تبلغ اثنتني وسبعني جهة  منها مبا يكثبر   
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متحّصله  ومنها ما يقل   ثم بعمها حبس، ما يتحصَّل من قليبل وةبثري  وبعمبها لبه     
نقصبت  َ َماَن مبقدار معني لكل جهة  ُيطل، بذلك املقدار إن زادت اجلهة فله  وإن 

 .(26)فعليه"
  -وهو بال شك موقف غالبيبة النبا    –ثم يبني القلقشندي موقفه الشخصي 

ورأيه الشرعي يف هذه املكو : "قلبت: عمبت البلبوى بهبذه امُلُكبو   وخرجبت يف       
 .(22)التزي د عن اضّد  ودخلت الشبهة يف أموال الكثري من النا  بسببها"

مقدمتببه للمكببو  الببيت م( يف 3425هبببا 626وتعببرض ابببن خلببدون )ت 
أصبحت من مظاهر النشاط االقتصادي يف عصره  والح  أن الدول يف زمانه عاد  ما 
تفرض هذه املكو  اليت يسميها مغارم علبق الرعايبا يف أواخبر حكمهبا  إذ تمبطر      
جلباية املال من الرعية لتغطية نفقات الدولبة البيت يسبتهلكها العطبا   وةثبر  اجلنبد        

رى أن آثارهبا خطبري  علبق الدولبة وامتمبع  حيبث تبسدي إىل        وتغلغل الرتف  ويب 
 .(322)ا محالل الدولة واختالل العمران

ومن املسةد أن ابن خلدون قد بنق رأيه يف املكو   وأنها مبن أسبباب انهيبار    
الدول بناً  علق استقرائه  ونظره العميق لتاريل ةثري من الدول اإلسبالمية البيت ةبان    

 اإ من عوامل انهيارها وزواهلا.املكس عامالإ أساسي
م( 3453هببا  655وَحَمَل حممد بن حممد بن خليل األسدي )ةان حيباإ سبنة   

علق املكو  محلة شعوا   فهي عنده من املظامل واملغارم  واملال اضبرام علبق جامعبه    
وآةله  حيث حباول جباتهبا جتميبل داللبة املكبس  فسبموها بباضقوق والواجببات         

دي إىل حموها وإبطاهلا  وعّد ذلك قربةإ إىل اهلل تعاىل يقول: "وأمبا  والرسوم  ودعا األس
املال اضرام  فهو ما استخرج خبالف ذلك علق غري وجه اضق حسببما و بعوه مبن    
الرسوم واخِلَدم املو وعة يف ةل ديوان  وما رتبوه وأجروا به العوايد اليت ما أنزل اهلل 
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اليت ال حق فيها  واملكو  اليت هي حمرمبة  بها من سلطان  مثل: املوجبات  واضقوق 
علق مستخرجيها وآةليها... ومن الظلم القبيح أن تماف أمسا  املكبو  للسبلطان    
وأن تماف اضمايات املذةور  ألرةان الدولة من األمرا  والوزرا  واألعوان  فتبطيل 

 .(323)املكو  من أعظم القربات"

م(  وهبو  3525هببا  233ي )ت وتصدى اإلمام اضاف  جالل الدين السيور
يف ريعان شبابه  إىل  باهر  املكبو   وقبد جتلبق ذلبك يف إحبدى جمبالس أماليبه يف         

يف يبوم اجلمعبة    منهبا اضديث النبوي الشريف  عندما أملق املس اضادي والتسعني 
سابع عشر كادى سنة أربع وسبعني ومثامنائبة  وةبان مو بوع ذلبك املبس "يف ذم      

السيوري جمموعة من األحاديث واألخببار واآلثبار البوارد  يف ذم     املكس" حيث أورد
  مما يدل علق أن قمية املكس ةانت مبن أهبم املصبائ، البيت ابتلبي بهبا       (329)املكس

النا   وقد عرف هذا اَض  العظبيم بتصبديه لكبثري مبن الت باوزات البيت خالفبت        
واخلروقبات مبن    الشريعة وخرجت عن أحكام الدين  سوا  أةانت هبذه املخالفبات  

 .(321)السالرني واألمرا   أم من العلما  والفقها   أم من عامة النا 
ومّلا استوىل العثمانيون علق البالد العربية بعد معرةة مبرج داببق املشبسومة يف    

م  ورث الرتأ ةثرياإ من العادات والرسوم اململوةيبة يف اإلدار   3530هبا 291سنة 
ا جمموعة ةبري  من التشريعات المريبية اليت تمبمنتها  واضكم  ولكن العثمانيني سنو

القانوننامات العثمانية  اليت ال جند فيها استخداماإ للفظبة املكبس واملباةس واملكبو      
العاشر واألعشار  ثبم عرفبت  فيمبا بعبد     العشر و اليت استعمل العثمانيون بدالإ منها

 باسم  ريبة اجلمرأ )العاشر(.
سم "زةا  العاشر"  وهو مو ف المريبة املعني من قبل وعرفت عند العثمانيني با

اضكومة ببعل الشروط والقيود علق الطرق الت ارية من أجل أخذ زةا  )صدقات( 
البمائع الت ارية... المريبة املسما  "عشر" نوع من أنواع  برائ، اجلمبرأ  واملبأمور    
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بدايبة تأسبيس   املسمق "عاشر" هو مو ف اجلمبارأ... ةانبت المبرائ، اجلمرةيبة يف     
الدولة العثمانية يتم حتصيلها حتبت اسبم "رسبم اجلمبرأ" علبق شبكل زةبا  العاشبر          
وتنس م مع األحكام الشرعية  وهلذا أفتق شيوخ اإلسالم بكون رسم اجلمبرأ زةبا    
العاشر  وما يراه الفقها  األحناف يف هذا الصدد يشكل السند الشبرعي لتطبيقاتبه يف   

 .(324)الدولة العثمانية"
قلت: إن بعماإ من فقها  اضنفية يف الدولة العثمانية قد عبدلوا عبن اسبتخدام    
لفظة املكس أو املّكا  ملا هلا من داللة سيئة يف الذاةر  الدينية والشعبية  إذ دلت هذه 
اللفظة علق الظلم واملظامل اليت أصببحت منظمبة ومشبرعاإ هلبا يف البدول اإلسبالمية       

وخّرج بعل فقها  الدولبة هبذه المبرائ، علبق أنهبا       السابقة علق دولة ب  عثمان 
 زةا  يدفعها املسلم  وتعد مكافئة هلا يف النصاب ويف الغاية.

ومما هو الفت أن حممد أمني ببن عمبر املعبروف ببابن عاببدين الدمشبقي )ت       
م( وهو فقيه البالد الشامية  ومن ةببار الفقهبا  اضنفيبة يف العصبر     3616هبا3959

أي بعل فقها  الدولة العثمانية  ويقول: "مطل،: ال تسبقط الزةبا    العثماني خيالف ر
بالدفع إىل العاشر يف زماننا... واعلم أن بعل فسقة الت بار يظبن أن مبا يسخبذ مبن      
املكس حيس، عنه إذا نبوى ببه الزةبا   وهبذا  بن باربل  ال مسبتند لبه يف مبذه،          

خبذ عشبورات مبال    الشافعي؛ ألن اإلمام ال ينص، املكاسني لقببل الزةبا   ببل أل   
وجدوه قلَّ أو ةثر  وجبت فيه الزةا  أو ال. قلت: علق أنه اليوم صار املكا  يقارع 
اإلمام بشي  يدفعه إليه  ويصري ما يأخذه لنفسه  لماإ وعدواناإ  ويأخذ ذلك  ولو مبّر  

 .(325)التاجر عليه أو علق مكا  آخر يف العام الواحد مراراإ متعدد ..."

علي الكبري أو الدولة العلوية اليت بدأت مع حكم حممد علي يف أّما دولة حممد 
م مبصر فهي امتداد لدولبة العثمبانيني  إذ ةبان مسسبس هبذه      3625هبا 3992سنة 
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الدولة والياإ للعثمانيني علق مصر  ثم استقل بها  وةانبت اللغبة الرتةيبة أساسبية يف     
ربية اإلحيبا  يف املبدار    دولته  وغلبت علق اإلدار  واجليش  بينما ةان من ح  الع

  ولذلك فإن إدار  الدولة العلوية استخدمت مصطلح الكمبرأ أو  (326)ومعاهد العلم
اجلمرأ بدالإ من لفظة املكس أو املكو  سرياإ علق النظبام العثمباني يف االسبتعمال     
وأصبح اجلمرأ رسوماإ مالية يقدرها مبأمورو إدار  اجلمبارأ علبق الطبرود والسبلع      

الداخلة إىل أرض الدولة  بعد معاينتها واستيفائها للشروط املنصوص عليهبا  الت ارية 
بني الدولة وغريها من الدول اليت تربطها بها اتفاقات جتارية ومالية  ويتمح ذلك من 

إىل سبنة   3606اللوائح والقوانني واملنشورات والقرارات الصبادر  مبصبر مبن سبنة     
 .(320)م3662

لوف الذي عاش شطراإ من حياته يف العهد العثماني وأشار لويس بن نقوال املع
م( يف مع مه "املن د" إىل أن اجلمرأ هو املكبس  حيبث يقبول:    3246هبا3165)ت 

 .(326)"اجُلْمرأ والكمرأ جتمع علق كارأ أو ةمارأ: دائر  املكو  )فارسية(

وأةد ما ذةره املعلوف خبصوص هذه اللفظة لغوي آخر من هو روبيا العنيسي 
وهبو ةمبرأ يف    –م  يقبول "ُةمبرأ   3226ليب اللبناني الذي ألبف ةتاببه يف سبنة    اض

الفارسية والرتةية  مرادفه: دار املكس  وما يسخذ علبق البمبائع والسبلع  يقبال لبه      
 .(322)مكس واجلمع مكو "

وما تممنه "املع م الوسيط" الصادر عن جممع اللغة العربية يف القاهر  يف مطلع 
رن املا ي يعزز ما ذةره ةل من املعلوف والعنيسي  حيث جا  فيه: الستينيات من الق

"اجُلْمُرأ: ُجعَل ُيسخذ علق البمائع الوارد  من البالد األخرى  )أصله ُةْمرأ: ترةية(: 
 .(332)وعربيته: )َمْكس(  وهو لف  دخيل"
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وةرر شرح لفظة ُجْمُرأ يف املع م الكبري الصادر عن جممبع اللغبة العربيبة يف    
 .(333)اهر   وأ اف إليه داللة: "املو ع الذي حيصل فيه هذا اجُلعُل"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام اإلدار  العثمانيبة يف ببالد الشبام واض باز         
والعراق  واإلدار  العلوية مبصر للفظة ُةمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  مل    

االسبتعمال اإلداري يف  تدر  من االسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إىل      
حكومة شرقي األردن عند قيامها يف مطلع العقد الثالث من القرن العشرين امليالدي  
وأصبح املكس جز اإ من دائر  اجلمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
املكس علق ةتلف السلع الت ارية اليت تدخل البالد إذ يقوم هبسال  املبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وجتار  )الرتانسيت( البيت تبدخل الببالد أو    رسوم مالي
 متر  ع ها  بعد قيام مأموري املكو  بتخمني قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون املكس مدرا  املكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم اجلمرةيبة علبق    مستوردوها قانون املكس  وقد يكلف مدير املكبو  برفب  

 .(339)البمائع املستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  األردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
اإلداري: اجلمارأ واملكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  يف سبنة   وقد متكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميالدية  وقد فصل الكشف امللحق بهذا التقرير أنواع اجلبايات املالية اليت جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل املراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص االسترياد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم املبواد املشبتعلة        

م تس يل العالمات الت ارية  رسوم مصايد األمساأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو
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وةرر شرح لفظة ُجْمُرأ يف املع م الكبري الصادر عن جممبع اللغبة العربيبة يف    
 .(333)اهر   وأ اف إليه داللة: "املو ع الذي حيصل فيه هذا اجُلعُل"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام اإلدار  العثمانيبة يف ببالد الشبام واض باز         
والعراق  واإلدار  العلوية مبصر للفظة ُةمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  مل    

االسبتعمال اإلداري يف  تدر  من االسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إىل      
حكومة شرقي األردن عند قيامها يف مطلع العقد الثالث من القرن العشرين امليالدي  
وأصبح املكس جز اإ من دائر  اجلمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
املكس علق ةتلف السلع الت ارية اليت تدخل البالد إذ يقوم هبسال  املبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وجتار  )الرتانسيت( البيت تبدخل الببالد أو    رسوم مالي
 متر  ع ها  بعد قيام مأموري املكو  بتخمني قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون املكس مدرا  املكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم اجلمرةيبة علبق    مستوردوها قانون املكس  وقد يكلف مدير املكبو  برفب  

 .(339)البمائع املستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  األردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
اإلداري: اجلمارأ واملكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  يف سبنة   وقد متكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميالدية  وقد فصل الكشف امللحق بهذا التقرير أنواع اجلبايات املالية اليت جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل املراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص االسترياد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم املبواد املشبتعلة        

م تس يل العالمات الت ارية  رسوم مصايد األمساأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو
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رسوم املرةبات النارية  رسبوم اجلبوازات  رسبوم البيطبر   أجبور مسباعي  رسبوم        
البمائع املعاد تصديرها   ريبة البندرول وتسخذ عن ورق اللعب،  وورق السب اير   

ية ]اخلمور[ والكحول  وعن الك يت  ورسوم املكو  وتسخذ عن املشروبات الروح
 وعن التبغ والس اير  والرتنسيت.

وقد استمر استخدام لفظة املكو  يف مثل هبذه التقبارير الصبادر  عبن وزار      
م  وذلك عندما أدرجت مباد  امللبح والك يبت    3253اجلمارأ حتق سنة  –الت ار  

ق حتت بند املكو  إ افة ملا سبق فر ه علبق املشبروبات الروحيبة والكحبول وعلب     
 .(331)الس ائر والتبغ

وةببان قببانون املكببو  يف األردن عر ببة للتعببديل  وبلببغ عببدد القببوانني      
-هبب 3143والتعديالت اليت ررأت علق هذا القانون مثانية وثالثني تعديالإ منذ سنة 

م. ويبدو أن هذه التعديالت ةانت تدخل سلعاإ ومنت بات  3262-3291هبا3423
ك القبانون الصبادر يف اجلريبد  الرمسيبة يف سبنة      جديد  يف إرار هذا القانون  من ذل

  إذ صدر قانون معدل لرسوم املكو  علق املنت ات النفطيبة  ثبم   3266هبا3166
م  حيث جا  3262هبا3423صدر نظام آخر معدل لرسوم املشتقات النفطية يف سنة 

د  هذا النظام ممهوراإ بتوقيع رئيس الوزرا   وجملبس البوزرا  آنبذاأ  ونشبر يف اجلريب     
 الرمسية بعنوان "نظام معدل لنظام رسوم املكو  علق املنت ات النفطية".

 أ. د. مسري الدروبي
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 نتائج البحث

  ُنشر  اعماجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج ل ى أل  لظة  مكس"م.مل-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدالالُاج يف اآلشعري  حت  دخعل الارمجنةني لىبالد -2

 الا بة  يف كطىع الق ن الاجش  اهلج ي/ السجدس لر  اعمةالدي.
 ى األلظة  الرجلر  قب  ُبني أن كصطىح مكس"م ياعد ل ى ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

اعمةالد، وقد احندرت كشاج ل ى البجبىة  واألشعري  والس يجنة  والاربي  والا بة ، 
 ومل ُنر  كاجم  اعما ب والدخة  لشد الا ب ل ى أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا اعمصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  اليت ُأخذهج الدول ، أو -4
 األرض، والسىع، واحملجلة  الزرالة . القبةى ، أو األف اد لى  

وردت لظة  مكس"م يف الرا  اجلجهىي، وأوراق الربديجت الا بة ، واعماجم  -5
 الا بة  قدمياج وحديراج، ويف مجا ة نصعص الرتاث الا بي. 

حت ثت لظة  مكس"م يف لطجر الدالل  لى  الض يب  أو اإلُجوة أو اجلبجي  أو -6
اخلةجن ، يف خمتىف اعمشجشط: االقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص احلديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباني ألحجب اعمسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثرب األث  يف ال بط بني اعمسعس والةى  يف العلي 
 الرايب اإلسالكي. 

، وكاجم  غ يب احلديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م يف كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي ميجرسه ألعان السالطني. 
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 نتائج البحث

  ُنشر  اعماجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج ل ى أل  لظة  مكس"م.مل-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدالالُاج يف اآلشعري  حت  دخعل الارمجنةني لىبالد -2

 الا بة  يف كطىع الق ن الاجش  اهلج ي/ السجدس لر  اعمةالدي.
 ى األلظة  الرجلر  قب  ُبني أن كصطىح مكس"م ياعد ل ى ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

اعمةالد، وقد احندرت كشاج ل ى البجبىة  واألشعري  والس يجنة  والاربي  والا بة ، 
 ومل ُنر  كاجم  اعما ب والدخة  لشد الا ب ل ى أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا اعمصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  اليت ُأخذهج الدول ، أو -4
 األرض، والسىع، واحملجلة  الزرالة . القبةى ، أو األف اد لى  

وردت لظة  مكس"م يف الرا  اجلجهىي، وأوراق الربديجت الا بة ، واعماجم  -5
 الا بة  قدمياج وحديراج، ويف مجا ة نصعص الرتاث الا بي. 

حت ثت لظة  مكس"م يف لطجر الدالل  لى  الض يب  أو اإلُجوة أو اجلبجي  أو -6
اخلةجن ، يف خمتىف اعمشجشط: االقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص احلديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباني ألحجب اعمسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثرب األث  يف ال بط بني اعمسعس والةى  يف العلي 
 الرايب اإلسالكي. 

، وكاجم  غ يب احلديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م يف كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي ميجرسه ألعان السالطني. 

ُتِشـْر
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كع متدن اجملتمع اإلسالكي وارُقجئه ل ى كستعى اجملتمع السةجسي ال القبىي ظ   -9
أو ُؤخذ كن  ،لىمصطىح كظاعم ماإلُجوةم اليت ُؤخذ كن ل وض جتجرة السعق

وال يق ه  عثًج ف ديًج ميجرسه باض األف ادالصدقجت أو غريهج كن اخل امجت، سى
الا ف وال الشةجم ال مسي فجستم  كاش  ماعمس"م كق ونًج بجلةى  وكشاةًج لن 

، وخجرج لن ثعنه أحد أط اف القضة  فاىته. واعمجث" هاشج شخص كتطظ 
 ولمنج كتسىط لىةاج. 

كظاعم  كع ُقدم الشةجم السةجسي اإلسالكي واستق ار اجملتماجت كدنةًج ُغري -11
ماعمس"م كبتادًا لن داللته السىبة  السجبق ؛ لةظةد كاش  اعمشجبذة أو اعمضجرب  يف 
البةعع ثامىة  كر ول  طماًج يف الظعز بجلبةعلجت حةث اعمجث" هشج أحد ط يف 

 الامىة  التججري . وبقي ماعمس"م سىعثًج ف ديًج ولة" وظةظ  رمسة  كشجط  به. 
 ،بي وختصص بام  رمسي يقعم به أف اد كعظظعنارُق  ماعمس"م ل ى كظاعم لجيج -11

ولجر أحد كعارد الدول  يف مبجي  ال سعم لى  ل وض التججرة الاجب ة للةاج، 
 والحقًج لى  ل وض التججرة الداخىة .

ُاددت أنعاع اعمسعس وُشعلت يف دول  الابةديني وكج ُالهج كن لصعر،  -12
 لة  أشد اعماجنجة؛ ممج دفع فألبحت وبجء قجُاًل، وش ًا كستطريًا، لجنت كشه ال

ثرريًا كن الاىمجء ل ى كقجوكتاج لدى األك اء والسالطني الذين استججب باضا  
 عمطجلب الاىمجء يف وضع اعمسعس اعم هق  لن ثجه  ال لة .

طغ  اعمصطىح الارمجني ممج كم أو مثم كم لى  الىظظ الا بي مكس"م ل ى ان  -13
  مكس"م يف االستامجل اإلداري ُالش  أو ثجد، وح  لظظ ممج كم حم  لظة

والديعاني وم ى ممج كم لى  ألسش  لجك  الشجس باد أن لجش الىظظ مكس"م  يف 
 لغ  الا ب كج يزيد لن مخس  آالف لجم.

 أ. د. مسري الدروبي

   331 

ألبحت لظة  ممج كم كشجفس  خطرية لىظة  مكس"م، وحىت حمىاج يف االستامجل -14
ي كن ال مسي ودواوين الدول ؛ لذ أوشست لظة  مكس"م لى  التالش

 االستامجل الىغعي الا بي اعماجل .  

 واستقرار اجملتمعات مدنيًا تغري مفهوم "املكس"مع تقدم النظام السياسي اإلسالمي -01
مبتعدًا عن داللته السلبية السابقة؛ ليفيد معنى املنابذة أو املضاربة يف البيوع 

 عملية مشروعة طمعًا يف الفوز بالبيوعات حيث املاكس هنا أحد طريفوصفه ب
 وبقي "املكس" سلوكًا فرديًا وليس وظيفة رمسية مناطة به. ،العملية التجارية

، 

،

،

،
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ألبحت لظة  ممج كم كشجفس  خطرية لىظة  مكس"م، وحىت حمىاج يف االستامجل -14
ي كن ال مسي ودواوين الدول ؛ لذ أوشست لظة  مكس"م لى  التالش

 االستامجل الىغعي الا بي اعماجل .  
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 Gesenius, Handwö. W.herbraishes und aramaisches handworterانظبر:   (3)
buch 

(Berlin, 1962) p. 422. w. BJörkman, “maks” EI2. 

  3205وانظر: رحبي ةمال  املع م اضبديث )ع ياعرببي(  دار العلبم للماليبني  ببريوت       
 .961ص

وقد تكرم الزميل أ.د إمساعيل عمباير  مشبكوراإ برتكبة مباد  "مكبس" مبن مع بم جيزنيبو          
 املصنف باللغة األملانية.

 ( املصدر السابق.9)
 ,Fraenkel,. S; Die Aramaischen Fremdworter in arabischen (Leidenظر ( ان1)

1886), p. 283. 

 .032ا9( انظر: العقيقي  املستشرقون: 4)
( سالونن  إرةي: "الكلمات العربية ذات األصول السومرية واألةادية"  تركة: حممد قاسم  توفيبق  5)

 .91م: 3262عز  جملة اجلامعة  جامعة املوصل  متوز 
( انظر: البدروبي  مسبري: "املعبرب والبدخيل يف املعباجم العربيبة القدميبة ببني داللتبه املع ميبة           6)

(  4واستعماله اللغوي: لفظة "الفهرست" "أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقارببات يف اللغبة واألدب )  
 .49م: ص9232هبا3413جامعة امللك سعود  الرياض  

م(: العبني. حتقيبق: مهبدي املخزومبي  إببراهيم      023هبا305 ( الفراهيدي  اخلليل بن أمحد )ت0)
 .130  ص5م: ج3262السامرائي  وزار  الثقافة واإلعالم  بغداد  

م(: كهببر  اللغببة. ربعببة جديببد  211هبببا193ابببن دريببد  أبببو بكببر حممببد بببن اضسببن )ت  (6)
 .46  ص1باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل  ج
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م(: شرح املفمليات. حتقيق: علي حممبد  3326هبا539زةريا حييق بن علي )ت  الشيباني  أبو (2)
 م.3200  به3120 دار نهمة مصر  القاهر   3الب اوي ط

م(: ديبوان األدب. حتقيبق: أمحبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  (32)
 .361  ص9  ج159  ص3م. ج3204ةتار عمر  جممع اللغة العربية  القاهر   

م(: تهذي، اللغة. حتقيبق: عبدالسبالم   262هبا102األزهري  أبو منصور حممد بن أمحد )ت  (33)
 .22  ص32م. ج3264  املسسسة املصرية  القاهر   3حممد هارون  ط

 .22ا32املصدر السابق:  (39)

ياسبني    (  احمليط يف اللغة  حتقيبق: حممبد حسبن آل   به165الصاح، بن عباد  إمساعيل )ت  (31)
 .361  ص6م  ج3224هبا 3434عامل الكت،  بريوت 

م(: الصبحاح  حتقيبق: أمحبد عببدالغفور     9229هببا 121اجلوهري  إمساعيل ببن محباد )ت    (34)
 م. )مكس(.3202هبا3122  دار العلم للماليني  9عطار  ط

رب يف م(: الصاحيب يف فقه اللغة وسبنن العب  3224هبا125ابن فار   أبو اضسني أمحد )ت  (35)
  5م. ج9221ةالمها. شرح وحتقيق: السّيد أمحد صقر. اهليئة العامة لقصور الثقافة  القاهر   

 .145ص

م(: املخصبص  دار الفكبر  ببريوت  ببال     3265هببا 456ابن سيده  علي بن إمساعيل )ت  (36)
 .951  ص39تاريل. ج

مطبابع الشبع،    م(: أسبا  البالغبة. دار   3341هببا 516( الزةشري  حممود ببن عمبر )ت   30)
 .222م  ص3262القاهر   

م(: مشبس العلبوم ودوا  ةبالم العبرب مبن      3306هبا501( اضمريي  نشوان بن سعيد )ت 36)
 .6162  ص2م. ج3222  دار الفكر املعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

م(: العبباب الزاخبر واللبباب    3959هببا 652( الصَّغاني  اضسبن ببن حممبد ببن اضسبن )ت      32)
م. 3260  دائر  الشسون الثقافيبة العامبة  بغبداد     3ق: حممد حسن آل ياسني  طالفاخر. حتقي

 (.413)حرف السني: ص
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م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببريوت  ببال     3133هبا033( ابن منظور  حممد بن مكرم )ت 92)
 تاريل. )مكس(.

 ( ابن منظور  لسان العرب: )مكس(.93)

  3م(: القبامو  احملبيط. ط  3434هببا 630قبوب )ت  ( الفريوز آبادي  جمدالدين حممد ببن يع 99)
 م. )مكس(.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بريوت  

م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت 91)
 م. )مكس(.3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

ط احمليط. ربعة جديد   مكتبة لبنبان  ببريوت    م(: حمي3661هبا3123( البستاني  بطر  )ت 94)
 .652م  ص3260

م(: أقببرب املببوارد يف ُفصببح العربيببة  3239هبببا3112( انظببر: الشببرتوني  سببعيد عبببداهلل )95)
 .002م  ص3262  مطبعة ُمرسلي اليسوعية  بريوت  3والشوارد. ط

وم. املطبعببة م(: املن ببد يف اللغببة واألدب والعلبب  3246هبببا3165( املعلببوف  لببويس )ت  96)
 .002م  ص3296الكاثوليكية  بريوت  

  جممببع اللغببة العربيببة  القبباهر      3( انظببر: جممببع اللغببة العربيببةا املع ببم الوسببيط  ط    90)
 .663ا9.م3262

  5م  ج3262هببا 3162  دار مكتبة اضيا   بريوت  3( انظر: أمحد ر ا  مع م منت اللغة. ط96)
 .119ص

عاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمبي  وزار  الثقافبة  بغبداد     ( دوزي  رينهارت: تكملة امل92)
 .25-24  ص32م  ج3206-3220

 .25ا32املصدر السابق:  (12)
  دار الغببرب اإلسببالمي  بببريوت   3( انظببر: أمحببد الشببرقاوي إقبببال  مع ببم املعبباجم. ط  13)

 .46-49م  ص3260هبا3420
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م(: ِرلببة الطلببة يف   3349هببا 510)ت ( النسفي  جنبم البدين أببو حفبص عمبر ببن حممبد        19)
  دار النفبائس   3االصطالحات الفقهية.  بط وتعليق وختريل: خالد عبدالرمحن العكبك  ط 

 .925م  ص3225هبا3436بريوت  

م(: امُلغبرب يف ترتيب، املعبرب. حتقيبق:     3931هبا632( املطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت 11)
-903  ص9م. ج3202هببا 3122ر أسامة  حلب،   حممود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دا

909. 

 .44( انظر: أمحد الشرقاوي إقبال  مع م املعاجم: 14)

م(: تهذي، األمسبا  واللغبات.   3900هبا606( النووي  أبو زةريا حميي الدين بن شرف )ت 15)
 .343ا4دار الكت، العلمية  بريوت  بال تاريل  ص

م(: املصبباح املبنري يف الشبرح الكببري     3166هببا 002( الفيومي  أمحد بن حممد ببن علبي )ت   16)
 .500-506للرافعي. املكتبة العلمية  بريوت  بال تاريل  ص

 .16-91( انظر: أمحد الشرقاوي إقبال: مع م املعاجم: 10)
م(: غري، اضديث. حتقيق: عببداهلل اجلببوري    662هبا906( ابن قتيبة  عبداهلل بن مسلم )ت 16)

 .129-123  ص3م  ج3200هبا3120غداد    وزار  األوقاف  ب3ط

 .169ا1( انظر: الزةشري  الفائق يف غري، اضديث واألثر: 12)
م(: النهايبة  3922هببا 626( ابن األثري اجلزري  جمد الدين أبو السعادات املبارأ بن حممد )ت 42)

  ببال  يف غري، اضديث واألثر. حتقيق: حممبود حممبد الطنباحي  املكتببة اإلسبالمية  القباهر       
 .142  ص4تاريل  ج

م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160( اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت 43)
 .66م  ص9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

  دار 4م(: الفبروق يف اللغبة. ط  3224هببا 125( أبو هالل العسكري  اضسن بن عبداهلل )ت 49)
 .366م  ص3262هبا3422اآلفاق اجلديد   بريوت  
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م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت 41)
 .344-341م  ص3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523( ابن مكي الصقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت 44)
 .322-326م   ص3263  دار املعارف مبصر  3ط اجلنان. حتقيق: عبدالعزيز مطر 

م(: تصبحيح التصبحيف وحتريبر    3169هبا064( الصفدي  صالح الدين خليل بن أيبك )ت 45)
م  3260هببا 3420  مكتببة اخلباجني  القباهر      3التحريف. حتقيبق: السبيد الشبرقاوي  ط   

 .422ص
 .626م: ص3266( لويس املعلوف  املن د. دار املشرق  بريوت  46)

( جممع اللغة العربية  املع م الوسيط. قام بإخراجه: إببراهيم مصبطفق وأمحبد حسبن الزيبات       40)
 .314  ص3م: ج3266وحامد عبدالقادر  وحممد علي الن ار  دار الدعو   إستانبول  

  مكتبة لبنبان  ببريوت    3( جممع اللغة العربية األردني  مع م ألفا  اضيا  العامة يف األردن  ط46)
 .146ص :9226

 .926( انظر: املفمل الميب  املفمليات: 42)

م(: اضيبوان. حتقيبق وشبرح:    003هببا 955( انظر: اجلاح   أبو عثمبان عمبرو ببن حببر )ت     52)
  190  ص3م  ج3265  مصبطفق الببابي اضلبيب  القباهر       9عبدالسالم حممد هبارون  ط 

 .63-02  ص6ج

 .190ا3( انظر: املصدر السابق: 53)

م(: الصاحيب يف فقه اللغة وسبنن العبرب يف   3224هبا125   أبو اضسني أمحد )ت ( ابن فار59)
م  9221ةالمها. شرح وحتقيق: السّيد أمحد صبقر. اهليئبة العامبة لقصبور الثقافبة  القباهر         

 .06ص

م(: املزهر يف علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233( السيوري  جالل الدين عبدالرمحن )ت 51)
د جاد املوىل  علي الب اوي  حممد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،      حتقيق: حممد أمح

 .920  ص3م  ج3256العربية  القاهر   
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م(: مسند اإلمام أمحد ببن حنببل. املكتب،    655هبا943( ابن حنبل  اإلمام أمحد بن حممد )ت 54)
أبببو عبيببد  القاسببم بببن سببالم )ت      ؛341  ص4اإلسببالمي  بببريوت  بببال تبباريل  ج   

  دار الفكببر  القبباهر    9م(: األمببوال. حتقيببق: خليببل حممببد هببرا . ط   616باهبب994
 .619م  ص3205هبا3125

م  3260( انظر: ونسنك  أ.ى. املع م املفهر  أللفا  اضديث النبوي. مطبعبة بريبل  ليبدن     55)
 .940  ص6ج

رواه م(: سبري  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا       092هببا 934( ابن عبداضكم  أبو عبداهلل )ت 56)
  مكتببة وهببة  القباهر      9اإلمام مالك بن أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أمحبد عبيبد. ط  

 .339م  ص3200

 .611( أبو عبيد القاسم بن سالم  األموال: 50)

م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152( الكندي  حممد بن يوسف )ت 56)
 .62بريوت  بال تاريل  ص

أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   ( جروهمان 52)
 6  ص1ج  م3224  دار الكت، املصرية  القاهر   9ط

"من جهود املستشبرقني يف دراسبة األدب اإلداري عنبد العبرب ونشبر".       :مسري الدروبي( انظر: 62)
شبوال   -(  كبادى األوىل   52د )جملة جممع اللغة العربيبة األردنبي  السبنة العشبرون  العبد     

 .20-61م: ص3226حزيران  –  ةانون الثاني هب3436

 .33-2ص 1( جروهمان  أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية: ج63)

م(: ديوان جرير بشرح حممد ببن حبيب،. حتقيبق:    013هبا331( جرير  بن عطية اخلطفي )ت 69)
 .010ص 9م  ج3203-3262صر    دار املعارف مب3نعمان حممد أمني ره  ط

( ابن عبداضكم  سري  عمر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه اإلمبام مالبك ببن أنبس وأصبحابه:          61)
 .61-69ص

 .626ا3  وانظر: البسوي  املعرفة والتاريل: 611 ؛( أبو عبيد  األموال64)
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م(: مسند اإلمام أمحد ببن حنببل. املكتب،    655هبا943( ابن حنبل  اإلمام أمحد بن حممد )ت 54)
أبببو عبيببد  القاسببم بببن سببالم )ت      ؛341  ص4اإلسببالمي  بببريوت  بببال تبباريل  ج   

  دار الفكببر  القبباهر    9م(: األمببوال. حتقيببق: خليببل حممببد هببرا . ط   616باهبب994
 .619م  ص3205هبا3125

م  3260( انظر: ونسنك  أ.ى. املع م املفهر  أللفا  اضديث النبوي. مطبعبة بريبل  ليبدن     55)
 .940  ص6ج

رواه م(: سبري  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا       092هببا 934( ابن عبداضكم  أبو عبداهلل )ت 56)
  مكتببة وهببة  القباهر      9اإلمام مالك بن أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أمحبد عبيبد. ط  

 .339م  ص3200

 .611( أبو عبيد القاسم بن سالم  األموال: 50)

م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152( الكندي  حممد بن يوسف )ت 56)
 .62بريوت  بال تاريل  ص

أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   ( جروهمان 52)
 6  ص1ج  م3224  دار الكت، املصرية  القاهر   9ط

"من جهود املستشبرقني يف دراسبة األدب اإلداري عنبد العبرب ونشبر".       :مسري الدروبي( انظر: 62)
شبوال   -(  كبادى األوىل   52د )جملة جممع اللغة العربيبة األردنبي  السبنة العشبرون  العبد     

 .20-61م: ص3226حزيران  –  ةانون الثاني هب3436

 .33-2ص 1( جروهمان  أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية: ج63)

م(: ديوان جرير بشرح حممد ببن حبيب،. حتقيبق:    013هبا331( جرير  بن عطية اخلطفي )ت 69)
 .010ص 9م  ج3203-3262صر    دار املعارف مب3نعمان حممد أمني ره  ط

( ابن عبداضكم  سري  عمر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه اإلمبام مالبك ببن أنبس وأصبحابه:          61)
 .61-69ص

 .626ا3  وانظر: البسوي  املعرفة والتاريل: 611 ؛( أبو عبيد  األموال64)
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 .954ا5( ابن سعد  الطبقات: 65)

  مرةز امللك فيصل 3ل. حتقيق: ذي، فياض  طم( األموا665هبا953( ابن زجنويه  محيد )ت 66)
))موقبف   :وانظر: الدروبي  مسري .3325  ص1م  ج3266هبا3426للبحوث  الرياض  

نور الدين زنكي  وصالح الدين األيوبي من مكو  اضل((   من أحباث الكتاب التكرميبي  
 م.9231حملمد عدنان البخيت  اجلامعة األردنية  

 .643سالم  األموال:  ( أبو عبيد القاسم بن60)
 .643 :( املصدر السابق66)

 .9311ا5شرح ةتاب السري الكبري:   ( الشيباني  حممد بن اضسن62)
 .641( أبو عبيد  األموال: 02)

 .9316ا5( الشيباني  شرح ةتاب السري الكبري: 03)

 .9315-9314ا5: املصدر السابق( 09)
 .3992-3932ا1( ابن زجنويه  ةتاب األموال: 01)

 .312( انظر: الكندي  وال  مصر: 04)
  رئاسة ديبوان األوقباف    3( الزبري ابن بكار  األخبار املوفقيات. حتقيق: سامي مكي العاني  ط05)

. وانظر: مسبري البدروبي:  "رةب، اضبل العراقبي ودور      164م  ص3209هبا3129بغداد  
 -012  ص 9المي: جالعلما  فيه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث اإلسب       

 م.9239  به3411  مكة املكرمة  وزار  اضل  002

م(: املواع  واالعتبار يف ذةبر اخلطبط   3443هبا645( املقريزي  تقي الدين أمحد بن علي )ت 06)
  مسسسببة الفرقببان للببرتاث اإلسببالمي  لنببدن    3واآلثببار. حتقيببق: أميببن فببساد سببيد  ط  

 .906  ص3م  ج9229هبا3499

م(: اخلراج. دراسة وحتقيق: حممد املناصري  026هبا369  يعقوب بن إبراهيم )ت ( أبو يوسف00)
 .143م  ص9222هبا3412  3  ةنوز املعرفة  ط3ط

 .490املصدر السابق:  (06)
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 .969-902ا3( انظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 02)

 .969ا3املصدر السابق:  (62)

؛ ابببن واصببل 96-93  ص9ة املقدسببي  الرو ببتني يف أخبببار الببدولتني: ج( انظببر: أبببو شببام63)
 .926-924  ص3اضموي مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: ج

 .999-992  ص9( انظر: أبو شامة  الرو تني يف أخبار الدولتني: ج69)

ة  م(: إحيبا  علبوم البدين  دار املعرفب    3333هبا525( الغزالي  أبو حامد حممد بن حممد )ت 61)
))موقبف نبور البدين زنكبي       :وانظر: البدروبي  مسبري   .969  ص3بريوت  بال تاريل  ج

وصالح الدين األيوبي من مكو  اضبل((   بمن أحبباث الكتباب التكرميبي حملمبد عبدنان        
 م.9231البخيت  اجلامعة األردنية  

خببار اجلبامع   م(: البدرر الفرائبد املنظمبة يف أ   36هببا 32( اجلزيري  عبدالقادر بن حممد )ت ق64)
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة املعظمبببة. أعبببده للنشبببر: محبببد اجلاسبببر  ط  

 .536  ص3م  ج3261هبا3421

 .303ا9( أبو شامة املقدسي  الرو تني يف أخبار الدولتني: 65)

 .901ا3( ابن واصل اضموي  مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: 66)
  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبري. ط3930هبا634محد )ت ( ابن جبري  أبو اضسن حممد بن أ60)

. وانظر: مسري البدروبي: "موقبف نبور البدين زنكبي  و      54م  ص3264هبا3164بريوت  
  اجلامعة األردنية. من مكو  اضل". األيوبيصالح الدين 

 .969ا3( املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 66)
؛ وانظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط 6الفكر  يف تاريل اهل ر : ( الدوادار  زبد  62)

 .961ا3واآلثار: 
م(  عبرف التعريبف يف املكاتببات.    316هببا  042( العمري  أمحد بن حييق بن فمبل اهلل )ت  22)

م: 9226هببا  3492  وزار  الثقافبة  األردن  عمبان    3دراسة وحتقيق: مسبري البدروبي. ط  
 مة احملقق(.)مقد 53ص
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 .969-902ا3( انظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 02)

 .969ا3املصدر السابق:  (62)

؛ ابببن واصببل 96-93  ص9ة املقدسببي  الرو ببتني يف أخبببار الببدولتني: ج( انظببر: أبببو شببام63)
 .926-924  ص3اضموي مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: ج

 .999-992  ص9( انظر: أبو شامة  الرو تني يف أخبار الدولتني: ج69)

ة  م(: إحيبا  علبوم البدين  دار املعرفب    3333هبا525( الغزالي  أبو حامد حممد بن حممد )ت 61)
))موقبف نبور البدين زنكبي       :وانظر: البدروبي  مسبري   .969  ص3بريوت  بال تاريل  ج

وصالح الدين األيوبي من مكو  اضبل((   بمن أحبباث الكتباب التكرميبي حملمبد عبدنان        
 م.9231البخيت  اجلامعة األردنية  

خببار اجلبامع   م(: البدرر الفرائبد املنظمبة يف أ   36هببا 32( اجلزيري  عبدالقادر بن حممد )ت ق64)
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة املعظمبببة. أعبببده للنشبببر: محبببد اجلاسبببر  ط  

 .536  ص3م  ج3261هبا3421

 .303ا9( أبو شامة املقدسي  الرو تني يف أخبار الدولتني: 65)

 .901ا3( ابن واصل اضموي  مفرج الكروب يف أخبار ب  أيوب: 66)
  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبري. ط3930هبا634محد )ت ( ابن جبري  أبو اضسن حممد بن أ60)

. وانظر: مسري البدروبي: "موقبف نبور البدين زنكبي  و      54م  ص3264هبا3164بريوت  
  اجلامعة األردنية. من مكو  اضل". األيوبيصالح الدين 

 .969ا3( املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط واآلثار: 66)
؛ وانظر: املقريزي  املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطط 6الفكر  يف تاريل اهل ر : ( الدوادار  زبد  62)

 .961ا3واآلثار: 
م(  عبرف التعريبف يف املكاتببات.    316هببا  042( العمري  أمحد بن حييق بن فمبل اهلل )ت  22)

م: 9226هببا  3492  وزار  الثقافبة  األردن  عمبان    3دراسة وحتقيق: مسبري البدروبي. ط  
 مة احملقق(.)مقد 53ص
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م(: إنببا  الغمبر بأنببا     3446هببا 659( انظر: ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحبد )ت  23)
  909  943ا3حيبدرآباد(:   صبور  عبن ربعبة     دار الكت، العلمية  ببريوت. ) 3العمر. ط

  331ا6؛ 162؛ 302ا0؛ 359  23ا5؛ 51  15ا4؛ 193ا1؛ 132  136  09ا9
  دار الكتب،  9ن املائة الثامنة بتحقيق: حممبد سبيد جباد اضبق. ط     الدرر الكامنة يف أعيا325

املقريببزي  املببواع  واالعتبببار بببذةر  ؛40  ص9م: ج3266هبببا 3165اضديثببة  القبباهر   
ابن قا بي شبهبة  أببو بكبر ببن أمحبد ببن حممبد ببن عمبر )ت            ؛-966ا3اخلطط واآلثار: 

  جملبس دائبر    3م خبان  ط م( ربقات الشافعية. تصحيح وتعليبق: عببدالعلي  3440هبا653
األسدي  حممبد   ؛42  ص4م  ج3262هبا3422املعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا اهلند  

م(: التيسري واالعتبار والتحريبر واالختببار فيمبا    3453هبا655بن حممد بن خليل )ةان حياإ 
الفكر    دار3جي، من حسن التدبري والتصرف واالختيار. حتقيق: عبدالقادر أمحد رليمات. ط

 .316م  ص3266العربي  القاهر  
 .930ص 3ق 1( املقريزي  السلوأ ملعرفة دول امللوأ: ج29)

 .360ص 9ق 3( ابن إيا   بدائع الزهور يف وقائع الدهور: ج21)
؛ وانظر: ابن إيبا   ببدائع الزهبور     966ا3( املقريزي  املواع  واالعتبار بذةر اخلط واآلثار: 24)

؛ البيومي  إمساعيل  النظم املالية يف مصر والشبام  360-366ص 3ق 3يف وقائع الدهور: ج
 .926-322م  ص3226زمن سالرني املماليك. اهليئة املصرية العامة للكتاب  القاهر   

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046( الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت 25)
  3ي  إشراف وختريل: شعي، األرنبسوط. ط حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرج

 .915-914  ص1م  ج3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  
م(: فتاوى الس بكي. دار املعرفبة   3155هبا056( السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكايف )ت 26)

 .336  ص9بريوت  ج

  دار 3البنقم. ط م(: معيد البنعم ومبيبد   3162هبا003( السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت 20)
 .90م  ص3261اضداثة  بريوت  
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م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436هبا693( القلقشندي  أمحد بن علي )ت 26)
 .466  ص1الثقافة  القاهر   بال تاريل  ج

 .466ا1املصدر السابق:  (22)
خلدون. حتقيق: م(: مقدمة ابن 3425هبا626( انظر: ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد )ت 322)

  9م  ج9226  اهليئة املصرية العامة للكتباب )مكتببة األسبر (     3علي عبدالواحد وايف  ط
 .622ص

 .310  02( األسدي  التيسري واالعتبار والتحرير واالختبار: ص323)
م(: ذم املكببس. حتقيببق 3525هبببا233( انظببر: السببيوري  جببالل الببدين عبببدالرمحن )ت  329)

 .320-22م  ص3223  دار الصحابة للرتاث  رنطا  3لسيد  طودراسة: جمدي فتحي ا

  وزار  الثقافبة   3:  اهر  التعبدد والكثبر  يف مسلفبات السبيوري. ط    مسري الدروبي( انظر: 321)
  مسسسببة 3؛ الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط 00-04م: ص9225هبببا 3496األردن  

 .54-46م: ص9229الرسالة  بريوت  وزار  الثقافة  األردن  

  منشبورات  3( ةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا بل بيبات  ط  324)
 .92-90م  ص9224هبا3495جلنة تاريل بالد الشام  عمان  

م(: رد  املختار علق الدر املختار شبرح تنبوير   3616هبا3959( ابن عابدين  حممد أمني )ت 325)
  دار الكت، العلمية  3املوجود  علي حممد معوض. طاألبصار. دراسة وحتقيق: عادل أمحد 

 .945-944  ص1م  ج3224هبا3435بريوت  
  مسسسبة  3( انظر: مسري الدروبي: الرتكة والتعري، بني العصرين العباسبي واململبوةي. ط  326)

ه  3496الرسالة  ببريوت  مرةبز امللبك فيصبل لبحبوث اضمبار  اإلسبالمية  الريباض          
 .91 -99م: 9220

  1يوسف جالد  قامو  اإلدار  والقما . تقديم: حممبد صبابر عبزب  ط    بن( انظر: فيلي، 320)
 .116-192  ص9م  ج9221هبا3491دار الكت، والوثائق القومية  القاهر   

 .323( املعلوف  املن د: 326)
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م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436هبا693( القلقشندي  أمحد بن علي )ت 26)
 .466  ص1الثقافة  القاهر   بال تاريل  ج

 .466ا1املصدر السابق:  (22)
خلدون. حتقيق: م(: مقدمة ابن 3425هبا626( انظر: ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد )ت 322)

  9م  ج9226  اهليئة املصرية العامة للكتباب )مكتببة األسبر (     3علي عبدالواحد وايف  ط
 .622ص

 .310  02( األسدي  التيسري واالعتبار والتحرير واالختبار: ص323)
م(: ذم املكببس. حتقيببق 3525هبببا233( انظببر: السببيوري  جببالل الببدين عبببدالرمحن )ت  329)

 .320-22م  ص3223  دار الصحابة للرتاث  رنطا  3لسيد  طودراسة: جمدي فتحي ا

  وزار  الثقافبة   3:  اهر  التعبدد والكثبر  يف مسلفبات السبيوري. ط    مسري الدروبي( انظر: 321)
  مسسسببة 3؛ الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط 00-04م: ص9225هبببا 3496األردن  

 .54-46م: ص9229الرسالة  بريوت  وزار  الثقافة  األردن  

  منشبورات  3( ةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا بل بيبات  ط  324)
 .92-90م  ص9224هبا3495جلنة تاريل بالد الشام  عمان  

م(: رد  املختار علق الدر املختار شبرح تنبوير   3616هبا3959( ابن عابدين  حممد أمني )ت 325)
  دار الكت، العلمية  3املوجود  علي حممد معوض. طاألبصار. دراسة وحتقيق: عادل أمحد 

 .945-944  ص1م  ج3224هبا3435بريوت  
  مسسسبة  3( انظر: مسري الدروبي: الرتكة والتعري، بني العصرين العباسبي واململبوةي. ط  326)

ه  3496الرسالة  ببريوت  مرةبز امللبك فيصبل لبحبوث اضمبار  اإلسبالمية  الريباض          
 .91 -99م: 9220

  1يوسف جالد  قامو  اإلدار  والقما . تقديم: حممبد صبابر عبزب  ط    بن( انظر: فيلي، 320)
 .116-192  ص9م  ج9221هبا3491دار الكت، والوثائق القومية  القاهر   

 .323( املعلوف  املن د: 326)
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 ( العنيسي  روبيا: تفسري األلفبا  الدخيلبة يف اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها حبروفبه. نشبر         322)
 .24م  ص3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط

 .314ا3( جممع اللغة العربية يف القاهر   املع م الوسيط: 332)

 .530ا4( جممع اللغة العربية يف القاهر   املع م الكبري: 333)
 96يوم االثبنني يف   –ن (  الصادر يف عما0( انظر: جريد  "الشرق العربي" السنة األوىل  عدد )339)

 م. )صفحة القوانني واألنظمة(.3291متوز سنة  2هبا 3143ذي القعد  سنة 
( انظر: وزار  اجلمارأ  األردن: "التقريبر اإلداري: اجلمبارأ واملكبو  والت بار  والصبناعة       331)

 .3253-3240امليالدية  عمان   3253؛ التقرير السنوي لسنة "ميالدية 3246سنة 
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 املصادر واملراجع

م(: النهاية يف غريب،  3922هبا626ابن األثري  جمد الدين أبو السعادات املبارأ بن حممد )ت -3
 اضديث واألثر. حتقيق: حممود حممد الطناحي  املكتبة اإلسالمية  القاهر   بال تاريل.

 م.3262هبا3162  دار مكتبة اضيا   بريوت  3أمحد ر ا  مع م منت اللغة. ط-9

  دار الغبببرب اإلسبببالمي  ببببريوت    3الشبببرقاوي إقببببال  مع بببم املعببباجم. ط  أمحبببد -1
 م.3260هبا3420

م(: تهذي، اللغبة. حتقيبق: عبدالسبالم    262هبا102األزهري  أبو منصور حممد بن أمحد )ت -4
 م.3264  املسسسة املصرية  القاهر   3حممد هارون  ط

لتيسبري واالعتببار والتحريبر    م(: ا3453هببا 655األسدي  حممد بن حممد بن خليل )ةان حياإ -5
واالختبار فيما جي، من حسن التدبري والتصرف واالختيار. حتقيق: عبدالقادر أمحبد رليمبات.   

 م.3266  دار الفكر العربي  القاهر  3ط

م(: بدائع الزهور يف وقائع الدهور. حتقيق: حممد 3591هبا212ابن إيا   حممد بن أمحد )ت -6
 م.3264عامة  القاهر     اهليئة املصرية ال1مصطفق. ط

م(: حميط احمليط. ربعة جديد   مكتببة لبنبان  ببريوت     3661هبا3123البستاني  بطر  )ت -0
 م.3260

م(: املعرفة والتباريل. حتقيبق: أةبرم    622هبا900البسوي  أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت -6
 م.3204هبا3164  وزار  األوقاف  بغداد  3 يا  العمري  ط

لنظم املالية يف مصر والشام زمن سالرني املماليبك. اهليئبة املصبرية العامبة     البيومي إمساعيل  ا-2
 م.3226للكتاب  القاهر   

م(: اضيوان. حتقيق وشبرح: عبدالسبالم   003هبا955اجلاح   أبو عثمان عمرو بن حبر )ت -32
 م.3265  مصطفق البابي اضليب  القاهر   9حممد هارون  ط
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 املصادر واملراجع

م(: النهاية يف غريب،  3922هبا626ابن األثري  جمد الدين أبو السعادات املبارأ بن حممد )ت -3
 اضديث واألثر. حتقيق: حممود حممد الطناحي  املكتبة اإلسالمية  القاهر   بال تاريل.

 م.3262هبا3162  دار مكتبة اضيا   بريوت  3أمحد ر ا  مع م منت اللغة. ط-9

  دار الغبببرب اإلسبببالمي  ببببريوت    3الشبببرقاوي إقببببال  مع بببم املعببباجم. ط  أمحبببد -1
 م.3260هبا3420

م(: تهذي، اللغبة. حتقيبق: عبدالسبالم    262هبا102األزهري  أبو منصور حممد بن أمحد )ت -4
 م.3264  املسسسة املصرية  القاهر   3حممد هارون  ط

لتيسبري واالعتببار والتحريبر    م(: ا3453هببا 655األسدي  حممد بن حممد بن خليل )ةان حياإ -5
واالختبار فيما جي، من حسن التدبري والتصرف واالختيار. حتقيق: عبدالقادر أمحبد رليمبات.   

 م.3266  دار الفكر العربي  القاهر  3ط

م(: بدائع الزهور يف وقائع الدهور. حتقيق: حممد 3591هبا212ابن إيا   حممد بن أمحد )ت -6
 م.3264عامة  القاهر     اهليئة املصرية ال1مصطفق. ط

م(: حميط احمليط. ربعة جديد   مكتببة لبنبان  ببريوت     3661هبا3123البستاني  بطر  )ت -0
 م.3260

م(: املعرفة والتباريل. حتقيبق: أةبرم    622هبا900البسوي  أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت -6
 م.3204هبا3164  وزار  األوقاف  بغداد  3 يا  العمري  ط

لنظم املالية يف مصر والشام زمن سالرني املماليبك. اهليئبة املصبرية العامبة     البيومي إمساعيل  ا-2
 م.3226للكتاب  القاهر   

م(: اضيوان. حتقيق وشبرح: عبدالسبالم   003هبا955اجلاح   أبو عثمان عمرو بن حبر )ت -32
 م.3265  مصطفق البابي اضليب  القاهر   9حممد هارون  ط
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  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبري. ط3930هبا634)ت  ابن جبري  أبو اضسن حممد بن أمحد -33
 م.3264هبا3164بريوت  

جروهمان  أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، املصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   -39
 م.3224  دار الكت، املصرية  القاهر   9ط

قيبق:  م(: ديوان جرير بشرح حممبد ببن حبيب،. حت   013هبا331جرير بن عطية اخلطفي )ت  -31
 م.3203-3262  دار املعارف مبصر  3نعمان حممد أمني ره  ط

م(: البدرر الفرائبد املنظمبة يف أخببار اجلبامع      36هببا 32اجلزيري  عبدالقادر بن حممد )ت ق -34
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة املعظمبببة. أعبببده للنشبببر: محبببد اجلاسبببر  ط  

 م.3261هبا3421

م(: الصبحاح  حتقيبق: أمحبد عببدالغفور     9229هببا 121اجلوهري  إمساعيل ببن محباد )ت    -35
 م.3202هبا3122  دار العلم للماليني  9عطار  ط

م(: إنببا  الغمبر بأنببا  العمبر.     3446هبا659ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحد )ت  -36
   دار الكت، العلمية  بريوت.3ط

يف أعيان املائبة  م( الد رر الكامنة 3446هبا659ابن ح ر العسقالني  شهاب الدين أمحد )ت  -30
 م.3266هبا3165  دار الكت، اضديثة  القاهر   9الثامنة. حتقيق: حممد سيد جاد اضق. ط

م(: مشبس العلبوم ودوا  ةبالم العبرب مبن      3306هبا501اضمريي  نشوان بن سعيد )ت  -36
 م.3222  دار الفكر املعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

: مسند اإلمام أمحد ببن حنببل. املكتب،    م(655هبا943ابن حنبل  اإلمام أمحد بن حممد )ت  -32
 اإلسالمي  بريوت  بال تاريل.

م(: مقدمة ابن خلبدون. حتقيبق: علبي    3425هبا626ابن خلدون  عبدالرمحن بن حممد )ت  -92
 م.9226  اهليئة املصرية العامة للكتاب )مكتبة األسر (  3عبدالواحد وايف  ط

م(: وفيبات األعيبان وأنببا     3969هببا 663ابن خلكان  مشس البدين أمحبد ببن حممبد )ت      -93
 م.3206الزمان. حتقيق: إحسان عبا   دار صادر  بريوت  
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م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

 الدروبي  مسري:-91

  مسسسة الرسالة  ببريوت  مرةبز   3الرتكة والتعري، بني العصرين العباسي واململوةي. ط -
 م.9220  به3496امللك فيصل لبحوث اضمار  اإلسالمية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث          -
 م.9239  به3411  مكة املكرمةاإلسالمي  وزار  اضل  

رسببالة  بببريوت  وزار  الثقافببة  األردن     مسسسببة ال3الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  األردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  يف مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496

"املعرب والدخيل يف املعاجم العربية القدمية بني داللته املع ميبة واسبتعماله اللغبوي: لفظبة      -
(. جامعبة امللبك سبعود     4يف اللغبة واألدب )  "الفهرست" أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقاربات

 م.9232هبا3413الرياض  

م(: كهبر  اللغبة. ربعبة جديبد      211هببا 193ابن دريبد  أببو بكبر حممبد ببن اضسبن )ت       -94
 باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل.

. م(: زبد  الفكر  يف تاريل اهل بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   املنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة املتحد   بريوت  3حتقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة املعاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وختريل: شبعي، األرنبسوط. ط   حتقيق: حممد

 م.3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  
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م(: مفاتيح العلبوم. حتقيبق: إببراهيم األبيباري      220هبا160اخلوارزمي  حممد بن أمحد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  األردن  3ط

 الدروبي  مسري:-91

  مسسسة الرسالة  ببريوت  مرةبز   3الرتكة والتعري، بني العصرين العباسي واململوةي. ط -
 م.9220  به3496امللك فيصل لبحوث اضمار  اإلسالمية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" حببث منشبور يف ةتباب: مواةب، اضبل يف البرتاث          -
 م.9239  به3411  مكة املكرمةاإلسالمي  وزار  اضل  

رسببالة  بببريوت  وزار  الثقافببة  األردن     مسسسببة ال3الرمببز يف مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  األردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  يف مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496

"املعرب والدخيل يف املعاجم العربية القدمية بني داللته املع ميبة واسبتعماله اللغبوي: لفظبة      -
(. جامعبة امللبك سبعود     4يف اللغبة واألدب )  "الفهرست" أمنوذجاإ". حبث منشور يف مقاربات

 م.9232هبا3413الرياض  

م(: كهبر  اللغبة. ربعبة جديبد      211هببا 193ابن دريبد  أببو بكبر حممبد ببن اضسبن )ت       -94
 باألوفست  مسسسة اضليب  القاهر   بال تاريل.

. م(: زبد  الفكر  يف تاريل اهل بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   املنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة املتحد   بريوت  3حتقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة املعاجم العربية. تركة: حممد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبري أعبالم النببال .    3104هببا 046الذهيب  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وختريل: شبعي، األرنبسوط. ط   حتقيق: حممد

 م.3263هبا3423مسسسة الرسالة  بريوت  



     م  1034 فرباير  –هـ 3415 ربيع اآلخر – الثاني عشرالعدد 

 وتطورها الداللي والتداولي يف املعاجم العربية ومصادر الرتاث العربي الفظة "مكس": أصوهل 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          396

 م.3205رحبي ةمال: املع م العربي اضديث )ع ياعربي(. دار العلم للماليني  بريوت   -96

طبر   م(: ضن العامة  حتقيق: عبدالعزيز م262هبا102الزبيدي  أبو بكر حممد بن اضسن )ت  -92
 م.3263  دار املعارف مبصر  القاهر   3ط

م(: تاج العرو  من جواهر القامو . 3202هبا3925الزبيدي  حممد مرتمق اضسي  )ت  -12
-3256  املبس البور  للثقافبة  الكويبت      3حتقيق: عبدالسبتار أمحبد فبراج وآخبرون  ط    

 م.9223

  3سبامي مكبي العباني  ط   م(: األخبار املوفقيات. حتقيبق:  662هبا956الزبري بن بكار )ت  -13
 م.3209هبا3129رئاسة ديوان األوقاف  بغداد  

م(: أسبا  البالغبة. دار مطبابع الشبع،      3341هببا 516الزةشري  حممود ببن عمبر )ت    -19
 م.3262القاهر   

م(: الفائق يف غري، اضديث واألثبر. حتقيبق:   3341هبا516الزةشري  حممود بن عمر )ت  -11
  عيسبق الببابي اضلبيب  القباهر   ببال      9لفمبل إببراهيم  ط  علي حممد الب اوي  وحممد أبو ا

 تاريل.

  مرةز امللك فيصل 3م( األموال. حتقيق: ذي، فياض  ط665هبا953ابن زجنويه  محيد )ت  -14
 م.3266هبا3426للبحوث  الرياض  

سالونت  إرةي: "الكلمات العربية ذات األصول السبومرية واألةاديبة"  تركبة: حممبد قاسبم        -15
 م.3262جملة اجلامعة  جامعة املوصل  متوز   توفيق عز 

  دار 3م(: معيد البنعم ومبيبد البنقم. ط   3162هبا003السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت  -16
 م.3261اضداثة  بريوت  

م(: فتاوى الس بكي. دار املعرفبة   3155هبا056السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكايف )ت  -10
 بريوت.

 م(: الطبقات الك ى. دار صادر  بريوت  بال تاريل.644هبا912ابن سعد  حممد )ت  -16

 تاريل. م(: املخصص  دار الفكر  بريوت  بال3265هبا456إمساعيل )ت ابن سيده  علي بن  -12
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م(: ذم املكس. حتقيق ودراسة: جمبدي  3525هبا233السيوري  جالل الدين عبدالرمحن )ت -42
 م.3223  دار الصحابة للرتاث  رنطا  3فتحي السيد  ط

م(: املزهر يف علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233وري  جالل الدين عبدالرمحن )ت السي-43
حتقيق: حممد أمحد جاد املوىل  علي الب اوي  حممبد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،       

 م.3256العربية  القاهر   

 م(: الرو بتني 3966هبا665أبو شامة املقدسي  شهاب الدين عبدالرمحن بن إمساعيل )ت -49
  مسسسة الرسالة  بريوت  3يف أخبار الدولتني النورية والصالحية. حتقيق: إبراهيم الزيبق  ط

 م.3220هبا3436

م(: أقبرب املبوارد يف ُفصبح العربيبة والشبوارد.      3239هبا3112الشرُتوني  سعيد عبداهلل )-41
 م.3262  مطبعة ُمرسلي اليسوعية  بريوت  3ط

م(: شرح ةتاب السري الكبري. حتقيق: عببدالعزيز  624هبا362الشيباني  حممد بن اضسن )ت -44
 أمحد  القاهر   بال تاريل.

م(: شبرح املفمبليات. حتقيبق: علبي     3326هببا 529الشيباني  أبو زةريا حييق بن علي )ت -45
 م.3200هبا3120  دار نهمة مصر  القاهر   3حممد الب اوي  ط

الزاخبر واللبباب    م(: العبباب 3959هببا 652الصغاني  اضسبن ببن حممبد ببن اضسبن )ت      -46
 م.3260  دائر  الشسون الثقافية العامة  بغداد  3الفاخر. حتقيق: حممد حسن آل ياسني  ط

م(: تصبحيح التصبحيف وحتريبر    3169هبا064الصفدي  صالح الدين خليل بن أيبك )ت -40
 م.3260هبا3420  مكتبة اخلاجني  القاهر   3التحريف. حتقيق: السيد الشرقاوي  ط

م(: رد  املختار علق البدر املختبار شبرح تنبوير     3616هبا3959مد أمني )ت ابن عابدين  حم-46
  دار الكتب، العلميبة    3األبصار. دراسة وحتقيق: عادل أمحد املوجود  علي حممد معوض. ط

 م.3224هبا3435بريوت  

م(: سبري  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه       092هببا 934ابن عبداضكم  أبو عبداهلل )ت -42
 م.3200  مكتبة وهبة  القاهر   9أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أمحد عبيد. ط ناإلمام مالك ب
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م(: فتبوح مصبر   602هببا 950ابن عبد اضكم  أببو القاسبم عببد البرمحن ببن عببداهلل )ت        -52
 م.3223هبا3433  مكتبة مدبواي  القاهر   3وأخبارها. ط

  9حممبد هبرا . ط   م(: األموال. حتقيق: خليل616هبا994أبو عبيد القاسم بن سالم )ت  -53
 م.3205هبا3125دار الفكر  القاهر   

 م.3264  دار املعارف مبصر  1العقيقي  جني،: املستشرقون. ط -59
العنيسي  روبيبا: تفسبري األلفبا  الدخيلبة يف اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها حبروفبه. نشبر             -51

 م.3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط
م(: إحيبا  علبوم البدين  دار املعرفبة      3333هبا525  أبو حامد حممد بن حممد )ت الغزالي -54

 بريوت  بال تاريل.
م(: ديبوان األدب. حتقيبق: أمحبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  -55

 م.3204ةتار عمر  جممع اللغة العربية  القاهر   
 م(:  3224هبا125ابن فار   أبو اضسني أمحد )ت  -56

الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف ةالمها. شبرح وحتقيبق: السبّيد أمحبد صبقر. اهليئبة        -
 م.9221العامة لقصور الثقافة  القاهر   

  مصبطفق الببابي اضلبيب     9مقاييس اللغة. دراسبة وحتقيبق: عبدالسبالم حممبد هبارون  ط      -
 م.3262القاهر   

(: العني. حتقيق: مهبدي املخزومبي  إببراهيم    م023هبا305الفراهيدي  اخلليل بن أمحد )ت  -50
 م.3262السامرائي  وزار  الثقافة واإلعالم  بغداد  

  3م(: القبامو  احملبيط. ط  3434هببا 630الفريوز آبادي  جمدالدين حممد ببن يعقبوب )ت    -56
 م.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بريوت  

  دار الكت، 1ابر عزب  طفيلي، بن يوسف جالد: قامو  اإلدار  والقما . تقديم: حممد ص -52
 م.9221هبا3491والوثائق القومية  القاهر   

م(: املصبباح املبنري يف الشبرح الكببري     3166هببا 002الفيومي  أمحد بن حممد ببن علبي )ت    -62
 للرافعي. املكتبة العلمية  بريوت  بال تاريل.
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افعية. م( ربقات الش3440هبا653ابن قا ي شهبة  أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر )ت -63
  جملس دائر  املعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا اهلند  3تصحيح وتعليق: عبدالعليم خان  ط

 م.3262هبا3422
م(: غري، اضديث. حتقيق: عببداهلل اجلببوري    662هبا906ابن قتيبة  عبداهلل بن مسلم )ت -69

 م.3200هبا3120  وزار  األوقاف  بغداد  3ط
م(: صببح األعشبق يف صبناعة اإلنشبا. وزار      3436باه693القلقشندي  أمحد بن علي )ت -61

 الثقافة  القاهر   بال تاريل.
م(: وال  مصر  حتقيق: حسني نصار  دار صادر  263هبا152الكندي  حممد بن يوسف )ت -64

 بريوت  بال تاريل. 
  منشورات جلنة 3َةوندوز  أمحد آق: التشريع المرييب عند العثمانيني. تركة: فا ل بيات  ط-65

 م.9224هبا3495ل بالد الشام  عمان  تاري
 م.3262  جممع اللغة العربية  القاهر   3جممع اللغة العربية: املع م الوسيط  ط-66

 م.9222هبا3492  جممع اللغة العربية  القاهر   3املع م الكبري. ط
ت    مكتبة لبنبان  ببريو  3جممع اللغة العربية األردني  مع م ألفا  اضيا  العامة يف األردن  ط-60

 م.9226
م(: امُلغبرب يف ترتيب، املعبرب. حتقيبق:     3931هبا632املطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت -66

 م.3202هبا3122حممود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دار أسامة  حل،  
م(: املن ببد يف اللغببة واألدب والعلببوم. املطبعببة   3246هبببا3165املعلببوف  لببويس )ت  -62

 م.3296الكاثوليكية  بريوت  
م(: املفمليات. حتقيبق وشبرح:   024اهب306الطيب  ابن حممد بن يعلق بن عامر )ت  املفمل-02

 م.3206  دار املعارف مبصر  5أمحد حممد شاةر  وعبدالسالم حممد هارون. ط
 م(:  3443هبا645املقريزي  تقي الدين أمحد بن علي )ت -03

أليف والرتكبة    جلنبة التب  9السلوأ ملعرفة دول امللوأ.  تصبحيح: حممبد مصبطفق زيباد   ط     -
 م.3256والنشر  القاهر   
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  مسسسبة الفرقبان   3املواع  واالعتبار يف ذةر اخلطبط واآلثبار. حتقيبق: أميبن فبساد سبيد  ط       -
 م.9229هبا3499للرتاث اإلسالمي  لندن  

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523ابن مكي الّصقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت  -09
 م.3263  دار املعارف مبصر  3طر  طاجلنان. حتقيق: عبدالعزيز م

م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببريوت  ببال     3133هبا033ابن منظور  حممد بن مكرم )ت  -01
 تاريل.

م(: ِرلببة الطلبببة يف  3349هببا 510النسبفي  جنبم البدين أببو حفبص عمبر ببن حممبد )ت          -04
نفبائس     دار ال3االصطالحات الفقهية.  بط وتعليق وختريل: خالد عبدالرمحن العكبك  ط 

 م.3225هبا3436بريوت  

م(: تهذي، األمسبا  واللغبات.   3900هبا606النووي  أبو زةريا حميي الدين بن شرف )ت  -05
 دار الكت، العلمية  بريوت  بال تاريل.

م(: غريب، اضبديث. حتقيبق: حسبني     616هببا 994اهلروي  أبو عبيد القاسم بن سبالم )ت   -06
 م.3264هبا3424للغة العربية  القاهر     جممع ا3حممد شرف  عبدالسالم حممد هارون  ط

  دار 4م(: الفبروق يف اللغبة. ط  3224هببا 125أبو هالل العسكري  اضسن بن عبداهلل )ت  -00
 م.3262هبا3422اآلفاق اجلديد   بريوت  

م(: مفبرج الكبروب يف   3920هببا 620ابن واصل اضموي  كال الدين حممد ببن سبامل )ت    -06
  اهليئبة املصبرية العامبة    3ن الشيال وحسني حممد ربيبع  ط أخبار ب  أيوب. حتقيق: كال الدي

 م.3200-3251للكتاب  القاهر   

 م.3260ونسنك  أ.ى. املع م املفهر  أللفا  اضديث النبوي. مطبعة بريل  ليدن   -02

م(: اخلراج. دراسة وحتقيق: حممد املناصري  026هبا369أبو يوسف  يعقوب بن إبراهيم )ت  -62
 م.9222هبا3412  3  ةنوز املعرفة  ط3ط



 

 

 

 

 

 

 اإلفراد والتثنية  صيغالعدول بني 

 يف القرآن الكريم      واجلمع
 دراسة بالغية لتحوالت البنية  

 

 

 

 

 

 أستاذ األدب والبالغة املشارك بقسم اللغة العربية وآدابها
 جامعة امللك عبد العزيزــــ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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 اإلفراد والتثنية  غدول بني ِصيالع

 يف القرآن الكريم      واجلمع

 دراسة بالغية لتحوالت البنية  

 

 البحث ملخص

يسعى هذا البحث إىل دراسة أسرار العدول بني صيغ )اإلفراد والتثنية واجلمع( 
ة ذكر عدد املخااببني علاى   وأثرها البالغي, ويتناول البحث الصور احلاصلة من إعاد

نسٍق خمالٍف ملا سبق ذكره يف السياق ذاتا.  وهاي هااهرة مان الراواهر ايسالوبية يف       
القرآن الكريم, تفاجئ املتلقي, وتثري دهشت.؛ خلروجها عن النساق املتوعاع لديا. مان     
ابراد السياق على منٍط واحٍد  وحياول البحث أن يقف على أسرار هذا التحول وأثره 

  غي يف سياق النص القرآنيالبال

 

 

 ها8/3/4135وُعبل للنشر يف                                         ها              33/7/4131ورد البحث يف 



 ةيف القرآن الكريم دراسة بالغية لتحوالت البني اإلفراد والتثنية واجلمع غبني ِصيالعدول  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          431

 

Retractation with respect to singular , dual ,  

and plural forms in the Holy Qur'an 

A rhetoric study of the structural changes 

Abdurrahman Rajaa Allah Alsalmi 

 

English Summary of The Research 

This research is seeking to study the secrets of retractation , 

and the shift among the word forms of the Holy Qur'an with respect 

to (singular , dual , and plural ) and their rhetoric effect. The 

research is also examining the images attained by repeating the 

number of the text readers in contrast to what had been mentioned 

in the same context. It is one of the wonderful and stylistic 

phenomenon of the Holy that surprise the reader and get him 

astonished as a result of diverting from the context that had been 

similar thereby attempting to discover the mysteries of such shift 

and its rhetoric effect within the context of the Holy Qur'an.    
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 ةــاملقدم

املقصوُد بتحوالت الِبنَيِة ِفي َعَدِد امُلَخاَبِبنَي ِفي السَِّياِق الُقرآِنيِّ هو: التحوُل 
ٍف ملا سبق ذكره يف السياق احلاصُل من إعادة ذكِر عدِد املخاببني على نسٍق خمال

نفس., وهذه الراهرة من الرواهر ايسلوبية يف التعبري القرآني الكريم؛ إذ َنِجُد 
ايسلوَب القرآنيَّ كثريًا ما يغاِيُر يف استعمال ِصَيِغ اإلفراد والتثنية واجلمع, كأن يرد 

ثنية يف السياق السياُق ابتداًء خبطاب املفرد, ثم يتحول عن. إىل خطاب اجلمع, أو الت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٹ چ نفس., وكذلك العكس  ومن أمثلة ذلك عول. 

  ٧البقرة:  چٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ

, چٿ   چ و چٺ   چ  مفردًة بني َجمَعنِي: چ ٿ چ فقد جاءت لفرة
وهي بذلك تشكل يف نسق اآلية الكرمية حتوَُّلني: أوهلما عن اجلمع إىل اإلفراد, والثانية 

 فراد إىل اجلمع عن اإل

 چے  ۓ   ۓٹ چ  ومن أمثلاة العدول عان اجلامع إىل اإلفاراد عول.

مفردًة, ال بصيغة اجلمع: "أبفااًل" املوائمة  چۓچ حيث وردت لفرة  ٥احلج: 

  چۓ  چ  لضمري اجلمع يف عول.

ۉ  ې  ٹ چ وعد يأتي الُعُدوُل من صيغة اإلفراد إىل التثنية, كما يف عول. 

  ٤٦املائدة:  چائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ې  ې  ېى  ى

وهذا الُعدوُل بني سياعات النَّصِّ القرآنيِّ يف صيغ اإلفراد والتثنية واجلمع      
 يهُدُف إىل أمور لعل من أهمها:
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 املتولدة عن التحول من أسلوب إىل آخر   إثراء الدالالت البالغية واجلمالية - 4

 ومتيزه يف أسلوب. وتراكيب.  إثبات إعجاز القرآن الكريم  - 3

وهذا العدول والتحول يف السياق القرآني يفاجئ املتلقي, ويثري دهشت.؛ 
خلروج. عن النسق املتوعع لدي. من ابراد السياق على منٍط واحٍد من املطابقة 

 واملماثلة, مما يدعو املتلقي إىل البحث عن أسرار ذلك العدول ودالالت. البالغية 

البحُث الوعوَف على صور حتوالت البنية يف عدد املخاببني وحياول هذا   
وأثرها البالغي يف التعبري القرآني, وهي هاهرة تربز وجهًا من وجوه اإلعجاز 
القرآني, وتدلل على ما وهب املوىل ِلُلَغِة التَّناِزيل من إمكاناٍت عديدٍة وعدراٍت فائقٍة 

 يف تصريف القول 

 :فرضية الدراسة

 سُة عدة أمور من أهمها:تفرتض الدرا

أسلوبيًة كفيلًة أن يف حتوُّالت البنية يف عدِد املخاَببني يف القرآن الكريم ِعَيمًا   - 4
املخاَبب وإثارت., وكفيلًة ببيان وجٍ. من وجوه إعجاز القرآن  بالنفاذ إىل ذهن

 الكريم يف أسلوب. وتعبريه 

ية يف عدد املخاببني ال يكتفي كما تفرتض الدراسة أن البحث يف حتوالت البن  - 3
ر أغوار الّنصِّ القرآني, والوعوف على بالتعليالت اللغوية, بل يعمد إىل سْب

 أسراره البالغية ونكات. البيانية اليت ختتفي وراء هذا ايسلوب 

وبالرغم من بالغة العرب يف أساليب لغتهم فإّن هلذه الراهرة يف القرآن الكريم 
 ات بالغية أغزر وأوفر تبلغ ب. حد اإلعجاز دالالت فنية أبعد ونك
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 وهو ما حياول هذا البحث الكشف عن. والوعوف عند عيم. الفنية وايسلوبية 

 :الدراسات السابقة

مل حيظ بدراَسٍة مستقلٍَّة تلم متفرَِّع., وتقُف على  -حسب علمي -هذا املوضوع 
 أسراره, وتتناول صوره وأشكال. 

والتثنية واجلمع من زوايا ناولْت ألفاه اإلفراد وعد وعفُت على دراساٍت ت
 , ويأتي من أهمها:خمتلفة

دراسة حتليلية لإلفراد واجلمع يف القرآن, -اإلعجاز البياني يف صيغ ايلفاه   -
للدكتور حممد ايمني اخلضري  وهي دراسة علمية جادة, تتناول وضع املفرد 

 تناسق الصيغ يف مشتب. النرم موضَع اجلمع وعكس., وتناوب اجلموع مواععها, و

من أسرار النرم يف اإلفراد والتثنية واجلمع, للدكتور عبد اهلل حممد هنداوي  وهي   -
دراسة اشتملت على تسعة فصول, تناول يف الفصول الثالثة ايخرية العدوَل بني 
هذه الصيغ  وهي دراسة كان هلا فضل إثارة املوضوع دون التعمق يف دراست. 

 اعية متخصصة دراسة سي

أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية, للدكتور حسن ببل, وعد أشار الباحث إىل   -
االلتفات بني صيغ العدد, وتناوهلا تناواًل سريعًا وخابفا, ووعف مع بعض 

 أمثلتها 

إضافة إىل ذلك جند إشارات متعددة عند البالغيني واملفسرين مبثوثة هنا 
لفاه "اإلفراد والتثنية واجلمع" يف القرآن الكريم, غري أن وهناك, للعدول بني صيغ أ

إيرادهم لتلك ايمثلة مل يكن يف الغالب من أجل حتليلها, والوعوف على أسرارها 
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البالغية والداللية يف سياعاتها اليت وردت فيها, بل من أجل التمثيل بها لراهرة 
 ية االلتفات, دون التعمق يف دراستها دراسة حتليلية سياع

وال شك أن هذه الدراسات كانت مبثابة إضاءات اسرتشدت بها يف دراسيت 
وكان هلا فضل السبق يف إثارة املوضوع كما كانت حافزًا  الستثمار اجلهد يف استكناه 

 أبعاد الّنص القرآني وسرب أغواره 

 وأشري هنا إىل أّن حتوالت البنية يف أعداد املخاببني من الرواهر ايسالوبية اليت
تتسع فيها االحتاماالت وتتنوع فيها ايسارار وليس بوسع أحد أن يقاف على كل 

: " لو أعطي العبد بكل -رمح. اهلل  -أسرار النّص القرآني وعد عال عبد اهلل التسرتي 
حرف من القرآن ألف فهم مل يبلغ نهاية ما أودع اهلل يف كتاب.؛ ين. كالم اهلل, وكالم. 

 نهاية فكذلك ال نهاية لفهم كالم.    وإمنا يفهم كل مبقدار ما صفت., وكما أن. ليس هلل
  (4)"خملوعةىل نهاية فهم. فهوم حمدثة وكالم اهلل غري خملوق, وال يبلغ إيفتح اهلل على علب., 

ولعل ما سبق دفعين إىل دراسة هذا املوضوع دراسة متعمقة, تستكشف أبعاد 
 وجتمع أعسام املوضوع  هذه الراهرة, وتستجلي أسرارها البالغية,

وأشري هنا إىل أن إشارات البالغيني واملفسرين املشار إليها آنفًا تدخل ضمن ما 
أمساه علماء البالغة عدميًا بااا"االلتفات", وهو مصطلح عصد من. البالغيون: املخالفَة 
بني الضمائر: الغيبة واخلطاب والتكلم, غري أني آثرت مصطلح "العدول"؛ ملا في. من 

 سعٍة ومشوٍل لكل أنواع التحوالت احلادثة يف السياق القرآني 

والعدول يف السياق القرآني هاهرة بارزة تشمل كل مراهر التحوالت يف 
 الضمائر وايفعال واحلروف والرتاكيب والعدد وغري ذلك 

وما يعنينا يف هذا البحث هو: الُعُدوُل َبنَي ِصَيِغ اإلفراِد والتثنيِة واجلمِع على 
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وج. اخلصوص, وهو موضوع جدير بالدراسة والبحث وتصنيف صوره, وحتليلها 
 واستنباط ايسرار البالغية من ذلك التحول  

 :منهج الدراسة

إن اهلدف من الدراسة حيدد املنهج الذي ستقوم علي., فلما كان اهلدف من 
كان  الدراسة هو الوعوف على أسرار العدول يف حتوالت البنية يف عدد املخاببني

لزامًا على الباحث أن يعمد إىل املنهج البالغي التحليلي القائم على التذوق اجلمالي 
 للنص القرآني 

 التمهيد

 :مفهوم العدولأوال: 

يف املوروث البالغي والنقدي عدٌد من املصطلحاِت اليت تدلُّ على هاهرة 
الَء دعائِق. "التحول ايسلوبي" الذي نودُّ يف هذا البحث رصد أحد معامل. واستج

 البيانيِة, ومجاليات. الفنية 

ومن تلك املصطلحات: "االلتفات" و"العدول" و"االنصراف" و"الّصْرف" و"االعرتاض" 
و"خمالفة هاهر اللفظ معناه" و"خطاب التلون" و"شجاعة العربية", و"تلوين اخلطاب", 

  (3)و"التوسع"

العربيُة ِلمفهوم التحوُّل وهذه الوحداُت املصطلحية اليت عدَّمْتها البالغُة 
ايسلوِبيِّ جاء تعددها لتنوع الرتاكيب وتعدد وجوه بنائها واختالف سوابقها 
وسياعاتها, وهو أمر ببعي يف املصطلحات ايسلوبية وعد خضع انبثاُعها لقانوِن 

  (3)صريورة الِعلم, وأثَّر يف هذا االنبثاِق عوامُل ِعدٌَّة
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" عنوانًا لراهرة التحول ايسلوبي يف بنية عدد ولقد آثرُت مصطلَح "الُعُدول
 املخاببني يف القرآن الكريم؛ لشيوع., وكثرة تردده يف املوروث البالغي القديم 

ومن يتأمَّْل يف املادِة اللغويَِّة لكلمة "الُعُدوِل" َيِجْد ما يدعُم اإليثار ل. يف هذا 
ن ِوجَهِت. فُتِميَلُ.  , َوَعدلُت البحث؛ ففي كتاب العني: "العدُل: أن تعِدَل الشيء ع

  (1)الشَّيَء: أعمُت. حتى اعَتَدَل"

 , وَعَدَل ِإَليِ. ُعُدواًل:  وُعُدواًل: َحاَد  ويف احملكم: "َعَدَل َعن الشَّيِء َيعِدُل َعداًل
  (5)َرَجَع"

هذا املعنى اللغوي لكلمة "العدول" يرهر يف املفهوم االصطالحي الذي استقرَّ 
رُس البالغي, ذلك أنَّ هناك شبَ. اتفاق على أنَّ يف "العدول" معنى اخلروج, أو علي. الد

التحول عن املألوف, ونقل الكالم من أسلوٍب إىل أسلوٍب آخَر مطلقًا, هذا االنتقال 
ل. أثره الفين واجلمالي يف النص ايدبي  فالصياغة املعدول عنها متثُِّل اللغة يف مستواها 

ثُِّل الصياغُة املعدوُل إليها اللغَة يف مستواها البالغي, ولعلَّ هذا ما القياسي, بينما مت
جعل الدكتور متام حسان يؤكد أن االلتزام بااا"أصل اللغة" يعد أصوليًا يعتمد على 
القرائن, ورمبا لدواٍع أدبيٍة وذوعيٍة ونفسيٍة؛ إلحداث تأثرٍي معيٍَّن يعدل عن ايصل, 

وهذا يؤكد أن التواصل   (1)أثري, وهو عدوٌل مقبوٌل مستحبٌّفيصري أسلوبًا أدبيًا ذا ت
يوهُف مستويني من اللغة: "أحدهما ميكن أن نطلَق علي. املستوى العاديَّ أو املستوى 

  (7)النمطيَّ, واآلخر ميكن أن نسمَِّي. املستوى الفينَّ أو اللغَة الفنيََّة "

لوف, وهو النمط اجلاري على فالتواصل العاديُّ يستخدم املستوى القياسي املأ
السنن املألوفة  أّما التواصل الراعي فيستعمل املستوى الفينَّ اإلبداعيَّ الذي يعتمد 

 على عدول الكالم عن هذا القياس أو جتاوزه 
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ويف الرتاث العربي جند النحاة واللغويني يقيمون مباحَثهم يف الدرجة ايوىل 
ألصل, بينما جند البالغيني وايدباَء ُيعُلوَن من على رعاية املستوى القياسي؛ رعايًة ل

اجتاٍه آخَر, حيث يقيمون مباحثهم وإيداعاِتهم على أساِس جتاوِز هذه املثالية, 
 والعدوِل عنها 

ودراسة املستوى الفينِّ واإلبداعيِّ عند البالغيني وايدباء ال يعين أنَّهم كانوا 
املستوى مل يِغب عن أذهانهم حلرًة واحدًة؛ ذلك ُيغِفُلون املستوى املثاليَّ, بل إن هذا 

أنهم جعلوا من. معيارا يرهر ب. العدول إىل املستوى البالغي, يقيسون علي. مقدار هذا 
؛ لذلك ميكن (8)العدول, ومن هنا كان وعيهم ب. وحرصهم على تبعيت. والتنبي. علي.

لكالم ملقتضى احلال( سواء القول إّن البالغيني وايدباء يبحثون عن البالغة )مطابقة ا
أكانت جارية على االستعمال ايصلي لألساليب كما هي يف هاهر الوضع اللغوي أم 

 معدول بها عن. يغراض تقتضيها املطابقة أيضا 

ويف التمييز بني املستَوَيْيِن املذكوَريِن ما يدُعُم هاهرَة التحول ايسلوبيِّ بوصف. 
وتوهيفًا للطاعات اإلبداعية الكامنة يف اللغة, وليس كما عدواًل اختياريًا, أو استثمارًا 

  أو كما يوصف بأّن. (9)يصور بأّن. جتاوز للقياس, أو انتهاك متعمد لقانون اللغة
  (41)احنراٌف وفضيحٌة وشذوٌذ للمثالية, وكسٌر وعصياٌن وخرٌق للسنن املتبعة

إمنا هو إيثاُر نَسٍق على وغايُة ما يف هذه ايشكال البالغية أو ايساليب ايدبية 
آخر, أو ميٌل إىل صيغٍة على حساِب أخرى؛ لدواٍع بالغيٍَّة أو أسلوبيٍَّة متنح الكالَم 
مجااًل, وتدعُم. ِبطاعٍة إحيائيٍَّة ُمفَعَمٍة باحليوية واإلبداع  وِمن َثامَّ فإنَّ الُعُدوَل هو: 

اِتهم, وضروِب ُمعامالِتاهم؛ لتحقيِق "ُماَجاوزُة السَُّنِن املألوفِة بنَي الناِس يف حماور
ِساَماٍة مجاليٍة يف القوِل, ُتامِتُع القارَئ, وُتطِرُب السامَع, وبها يصرُي نصًا 
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ومصطلُح العدول مبفهوم. السابق من شأن. أن مينَحَنا مفهومًا عن االلتفات  ,(44)أدبيًا "
  (43)ة بني الضمائرأوسَع من الدائرة اليت َحَصَرها بعُض البالغيني يف املخالف

ها( أّوَل َمن وسَّع دائرة االلتفات عندما َعسََّم. إىل 137 وكان ابُن ايثري)ت
 ثالثِة أعساٍم, خمالفًا بذلك نهج البالغيني املتقدمني وهذه ايعسام هي:

 الرجوع عن الغيبة إىل اخلطاب, وعن اخلطاب إىل الغيبة  - 4

 ايمر, وعن الفعل املاضي إىل فعل ايمر  الرجوع عن الفعل املستقبل إىل فعل - 3

  (43)اإلخبار عن الفعل املاضي باملستقبل وعن املستقبل باملاضي - 3

 :وزاد علي. عسما رابعا يف كتاب. اجلامع الكبري وهو

الرجوع من خطاب التثنية إىل خطاب اجلمع ومن خطاب اجلمع إىل خطاب  - 1
إمابة اللثام عن أسراره ايسلوبية   وهو ما حتاول هذه الدراسة (41)الواحد

 ونكات. البيانية 

ها(, فمنح االلتفاَت 719وعد اسَتثَمَر هذه الرؤيَة حييى بُن محزَة العلويُّ )ت
مفهومًا أوسَع ليشمل كل مغايرة يف ايسلوب, َوَحدَُّه بقول.: "الُعُدوُل من أسلوٍب يف 

  (45)الكالِم إىل أسلوٍب آخَر ُمخاِلٍف لألوَِّل "

وهذا التعريف يوسع دائرة االلتفات وجيعل مفهوم. يقوم على فكرة املغايرة 
بني أسلوب وأسلوب وبني لفظ ولفظ يف أداء املعاني  ثم بيَّن الّسر يف إيثاره هذا 
التعريَف بقول.: "وهذا أحسُن ِمن عولنا: هو العدوُل من َغيبٍة إىل خطاٍب, ومن خطاٍب 

ئَر االلتفاتاِت كلِّها, واحلدُّ الثاني إمنا هو مقصوٌر على إىل َغيبٍة؛ ين ايول يعم سا
  (41)الَغيبة واخلطاب, ال غري "
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وهذا ما ذهب إلي. بعُض البالغيني املتأخرين عندما عرَُّفوا االلتفات بأّن.: "نقُل 
  (47)الكالِم من حالٍة إىل حالٍة أخرى مطلقًا "

هومًا خاصًا يتمثل يف ومن خالل ما سبق يتضح للباحث أن لاللتفات مف
املخالفة بني ضمائر التكلم واخلطاب والغيبة, ومفهومًا عامًا يتمثل يف العدول من 
أسلوب إىل آخر مطلقا, وهذا املفهوم العام يشكل هاهرة تتميز بها هذه اللغة مبا متلك. 
ة من باعات إبداعية ومجالية, وعد أشار ابن جّني ا رمح. اهلل ا إىل مجال هذه الراهر
بقول.:"وكالم العرب كثري االحنرافات ولطيف املقاصد واجلهات, وأعذب ما في. تلفت. 

  (48)وتثنّي. "

, وتبع. ابن ايثري (49)وكان ابن جّني أوّل من مّسى االلتفات با" شجاعة العربية"
معلال هذه التسمية بقول.: "وإّنما مسي بذلك؛ يّن شجاعة العربية هي اإلعدام, 

الرجل الشجاع يركب ما ال يستطيع. غريه, ويتورد ما ال يتورده سواه  وذلك؛ يّن 
وكذلك هذا االلتفات يف الكالم  فإّن اللغة العربية ختتص ب. دون غريها من 

  (31)اللغات"

وال شّك أّن املساواة بني االلتفات ا مبفهوم. اخلاص ا وشجاعة العربية ليست 
ة يف جنس أعم وأمشل وهو شجاعة دعيقة؛ ين االلتفات ليس سوى صورة واحد

العربية وهي دائرة واسعة تشمل كل صور التحول ايسلوبي, فإذا كان االلتفات 
حيمل صفات هذا اجلنس و مسات. فإّن هناك أنواعا أخرى تقامس. هذه السمات, 
وهذا ما أشار إلي. جنم الدين احلليب بقول.: "هذا الباب أول من مساه من علماء البيان 

لتسمية أبو الفتح بن جّني, وصاحب اجلامع الكبري نقل. عن., ثم تداول. الناس بهذه ا
بعد ذلك  وهو عبارة عن أنواع شتى من البديع, واملقصود ب. إههار ما دار بني 
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العرب يف لغاتهم الفصيحة عند النطق بها من تقديم معنى أو تأخريه, أو تثنية مجع أو 
الكالم من غيبة إىل حضور, أو من حضور إىل  مجع )تثنية(, أو انتقال يف اسرتسال

  (34)غيبة, أو مراعاة املعنى أو عكس."

ويقدم ضياء الدين احلليب تفسريا لتسمية االلتفات بشجاعة العربية يتوافق متاما 
مع رؤيت. ملفهوم االلتفات العام الذي سبقت اإلشارة إلي. وذلك يف عول.: " وإّنما مسي 

ا كان كالما في. عّوة يتصرف بها يف املخاببات من غيبة إىل شجاعة العربية؛ يّن. مل
حضور, ومن حضور إىل غيبة, ومن تثنية إىل مجع ومن مجع إىل تثنية, وتقديم 
وتأخري    ومع ذلك كل. ال خيرج عن حد الفصاحة والبالغة, وال ينسب. إىل خلل وال 

 العربية, تشبيها بالرجل تقصري يف استيفاء املعاني, صار يف نفس. شجاعة بالنسبة إىل
الذي تكون في. شجاعة حتمل. يف احلرب على التقديم والتأخري, والقرب والبعد, 
واإلعبال واإلدبار    فحسنت تسمية الكالم احملتوي على ما عدمناه من التقسيم الذي 
شرحناه بهذه املناسبة؛ يّن الشجاعة يف مثل هذا الكالم حتمل. على اجلوالن يف 

  (33)ملعاني كيف شاء"جوانب ا

وال شّك أن تفسري شجاعة العربية عند احلليب عد أخذ بعدا معرفيا أكثر حتديدا 
من. لدى ابن ايثري؛ فنحن أمام كالم يوصف بأّن في. عّوة وجسارة متكن. من التصرف 
يف أشكال خمتلفة من ايساليب يشملها مجيعا العدول والتحول ايسلوبي يف الكالم 

 أخرى مطلقا, وعّوة لغة املتكلم هنا تسمح ل. باحلركة واالنزيا  يف من حالة إىل
جوانب املعاني كيف شاء, وحنن هنا " بإزاء وصف يربط بني القوة وحرية احلركة يف 
عامل املعنى ومرونتها, تلك القّوة اليت تشكل ركنا يف ثنائية اللغة لدى املشتغلني بعلم 

  (33)الداللة "
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 :والت ددد املخاببنيالعدول يف حتثانيا: 

يف الرتاث البالغي إشارات متعددة إىل هاهرة العدول بني عدد املخاببني, 
ها(  341وكان يشار إليها يف بداية تلمس الراهرة مبصطلحات أخرى  فأبو عبيدة )ت

ومن جماز ما جاء لفر. )يشري إىل هذه الراهرة حتت مصطلح اجملاز ومن ذلك عول.: )
)خيرجكم  :مجاع من. ووعع معنى الواحد على اجلميع عول. تعاىل لفظ الواحد الذي ل.

بفال( يف موضع أبفال    ومن جماز ما جاء من لفظ خرب اجلميع على لفظ الواحد 
  (31)((عول. تعاىل: )واملالئكة بعد ذلك ههري( يف موضع ههراء

ها( بعض اإلشارات هلذه الراهرة حتت مصطلح  371وتناول ابن عتيبة )ت 
وللعرب اجملازات يف الكالم, ومعناها: برق القول ومآخذه  )از ويف ذلك يقول: )اجمل

ففيها االستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخري واحلذف والتكرار واإلخفاء 
واإلههار والتعريض واإلفصا   والكناية واإليضا  وخماببة الواحد خماببة اجلميع, 

ميع خطاب االثنني    وبكل هذه املذاهب نزل واجلميع خطاب الواحد, والواحد واجل
  ومساها )ابن وهب الكاتب( بالّصرف, فقال: ))وأّما الّصرف فإّنهم (35)القرآن((

  وتناول (31)يصرفون القول من املخابب إىل الغائب ومن الواحد إىل اجلماعة((
ببني ها( عدًدا كبرًيا من شواهد هاهرة العدول بني عدد املخا538الزخمشري )ت 

 دون أن يشري إىل اسم هذه الراهرة  (37)ووعف على أسرارها ومكنوناتها البالغية

أوَل َمن فّصل احلديث يف هاهرة الُعدوِل يف  –حَبسَب ِعلِمي  –وُيَعدُّ ابُن ايثري 
حتوالِت عَدِد املخاببني, وذلك عندما أشاَر إىل أنَّ من أعسام االلتفات ))الرجوَع من 

  وعد (38)ىل خطاب اجلمع, ومن خطاب اجلمع إىل خطاب الواحد((خطاب التثنية إ
أدرك السبكيُّ َبرفًا من العالعة بني هاهرِة االلتفات وهاهرِة العدول بني عدد 
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املخاببني بقول.: ))وجعل غريه من. االنتقال من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع 
ل. يف االنتقال من أحد أساليب لغريه, وهو أعرب شيء لاللتفات املشهور؛ ملشابهت. 

  (39)ثالثة آلخر, ويف انقسام. إىل ستة أعسام((

َوَتَوعُُّف السبكيِّ عند مالحرة املشابهة الشكلية بني هاهرِة حتوالت الضمائر: 
التكلم( اليت ُينَتَقُل ِفيها بني َأَحِد ايساليِب الثالثِة إىل آخَر,  -الغيبة  -)اخلطاب 

ة أعساٍم, وَبنَي هاهرِة حتوُّالِت العدِد املشاِر إليها آنفًا اليت تشب. حتوالِت وَتنَقِسُم إىل ستَّ
الضمائر يف عسمتها إىل ستِة أعساٍم, ملمح دعيق َيسَتِحقُّ التَّقدير, وإىل هذا الرأي ذهَب 

ها(, ورأى أنَّ مما َيْقُرُب من االلتفاِت التحوَُّل ِفي جماِل الَعَدد, ثم 791الزركشيُّ )ت
تبَّع أعساَم. الستَة فقال هي: )االنتقال من خطاب الواحد خلطاب االثنني, واالنتقال َت

من خطاب الواحد خلطاب اجلمع, ومن االثنني إىل الواحد, ومن االثنني إىل اجلمع, 
  (31)ومن اجلمع إىل الواحد, ومن اجلمع إىل التثنية(

 :وظيفة العدولثالثًا: 

طاب أمارٌة ُترِبُز مدى بالغِة املبدع وثراء لغت., وهو تنويُع ايسلوِب وَتلِويُن اخل
تنويع يقوم على اختيار واع بني اإلمكانات اليت تتيحها اللغة للمتكلم واملعنى الذي 
جيول يف خابره وهي هاهرة تكشف عن شحنات اللغة التأثريية والداللية, وإىل هذا 

أسلوٍب إىل أسلوٍب كان ذلك أحسَن أشار الزخمشريُّ بقول.: ))إن الكالم إذا ُنِقَل من 
تطريًة لنشاِط السامع, وإيقاهًا لإلصغاِء إلي. من إجرائ. على أسلوٍب واحٍد, وختتص 

  (34)مواعُع. بفوائد((

والزخمشريُّ يف هذا النص يؤكد أن التحوَل ايسلوبيَّ يف البالغة العربية يسعى 
سلوبيٍّ, وهي إمتاُع املتلقِّي وجذُب إىل حتقيق فائدتني: إحداهما عامٌة يف كل حتوٍُّل أ
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انتباِه., وايخرى خاصٌة تتمثل فيما ُيوحي. كلُّ حتوٍل من إحياءاٍت ودالالٍت خاصة 
  (33)عرب عنها بقول.: ))وختتص مواعُع. بفوائد((

ورغم ما سبق إلي. الزخمشريُّ من بيان وهيفة التحول ايسلوبي, واختصاِص 
نَبُط من السياق جند ضياَء الدين ابن ايثري يتحامل علي., كلِّ صورٍة من. بفوائَد ُتست

أن. حصر وهيفَة التحوِل ايسلوبي عند جمرِد إثارت. للمتلقي, عائاًل  –واهمًا  -وينتقده 
))إذا مل يكن إال تطريًة لنشاط السامع, وإيقاهًا لإلصغاء إلي. فإن ذلك دليٌل على  :عن.

, فينقل إىل غريه؛ ِلَيِجَد نشابًا لالستماع  وهذا أن السامع َياَملُّ من أسلوٍب واحٍد
عدٌ  يف الكالم, ال وصف ل.  ولو سلَّمنا إىل الزخمشريِّ ما ذهب إلي. لكان إمنا يوجد 

  (33)ذلك يف الكالم املطوَّل, وحنن نرى ايمر خبالِف ذلك((

الغرض إّن بياَن وهيفة التحول ايسلوبي عند ابن ايثري تتبّدى يف عول.: ))إن 
املوجَب الستعمال هذا النوع من الكالم ال جيري على وتريٍة واحدٍة, وإمنا هو مقصوٌر 
على الغاية باملعنى املقصود, وذلك املعنى يتشعب ُشَعبًا كثريًة ال تنحصر, وإمنا يؤَتى 

كما أن. يؤكد هذه الوهيفَة يف موضٍع   (31)بها على حساِب املوضع الذي ترد في.((
))اعلم, أيُّها الاُمَتَوشُِّح ِلمعرفة علم البيان أنَّ العدوَل عن صيغة من  آخَر بقول.:

ايلفاه إىل صيغٍة أخرى ال يكون إال لنوِع خصوصيٍة اعتضت ذلك, وهو ال يتوخَّاه يف 
   (35)كالم. إال العارُف برموز الفصاحة والبالغة((

لزخمشري, حني عال: وال شّك أّن هذه الرؤية تتَّفُق متامًا مع ما ذهب إلي. ا
  (31)))وعد ختتص مواعع. بفوائد((

ويدرك من ل. أدنى تأمل أن ابَن ايثري جاوز حدَّ اإلنصاف يف نقده السابق 
للزخمشريِّ, ومل يشر إىل ما ذهب إلي. الزخمشري من ايسرار البالغية اخلاّصة اليت 
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 خيتص بها كل عدول حبسب موعع. وسياع. 

هيفة عامة تتمثل يف إمتاع املتلقي وإثارت., فالكالم إذا وال شكَّ أنَّ للعدول و
انتقل من أسلوٍب إىل أسلوٍب كان أدَعى للقبول عند السامع, وأحسَن تطريًة لنشاب., 

 وأرجى أمأَل الستدرار إصغائ. 

ووهيفة خاّصة تتمثل يف ايسرار الدعيقة, واللطائف البالغيَّة اليت يصل إليها 
وإمعاِن نرٍر, وهي ختتلف ))باختالف حمال. ومواعع الكالم في.  املرء بعد فضِل تأمٍُّل

  (37)على ما يقصده املتكلم((

 العدول بني صيغ اإلفراد والتثنية

ميثل بناء العبارة يف الّنص القرآني على العدول من أسلوب إىل أسلوب جانبا 
لعدول يف كبريا من تلوين اخلطاب يف النرم القرآني ويتناول هذا املبحث دراسة ا

العبارة بني صيغ اإلفراد والتثنية, حماولني أن نستجلَي بعَض ما يومض فيها من صوِر 
بقرائنها السياعية من جهٍة,  -حني تناول تلك الصور  -التحول ايسلوبي مستأنسنَي 

 وبتوجي. البالغيني واملفسرين هلا من جهٍة أخرى 

 العدول دن املفرد إىل املثنى

ۉ  ې  ې  ې  ٹ چ  يسلوبي عن املفرد إىل املثنى عول.من أمثلة العدول ا

ېئ  ىئ     ىئ  ىئ    ۈئۈئ  ېئ  ېئ     ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ

ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ     يئ  جب      حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  خت  متىت   

  ٤٦املائدة:  چيت  جث  مث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  
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بعد أن ذكرت    چوئ  ۇئ  ۇئ چ  :إذ إن موضع العدول هو يف عول. تعاىل
 مفردة على لسان اليهود ومل يأت السياق "بل يده مبسوبة" لنفي الغّل عنها 

ووصف "اليد" باا"الغل" كناية عن البخل يف العطاء؛ ين العرب جيعلون العطاء 
مَعبَّرًا عن. باليد, وجيعلون بسط اليد استعارًة للبذل والكرم, ومن هنا فإن اليهود ملا 

تعاىل اهلل عما يقولون علوًا -كنايًة عن نسبة البخل إىل اهلل   چې  ې ې چ عالوا:

وئ  ۇئ   چ , فقيل:-أي بطريق الكناية-أجيبوا بنقض كالمهم وفق مرادهم  -كبريًا

بتثنية اليد؛ ليكون رد عوهلم وإنكاره أبلغ يف إثبات سعة فضل اهلل تعاىل    چۇئ
  (38)ادة املبالغة يف اجلودفذكر اليد هنا بطريق التثنية إمنا جاء لزي

وفيها أيضًا خمالفة الستعمال اليد يف النعمة والبذل يف جانب املخلوعني؛ ين 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ چ  اليد مع املخلوعني تأتي مفردًة, كما يف عول.

  ٩٢اإلسراء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

نب اهلل, فحينما ردَّ اهلل مقالَة وعلى هذا النمط اسَتعَمَلِت اليهوُد "اليَد" يف جا

؛ للتأكيد چوئ  ۇئ  ۇئ چ اليهود خالف بريقة استعمال "اليد", وجاءت بالتثنية
 على عدم مشابهت. خللق. 

وما يوحي. إشباُع حرِف املدِّ َلداللًة على  چۇئ چ ُثامَّ إن يف جرس لفظ التثنية
 دوام البسط, وكثرة العطاء, وعدم انقطاع. لياًل أو نهارًا 

واليد يف حال االستعارة للجود والكرم ال يقصد بها مفردا, وال عددا؛ فالتثنية 
 هنا مستعملة يف مطلق التكرير للمبالغة كما يف عول الشاعر:
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 َجاَد احِلَماى َبساُط الَياَديِن ِبَوابالٍ    
 

 (39)َشااَكَرْت َنااَداُه ِتالُعااُ. َوِوَهاااُدُه 
ڀ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ٹ چومن. عول.  

  ٥٣٥النساء:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

, وكان املتوعع من چٹ  ٹ  ٹٹ  چ  حيث جاء الضمري بصيغة التثنية يف عول.:

وهو املشهود علي.,  چٿ چالسياق أن يقال: )فاهلل أوىل ب.(؛ ين. حييل إىل اسم 
شهود علي. غنيًا فال و"يف الكالم إضمار, وهو اسم كان, أي إن يكن الطالب, أو امل

ٹ   ٹ چ  يراعى لغناه وال خياف من., وإن يكن فقريًا فال يراعى إشفاعًا علي.؛

يف  چڀ چ    واملتأمل يلحظ أّن استعمال(11), أي فيما اختار هلما من فقر وغنى"چٹٹ
 الكالم يدل على رجوع الكالم بعد العطف إىل شيء واحد خبالف الواو 

,  وكان حق. أن  چٹ  ٹٹ چ  : مل ثنى الضمري يفعال الزخمشري: "فإن علت

, يف معنى إن يكن أحد هذين؟ علت: عد چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  يوحد, ين عول.:

ال إىل املذكور, فلذلك  ,چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  رجع الضمري إىل ما دل علي. عول.:
الغين ثين ومل يفرد, وهو جنس الغين وجنس الفقري, كأّن. عيل: فاهلل أوىل جبنسي 

وال خيلو هذا العدول عن اإلفراد إىل التثنية من  (14)والفقري, أي بايغنياء والفقراء"
   (13)فائدة, وهي تعميم ايولوية, ودفع توهم اختصاصها بواحد

ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٧٧يونس:  چىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب

يف املوضعني, وعد عدل فيها  چمئ چ ىل:ذلك أّن موضع االلتفات يف عول. تعا



 ميلالس اهلل رجاء بن محنرال عبد

 351                                    م 1034 ربايرف  –هـ 3415 اآلخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

وكان السياق  چىئ یچ إىل لفظ املثنى بعد أن سبق خبطاب املفرد يف عول.:
املتوعع أن يكون ))لك(( على صيغة املفرد, ولكن. عدل عن ذلك إىل املثنى فما سرُّ 

 هذا العدول؟

ُن شاملٌة أنَّ الكربياء اليت كان خيشى منها فرعو –واهلل أعلم  –السرُّ يف ذلك 
ملوسى وأخي. هارون عليهما السالم, فلما كان تصديق أحدهما مستلزمًا تصديَق 

 اآلخر؛ الحتاد دعوتهما َتمَّ العدول إىل املثنى 

 –وعد جعل فرعون الكربياء ملوسى ويخي. بناًء على اعتقاده يف أن موسى 
يوي, وهو العلو مل يأت بالرسالة يمر ديين, وإمنا جاء بها يمر دن -علي. السالم

 والكرب 

وكون الرسالة يمٍر دنيويٍّ بناًء على اعتقاد فرعون املستقر يف نفس., وهذا ايمر 
ال خيص موسى وحَده, وإنَّما يشمل. هو وعوَم., ويف  -وهو العلو والكربياء-

مقدمتهم أخوه, فهو يعتقد أن الغرض من الرسالة علُب حال بين إسرائيل من 
عة والعلو والكربياء, وهذا ال جيعل العلو أو الكربياء خيتص مبوسى العبودية إىل الرف

 وحده 

هذا فضاًل عن أن سياق اآليات من أول القصة هو يف وصف آل فرعون 

فهم يرون أن سر  ٧٥يونس:  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  باالستكبار واإلجرام
تي إال مبا هم اجمليء بالرسالة هو االستكبار, ومن َثامَّ فإنهم يتصورون أن غريهم ال يأ

علي., أي أّنهم يرون غريهم مبنرورهم ومبا استقر يف نفوسهم, يف حني كان إسناد 
اجمليء إىل موسى علي. السالم خاصة؛ لكون. هو املقصوَد بالرسالة, واملبلَِّغ عن شرع 

 اهلل حتديدًا 
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وهذا ما أشار إلي. اإلمام أبو السعود بقول.: ))وتثنية الضمري يف هذين 
 بعد إفراده فيما تقدم من املقامني باعتبار مشول الكربياء هلما عليهما املوضعني

السالم, واستلزام التصديق يحدهما التصديَق لآلخر, وأما اللفت واجمليء ل. فحني 
  (13)كان من خصائص صاحب الشريعة أسند إىل موسى علي. السالم خاصة((

 يهما السالم:ويف عول. تعاىل يف سياق احلديث عن موسى وهارون عل

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

ٱ  ٻ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   

حيث  ٧٢ - ٧٧يونس:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ

بإسناد الدعوة إىل ضمري  چ ٻ  ٻ  ٻ چ جند موضع العدول يف عول. تعاىل:

على الرغم من أن الداعي هو موسى علي.  چ ٻ چ  املخاَبَبني يف عول.

فعدل بذلك عن اإلفراد  چى ىچ السالم وحده, كما نص علي. املوىل بقول.:
 إىل التثنية 

والتساؤل الذي يتبادر إىل ذهن املتلقي مؤداه هو كيف نسبت اإلجابة إىل 
 االثنني, والدعاء إمنا كان من واحد هو سيدنا موسى علي. السالم؟

ة عن هذا التساؤل نقف عليها عند إدراكنا لنكتة العدول؛ إذ ذهب واإلجاب
عدٌد من املفسرين إىل أن موسى علي. السالم كان يدعو, وهارون كان يؤمِّن؛ لذلك مت 

؛ ذلك أّن من يقول  چ ٻ  ٻ  ٻ چ العدول إىل التثنية, فقال تبارك وتعاىل:
؛ ين عوَل "آمني" معناه: عند مساع دعاء الداعي: آمني, يكون عد شارَك. الدعاء

  (11)اسَتِجْب؛ فهو سائٌل, كما أنَّ الداعي سائٌل بايصالة
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وإذا كنا َلام َنَر ذكَر دعاء هارون صراحًة, بل مل يأِت النصُّ القرآنيُّ حتى على 
تأمين. على دعاء أخي. موسى علي. السالم, فذلك ين أثر هارون يف الرسالة يف سورة 

يرهر ل. أثر يف تغري حال بين إسرائيل كما ههر جليا يف سورتي  يونس عليل, حيث َلم
 ايعراف وب., ومن هنا بوي ذكر هارون سواء يف الدعاء أو التأمني علي. 

أضيفت إىل ضمري التثنية  چٻچ وذهب بعضهم إىل أن كلمة
املخابب ب. موسى وهارون عليهما السالم على الرغم من أّن الداعي هو موسى 

وحده؛ ين هارون علي. السالم كان موابئًا ل., وعائاًل مبثل عول.؛ ين  علي. السالم
   (15)دعوتهما واحدة

 العدول دن املثنى إىل املفرد

يأتي أسلوب العدول من لفظ التثنية إىل املفرد يسرار بيانية تدَرُك من خالل 

ٱ  ٻ  ٹ چ  سياق النص القرآنيِّ, ومن أمثلة هذا النوع من العدول عول.

  ٤٩التوبة:  چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻ

باإلفراد, وهو عدول عمَّا    چ پ  پ ٹ چ  إذ إّن موضع العدول يف عول.  

, فلماذا عدل   چٻ  پ  پ ٹ چتقدم من السياق الدَّالِّ على التثنية يف عول. 
توعع من السياق إىل الضمري املفرد العائد على االثنني لفظ ))اهلُل َوَرُسوُلُ.((, وكان امل

أن يقال: ))َأن ُيرُضوُهَما((  وعد ذهَب بعُض املفسرين إىل أّن نكتة العدول تكمن يف 
التأكيد على توحد "الرَِّضاَئنِي"؛ذلك أن إرضاء النيب صلى اهلل علي. وسلم ال ينفّك عن 

ما فلتالزمه)إرضاء اهلل تعاىل وهو تابع إلرضاء اهلل, وحصول املخالفة بينهما ممتنع 
ويف ذلك دعم ملوعف النيب صلى  (11)جعال كشيء واحد فعاد إليهما الضمري املفرد(
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 اهلل علي. وسلم النفسي, وسلوان ل. فيما حتمل. من أذى املشركني 

ومما يدل على عود الضمري مفردًا على االثنني: ))اهلُل َوَرُسوُلُ.(( ما جاء يف عول. 

  ٦٧النور:  چہ  ہ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ٹ چ 

ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ٹ چ  وعول.

  ٥٥النور:  چۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  

 چڻ چ حيث عدل يف اآليتني الكرميتني إىل الضمري املسترت املفرد يف عول.:

, وكان مقتضى السياق أن يقال: ))ِلَيحُكَما((  چەئ  ەئ چ العائد على االثنني لفظ:
ة العدول أنها جاءت للداللة على توحيد احلكمني, واإلشعاِر بأنَّ ما ينطق ب. ونكت

 النيب صلى اهلل علي. وسلم من احلكم هو ما حيكم ب. اهلل سبحان. وتعاىل عين. 

وعد بّين الثعاليب أنَّ من سنن العرب وأسرار العربية ))اجلمع بني شيئني اثنني, 
  (17), واملراد ب. كالهما معًا ((ثم ذكر أحدهما يف الكناية دون اآلخر

وأشار ايلوسي إىل علة أخرى يف عدم تثنية الضمري العائد على لفظ اجلاللة 
مع غريه, وهي أنَّ. ال جيمع بني اهلل تعاىل وغريه يف ضمري تثنية, بل جيب أن يفرد 

   (18)بالذكر؛ تعريمًا ل. سبحان., وتنازيهًا ل. أن يشرك مع. يف اللفظ أحٌد

إذ نقف على  ٦٢ب.:  چىب  يب  جت  حتٹ چ ذلك عول اهلل  ومن

ىب  چ ؛ حيث عدل عن خطاب االثنني يف عول.: چحتچ  موضع العدول يف عول.:

؛ حيث يلحظ أن فرعون عد وّج. چحتچ  إىل خطاب الواحد, فقال: چيب  جت  

, چيب  جتچ  اخلطاَب إىل موسى وهارون عليهما السالم بالضمري املشرتك يف عول.
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 املفرد, ووّج. النداء إىل موسى علي. السالم خاصًة؛ وذلك لعلم. بأن ثم عدل إىل
موسى علي. السالم هو ايصل يف الرسالة, وهارون علي. السالم تابع ل., وين موسى 

 علي. السالم معروف يف بالط فرعون, ول. سابقة اتصال بفرعون 

كالم أخي.؛ ملا  وحيتمل أن. َحَمَل. خبُث. ومكُره على استدعاء كالم موسى دون
فكالم فرعون   (19)عرف من فصاحة هارون واحلبسة يف لسان موسى علي. السالم

ملوسى علي. السالم على هذا النحو إلرادة إحراج. ملا يف لسان. من حبسة, يعرفها عن. 
 فرعون منذ الصغر, ولذا وج. اخلطاب إلي. حتى َيعَيا يف اجلواب 

لى الرتبية اليت كانت خاصًة مبوسى دون ما يدل ع چجت  چ   كما أنَّ يف لفظ

ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  چ  هارون, عد منَّ علي. بها فرعون يف موضع آخر بقول.:

, ومل يقل: "فمن چيب  جتچ  ؛ لذا عال فرعون:٥٧الشعراء:  چحئ  مئ    ىئ  يئ
إهلكما"؟ ويف الوعت نفس. كان فرعون يدَِّعي الربوبية, فأراد التلبيس على موسى علي. 

م؛ لرتبيت. ل., وهذا ألصق مبوسى من هارون, وكأن. أراد أن يقول ملوسى: أنا السال
 ربَّيُتَك, فأنا أوىل أن أكون ربًا لك, وِلَمن معك؛ وهلذا توج. باخلطاب إلي. وحده 

وميكن أن نلمح وجود علة مجالية تتعلق بالفاصلة القرآنية, فحينما جاءت آيات 
 حينئٍذ بنداء موسى مراعاًة للفاصلة  السورة منتهيًة بايلف اللينة جيء

وئ  ۇئ     ەئ  وئچ  ومن ذلك عول. تعاىل ملوسى وهارون عليهما السالم:

اليت جاءت يف سياٍق آخَر  چۇئچ   , بإفراد كلمة٥٤الشعراء:  چۇئ  ۆئ  ۆئ

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  بصيغة التثنية, وذلك يف عول. سبحان.:

؛ وذلك ٦٧ب.:  چىئ  ىئ  ىئ     ی  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ
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 وفاعًا لألصل 

مفردًة,  چۇئچ؛ حيث وردت لفرة چۇئ  ۇئچ  وموضع العدول يف عول.:

  چوئچ  مع أن هاهر السياق يقتضي تثنيتها؛ ملا تقدم من خطاب االثنني يف عول.:

من ايلفاه املشرتكة؛ فهي تأتي مبعنى "الاُمرَسل",  چۇئچ  وسرُّ هذا العدول أن لفرة

  چى     ى  چ  عنى "الرسالة", فهي باملعنى ايول يف سورة ب.؛ ولذا ُثنَِّيت يف عول.:ومب

؛ ينها چۇئ ۇئچ  وباملعنى الثاني يف سورة الشعراء؛ ولذا أفردت يف عول. تعاىل:
   (51)رسالة واحدة

؛ يّن موسى وهاروَن على چۇئچوذهب بعُضهم إىل أّن. عدل إىل املفرد: 
  (54)ا على شريعٍة واحدٍة, فكأنهما رسوٌل واحٌدأمر واحٍد؛ التفاعهم

ومن يتأمل سياَق اآليتني الكرميتني ميكن أن يلمس سرًا آخر هلذا العدول من 
خالل التناغم ايسلوبي بني هذا التحول والسياق الذي وردت في. اآلية الكرمية؛ 

السالم  حيث يلحظ أن سياق احلديث يف سورة الشعراء مل يكن لسيِدنا هارون علي.
في. أثٌر كبرٌي, خبالف سياق الكالم يف سورة ب. الذي جاء بلب إشراِك. يف أمر 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     چ  الرسالة صراحًة من سيدنا موسى علي. السالم, وذلك يف عول.:

وجاءت املوافقة  ٣٩ - ٩٢ب.:  چوئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

؛ ولذلك ٣٤ب.:  چحب  خب   مب  ىب  يبچ  صراحًة أيضًا من اهلل تعاىل يف عول.:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  جاءت الضمائر كلها بالتثنية يف سورة ب. بدءًا من عول.

ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  
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ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ    ې

خب   مب  ىب  يب   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب

فالسياق كل. عائٌم على املشاركة بني موسى وهارون  ٦٢ - ٦٩ب.:  چجت  حت
 عليهما السالم خبالف سياق سورة الشعراء الذي ليس في. شيٌء من ذلك 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  دول عن املثنى إىل املفرد عول.ومن الع

؛ إذ إنَّ موضع العدول يف عول.: 51املؤمنون:  چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں 

؛ حيث كان املتوعع من السياق أن يقال: ))آَيَتنِي((؛ وسبب العدول إىل املفرد چڳچ
حلديث هنا عن أّن شأن عيسى وأمِّ. واحٌد, وكٌل منهما صاَر آيًة باآلخر, كما أّن ا

عدرة اهلل تعاىل يف تكوين عيسى علي. السالم من غري أٍب, وإنطاع. يف املهد صبيًا, ويف 
جعل أمِّ. آيًة؛ ينَّها وَلَدت ومل ميسسها بشٌر, فاآلية ال تكون يف أحدهما دون اآلخر؛ 

  (53)وهلذا عدل إىل املفرد باعتبارهما آية واحدة

شرتاك يف كونهما آيًة واحدًة أنَّ النص القرآني ومما يدل على هذه املساواة واال

, ويقدِّم مرَيَم يف  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  يقدم عيسى علي. السالم يف هذه اآلية:

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٹ چ  آيٍة أخرى, هي عول.

 -كما سبق -, فدل ذلك على أنَّ كاًل منهما ٢٥اينبياء:  چڀ  ڀ پ
 لعدول عن املثنى إىل املفرد صار آيًة باآلخر, فناسب ا

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ٹ چ  ومن العدول عن املثنى إىل املفرد عول.
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  44اجلمعة:  چڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک

, وكان املتوعع من چچ  ڇٹ چ حيث إّن موضع العدول يف عول. 
 كي يتناسب مع ما تقدم من التثنية يف عول.: السياق أن يقال: ))انَفضُّوا ِإَليِهَما((؛

, ولكن. عدل إىل املفرد, وخصَّ التجارة بدليل تأنيث الضمري يف عول.: چچ  چ   چچ

؛ وذلك ين "التجارة" كانت السبَب احلقيقيَّ يف انفضاضهم عن النيب صلى چڇچ 
دينة, فانصرف الناس عنَدَما كان خيُطُب اجلمعة, َفَقِدَمت عافلٌة إىل امل اهلل علي. وسلم 

إليها, وكان من عادة أصحاب القوافل التجارية أن يضربوا الدفَّ والطبل؛ ليعلم 
, وهو من اللهو, ولكن. ليس مقصودًا لذات., بل هو تبع للتجارة (53)الناس بقدومها

 اليت هي مقصُدهم 

لى ثم إّن يف إعادة الضمري على التجارة تأكيدًا على ذم االنفضاض عن النيب ص
اهلل علي. وسلم, حتى لو كان هذا االنفضاض لتجارٍة ذات منفعٍة هلم مع احلاجة إليها, 

أوىل  -وهو اللهو  -كما أّن يف ختصيص النافع بالذَّمِّ والنهي ما يدل على أنَّ ما دون. 
بالرتك, وأدخل يف الذم, فعدل عن اإلشارة إلي., واكتفى بإفراد التجارة  يضاف إىل 

اآلية على هذا النمط في. تربئٌة جلانب الصحابة رضوان اهلل عليهم, ذلك أن جميء 
ومدٌ  هلم؛ ينهم ال يذهبون إىل اللهو, وهذا من الفطرة السوية اليت ترتك غري املفيد  

 يتناغم مع اآلية السابقة چچ  ڇچ  كما أن جميء نرم الرتكيب على هذا النحو

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ ٹ ٹ چ 

فاحلديث هنا عن "البيع", وليس عن "اللهو" أو "اللعب", وهذا ينسجم  ٢اجلمعة:  چٺٺ  
 مع إفراد "التجارة", والعدول إليها خاصًة 
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 العدول بني صيغ اإلفراد واجلمع

سنتناول يف هذا املبحث دراسة العدول بني صيغ اإلفراد واجلمع وهي إحدى 
ع كثرية من القرآن الكريم وهي مغايرة متثل حتوال عما صور العدول املاثلة يف مواض

كان يتوعع املتلقي إىل شيء آخر يغراض بالغية وأسلوبية, وهو ما سنتبّين. من خالل 
 املطلبني التاليني 

 العدول دن املفرد إىل اجلمع

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ چ  ُنَمثُِّل ل. بقول احلق تبارك و

  ٥٧البقرة:  چٺ  ٺ   ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

, وكان املتوعع أن چڀ  ڀ ٹ چإذ نقف على موضع العدول يف عول. 

ولكن.  چٻٻ ٻچ  يكون السياق: ))ِبُنوِرِه(( باإلفراد؛ ملا تقدم من عول.:
 عدل إىل اجلمع ِلِسرٍّ َبالِغيٍّ 

وعد تعددت آراء املفسرين والبالغيني يف تعليل العدول يف هذه اآلية الكرمية 
املفرد إىل اجلمع, فقيل إنَّ. جيوز وضع ))الَِّذي(( موضع ))الَِّذيَن((, كما يف عول.  من

, وإمنا جاز ذلك كون ))الَِّذي(( صلًة إىل ٤٢التوبة:  چٿ   ٹ  ٹٹ چ 
وصف كل معرفة جمملة, ولكثرة وعوع. يف كالمهم  وعيل إمنا وحَّد ))الَِّذي((؛ ين 

ىل اإليقاد هلم, فلما ذهب ضوء ناره رجع ذلك املستوعد كان واحدًا من مجاعة تو
  وعيل إنَّ ))الَِّذي(( أريد من. جنس املستوِعد, وليس مستوعدًا بعين., (51)عليهم

فاملنافقون َلام يشبهوا باملستوعد ذات. حتى يلزم من. تشبي. اجلماعة بالواحد, وإنَّما 
  (55)قصة الذي استوعد نارًاشبهت عصتهم بقصة املستوعد واملعنى: إنَّ عصة املنافقني ك
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يتناغم مع سياق احلديث  چڀ چ فالعدول عن املفرد إىل ضمري اجلمع يف عول.:
عن املنافقني عامًة, وليس املقصوُد ختصيَص واحٍد بعين., وهو كما يشري ابن كثري" 

  (51)أفصح يف الكالم وأبلغ يف النرام"

حيث عدل عن لفظ إفراد "النور" وجند يف اآلية عدواًل آخر من املفرد إىل اجلمع, 

, وسرُّ العدول إىل اجلمع هو: چ ٺ چإىل اجلمع يف عول.:  چڀ چ يف عول.:
عصد املبالغة يف شدة الرلمة, وتشعب مسالكها, فكأنها لشدة كثافتها هلماٌت بعُضها 

  چٺ   ٺ  چ فوق بعٍض  وجاء تأكيد هذه الكثافة وشدِتاها بقول.:

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ ڦ   ڄ ٹ چ ومن. عول.    

  حيث اختلفت اإلحاالت يف هذه اآلية بني اإلفراد واجلمع, فجاء اإلفراد ٦ايعراف: 

, ولو جرى چڃڃ  چ چ , ثم عدل إىل اجلمع يف عول.:چڄچ  يف عول.:
)أو هي عائلة(, أو كان الكالم من بدايت. على  :ايسلوب على نسق واحد لقيل
ٍة أهلكناهم فجاءهم(, ولكن ايسلوب بدأ باإلفراد اجلمع, فقيل: )وكم من عري

, اليت تفيد الكثرة أي عرى كثرية چڦچ  على معنى چڄچ والتأنيث يف 
أهلكناها  وذهب بعض املفسرين إىل تقدير مضاٍف مع الضمري ايول, واملعنى )كم 

  (57) چڃڃ  چ چ من عرية أهلكنا أهلها( ليستوي مع عول.:

أن هذه املغايرة بني اإلفراد واجلمع للمبالغة يف  –لم واهلل أع –والذي يرهر 
بيان اإلهالك وإحابت. ومشول. وأّن. أصاب القرى ومن فيها, ويف ذلك ختويف 
للمعرضني من أهل مكة, فجاء ذكر القرى أواًل, وذكر أهلها ثانيًا؛ مبالغًة يف التهديد 

ڄ   ڄ  چ  عول.: لكفار مكة؛ ين الكالم موج. إليهم, " وُأجري الضمريان يف
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؛ ليحصل التماثل بني لفظ چڄ چ على اإلفراد والتأنيث مراعاًة للفظ چڃ
"املعاد" ولفظ ضمريه يف كالم متصل القرب, ثم أجريت ضمائر "القرية" على صيغة 

ڇ  ڇ   ڃ  چ   چ  چ  چ ڃچ  اجلمع يف اجلملة املفرعة عن ايوىل يف عول.:

الضمري ولفظ معاده جبملٍة فيها ضمري  ؛ حلصول الفصل بني٥ - ٦ايعراف:  چڇ

متحمل لضمري "البأس", أي  چڃچ   ؛ ين چڃ   ڃچ  معاده غري لفظ "القرية", وهو:

ڃ  چ   چ  چ  چ         ڃچ  مبيتًا هلم, وانتقل من. إىل ضمري "القرية" باعتبار أهلها فقال:

  (58)  "چڇ  ڇ  ڇ

على هذا النحو عد أسهم يف ويبدو أن تنويع ايسلوب بني اإلفراد واجلمع 
إحراز مناسبة عوية بني كل حدث ومتعلق., فحيث كان اإلهالك موجهًا للقرى وأهلها 

 –وحيث أريد التعبري عن حدث النوم  چڄچ  كان التعبري باإلفراد والتأنيث يف

إسناده إىل  چڃ  چ ڃچ  كان عول.: –املختص بايحياء دون اجلمادات  وهو
   (59)اجلمع أنسب

ھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھٹ ٹ چ  ن أمثلة هذا النوع عول.وم

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    ەئ  ەئ  وئ  

 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل: 

    ہ  چ  اإلفراد يف عول.:ووجُ. العدول يف اآليات الكرمية أن اخلطاب جاء ب
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   چ , ثم عدل إىل اجلمع يف عول.:چے

وئ  ۇئ   چ , ثم عاد السياق إىل اإلفراد يف عول.: چى  ائ   ائ    ەئ  ەئ

, حيث جند يف چۇئ  ۆئ     ۆئۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی

زيادَة  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      وئ     ے    ہ  چ  إفراِد
اٍم وإنعاٍم وتفضيٍل للنيب صلى اهلل علي. وسلم؛ ولذا خّص باإلفراد يف ايمور إكر

احلسنة, من دعوٍة إىل سبيل اهلل باحلكمة واملوعرة احلسنة, واجملادلة باليت هي أحسن, 
والصرب, وعدم احلزِن والضيِق, بينما َلام يوجَّ. اخلطاب للنيب صلى اهلل علي. وسلم 

, وهذا من زيادة التكريم من   چۅ  ۉ چ ُن بغريه يف عول.:فيما خيتلط في. الاَحَس
اهلل تعاىل يف خطاب. ل. صلى اهلل علي. وسلم  يضاف إىل ذلك أن العقوبة ال تتأتى إال 

 مع القوة والغلبة, وهو ما يقتضي اجلمع والكثرة اليت ناسبها العدول إىل اجلمع 

املة مع املخالفني, وترعًيا من ونلحظ يف هذه اآليات  تدرجًا يف بيان ُرَتِب املع
ايسهل إىل ايشد, فمن معاملة من َيقَبُلون الدعوة ابتداًء بالوعظ والتذكري, إىل معاملِة 
الذين ُيَجاَدُلوَن باحلجة وعوِة املنطق, إىل معاملة الذين ُيجاَزوَن على أفعاهلم, ويعاَعُبون 

ميع املسلمني, ومل يكن خاصًا عليها  وملا كان العقاب احلاصل من املشركني عامًا جل
بالنيب صلى اهلل علي. وسلم, عدل عن ضمري اإلفراد, وخوبب صلى اهلل علي. وسلم 

 خطابًا عامًا ل. وجلميع املسلمني 

ويف اآلية إمياٌء إىل أنَّ اهلل سيرهر املسلمني على املشركني وجيعلهم يف عبضتهم؛ 
يبعثهم الغيُظ على اإلفراط يف  -ٌر وُهم ُكُث -فلعل بعض الذين َفَتَنهم املشركون 

االنتقام والتجاوز يف العقوبة, فجاء التوجي. للجميع جبواز إيقاع العقوبة مبثلها, وعدم 
التجاوز يف ذلك, وترغيبهم يف الصرب على ايذى, واإلعراض عن املشركني, والعفو 
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 عنهم, وجعل ذلك خريًا من العقوبة 

ڄ ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چٹ  ومثل هذا العدول جنده يف عول.

ڄ ڄ  ڄ  چ, ففي اجلزء ايول من اآلية الكرمية ٦٦الروم:  چچ  چ

نلحظ أنَّ. ابُتِدَئ بذكر حاِل َمن َكَفَر, ثم ُعوِبَل حباِل َمن َعِمَل صاحلًا, وُأفرد  چڃ

؛ للداللة على أنَّ. ال يُضرُّ إال نفَس., واعتضى چڄچمراعاًة للفِظ  چڄچضمري 

؛ داللًة على أنَّ يف "الكفر" تبعة ومشقة على الكافر  وأمَّا يف چڄچء حرَف االستعال

فقد ُخوِلف فيها ما سبق,  چڃ  ڃ  چ  چ  چچاجلزء الثاني من اآلية: 

بداًل من: ))َعلى َنفِس.((, بالنرر إىل معنى  چچچفعدل إىل اجلمع يف عول.: 

نُفِسِهم((؛ للداللة دون ))َعلى َأ چچچ)َمْن(, وجاءت التَّعِدَيُة حبرف الالم 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ , كما يف عول. (11)على أنَّ ِلمجُروِر الالم نفعًا وغنمًا

  ٩٧٤البقرة:  چۉې   

بداًل عن ))َمن آَمَن(( للتنوي.  چڃ  ڃ  چ چبا   چڄ ڄچ وإمنا عوِبَل:
نفُعها  بشأن املؤمنني, وأنَّهم أهل ايعمال الصاحلة اليت يعم نفعها اجلميَع, وال يقتصر

 على أنفسهم فحسب 

ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ چ  ومن ذلك عول.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې       ې  ې  

  ٩٤ايحقاف:  چې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ

إّن من يتأمل آيات القرآن الكريم يلحظ أنَّ "السمع" و"البصر" و"الفؤاد" وردت يف 
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الثة عشر موضعًا, جاء "السمع" فيها كلِّها مفردًا يف اللفظ, ومتقدِّمًا القرآن الكريم يف ث
 يف الرتتيب, وجاء "البصُر" جمموعًا يف اللفظ, وتاليًا يف الذكر 

وما كان القرآن الكريم ليجمع بينها على هذا النحو من التفرعة والتمييز إال 
السرِّ يف إفراد "السمع", ومجع ِلِسرٍّ بالغيٍّ, وعد حاول بعض املفسرين كشف الغطاء عن 

"ايبصار"  فقيل إنَّما وحدَّ "السمع"؛ ينَّ. مصدٌر يقع على الكثري والقليل, واملصادر ال 
   (13)وعيل: حيتمل أن يكون على حذِف مضاٍف: أي مواضع مسعهم  (14)ُتجَمُع

يها, وهذه اآلراء اللغوية اليت ذكرها املفسُِّرون ال ِمرية فيها, وال خالف عل
 ولكنها ال تفسر سرَّ هذا العدول الذي جاء مطردًا يف القرآن الكريم 

بدعٍة حني ذهب  -رمح. اهلل  -إّن تفسري سرَّ هذا العدول عد َتَلمََّس. ايلوسي 
إىل أنَّ مدركات السمع نوٌع واحٌد, و مدركات ايبصار وايفئدة خمتلفة 

ده احلسُّ, ويصدع. الواعع؛ فالّسمع وهذا الذي ذهب إلي. ايلوسي يؤك  (13)ومتعددة
ال شأن ل. غري الصوت, وال معاملة ل. إال مع., والصوت يف واعع. شيء واحد, وإن 
تعددت ينابيع., وتباينت أوصاف., وليس البصر كذلك فهو يدرك املرئيات كافًة على 
اختالف هيئاتها وأشكاهلا  وكذلك لفؤاد تتعدد مدركات.؛ فهو جييش بألوان من 

 عوابف واالنفعاالت ال

وإذا كان القرآن الكريم يذكر "السمع" بلفظ املفرد, ويقرن إلي. "البصر" و"الفؤاد" 
بلفظ اجلمع فإنَّما يشري إىل اختالف هذه احلواس يف مدركاتها؛ ذلك أّن ذكر "السمع" 

جلمع مفردًا يفيد املطابقة بني لفر. وعمل. يف وعٍت واحٍد, وذكر "البصر" و"الفؤاد" بلفظ ا
 يعين املطابقة بني كل منهما, وتعدد مدركاتهما 

))والذي أراه أن "العقول" و"ايبصار"  :واختار هذا الرأي حممد رشيد رضا فقال
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تتصرف يف مدركات كثرية, فكأنها صارت بذلك كثرية, فجمعت, أما "السمع" فال 
  (11)يدرك إال شيئًا واحدًا, هو الصوت, ومن ثم ُأفِرد((

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  ومن صور العدول عن املفرد إىل اجلمع ما جنده يف عول.

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  

  ٥الطالق:  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

ٺ       ڀ      پ     ٻچ  :إذ جند يف اآلية الكرمية عدواًل يف ايفعال

اليت جاءت بصيغة اجلمع على الرغم من أّن اخلطاب يف أول اآلية عد  چٺ

, فعدل عن خطاب املفرد إىل خطاب   چٱ  ٻچ تقدم بصيغة املفرد يف عول. تعاىل: 
 اجلمع 

وعن سرِّ ختصيص النيب صلى اهلل علي. وسلم باخلطاب, ثم العدول إىل صيغة 
االكتفاء بعلم املخاببني بأنَّ ما خوبب ب. النيب صلى  اجلمع وجوٌه عدٌة, ))أحدها:

اهلل علي. وسلم خطاٌب هلم؛ إذ كانوا مأمورين باالعتداء ب., إال ما خصَّ ب. دونهم, 
فخّص. بالذكر, ثم عدل باخلطاب إىل اجلماعة؛ إذ كان خطاب. خطابًا للجماعة  

تم النساء   , والثالث: جميء والثاني: إن تقديره: يا أيها النيبُّ! عل يمتك: إذا بلق
؛ يّن يف ختصيص (15)العدول على العادة يف خطاب الرئيس الذي يدخل في. ايتباع((

النداء ب. صلى اهلل علي. وسلم مع عموم اخلطاب يمت. تشريفًا ل., وإههارًا جلالل 
   (11)عدره؛ وينَّ. هو املبلغ للناس, وهو إمامهم, واملنفذ يحكام اهلل فيهم

ما أّن يف عدم إسناد الطالق إىل النيب صلى اهلل علي. وسلم إسنادًا صرحيًا إمياًء ك
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بأن الطالق ال ينبغي أن يقع من. أصاًل؛ ولذا مل يسَند إلي. يف جمرد اللفظ, وهذا ينسجم 

ٹ مع التضييق علي. صلى اهلل علي. وسلم يف أمر الطالق, وهو ما يفهم من عول. 

ايحزاب:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ ڈ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ چ 
٥٩  

وتوجيُ. اخلطاب إىل النيب صلى اهلل علي. وسلم أسلوٌب من أساليب التشريع 
املهتم بها, وأحكام الطالق والعدة من ايمور اليت َتَساَهَل فيها أهل اجلاهلية؛ إْذ مل 

 يكونوا يقيمون للنساء وزنًا 

. وسلم أواًل, ثم خطاب أمت. ثانيًا, وما تبع وكأنَّ يف نداء النيب صلى اهلل علي

ما يوحي بأهمية هذه احلقوق, واحلرص على چ ڀ ڀ  ڀچ  ذلك من عول.:
عدم اإلضرار بالنساء, وغمط حقوعهنَّ؛ فلذلك افتتحت هذه السورة بهذا ايسلوب, 
وخصَّ النيب صلى اهلل علي. وسلم بهذا التوجي.؛ لزيادة االهتمام مبا سيق الكالم 

 جل. ي
 العدول دن اجلمع إىل اإلفراد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ چ  ومن ذلك عول.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ٩ - ٥احلج:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ
 تعاىل: 

ثم  چڀچيف هذه اآلية جاء فعل "الرؤية" أواًل مسندًا إىل اجلمع يف عول.: 

على  چ ٹ  ٹ چجاء فعل "الرؤية" ثانيا مسندًا إىل املفرد يف عول. غاير يف ايسلوب ف
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 سبيل العدول 

ولعل هذا العدوَل عن اجلمع إىل اإلفراد يرجع إىل اختالف معمول الفعلني, 
وذلك ما أبداه صاحب الكشاف يف عول.: "فإن علت: مل عيل أواًل: "ترون", ثم عيل: "ترى" 

أواًل علقت بالزلزلة, فجعل الناس مجيعًا رائني هلا, ين "الرؤية"  :على اإلفراد؟ علت
وهي معلقة أخريًا بكون الناس على حال السكر, فالبد أن جيعل كل واحد منهم رائيًا 

  (17)لسائرهم"

وذكر البقاعي حنوًا من هذا يف عول.: "وملا كان الناس كلهم يرون الزلزلة, وال   

وعال يف السكر:  , چڀچ الزلزلة: عال يف –إال من غريه  –يرى اإلنسان السكر 

  (18)" چڤ    ٹ  ٹ چ

وذهب بعُض املفسرين إىل أّن العدول إّنما جاء جملرد التفنن يف الفصاحة, ورأى 

لغري معني, وهو لكل من تتأتى من. الرؤية من  چڤ  ٹ  ٹ چ أّن:"اخلطاب يف

فراد هنا وإمنا آثر اإل چڀ ڀ چ الناس, فهو مساٍو يف املعنى للخطاب يف عول.
   (19)للتفنن؛ كراهيَة إعادة اجلمع"

ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ چ ومن العدول عن اجلمع إىل اإلفراد عول. 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

  ٤٢النساء: 

وكان هاهر  چژ ٹ چحيث نلحظ العدول عن اجلمع إىل املفرد يف عول. 
َقاَء((؛ ليتناسب مع اجلمع يف عول.: السياق أن يأتي بصيغة اجلمع, فيقال: ))ُرَف

  چژ  چ
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يكون  -مثل "اخلليط" و"الصديق"-ولعل العدول إىل اإلفراد جاء إّما ين "الرفيق" 
للمفرد واملثنى واجملموع بلفٍظ واحٍد, وإما إلبالق املفرد يف التمييز الذي يراد ب. 

 چژ چلتمييَز   وذهب بعُضهم إىل أّن ا(71)اجلمع, وحيسن ذلك هنا كون. فاصلة

مل جيمع؛ ين اآلية يف معنى التعجب, كأن. عيل: وما أحسَن أولئك رفيقًا! فصيغة 
   (74)اإلفراد فيها استقالليٌة مبعنى التعجب

كما أن يف اإلفراد داللًة على ما يكون علي. الرفقاء يف اجلنة من أصحاب 
ُدهم إىل رفيق. نررَة الدرجة الواحدة من االحتاد يف مجيع ايشياء؛ حتى ال ينرر أح

 حسٍد أو غلٍّ أو حقٍد  فهم مجيعًا كأنهم شخٌص واحٌد, ال فرَق فيما بينهم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ٹ چ  ويف عول.

  ٧٩ – ٧٥مريم:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

الذي كان يقتضي أن يكون التعبري القياسي  چچچ وموضع العدول يف عول.:
ذي عبل., فيقال: ))ِلَيُكوُنوا َلُهم معّزّين((  ولقد عدل عن اجلمع منسجما مع اجلمع ال

إىل املفرد؛ ين اهلدف من اختاذ مجيع اآلهلة واحٌد, وهو بلب العزة, فُوحَِّد اللفظ 
 لينسجم مع املعنى املراد من. 

بلفظ املفرد, مع أنَّ  چڍ چويتكرر هذا العدول يف اآلية نفسها يف عول.: 

؛ إذ كان املنترر أن يقال:  چڇچبلفظ اجلمع يف عول.:  أول السياق جاء

  چ ڍ چ))أضدادًا((؛ ليتوافق مع ضمري اجلمع, ولكن. عدل إىل املفرد فقال: 

  ووج. (73)و"الضدُّ" يف أصل اللغة: الشيء املنايف الذي ال جيتمع مع شيء آخر
للداللة على توحُّد ؛ -وهي مجٌع-على "اآلهلِة"  -وهو مفرٌد-إبالق "الضدِّ" يف اآلية 
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موعف اآلهلة يوم القيامة من عداوة املشركني, والكفر بعبادتهم يوم القيامة, فكانت يف 
 حكم الواحد, َفَصحَّ بذلك إبالق املفرد عليها 

فتوحيُد "الضدِّ" إّنما جاء لتوحيد املعنى الذي يدوُر علي. تضادُّ هذه اآلهلة للكفار 
إنهم يتفقون على هذا التضاد, فيكونون كالشيء  الذين عبدوهم من دون اهلل, إْذ

الواحد  وإىل هذا املعنى أشار الزخمشري بقول.: ))فإن علَت: ِلاَم َوحََّد؟ علُت: َوحََّد 
توحيَد عوِل. صلى اهلل علي. وسلم: ))َوُهم َيٌد َعلى َمن ِسَواُهم ((؛ التفاق كلمتهم, 

   (73)وأنهم كشيٍء واحٍد لفرِط تضامهم وتوافقهم((

كما نلحظ أن العدول إىل املفرد أسهم يف ابراد اإليقاع الصوتي بني فواصل 

 تتوازى مع فواصل اآليات السابقة عليها مثل: چڍ چ اآليات, فصيغة اإلفراد

 ,چگ چ , چڑچ , والالحقة بها مثل:  چچچ ,چڦچ  ,چڤ  چ  ,چٺچ

  چ ڻ  چ ,چڱ  چ

ھ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ٹ چ  ويف عول.

  ٧٦الفرعان:  چھ   ے    ے

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ چ  ومن. عول.

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  ٤٧غافر:  چڦ   ڦ  ڦ

جاء بلفظ املفرد, وكان املتوعع  چٺچحيث إّن موضوع العدول يف عول.: 

  چ ڀ چمع ضمري اجلمع يف أن يأتي بلفظ اجلمع ))َأبَفااًل((؛ ليتناسب 
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َوَلَقد تعدََّدت آراء املفسِّرين يف توجي. سرِّ هذا العدول عن اجلمع إىل املفرد, 
   (71)فمنهم من رأى أنَّ اإلفراد جاء للداللة على اجلنس

ومنهم من ذهب إىل أّن لفظ "الطفل" ))اسٌم يستعمُل مصدرًا كالرضا والَعدل, 
  (75)فَيَقُع على الواحد واجلمع((

وهذه التعليالت اللغوية ال تكشف لنا الغطاَء عن البعد الداللي والسر 
البالغي هلذا العدول؛ فهي ال تعدو أن تكون خترجيًا لغويًا للراهرة, ال سربًا ِلَغورها, 

 واسِتْكناهًا ِلمدلوهلا البياني 

يف هذه  كان أدقَّ تعبريًا حنَي بيَّن سرَّ هذا العدول -رمح. اهلل-ولعل ابن جين 
اآلية الكرمية بقول.: ))وَحُسَن لفظ الواحد هنا؛ ين. موضُع تصغرٍي لشأن اإلنسان, 
وحتقرٍي يمره, فالعى ب. ذكر الواحد؛ لقلت. عن اجلماعة, وين معناه أيضًا: خنرج كل 
واحد منكم بفاًل, وعد ذكرنا حنو هذا, وهو مما إذا سئل الناس عن. عالوا: وضع 

اعة, اتساعًا يف اللغة, وأنسوا حفظ املعنى, ومقابلة اللفظ ب., الواحد موضع اجلم
  (71)لتقوى داللت. علي., وتنرم بالشب. إلي.((

وخنلص إىل أّن العدوَل إىل املفرد إّنما جاء للمواءمة بني ما يف معنى الطفولة من 
 تصغري الشأن وتقليل. ومعنى القلة يف صيغة اإلفراد 

ذا املعنى جاء مطردًا يف القرآن الكريم, فلفظ "الطفل" ورد ُيَعزُِّز هذا الرأي أّن ه
يف القرآن الكريم يف أربعة مواضع: ثالثة منها جاءت مفردًة مرادًا بها اجلمع, وهي: 

ٹ  وعول. ٣٥النور: چ  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ىٹ چ  عول.

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک  کچ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ں  ں  ڻ  
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ٱ   ٻ  ٻ  ٹ چ  , وعول.٥احلج: چ     ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

, وأما ٤٧غافر:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ املوضُع الرابُع فقد ورد بصيغة اجلمع يف عول. 

  ٥٢النور:  چپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

يتأمل اآلياِت الثالَث اليت ورد فيها "الطفل" مفردًا يدرك أنها جاءت يف  ومن
مقام التقليل من شأن اإلنسان, وتصغري أمره, أما يف اآلية ايخرية فآثَر اجلمَع؛ ين 
املقصود بها من جتاوزوا تلك املرحلة إىل مرحلة الكرب والفتوة  ويؤيد هذا املنزع 

ل.: ))أال ترى أن بدء اخللق من بنٍي ثم َمِنيٍّ, واملينُّ صاحُب كتاب "الروض اينف" بقو
جنٌس ال يتميز بعُض. من بعض؛ فلذلك ال ُيجَمُع, وكذلك الطني, ثم يكون اخللق 
علقًا, وهو الدم, فيكون ذلك جنسًا, ثم خيرجهم اهلل بفاًل, أي جنسًا تاليًا للعلق 

, فإذا كربوا وخالطوا الناس, واملين, ال يكاد يتميز بعضهم من بعض إال عند آبائهم
وعرف الناس صورهم وبعضهم من بعض فصاروا كالرجال والفتيان عيل فيهم 

  (77)حينئٍذ: أبفال((

ڻ  ۀ  چ  هذا العدول عن اجلمع إىل املفرد املسّجل يف عول.: َنلَحُظ مثل

 ٧٦الفرعان:  چۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے
أن يأتي بصيغة اجلمع, فيقال: ))َأِئمًَّة((؛ ليتناسب مع  املتوعع حبسب السياق وكان

  ولعل هذا العدول إىل املفرد جاء للداللة على چھچ ضمري اجلمع يف عول.:
؛ يّن من أساليب اللغة العربية اليت نزل بها القرآن الكريم أنَّ (78)اجلنس وعدم اللبس

, ويكون بذلك (79)مع تنكريه املفرد إذا كان اسم جنس يكثر إبالع. مرادًا ب. اجلمع
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املعنى املقصود هو: أي اجعل كّل واحٍد منا إمامًا, ُيقتدى ب.  وعيل العدول عن اجلمع 
إىل الواحد إشعاٌر بأنهم كالنفس الواحدة؛ الحتاد بريقتهم واتفاق كلمتهم يف إمامة 

  (81)الدين, والتأسي بهم

مل تتوزع أهواؤهم, أو ختتلف ذلك أن عباد اهلل الذين أخلصوا يف عبوديتهم هلل 
رغباتهم؛ فهم يعبدون إهلًا واحدًا, ولكونهم على منهٍج واحٍد صاروا مجيعًا كأنهم 

حملاكاة ما هم  چےچ شيٌء واحٌد, ال فرَق فيما بينهم؛ ولذا جاء اإلفراد يف اللفظ
, وإمنا هم علي. يف واعع أمرهم  فاملؤمنون حقًّا ال اختالَف بينهم, وال فرعَة, وال تعدَُّد

 شيٌء واحٌد 

كما أن يف هذا العدول إشارًة إىل أن اإلمام ينبغي أن يكون واحدًا؛ ين تعدد 
ايئمة عادة مما يؤدي إىل االختالف, والتعصب, وامليل عن احلق, وهذا ال يناسب 

 حاَل عباد اهلل 

الشعراء:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭٹ چ  ومن العدول ما جاء يف عول.
٥١٥ - ٥١١  

باإلفراد بعد أن عدل عن اجلمع يف  چڭ     ڭ  ڭ چ  وموضع العدول يف عول.:

  چۓ  چ  عول.
وعد ملح الزخمشري سرًا هلذا العدول بقول.: ))فإن علَت: ِلاَم َجَمَع "الشافع" 

ومما يدل على  (84)ووحَّد "الصديق"؟ علُت: لكثرة الشفعاء يف العادة وعلة الصديق ((

  چڭ چ لصفة املشبََّهِة:علت. وصُف. با

, مؤّداه أن الصديَق چڭ  چ وذكر البيضاوي رمح. اهلل وجهًا آخر إلفراد كلمِة
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الواحَد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء, فالواحُد يف معنى اجلمع حبسب العادة؛ فلذا 
  (83)اكتفى ب. ملا في. من املطابقة املعنوية

نوٌع من بياِن درجِة التلهف والتأسف وُيلَحُظ يف العدوِل عن اجلمع إىل املفرد 
على فقد شفيٍع يشفع هلم مما هم في., أو صديٍق محيٍم يهم. أمرهم, وعد ترعَّوا يف بيان 

أن يكون هلم َمن ينفعهم يف ختليصهم من  -أواًل-احنطاط حاهلم يف التأسف حني نفوا 
   (83)وجع حلاهلمأن يكون هلم من يهم. أمرهم, ويت -ثانيًا-العذاب بشفاعتهم, ونفوا 

كما أن يف هذا العدوِل ترعيًا يف عدم خالص أهل النار مما هم في., فبعد أن 

َتَنزَُّلوا يف متنيهم درجاٍت من  چۓ  چ متنوا أن جيدوا مجعًا كثريًا حياولون خالصهم:
 اجلمع إىل الواحِد, فأصبحوا ال جيدون شخصًا واحدًا يدفع عنهم ما هم في. 

 چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئٹ چ وع من العدول يف عول.ونقف على هذا الن

  ٦٥القمر: 

بلفظ املفرد, وكان القياس املتوعع يف هذا  چۆئ چ موضع العدول يف عول.:

  چ ۆئ چ السياق أن يقال: ))اَيدَباَر((؛ ليتوافق مع ضمري اجلمع يف

واملراد ب. اجلمع؛ أّن. جنٌس يصدق باملتعدد,  چۆئ چ ولعل السرَّ يف إفراد لفظ
  (81)لي كل واحد منهم دبرهأي يو

وتوحيده إشارًة إىل أن املشركني سينهزمون  چۆئ چ كما أّن يف إفراد كلمة
انهزام النفس الواحدة, ويفرون فراَر رجٍل واحٍد أعطى دبره للعدو, وهذا أدعى يف 
التهكم بهم, وأدقُّ يف توصيف حاهلم, وكأمنا أفرغت علوبهم من الشجاعة إفراغًا 

 واحدًا 
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ّن يف اللجوء إىل هذا العدول إيقاهًا لعزمية املسلمني, وحتميسًا هلم على كما أ
 القتال, وزيادة بمأنينة هلم بتحقيق النصر على الكافرين 

گ  گ  گ  ڳڳ    ک  ک      گٹ چ ومثل هذا العدول يستوعفنا علي. عول. 

 چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ
  1التحريم: 

وصف مبعنى املراهر, أي املؤيد, وهو مشتقٌّ من الرهر؛ ين  چہ چ فكلمة
   (85)املعني واملؤيد كأن. يشد ههر من يعين.

وعد أملح الزخمشري إىل أنَّ العدول عن اجلمع إىل املفرد يوحي بالتوحد, وشدِة 
التناصر, ويف ذلك يقول: ))املالئكة على عدِدهم, وامتالِء السماواِت من مجوعهم, 

ة اهلل وناموس. وصاحلي املؤمنني ههري فوج مراهر ل., كأنهم يد واحدة على بعد نصر
  (81)من يعادي.((

 العدول بني صيغ التثنية واجلمع

يف هذا املبحث سنتناول التحول ايخري من صور حتوالت البنية يف عدد 
املخاببني وذلك من خالل العدول بني صيغ التثنية واجلمع, وهذا النوع من العدول 

سابقي. حيفل بأسرار بالغية وأبعاد أسلوبية يقصد إليها الّنرم القرآني؛ ليغاير يف ك
 أسلوب. ويتفنن يف بيان. للتأثري يف املخاببني 

 العدول دن التثنية إىل اجلمع

ۋ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇٹ چ يستوعُفنا علي. عول.

 ٧٧يونس:  چې ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې
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املسندين إىل اجلمع,  چۉچ و چۋ چ :وموضع العدول يف اللفرني
وكان املتلقي يتوعع عياسًا أن يقال: ))َواجَعاَل   َوَأِعيَما(( بإسناد الفعلني إىل املثنى؛ ِلما 
تقدَّم من توجي. اخلطاب إىل موسى وهارون عليهما السالم, ولكن. عدل إىل اجلمع 

 ِلِسرٍّ َبالِغيٍّ 

يف ذلك أن. خوبب موسى وهارون  وعد ذهب بعُض املفسرين إىل أّن السرَّ
للقوم باختاذ املعابد مما يتواله رؤساُء  (87)عليهما السالم؛ ينهما متبوعان؛ وين التبوَُّء

القوم, ثم عدل إىل اجلمع؛ ين جعل البيوت مساجد, والصالة فيها واجٌب على 
 اجلميع, ال خيتص ب. اينبياء دون غريهم 

ي بقول.: ))فإن علَت: كيف َنوََّع اخلطاب, فثنَّى أواًل, وهذا السرُّ يؤكُِّده الزخمشر
ثم مجع, ثم وحِّد آخرًا؟ علُت: خوبب موسى وهارون عليهما السالم أن يتبوََّءا 
لقومهما بيوتًا, وخيتاراها للعبادة, وذلك مما يفوض إىل اينبياء, ثم سيق اخلطاب عامًا 

ن ذلك واجٌب على اجلمهور, ثم هلما ولقومهما باختاذ املساجد والصالة فيها؛ ي
  (88)خص موسى علي. السالم بالبشارة اليت هي الغرض تعريمًا هلما وللمبشر بها((

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ٹ چ  ومن أمثلة العدول عن التثنية إىل اجلمع عول.

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ   ڄ    ڄ

  ٧٥النحل:  چڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ 

بلفظ اجلمع بدل التثنية؛ حيث كان  چڍ چ موضع العدول يف عول.:و
املتوعع من السياق أن يقال: ))َيسَتِوَياِن((, ين املتقدم اثناِن مدلوٌل عليهما بقول.: 

  چڃ  ڃ چ َو چڦ چ
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وهذا املثل ل. برفان: "عبٌد مملوٌك" ال تصرُّف ل., وال يقدر على شيء من 
اهلل رزعًا حسنًا, يتصرَّف في. كيفما شاء يف وجوه اخلري والربِّ,  العمل, و"سيٌِّد ُحرٌّ" رزع.

فكما أنهما ال يستويان فإن. ال ميكن املساواة يف العبادة بني اخلالق الرازق الذي ميلك 
 كل شيء وبني غريه من املعبودات البابلة اليت ال تسمع, وال تبصر, وال تعقل شيئًا 

ملراعاة أصحاب  چڍ ڍ چ  ل.ومن هنا ))جاءت صيغة اجلمع يف عو
اهليئة املشبهة؛ ينها أصنام كثرية, كل واحد منها مشبٌَّ. بعبٍد مملوٍك ال يقدر على شيء, 
فصيغة اجلمع هنا جتريد للتمثيلية, أي هل يستوي أولئك مع اإلل. احلق القادر 
املتصرف؟ وإمنا أجرى ضمري مجعهم على صيغة مجع العامل تغليبًا جلانب أحِد 

   (89)مثيلني, وهو جانب اإلل. القادر((الت

   (91)؛ ين. اسم مبهم يصلح للواحد واالثنني واجلمعچڃ چ وعيل ملكان

 وعيل إمنا ُجِمَع الضمرُي؛ ين املراد جنُس العبيد وايحرار املدلول عليهم باا

   (94)چڃ  ڃ چ , وباا چ ڦچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ چ  ويف عول.

  ٧٧اينبياء:  چڻ  ڻ  ۀ
حيث نلمس عدواًل عن التثنية إىل اجلمع, فقد أضاف احلكَم إىل ضمري اجلمع 

ڳ  چ مع أن احلكم صادٌر عن داود وسليمان؛ بداللة عول.: چڻ چ يف عول.:

  وعلة العدول إىل اجلمع يف هذه "ِلُحكِمِهَما"  وكان القياُس أن يقول: چڱ
  فاحلكم كما يضاف إىل احلاكم فقد (93)اكمني واحملكومنياآلية كان باعتبار اجتماع احل

 يضاف إىل احملكوم ل. واحملكوم علي. باعتبار اجتماعهم على احلكم 
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ٻ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ ٱ  ٻٹ چ ومثل هذا العدول جنده يف عول. 

 چٹ ٹ  ٹ ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

  ٣٤ايحزاب: 

, بلفظ اجلمع چٺ ٺ چ و چڀ چ عول.:حيث إن موضع العدول هو يف 
بدل التثنية, وكان املتوعع من هاهر السياق أن يقال: ))َلاُهَما((, و))ِمن َأمِرِهاَما((؛ 
ليتحقق التطابق بني املتحدَّث عنهما: "مؤمن ومؤمنة", وخربها شب. اجلملة: "َلاُهَما" و: 

 "ِمن َأمِرِهاَما" يف التثنية 
يف العدول إىل اجلمع أن مجع الضمري جاء ))رعايًة للمعنى؛  ولعلَّ السِّرَّ البالغيَّ

  (93)لوعوع "مؤمن" و"مؤمنة" يف سياق النفي, والنكرة الواععة يف سياع. تعمُّ((

َفَلْفَرا "مؤمن" و"مؤمنة" َلمَّا وععا يف حيز النفي مشال مجيَع املؤمنني؛ ين املعنى: ما 
 اخلريُة فيما عضى اهلل ورسول. كان ِلاَجمِعِهم وال لكلِّ واحٍد منهم 

كما أن يف اجلمع إمياًء بأنَّ هذا ايمر عامٌّ على مجيع املؤمنني واملؤمنات, فكل 
 مؤمن أو مؤمنة ليس يحدهما التخيُّر أمام أمِر اهلل تعاىل 

وذهب الزخمشريُّ إىل أن املتوعَّع من السياق أن يعدل إىل اإلفراد, ولكن. عدل 
: كان من حقِّ الضمري أن ُيَوحَّد, كما لسابقة, عائال: ))فإن علَتإىل اجلمع للعلة ا

تقول: ما جاءني من رجلٍ  وال امرأٍة إال كان من شأن. كذا, علُت: نعم, ولكنهما وععا 
   (91)حتت النفي, فهما كل مؤمن ومؤمنة, فرجع الضمري على املعنى ال على اللفظ((

ذكر؛ ين هذا عطف بالواو, فال جيوز وتعقََّب. ابُن حبان بقول.: ))ليس كما 
إفراد الضمري إال على تأويل احلذف, أي ما جاءني من رجٍل إال كان من شأن. 
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   (95)كذا((

ڱ  ڱ   ڳ ڱٹ چ ومن أمثلة العدول عن التثنية إىل اجلمع عول.

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  

  ٢احلجرات:  چۇ  ۆ  ۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

بلفظ اجلمع؛ حيث عدل عن التثنية يف  چڱ چ وموضع العدول يف عول.:

"  ولعلَّ سرَّ العدول اْعَتَتلتا, وكان املتوعع من هاهر السياق أن يقال: "چڱچ عول.:
يف ذلك أن لفظ "بائفة" وإن كان مفردًا يف بنيت. الصَّرِفيَِّة فإّن. مبعناه يدلُّ على "اجلمع", 

ُروِعَي في. املعنى, وإىل هذا التوجي. أشار الزخمشري بقول.: ))فإن علَت: ما وج. َف

والقياس: "اْعَتَتَلَتا", كما عرأ ابُن أبي عبلة, أو: "اْعَتَتاَل", كما عرأ ُعبيُد بن  چڱ چ عول.:
عمري على تأويل الرهطني أو النفرين, علُت: هو مما محل على املعنى دون اللفظ؛ ين 

   (91)فتني يف معنى القوم والناس((الطائ

ولعل مما ُيلَحُظ من أسرار هذا التغاير أن "الطائفة" عبل القتال تكون على رأٍي 
واحٍد؛ لتوحد كلمتها, واتفاق هدفها, وكذلك بعد الصلح تتوحد كلمتها, فتكون 

ملعنى كالبنيان الواحد يف متاسك. واحتاده كأنها نفس واحدة, فروعي يف "الطائفة" هذا ا
عبل القتال, وبعد الركون إىل الصلح, فناسب التثنية باعتبار كل بائفة كالنفس 

 الواحدة 

أما عند القتال فينقسم الصف الواحد, وتتداخل الطائفتان؛ إذ إْن كل فرد 
يقاتل فردًا آخر؛ وهلذا تناسَب العدوُل إىل اجلمع باعتبار هذا املعنى  وهو ما أشار إلي. 

 عال: ))عند القتال تكون الفتنة عائمًة, وكل أحد برأس. يكون الفخر الرازي حني
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, وعند الَعود إىل الصلح تتفق كلمة كلِّ بائفٍة, وإال َلام چڱ چ فاعاًل فعاًل, فقال:

  (97)؛ لكون الطائفتني حينئٍذ كنفسني((چڭ چ يكن يتحقَّق الصلح, فقال:

ائدين فقط, هذا خبالف كما أن القتال يكون من مجيع الطائفتني, وليس من الق
الصلح الذي ال يكون بني مجيع أفراد الطائفتني, وإمنا يكون بني القائدين فقط, وايمر 

 نفس. عبل القتال الذي يستوجب التحرك والوعوف بأمر القائدين فقط 

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک      گٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٦ريم: التح چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

بصيغة اجلمع, وكان املتوعع من السياق  چڳ چ وموضع العدول يف عول.:
أن يقال: ))َعلَباُكَما((, لكن. عدل عن التثنية إىل اجلمع؛ ذلك أن ))من شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئني من اثنني مجعوهما؛ ين. ال ُيشِكُل  وعيل: كلما ثبتت اإلضافة في. مع 

   (98)ُق ب.؛ ين. أمَكُن َوَأَخفُّ((التثنية فلفظ اجلمع ألَي

عد أملح إىل علٍة أخرى يف العدول إىل اجلمع  -رمح. اهلل  -وجند ايلوسي 

دون التثنية لكراهية اجتماع تثنيتني مع ههور  چڳ چ واجلمع يف)بقول.: )
  (99)املراد((

 العدول دن اجلمع إىل التثنية 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ٹ چ هذا النوع من العدول يستوعفنا عنده عول.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٩٩ - ٩٥ص:  چک  ک  ک   گ    گ      گ  گ
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بلفظ التثنية, وكان املتوعع أن يقال:  چڈچحيث وردت كلمة 

 چڌ چ و چڍ چ , وچچچ ))ُخُصوٌم((؛ ِلما تقدَّم من ألفاه اجلمع يف عول.:

, فما سرُّ هذا العدول من چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ ء بعده من عول.:وفاًعا ِلما جا
 اجلمع إىل التثنية يف هذه اآلية الكرمية؟

أن لفظ "َخْصم" صفٌة يوصف بها  -واهلل أعلم  -لعلَّ النكتة البالغية يف ذلك 
الفريُق أو الفوج, فيقال: "فريقان" أو "فوجان متخاصمان", فكل "خصم" هو "فريق" جيمع 

  ومن هنا يتضح أّن لفظ "خصم" اسٌم شبيٌ. باملصدر, يطلق على (411)من الناس بائفًة
 الواحد وأكثر 

تثنية,  چڈ چ ))فإن علَت: هذا مجٌع, وعول.: -رمح. اهلل  -عال الزخمشري 
فكيف استقاَم ذلك؟ علُت: معنى "خصمان": فريقان َخِصمان    فإن علَت: فما تصنع 

و دليل على اثنني؟ علُت: هذا عول البعض املراد ب.: وه ٩٣ص:  چڳ  ڳ  ڳچ   بقول.:
 ))َبعُضَنا َعلى َبعٍض(( 

فإن علَت: فقد جاَء يف الرواية أن. ُبِعَث إَلي. َمَلَكان  علُت: معناه: أن التحاكم 
كان بني َمَلَكنِي, وال مينع ذلك أن يصحبهما آخرون  فإن علَت: فإذا كان التحاكم بني 

؟ علُت: َلمَّا چڈچ و چڃ  ڃچ  عًا "َخصًما" يف عول.:اثنني كيَف مساهم مجي
   (414)كان َصِحَب كلُّ واحٍد من املتحاكمني يف صورة اخلصم صحَّت التسمية ب.((

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    گ  گ گ  ڳٹ چ  ويف عول.

  ٣١اينبياء:  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ ں   ں  ڻ  ڻ
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التثنية, وكان بلفظ  چڱچ جند مثل هذا العدول الذي موضع. يف عول.:
املتوعع من السياق أن تكون بلفظ اجلمع, فيقال: ))ُكنَّ((؛ ِلما تقدَّم من ذكر اجلمع, 
ولكن. عدل إىل لفظ التثنية ُمؤِثرًا إياه على اجلمع؛ وذلك ين الضمري يعود على 

 اجلنسني, أو النوعني, أي جنس "السموات" وجنس "ايرضني" 

وإّنما عيل: "َكاَنَتا" دون "ُكنَّ"؛ ين املراد: مجاعة ))وإىل هذا ذهب الزخمشريُّ بقول. 

گ    گ  گ  ک  ٹ چ , ونرري ذلك عول.(413)السموات ومجاعة ايرض ((

, فلما ٦٥فابر:  چۀ  ۀ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ
يهما باعتبار كان الغرُض اعتباَر اجلنس أو النوع دون اعتبار العدِد عاَد الضمرُي عل

ذلك  ومما يؤيد ذلك أن "السموات" و"ايرض" كانتا متالِصَقَتني, ففتقهما اهلل تعاىل, بأن 
ثم عدل إىل إفراد   (413)جعل السموات سبعًا منفصالٍت, وجعل ايرض مثل ذلك

ومل ُيَثنِّ.؛ حيث كان القياس أن ُيثنَّى ليطابق االسم فيقال مرتوعتني,  چڱچ :اخلرب
رد؛ ين. مصدر عصد ب. املبالغة, أو على تقديِر مضاٍف حمذوٍف: أي َذواتي وإمنا أف
, وَلمَّا كان "شيء" اسَم جنٍس (411)أو على تقديِر َموصوٍف, أي: كانتا شيئًا رتقًا َرْتٍق,

 يشمل القليَل والكثرَي صحَّ اإلخباُر ب. عن املثنى واجلمع 

ې     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ ۈ  ٴۇ  ۋٹ چ  وحني ننتقل إىل عول.

بالتثنية,  چۅ چ جند موضع العدول يف عول. سبحان.: ٥١احلجرات:  چې  ې
  هاهر السياق أن يقال: ))بنَي إخَوِتُكم(( أو ))ِإخَواِنُكم((, بصيغة اجلمعوكان املتوعع من 

  وسرُّ الُعُدول عن اجلمع إىل التثنية يف هذه اآلية أن. جاء مراعاًة حلال أعلِّ عدٍد
اجر واخلصام  وهذا ما ذهب إلي. الزخمشري بقول.: ))فإن علَت: َفِلَم يقع بينهم التش

ُخصَّ االثنان بالذكر دون اجلمع؟ علُت: ين أعلَّ من يقع بينهم الشقاُق اثنان, فإذا 
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لزمت املصاحلة بني ايعل كانت بني ايكثر ألزم؛ ين الفساد يف شقاق اجلمع أكثر من. 
   (415)يف شقاق االثنني((

بعُض املفسرين أن هذه اآلية على التثنية, وليس فيها عدوٌل؛ ينها ورأى 
استئناٌف مقرٌِّر ملضمون ما عبل. من ايمر بوجوب اإلصال  بني املتخاصمني يف عول.: 

فعدل عن أن  ٢احلجرات:  چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ چ 
((  وذلك مراعاًة لكون يقول: ))َفَأصِلُحوا َبنَي الطَّاِئَفَتنِي   , إىل عول.: بني أخويكم

الكالم جاريًا على "بائفتني من املؤمنني", هما ايوس واخلزرج, فجعلت كل بائفة 
   (411)كايخ للطائفة ايخرى

وال شّك يف أّن الرأي ايوَّل أرجح؛ لوجود عراءات بلفظ اجلمع, كقراءة ))َبنَي 
ىل ذلك أن ايمر باإلصال  بني ُيضاُف إ  (417)ِإخَوِتُكم(( وعراءة ))َبنَي ِإخَواِنُكم((

 , وعول. سبحان.:چں  ںٹ چ الطائفتني عد تقدم يف موِضَعنِي, هما: عول.

فلزم أن يكون ايمُر هنا باإلصال  بني عموم , ٢احلجرات:  چۓ  ڭ  ڭچ
 املسِلمني, فعدل عن اجلمع إىل التثنية للعلة السابقة  واهلل أعلم 

  ددد املخاببني مجاليات العدول يف حتوالت البنية يف

يف النص القرآني جاءت وفَق سنن حتوالت البنية يف عدد املخاببني  إنَّ هاهرة
العرب, اليت يسلكونها يف شعرهم ومنثورهم, وهو ما أشار ابن عتيبة إلي. بقول.: 
))وللعرب اجملازاُت يف الكالم ومعناها, وبرق القول ومآخذه, ففيها االستعارة 

لتأخري, واحلذف, والتكرار, واإلخفاء واإلههار, والتعريض, والتمثيل, والقلب, وا
واإلفصا , والكناية, واإليضا , وخماببة الواحِد خماببَة اجلميع, واجلميِع خطاَب 

   (418)الواحِد, والواحِد خطاَب االثنني  , وبكل هذه املذاهب نزل القرآن((



 ميلالس اهلل رجاء بن محنرال عبد

 385                                    م 1034 ربايرف  –هـ 3415 اآلخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

لعربياة يف برائاق   والقرآن الكريم مل خيرج يف معجم. ويف أسااليب. عان سانن ا   
جبميع هاذه السانن؛ لتكاون حجاة اهلل علايهم آكاَد, ولائال        »التعبري والبيان, بل جاء 

  السنن اليت نساتنُّها, فأنزلا.   يقولوا: إمنا عجزنا عن اإلتيان مبثل.؛ ين. بغري لغتنا, وبغري
؛ تهموخماببباحلروف اليت يعرفونها, وبالسنن اليت يسلكونها يف أشعارهم  -لَّ ثناؤه ج-

  (419)«ليكون عجزهم عن اإلتيان مبثل. أههَر وأشهَر
ومن يتأمل أسراَر حتوالت البنية يف عدد املخاَببني يف النص القرآني الكريم 
يلمس أّنها تأتي على حسب ايحوال الداعية؛ فالسياق ل. أهمية كبرية يف كشف 

نستشفُّ هذا املعنى والوعوف على بالغة العدول والتحول من صيغة إىل أخرى, و
عند ابن جين يف معرض حديث. عن استعمال صيٍغ مكان صيٍغ أخرى بقول.: ))ولسنا 
ندفع أن يكون ذلك كما عالوا, لكنَّا نقول: إنَّ. يكون ملعناه يف موضٍع دون موضٍع على 

   (441)حسب ايحوال الداعية إلي., واملسوِّغِة ل.((
العامة اليت حرص القرآن الكريم تعزيزه لألغراض  ومما يزيد يف مجال العدول

ٹ  على تأكيدها وتثبيتها يف أكثر من موضع, ومن ذلك العدول إىل التثنية يف عول.

املائدة:  چۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئچ 
؛ حيث إن التثنية فيها داللة على سعة كرم اهلل وفضل. وجوده, وهذا يتالعى مع ٤٦

 اليت تثبت سعة فضل اهلل وكرم.  الكثري من اآليات
ٹ  كما نقف على هذا التعزيز يف العدول عن املفرد إىل اجلمع يف عول.

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   چ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

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

حيث نلحظ الداللة على زيادة  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل:  چی  ی ىئ  ىئ  ىئ 
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التكريم والتشريف للنيب صلى اهلل علي. وسلم,و وكما يف زيادة التكريم للصحابة 
 رضوان اهلل عنهم وإههار تربئة جانبهم ومدحهم يف العدول إىل املفرد يف عول.:

ڈ  ژژ  ڑ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  چ

وكّل ذلك يتالعى مع إكرام اهلل تعاىل وتشريف. لنبي. الكريم   ,٥٥اجلمعة:  چک  ڑ
 صلى اهلل علي. وسلم وصحابت. ايجالء 

كما أّن العدول يف أعداد املخاببني يتالعى يف بعض املواضع مع ما حيدث يف 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   چ تعاىل الواعع اخلارجي  فالعدول من التثنية إىل اجلمع يف عول.

 چې ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې

يتالعى مع أحوال الواعع فالواعع يشهد بأن تدبري املكان وتعيين. مهمة  ٧٧يونس: 
 الرئيس والقائد, واختاذ البيوت والعبادة فيها شأن خيص مجيع القوم 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ وكما يف عول. 

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻ

يتالعى مع الواعع, إذ  چڱ چ , فاجلمع يف٢احلجرات:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ 
يتالعى أيضًا مع الواعع  چۓ  ڭ چ القتال يقع من اجلميع  والتثنية يف عول.:

 اخلارجي؛ ين الصلح يتمُّ بني الرِئيَسنِي أو القائَديِن, وليس بني مجيع ايتباع 
ن مجاليات العدول يف حتوالت البنية يف عدد املخاببني املباغتُة مبا ال يتوعع. وم

املتلقي من خالل التحوالت املتالحقة يف النص الواحد, والتغيري من صيغٍة إىل 
 چۉ   ېې  ې  ېى  ى  ائ  ائٹ چ  أخرى  فمن أمثلة ذلك عول.

   اا مفرد, چۉ   چ  :؛ حيث نلحظ هذه التحوالت يف النص على عصره٥٥الشعراء: 

  اا مثنى, چې   چ 

 اا مجع  چېچ 
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ٹ چ وعول. 

؛ حيث نلحظ ثالثة حتوالت يف ٧٧يونس:  چۅ     ۉ  ۉې  ېې 
 هذا النص:

 اا مثنى,  چۈچ 

 اا مجع, چۉچ  و چۋچ 

 اا مفرد   چېچ 
التعبري, والقدرة على وهذا ينبئ عن شجاعة اخلطاب, وعدرِت. على اإلبداع يف 

 تصريف القول وفَق ما يقتضي. املعنى ويطلب. السياق 
ومن يتأمل نصوص هذه الدراسة يلحظ أنَّ هاهرَة حتوُّالت البنية يف عدد  

املخاببني يف النص القرآني مل يعدل فيها عن مقتضى الراهر يف الرتكيب؛ ملراعاة 
دون مراعاِة املعنى, بل إنَّ مجيع ايمثلة اليت  الفاصلة, أو السجع, أو إيثار لفٍظ ِلِخفَِّت.

سبقت تؤكد أن املعنى هو الذي فرَض العدوَل عن املقتضى الراهر  وكانت مشاكلة 
املقابع ونهاية اآليات أو التجنيس أو إيثار لفرة على أخرى من نتاج الوفاء للمعنى 

 شتى صوره يأتي يف وتقويت. مما يؤكد أّن رعاية املعنى ورعاية الفواصل والبديع يف
مجيع ذلك متحدا مقصودا يف الّشكل واملضمون يف بالغة نادرة ال تتحقق إال يف 

 الّنصوص العالية وهي أمسى ما تكون احتادًا ومتكنا يف الّنص القرآني احملكم 

مراعاة  كما نلحظ أّن من مجاليات العدول يف حتوالت البنية يف عدد املخاببني
ي, فاملخابب هو احملور ايساس الذي من أجل. جيء بالعدول, منشئ اخلطاب للمتلقِّ

فاخلطاب خيرج في. منشُئ الكالم عن النمط املألوف إىل منٍط غري مألوٍف؛ لدواٍع ذوعيٍة 
أو نفسيٍة يقصد من خالهلا إحداَث تأثرٍي معنٍي يف املتلقِّي, فالعدول عن اجلمع إىل 
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ن. موضع تصغرٍي لشأن اإلنساِن ؛ ي٥احلج:  چے  ۓ   ۓچ  املفرد يف عول.:
وحتقرٍي يمره, فالءم بني معنى الصَِّغر املدلوِل علي. باللفرة, ومعنى القلة املستوَحى 

  (444)من صيغة اإلفراد

چچ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  ويف التحوُّل إىل اإلفراد عن اجلمع يف عول.

م يف الدُّنيا ما يربز املفارعة بني موعِف الكفَّار من آهلته ٧٩مريم:  چڇ   ڇ  ڍ
وموعِفها منهم يوم القيامة, فتلك اليت توزعت حسب أهوائهم, وتعدَّدت وفق 
معتقداتهم سوف تتناصُر يوَم القيامة على تكذيبهم, وتتَِّحد على مضادتهم, والتنكر 

  (443) چڍچ   هلم, وتكون عليهم

نية وال شّك يف أّن هذه النكت اجلمالية جعلت هاهرة العدول يف حتوالت الب
يف عدِد املخاببني من الرواهر ايسلوبية اليت تشيع فيها االحتماالت, وتتنوَُّع فيها 
التعليالت وهذا التنوع واالتساع يرجعان إىل ببيعة رو  النص القرآني الذي يفسح 
اجملال للتفكري, والتأمل واستلهام ما في. من ُدَرٍر َمخُبوءة, ومعاٍن لطيفة؛ إْذ ليس من 

يرهر سرُّ العدول يف اآلية الواحدة جلميع املتلقني بصورٍة واحدٍة ال تتغري, املعقول أن 
بل إنَّ هذا التنوع والثراء يؤكد سعة فضاء الّنص القرآني وانفتاح. على عراءات 

رمح.  -متعددة, تأتي منسجمًة مع رو  القرآن وتعاليم. الربانية  وعد أكد ابن ايثري 
إنَّ الغرَض املوجَب الستعمال هذا النوع من الكالم ال هذه املسألة بقول.: )) -اهلل 

جيري على وترية واحدة, إمنا هو مقصوٌر على العناية باملعنى املقصود, وذلك املعنى 
يتشعَُّب شعبًا كثريًة ال تنحصر, وإمنا يؤتى بها على حسب املوضع الذي َتِرُد 

  (443)في.((
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 ةـخلامتا

 :يا اليت من أهمهاخرج هذا البحث بتأكيد بعض القضا
إثبات إعجاز القرآن الكريم ومتيزه يف أسلوب. وتراكيب. من خالل الكشف عن  -

املتولدة عن هاهرة حتوالت البنية يف  مسات. التأثريية ودالالت. البالغية واجلمالية
  عدد املخاببني

اجئ يف (اإلفراد والتثنية واجلمع)العدول والتحول يف السياق القرآني بني ألفاه  -
املتلقي, ويثري دهشت.؛ خلروج. عن النسق املتوعع لدي. من ابراد السياق على منٍط 
واحٍد من املطابقة واملماثلة, مما يدعو املتلقي إىل البحث عن أسرار ذلك العدول 

 ودالالت. البالغية 
وعف هذا البحُث على مجيع حتوالت البنية يف عدد املخاببني وأثرها البالغي يف  -

 القرآني, وهي هاهرة أبرزت وجهًا من وجوه اإلعجاز القرآني, ودللت التعبري
التَّنازيل من إمكاناٍت عديدٍة وعدراٍت فائقٍة رّسخت  للغةعلى ما وهب املوىل 

 وتوهيفا للطاعات اإلبداعية الكامنة يف اللغة  هاهرة العدول بوصف. عدوال اختياريا
فراد والتثنية واجلمع وحتوالت البنية يف أكد البحث أن هاهرة العدول بني ألفاه اإل -

عدد املخاببني ال يقتصر يف تفسريها على التعليالت اللغوية فحسب, بل ال بّد من 
سرِب أغوار الّنصِّ القرآني, والوعوف مع أسراره البالغية ونكات. البيانية اليت ختتفي 

 وراء هذا ايسلوب 
 تقف وراء هذا العدول متنوعة وخمتلفة كما أكد البحث أّن ايسرار البالغية اليت  -

 خاصة  حيث خيتص كل موعع بنكت ولطائف بالغية ؛السياق الذي وردت في.حبسب 

وختامًا أوج. نرر الباحثني إىل أهمية الدراسات التطبيقية التحليلية اليت تعنى 
ة عالية, بإبراز مجاليات الّنرم البالغي وايدبي يف الّنص القرآني, ففي ذلك ذخائر بياني

 وسيرل القرآن الكريم الكتاب املعجز الذي ال تنقضي عجائب., وال تنتهي غرائبا.  
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 
  31/ 4( أبو احلسن الواحدي, تفسري البسيط, ص 4)

  4/391( أمحد مطلوب, ينرر: معجم املصطلحات البالغية وتطورها 3)
ية لراهرة التحول ايسلوبي َأَثَر عَداسِة النصِّ يف ( لعل من عوامل اضطراب البنية االصطالح3)

حتديد املصطلح, واستخدام مرادٍف لغويٍّ للمصطلح, وتعدد اجملاالت املعرفية للمصطلح, 
إضافًة إىل بعض القراءات املضطربة للنصوص البالغية يف املصادر الرتاثية القدمية  )ينرر: 

فات: تشكلها وحتليلها, جملة دراسات مصطلحية, عماد عبد اللطيف: البنية االصطالحية لاللت
 ( 441, ص 3111معهد الدراسات املصطلحية, املغرب اجمللد اخلامس, العدد اخلامس, عام 

  3/39( اخلليل الفراهيدي كتاب العني, 1)

  3/359(  ابن سيده, احملكم واحمليط ايعرم 5)
لغوية وأسلوبية للنص القرآني, واللغة  دراسة -( ينرر: متام حّسان, البيان يف روائع القرآن1)

    397العربية مبناها ومعناها, ص 

  81( عبداحلكيم راضي, نررية اللغة يف النقد العربي, ص 7)

  493-494( املرجع السابق, ص 8)

   411( عبدالسالم املسدي, ايسلوبية وايسلوب, ص 9)

  75(  ينرر:صال  فضل, بالغة اخلطاب وعلم الّنص, ص 41)

  5( عبداملوجود متولي بهنسي, العدول عن النمطية يف التعبري ايدبي, ص 44)

ينرر: حممود بن عمر الزخمشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنازيل, وعيون ايعاويل يف   (43)
, و اخلطيب القزويين, اإليضا  يف علوم 88وجوه التأويل وأبو يعقوب السكاكي, ص

  71البالغة, ص 

  43ا   3/ 3ابن ايثري, املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر, ( ينرر: 43)

  98( ينرر: ضياء الدين بن ايثري, اجلامع الكبري يف صناعة املنروم من الكالم واملنثور, ص 41)

  351( حييى بن محزة العلوي, الطراز يسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, ص 45)

  3/74( الطراز, 41)
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  111/ 4لدين السبكي, عروس ايفرا , )شرو  التلخيص(, ( بهاء ا47)

  81/ 3( أبو الفتح عثمان بن جّني, احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضا  عنها, 48)

  311/ 3أبو الفتح عثمان بن جين, اخلصائص,  ( 49)

  89  واجلامع الكبري, ص 1/ 3(  املثل السائر,  31)

   448( جوهر الكناز, ص 34)

  448( املصدر السابق ص 33)

( عّز الدين إمساعيل, مجاليات االلتفات, كتاب: عراءة جديدة لرتاثنا النقدي, أحباث الندوة 33)
  879ها اجمللد الثاني ص4119العلمية, النادي ايدبي الثقايف جبدة 

  41-9/ 4( أبو عبيدة معمر بن املثنى, جماز القرآن, حتقيق حممد فؤاد, 31)

  34-31( تأويل مشكل القرآن, ص 35)

   433( الربهان يف وجوه البيان, ص 31)

  3/14,  3/311,  4/534( ينرر: الكشاف,  37)

  98( اجلامع الكبري, ص 38)

  وهذه ايعسام الستة هي: العدول عن املفرد إىل اجلمع وعكس., 4/111( شرو  التلخيص, 39)
 عدول عن املفرد إىل املثنى وعكس. والعدول عن املثنى إىل اجلمع وعكس., وال

  335-3/331( أبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي, الربهان يف علوم القرآن, 31)

  4/11( الكشاف,  34)

 ( املصدر السابق نفس. 33)

  3/1( املثل السائر, 33)

 ( املصدر السابق نفس. 31)

  3/43( املصدر السابق, 35)

  4/41( الكشاف, 31)

  318/ 4( حازم القرباجين, منهاج البلغاء وسراج ايدباء, 37)

, و أبو السعود, إرشاد العقل 3/531, والبحر احمليط يف التفسري, 4/354( ينرر: الكشاف, 38)
  3/58السليم إىل مزايا الكتاب الكريم, 

  4/155( ينرر: الكشاف, 39)
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  5/393( القربيب, اجلامع يحكام القرآن, 11)

  119/ 4( الكشاف,  14)

  317/ 5دار الكتب العلمية, رو  املعاني, حممود ايلوسي,   (13)

  1/419( إرشاد العقل السليم,  13)

  343/ 3  ومعاني القرآن, للنحاس,  375/ 8( ينرر: اجلامع يحكام القرآن,  11)

  5/373(  ينرر: التحرير والتنوير, 15)

  5/347(  رو  املعاني, 11)

  314فق. اللغة وأسرار العربية, الثعاليب,  (17)

  347/ 5يف هذا املعنى: رو  املعاني,  ( ينرر18)

  41/311( ينرر: اجلامع يحكام القرآن,  19)

  3/17( ينرر: الكشاف,  51)

  3/315( املصدر السابق,  54)

  48/71, والتحرير والتنوير,  9/338(  ينرر: رو  املعاني,  53)

  1/571, وتفسري القرآن العريم, 48/97جلامع يحكام القرآن, ( ينرر: ا53)

  4/31  والتبيان يف إعراب القرآن,  3/44( ينرر: حممد بن عمر الرازي, مفاتيح الغيب,  51)

  4/441(  ينرر: الكشاف,  55)

  4/83(  تفسري القرآن العريم,  51)

  1/331( رو  املعاني, 57)

  1/49( التحرير والتنوير,  58)

  433-433( ينرر: ب. رضوان ب., تلوين اخلطاب يف القرآن الكريم, ص59)

  34/447( ينرر: التحرير والتنوير,  11)

  4/438, ورو  املعاني,  337/ 4( ينرر: اجلامع يحكام القرآن,  14)

  4/441( ينرر: السمني احلليب, الدرُّ املصون, 13)

  4/438( ينرر: رو  املعاني,  13)

  3/451  وانرر أيضًا: التحرير والتنوير, 415-4/411مد رشيد رضا, تفسري املنار, ( حم11)

  5/311( اجلصاص, أحكام القرآن, 15)
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  38/395, والتحرير والتنوير,  8/311, وإرشاد العقل,  1/551( ينرر:الكشاف,  11)

  33/5, ومفاتيح الغيب,  3/413( الكشاف,  17)

  433ا 5/434( نرم الدرر,  18)

  47/494( التحرير والتنوير,  19)

  3/714( البحر احمليط,  71)

  3/345, و البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 4/534( ينرر: الكشاف, 74)

  3/473( املخصص,  73)

  3/14( الكشاف,  73)

  3/411( الكشاف,   71)

   43/45اجلامع يحكام القرآن,   (75)

  3/317 وجوه شواذ القراءات واإليضا  عنها, ( احملتسب يف تبيني71)

  7/11( أبو القاسم  السهيلي, الروض اآلنف يف شر  السرية النبوية, 77)

  3/391( الكشاف, 78)

  1/373( ينرر: حممد ايمني الشنقيطي, أضواء البيان, 79)

  3/313( الكشاف, 81)

  3/337( املصدر السابق, 84)

  1/413( تفسري البيضاوي, 83)

  41/413( رو  املعاني, 83)

  37/343( التحرير والتنوير, 81)

  9/319( أمحد بن حممد الثعليب, الكشف والبيان عن تفسري القرآن, 85)

  1/511( الكشاف, 81)

( التبوأ: اختاذ مكان يسكن., وهو تفعُّل من البوء, أي الرجوع, والنزول واملقام  ينرر: لسان 87)
  4/38العرب, 

  3/311كشاف, ( ال88)

  41/337( التحرير والتنوير, 89)

    133/ 7ينرر: رو  املعاني,   (91)
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  549/ 5( ينرر: البحر احمليط,  94)

  448/ 47( ينرر: التحرير والتنوير,  93)

  313/ 44( رو  املعاني, 93)

  3/511( الكشاف, 91)

  8/184( البحر احمليط, 95)

  1/311( الكشاف, 91)

  38/415الغيب,   ( مفاتيح97)

  48/488( اجلامع يحكام القرآن,  98)

  317/ 41( رو  املعاني,  99)

  9/417, والبحر احمليط, 31/383, ومفاتيح الغيب, 3/9( ينرر: الكشاف, 411)

  1/81( الكشاف, 414)

  3/441( الكشاف, 413)

 املصدر السابق, نفس.  (413)

  33/ 9( ينرر: رو  املعاني,  411)

  1/311الكشاف,   (415)

  333/ 41اجلامع يحكام القرآن,   (411)

  3/378ينرر: احملتسب,   (417)

  4/33( تأويل مشكل القرآن, 418)

  4/451( ابن فارس, الصاحيب يف فق. اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها, 419)

  3/341( اخلصائص, 441)

  93غة القرآنية, ص ( ينرر: أسلوب االلتفات يف البال444)

  3/1(  يترر: املثل السائر, 443)
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 ع ــاملراجادر وــاملص

 :بن األثري, اجلامع الكبري جلامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكالم واملنثور, حتقيقا -
 م.6591مصطفى جواد ومجيل سعيد, بغداد, 

ثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر, املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,   -
 حممد حميي الدين عبداحلميد, املكتبة العصرية بريوت, لبنان. :حتقيق

اهليئة املصرية العامة للكتاب, الطبعة  حتقيق: حممد علي النجار, اخلصائص, ,بن جينا -
 الرابعة.

يني وجوه شواذ القراءات احملتسب يف تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,  -
اجمللــا األعلــى للشــ ون  علــي النجــدص  اصــي و  ــرين, حتقيــق: عنهــا, واإليضــا 
 .ـه6241 القاهرة, ,اإلسالمية

عبداحلميد هنداوص, دار الكتب العلمية,  :ابن سيده, احملكم واحمليط األعظم, حتقيق -
 هـ.6246بريوت, الطبعة األوىل, 

 .ـه6262منظور, لسان العرب, دار صادر بريوت,  الطبعة الثالثة,   ابن -
 :أبو حيان حممد بن يوسي بن علي بن حيان األ دلسي, البحر احمليط يف التفسري, حتقيق -

 صدقي حممد مجيل, دار الفكر العربي.

ر التأويل, املعروف أبو سعيد عبداهلل بن عمر بن حممد الشريازص, أ وار التنزيل وأسرا -
 عبد الرمحن املرعشلي, دار إحياء الرتاث العربي, بريوت. حممد :بالبيضاوص, حتقيق

أبو السعود حممد بن مصطفى, إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم, دار إحياء  -
 الرتاث العربي, بريوت.

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن يوسي بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب , الدر  -
الدكتور أمحد بن حممد اخلراط, دار القلم,  :علوم كتاب اهلل املكنون, حتقيق املصون يف

 دمشق.
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حممد  :أبو عبداهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي, الربهان يف علوم القر ن, حتقيق -
 هـ.6731 ,أبو الفضل إبراهيم, الطبعة األوىل

 .ـه6732 ,, القاهرة سزكني القر ن, حتقيق حممد ف ادأبو عبيدة معمر بن املثنى, جماز  -
أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشرص اخلوارزمي, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,  -

وعيون األقاويل يف وجوه التأويل؛ دار الكتاب العربي, بريوت, الطبعة الثالثة, 
 هـ.6213

إبراهيم  :أويل مشكل القر ن, حتقيقأبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينورص, ت -
 مشا الدين, دار الكتب العلمية, بريوت.

حممد صادق قمحاوص, دار إحياء الرتاث  :أمحد بن علي اجلصاص, أحكام القر ن, حتقيق -
 العربي, بريوت.

أمحد بن فارس القزويين, الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها,  -
 هـ.6261حممد علي بيضون, الطبعة األوىل, منشورات 

أبو حممد بن عاشور,  :أمحد بن حممد بن إبراهيم, الكشي والبيان عن تفسري القر ن, حتقيق -
 دار إحياء الرتاث. 

 ,عبداملطلوب, معجم املصطلحات البالغية وتطورها, الدار العربية للموسوعات أمحد -
 م.4111 -ـه6243 ,الطبعة األوىل

 .ـه6573الدين السبكي, عروس األفرا , )شرو  التلخيص(, القاهرة, عام  بهاء  -

حممد املرعشلي, دار  :, حتقيق"أ وار التنزيل وأسرار التأويل "البيضاوص, تفسري البيضاوص -
 إحياء الرتاث العربي, بريوت.

 م.6537 متام حسان, اللغة العربية مبناها ومعناها, اهليئة املصرية العامة للكتاب, عام  -
دراسة لغوية وأسلوبية للنص القر  ي, عامل الكتب,  -البيان يف روائع القر نمتام حسان,  -

 .م6557 -ـه6267 ,القاهرة 
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فواز زمرلي, دار الكتاب  :جالل الدين السيوطي, اإلتقان يف علوم القر ن, حتقيق  -
 م4111العربي, الطبعة الثا ية عام 

حممد احلبيب بن  وجه, دار  :قيحازم القرطاجين, منهاج البلغاء وسراج األدباء, حتق -
 م.6511 ,الغرب اإلسالمي, الطبعة الثالثة, بريوت 

 قزويين, اإليضا  يف علوم البالغة, دار إحياء العلوم, بريوت.اخلطيب ال  -
مهدص املخزومي, وإبراهيم السامرائي, دار  :اخلليل الفراهيدص, كتاب العني, حتقيق -

 ومكتبة اهلالل.
 ـه6261 ,حسن طبل, أسلوب االلتفات يف البالغة القر  ية, دار الفكر العربي, القاهرة   -

 .م6551
التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(, دار إحياء الرتاث العربي بريوت, الطبعة الثالثة, الرازص,  -

 هـ.6241

 القاهرة. ,حفين شرف, مكتبة الشباب ,الربهان يف وجوه البيان, حتقيق الزركشي, -
غة اخلطاب وعلم الّنص, سلسلة عامل املعرفة, الكويت, اجمللا الوطين صال  فضل, بال  -

 .م6554 ,للثقافة
 عبداحلكيم راضي,  ظرية اللغة يف النقد العربي, القاهرة, مكتبة اخلاجني.  -
عمر السالمي, دار  :حتقيق ,عبدالرمحن السهيلي, الروض األ ي يف شر  السرية النبوية  -

 إحياء الرتاث بريوت.

 عبدالسالم املسدص, األسلوبية واألسلوب, الدار العربية للكتاب, الطبعة الثالثة, تو ا.  -
عبد الرزاق املهدص, دار  :عبدامللك بن حممد الثعاليب, فقه اللغة وأسرار العربية, حتقيق  -

 إحياء الرتاث بريوت.

 م.6557-هـ6267املوجود متولي بهنسي, العدول عن النمطية يف التعبري األدبي,  عبد  -

قراءة جديدة لرتاثنا النقدص, أحباث الندوة  -عّز الدين إمساعيل, مجاليات االلتفات -
 ه.6261العلمية, كتاب النادص األدبي الثقايف جبدة,
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عماد عبد اللطيي, البنية االصطالحية لاللتفات: تشكلها وحتليلها, جملة دراسات  -
 م.4111-هـ6243خلاما, مصطلحية, معهد الدراسات املصطلحية, العدد ا

حممد األمني الشنقيطي, أضواء البيان يف إيضا  القر ن بالقر ن, دار الفكر للطباعة   -
 والنشر والتوزيع, بريوت.

حممد الطاهر بن عاشور, التحرير والتنوير )حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من   -
 تو ا.تفسري الكتاب اجمليد(, الدار التو سية للنشر, 

أمحد الربدو ي وإبراهيم أطفيش,  :حممد بن أمحد القرطيب, اجلامع ألحكام القر ن, حتقيق  -
 دار الكتب املصرية, القاهرة.

حممد رشيد رضا, تفسري املنار )تفسري القر ن الكريم( اهليئة املصرية العامة للكتاب,   -
 م.6551

عظيم والسبع املثا ي, دار الكتب حممود األلوسي, رو  املعا ي يف تفسري القر ن ال  -
 م.6552 العلمية, بريوت عام

حييى بن محزة العلوص, الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز, املكتبة العصرية,   -
 .ـه6247بريوت, 
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 بني حروف العطف ىالتناوب يف املعن

 " دراسة يف القرآن الكريم "

 البحث ملخص

يأتي هذا البحث بعنوان " التناوب يف املعنىى بىني حىروف العطىفا دراسىة يف      
"،  وهو يناقش فكرة نيابة حرف عطف عن آخر يف االستعمال القرآني،  القرآن الكريم

أو وضع حرف عطف مكان آخىر  قدىد ا ملعنىى معىني أو داللىة خاحىة. فحىروف        
الضىم واممىع ى     يى أو الوظيفة العامة، وهالعطف ى وإن كانت مجيع ا تشرتك يف املعن 

فاألحل أن لكل حرف منها معن ى خاحًّا، يستعمل فيه بأحل الوضع، وينفرد به عىن  
غريه، بيد أنه قىد يعىدل عىن هىذا األحىل ى يف رأ  كىاري مىن الدارسىني يف القىديم           

عطف عن آخر يف معناه لعلىة معينىة. ويهىدف البحىث إ       واحلديث ى فينوب حرف 
هذا املسلك اللغو  يف استعمال حروف العطف يف القىرآن الكىريم، وواولىة     دراسة

متابعة مواضعه املختلفة، وأشهر ما حتقق فيه مىن حىروف العطىف، مىم مناقشىة آرا       
النحاة واملفسرين يف ذلك، وكذلك بيان القرائن أو املعاني املختلفة اليت قد تشهد بهذا 

 التحول يف معنى حرف العطف. 

 هى1/0/8415وُقبل للنشر يف                                     هى                81/88/8414ورد البحث يف 
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Summary 

This research entitled " rotation in meaning between 

compassion:     A Study in the Koran," which discusses the idea on 

behalf of the compassion use of the latest in the Qur'an, or put 

compassion elsewhere ; intentionally for a specific meaning or 

special significance. compassion   though all share in the meaning 

or public office, a combination and annexation. the basic principle 

is that each character, including a special meaning, using the origin 

of the situation, and is unique to all others, but may modify this 

originally in the opinion of many scholars in the old and modern 

behalf compassion for another meaning. The research aims to study 

this behavior language in the use of conjunctions in the Koran, and 

try to follow different places, and famous achieved its conjunctions, 

and then discuss the views of grammarians and commentators in it, 

as well as the statement of the evidence or different meanings 

which show this Converting in the meaning of compassion.  
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 ل: ـــــمدخ

إن من أكار املسائل أو القضايا اليت أمارت جداًل واسع ا بني النحاة وأنشأت 
خالًفا شديد ا بني الدارسني يف القديم واحلديث، فأْمَرت البحث النحو  واللغو  
بدفة عامة ى قضية النيابة أو التناوب يف املعنى، خاحة بني ما يسمى "حروف املعاني"، 

نواعها. فاحلقيقة أن وضع حرف مكان حرف، أو استعمال وذلك على اختالف أ
حرف مبعنى حرف آخر، كان موضع خالف كبري وجدل شديد بني النحاة، فعلى حني 
قدر مجهور البدريني هذه املسألة على ما ُسِمع منها، فلم يتعّدوه ومنعوا القياس 

 .(8)هعليه، توّسع الكوفيون فيه كاري ا فأجازوا استعماله والقياس علي

ولعل املنطق أو احلجة اليت كانت حتكم املانعني هلذه املسألة من البدريني كانت 
وإال بطلت املعاني  ،استعمال كل حرف فيما وضع لههو أن األحل  تنطلق من

ما قرره  ، أو أنها كانت تعّرج على(0)عإسقاط فائدة الوضوإ  إ  اللبس ذلك  ىفضوأ
ف اللفظان ويتفقا يف املعنى الواحد، ومن إنكار بعض اللغويني من استحالة أن  خيتل

، وهو األمر الذ  ال ميكن يف ظله أن ينوب حرف عن (1)ملسألة الرتادف اللغو 
حرف، أو أن يقع حرف مكان آخر إال يف النادر الشاذ الذ  ال يعّول عليه، فهؤال  

تتسم بها كل  يرون أن من أهم ما مييز العربية هي تلك احلدود املعنوية الدقيقة اليت
مفردة عن األخرى، واليت يستحيل معها أن يقع الرتادف التام أو التطابق الكامل بني 

خاحة فيما بني " حروف املعاني "  ألن هذه احلروف ى فضال عن توزعها  ،املفردات
تدور كل جمموعة منها حول وظيفة واحدة، أو معنى عام يندرج حتته  ،على جمموعات

موعة، حنوا حروف امر، وحروف العطف، وحروف النفي، إ  غري كل أفراد هذه اجمل
ذلك ى  فإمنا يبقى بعد ذلك أن لكل حرف منها يف إطار اجملموعة الواحدة معنى ودد ا 
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يستعمل فيه بأحل الوضع، ومن مم فلم يكن حلرف أن ينوب عن حرف أو أن يقع 
 حرف مكان آخر. 

وهو املذهب الكويف ى كانت حجته ما لكن املنطق اآلخر يف اإلجازة والقياس ى 
ورد يف الواقع اللغو  املوروث من ندوص خمتلفة يف القرآن والشعر والنار، ُتسوِّغ 
عنده هذا املسلك وُتجّوز له القياس عليه، هذا فضاًل عما كان يتسم به هذا املذهب 

وا ُيبدونها يف الكويف أيض ا من منطق التوسع الذ  كانوا مييلون إليه، واملرونة اليت كان
االستعمال اللغو ، واليت كانت حتكم فكرهم يف البحث والنظر النحو . ويبدو أن 
هذا املذهب األخري قد توافر له من الندوص ما حيّقق له قدر ا من القبول يف 

التوظيف الداللي عن  إ  ما ميكن أن يقدمه من فرص يف االستعمال، هذا باإلضافة
مال احلروف ونيابة بعضها عن بعض  ألنه ال ميكن أن طريق هذا التوسع يف استع

ُيتدّور أن خيرج حرف عن االستعمال املنوط به بأحل الوضع إ  استعمال آخر نيابة 
من دون أن يكون لذلك فائدة معينة أو داللة خاحة، سوا  أدركناها أو مل  ،عن غريه
 ندركها. 

نوان " التناوب يف املعنى ويف هذا اإلطار يأتي موضوع هذا البحث الذ  جا  بع
بني حروف العطفا دراسة يف القرآن الكريم "  حيث الحظنا أن أيًّا من الدراسات 
السابقة اليت تناولت فكرة التناوب أو ظاهرة النيابة ى على كارتها وتنوعها ى مل ختّص 
حروف العطف بدراسة مستقلة، وذلك على حد علمنا، ومن مم فقد آمرنا أن نتناول 

الظاهرة يف حروف العطف، وأن خندها ببحث مستقل نهدف فيه إ  رحد هذه 
مظاهرها يف االستعمال القرآني، ومتابعة مواضعها املختلفة، ومناقشة آرا  النحاة 
واملفسرين فيها، وأشهر ما حتققت فيه من حروف العطف، مم بيان القرائن أو املعاني 

، وكذلك الوقوف على دالالته وأسراره املختلفة اليت قد تشهد بهذا التحول يف املعين
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عن أئمة اللغة   ِوُر نشري يف النهاية إ  أن ما ويبقى أناملختلفة ما أمكن ذلك. 
عنه أو رفضه وتأويله مبا قد يبُعد  لعدولوالنحو الاقات، وكارت شواهده، فال ينبغي ا

 ويضُعف.  

ربعة مباحث، هذا وقد فرضت طبيعة هذا البحث أن تأتي الدراسة يف إطار أ
تشتمل يف جمموعها على ما وقفت عليه من حروف عطف قد حتقق فيها هذا املسلك 

 من التناوب، ويشتمل كل مبحث منها على مطلبني، وهذه املباحث األربعة هيا 

 املبحث األولا  نيابة )أو( عن حريف العطف الواو و)بل(. 

 ا . املبحث الاانيا نيابة الواو عن حريف العطف )أو( والف

 املبحث الاالثا نيابة الفا  عن حريف العطف الواو و)مم(. 

 املبحث الرابعا  نيابة )مم( عن حريف العطف الواو والفا . 

   )نيابة )أو( عن حريف العطف الواو و)بل 

من املقرر لدى مجهور النحاة ووققيهم أن املعنى األحلي املوضوعة له )أو( 
الشيئني أو األشيا   ألن مبناها على عدم االشرتاك، العاطفة إمنا هو الداللة على أحد 

بيد أنه قد يتفرع عن هذه الداللة األحلية معاٍن أخر تستفاد أو تستمد من القرائن 
السياقية املختلفة، كالتخيري، واإلباحة يف الطلب، والشك، واإلبهام،  والتقسيم أو 

ي الفرعية اليت قد تدل عليها . ومن مجلة هذه املعان(4)التنويع، أو غريهما، يف اخلرب
)أو( بالقرينة وخترج إليها معنيان تدري فيهما نائبة عن غريها ومؤدية ملعنى هو يف 

ق األحل يؤدَّى بغريها من حروف العطف، وهذان املعنيان هماا معنى الواو يف مطل
وذلك حبسب نص كاري من النحاة على ما سيأتي.  اممع، ومعنى )بل( يف اإلضراب 
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أو نيابتها عن  ل داللة )أو( إ  هذين املعنيني،ا يلي نناقش هذا املسلك يف حتووفيم
هذين احلرفني يف االستعمال القرآني، ومتابعة هذا التحول الداللي فيه، وبيان مدى 

 ححته أو حدقه على بعض األساليب القرآنية، وذلك يف إطار املطلبني اآلتينيا 

  :يف نيابة )أو( عن الواو 

وفيون ووافقهم بعض البدريني إ  أن حرف العطف )أو( قد ذهب الك
يستعمل مبعنى الواو عند أمن اللبس، فيجي  يف بعض األحيان ويراد به مطلق اممع 

  ألنه ى كما يقول الرضي ىا " مّلا كُار استعمال )أو( يف اإلباحة اليت (5)بني املتعاطفني
. ويرى بعضهم أن هذا املسلك يف (2)" معناها جواز اممع، جاز استعماهلا مبعنى الواو

حتول داللة )أو( ونيابتها عن الواو إمنا يكار فيما إذا جا ت عاطفة ِلَما البد منه، أو 
سوا ، أو سيان، أو بعد كل ما  ، أو(  وذلك كأن جتي  بعد )بني(7)ِلَما يتحتم ذكره

 يتطلب شيئني ويستلزم امنني، كما يف قول الشاعرا 
ََ َرَأْيىَتُهم  َقىْوٌم إذا َس  ِمُعوا الدَّىِري

 
 (1)مىىا بىىنَي ُملمِجىىىِم ُمْهىىىِرِه أو َسىىاِفعِ   

 وكما يف قول اآلخرا  
 وكاَن ِسىيَّاِن أْن ال َيْسىَرُحوا َنَعم ىا   

 
 (9)أو َيْسىىَرُحوه بهىىا واغمبَّىىَرِت الس ىىوُ  

 وماله قول اآلخرا  
 مباِلىىِه ُتبىىو وا أو َحىىْرٌب ِفسىىيَّاِن

 
 (82)ُريَّامُلَسى  ُلىالذلِيى  َمْيالضَّى  يقبىلُ  وقد 

فالواقع أن )سوا ( و)سيَّان( ال يستعمالن ى يف األحل ى إال بالواو  ألن كاًل  
منهما يقتضي امنني  إذ يفيدان التسوية بني الشيئني، والبينّية من املعاني النسبية اليت ال 

مبعنى الواو، يعطف فيها إال بالواو، فلما وقعت )أو( بعدهما دلت القرينة على أنها 
 .(88)وأنها تفيد اممع
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ومبتابعة هذا املسلك يف حتول داللة )أو( وجميئها مبعنى الواو يف األساليب 
القرآنية املختلفة جند أن هذا التحول قد حتقق يف كاري من االستعماالت القرآنية 
بدورة تكاد تكون راجحة يف بعض املواضع، وبدورة وتملة وعلى سبيل امواز يف 

املواضع األخرى. أما املواضع اليت يرتجح أو يكار فيها أن تكون )أو( مبعنى  بعض
الواو، فهي ى على امملة ى تلك املواضع اليت قد تشي بشي  من التالزم واالقرتان أو 
املداحبة بني املتعاطفني، أو تلك اليت هي من قبيل عطف املراِدف واملؤكِّد، أو اليت 

 . (80)الواَوشبهه، فهذه مواضع مالمة يكار أن تعاقب )أو( فيها النفي وتقع فيها )أو( بعد 

ہ  ہ      ٹ چ قوله فمن األول ى وهو ما يشي بشي  من بالتالزم واالقرتان ى 

ىئ  يئ  جب  حب   ٹ چ  ، وكذلك قوله٤٤طها  چے   ھ  ھ   ھ  ھ     ے  

   فاملعنى الراجح يف اآليتني١١١طها  چخب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  
لدى كاريين تقديرها لعله يتذكر وخيشى، ولعلهم يتقون وُيْحِدث هلم ذكر ا، أ ا عظة 

 دحت الإذ   الذكر حدوثمع التذكر و كاًل من اخلشية والتقوى ال يتنافى وعربة  ألن
ألن التذّكر   بالتذكر إالفهو من لوازمها، كما ال تدّح اخلشية  ،لتقوى إال مع الذكرا

شية، وعليه فاملعنى على اممع واملداحبة بني املعطوف واملعطوف أيض ا من لوازم اخل
عليه وعدم اإلفراد، وهذا ما تفيده الواو وتدل عليه، خبالف )أو( املبنية يف األحل 

 .(81)على عدم االشرتاك، والداللة على أحد الشيئني فقط

 ١١الدافاتا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇٹ ٹ چ  وقريب من هذا قوله
  حيث تعّد اآلية على هذه القرا ة ى كما (84)أسكن الواو من )أْو( يف قرا ة من ١١ -

ى من الشواهد القاطعة على حتول )أو( إ  معنى الواو   (85)يرى اخلليل بن أمحد
وذلك من جهة ما يدل عليه  املعنى يف اآلية من ضرورة تسلط االستفهام على كل من 
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درة اإلهلية من جهة، وموضع زيادة املعطوف واملعطوف عليه مع ا  إذ هذا هو مناط الق
االستبعاد من قبل هؤال  املنكرين من جهة أخرى  بدليل القرا ة املشهورة لآلية بالواو 

ڱ  ٹ چ  يف قوله (82)كما يقرب من ذلك أيض ا ما يراه  بعضهمعند اممهور. 

يرا من أن املعنى القريب لآلية هو على تقد  ١ - ٥املرسالتا  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    
عذر ا ونذر ا  ألن الذكر امللَقى أو املوَحى به إمنا هو ألجل اإلعذار واإلنذار مع ا، 

. ولعل ما يرجح أنها مبعنى الواو (87)وليس مقدور ا على أحدهما فقط، دون اآلخر
 . (81)(ويقويه ما ُحِكي من قرا ة إبراهيم التيمي وقتادة لآلية بالواو مكان )أو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ ملرادف أو املؤكِّد ى قوله ومن الااني ى وهو عطف ا

گ  گ   ڳ  ڳ  ٹ چ قوله و ،١٨١البقرةا  چڀڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ے  ٹ چ ، وقوله١١١النسا ا  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ

، فالراجح ١١١النسا ا  چۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    
ى أن )أو( يف هذه اآليات وحنوها مبعنى الواو  ألن  (89)هنا ى كما يرى ابن مالك وغريه

اإلمم هو اَمَنف  وألن ظلم النفس هو من عمل السو ، وكذلك اإلمم فهو اخلطيئة 
ذاتها، فلما كانت )أو( مبنية يف األحل على عدم التشريك من جهة، وكان كل من 

لدى النحاة ى  املعطوف واملعطوف عليه مبعنى واحد من جهة مانية، وكان من املقرر
من جهة مالاة ى أن عطف الشي  على مرادفه إمنا هو من خدائص الواو اليت تنفرد 

، وكذلك قوله ٨١يوسفا  چىئ  ىئ   ی  ی  ی   ېئ  ىئٹ چ  بها  بدليل قوله

ى ترجَّح ألجل كل هذا أن تكون  ٤٨املائدةا  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ٹ چ 
 )أو( مبعنى الواو يف هذه املواضع. 
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حت  خت  ٹ چ  قولهث ى وهو ما تقع فيه )أو( بعد النفي وشبهه ى ومن الاال

  حيث يرى كاري من النحاة واملفسرين أن ١٤اإلنسانا  چمت  ىت   يت   جث  مث  ىث     يث  
، وحار احلكم املتعلق (02))أو( إذا وقعت بعد النفي وشبهه حارت يف معنى الواو

من املعطوف واملعطوف  بطرفيها متسّلًطا على كّل واحد منهما، واندرف إ  كّل
عليه، سوا  على سبيل اإلفراد أو املعية واملداحبة، ومّلا كان كل ذلك مراد ا يف اآلية 
الكرمية ومقدود ا  إذ ال يعقل غريه ى ُعِدل عن الواو إ  )أو(  منع ا لتوهم تعليق 
النفي باجملموع، ال بكل واحد، أو توهم اقتداره على اممع واملداحبة بني 

عاطفني، دون اإلفراد، قال الزركشيا " وإمنا ُذِكرت )أو( لئال ُيَتَوّهم أن النهي عن املت
. فالواقع أن استعمال )أو( يف اآلية هو أقوى يف (08)طاعة من اجتمع فيه الوحفان "

املعنى وأبلغ يف الداللة على املراد من الواو  ألنها تدل على ما تدل عليه الواو وتزيد 
قد حتتمله الواو يف مال هذا املوضع ويتنافى مع املعنى املراد يف اآلية، يف أنها تدفع ما 

وهو احتمال تسلط النفي ى فقط ى على املعية واملداحبة بني املتعاطفني  ألن من املقرر 
ال تكون ندًّا يف الداللة على نفي كل لدى وققي النحاة أن الواو بعد النفي وشبهه 

تمل أن يكون النفي متسلًطا على أحدهما دون اآلخر، واحد من املتعاطفني  إذ قد حت
وذلك من جهة أنها حتتمل تسلط النفي على املعية أو املداحبة فقط دون غريها، أ ا 

 . (00)تعلقه باجملموع، ال بكل واحد

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ٹ چ  ونظري ذلك قوله

ۀ  ٹ چ قوله ، و١٤١األنعاما  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  

ڑ   ٹ چ وكذلك قوله  ،١١النورا  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

  حيث ذهب  ١١النورا  چک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  
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أو  كاري من النحاة واملفسرين إ  أن )أو( يف هذه اآليات مبعنى الواو، والتقدير يف األو ا
 . (01)ت آبائكم وبيوت أمهاتكماحلوايا وما اختلط بعظم، ويف الاانيةا وآبائهن، ويف الاالاةا وبيو

مثة مواضع أخرى كارية يف القرآن وبعيد ا عن هذه املواضع الاالمة السابقة فإن 
الكريم، قد وردت فيها )أو( وُحِملت ى يف بعض التوجيهات ى لدى كاري من اللغويني 
واملفسرين على أنها مبعنى الواو  وذلك من حيث قبول املعنى هلذا املسلك فيها 

ه له، وال يسعنا يف هذا املقام الضيق إال أن نقتدر يف النظر على بعضها وأن وحتملُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ چ نناقش ما اشتهر منها وكار ترد ده. ومنها قوله 

  فقد أجاز بعضهم أن تكون )أو( يف ١٩٥آل عمرانا  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  
دّلل عليه بقولها " ألنه مّلا َذَكر )عمل هذه اآلية مبعنى الواو، واحتج لذلك أبو حيان و

عامل( دّل على العموم، مم أبدل منه على سبيل التوكيد، وعطف على حد امزأين ما 
ال بد منه  ألنه ال يؤكد العموم إال بعموم ماله ى فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 

. (04)ه أو سافع "اجملموُع من املتعاطفني تأكيَد العموم، فدار نظريا ما بني ملجم مهر

  حيث ١١٥النسا ا  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    ٹ چ قولهيف ومال ذلك 
ذهب بعض النحويني واملفسرين إ  أن )أو( يف هذه اآلية مبعنى الواو  بدليل ورود 
الضمري العائد )بهما( مانى  وذلك على خالف األحل يف وجوب إفراد الضمري عند 

حل ألحد الشيئني أو األشيا ، كما تقدم. وقد تأول   ألنها يف األ(العطف بى)أو
بعضهم اآلية على أن املعنى على تقديرا إن يكن اخلدمان، ومن مم عاد الضمري 

 . (05)املانى محاًل على هذا املعنى، كما محلها آخرون على أن )أو( فيها للتفديل

و ى قوله ومن هذه املواضع كذلك اليت ُحِملت فيها )أو( على أنها مبعنى الوا

  حيث ذهب بعض النحاة ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋٹ چ 
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واللغويني إ  أن املعنى يف اآلية على تقديرا  إ  مائة ألف ويزيدون  وذلك دفع ا ِلَما 
قد يوحي به ظاهر اآلية من الشك والرتدد  إذ يستحيل على اهلل عز وجل أن يعرتضه 

من خربه. ورفض آخرون هذا التوجيه وذهبوا الشك أو يدخل عليه الرتدد يف شي  
إ  أن )أو( يف اآلية إمنا هي على بابها، مم اختلفوا يف معناها، فقال بعضهما إنها 
لإلبهام على املخاطب مع علم اهلل تعا  بهم وبعددهم، وقيلا إنها للتفديل 

دروف والتنويع، أ  أن بعض الناس يقدرهم كذا وبعضهم كذا، وقيلا إنها للشك امل
إ  الرائي املشاِهد هلم، وذلك على سبيل احلكاية لكالم املخلوقني، والتقديرا 
وأرسلناه إ  مجع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهما هؤال  مائة أو يزيدون، كما قيل 

. وال خيفى ما تنطو  (02)، إ  غري ذلك من أقوال(كذلكا إنها لإلضراب مبعنى )بل
ن التكلف الظاهر والتأويل البعيد الذ  ال داعي إليه، عليه هذه األقوال أو بعضها م

، وهو األمر (07)(خاحة يف ظل ما ُحِكي عن بعضهم من قرا ة اآلية بالواو مكان )أو
 الذ  يعّضد أن تكون )أو( يف هذه اآلية مبعنى الواو ويقويه. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  قوله يفوعلى هذا املسلك أيض ا ُحِملت )أو( 

وذلك يف أحد الوجوه اليت خترجت عليها  ،١٤البقرةا  چڻ  ڻڻ   ڱ  ں  ں
كاري من اللغويني واملفسرين  ألنه ملا كان ظاهر اآلية قد يشعر أو ينبئ  عند اآلية

بداللة )أو( على الشك والرتدد، وهو مما يستحيل على اهلل عز وجل وال يليق به، 
مبعنى الواو، وقيلا إنها للتنويع،  تأوهلا بعض العلما  على أكار من وجه، فقيلا إنها

مبعنى أن من القلوب ما يشبه احلجارة يف القسوة، ومنها ما هو أشد، وقيلا إنها 
، كما (لإلبهام على املخاطب وقد علم اهلل تعا  بها، وقيلا إنها لإلضراب مبعنى )بل

ال قيل كذلكا إنها للشك املدروف إ  املخاطب أو السامع، إ  غري ذلك من أقو
. واملالحظ على هذه األقوال أن أكارها مبين على التأويل وحيتاج إ  (01)وتوجيهات
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التقدير، هذا فضاًل عن أن بعضها َيْبُعد ويضعف من جهة املعنى، ومن مم فال نرى 
مانع ا من حيث املعنى مينع أن تكون )أو( يف اآلية مبعنى الواو  وذلك جتّنب ا هلذا 

غ فيه أحيان ا، والذ  يتكرر يف كاري من اآليات باألوجه السابقة التأويل والتقدير املبال

البقرةا  چۀ  ۀ  ہ  ہہ   ڻ  ڻ  ڻٹ چ  ذاتها، كما يف قوله

 . ١١النسا ا  چں  ں   ڻ  ڻڻ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ، ويف قوله١١١

ى إ  أنها مبعنى  (09)وكذلك ذهب بعض النحاة واملفسرين ى ومنهم أبو عبيدة
، وقد ُاْحُتج هلذا ١٩الذارياتا  چک  ڑ  ڑ  ک  ژ  ژٹ چ   قولهالواو يف

املسلك واْسُتِدل عليه بابوت القولني وورودهما مجيع ا على لسان فرعون وقومه، كما 
 ، وقوله١١٩األعرافا  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ٹ چ  يف قوله

. ورفض آخرون هذا ١١الشعرا ا  چڑ  ڑ  ک  ک   ک   ژ  ژٹ چ 
التوجيه ورأوا أْن ال ضرورة تدعو إ  جعل )أو( مبعنى الواو، وإمنا هي على بابها من 
اإلبهام على السامع وقد علم فرعون أنه رسول اهلل حقًّا، أو أنها للشك والرتدد، 
مبعنى أن فرعون قد نّزل نفسه منزلة الشاّك املرتدد يف أمر موسى ى مع معرفته بأنه 

 . (12)لى قومهرسول حقًّا ى متويه ا ع

أيض ا ى إ  أنها مبعنى الواو يف قوله ( 18)كما ذهب مجاعة ى ومنهم أبو عبيدة
  وذلك منع ا لتوهم ما ١٤سبأا  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ  ڃ ڃٹ چ 

قد يقتضيه ظاهر الكالم من نسبة الشك إ  النيب ى حلى اهلل عليه وسلم ى وترّدده يف 
اللف والنشر املرّتب، فيكون قوله تعا  )لعلى  اخلرب، وعلى هذا تكون اآلية من باب

، وذلك على ما (، وقوله )يف ضالل( راجع ا لقوله )إياكم(هدى( راجع ا لقوله )إّنا
يقتضيه العقل وحيكم به املنطق، والتقديرا وإنا لعلى هدى وإياكم يف ضالل مبني، 

 حاجة ملحة تلجئ فأخرب عن كلٍّ مبا يناسبه. ورد بعضهم هذا الوجه بنا  على أنه ال
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إليه، وال ضرورة تدعو إ  إخراج )أو( عن أحلها، وإمنا هي على بابها من اإلبهام، 
وأن هذا الكالم إمنا هو جاٍر على ما تستعمله العرب وتتخاطب به يف مال هذا، 

عنى، وهذا ما يسميه أهل البيان وذلك إذا مل ُيِرد املخرب أن ُيَبيِّن، وهو عامل بامل
ج"، وذلك كأن يقول قائل لداحبها  أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه حادق وأن االستدرا"

(10)حاحبه كاذب

  :)يف نيابة )أو( عن )بل 

كذلك يرى الكوفيون أن من االستعماالت امائزة والسائغة يف )أو( أن جتي  
لإلضراب مبعنى )بل( مطلًقا، دون قيد أو شرط، ووافقهم على ذلك كاري من 

احتجوا هلذا املسلك بعدد من الندوص اللغوية الواردة عن العرب، ، وقد (11)النحاة
 ومنها قول الشاعرا 

 ْمِهى ْمىُت بِ قد َبِر اٍلَيِع ى يفَرماذا َت
 

 ّداِدىَعىىإال ِب ُهْمىِعدََّتىى ُأْحىىِص ْمىَلىى 
 ًةىوا مثانيىىزاُد أْو َنىيىىكىىانوا مثاِن 

 
ُت ىقىىىىىد َقّتلمىىىىى لىىىىىوال رَجىىىىىاُ َك 

 (14) أْوالِد
 

 خرا وكذلك قول اآل
 َبَدْت ِمْاَل َقْرِن الشَّىْمِس يف َرْوَنىِق الض ىَحى   

 
 (15)وُحىىىوَرِتها أو أنىىىِت يف الَعىىىْيِن أْمَلىىىُح 

 فاملعنى عندهم على تقديرا بل زادوا مثانية، بل أنت يف العني أملح، على الرتتيب.  

املسلك يف )أو( لكن بشرط أن تقع  أنه أجاز هذا( 12)هذا وقد ُنِسب إلي سيبويه
د نفي أو نهي، وأن يتكرر العامل معها، حنوا ما قام زيٌد أو ما قام عمرو، وال بع

تضرب زيد ا أو ال تضرب عمر ا، على معنىا بل ما قام عمرو، وبل ال تضرب عمر ا. 
 أخربت إذا أّنك ترى أالولعل ما يؤيد نسبة هذا املذهب إ  سيبويه هو أنه قالا " 

 ئجي مل و،بعمٍر أنت ما أو ببشٍر أنت ماا  قلت أو ،اعمر  لسَت أو ابشر  لسَتا  فقلت
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، وكذلك تعقيبه على (17)"بشرًا لست بل وال ،بعمرو أنت ما بل الا معنى على إاّل

تطع ى بقولها " ولو قلتا أو ال  ١٤اإلنسانا  چىت   يت   جث  مث  ىث     يث  ٹ چ  قوله اهلل
 فقط. نهي األول، ونهي ا عن الااني أنه يدري إضراب ا عن ال، يعين (11)كفور ا انقلب املعنى"

)أو( وجميئها لإلضراب يف من التحول يف داللة وإذا ما تتبعنا هذا املسلك 
النص القرآني ى وهو وور حديانا ى فإننا سنجد أن مثة مواضع قد وردت فيها )أو( 

، وذلك على سبيل الرجحان يف بعض هذه املواضع، وعلى سبيل (وهي مبعنى )بل
ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  امواز يف بعضها اآلخر، فمن األول قولهاالحتمال و

، وذلك يف قرا ة أبي السَّمَّال ١١١البقرةا  چۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ
اآلية ى على هذه القرا ة ى لدى   حيث خترجت (19)العدو  بسكون الواو من )أَو( 

واملعنىا بل  ،آخر إ  كالم من خلروجفيها لإلضراب وا( أو) أن علىكاري من النحاة  
كلما عاهدوا عهد ا نبذه فريق منهم. قال ابن جين ى معقِّب ا على هذه القرا ة ىا " فإذا 
كان كذلك كانت )أو( هذه حرًفا واحد ا، إال أن معناها معنى )بل( للرتك والتحول، 

 ؟اٌ مبنزلة أم املنقطعة، حنو قول العربا إنِّها إِلِبٌل أْم شاٌ ، فكأنه قالا بل، َأِهَي ش
فكذلك معنى )أو( ها هنا....... و)أو( هذه اليت مبعنى )أم( املنقطعة ى وكلتاهما مبعنى 

 .(42))بل( ى موجودة يف الكالم كاري ا"

وإذا كان ابن جين قد ذهب إ  أن )أو( يف هذه اآلية ى على هذه القرا ة ى 
سلك يف لإلضراب مبعنى )بل( ورجح ذلك وقواه، فإننا نراه يضعف القول بهذا امل

قول الشاعر )أو أنِت يف العني أملُح( من البيت السابق  وذلك من جهة املعنى 
والبالغة يف التعبري عن املراد، ال من حيث املبدأ يف جواز هذا املسلك ومبوته، وقد 

إقرار األلفاظ على أوضاعها األول ما   ساق ذلك يف خدائده ى حتت باب مساه " يف
 أنه ترى الأ ،الشك من بابها على أنها وذلكوالتحول " ى قائالا " مل يدُع داٍع إ  الرتك 
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  الشك يف( أو) مبعنى يِف مل ،أملح العني يف أنت بلا فقال ،(بل) معنى بها أراد لو
 يف التهمة إ  ودعاٌ  منه سرٌف ذلك يف كان ،أملح العني يف أنها بيقني قطع إذا ألنه

 وال املتحامل غري املقتدد حورة يف كان شكال خمرج الكالم أخرج وإذا ،له اإلفراط
 (. 48)"  قوله تقبل إ  وأقرب للفظه أعذب فكان. املتعجرف

ومن الااني ى وهي املواضع اليت حتتمل فيها )أو( أن تكون لإلضراب مبعنى 
 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋٹ چ  ، وهي كارية يف القرآن الكريم ى قوله()بل

 يف العرب تفعل وكذلكيف اآلية  حيث قالا "   وهذا مذهب الفرا  ١٤١الدافاتا 
ا  كقولك ،(ِإْحَدى)و( أَحٌد) فيه حلحت ما ملعنى ُمفرِّقًة نَسقًا فيجعلونها ،(ْو)َأ

 ،حلحت وإْن أحٌد به يراد ال كالم يف وقعت فإذا ،اعمر  أو ازيد  هماأحَد اضرْب
 ترب  فال ذلك َدْع أو فالٍن إ  اذهبا الكالم يف كقولك  (بل) جهة على جعلوها

 معنى يف( أو) وجعل، األّوِل أمره عن رجع قد الرجل أن على هذا َدّلك فقد ،اليوم
، (40)" ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ  ااهلل قول ومنه  (بل)

، (41)" العربيَّة يف حّحته مع التفسري يف كذلك ،(بل) َمعنى يف َهاهنا أووقال كذلكا " 
 . (44)املعنىعن ابن عباس ى رضي اهلل عنه ى أنها يف اآلية على هذا أبوحيان أيض ا كما حكى 

وقد تقدم أن مثة تأويالٍت أخرى يف اآلية السابقة مأ إليها كاري ممن رفض مبدأ 
التناوب بني احلروف على امملة، مم أنكر ى على وجه اخلدوص ى أن جتي  )أو( يف 

رأيهم إ  وال، وهو نسبة النسيان أو    ألنه سيفضي يف(هذه اآلية أو غريها مبعنى )بل
اخلطأ إ  اهلل تعا  اهلل عز وجل عن ذلك  وذلك من جهة أن )بل( مّلا كانت 
لإلضراب عن األول واإلجياب ملا بعدها، مل تكن لتأتي ى كما يرى هؤال  ى إال بعد 

)بل(  . وهذا الكالم مردود عليه من جهتنيا األو ا أن اإلدعا  بأن(45)غلط أو نسيان
  ألنها قد (42)ال تأتي إال بعد خطأ أو نسيان، هو وض خطأ، كما يقول ابن فارس
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تعين جمرد اخلروج من شي  إ  شي  آخر، والاانيةا أّن اإلضراب إمنا جاز يف كالمه 
 على بنا  ،ألف مائة بأنهمتعا  يف هذه اآلية ى كما يقول الرضي ىا " ألنه أخرب عنهم 

 مم ،يزيدون وأنهم بعددهم اعامًل تعا  كونه مع ،قتعّم غري من ُسالنا (47)ُزُرْحَي ما
 ،رْزاحَل ظاهر على منهم بنا   غريه فيه يغلط عما فأضرب، التحقيق يف ى تعا  ى أخذ
 . (41)" ذلك على زائدين كانوا وهم ،ألٍف مائَة الناُس همُرزُِْحَي مجاعة إ  أرسلناها أ 

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ٹ چ  قولهومن هذا القبيل احملتِمل أيض ا 

  إذ من اللغويني واملفسرين من محل )أو( يف هذه اآلية على  ١١النحلا  چۆ  ۈۈ  
أحل و، وهو ما رفضه آخرون زاعمني أنها على بابها (أنها لإلضراب مبعنى )بل

اآلية  وضعها، مم أعملوا فيها سهام التأويل والتقدير منع ا لتوهم ما قد يقتضيه ظاهر
من الشك، تعا  اهلل عز وجل عن ذلك  فقيلا إنها لإلبهام على املخاطب، وقيلا 

. (49)إنها للشك املدروف إ  السامع، على سبيل احلكاية عنه، إ  غري ذلك من أقوال
وقد رجح الرضي أنها لإلضراب  وذلك ى كما يرى  ىا " بنا   على ما يقول الناس يف 

يغلطون فيه، يف هذه القضية إْن قالوا ذلك، وحقَّق وقالا " التحديد، مم أضرب عمَّا 
الطاهر بن عاشور أيض ا بقولها " ، وهذا ما أكده (52)أو هو أقرب "، أ ا بل هو أقرب "

 املشّبه بأن األول التشبيه عن إضرابًا، االنتقالي لإلضراب( أقرب هو أو) يف( أو)و
 إليه املعنى تقريب يريد أنه للسامع لخّيُي مفاملتكلِّ، به املشّبه من الشّبه وجه يف أقوى

 له جيد ال وأنه ،الّشبه وجه يف أقوى املشّبه بأن الّتشبيه عن يعرض مم، الّتشبيه بطريق
 . (58)" مانيًا احلقيقة عن اإلعراب مم ،ابتدا  التقريب فيحدل ،بذلك فيدّر  شبيهًا

  حيث ٩ما النج چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ چ  ونظري ذلك أيض ا )أو( يف قوله
محلها كاريون على أن )أو( فيها لإلضراب، كما محلها الزجاجي على هذا املعنى أيض ا 

١٩الكهفا  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٹ چ  يف قوله
(50). 
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 نيابة الواو عن حريف العطف )أو( والفاء 

الواو ى كما تقرر لدى النحاة ى هي أحل حروف العطف، أو هي أّم الباب كما 
لكارة استعماهلا من جهة، واختداحها بأمور ليست لغريها من جهة يقولون  وذلك 

أخرى. وهي تدل على إشراك الااني فيما دخل فيه األول مطلًقا، أو على االجتماع 
يف الفعل من دون تقييٍد حلدوِلِه برتتيب أو معّية  إذ قد تعطف الشي  على مداحبه، 

عند مجهور النحاة ى ملطلق أو على سابقه، أو على الحقه، فهي على امملة ى 
 املرور يف به واملبدوُ  ،ووعمٍر بزيٍد مررُتا تقول أن جيوز، قال سيبويها " (51)اممع

، واحدة حالة يف عليهما وقع املروُر يكون أن وجيوز، زيدًا يكون أن وجيوز، وعمٌر
 ٍّ من ، غري أنها ى إذا مل ُتدرف إ  أ(54)فالواو جتمع هذه األشيا  على هذه املعاني"

هذه املعاني، وانتفت معها القرائن احملدِّدة هلذا املعنى أو ذاك ى تدري املعية فيها 
 .(55)راجحة، والرتتيب كاري ا، وعكسه قليال، كما يرى ابن مالك

وإذا كان هذا هو حال الواو يف األحل، فإن من النحاة من ذهب إ  أنها قد 
تنوب فيه عن غريها من حروف  خترج عن هذا األحل الداللي إ  استعمال آخر

، والفا . وهذا هو موضوع حديانا يف هذا املبحث  (العطف، خاحة حريف العطف )أو
حيث نتعرض لدراسة هذا النوع من التحول يف داللة الواو، ومدى ححة جميئها نائبة 

 ينيا اآلت يف املعنى عن هذين احلرفني، ومدى مبوته يف النص القرآني، وذلك يف إطار املطلبني

  :)يف نيابة الواو عن )أو 

ذهب مجاعة من النحاة إ  أن الواو قد خترج عن معناها األحلي يف االستعمال 
ى وهو الداللة على مطلق اممع ى إ  مجلة من االستعماالت األخرى  أشهرهاا أن 

 ا  (52)، وذلك يف مالمة مواضع(تستعمل مبعنى حرف العطف )أو
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  إذ (57)التقسيم، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك أحدهاا أن تكون مبعناها يف
تقولا الكلمة اسم وفعل وحرف، كما تقولا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، واحتج 

 على ذلك بنحو قول الشاعرا 
 َأنَّىىىُه ُمىوَنْعلىىى َمْوالنىىىا وَنْنُدىىىُر

 
 (51)وجىىاِرُم عليىىِه جمىرومٌ ىىى  النَّىاسِ  كمىىاىى   

  ألنه ال ميكن أن جيتمع يف املو  ()أو يف البيت أن الواو فيه مبعنى فالظاهر 
 معناها على ذلك يف أنهاوالدواب ولها "أما عن اعرتاض ابن هشام بقالوحفان مع ا، 

، فرمبا ينطبق على قولناا (59)"امنس حتت الدخول يف جمتمعٌة األنواع إذ  األحلي
م متجه ا أو الكلمة اسم وفعل وحرف، أما على البيت فال حيسن، إال إذا كان التقسي

  وذلك على تقديرا بعضهم جمروم عليه وبعضهم جارم، (مندرًفا إ  كلمة )الناس
 . (22)وهو ما ال يتناسب ى يف رأيي ى مع سياق الكالم واملعنى املراد يف البيت

، وزعم (28)والاانيا أن تكون مبعناها يف اإلباحة، وهذا ما ذهب إليه الزخمشر 
ن سريين، ويراد بها طلب جمالسة أحدهما  ألنه لو أنه قد يقالا جالس احلسن واب

ويرى أنه ألجل هذا قد قيل " تلك  (،20)ممتااًل كانل منهما اواحد  أو امجيع جالسهما 

البقرةا  چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   ىب  يب  جت   حت   ختمت  ٹ چ عشرة كاملة " بعد قوله 
   منع ا لتوهم إرادة اإلباحة. ١٩١

يف التخيري، وقد استدل بعضهم على هذا املسلك والاالثا أن تكون مبعناها 
 بقول الشاعرا 

 َوالُبَكا الدَّْبَر َلَها فماْخَتْر َنَأْت َقاُلوا
 

 (21)ِلَغِليِلىىي نإذ َأْشىىَفى الُبَكىىا َفُقلىىُت 
وذلك من جهة أنه ال جيتمع الدرب مع البكا، ومن مم فالواو يف البيت قد  

رت نائبة عن )أو( يف هذا املعنى. وهذا ما جا ت دالة على التخيري ال اممع، وحا
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رفضه املخالفون وأجابوا عنه بأن األحل يف البيت هوا فاخرت هلا من الدرب والبكا، 
 العرب. مم حذف حرف امر، وهو كاري مطرد يف كالم  أ ا أحدهما، ومن جمموعهما،

حنويًّا  وبعيد ا عن هذا التأويل والتقدير واألخذ والرد فالاابت أن مثة مذهب ا
، قّل ذلك أو كار، وأن املعول (يرى أن الواو قد خترج عن أحلها وتستعمل مبعنى )أو

عليه يف كل هذا إمنا هو املعنى والقرائن املختلفة. فإذا جئنا إ  النص القرآني لنرى 
مدى حتّقق هذا املسلك فيه، ومدى استعماله له يف أساليبه املختلفة، فسوف جند أن 

ة متعددة قد ُحِملت فيها الواو ى لدى كاري من النحاة واملفسرين ى على مثة آياٍت كاري

ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ چ أنها مبعنى )أو(. ومن هذه اآليات ى على سبيل املاال ى قوله 

  حيث ٩٨البقرةا  چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
إ  أن املراد من هذه اآلية الكرمية ليس معنى  (24)ذهب بعض النحويني واملفسرين

اممع بني عداوة كل هؤال  مع ا، وإمنا املراد أن من عادى واحد ا ممن ُذِكر فإن اهلل 
عدو له  ألن عداوة أحد هؤال  ى فقط ى َحِريَّة أو كفيلة بكفر حاحبها وموجبة لعداوة 
اهلل له  كما أن معاداة أحدها والكفر به ى على ما أمجع علما  املسلمني ى هي معاداة 

، وليس املراد (، وهلذا كله ذهب بعضهم إ  أن الواو هنا مبعنى )أوللجميع وكفر بهم
بها معنى اممع أو تعلق احلكم باجملموع فقط، وإن كان آخرون قد ذهبوا إ  أنها على 
بابها وأحل وضعها من الداللة على اممع، وأن هذا املعنى السابق إمنا ُيعرف 

ک  ک  ک  ک  گ     ڑ  ڑ   ٹ چ  ونظري هذه اآلية قولهبالقرينة. 

  إذ الكفر بأحد هذه املذكورات ى أيض ا ى ١١١النسا ا  چگ   گ  گ    ڳ  ڳ
حقيق أو جدير بضالل حاحبه، كما الكفر بامميع متام ا، فاحلكم بالضالل يف اآلية ال 

 يتعلق باجملموع وحده، بل بالكفر بأ ٍّ من تلك املذكورات على حدة. 
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ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ  ومن هذا املسلك أيض ا قوله

  حيث ذهب كاري من العلما  إ  أن الواو يف هذه اآلية للتخيري ١النسا ا  چگ
، وليست للجمع، وأن املعنى تقديرها مانى أو مالث أو رباع  ألن بقا  (25)(مبعنى )أو

الواو على أحلها من الداللة على اممع يرتتب عليه جواز اممع بني أكار من أربع 
نسوة يف وقت واحد، وهو ما ال جيوز حبال ألحد من األمة، وإمنا كانت الزيادة على 
أربع نسوة من األمور اليت خيتص بها النيب حلى اهلل عليه وسلم، ال يشاركه فيها أحد. 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ٹ چ  فهي هنا مبعنى )أو( وتفيد التخيري، كما تفيده يف قوله

اجح لدى كاريين هنا أنها للتخيري مبعنى   إذ الر٤١سبأا  چې   ى  ى  ائ  ائ
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹ چ )أو(. وكما تفيد التفديل أو التقسيم، ال اممع، يف قوله 

 . ١فاطرا  چہ  ہ  ھ  ھھ  

وعلى هذا املسلك محلت الواو كذلك يف كاري من اآليات األخرى، ومنها قوله 
فا األعرا چڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ   ڳ    ڳ  ٹ چ 
ى هو إما  (22)  ألنه ملا كان املراد من اآلية ى كما ذكر بعض النحاة واملفسرين١١١

اإلهالك وإما الطبع على القلوب، ضعف أن تكون الواو على ظاهرها من الداللة 
على اممع  ألنه يستحيل أن جيتمع اإلهالك مع الطبع على القلب الذ  معناه أنه 

ال يتعظون وال ينزجرون. وهلذا عّقب أبو حيان ى بعد خيتم على قلوبهم فال ُيقمِبلون و
أن سرد عدد ا من التأويالت املختلفة ى بقولها " وهذه األقوال ال ميكن معها العطف 

 . (27)إال على تأويل أن تكون الواو مبعنى أو"

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ٹ چ  ومنها أيض ا قوله

ال ميكن أن جيتمع قتل    حيث ٥التوبةا  چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ى  املشركني مع أخذهم الذ  يعين األسر على سبيل االسرتقاق أو الفدا ، ولكن املراد

فالواو يف )وخذوهم( للتخيري  ،بينهما والتخيري القتل بدل األسر جوازواهلل أعلم ى 
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ہ  ھ  ھ   ہ  ہٹ چ  مبعنى )أو(. وهي كذلك مبعنى )أو( يف قوله

  ١١التوبةا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
ألنه إذا حدل أحد هذين الفعلني اللذين هماا نكث اإلميان، والطعن يف الدين، كان 

 .(21)حدول أحدهما موجبا لقتال هؤال ، دون مداحلة أو عهد أو هدنة

ودفع ا ملا قد يتوهم من املنافاة بني امزم بالكفر من جهة والشك من جهة 
 چۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ڻ  ۀٹ چ  أخرى يف قوله

، أ ا أن أحد (،  ذهب بعض املفسرين إ  أن الواو يف اآلية مبعنى )أو٩إبراهيما 
األمرين الزم، واملعنىا أنا كفرنا جزم ا ويقين ا مبا أرسلتم به، فإن مل جنزم ونتيقن فال 

ڳ  ٹ چ  . وكذلك احلال يف قوله(29)أقل من أن نكون شاّكني مرتابني فيه

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

بعض العلما  واملفسرين أن اإلخبار بأنهم إخواٌن ومواٍل    حيث يرى٥األحزابا 
كناية عن اإلرشاد إ  دعوتهم بأحد هذين الوجهني، ومن مم فالواو للتخيري مبعنى 

م إن شئتم بإخوان، وإن شئتم ، وتقدير املعنى املرادا فإن مل تعلموا آبا هم فادعوه()أو
 .  (72)ادعوهم موالي، إن كانوا كذلك، وهذا من باب التوسعة على الناس

 :يف نيابة الواو عن الفاء  

من االستعماالت األخرى كذلك اليت أمبتها بعض النحاة للواو أنها قد جتي  
قلتا  ، فإذا(78)مبعنى الفا  يف إفادة التعقيب والتسبب، سوا  يف اخلرب أو الطلب

أعطيته وشكر، فإن مال هذا الرتكيب حيتمل أن يكون املراد منه هو جمرد اإلخبار عما 
حدل ووقع فقط، ومن مم تكون حينئذ الواو على بابها وأحلها من الداللة على 
مطلق اممع، كما حيتمل أيض ا أن يكون املراد منه هو الداللة على التعقيب والتسبب، 

 ئبة عن الفا  ومبنزلتها. وعليه تكون الواو فيه نا
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واملتتبع آليات القرآن الكريم الناظر يف أساليبه جيد أن هلذا املسلك يف استعمال 
الواو مبعنى الفا  ونيابتها عنها حد ى يف كاري من تراكيبه واستعماالته، سوا  بعد اخلرب 

 مواضع أو الطلب باالستفهام أو بغريه  حيث محل كاري من النحاة واملفسرين الواو يف
كارية من القرآن على أنها مبعنى الفا  لسبب من املعنى. فمن وقوعها بهذا املعنى بعد 

حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  ٹ چ  ى قوله(70)الطلب بالتمين ى يف رأ  بعضهم

)نكذب( و)نكون( بأن مضمرة يف  ، بندب كل من١١األنعاما  چمص  جض  حض
من اممع واملعية ُيْدِخل األمور الاالمة يف القرا ة املشهورة  إذ بقا  الواو على معناها 

التمين، وهذا ما استبعده بعضهم  ألن التمين يتعلق باملستحيل وهو الرد والعودة إ  
الدنيا، أما عدم التكذيب واإلميان فليس مما يستحيل وال يندرج حتت التمين، وإمنا 

هنا مبنزلة الفا ، كما  كالهما مرتتب أو نتيجة للرد بعد العلم باحلق، ومن مم فالواو
، ومما يؤيد ذلك ٥٨الزمرا  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ چ  يف قوله

 .(71)الواو " بالفا  مندوب ا يف موضع ال ُنَكذَِّبويقويه قرا ة ابن مسعود وابن أبي إسحاقا " َف

ک  ٹ چ باالستفهام قوله ومن محمِلها على هذا املعنى أيض ا بعد الطلب

  ١١١األعرافا  چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ   گ
)ويذرك( يتخرج على أحد وجهني  أحدهماا أنه مندوب  إذ الندب يف املضارع

 (74)بى)أن( مضمرة على أنه جواب االستفهام، وحينئذ تكون الواو ى كما يرى بعضهم
ى نائبة عن الفا  ومبنزلتها، على إرادة التعقيب والتسبب، والاانيا أنه معطوف على 

، أ  ليفسدوا وليذرك. وإذا كان املقدود هو ترّتب ترك موسى لفرعون (سدوا)ليف
 وآهلته ى يف ظنهم ى على ترك فرعون له، كان األول أقرب وأرجح. 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  قولهأما وقوعها مبعنى الفا  بعد اخلرب، فمنه 

  حيث يرى بعض النحاة واملفسرين أن ١٥البقرةا  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  
  إذ املعطوف بها هو املتأخر يف الزمان، وهو املعنى الكاري (75)الواو هنا مبعنى الفا 

الغالب فيها، والدليل على أنها مبعنى الفا  هنا ما جا  يف سورة األعراف من قوله 
األعرافا  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ ٹ چ 

ٹ البقرة بالفا  أيض ا من قوله  ، مع أن القضية واحدة، وكذلك ما جا  يف سورة١٩

 . ٥٨البقرةا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ چ  قولهومنه يف اخلرب أيض ا 

، فمن النحاة والبالغيني من يرى أن الواو ١٥النملا  چڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ
مقام الفا ، فهو كقولكا أعطيته  يف قوله تعا  )وقاال( مبعنى الفا   ألن هذا املقام

ا كقولك، الواو دون الفا  موضع هذا أليسا قلت فإنفشكر، قال الزخمشر ا " 
 قااله ما بأن إشعاٌر بالواو هَفطمَع ولكنَّ، بلىا قلت ؟فدرب هومنعُت، فشكر هأعطيُت
 عليه عطف مم ذلك فأضمر، مواجبه من وشيٌ  العلِم إيتاُ  فيهما َثَدأْح ما بعُض

فاملعنى إذن على إرادة التعقيب والتسبب، والتقديرا ولقد آتيناهما ، (72)" لتحميَدا
علم ا، فعمال به وعّلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة، وقاال احلمد هلل. ويؤيد هذا 
الوجه أن الشكر باللسان إمنا حيسن إذا كان مسبوًقا بعمل القلب، وهو العزم على 

 .(77)ر ، وهو االشتغال بالطاعاتفعل الطاعة، وبعمل اموا
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 (نيابة الفاء عن حريف العطف الواو و)ثم 

من معاني فا  العطف الاابتة هلا بأحل الوضع ى عند مجهور النحاة ى الرتتيب 
والتعقيب والسببية، أما الرتتيب والتعقيب فالزمان ال يفارقانها، وأما السببية فغالبة 

. واملقدود بالرتتيبا تأخر (71)أو املفرد الدفةوكارية فيها إذا كانت عاطفة للجملة 
املعطوف عن املعطوف عليه، سوا  يف املعنى والزمن أو يف اللفظ والذكر، فالرتتيب 
نوعان معنو  وذكر . أما التعقيب فاملراد بها وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه 

السببية  باتدال وبال مهلة، وهو يف كل شي  ى كما يقول النحاة ى حبسبه. وأما
فمعناهاا أن يكون املعطوف سبب ا يف املعطوف عليه، وهلذا املعنى استعريت للربط يف 
جواب الشرط. هذا هو املطرد الشائع يف استعمال الفا  عند عامة النحاة واللغويني، 
بيد أن من النحاة واملفسرين من نسب إليها ى كما سيأتي ى معاني أخرى ليست هلا يف 

ي  فيها نائبة عن غريها من حروف العطف، وكان من أشهر ما قيل األحل، وإمنا جت
، وهذا ما نتناوله بالدراسة واملناقشة لبيان ما له (أنها تنوب عنه حرفانا الواو، و)مم

 من حدى يف ضو  النص القرآني، وذلك يف املبحاني اآلتينيا 

   :يف نيابة الفاء عن الواو 

ى إ  أن الفا  قد جتي  ملطلق  ذهب الكوفيون ى ووافقهم بعض البدريني
اممع، كالواو متام ا، فال تفيد ترتيب ا وال تعقيب ا، وقّيد ذلك امرمي باألماكن واملطر 

، حنو قوهلما عفا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان عفا هما (79)على وجه اخلدوص
. يف وقٍت واحد، ونزل املطر مبكان كذا فمكان كذا، وإن كان نزوله يف وقت واحد

 واستدلوا على ذلك مبا ورد من حنو قول الشاعرا 
 ِقَفا َنْبِك ِمْن ِذكمَرى َحِبيٍب ومنىزلِ 

 
 (12)ِبِسىىقمِط اللِّىىَوى بىىنَي الىىدَُّخول َفَحْوَمىىلِ  
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فالفا  يف )فحومل( يف موضع الواو  ألن البينّية ى كما تقدم ى تقتضي العطف 
و لفسد املعنى  ألنه ال يريُد أن يديَِّره بالواو، قال بعضهما " ولوال أن الفا  مبعنى الوا

 . (18)بني الدَُّخول أواًل، مم بني َحْوَمل، وهذا يف الشعر كاري "

ورفض املانعون هذا الشاهد وأمااله وتأولوا كل ما ظاهره جمي  الفا  مبعنى 
الواو  منع ا للخلط والتداخل بني احلروف، فأجابوا عن هذا الشاهد السابق بأن يف 

 حذًفا، والتقديرا بني مواضع الدخول فمواضع حومل. البيت 

وعلى هذا النحو جرى السجال بني املؤيدين واملانعني حول هذا املسلك يف 
الفا  يف كاري من اآليات القرآنية الكرمية، ومن هذه اآليات ى على سبيل املاال ى قوله 

ه ملا كان   ألن٤األعرافا  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ     ٹ چ 
البأس سابًقا يف الوجود على اإلهالك، واقع ا قبله، وهو يف اآلية مؤخر عنه، ذهب 

ى إ  جواز أن تكون الفا  يف اآلية ملطلق اممع  (10)بعض النحاة ى ومنهم الفرا 
املعنى على تقديرا أهلكناها وجا ها بأسنا. وأجاب  وأن ،كالواو، فال تفيد الرتتيب

منها أن اآلية على تقدير وذوف، واملعنىا وكم من (ا 11)دة أجوبةاملانعون عن ذلك بع
قرية أردنا إهالكها فجا ها بأسنا، وعليه فالفا  على بابها من الداللة على الرتتيب 
املعنو   إذ جمي  البأس تاٍل إلرادة اإلهالك. ومنها أن الفا  يف اآلية للرتتيب الذكر  

ڻ   ڻ  ٹ چ  هو يف املعنى، كما يف قولهالذ  منه عطُف مفدٍل على جممٍل، هو 

 ، وهذا مما تنفرد به الفا . ١١ - ١٥الواقعةا  چڻ     ۀ  ۀ   ہ 

، واملقدود ى على ٨النجما  چڄ  ڄ  ڄٹ چومن هذه اآليات أيض ا قوله 
أحد الوجوه ى جربيل عليه السالم، فقد ذهب بعض النحاة واملفسرين إ  أن الفا  يف 

، والتقديرا مم دنا وتد   إذ التدلِّي، (14)و  ألنها ال تفيد الرتتيب)فتد ( مبعنى الوا
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وهو النزول، سابق على الد ُنّو، سبٌب له، والدنّو، وهو القرب، تاٍل للتدلِّي ناتٌج عنه. 
إ  أنه مّلا كان معنى الفعلني واحد ا، أو كالواحد، جاز  كما ذهب الفرا  يف توجيه ذلك

، فيقالا دنا فقُرب، وَقُرب فدنا، كما يقالا شتمين فأسا ، (15)رتقديم أيِّهما على اآلخ
  ألن اإلسا ة والشتم شي  واحد، فدخول الفا  هنا ى إذن ى ليس يفشَتَمِن وأسا 
لالفرتاق، بل قد تكون الفا  مبعنى الواو. وإذا كان من املقرر لدى النحاة أن  موجب ا

ل على كون الفا  هنا مبعنى عطف املرادف هو من خدائص الواو، ففي هذا دلي
 الواو. 

ومن اآليات األخرى اليت ميكن أن ُتْحَمل فيها الفا  على أنها مبعنى الواو قوله 

 چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئ  ېئ     ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  یٹ چ 

  ألنه إذا ما محلنا الضحك يف هذه اآلية على حقيقته املعروفة املتبادرة ١١ - ١١هودا 
، أو على أنه مبعنى التعجب من هذه البشرى لكرب سنها وسن زوجها  إ  الذهن

، فإن الفا  يف (12)بدليل اآلية التالية، على ما ذكر مجهور اللغويني واملفسرين
)فبشرناها( سوف ال تفيد ترتيب ا وال تعقيب ا  ألن األحل أن الضحك على كال املعنيني 

تقدمة يف املعنى على الضحك بهذين السابقني مرتتب على البشارة، وأن البشارة م
أما إذا محلنا الفعل )ضحكت( على أن معناها حاضت، كما يرى بعض  .(17)املفهومني

العلما   إذ الضحك من أمسا  احليض، فالفا  على بابها من الداللة الرتتيب 
والسببية. والتوجيه األول عند  هو األقرب واألرجح  بدليل تقدم البشارة وتأخر 

والدّك على الوجه املعطوفني بالفا  من الدالة على الرتتيب والتعقيب يف  اإلقبال

ی  ی  یی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  ٹ چ  قوله

 مع أن القدة يف السورتني واحدة. ، ١٩ - ١٨الذارياتا  چجت  حت
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  :)يف نيابة الفاء عن )ثم 

أن الفا  قد تقع موقع  ى إ (11)كذلك ذهب مجاعة من النحاة ى منهم ابن مالك
)مم( فتكون للمهلة، ال االتدال والتعقيب، واستدلوا على ذلك بعدد من الشواهد، 

 منها قول الشاعرا   
 إذا ِمْسىىَمٌع َأْعَطْتىىَك يوم ىىا َيِميُنىىهُ  

 
 (19)َفُعىىْدَت غىىد ا عىىاَدْت عليىىك ِشىىماُلَها    

لى املهلة والرتاخي فالفا  يف هذا البيت ال تفيد االتدال والتعقيب، وإمنا تدل ع 
 بني املعطوف واملعطوف عليه. 

ويف القرآن الكريم آيات عدة قد محلت فيها الفا  على أنها مبعنى )مم( يف 
الداللة على املهلة والرتاخي عند كاري من النحاة واملفسرين، ومن هذه اآليات قوله 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ٹ چ 

، فالفا ات الاالث يف )فخلقنا العلقة( ١٤ؤمنونا امل چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ 
ى مبعنى (92)ويف )فخلقنا املضغة( ويف )فكسونا( ى يف رأ  كاري من النحاة واملفسرين

والدليل على ذلك  )مم( يف الداللة على املهلة والرتاخي  وذلك لرتاخي معطوفاتها 

ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ ٹ چ  العطف بى)مم( يف مجيع مراحل خلق اإلنسان يف قوله

، وكذلك يف قوله ٥احلجا  چڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ چ 

 . ١١غافرا  چٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  

ٹ  ومن املواضع األخرى كذلك اليت قيل فيها مبجي  الفا  مبعنى )مم( قوله

 چۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ائ  ۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉچ 
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  إذ يرى ابن مالك أن الفا  يف )فتدبح( مبعنى )مم( يف الداللة على ١١احلجا 
اخضرار األرض ال يتدل مباشرة بإنزال املا  وال يعقبه، وإمنا    وذلك ألن(98)املهلة

وقد حاول الرافضون هلذا املسلك يف حيتاج ذلك أو يستلزم فرتة طويلة من الزمن. 
الفا  تأويل اآلية مبا ال خيرج الفا  فيها عن بابها من الداللة على الرتتيب والتعقيب، 

أن )فتدبح( معطوف على مجلة وذوفة، فأجابوا عنها بعدد من الوجوها منها 
والتقديرا أنبتنا به، فطال النبت، فتدبح. ومنها أن الفا  يف اآلية للسببية، وفا  السببية ال تستلزم 

 شي  حبسبه.  أو أنها على بابها من التعقيب، بيد أن التعقيب إمنا يكون يف كلالتعقيب، 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭٹ چ  ونظري هذه اآلية السابقة قوله

  حيث يرى بعض النحاة أن الفا  يف )فجعله( مبعنى )مم( ونائبة ٥ - ٤األعلىا 
من شدة اليبس ى    وذلك من جهة أن جْعَل املرعى غاا  أحوى ى أ ا أسود(90)عنها

ال يعقب اإلخراج مباشرة، وإمنا يستلزم ذلك مدة زمنية طويلة. وإذا كان بعضهم 
حيمل هذه اآلية أيض ا على العطف على مجلة وذوفة، تقديرهاا فمضت مدة فجعله 

 ى يف موضع آخر ىاٹ غاا ، فإن التوجيه األول يف رأيي هو األرجح  بدليل قوله 

ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  خت    مت    ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئچ

  إذ جا  العطف بالفا  أواًل يف ١١الزمرا  چيثحج ىت  يت  جث  مث   ىث
  ملا كان جريان املا  يف الينابيع متدال بإنزال املا  ومعاقب ا له مباشرة بال ()فسلكه

مهلة، مم عدل النص القرآني عن ذلك فعطف بى)مم( فيما تال ذلك من مراحل خلق 
 لنبات وتطوره  ملا كانت هذه املراحل تفدل بينها فرتات زمنية متباعدة. ا

وقد يكون الداعي إ  استعمال الفا  بداًل من )مم( يف اآلية السابقة ى كما ذكر 
، القدرية املدة تشبهإمنا  لألشيا  احلياة نضارة مدة أن إ  إِلشارةى هو ا  (91)ابن عاشور

 حكم فيه حيدل ما لعطف املوضوع احلرُف( غاا  جعلهمجلة ) لعطف فاستعري
 قوله قبيل من ذلك ويكون ،عليه املعطوف حدول زمن من قريب زمن بعَد املعطوف
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ   ۉ  ې  ې  ې  ې

  .١٤يونسا  چۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ

 ( عن حريف العطف الواو والفاءنيابة )ثم 

يرى مجهور النحاة أن املعنى الذ  تستعمل فيه )مم( العاطفة بأحل وضعها 
اللغو  هو الرتتيب مبهلة، أ ا الرتتيب مع الرتاخي، واإليذان بأن الااني إمنا جيي  
بعد األول مبهلة. وأما ما أوهم خالف ذلك أو ما جا  يف ظاهره من الندوص على 

ا املعنى، فإمنا ُيَتأوَّل ليتناسب مع هذه الداللة املبنية على الكاري الشائع يف خالف هذ
. وإذا كان هذا هو مذهب اممهور، فإن من النحاة ى على ما (94)استعمال هذا احلرف

سيأتي ى َمْن خالف هذا املذهب ونسب إ  الفا  من املعاني ما خيالف هذه الداللة 
فديحة، ورد لديهم وحح عن العرب من ندوص لغوية املشهورة  وذلك بنا  على ما 

وكان من أهم هذه املعاني املنسوبة إ  الفا  معنيانا أحدهما أن تكون مبعنى الواو، فال تفيد 
ترتيب ا، والاانيا أن تكون مبعنى الفا ، فال تفيد مهلة وال تراخي ا. وهذا ما نتناوله هنا بالدراسة 

 املطلبني اآلتينيا  الكريم، ويف إطار هذين واملناقشة يف ضو  النص القرآني

  :يف نيابة )ثم( عن الواو 

ذهب بعض النحاة إ  أن )مم( قد تستعمل مبعنى الواو، فال تفيد الرتتيب وال     
. (95)يلزمها هذا املعنى، خاحة يف عطف اممل، وإمنا تكون فقط ملطلق اممع كالواو

مال )مم( بعدد من الشواهد الشعرية، وقد استدل هؤال  على هذا املسلك يف استع
 منها قول الشاعرا 

 إنَّ َمىىىْن سىىىاَد ُمىىىمَّ سىىىاَد أُبىىىوهُ 
 

 (92)ممَّ َقىْد سىاَد قبىَل ذلىَك َجىد هُ      
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 وكذلك قول اآلخرا 
 سىىىَألمُت َرِبيعىىىَة َمىىىْن َخْيُرهىىىىا   

 
 (97)؟فقالىىْتا ِلَمىىْه ؟أب ىىا ُمىىمَّ أمًّىىا  

 
 ال تدل على الرتتيب وتأخر ما فمن الواضح أن )مم( يف كال البيتني السابقني

بعدها عما قبلها، أقله على الرتتيب املعنو  يف احلكم والزمن. بيد أن الرافضني هلذا 
املسلك قد محلوا )مم( يف مال هذا االستعمال على أنها لرتتيب اإلخبار ال احلكم 

ك والزمن، وأنه يقالا بلغين ما حنعت اليوم مم ما حنعت أمس أعجب، أ ا مم أخرب
. وبعيد ا عن التأويل (91)أن الذ  حنعته أمس أعجب، كما محلوها على غري ذلك
 والتقدير فإن الظاهر القريب أن )مم( يف البيتني مبعنى الواو. 

ومل يقتدر أححاب هذا املذهب يف االستدالل على مذهبهم هذا على الشعر 
 كاري من اآليات اليت فقط، وإمنا قد امتد ذلك إ  القرآن الكريم أيض ا، فاستندوا إ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  محلوا )مم( فيها على أنها مبعنى الواو، ومن هذه اآليات قوله

  ألنه ملا كان خلق بين آدم متأخر ا يف الواقع عن ١الزمرا  چٻ   ٻ  پ  پ  پ
خلق زوجته حوا ، لزم أن تكون )مم( يف اآلية مبعنى الواو، وأال تفيد الرتتيب  

ڦ  ڄ  ڄ   ٹ چ  ي  العطف بالواو بدال من )مم( يف قولهوالدليل على ذلك جم

، واملوضوع واحد. ١٨٩األعرافا  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ا أشهرها ى كما (99)لكن املانعني هلذا املسلك قد أجابوا عن ذلك جبملة من الوجوه

 املنزلة.  سبق ىا أن )مم( يف اآلية لرتتيب اإلخبار ال احلكم والوجود، أو أنها للرتتيب يف

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ ومنه قوله 

  ألنه ملا كان نزول التوراة على موسى 854 - 851األنعاما  چگ  گ  گ     گ
عليه السالم سابقا لنزول القرآن على ومد حلى اهلل عليه وسلم، قيل بأن )مم( يف 
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ورفض ذلك آخرون  اآلية جا ت نائبة عن الواو، واملعنىا وآتينا موسى الكتاب.
وتأولوا اآلية على أكار من وجه، فقيلا إنها على تقديرا مم كنا قد آتينا موسى 
الكتاب قبل إنزالنا القرآن على ومد، وقيلا إنها على تقدير العطف على الفعل 
)أتل( املتقدم، واملعنىا قل تعاَلوا أتُل ما حرم ربكم عليكم، مم أتُل ما آتينا موسى، 

)مم( للرتتيب اإلخبار  املستدِعي لتأخ ر الااني عن األول باعتبار أن  كما قيلا إن
، ولعله (822)األلفاظ املنقضية تنزل منزلة البعيد، أو باعتبار توسط مجلة " لعلكم تتقون

 ال خيفى ما يف هذا القول األخري من التكلف واالفتعال. 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ چ  ومن هذه اآليات أيض ا قوله

  وذلك تبع ا للرأ  القائل بأن اخللق والتدوير إمنا 88األعرافا  چې ې
يندرفان إ  ذرية آدم عليه السالم، ال إ  آدم نفسه، فهو خطاب عام مميع بين آدم، 
وهذا هو الظاهر القريب. بيد أنه يرتتب ى على هذا الوجه ى إشكال يف العطف بى)مم( 

الئكة بالسجود آلدم قبل خلق بنيه وذريته، وهو الاانية  ألن املو  عز وجل قد أمر امل
ما يتعارض مع داللة )مم( الوضعية على الرتتيب، ومن هنا ذهب بعض العلما  إ  
القول بأن )مم( الاانية مبعنى الواو، فال تفيد الرتتيب، يف حني أجاب آخرون عن هذا 

الزمان. وأما من اإلشكال بأن )مم( الاانية هي للرتتيب يف اإلخبار ال يف احلكم و
على بابها من الداللة على الرتتيب يف احلكم والزمان فقد تأول اخلطاب  ذهب إ  أنها

يف الفعلني )خلقناكم( و)حورناكم( ومحله على أكار من وجه  وذلك حتى يتناسب 
 .(828)مع الداللة الوضعية هلذا احلرف، وال خيرجه عن بابه

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ چ  وكذلك محلت )مم( يف قوله

، على أنها مبعنى الواو  أ ا واهلل شاهد على تكذيبهم وعنادهم  ألن ٤١يونسا 
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شهادة اهلل تعا  غري حادمة  إذ يستحيل عليه جل شأنه أن يكون شاهد ا بعد أْن مل يكن 
كذلك، هذا وقد تأوهلا كاريون على أنها لرتتيب اإلخبار، أو أنها للرتتيب يف الرتبة 

ة، أو أنها من قبيل إقامة العلة مقام املعلول  إذ التقديرا مم نعذبهم ألن اهلل واملنزل
 . (820)شهيد على ما يفعلون

  على ١هودا  چھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ٹ چ  كما محلت أيضا يف قوله
قائمة مقام الواو، وأن املعنى على تقديرا وتوبوا إليه. وهذا ما ذهب إليه بعض  أنها

  وذلك استناد ا إ  أن االستغفار والتوبة إمنا هما مبعنى واحد، (821)ينالنحاة واملفسر
فاالستغفار هو التوبة، والتوبة هي االستغفار. أما املانعون فبعضهم تأول اآلية على أن 
املراد باالستغفار يف اآليةا التوبة عما وقع ومضى من الذنوب، وأن املراد بالتوبةا 

ال واالستقبال، يف حني ذهب بعضهم اآلخر إ  االستغفار عما يقع منها يف احل
التفريق بني التوبة واالستغفار، بأن االستغفارا هو ترك املعدية وطلب الغفران، 
والتوبةا هي الرجوع إ  الطاعة والندم على الذنب مع العزم على عدم الَعْود، ومثة 

 غفرة. َبْوٌن بعيد بني انقطاع العبد إ  اهلل تعا  بالكلية وطلب امل

طها  چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ومن ذلك أيض ا قوله
  ألن اهلداية ملا كانت سابقة على ما تقدم ذكره يف هذه اآلية، ذهب بعض العلما   ٨١

إ  أنها مبعنى الواو. يف حني أن بعضهم قد تأوهلا على أن املعنى تقديرها مم دام على 
واإلميان والعمل الداحل، ومل ينكث، كما تأوهلا  اهلداية ومبت على ما ذكر من التوبة

آخرون على أن )مم( للرتتيب يف الرتبة واملنزلة ال احلكم والزمن، وأنها قد استعريت 
 يف الوقتني بني للتباين كانت كما ،للداللة على التباين بني الشيئني يف املنزلة

ې   ې    ې  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ   ې  ٹ چ  . ونظري هذه اآلية قوله(824)احلدوث
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  ألنه ملا كان اإلميان هو السابق على ما ذكر من العتق والددقة ١١البلدا  چى
ا أ ، الواو مبعنى( يف اآلية مم) نبأ قيلاملتقدمني، وأنه ال يابت عمل حاحل إال به، 

. ومل يرتض اممهور هذا منواآ الذين من املسغبة يف مِعطموامُل الرقبة قِتْعامُل هذا وكان
وتأولوا اآلية مبا ال ُيخِرج )مم( عن بابها وما وضعت له يف األحل، فذهب الوجه 

بعضهم إ  أن املرادا مم داَوَم على اإلميان، وذهب آخرون إ  أن )مم( للرتاخي يف 
الرتبة والتباعد يف املنزلة والفضيلة بني اإلميان من جهة، والعتق والددقة من جهة 

 . (825)وبينهماعن فك الرقبة واإلطعام، بل ال نسبة بينه بعيد املنزلة أخرى  ألن اإلميان 

وعلى هذا النحو دار اخلالف بني العلما  حول معنى )مم( يف كاري من اآليات 
األخرى، واليت مل يكن ليسعنا يف هذا املقام أن نتناوهلا مجيع ا بالدراسة، ومن هذه 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ٹ چ  اآليات قوله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ڌڌ   ڎ  ڎ  

 - ١٩٨البقرةا  چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ چ  . وقوله١٩٩

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ٹ چ  ، وقوله٥٤األعرافا  چک  گ

ٹ  ، وقوله٩ - ١ا السجدة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    ۋ   ۋۅ  

 إ  غري ذلك.  ،89 - 81القيامةا  چيئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت      چ 

 يف نيابة )ثم( عن الفاء 

من االستعماالت األخرى كذلك اليت رحدها بعض النحاة حلرف العطف 
ها )مم( ى أنها فد ترد مبعنى الفا ، فال تفيد االرتاخي بني املتعاطفني، وإمنا يكون ما بعد
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متدال مبا قبلها مباشرة بال مهلة أو تراخ، بدليل ما يقال من حنوا أعجبين ما حنعَت 
اليوَم مم ما حنعَت أمِس أعجُب  ألن مم يف هذا القول لرتتيب اإلخبار، وال تراخي 

. وقد (822)أو مهلة بني اإلخبارين، وهذا رأ  الفرا  ووافقه ابن مالك ومجاعة آخرون
 عدد من الشواهد، لعل من أشهرها قول الشاعرا استدل هؤال  على ذلك ب

 كَهىىىزِّ الر َدْيِنىىىيِّ حتىىىَت الَعجىىىاجِ 
 

 (827)َجىىىَرى يف األنابيىىىِب مىىىم اْضىىىَطرْب  
أ ا فاضطرب  إذ اهلز متى جرى يف أنابيب الرمح يعقبه االضطراب وال  

 يرتاخى عنه. قال ابن مالكا " فام هنا واقعة موقع الفا  اليت يعطف بها مفدل على
جممل  ألن جريان اهلز يف األنابيب هو اضطراب املهزوز، لكن يف االضطراب تفديل، 

، كما علق ابن هشام أيض ا على هذا البيت قائالا " والظاهر أن مم (821)ويف اهلز إمجال "
 .  (829)فيه واقعة موقع الفا  "

أما عن هذا املسلك اللغو  يف القرآن الكريم فيمكن تلّمسه يف بعض اآليات، 
ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ٹ چ  ومنها ى على سبيل املاال ى  قوله

  ألنه إذا ساغ العطف بى)مم( مع املوت واإلحيا   لكونهما ٤١الروما  چەئ
مرتاخيني يف الوجود عن اخللق، فال مسوغ له مع الرزق  ألنه على خالف ذلك  إذ 

رتن به بال مهلة، وعلى هو متدل باخللق مباشرة يف الوجود، معاقٌب له بال تراخ، مق
هذا تكون )مم( األو  قائمة مقام الفا  ونائبة عنها. أما عن وجه إياار )مم( 

ة مراعاة حال الرزق وطبيعإ  واستعماهلا هنا يف موضع الفا ، فرمبا يرجع ى يف رأيي ى 
موزَّع ا على عمر اإلنسان، مقسَّم ا وجوده ونزوله  وذلك من جهة أنه مّلا كان ينزل 

لى فرتات حياته املختلفة، فيوجد متفّرقا منّجم ا، ال دفعة واحدة ى كان بعَضه معاِقب ا ع
ومعظم أمره  غالب حاله التأخر،وكان متداًل، وبعضه اآلخر مرتاخي ا متأخر ا، 

دم االتدال املباشر باخللق، فلما كان احلال فيه هكذا روعي فيه هذه وعالرتاخي 
 (. مموجي  يف التعبري مبا يناسبها، وهو ) دم االتدال،من الرتاخي وعاحلال الغالبة 
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ڈ  ڈ  ژ  ٹ چ  وقد جعل ابن مالك من هذا املسلك أيض ا قوله

  وذلك بنا  على ١٥٤ - ١٥١األنعاما  چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
أنها يف هذه اآلية ى وفقا لرأيه وملا يراه كاريون ى للرتتيب يف اإلخبار، ال يف احلكم 

لرتتيب يف اإلخبار ال تراخي فيه وال مهلة، وإمنا هي أخبار متدلة من والوجود، وا
 حيث الذكر واحلديث فقط. 

وعلى هذا فإن معظم اآليات السابقة اليت تأوهلا كاري من النحاة واملفسرين على 
أن )مم( فيها للرتتيب يف اإلخبار والذكر، ميكن محلها كذلك على أن )مم( فيها مبعنى 

منطلق أنه ال تراخي وال مهلة يف ترتيب اإلخبار والذكر، قال  الفا   وذلك من
الرضيا " وقد جتي  مم جملرد الرتتيب يف الذكر والتدرج يف َدرج االرتقا ، وِذكمر ما هو 

 . (882)األو  مم األو ، من دون اعتبار الرتاخي والُبعد بني تلك الدرج " 
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 اةمة اخل

 توحلت إليها هذه الدراسة، ومن أهم ميكننا أن نرحد عدد ا من النتائج اليت
 هذه النتائج ما يليا 

ى أن ظاهرة التناوب بني حروف العطف هي حقيقة لغوية مابتة، قد نص عليها 8
ونقلها كاري من أئمة اللغة والنحو، وإذا كان األمر كذلك وأنها قد مبتت وُرِويت 

حليل النحو   ملا عن السلف، فال جيوز ابتدا  استبعادها والعدول عنها يف الت
يرتتب على ذلك من تأويل ال يتناسب يف ى كاري من األحوال ى مع املعنى املراد، 
ومن تكلف يف التوجيه ال خيلو من ضعف، ومن إنكار ملسلك لغو  قد مبت 
وروده عن العرب بنص كاري من األئمة، وإن قل استعماله  ألنه إذا ما ساغ 

 ربر لرفضه والعدول عنه مبا يبعد. الشي  يف اللغة وقبله املعنى فال م

ى أن التناوب يف املعنى بني حروف العطف هو مسلك لغو  قد أيدته كاري من 0
الندوص اللغوية الفديحة املختلفة، فلم يقتدر فقط على الشعر الذ  ميكن أن 
حتمل فيه الظاهرة على أنها مسلك شعر  خاص ى أ ا من قبيل ما يطلق عليه " 

" كما ذهب إ  ذلك اممهور ى وإمنا قد وردت كذلك يف  الضرورة الشعرية
االستعمال القرآني ولو من وجه، أو على رأ  بعض العلما ، وهو ما حاول 

 البحث أن يربزه ويعرض لبعض جوانبه ومواضعه املختلفة. 

أن ورود هذه الظاهرة يف القرآن الكريم قد برز يف عدد من حروف العطف،  ى 1
الواو، وأو، والفا ، ومم. وقد بان من خالل البحث أن الواو  أهمها أربعة، وهيا

قد استعملت يف النص القرآني مبعنى حريف العطفا الفا ، وأو، وأن )أو( قد 
كما أن الفا  قد استعملت مبعنىا  ،جا ت نائبة عن حريف العطفا الواو، وبل
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واو، وكذلك جا  حرف العطف )مم( نائب ا عن حريف العطفا ال ،الواو، ومم
 والفا ، وهو ما ذهب إليه وأيده كاري من علمائنا األجال .  

ى أن القول بهذا التناوب يف املواضع املختلفة من القرآن الكريم إمنا ينطلق من أن 4
األحل يف هذه املواضع ى كما يرى كاريون ى كان على معنى احلرف املنوب عنه، 

د، مل يكن ِليعرب عنه ى يف كاري من وإمنا قد استعمل مكانه احلرف النائب ملعنى زائ
 األحيان ى إال به، سوا  أدركناه، أو مل ندركه.

وخنتم بأن هذا البحث ال يعدو أن يكون واولة متواضعة لرحد هذا املسلك 
يتم فيها رحد هذه  العطف، قد حتتاج إ  دراسة أخرى اللغو  يف استعمال حروف

رآني بدورة أوسع وأمشل  حتى خترج األحرف ومتابعة دورانها يف االستعمال الق
 بنتائج أكار دقة وإحكام ا.
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 :ثــالبحش ــهوام

انظرا امنى الداني يف حروف املعاني، للمراد ، تا د. فخر الدين قباوة، وومد نديم فاضل، ( 8)
 . 42م، ص 8990ى  8وت، طدار الكتب العلمية ى بري

ى  1انظرا إعراب القرآن، ألبي جعفر النحاس، تا زهري غاز  زاهد، عامل الكتب ى لبنان، ط( 0)
، واللباب يف علل البنا  واإلعراب، للعكرب ، تا د. عبد اإلله النبهان، 1/441م، 8911

 . 8/404م، 8995ى  8دار الفكر ى دمشق، ط

ي هالل العسكر ، تا ومد إبراهيم سامل، دار العلم والاقافة للنشر انظرا الفروق اللغوية، ألب( 1)
 . 04والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ، ص

، ومغين اللبيب عن كتب األعاريب، ممال الدين بن هشام، تا 018انظرا امنى الداني ص ( 4)
 ، وما قبلها. 79م، ص8991ى  8دار الفكر للطباعة، والنشر، ط، مازن املبارك، وومد علي محد اهللد. 

، وهمع اهلوامع للسيوطي، تا د. عبد 74، واملغين ص012ى 009انظرا امنى الداني ص ( 5)
 . 1/024احلميد هنداو ، املكتبة التوفيقية ى مدر، دون تاريَ، 

شر  الرضي على الكافية، للرضي، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ( 2)
 . 4/191م، 8992ى 0بنغاز ، ط

انظرا اخلدائص، ألبي الفتح عامان بن جين، تا ومد على النجار، عامل الكتب ى بريوت، ( 7)
 عبد أمحد عادلتا  ، والبحر احمليط، ألبي حيان األندلسي،0/425، 8/141دون تاريَ، 

 . 1/858م، 0228ى  8ط ،بريوتى  العلمية الكتب دار ،معوض ومد علي والشيَ املوجود
القومية  اهلاللي الدحابي امليل، انظرا ديوانه، تا د. عبد العزبز امليمين، الدارميد بن مور البيت حل( 1)

 . ورواية الديوانا ِمْن بنِي ُملمِجِم ُمْهِرِه أو ساِفِع. 888م، ص8925للطباعة والنشر ى القاهرة، 

اهلىذلي يف لسىان   البيتا قيل إنه لرجل من االنبيت )حي من األندار(، وقيلا إنه ألبىي ذ يىب   ( 9)
العربا مادة )سوا(، وتاج العروسا مادة )سوو(، والذ  يف الىديوان أنىه مىأخوذ مىن بيىتني      
خمتلفني، انظرا ديوان اهلذليني، بعنايةا أمحد الزين، وأمحد زكي الِعدو ، دار الكتب املدىرية ى   

 . 821، 8/827م، 8995ى  0القاهرة، ط

 ا )سوا(. ، وتاج العروسا )سوو(، ولسان العرب8/141 اخلدائصالبيت جمهول النسبة، انظرا ( 82)
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ومن هنا أجاز جممع اللغة العربية بالقاهرة بعض األساليب اللغوية املعاحرة اليت تستعمل فيها ( 88)
)أو( بعد  )سوا ( و)سيان(، حنو قوهلما سوا  كذا أو كذا، وسيان كذا أو كذا، وال خالف بني 

القرينة اليت تسوغ هذا املسلك وجتيزه، ومن منطلق ما رو  هذا أو ذاك  وذلك بنا  على هذه 
عن العرب من ندوص شعرية ونارية تؤيده، وما نّص عليه بعض أئمة النحاة من أن )أو( قد 

م(، 8917إ   8914)من  جتي  ملطلق اممع. انظرا القرارات املعجمية يف األلفاظ واألساليب
اهيم الرتز ، جممع اللغة العربية ى القاهرة، اهليئة إعداد ومراجعةا ومد شوقي إبراهيم، وإبر

 . وانظرا لسان العربا مادة )سوا(. 897م، ص 8919العامة لشئون املطابع، 
شر  التسهيل، البن مالك، تا د. عبد الرمحن السيد، ود. ومد بىدو  املختىون، دار    ( انظرا 80)

 . 125ى  1/124م، 8992ى  8هجر للطباعة والنشر، مدر، ط

 الشيَا حتقيق احلنبلي، الدمشقي علي بن عمر حفص يبأل انظرا اللباب يف علوم الكتاب،( 81)
ى  8ط ،بريوتى  العلمية الكتب دار، معوض ومد علي والشيَ ،املوجود عبد أمحد عادل

 . 81/191، م8991

 . 7/119انظرا البحر احمليط  وهي قرا ة أبي جعفر وشيبة وابن عامر ونافع يف رواية قالون،( 84)

انظرا اممل يف النحو، املنسوب للخليل بن أمحد الفراهيد ، تا د. فخر الدين قباوة، ( 85)
 . 127م، ص8995ى  5مؤسسة الرسالة ى بريوت ط

 إحيا  دار ،إبراهيم الفضل أبو ومدانظرا الربهان يف علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تا ( 82)
 . 4/082، م8957 ى 8ى القاهرة، ط وشركائه حلليبا يالباب عيسىمطبعة  ،العربية الكتب

انظرا تتمة أضوا  البيان يف إيضا  القرآن بالقرآن )يف جزأين(، للشيَ عطية ومد ساملا طبع ( 87)
 . 02/21، واللباب يف علوم الكتاب 8/212م، 8912ى  0على نفقةا ومد بن عوض بن الدن(، ط

 ، البخار  مسري هشام ات ،القرطيب الدين مشس اهلل دعب يبأل ،القرآن ألحكام( انظرا امامع 81)
، واللباب يف علوم 1/192، والبحر احملط 89/852م، 0221، الرياضى  الكتب عامل دار

 . 02/21الكتاب 
 . 0/072، والربهان يف علوم القرآن 1/125انظرا شر  التسهيل ( 89)

 بن ومد الدين فخربري(، لإلمام ، ومفاتيح الغيب )التفسري الك1/125انظرا شر  التسهيل ( 02)
 . 9/872، م 0222ى  8ط ،بريوت ى العلمية الكتب دار ،الراز  التميمي عمر



  " دراسة يف القرآن الكريم " بني حروف العطف ىالتناوب يف املعن 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاججملة                                                          042

 . 4/080الربهان يف علوم القرآن ( 08)

انظرا املقتضب للمربد، تا ومد عبد اخلالق عضيمة، عامل الكتب ى بريوت، دون تاريَ، ( 00)
 .042غين اللبيب ص، وم4/111، وشر  الرضي على الكافية 0/814

انظرا التبيان يف إعراب القرآن، ألبي البقا  العكرب ، تا  ومد علي البجاو ، طبعة عيسى ( 01)
، وشر  1/881، ومفاتيح الغيب للراز  8/542البابي احلليب ى مدر، دون تاريَ، 

 . 1/125التسهيل 

 . 1/858البحر احمليط ( 04)

، وامامع ألحكام 8/179التبيان يف إعراب القرآن ، و8/495انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 05)
 . 4/42، والربهان يف علوم القرآن  5/481القرآن 

، وامامع ألحكام القرآن 0/428، واخلدائص 1/441انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 02)
، 012، وامنى الداني ص405ى  8/404، واللباب يف علل البنا  واإلعراب 85/810

 . 7/122والبحر احمليط 

 املهد ، الرزاق عبدا حتقيق، الزخمشر  عمر بن ومود القاسم ألبي، التنزيل حقائق عن لكشافانظرا ا( 07)
 . 7/122، والبحر احمليط 4/24، دون طبعة أو تاريَ، بريوت – العربي الرتاث إحيا  دار

يط ، والبحر احمل8/421، وامامع ألحكام القرآن 1/881انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 01)
، ورو  املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املااني، لأللوسي، دار إحيا  الرتاث 8/401

 . 8/095العربي ى بريوت، دون تاريَ، 

انظرا  جماز القرآن، ألبي عبيدة معمر بن املانى، تا د. ومد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني ( 09)
 . 0/007بالقاهرة، دون تاريَ، 

، والبحر احمليط 87/52، وامامع ألحكام القرآن 4/042ب القرآن للنحاس انظرا إعرا( 12)
 . 07/85، ورو  املعاني لأللوسي 81/91، واللباب يف علوم الكتاب 1/819

 . 0/841انظرا جماز القرآن ( 18)

، واللباب يف علوم 7/021، والبحر احمليط 099ى 091/ 84انظرا امامع ألحكام القرآن ( 10)
 . 00/842، ورو  املعين لأللوسي 22ى  82/59الكتاب 
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 1/024، واهلمع 72، واملغين ص009، وامنى الداني ص1/121انظرا شر  التسهيل ( 11)
، وشر  األمشوني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، املكتبة التوفيقية ى 025ى

 .857ى1/852مدر، دون تاريَ، 

 . 801م، ص8912ار دار بريوت للطباعة والنشر ى بريوت، إحد البيتان مرير، انظرا ديوانه،( 14)

البيت لذ  الر مَّة، انظرا ديوانه، قدم له وشرحها أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى ( 15)
 ، وذكر الشار  أنه يف ملحقات ديوانه. 49م، ص8995ى  8بريوت، ط

 . 1/857، وشر  األمشوني 1/125، واهلمع 72انظرا املغين ص( 12)

 . 1/811، دون تاريَ، 8الكتاب، لسيبويه، تا عبد السالم هارون، دار اميل ى بريوت، ط( 17)

 . 72، واملغين ص1/811انظرا الكتاب ( 11)

، وخمتدر شواذ القرآن، البن خالويه، مكتبة 8/490، البحر احمليط  8/897انظرا الكشاف ( 19)
 . 82املتنيب ى القاهرة، ص

علىى  شواذ القىرا ات واإليضىا  عنهىا، ألبىي الفىتح بىن جىين، تا        احملتسب يف تبيني وجوه ( 42)
إحىدار  ، ناحف، والدكتور عبد احلليم النجار، والدكتور عبد الفتا  إمساعيل شىليب   النجد

 . 8/99 م،8994القاهرة،  –اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية 

 . 0/451اخلدائص ( 48)

فرا ، حتقيقا أمحد يوسف جناتي، وومد علي معاني القرآن، ألبي زكريا حييى بن زياد ال( 40)
 . 8/70م، 8911ى  1النجار، اهليئة املدرية العامة للكتاب، ط

 . 0/191انظرا معاني القرآن للفرا  ( 41)

 . 7/122انظرا البحر احمليط ( 44)

 . 85/810، وامامع ألحكام القرآن 441ى 1/440انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 45)

يف فقه اللغة، البن فارس، تا السيد أمحد حقر، اهليئة العامة لقدور الاقافة،  انظرا الداحيب( 42)
 . 029م، ص 0221(، 99سلسلة الزخائر، العدد )

 أ ا يقدرونه تقدير ا مبنيًّا على التخمني واحَلْدس، وتدريفها َحَزَر َيْحُزُر وَيْحِزُر، َحْذر ا. ( 47)
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 . 4/192انظرا شر  الرضي على الكافية ( 41)

 . 80/807، واللباب يف علوم الكتاب 5/525انظرا البحر احمليط ( 49)

 . 197ى  4/192شر  الرضي على الكافية ( 52)

، تونس ى والتوزيع للنشر سحنون دار، عاشور بن الطاهر ومد شيَلل التحرير والتنوير،( 58)
 . 018ى 84/012، م8997

جي، تا د. علي توفيق احلمد، مؤسسة انظرا حروف املعاني، ألبي القاسم بن إسحاق الزجا( 50)
 . 81م، ص8914ى  8الرسالة ى بريوت، ط

 . 1/815، وهمع اهلوامع 141، واملغين ص851انظرا امنى الداني ص( 51)

 . 8/411الكتاب ( 54)

 . 141، واملغين ص1/141انظرا شر  التسهيل ( 55)

 . 828ى1/822، وشر  األمشوني 1/892، واهلمع 147ى 142انظرا املغين ص( 52)

انظرا شر  الكافية الشافية، البن مالك، تا د. عبد املنعم أمحد هريد ، مركز البحث ( 57)
 . 1/8005م، 8910ى  8العلمي وإحيا  الرتاث اإلسالمي ى جامعة أم القرى، ط

، وبال نسبة يف 1/822، 0/147يف شر  الشواهد للعيين  اهَلْمدانّى َبرَّاقة بن َعْمرول البيت( 51)
 . 0/472، واهلمع 77صاملغين 

 . 142املغين ص( 59)

وكذلك فإن اعرتاض ابن هشام وغريه على نيابة الواو عن أو يف التقسيم بأن الواو هي أكار ( 22)
استعمااًل فيه من أو، ومن مم كان العكس أقرب ى مردود بأن منطلق هذا التناوب أو مبعاه إمنا 

  وذلك من حيث اجتماع األقسام يف هو من جهة أن لكل من احلرفني يف التقسيم وجه ا
الدخول حتت الشي  املقسَّم أو عدم اجتماعها يف ذات واحدة خارج ا. انظرا  امنى الداني 

 . 1/822، وحاشية الدبان على األمشوني142، واملغين ص822ص

 . 8/029انظرا الكشاف ( 28)

ألمر مبجالسة كل منهما. واْعُتِرض عليه بأن املعروف من كالم النحويني أن هذا نص يف ا( 20)
 .147انظرا  املغين ص
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البيت لكاري عزة، انظرا ديوانه، مجعه وشرحها د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، ( 21)
 . 884م، ص8978بريوت ى لبنان، 

(، هى 582 )ت البغو  مسعود بن احلسني ومد يبأل ،)تفسري البغو ( التنزيل معاملانظرا ( 24)
، م8997 ى،ه8487 ى 4 ط، والتوزيع للنشر طيبة دار وآخرين، النمر هللا عبدتا ومد 

 . 8/492، والبحر احمليط 0/185، واللباب يف علوم الكتاب 1/818ومفاتيح الغيب ، 8/805
 . 824ى2/821، واللباب يف علوم الكتاب 0/828انظرا معامل التنزيل )تفسري البغو ( ( 25)

 . 151ى1/150، والبحر احمليط 84/850التفسري الكبري( انظرا مفاتيح الغيب للراز  )( 22)

 . 1/151البحر احمليط ( 27)

 . 82/812انظرا التحرير والتنوير ( 21)

 . 81/894، ورو  املعاني لأللوسي 88/147انظرا اللباب يف علوم الكتاب ( 29)

 . 020ى08/028انظرا التحرير والتنوير ( 72)

جم قواعد العربية )معجم النحو(، للشيَ عبد الغين ، ومع0/05انظرا املقتضب للمربد ( 78) 
 م، باب الواو. 8912ى   1الدقر، إشراف أمحد عبيد، مؤسسة الرسالة ى بريوت، ط

، والبحر 94ى 91 /1، واللباب يف علوم الكتاب 80/859( انظرا مفاتيح الغيب للراز  70)
 . 809ى 7/801، ورو  املعاني لأللوسي 4/822احمليط 

 . 4/822البحر احمليط انظرا ( 71)

 . 7/028انظرا امامع ألحكام القرآن ( 74)

 . 8/111انظرا البحر احمليط ( 75)

 . 1/157الكشاف للزخمشر  ( 72)

 . 04/859انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 77)

 .829ى827، واملغين ص24ى28، وامنى الداني ص 1/150انظرا شر  التسهيل ( 71)

 . 821واملغين ص، 21انظرا امنى الداني ص( 79)

البيت المرئ القيس يف معلقته، انظرا ديوانه، تا األستاذ مدطفى عبد الشايف، دار الكتب ( 12)
 . 882م، ص0224ى  5العلمية ى بريوت، ط
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 . 841الداحيب البن فارس ص( 18)

البأس هذا وإْن كان الفرا  قد وّجه أيض ا استعمال الفا  يف اآلية بوجه آخر، وهو أن ( 10)
 اإلحسان يكن فلم ،فأحسنت أعطيتينا ك ملا كانا يقعان مع ا يف حال واحدة، كما تقولواإلهال

، فلما تالزما مل يباِل أيهما قدم يف الرتبة. ذلك يزِجُتاْسى   امع  قعاو إمناو ،قبله وال اإلعطا  بعد
 . 170، 178/ 8انظرا معاني القرآن للفرا 

 . 821، واملغين ص 20منى الداني ص، وا7/820انظرا امامع ألحكام القرآن ( 11)

 . 81/820، واللباب يف علوم الكتاب 87/19انظرا امامع ألحكام القرآن ( 14)

 . 1/95انظرا معاني القرآن للفرا  ( 15)

انظرا جامع البيان يف تأويل القرآن، حملمد بن جرير الطرب ، حتقيقا أمحد ومد شاكر، مؤسسة ( 12)
، وامامع ألحكام 0/111، والكشاف للزخمشر  190ى 85/192م، 0222ى  8الرسالة، ط

 . 5/041، والبحر احمليط 9/22القرآن 

 . 9/27، وامامع ألحكام القرآن 0/00انظرا معاني القرآن للفرا  ( 17)

 . 892ى1/895، واهلمع 821، واملغين ص20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 11)

انه، بشر  وضبط األستاذا على فاغور، دار الكتب العلمية ى البيت للفرزدق، انظرا ديو( 19)
 . 478، ص8917ى  8بريوت، ط

، وهمع 4/095، والربهان يف علوم القرآن 821، واملغين ص1/154انظرا شر  التسهيل ( 92)
 . 892ى1/895اهلوامع 

 . 092ى4/095، والربهان يف علوم القرآن 20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 98)

 . 1/811، وشر  األمشوني 4/095انظرا الربهان يف علوم القرآن ( 90)
 . 12/079انظرا التحرير والتنوير ( 91)

 . 802، واملغين ص402انظرا امنى الداني ص( 94)

، واملدبا  املنري يف غريب الشر  الكبري، ألمحد  بن 085انظرا الداحيب يف فقه اللغة ص( 95)
، 407، وامنى الداني ص8/14ملكتبة العلمية ى بريوت، دون تاريَ، ومد املقر  الفيومي، ا

 . 1/895، واهلمع 802واملغين ص
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. 000ديوانه، دار حادر ى بريوت، دون تاريَ، صالبيت ألبى نواس )احلسن بن هانئ(، انظرا ( 92)
 َل ذلك جد ه. ا  ُقْل ِلَمْن ساَد مم ساَد أُبوه     َقْبله مم قد ساد َقْبوالرواية يف الديوان هي

 . 085البيت مل أعار له على قائل، وهو بال نسبة يفا الداحيب يف فقه اللغة ص( 97)
 . 1/819، وشر  األمشوني 1/895، واهلمع 807انظرا املغين  ص( 91)

 . 1/819، وشر  األمشوني 807، واملغين ص4/885انظرا الكشاف ( 99)

 . 1/59ملعاني لأللوسي ، ورو  ا7/841انظرا امامع ألحكام القرآن ( 822)

، واللباب يف علوم 4/070، والبحر احمليط 829ى 7/827انظرا امامع ألحكام القرآن ( 828)
 . 1/12، ورو  املعاني لأللوسي 9/07الكتاب 

، وشر  الرضي على الكافية 8/14، واملدبا  املنري 085انظرا الداحيب يف فقه اللغة ص( 820)
 . 5/824، والبحر احمليط 4/192

، واللباب يف علوم 4/119، وشر  الرضي على الكافية 9/1انظرا امامع ألحكام القرآن ( 821)
 . 88/027، ورو  املعاني لأللوسي 82/418الكتاب 

، والتحرير والتنوير 4/022، والربهان يف علوم القرآن 1/18انظرا الكشاف للزخمشر  ( 824)
82/072 . 

، والربهان يف 4/119  الرضي على الكافية ، وشر02/78انظرا امامع ألحكام القرآن ( 825)
 . 4/027علوم القرآن 

، 407، وامنى الداني ص1/155، وشر  التسهيل 0/485انظرا معاني القرآن للفرا  ( 822)
 .   1/811، وشر  األمشوني 1/892، واهلمع 807واملغين ص

ية أبي د اد اإلياد ، تا البيت ألبي د اد اإلياد ، انظرا ديوان محيد بن مور اهلاللي وبه بائ( 827)
. وقد 41م، ص8925د. عبد العزبز امليمين، الدار القومية للطباعة والنشر ى القاهرة، 

 الرمح، والَعَجاجا الُغَبار أو الرتاب. ا حححت فيه نسبة القديدة إ  أبي د اد. والر َدْيِنّي

 . 1/155شر  التسهيل ( 821)

 ، بتدرف يسري. 807املغين ص( 829)

 .  4/19الرضي على الكافية شر  ( 882)
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 عــادر واملراجــاملص

 ى القرآن الكريم 8

ى األمشوني، شر  األمشوني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، املكتبة التوفيقية ى 0
 مدر، دون تاريَ. 

ى  ى األلوسي، رو  املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املااني، دار إحيا  الرتاث العربي1
 بريوت، دون تاريَ. 

 م. 0224ى  5ى امرئ القيس، ديوانه، تا مدطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية ى بريوت، ط4

هى(، أبو ومد احلسني بن مسعود، معامل التنزيل )تفسري البغو (، تا ومد  582ى البغو  )ت 5
 م. 8997ى  4 ط، دار طيبة للنشر والتوزيع عبد اهلل النمر وآخرين،

 تاريَ.  تا ومد على النجار، عامل الكتب ى بريوت، دون جين، أبو الفتح عامان، اخلدائص، ابن ى2

يضا  عنها، تا على النجد  ناحف ى ابن جين، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القرا ات واإل7
والدكتور عبد احلليم النجار والدكتور عبد الفتا  إمساعيل شليب، إحدار اجمللس األعلى 

 القاهرة، دون تاريَ.  –ن اإلسالمية للشئو

 م. 8912ى جرير بن عطية، ديوانه،  إحدار دار بريوت للطباعة والنشر ى بريوت،  1

عبد العزبز امليمين، الدار القومية معه بائية أبي د اد اإلياد ، تا ى محيد بن مور اهلاللي، ديوانه و9
 م. 8958للطباعة والنشر ى القاهرة، 

دار  والشيَ علي ومد معوض،عادل أمحد عبد املوجود ندلسي، البحر احمليط، تا ى أبو حيان األ82
 م. 0228ى  8الكتب العلمية ى بريوت، ط

 ى ابن خالويه، خمتدر شواذ القرآن، مكتبة املتنيب ى القاهرة، دون تاريَ. 88

ى  0ى القاهرة، ط ى ديوان اهلذليني، بعنايةا أمحد الزين وأمحد زكي الِعدو ، دار الكتب املدرية80
 م.8995
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ى  8ى ذو الرمة، ديوانه بتقديم وشر ا أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى بريوت، ط81
 م. 8995

دار الكتب  ى الراز ، اإلمام فخر الدين ومد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب )التفسري الكبري(،84
 م. 0222ى  8العلمية ى بريوت، ط

ى الكافية، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ى الرضي، شر  الرضي عل85
 م. 8992ى 0بنغاز ، ط

ى الزجاجي، أبو القاسم بن إسحاق، حروف املعاني، تا د. علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة 82
 م. 8914ى  8ى بريوت، ط

ر إحيا  الكتب ى الزركشي، بدر الدين، الربهان يف علوم القرآن، تا ومد أبو الفضل إبراهيم، دا87
 م. 8957ى  8العربية، مطبعة عيسى البابي احلليب وشركائه ى القاهرة، ط

ى الزخمشر ، أبو القاسم ومود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل، حتقيقا عبد الرزاق 81
 بريوت، دون طبعة أو تاريَ.  –املهد ، دار إحيا  الرتاث العربي 

 ، دون تاريَ،8هارون، دار اميل ى بريوت، ط ى سيبويه، الكتاب، تا عبد السالم89

جالل الدين، همع اهلوامع، تا د. عبد احلميد هنداو ، املكتبة التوفيقية ى مدر،  ى السيوطي،02
 دون تاريَ. 

ى الطرب ، ومد بن جرير، جامع البيان يف تأويل القرآن، حتقيقا أمحد ومد شاكر، مؤسسة 08
 م. 0222ى  8الرسالة، ط

دار سحنون للنشر والتوزيع ى تونس ى  عاشور، الشيَ ومد الطاهر، التحرير والتنوير،ى ابن 00
 م. 8997

ى العسكر ، أبو هالل، الفروق اللغوية، تا ومد إبراهيم سامل، دار العلم والاقافة للنشر 01
 والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ. 
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  القرآن بالقرآن )يف جزأين(، طبع على ى عطية ومد سامل، الشيَ، تتمة أضوا  البيان يف إيضا04
 م. 8912ى  0نفقةا ومد بن عوض بن الدن، ط

ى العكرب ، أبو البقا ، التبيان يف إعراب القرآن، تا ومد علي البجاو ، طبعة عيسى البابي 05
 احلليب ى مدر، دون تاريَ. 

 8ان، دار الفكر ى دمشق، طى العكرب ، اللباب يف علل البنا  واإلعراب، تا د. عبد اإلله النبه02
 . 404صم، 8995ى 

حتقيقا الشيَ عادل أمحد للباب يف علوم الكتاب، عمر بن علي الدمشقي احلنبلي، أبو حفص، ا ى07
 م. 8991ى  8عبد املوجود والشيَ علي ومد معوض، دار الكتب العلمية ى بريوت، ط

اهليئة العامة لقدور الاقافة، سلسلة  ى ابن فارس، الداحيب يف فقه اللغة، تا السيد أمحد حقر،01
 م. 0221(، 99الزخائر، العدد )

ى الفرا ، أبو زكريا حييى بن زياد، معاني القرآن، حتقيقا أمحد يوسف جناتي، وومد علي النجار، 09
 م. 8911ى  1اهليئة املدرية العامة للكتاب، ط

، تا د. فخر الدين قباوة، مؤسسة ى الفراهيد ، اخلليل بن أمحد، اممل يف النحو املنسوب له12
 م. 8995ى  5الرسالة ى بريوت ط

 . 8917ى  8فاغور، دار الكتب العلمية ى بريوت، ط يعلى الفرزدق، ديوانه بشر  وضبط األستاذا 18
ى الفيومي، أمحد بن ومد املقر ، املدبا  املنري يف غريب الشر  الكبري، املكتبة العلمية ى بريوت، 10

 دون تاريَ. 
دار عامل ، هشام مسري البخار ا ألحكام القرآن، تى القرطيب، أبو عبد اهلل مشس الدين، امامع 11

 م. 0221الكتب ى الرياض، 
 . م8978عزة، ديوانه، مجع وشر ا د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، بريوت ى لبنان، ى كاري 14

يد، ود. ومد بدو  املختون، دار هجر ى ابن مالك، شر  التسهيل، تا د. عبد الرمحن الس15
 م. 8992ى  8للطباعة والنشر، مدر، ط
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ى ابن مالك، شر  الكافية الشافية، تا د. عبد املنعم أمحد هريد ، مركز البحث العلمي وإحيا  12
 م. 8910ى  8الرتاث اإلسالمي ى جامعة أم القرى، ط

 الكتب ى بريوت، دون تاريَ. ى املربد، املقتضب، تا ومد عبد اخلالق عضيمة، عامل17

ى املراد ، ومد بن أم قاسم، امنى الداني يف حروف املعاني، تا د. فخر الدين قباوة، وومد 11
 م. 8990ى  8نديم فاضل، دار الكتب العلمية ى بريوت، ط

، ى معمر بن املانى، أبو عبيدة، جماز القرآن، تا د. ومد فؤاد سزكني، مكتبة اخلاجني بالقاهرة19
 دون تاريَ. 

 . م8911ى  1أبو جعفر، إعراب القرآن، تا زهري غاز  زاهد، عامل الكتب ى لبنان، طى النحاس، 42

 ى أبو نواس،  احلسن بن هانئ، ديوانه، دار حادر ى بريوت، دون تاريَ. 48

د ى ابن هشام، مجال الدين، مغين اللبيب عن كتب األعاريب، تا د. مازن املبارك وومد علي مح40
 م. 8991ى  8اهلل، دار الفكر للطباعة، والنشر، ط





 

 

 

 

 

 

 سطوة آراء سيبويه

 على اخلالفني يف الصوتيات العربية

 

 مصر -كلية اآلداب/ جامعة املنوفية 



  على اخلالفني يف الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          252



 يخالد فهم د.

 151                                    م 1034 ربايرف  –هـ 3415 اآلخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

 

 سطوة آراء سيبويه

 على اخلالفني يف الصوتيات العربية

 البحث ملخص

 تتناول هذه الورقة موضوعا هو: سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على
وهى تهدف إىل قرراءة أبعراد هرذه الةرطوةال وم، هراال       .من خلفه من علماء العربية
 سعيا حنو فحص عوامل ظهورها. ؛وخصائصهاال ونطاق امتدادها

وهو حبث يهدف إىل استنطاق البعد النفةي الذي حكم علمراء العربيرة الرذين    
 جاءوا بعد سيبويهال وهم خيضعون آلرائه و يةتقبلونها عنه.

تطمح إىل فحص عوامل هذه الةطوةال والسيما يف بعدها الديين الذي والورقة 
 حكم إىل حد بعيد هذا القبول أو اخلضوع منهم لقهر آراء سيبويه. 

 والبحث طموحا إىل هذا يتناول ما يلي:
 مقال يف شرعية املصطلح. :سطوة آراء سيبويه -1
 .كثافة االستشهاد مبا هي معيار لقياس سطوة آراء سيبويه -2
 .عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية  -3
 أبعادها و حدودها. :سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية -4

 الوهذا البحث يضع يف خلفيته التحاور حول مرا ككرن أن يتبقرى مرن سريبويه     
 ومةوغات هذا البقاء إن كان.

 هر25/3/1435وُقبل للنشر يف        هر                                               2/1/1435ورد البحث يف 
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ABSTRACT 

This paper addresses the subject is The influence of the views 

of Sibawayh 

 In Arabic phonology  It is designed to read the dimensions of 

this effect The features and characteristics, and the scope of its 

extension; effort toward examining factors arise. 

Search which aims to interrogate the psychological dimension 

of the rule of the Arab scholars who came after Sibawayh, they are 

subject to the views and received them with him. 
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  متهيد

وهرو   العربيرة  هر إماما بكل مرا تعنيره الكلمرة يف   181يعد سيبويه املتوفى سنة 
بعض ما يظهر يف رصد الراصدين آلثارهال وتأثرياتره علرى امترداد العصرور املةتلفرةال      
وهو ما يقرره كوركيس عواد بقوله إن سيبويه: "شةصية تارخيية ذات شرهرة بعيردة يف   

.. استطارت شرهرته يف أحنراء   .النحاة يف كل عصر ومصر.. وحجة .عامل اللغة  النحو
العاملني العربي واإلس،مي منذ القرن الثاني للهجرة )الثامن املري،دي  حترى عصررنا    

وهذه الشهرة املةتفيضة هى بعض ما صنع ما مسيناه بةطوة آرائهال مبا هي  . 1)احلاضر"
 . دد مهم ممهد لقبوهلا واخلضوع هلا

يف  اولرة إلقررار     الةرطوة )التوقف أمام استعمال لفر   ويرى البحث أهمية 
 علميتها.

 مقال يف شرعية العنوان :سطوة آراء سيبويه. 

ظهر استعمال لف  )الةطوة  يف عدد من أعمال اللةانيني العرب املعاصررين؛  
تدلي، على صحة إط،قه يف البحوث اللغوية مرن دون شربهة جمافراة العلميرةال و لرو      

 مثاالن معاصران داالن على هذا االستعمال: احتماال  وهذان 

 م .2113: أثر القافية يف التطور الصوتيال )سطوة القافية -أوهلما

    2)م 2118على آراء الباحثني يف اللةانيات العربيةال ) سطوة الشهرة -و ثانيهما

ومن تأمل ما أورداه فيهما يتضح أن املقصود من استعماهلما هو الةرلطة الر    
راء سيبويه يف الصوتيات ابتداًءال ثم فرضتها على من جاء بعرده مرن العلمراء    ملكتها آ

 الصوتيني العرب على امتداد التاريخ.
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إن فحص االمتداد الذي حققته منجزات سيبويه يف الصوتيات العربية يكشف 
عن استقرار هذه اآلراء لتمثل مؤسةة وكيانا يشبه أن يكرون بنراًء تةرلطيا علرى حرد      

   3)ر عبد الة،م املةدى.تعبري الدكتو

سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على من جاء بعرده إذن قروة قراهرة مل    
يةتطع أحد من الصوتيني العرب أن يفر من سلطتها وهيمنتها العتبرارات معرفيرة يف   

ومن هنا فإن استعمال لف  الةطوة مرادفا يف داللته أللفراظ الةرلطة أو    املقام األول.
وال سريما يف   الأو القهر جاء استعماال حقيقيا ال شبهة للمجاز أو للمبالغة فيهالطغيان 

 سياق وروده يف أعمال لةانية معاصرة.

 كثافة االستشهاد مبا هى معيار لقياس سطوة آراء سيبويه

  (لــ)مدخ

تنبه الفكر املعاصر يف ميادين كثرية إىل استعمال معيار كثافة االستشهاد للتدليل 
لى ما ككن أن حيظى به شةص أو فكرة أو شيء ما من تقرديرال و قيراس   الظاهرى ع

صرا      4)وزن هذا التقدير. وهذا املعيار املةتعار من بنية علم املعلومات و املكتبات
 هنا يف قياس وزن ما يتمتع به عامل مثل سيبويه يف جمال بعينه هو الصوتيات العربية.

صموًدا إىل تقدير وزن عرامل مرن العلمراء؛    و لةنا بدعا يف استعمال هذا املعيار 
وهو ما ككن  الفقد سبق توظيفه لقياس األثر الذي أحدثه عدد من العلماء املعاصرين

 أن كثل مدخ، يبيح لنا ما صنعناه هنا.
يف جمال تقدير ما حققه العامل الدكتور أمحد زويل كان توظيف هذا املعيار سبي، 

.. الطريرق إىل نوبرل: "وعقر     .به: رحلة عرب الرزمن لفحص هذا التقديرال يقول يف كتا
اإلع،ن عن جائزة نوبل أعلن معهد املعلومات العلمية بفي،دلفيا والذي يقوم بعمرل  
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إليهرراال  تكراريررة اإلشررارةإحصررائيات ترربني أهميررة األحبرراث املنشررورة اسررتناًدا إىل   
، علرى أهميرة   واستةدامها كمراجع أو حاشية يف األحباث املناظرةال والذي يعرد دلري  

أعلن هذا املعهد أن الفيمتو كيمياء قد ورد كحاشية   الالبحوثال ومدى تأثريها يف جماهلا"
   5)مخةني ألف مرة منذ ظهورها.

هو الرتمجة ملرا يةرمى يف     تكرارية اإلشارة)و التعبري الوارد يف هذا النقل وهو 
إليه واحرد مرن املعاهرد     علم املعلومات باسم كثافة االستشهادال وهو املعيار الذي جلأ

لتقدير األثر العلمي الرذي حققره إزراز أمحرد      –كما جاء يف النقل  –العلمية العريقة 
 املةتلفة. زويل يف العلم املعاصر عن طريق تتبع االقتباسات ال  حتاورت معه يف أشكاهلا

دير ويف ميدان علم اللغة أو اللةانيات مت اللجوء إىل استعمال املعيار نفةه يف تق
تشومةكى اآلن  الوزن الذي حازه اللغوي املعاصر نعوم تشومةكيال يقول ستيفن بنكر: " يعد

نيةال بهم يف الدراسات اإلنةرا  يكثر االستشهادواحدا من الكتاب العشرة اأُلول الذين 
 وال يةبقه إال ماركس ولينني و شكةبري واإلزيرل  وهو يتقدم على هيجل وشيشرون

 .  2)وهو الوحيد احلي من أفراد هذه اجملموعة" –د وفروي وأرسطو وأف،طون

وهو ما يكشف  –صحيح أن القائمة املةترب تكرارية االستشهاد بها كلها غربي 
عن اخلضوع ملا يةمى مبركزية العقل األوربي لكنره أمرر دال علرى الروزن و التقردير      

 رة.الذي حيوزه نعوم تشومةكي على األقل يف بنية الثقافة الغربية املعاص

وهو األمر الذي عاد و أ  عليه اللغوي العربري املعاصرر الردكتور محرزة برن      
 ؛يف العلروم املةتلفرة   من أكثر من ُيةتشهد بره قب،ن املزيين عندما قال إن " تشومةكى 

اآلف مررة يف العلروم اإلنةرانية     م أربعرة 1882م و 1881فقد استشهد به فيمرا برني   
   7)حة"مرة فيما يةمى بالعلوم الصحي 1218و
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ويةتعمل الدكتور مصطفي صفوان وهو واحد من أعظرم الللرني النفةرانيني    
املعاصرين املقياس نفةه يف تقدير قيمرة الفيلةروف األوربري املعاصرر: دافيرد هيرومال       

الك،م أو املوت  اللغة مبا هي نظام اجتماعي دراسرة  )يف كتابه   24ص )فيقرر قائ، 
أن دافيد هيوم هو أكرب فيلةوف علرى مردى العصرورال    : "يعترب كيلةون  حتليلية نفةية

  "! وهو ُيةتشهد به بغزارة

وواضح أن معيار احلكم بأهمية هذا الفيلةوف متضمن يف هذا الترذييل الرذي   
 ختمت به العبارة الةابقة.

من جممروع هرذه األمثلرة يظهرر لنرا أن اسرتعمال معيرار كثافرة االستشرهاد أو          
وزن ما حققه األع،م من العلماء يف امليرادين املةتلفرةال    تكراريته أمر مةتقر يف تقدير

وهو ما جلأنا إليه هنا إلثبات إمامة سيبويه يف ميردان الصروتيات العربيرة مرن منظرور      
 شكلي ظاهري أوال.

وسرروف نتوقررف يف رصررد هررذه التكراريررة االستشررهادية بترائرره علررى امتررداد 
والقريبة منها منذ القديم إىل العصرر  التصنيف يف الصوتيات العربية و الدوائر املتصلة 

 احلديثال وفق ما يلي: 

 ًا.حديث االستشهاد املرجعي بةيبويه يف مصنفات الصوتيات العربية قدكا -2

كثل ظهور سيبويه مبا هو نص مرجعي منةرب يف األدبيرات الصروتية العربيرة    
ن تغلغل املنجز اخلالفة دلي، على ما مسيناه بةطوة آرائهال ويف هذا املطل  سنكشف ع

املعريف املتعلق بالصوتيات العربية يف الكتاب لةيبويه يف املصنفات العربية ال  ظهرت 
 بعدها وفق التقةيم التالي:
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 االستشهاد املرجعى بآراء سيبويه 

 يف أدبيات الصوتيات العربية الرتاثية. -

العربية  يف هذا اجلزء من هذا املطل  يظهر أن آراء سيبويه ظهرت يف املصنفات
ال  عاجلت الصوتيات العربية على مةتويات خمتلفرةال مرن عردمل املةرارق وتقةريمهاال      
وصفاتهاال ومعاني مصطلحات هذه الصفات مما يةرمى باجلهراز االصرط،حي لعلرم     

 .الصوتيات كما جاء عند سيبويه

 يف مصنفات األصوات اخلالصة املختصرة. -

ربية ال  خلصرت ملعاجلرة األصروات    وأول ما يقابلنا من األدبيات الصوتية الع
كتاب أبى األصبغ الةمانى اإلشبيلى املعروف برابن   –العربية وفق املةتويات الةابقة 

خمرارق  )ال حيرث ظهررت آراء سريبويه معتمردة يف كتابره      هر521الطحان املتوفى سنة 
 :كما يلى احلروف وصفاتها 

  :على تةعة و عشرين  األصوات)عد احلروف   -أ
  13/س 431ص  4= يف سيبويه ح  1/س78طحان ص يف ابن ال

و ملا ورد فيهرا   الموافقة ابن الطحان ملا ورد عند سيبويه يف تقةيم بعض املةارق  -ب
 .من أصوات

ء / ألرف / هرر  =  و يف   )خمرق أقصى احللق 2-1س  81يف ابن الطحان ص 
يف ابررن   ع / ح)وخمرررق وسررل احللررق   ال24/ س  433/ ص  4سرريبويه ق 
وخمرق أدنى  ال5/ س 433/ ص  4= و يف سيبويه ح  2/ س  81ص  الطحان

غ/ خ  =  )ويةميه خمرق ممرا يلرى الفرم   ) 3/ س 81احللق يف ابن الطحان ص 
 .5س4/433ويف سيبويه 
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موافقة ابن الطحان ملا ورد عند سيبويه فيما يتعلق بتقاسيم املةارق و إن اختلف   -ق
 الرق يف ابن الطحان مخةة عشر خمرًجاعده عما ورد من عد سيبويه فهى أي املةا

وخمرجران للشرفتني =    الخمارق للةان 11خمارق للحلق / و  3 :موزعة كما يلى
وهو ذات الرتتي  عند سيبويه و إن زاد عنرد سريبويه خمررق     الخمرجا 15اجملموع 

 يكمل العدة ستة عشر خمرجا وهو خمرق اخلياشيم.
الطحران يف جانر  تعريفرات     ظهور سطوة سيبويه ظهرورا واضرحا  علرى ابرن      -د

 املصطلحات الصوتية بشكل يكاد يكون حرفيا.

 ومن األمثلة الدالة على ما نقرره ما يلي:
 بأنه: 3/ س 83تعريف ابن الطحان مصطلح اهلمس ص   -أ

حتى جرى النفس مع احلرف "= وهو يف سيبويه ح  ؛" ضعف االعتماد يف املةرق
  الصوت)على احلرف بعد أن ورد تعليقا  13-12/س 434/ ص 4

 املهموس: "حرف أُضعف االعتماد يف موضعه حتى جرى النفس معه "! 
  4/س83تعريف ابن الطحان مصطلح اجلهر ص  -ب

  8-7/ س  434/ ص  4بنص ما يف سيبويه ق 
  2-5/س83تعريف ابن الطحان مصطلح الشدة ص  -ق

  12/ س  234/ ص  4بنص متضمن لقيود سيبويه ق 
  8-7/س83يف ابن الطحان مصطلح الرخاوة ص تطابق تعر  -د

  2/س435/  4كما يف سيبويه ق 

وإذا كان ابن الطحان اعتمد كتاب سيبويه مع اخت،ف يةري يف عد املةارق من 
الردر  )افترتح كتابره    هرر 221أبا املعالي املوصلي املتوفى سنة فإن  الغري تصريح بامسه
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"اعلم أن العلماء اختلفوا  :قائ، 13/س25ص   املرصوف يف وصف خمارق احلروف
يف مجاعرة مرن النحرويني إىل أن     سريبويه فرذه     )األصوات يف عدد خمارق احلروف

للحروف ستة عشر خمرجا " وهو ما يف سيبويهال ثم واصل يف عردها و الكر،م عليهراال    
وعلى صفاتهاال معتمدا تعريفات سيبويه بنصها وتعبرياتهال وهو ما تنبره إليره الردكتور    

  28  من الصفحة )3ري احلمد يف حتقيقه للكتابال حيث يقرر يف احلاشية )غامن قدو
  مقتربس مرن تعريرف    أي عنرد املوصرلي  )قائ،: "إن تعريف املهموس واجملهرور هنرا   

 "! سيبويه

وقد أطلنا يف بيان ع،مات ترأثري سريبويه يف اثرنني مرن مصرنفات الصروتيات       
لندلك علرى طبيعرة االستشرهاد املرجعري      ؛العربية الرتاثية املةتصرة اخلالصة ملةائلها

الذي حظيت به املادة العلمية املعاجلة لعلم الصوتيات العربية عند سيبويه مرن تقردير   
وال  وجدت طريقها ألدبيات هذا العلم املةتصرة بره عنرد مرن جراء بعردهال وخلفره        
لتتجلى يف صورة اقتباس حريف على مةتوى بعض املةرارق وتقةريماتهاال وصرفاتهاال    

 عن مةتوى اقتباس تعريفات مصطلحات هذا العلرم الر  حردها هرذا الرائرد      فض،
 العظيم.

  .صنيف اخلالص  املطول يف  األصواتيف الت -

و أهم الكت  املطولة ال  فرغت لدراسة األصوات العربية يف الرتاث اللغروي  
سرر صرناعة   )الرذي عنوانره    هرر 382أبى الفتح عثمان ابن جرين املتروفى سرنة    كتاب 
 عراب .اإل

وظهرر يف تعقيبره علرى     الوقد استوع  ابن جين فيه تقريبا آراء سيبويه الصوتية
 .االستشهاد منه ترجيحه هلذه اآلراء يف أحيان كثرية
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 وفيما يلي بيان مبواضع استشهاد ابن جين بتراء سيبويه يف هذا اجملال:
دا لره  نقل يف بيان ترتي  األصوات من احللق إىل الشرفتني شراه   13س1/45يف  -

 4/433بالصحة = وهو يف سيبويه 
مناقشة لبعض اآلراء املةالفة لةيبويه لتقةيم بعض خمارق  17-12س42/ 1يف   -

احللررقال وتصررحيحه رأى سرريبويه و اعتمرراده ورد آراء غررريه = وهررو يف سرريبويه  
4/431-433 . 

نقل و شرح ملعنى بني بنيال وهو شكل من أشكال نطق اهلمزة =  12س1/48يف   -
 .3/541يف سيبويه  وهو

دفاع عما فهم خطأ عن سيبويه يف بعض مةائل اإلدغام = وهرو   5س1/58ويف   -
 فيما يتعلق بدعوى إدغام اهلاء يف احلاء. 4/451يف سيبويه 

 .2/285نقل يف الوقف بقل  األلف همزة = وهو يف سيبويه  8س 1/74ويف    -
تراء سريبويه يف املةرائل   وفيما يلي نورد أمثلة كثرية الستشهادات ابرن جرين بر   

 :إشارة إليها؛ لكثرتها ؛الصوتية
؛  و  إدغررررام) 1س1/218  ؛إبرررردال)7س1/84؛ و  إمالررررة)3س1/78

إبررردال ؛  و ) 12س2/528إبررردال ؛و ) 1س2/581و  ؛)إبررردال  3س2/518
)وقرف ؛   4س 2/781و  ؛)وقف  وهو استشرهاد سربق منره وروده    13س2/711
تماد رأى سيبويه يف أن أصرول األلرف   يظهر اع 2س2/818)إبدال ال  4س2/782

 حرف علة؛ أنها منقلبة عن واو.

وواضح من تأمل هذه النقول وغريها سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية 
على ابن جينال وهو ما اتضح من االستشهاداتال والتفةريات ال  علقها على بعرض  

 املةائل الصوتيةال ومن محله ك،م سيبويه على أحةن  امله
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 .يف مصنفات التجويد -

هرر مرن املصرنفات النرادرة الر       521و إذا كان كتاب ابن الطحان املتوفى بعرد        
خلصت ملعاجلة مةائل الصوتيات العربية من غري ارتباط منصوص عليره مرن جانبره    

فإن الرتاث العربي  الباألداء القرآنيال أو ما يةمى يف االصط،ح العلمي بعلم التجويد
 بأس به من املصنفات الصوتية الر  ُعنيرت بدراسرة املةرائل الصروتية      عرف عدًدا ال

 العربية ختلصا إىل العناية بالتجويد؛ أي بهدف خدمة القرآن الكريم أدائيا.

وفيما يلي متابعة لةطوة آراء سيبويه على آراء الصوتيني العررب الرذين جراءوا          
 يد:بعده من خ،ل فحص عدد من مصنفاتهم يف علم التجو

املتروفى   للةرعيدي  الكتاب التنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفري ورد يف خامتة   -
لى ما عند سيبويه بتقةيمه هر تقريبا باب يف خمارق األصوات أتى فيه ع411سنة 
  .51ص )و ترتيبه  و عده

عنرد خوضره يف مةرألة إظهرار النرون       اخت،ف القراء يف ل،م و النرون ويف كتابه   -
التنوين مع أصوات احللق نلمح استعماله لتعابري سريبويهال وإن يصررح   الةاكنة و
عرن  بعيد حيث فةر سب  اإلظهار عندها؛ ألن خمرق النون والتنوين  ؛بالنقل عنه
بعبرارة: "أن   –  تفةري هلذا اإلظهار 12س4/454) ال ويف سيبويه 24احللق )ص

خمررق النرون    عن  تباعدتهذه الةتة )وهى أصوات احللق: ء هر /ح ع / خ غ  
 ليس من قبيلها".

لعبررد الوهرراب بررن  مررد القرررط ال املترروفى   الويف كترراب املوضررح يف التجويررد  -
 كما يلي: الهر نقول كثرية و مطولة من سيبويه421سنة
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جاء به للتفريق بني اإلمشرام و الرروم= وهرو يف الكتراب      8/س73نقل يف ص   - 
تني الصروتيتني خطيراال   ؛ صحيح أن النقل خاص بع،مات الظاهر4/128-128

لكرن ذلرك جراء خلدمرة      الو املدة بعده للرروم  الوهى النقطة بعد احلرف لإلمشام
الظاهرة الصوتية؛ أي أنه ال يصح االدعراء برأن هرذا النقرل غرري خراص برالعلم        

 الصوتي.

نصا يعلن فيه اعتماده ك،م سيبويه اخلاص بتحقيق ذوات  2/س 77نقل يف ص   -
ن أجناسهاال ومقصوده مرن ذوات األصروات: وصرفها    األصوات وخمارجهاال وبيا

وذكرر خمارجهراال     أي األصروات )يقول: "أما حتقيرق ذواتهرا    الوبيان كيفية إنتاجها
فنذكرها على ما ذكره سيبويهال رضري   الوتبيني أجناسهاال وذكر مراتبها يف االطراد
   و قد استمرت مناقشرة القررط   4/431اهلل عنه ". = وهو املوجود يف سيبويه )

  .83اإلجيابية ملا اعتمده من ك،م سيبويه حتى بلغت الصفة )

و فةره = وهو يف سريبويه   النصا يتعلق بتعريف اإلدغام 13/س128نقل يف ص   -
 .و اإلدغام ظاهرة صوتية هي املماثلة الصوتية 4/137

نصا يتعلق بتعليل إخفاء النرون مرع األصروات الفمويرة      8/س171نقل يف ص   -
ه؛ و يقصد بها أصوات املةارق من اللهاة إىل الشرفتني = وهرو يف   على حد تعبري

 .4/454سيبويه 

نقل خاص ببيان فارق ما برني الرروم واإلمشرام = وهرو يف      7/س218ويف ص   -
 وما بعدها. 4/128سيبويه 

ومثل هذه الةطوة ال  رأيناها مهيمنة على بناء كتاَبي الةعيديال زدها يف كتراب          -
هررال  245البن وثيرق األندلةري املتروفى سرنة       قراءة و خمارق احلروفجتويد ال)
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حيث اعتمد ما عند سيبويه من عد املةرارقال وتقةريماتهاال وصرفاتهاال وتعريرف     
 مصطلحات هذه الصفات على ما نرى يف الصفحات التالية:

 عدد األصوات إمجاال. 13/س23ص  -
 .ى ث،ثة أقةام كربىخمرجا عل 12موزعة يف  العدد املةارق وأقةامها 7س/25ص  -
والصفحات التالية هلا: حيرث حتردث عرن صرفات األصروات       2/س28ص  -

 بتعريف سيبويه هلا.

وتةتمر ع،مات تكرارية االستشهاد بك،م سريبويه مبرا هري ع،مرة مرصرودة       -
لقياس سطوة آرائه على من جاء بعده من علماء الصوتيات العربيةال كما نررى  

 ذه الع،مرة عنرد واحرد مرن أشرهر علمراء التجويرد       فروع علم التجويدال فتتجلى هيف 
التمهيرد يف علرم   )يف كتابره   هرر 833هو ابن اجلزرى املتوفى سرنة  العرب كافة 
 ال حيث تكرر اعتماد ك،م سيبويهال واالستشهاد بهال يف املواضع التالية: التجويد 

وما بعدها نقل عن سيبويه يتعلق بعد املةرارق  وحصررها    2/س113يف ص  -
رجاال وعلى الرغم من ذكره عد العلماء املةتلفني للمةرارق؛ وهرى   خم 12يف 
ووزع  الخمرجا عند الفراء فإنه اعتمد عد سيبويه 14خمرجا عند اخلليلال و  17

 8/س114األصوات على وفاق عده ثم قال يف ختام استشهاده بك،مره ص  
 و هذا على مذه  سيبويه"."

ملعرريف وهرو منظومتره املعروفرة     والبن اجلزري هذا كتاب مهم يف هذا اجملال ا -
الطررازات املعلمرة يف   )باملقدمة اجلزرية يف علم التجويدال ومن أشهر شروحها 

ال وفيه اقتبراس لعردد   هر871لعبد الدائم األزهرى املتوفى سنة   شرح املقدمة
من اآلراء الصوتية ال  ذكرها سيبويه يف كتابره؛ مرن مثرل نقلره عنره: يف ص      

يف املةرق أو   التقارب)غام بعض األصوات لعلة رأيه اخلاص بإد 2/س157
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ال  هي االحتاد يف املةرق أو الصفة = وهو يف   التجانس)الصفةال وليس لعلة 
  على ما يف ال،م والراء اللذين هما خمتلفان يف املةرق عنده؛ 4/433سيبويه 

 لكنهما متقاربان.

وتيات يف مصنفات ويتواصل ظهور االستشهاد املرجعي بك،م سيبويه يف الص   -
التجويد حتى يصل إىل العصور املتأخرة على مشارف العصر احلرديثال وهرو   

 مد بن أبى بكر املرعشري امللقر  بةراجقلي زاده املتروفى     ما نرى أدلته عند 
فهو قد استشهد بك،م سيبويه يف املةائل   )جهد املقليف كتابه هر 1151سنة 

 الصوتية املةتلفة كما يلى: 

 بعررد سرريبويه للمةررارقال متحرراورا معررهصرررح فيرره  نررصٌّ 2س /  122ص    -
جاورة؛ مبديا رازاال بع،قة املرزة جمررق اهلمرف من خمرومفةرا جعل خمرق األل

ما يشبه االعتذار لةيبويه لقوله بعد املةارق ستة عشر خمالفرة للةليرل الرذي    
 عدها سبعة عشر بعذر إرادة تقليل أقةام هذا املةرق !

نقول عن سيبويه يناقشه فيهاال فيما يتعلق بوصف بعرض   5/س125ويف ص    -
 األصوات.

وما بعدها اعتماد لتعريفات مصطلحات صفات األصوات من اجلهر و  141ص ويف   - 
اهلمس وغريهما ال  جاءت عند سريبويهال وهرو وإن مل يصررح برذكر سريبويه يف هرذا       

 .ت إىل سيبويهاجلزءال فذلك رمبا يكون راجعا إىل شهرة نةبة هذه التعريفا

 .يف مصنفات القراءات -

ويف سياق الكشف عن م،مح سطوة آراء سريبويه يف املصرنفات الر  يقتضرى     
 .النظرية والتطبيقية أو علميا ووظيفيابناؤها املعريف االنشغال بعدد من املةائل الصوتية 
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ومن أشهر العلروم الر  اعتنرت باالنشرغال بربعض مرا ينضروي يف بنيرة علرم          
 علم القراءات القرآنية.   الصوتيات

وقد ظهر االستشهاد بتراء سيبويه يف عدد كبري منها فيما خيص آراءه الصروتيةال  
واعتمادهاال وتقديرهاال ومناقشتهاال والتحاور معهاال مما يعكس ملمحا إجيابيا يف التعامل 

 مع االستشهادات املرجعية بترائه يف هذا الفرع املهم من فروع الدرس اللغوي.

يظهرر مرن    الا يلي التمثيل بعدد من املصادر املعتربة يف علرم القرراءات القرآنري   وفيم 
 فحصها اعتماد آراء سيبويه يف مةائل صوتية:

الكشررف عررن وجرروه القررراءات الةرربع وعللررها )مررن هررذه املصررنفات كترراب 
: وفيه مرن االستشرهادات   هر437ملكي بن أبى طال  القيةي املتوفى سنة   وحججها

 بويه يف الصوتيات ما يلي:املنقولة عن سي
بني الباءين = وهو   ثوب بكر)نقل من سيبويه  يتعلق باإلدغام يف  13س1/55  -

 .8س1/441يف سيبويه 
نقل من سيبويه  يف منع مد أصوات املد واللني إذ ت،ها غري مشدد=  2س1/27 -

 .3/525وهو يف سيبويه 
أوالهمرا مضرمومة    نقل عن سيبويه يبني أنره إذا ترواىل همزتران    2س1/78ويف  -

 .ال بإط،ق ختفيف الثانية5س3/548نطقت الثانية بني اهلمزة و الياء = و يف سيبويه 

رمضان عندما أورد املةائل املقتبةة  عبدالرمحن وقد أحةن الدكتور  يى الدين
 .481 - 2/481من سيبويه يف فهرس األع،م الواردة يف كتاب مكي 

  اقترربس يف كتابرره أقررواال خاصررة وقررد ظهررر منهررا أن مكرري بررن أبررى الطالرر
 بالصوتيات من سيبويه فيما يقرب من عشرين مرة.
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االستكمال لبيان مجيع ما يأتى يف كتاب اهلل عز وجرل مرن مرذه     )ويف كتاب 
؛ أثرر هلرذه   هرر 388البن غلبرون املتروفى سرنة      8) لقراء الةبعة يف التفةيم و اإلمالة

نتماء املعريف للكتاب واردا ضرمن علرم   وواضح من العنوان أنه وإن كان اال الالةطوة
يات يف بعرض مةرائله وهرى التفةريم     القراءات القرآنية فإنه متماس مع علم الصروت 

هرو    تروراة )نقل من سيبويه يبني أن األصرل يف تراء     5/س345)اإلمالة؛ ففيه يف و
 331-4/331الواو أبدلت تاء = ويف سيبويه 

 عة بن ززلة املتوفى يف القرن الرابع اهلجريألبى زر  حجة القراءات)ويف كتاب       
اقتباسات مرجعية من سيبويه تدعم تقردير وزن كتراب سريبويه يف الردرس الصروتي      

 العربي بعدهال ومن أمثلة اقتباساته آلراء سيبويه الصوتية ما يلي: 

نقرل يفةرر زيرادة الرواو يف مثرل )ضرربتهو         2/س127يف حجة القراءات ص   -
ال وقد تكرر هرذا النقرل   3س4/188= وهو يف سيبويه  ربتهاواأللف يف مثل )ض

 2/س281يف احلجة 

نقل فيه بيان ملةرق األلف من حيرز أصروات احللرق؛ ولرذا      2/س272ويف ص   -
ناس  فتح اهلاء يف مثل النهرال والزهرال والعني يف مثل الظعرن؛ ألنهمرا مرن حيرز     

 .4/433واحدال أو من خمرق واحد عند سيبويه = وهو يف سيبويه 

نقل عن سيبويه يف تفةرري اإلبردال الواقرع يف خطايرا =      11/س288ويف احلجة   -
 .3/553وهو يف سيبويه 

= وهو يف   وها الوتا النقل عن سيبويه يف جتويز إمالة حنو )يا 13/ س437وفيها   -
فرإن ُسررمى بهرا مل جيررز إمالتهرراال    البشرررط أال يةرمى بهررا  8/س4/135سريبويه  

رط؛ وهو إسقاط مفهوم؛ ألنه يفةر إمالة هذه احلروف واالقتباس يةقل هذا الش
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يف القرررآن الكررريمال ومل يةررم بهررا يف الكترراب العزيررز طبعررا! وتكرررر يف احلجررة  
 .3/س585االستشهاد بتراء سيبويه املتعلقة بإمالة أمثال هذه احلروف يف 

نقول تتعلق بأثر الوقف والوصل يف إثبات بعرض   11س؛3/س258ويف احلجة   -
 .4/183و حذفها = وهى يف سيبويه  األصوات

 .يف املصنفات األخرى -

ومل تقررف ع،مررات تقرردير منجررز سرريبويه يف الصرروتيات العربيررة يف اقتباسررها 
استشهادات مرجعية يف األنواع املةتلفة من املصنفات ال  فرض انتماؤها املعرريف أن  

عرفرت   الع،مرات أي هرذه ال  الحتشد عدًدا من املعلومرات الصروتية املتنوعرةال ولكنهرا    
طريقها إىل عدد كبري آخر من مصنفات العلروم العربيرة؛ كمصرنفات الب،غرة تعيينرا.      
وفيما يلي متثيل ببعض هذه املصنفات لندلل على اتةاع نةبة كثافة االستشرهاد برتراء   

 سيبويه يف الصوتيات العربية عند من خلفه من علماء العربية يف اجملاالت املةتلفة.

ات الب،غية ال  قدمت بني يدي مباحثهرا بعردد مرن املةرائل     ومن هذه املصنف
وقد استشرهد   الهر422سنة  اخلفاجي املتوفى ال البن سنان سر الفصاحة)الصوتية كتاب 

 تيات ما يلي: بتراء سيبويهال ونص على ذلكال ومن مواضع استشهاداته بترائه يف الصو

: "وهذا علرى ترتير    نقل يف عدمل خمارق األصواتال ثم عق  قائ، 12/س 25ص  -
 وما بعدها. 4/431سيبويه" = وهو يف الكتاب 

ال  مفتاح العلوم)يف مفتتح كتابه هر 222الةكاكى املتوفى سنة ومثل ذلك فعله 
وهو على الرغم مما يبدو من أنه اختل لنفةره ترتيبرا و تقةريما حراول أن يبردو فيره       

ورده يف مردخل كتابره مرن    مةتق،ال فإن هيمنة آراء سيبويه الصوتية ظاهرة علرى مرا أ  
 معلومات صوتية يف الع،مات التالية:
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 .8س  5صوتا؛ كما ورد يف ص  28وات عدد األص -1
 .21س  5كما يف ص  ؛خمرجا 12عدد خمارق األصوات  -2

= وهو بنص ما نقرل  31-21س  5وتوزيع األصوات عليها؛ كما ورد يف ص 
 ! 434من الصفحة 1-3س 4/433يف سيبويه 

لورقة هنا عن احلديث عن كتابني مهمرني جردا يف هرذا البراب مرن      لقد سكتت ا      
 العلم اللغوي وهما:

 رسالة يعقوب الكندي يف اللثغة. -1
 رسالة أسباب حدوث احلروفال البن سينا. -2

ألنه مل يرد فيهما نقل صريح مرن سريبويهال ولكرن عردًدا مرن القررائن تشرري إىل              
لى آراء سيبويهال وهو ما يظهر على األقرل  احتمال قوى يقرر اعتماد ابن سينا تعيينا ع

يف الرتتي  الذي أورده ابن سينا يف رسالته املذكورةال حيث بدأ بأصوات أقصى احللق 
من غري تةمية املةرق وهى: أصوات اهلمزة واهلاءال ثم ثنى بأصروات وسرطه وهرى:    

ح أن العني  واحلاءال ثم بأصوات أدناه وهى: اخلاء والقافال وضم إليهما الغني؛ صحي
مثة تغيريا ظاهرا نلمةه بني الرتتيبني؛ لكنره دال بأمرارات التشرابه الكرربى علرى مرا       

 .نرجحهال حبيث يةتمر الرتتي  بعد ذلك: فيواىل بني الكاف ثم اجليم ثم الشني إخل

وقد أسقل ابن سينا أصوات العلةال وأوردها ختامراال وهرو ملحر  جررت اخت،فرا            
 ظاهريا بني ترتي  الرجلني.

ولكن احلق يقتضى أن نقرر أن ترتي  سيبويه الذي مل يةقل أصوات العلة كان 
وفيا للمنهجية؛ ألنه يرت  األصوات على خمارجها مرن دون النظرر إىل أقةرامها مرن     

 .  8)حيث هي صامتة أو علةال وهو ما خلل فيه ابن سينا
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 يه مرن أما رسالة الكندي فلم يتبني لنا قرائن ككرن معهرا تررجيح ترأثري سريبو     
   11)عدمه.

 مالحظات على قائمة املصنفات الرتاثية التى استشهدت بآراء سيبويه يف الصوتيات. 

لقد طال هذا املطل ؛ ألنه يعد العماد الشكلي لرصد القيمة ال  حققها سريبويه        
يف تاريخ الدرس اللغوي عند العرب يف واحد من أهرم مةرتويات دراسرته أال وهرو     

 صوتيةمةتوى الدراسة ال
وقد ظهر من تأمل هذه القائمة االنتقائية جمموعة من الع،مات الدالة على طريق       

قراءة م،مح الةطوة الر  مارسرتها آراء هرذا اإلمرام اللغروي يف ميردان الصروتيات        
 العربيةال مبا هي دليل ظاهر على إمامته يف خدمة اللةان العربي. 

 ،مات:وفيما يلي رصد هلا ملا ظهر من هذه الع
؛ فقررد هيمنررت آراء سرريبويه يف هررذا اجملررال كمررا جتلررى يف   االمتررداد الزمررانى -أوال

االقتباسات املرجعية من الكتراب علرى مةرتوى األدبيرات اللغويرة و العربيرة       
الرتاثيةال بدًءا القرن الثالث اهلجري أي بعد وفاته بعقود قليلرة جرداال و اسرتمر    

ي والعربي الرتاثي حتى القرن الثاني هذا االمتداد على مةتوى التصنيف اللغو
عشر اهلجريال وهو ما يتضح من سين وفيات العلماء أصحاب املصنفات الر   

 فحصنا أمر استشهادها بتراء سيبويه الصوتية.
: حبيرث مل يقتصرر ترأثري سريبويه علرى الردرس       االمتداد املكرانيال أو اجلغررايف   –ثانيا 

ده؛ حبكم انتمائه لهال و لكنه تعردى  يف املشرق العربي وح  أو الصوتي)اللغوي 
لتظهر جتلياته يف املغرب العربي واألندلسال وهو ما ظهر مث، يف االستشهادات 

 هر.245املرجعية ال  اقتبةها أمثال: ابن وثيق األندلةي املتوفى سنة 
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؛ وأقصد بهذه الع،قة أن تأثري سيبويه يف الدرس الصوتي كان االمتداد اللةاني -ثالثا
عند  املصنفني من غري العربال وإن كانوا مةلمنيال  ويعرفرون العربيرةال    ظاهرا

وهو ما ظهر مرث، يف االستشرهادات واالقتباسرات الر  نقلرها سراجقلي زاده       
 .هر1151الرومي )الرتكي  املتوفى سنة 

ال حيث ظهر عند اجلمهررة مرن العلمراء الرذين     االعتداد بتراء سيبويه الصوتية -رابعا
ه أنهم يقدرونها يف مواجهرة اآلراء األخررى؛ لدرجرة أن عردًدا     استشهدوا بترائ

 !.منهم رمى بعض آراء اخلليل بن أمحد باخلطل يف أبواب الرتتي  و املةارق و غريها
ومما يدعم هذه الع،قة ما الحظناه من أن الذين تعرضوا للررد علرى سريبويه يف          

صرنيع املرربد املتروفى سرنة     بعض املةائل الواردة يف كتابه؛ مما هو مشرهور مرن   
هر خلت قوائم انتقاداتهم من املةائل املنتمية إىل مةتوى الدرس الصوتي 285

هرر  332وكادت على ما يظهر من قائمة مةائل االنتقاد ال  أوردها ابرن والد  
فلم يرد يف املةائل الر  ردهرا    ؛ليفندهاال وينتصر فيها لةيبويه يف مواجهة املربد

 ن تتعلقان مببحث اإلدغام مل يةلم للمربد انتقاده سيبويه فيهما.املربد إال مةألتا
؛ أي أن االستشهادات املرجعية  تنوع املصنفات التى استشهدت بتراء سيبويه -خامةا

واالقتباسات آلرائه الصوتية عرفت طريقهرا لننرواع املةتلفرة مرن املصرنفات      
 لغوية. عنى الدقيقال وغرياللغويةال نثرية ومنظومةال وخمتصرة ومطولةال ولغوية؛ بامل

ال ال علرى مةرتوى   اتةاع نطاق االستشهاد املرجعرى برتراء سريبويه الصروتية     -سادسا
الزمان واملكانال فحة  كما مر بناال وإمنا على نطراق اجملراالت  والفرروع الر      
يعنى بها علم األصوات حبيث ظهرت االستشهادات بترائره يف عردمل األصروات    

وتوزيعهرا علرى هرذه     اللصرامتة و الصرائتةال وخمارجهرا   العربيةال و يف أقةرامها ا 
 املةارقال و يف صفاتهاال و يف تعريفات املصطلحات املةتعملة يف هذا العلم.
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صحيح أن هذا البحث هنا مل يتوقف عند ع،مات سطوة آراء سريبويه الصروتية         
يف مصنفات النحو العربي؛ بةب  ظراهر جردا وهرو أن سريبويه بكتابره كران أساسرا        
اعتمده حناة العربية بعده يف بناء مصنفاتهم النحويةال مبا يف ذلرك اسرتثمار املعلومرات    
الصوتية مبا هي جزء من تصور علم النحو يف النظر التأليفي الرتاثي. وإال فإن مراجعة 

شاهدة   املفصل يف علم العربية)هر يف كتابه 538واحد كالزخمشري املتوفى سنة  يحنو
  348هرة؛ حبيث ظهرت آراء سيبويه الصوتية بردًءا مرن )ص   على هذه الةطوة الظا
  يف أبواب اإلمالة والوقف و ختفيف اهلمرزة و اإلبردال   432ص)حتى نهاية الكتاب 

فعاال يف بنراء املرادة العلميرة     واإلع،ل واإلدغام وغريهاال وكان حضور آرائه حضورا
 ند الزخمشري.ع

أن سطوة آراء سيبويه يف الدرس الصوتي  ومن كل هذه الع،مات ككننا أن نقرر      
من دون  الالعربي الرتاثي كانت بالغة الدرجة الكربى ال  ال يقرتب منه فيها أحد غريه

 .التنكر لقيمة منجز اخلليل الصوتي بطبيعة احلال

 االستشهاد املرجعي بآراء سيبويه يف الدرس احلديث. 

وإمنرا امترد    .دود املصنفات الرتاثيرة مل يتوقف ظهور آراء سيبويه الصوتية عند ح      
ذلك احلضور الذي ككن أن يوصف بوصف القوة مرن دون شربهة مبالغرة أو جمرازال     
 .وهو ما يدلل على القيمة العلمية ال  كثلها منجز سيبويه يف درس الصوتيات العربية
 وليس بوسع الورقة هنا أن تزعم أنها قرادرة علرى متابعرة تكراريرة االستشرهاد برتراء      

ر ككن أن نعرب عنره بعردم   سيبويه يف الدرس اللغوي أو الصوتي املعاصرال بةب  ظاه
ومن هنا فقد ظهر للورقة أن تدلل على سرطوة آراء سريبويه يف الصروتيات    ال اإلمكان

العربية يف الدرس املعاصرال عن طريق استعمال معيار كثافرة االستشرهاد املرجعري يف    
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أي: )التوزيع اجلغرايفال شررقا وغربرا؛    ضابل هو:يضبطها   عينة نوعية)عدد خمتار أو 
 . يف الثقافتني العربية واألجنبية

وفيما يلي  اولة للكشف عن سرطوة آراء سريبويه ترذرعا إىل تقردير قيمتهرا يف            
املعاصررة  من خ،ل قائمة نوعيرة مرن الدراسرات الصروتية      الالدرس اللغوي املعاصر

 .موزعة على الغرب والشرق

 يف الدراسات الغربية املعاصرة املرجعي بآراء سيبويه يف الصوتيات العربية االستشهاد. 

إن افتتاح هذه النقطة بتقديم فحص ظهرور آراء سريبويه الصروتية يف الدراسرات          
الغربية مرده إىل أن الغرب هو الذي افتتح تارخييا إحياء دراسة اللغة العربية يف ضروء  

 املعارف احلديثة.

الةياق تقابلنا جمموعة من الدراسات البارزة ال  وقفرت كليرا أو جزئيرا      ويف هذا     
حتلي،ال وتثميناال وكشفا عما تتةم بره   ؛أمام جهود سيبويه يف دراسة الصوتيات العربية

 من خصائص ومزايا.

ولعل أشهر الدراسات املعاصرة ال  أوقفها صاحبها للدرس الصوتي عند 
  shadeيبويه وعندنا  للمةتشرق األملاني: شاده علم األصوات عند س)سيبويه هي 

ثم طورها  الم1811وهذه الدراسة ظهرت أوال سنة   11). م1852 –م 1883)
 م.1831ونشرها بالقاهرة سنة 

شاده  واضحا متاما يف تقدير قيمة املنجز املعرريف يف ميردان الصروتيات    )ويبدو 
ول من خلف لنا وصفا مفص، العربية الذي حققه سيبويه عندما يقول: " وعلى كل فأ

 . 12).. سيبويه".ألصوات العربية و إنتاجهاال هو رجل فارسي األصل؛ أعنى



 يخالد فهم د.

 125                                    م 1034 ربايرف  –هـ 3415 اآلخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

والدراسة هذه منوذق مهم يف باب تقدير قيمة ما خلفره سريبويه يف الصروتيات    
 العربية يف الدرس اللغوي الرتاثي.

سيبويه  ومل يكن شاده هو املةتشرق الوحيد الذي التفت إىل قيمة ما توصل إليه
فيما يتعلق بدراسة األصوات العربيةال وإمنا ظهر عردد آخرر مرن الدارسرني الغرربيني      

 الذين عرفوا قدر الرجل وقدر ما توصل إليه يف هذا الباب

 سيبويه يف الردرس الصروتي العربري    ومن املةتشرقني الذين وقفوا أمام جهود
مرن قرراءة    هرر حيث يظم .1832-م1882لف برجشرتاسر)هجوتاملةتشرق األملاني 

 . 13) التطور النحوي للغة العربية)من كتاب   يف أصوات اللغة)الباب األول 

ويظهر يف هذا الكتاب االستشهاد بتراء سريبويهال والتعليرق عليهرا ودرسرها يف     
أكثر من موضع؛ حيث يظهر سيبويه يف عد املةارقال ويف صفات بعض األصروات يف  

مثلما يظهر من حكمه على صوت العني  الثخمالفة للمةتقر يف الدرس الصوتي احلدي
ويف هذا الةياق يقرر الدكتور رمضان عبد الترواب يف   ال 15ص )بأنه صوت متوسل 

 احلاشية األوىل: " تابع املؤلف هنا سيبويه".

ثم يعرود فيرذكر سريبويه يف سرياق دراسرته املقارنرة برني مرا ورد مرن وصرف           
مرن طبعرة الردكتور     23ص )ةرامية  لنصوات العربية عند سيبويه مبرا يف اللغرات ال  

 . من طبعة  مد محدي البكري رمحه اهلل 13ص )و   رمضان عبد التواب رمحه اهلل

ال ليظهر حنو بناء لغوي جديد العربية الفصحى: )كتابه يف هنري فليش ثم جاء 
االستشهاد املرجعي بأقوال سريبويه يف الصروتيات العربيرة يف البراب األول مرن هرذا       

فررتى نقروال مرن سريبويه      الخصصه لدراسة أصوات العربية الفصرحى  الكتاب الذي
وهررى مواضررع  ال4س 55و ص  ؛2س52ويف ص  ؛12  س 51ومناقشررتها يف )ص 
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يف حديثره عرن    1ح  25ونقل عن سريبويه يف ص   الأفردت ملناقشة مسات األصوات
جران  النرب. ثم ظهرت االستشهادات املرجعية ألقروال سريبويه يف اجملرال نفةره عنرد      

يف مواضرع خمتلفرة بردًءا مرن عردد        )دروس يف علم أصوات العربيةيف كتابه  انتينوك
و يف  ال1ح31ثم يف نظريرة خمرارق األصروات يف ص     ال2ح28حروف املعجم يف ص 

نظرية أحكموا ضبطها   سيبويه)" ونظرية املةارق عند النحاة العرب :هذا الةياق يقرر
. 35صفات األصوات العربية بدًءا من ص ثم يظهر سيبويه يف سياق مناقشة  البعناية "

ويف الظواهر التابعة لنصوات؛ ويقصد بها ظواهر التغري أو التطور الصوتي من مثرل  
ال 24س 112وص  ال2س  111وص ال13س 43االقتبرراس مررن آراء سرريبويه ص   

 ويف مواطن أخرى كثرية. ال12س112وص

ا مل تكن ترصد سيبويه أنه وي،ح  على هذه النماذق ال  اعتمدت على أقوال
إمنا ا يف الدرس الصوتي العربي ظهرت ومن مداخل تارخيية تقرر أن مثة جهوًد أقوااًل

كان اعتمادها إجيابيا؛ مبعنى أن هذه الدراسرات الغربيرة وقفرت أمرام جهرود سريبويه       
الصوتيةال ومثنت ما ورد فيها من آراء منضبطة ال ختتلف يف كثري منها عما توصل إليه 

 احلديث. الدرس الصوتي

كما ظهرر مرن م،حظرة تعامرل هرذه األدبيرات الصروتية املعاصررة أن أي درس             
للصوتيات العربية ال ككنه حبال جتاوز ما حققه سيبويه وتوصل إليه من نتائج صرادقة   

 .ومطابقة ملا توصل إليه الدرس املعاصر للصوتيات العربية

يه يف الصوتيات العربية يف صرورة  االستشهادات املرجعية بتراء سيبو كما ظهرت      
 منظمة إذا ما قورنت بطريقة ظهورها يف االستشهادات املرجعية بهذه اآلراء يف املراجع

 الرتاثية.
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وكان التعامل مع آراء سيبويه الصوتية يف املراجع الغربية املعاصررة أكثرر إجيابيرة           
 واعرتاضا. .و تعليقا حبيث حتاورت هذه املراجع مع اآلراء؛ تفةرياال وحتلي،ال

من جان  آخر فإن ما رصدته الورقة من خصائص االستشهاد املرجعري برأقوال         
حبيث  ؛سيبويه يف امل،حظات املدونة على قوائم املصنفات الرتاثية ككن أن يصدق هنا

ككن أن نقرر أن االمتداد الزماني واملكاني ظاهر هنا يف امتداد املةاحة الزمنية لظهور 
وظرراهر يف تنرروع اخلريطررة اجلغرافيررة   القرروال سرريبويه الصرروتية يف املراجررع الغربيررةأ

 للمةتشرقني املتعاملني معها. 

 .يف الدرس اللغوي العربي املعاصر االستشهاد املرجعي بآراء سيبويه يف الصوتيات

 صروتية يف هرذه الفقررة    يبدو أن احلديث عن كثافرة االستشرهاد برتراء سريبويه ال          
 مةوغ له إال من باب استكمال التقةيم املنطقي ملطال  هذه الورقة !  ال

و لعل من الصواب أن نقرر أنه ال يوجد دارس معاصر يف فرع الدراسة الصوتية       
 اللغوي. سيبويه يف هذا الباب من العلمالعربية أو املقارنة أو التقابلية ككن أن يهمل آراء 

يناه بكثافة االستشهاد بتراء سيبويه يف التأليف اللةاني ومن ثم فإن متابعة ما مس      
ومع ذلك فإن يف مراجعة عدد منها ممرا ككرن أن   ال املعاصر يصبح ضرًبا من االنتحار!

يكون ذا داللة يف هذا الةياق وجها مقنعا للتدليل على احلضور الطاغي آلراء سيبويه 
 الصوتية.

ضور سيبويه عاملا يف جمال الدراسة الصروتية  ويف هذا الةياق يصح اإلشارة إىل ح      
يف مؤلفات رواد الدرس اللغوي املعاصر؛ يف مثرل كتابرات الردكتور إبرراهيم أنريسال      

والردكتور عبرد الررمحن     العبد الواحد وايفال والدكتور  مود الةرعران  يوالدكتور عل



  على اخلالفني يف الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          278

ثانى مرن  والدكتور كمال بشرال ثم مؤلفات رواد اجليل ال الوالدكتور متام حةان الأيوب
والدكتور عبده  الالدكتور عبد الصبور شاهني :علماء الدرس اللغوى املعاصر من مثل

والردكتور رمضران    الوالدكتور أمحرد خمترار عمرر    الوالدكتور سعد مصلوح الالراجحى
والردكتور  مرد    الوالدكتور الطي  البكرو   الوالدكتور صا  القرمادي الالتوابعبد

 ع،م. والدكتور عبد العزيز الصا  الضالع

ضور ومع ذلك فإن التوقف أمام بعض الدراسات النوعية املعاصرة دال على احل      
 وفاعليتها يف دعم الدرس الصوتي املعاصر للعربية. القوى آلراء سيبويه الصوتية

إن تأمل القائمة التالية رمبا يكون داال يف هذا الةياق علرى حضرور آراء سريبويه          
عاصرال مبا هي موقوفة على الدراسة الصوتية من خ،ل اإلسهام الصوتية يف الدرس امل

 العربي الرتاثيال و فيما يلي عنوانات هذه القائمة: 

بغداد سرنة  )الدراسات الصوتية عند علماء التجويدال للدكتور غامن قدوري احلمد  -1
   14)م 1882هر=1412

العزيز للدكتور عبد ات الصوتية احلديثةالعن علم التجويد القرآني يف ضوء الدراس -2
 م18881هر=1411أمحد ع،مال القاهرة سنة 

املصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء يف ضوء علم اللغة املعاصرال للدكتور  -3
 م.1883هر=1413اخلليلال جامعة مؤتة سنة  يعبد القادر مرع

ت برريو  الاملصطلح الصوتي يف الدراسات العربيةال للردكتور عبرد العزيرز الصريغ     -4
    15).م1888ودمشق سنة 

املدخل إىل علم أصوات العربيةال للدكتور غرامن قردوري احلمردال اجملمرع العلمري       -5
 م.2113هر=1423ببغدادال سنة 
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 مالحظات على قوائم املراجع اللغوية املعاصرة اليت استشهدت بآراء سيبويه الصوتية. 

علرق بدراسرة   يظهر من تأمل االستشرهادات املرجعيرة برأقوال سريبويه فيمرا يت     
حبيث ككرن   الالصوتيات العربية ما سبق ظهوره من ع،مات يف قوائم املراجع الرتاثية

 أن نقرر أن اخلصائص التالية كانت بارزة و ظاهرة:
 االمتداد الزماني بداية من العصر احلديث إىل اآلن غربا و شرقا. -أوال

ه الصوتية يف الدرس الغربي االمتداد املكانيال حبيث ظهرت العناية جبهود سيبوي -ثانيا
 والعربي مًعا.

التنظيم؛ مبعنى أن اقتباس أقوال سيبويه خضع للتنظيم والتقةيم وفرق منهجيرة    -ثالثا
 الدراسات املعاصرة.

التعامل اإلجيابي؛ مبعنرى أن االقتباسرات مل تكرن سرلبية بفررض بيران إسرهام         -رابعا
مناقشتهال وبيان نقاط التقدم سيبويه فقلال ولكن تعدى األمر إىل حتليل منجزهال و

 فيه يف ضوء ما تقرره الدراسات املعاصرة.
الشكل اجلديدال ونعنى بذلك أن االستشرهادات املرجعيرة بكر،م سريبويه يف      -خامةا

الصوتيات العربية أخذ شك، جديدا أكثر استق،ال يف كثري من األحيان؛ حبيرث  
ائمة برذاتهاال وهرو مرا مل    ظهر ألول مرة إفراد جهود سيبويه بدراسات مةتقلة ق

 يظهر من قبل.

 عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية. 

إن تأمل ما ُرصد يف املطال  الةابقة يشري إىل أن مثة عوامرل بعينهرا كانرت يف    
خلفية هذه الةطوة ال  الزمت آراء سيبويه الصوتية يف جتلياتها يف الدراسات اللغوية 

 ديثةال مدعومة خبصائص  ددة هلذا املنجز الذي حققه سيبويه.القدكة واحل
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وفيما يلي قراءة ألهم هذه العوامل الر  أسرهمت يف ظهرور هرذه الةرطوة يف      
 تعانقها مع خصائص هذه اآلراء ال  الزمتها:

 :الدوران حول خدمة الكتاب العزيز -أوال

: )ص  شاده)من مقدمة كما ظهر  الأدرك بعض الدارسني املعاصرين هذه احلقيقة     
مث،. وقد كان هذا الدوران حول خدمة القرآن الكريم قائما من طرريقني همرا:     31

طريق غري مباشرةال و طريق مباشرةال كان أوهلما أسربق يف الظهرور؛ فرإذا كران منجرز      
سيبويه يف الصوتيات العربية قد ورد يف سياق التحليل النحوي واللغوي للعربية؛ فإن 

النحوي خباصة واللغوي بعامة كان هدفه خدمرة لغرة الكتراب الكرريم؛     نشأة الدرس 
ومن ثم فإنه و بطريق غري مباشررة يصرح القرول إن عرام، مرن عوامرل سرطوة آراء        
سيبويه الصوتية على من جاء بعده من دارسي العربية كان بةب  مرن هرذا االرتبراط    

 بني آرائه وإرادة خدمة الكتاب العزيز.

النقرل و التطروير هلرذه اآلراء الصروتية مرن قبرل علمراء         وهو ما ظهر يف هرذا 
التجويدال الذين استثمروا منجز سيبويه يف تأسيس علم األصوات القرآني الذي عرف 
باسم علم التجويد؛ وهو األمر الذي ملةناه سلفا من خ،ل فحص كثافة االقتباسرات  

سرريبويه الصرروتية حبيررث ككررن أن نقرررر أن االنتصررار آلراء  الآلراء سرريبويه الصرروتية
واستثمارها أحد أكرب املبادئ ال  أسهمت يف البناء املعريف لعلم التجويد؛ مبا هو علرم  
اإلحاطة خبصائص القرآن الكريم على املةتوى الصوتيال واألدائيال وهذا هو اجلان  
املباشر يف قضية الدوران حول القرآن الكريم. ورمبرا يكرون هرذا االرتبراط برني آراء      

صوتية وإرادة خدمة الصوتيات القرآنية سببا آخرال يف إضفاء بعد ديين أسرهم  سيبويه ال
يف التقدير القوى جلهود سيبويه يف الدرس الصوتي العربي على امتداد التاريخال وهرو  
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: " وإذا سرأل   31ص )يقرول شراده   ند الدارسني العرب وغرري العررب.   أمر ظاهر ع
ة أصوات العربيرةال وعلرى إنشراء    سائل: ما هو الباعث الذي حث العرب على دراس

أجبته: يظهر أن هذا الباعث كان القرآن الشريف؛ فإن العجرم الرذين   ال ؟قواعد نطقها
أسلموا يف القرنني األولني من قرون اإلسر،م كران يهمهرم للغايرة أن حيةرنوا قرراءة       
املصحف الشريفال وينطقوا أصواته نطقا عربيا خالصاال ومل يرروا إىل ذلرك سربي، إال    

تعميق املطالعة ألصوات اللغة العربيةال وإحكام إنتاجهاال فيظهر أن حردوث علرم    بعد
األصوات عند العرب مقرون بنشوء علم التجويد " الذي كان بناؤه مؤسًةا على منجز 
سيبويه الصوتيال وهو بعض ما وه  آراءه هذه الةطوة الظاهرة على مرن بعرده مرن    

غوي ال يقرف عنرد حردود توجيره الردرس      وهذا التوجيه الديين للدرس الل الاخلالفني
   12)الصوتي وإمنا يتعداه لبقية اجلوان  املةتلفة.

 :القيمة العلمية ملنجز سيبويه يف الدراسة الصوتية –ثانيا 

العامرل  حول القرآن الكريم فيما صنعه سيبويه هرو   مل يكن دوران الدرس الصوتي
ال للغوية و الصوتية بعد سيبويهات االوحيد الذي حقق هذه الةطوة املرصودة يف األدبي

ولكن عام، مهًما توافر فأسهم يف حتقيق هذه الةطوة وهرو القيمرة العلميرة احلقيقيرة     
وهرو األمرر الرذي وصرفه الدارسرون      ال ملعلومات الدراسة الصوتية فيما كتبه سريبويه 
ن الوصف املفصرل  أ  32ص )يقرر شاده  الاملعاصرون للمةائل الصوتية عند سيبويه

العربية وإنتاجها لو مل يكن صحيحا ملا كان مصدًرا لكل ما أحدثه املتأخرون ألصوات 
  إن سريبويه  111-88ص)من علماء العرب يف علرم األصرواتال ثرم يقرول إمجراال      

.. مفةررة مرن مفراخر    ."يةتحق مبا قد وصل إليه من غايات علم األصوات أن نعتربه
 العرب"! 



  على اخلالفني يف الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          282

 دراسته فقرر ما يلي: وقد جتاوز شاده هذا الذي فهم إمجاال من 

يقصد أعضاء اجلهراز النطقري )ص    ؛معرفة سيبويه لعدد من آالت النطق الطبيعية -أ
ال صحيح أنه رصد بعض وجوه اخللل يف مدارك سريبويهال ممرا انعكرس     34 -32

على فهمه لبعض املةائل الصوتية على غري فهمها احلقيقيال و لكنه اعتذر لره مبرا   
التقنية ال  منعت من إدراكه حلقيقة بعرض األعضراء   كان عليه عصره من الناحية 

 يف اجلهاز النطقي.

  .34ص )إدراك سيبويه ملعنى الصوت إدراكا صرحيا  -ب

 إدراك سيبويه حلقائق توزيع األصوات العربية على خمارجها وصفاتها املةتلفة. -ق

دروس يف علرم أصروات   )ر يف وهو األمر الذي يؤكده جان كانتينو عندما يقرر 
وما بعدها توفيق سيبويهال وزاحه يف إدراك عدٍد ضةٍم من املعلومات  11ص اللعربيةا

الصحيحة فيما يتعلق حبقيقة الصوتيات العربيةال وهى مرصودة عنده بدًءا مرن مقدمرة   
كتابهال يقول: "لقد كان قدماء النحاة العرب أول علماء األصوات يف لغتهمال فنحن زد 

حرول   و م،حظرات هامرة  حة  خمارجهاال  للحروفترتيبا صحيحا يف كتاب سيبويه 
يف إدغام احلروفال ومعلومرات صرحيحة تتعلرق     و حبث غزير املادةصفات احلروفال 

رنينها ال وإشارات إىل خمتلرف األلةرن الدارجرة    )مبدى احلركاتال وباعت،ل جروسها 
 وخصائصها الصوتية".

والغرزارة   وحيةن تأمل ما ورد يف هذا النقل من أوصراف الصرحةال واألهميرة    
ال  الزمت تعبريات وصف منجز سيبويهال وهو ما يؤكد أن بعضا من أسرباب تقردير   
منجز سيبويه وهيمنته على إنتاق اخلالفني راجرع إىل ع،مرات الصرحة العلميرة الر       

   17)سكنت هذا املنجز الذي خلفه سيبويه.
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ين ملرا  ويتواصل التعبري عن تقدير القيمة العلمية مرن قبرل الدارسرني املعاصرر    
توصل إليه سريبويهال إذ زرد هنرري فلريش يقررر أن تعراليم سريبويه يف جمرال دراسرة          

  " تعد أساسية يف املوضوع "  2/ س  52الصوتيات )ص 

وأحة  أنه ليس مثة حاجة لنقل ما يفيد تثمني العلماء العرب املعاصررين ملرا   
 شائع فاٍ  متواتر.توصل إليه سيبويه يف ميدان الدراسة الصوتية للعربية؛ فهو أمر 

ورمبا انضاف إىل هذه الع،قة وتفرع منها منهجيرة معاجلتره للدراسرة الصروتية     
ال  رأى فيها القدماء من علماء العربية انضباطاال ورأى فيها املعاصرون مرن دارسري   
العربية اقرتابا من مناهجهم املعاصرة يف دراسة اللغةال وهو ما ظهرر عنرد غرري واحرد     

يةرعى   العن منهج دراسرته لنصروات العربيرة بأنره مرنهج وصرفي       منهم يف تعبريهم
للكشف عن اخلصائص الذاتية هلذه األصروات اللغويرة العربيرة؛ مترذرعا بامل،حظرة      
والتجري  يف التوصل إىل هذه اخلصائصال على ما يظهر واضحا يف حتديرده ألعضراء   

ى املنهجيرة الر    النطق ويف كيفية إنتاق األصواتال ويف تعيني خمارجها وصرفاتها. وهر  
وقللت من أخطائه الر  أخرذها عليره     الأعلت من جوان  الصحة والدقة فيما رصده

 املعاصرون.

 الريادة التارخيية: -ثالثا

يقدر القديمال وحيرن إليرهال    –من وجهة نفةية  –ومثة شيوع لفكرة أن اإلنةان 
 يا يف غرري ال لشيء إال ألنه قديمال وهذه الفكررة هلرا انعكاسرات يف كرثري مرن القضرا      

 ما جمال علمي. 

ولعل ما أدركه بعض املناقشني إلنطاق الشةصيات العامية يف الدراما التارخيية 
مع ما يف ذلك من إخ،ل بفكرة الواقعية من أن مةوغ قبول ذلرك راجرع إىل ارتبراط    
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هذا النوع من الدراما بةياق تارخيي قديم كر نفةيا لدى املتلقي املعاصرر؛ بةرب  ممرا    
 أو ما يةمى أحيانا باسم سحر القديم. الاحلنني إىل التاريخيةمى ب

 الجبان  ما مرر مرن عوامرل    الولعل هذه الوجهة النفةية لدى من خلف سيبويه
أسهمت يف خلق هذه الةطوة ال  حتققت آلراء سيبويه الصروتية علرى اخلرالفني مرن     

 .الدارسني على امتداد التاريخ

ربيرة الرذين عنروا بدراسرة األصروات      طليعة علماء الع –بعد ذلك  –وسيبويه 
هرال وهو ما يظهر 181وعلميةال وعمليةال إذ تويف سنة  الدينية الالعربية؛ ألسباب عديدة

من خ،ل قائمة شيوخه الذين كثلون جيل الريادة العلمية يف دراسرة العربيرةال وتأمرل    
فش أمساء هؤالء األع،م دال على ذلك؛ فقد تلقى سيبويه عن محاد بن سلمةال واألخ

بن إسحاق احلضرميال وعيةى برن عمررال    عبداهللاألكرب )عبد احلميد بن عبد اجمليد  و
عمررو برن العر،ء      يويونس بن حبي ال واخلليل بن أمحدال وأبى زيد األنصراريال وأبر  

   18)والرؤاسيال وغريهم"

هرر يف جمرال الردرس    175صحيح أن سيبويه مةبوق مبا أززه اخلليل بن أمحرد  
من اخلصائص النوعية تروافر جلهرود سريبويه الصروتية مل يتروافر      الصوتيال لكن عدًدا 

الر  جراءت إسرهاماته الصروتية مروجزةال وناقصرةال وغامضرةال وغرري         جلهود اخلليرل  
ال الذي استوع  منجز سيبويه عندما تعرض مةتوعبة ملباحث علم األصوات النطقي

 ألصوات العربية.

لناضرجة للدراسرة العلميرة    ليرة و ا أضف إىل ذلك أن سيبويه كثل البدايرة الفع 
النظامية للغة العربيةال مبا فيها النظام الصوتي الرذي درسره سريبويه يف إطرار دراسرة      و

شاملة لنظام اللغة العربيةال وهو األمر املتميز عن صنيع اخلليرل برن أمحرد الرذي جراء      
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ا إسهامه يف الصوتيات العربية بعيًدا عن دراسة النظام احلاكم للغرة العربيرةال أي بعيرد   
 .عن دراسة القواعد احلاكمة للعربية

نفةريا و علميراال    الومن هنا فإن ع،مات الريادة التارخيية ال  حتققرت لةريبويه  
أسهمت مع غريها مما سربق يف حتقيرق مرا مستره هرذه الورقرة باسرم         الوتقدما تارخييا

يرات  الةطوة واهليمنة والةُّلطة ال  كانت جواز مرور آلراء سيبويه الصروتية إىل األدب 
 على امتداد التاريخ بعد هذا الرائد العظيم. الاللغوية والصوتية تعيينا

 :(األبعاد واحلدود) سطوة آراء سيبويه يف الصوتيات العربية على اخلالفني 

أخذت سطوة آراء سريبويه يف الصروتيات العربيرة أبعراًدا وحردوًدا ونطاقرات       
يف أثناء احلديث عن كثافرة   خمتلفة؛ وهو ما ظهرت بعض ع،ماتها وم، ها فيما سبق

 االستشهاد بأقواله يف املراجع التالية له.
ومن احلق أن نقرر أن إسهام سيبويه يف دراسرة أصروات العربيرة الرذي وجرد      

وهيمن على توجيه الدراسرة الصروتية بعرده اخترذ      الطريقه إىل املصنفات اللغوية بعده
درس الصروتي يف احلردود   أشكاال متنوعةال تعكس حجم إزازهال و توزع جهده يف الر 

 والنطاقات التالية:

 معرفة اجلهاز النطقيال وأجزائه: -1
  17وكانتينو 32شاده ص ) 
 و تقدم إدراك مواضع اإلنتاق: التقدم دراسة إنتاق األصوات عنده -2

 وما بعدها   17و كانتينو  44 ؛32شاده ص )

 صحة تقةيماته لنصوات: -3

 و ما بعدها   21و كانتينو  43شاده ص )
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 :اط اجلهاز االصط،حي للدراسة الصوتية العربية يف إزازهانضب -4
 و ما بعدها  35و ما بعدها و كانتينو  31شاده ص )

  :اإلمالةوالغنة/ و سيبويه ملظاهر التشكيل الصوتي )اإلدغام/ والوقف/تقدم دراسة   -5

وما بعدها   ففي نهاية وصف إنتاق كل صوت  35وكانتينو ص  71شاده ص)
 دغامه .بيان حلاالت إ

ومن تأمل هذه املباحث يتضح لنا أن احلردود و النطاقرات الر  حتررك فيهرا      
 سيبويه وهو يعاجل درس األصوات العربية ما يلي:

الوفاء لفرع علم األصوات النطقيال كما ظهر يف عمق ما توصل إليره سريبويه    -أوال 
قةال يقر له وتعيني خمارجهاال وصفاتها بد اليف بيان كيفية إنتاق األصوات العربية

 بها املعاصرون من دارسي األصوات العربية.
إدراك ما ككن أن يصي  األصوات يف انةجامها يف البنيةال والتوصل إىل بعض  -ثانيا

 القوانني احلاكمة املفةرة هلذه التغيريات ال  تصي  األصواتال وهرو بعرض  
 ما ُيعنى به علم األصوات الوظيفي.

يدخل يف فرع علم األصوات الةمعيال وهو ما يظهر معاجلة بعض ما ككن أن  -ثالثا
 و تفرراوت بعضررها يف درجتهرراال وهررو  اليف تعرريني جررروس بعررض األصرروات

ما يعرف اآلن باسم الرننيال و تفاوت األصوات اجملهورة واملهموسة يف القمم 
 اإلمساعيةال ملصلحة اجملهورة علوًّا يف مقارنتها باملهموس منها.

املصطلحات العلمية لعلرم األصروات يف كرثري جردا ممرا       االنضباط يف تعريف -رابعا
 صحيح أن بعضا من تعريفاته جراء غامضراال واسرتمر غموضره علرى     ال عرفه

لكن ذلك قليل جدًّا إذا  الما نرى مث، له يف تعريفه ملصطلحي اجلهر واهلمس
 ما قيس حبجم إزازه يف بناء معجم لتعريفات املصطلح الصوتي.
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راك سريبويه حلاجرة اللغرة يف دراسرة بعرض مةرتوياتها إىل       إمكان القول بإد -خامةا
استثمار علوم أخرى غري لغويةال وهو ما ككن أن نشرتمه مرن خر،ل تعيينره     
ألعضاء النطقال صحيح أن ذلك كان منه بطريرق امل،حظرةال ولكرن إحياءهرا     

 علرم التشرريح  حباجة علم األصوات النطقي إىل الدخول يف ع،قة بينية مرع  
 ألعضاء أمر ال ككن ألحد أن ينفيه.وعلم وظائف ا

ومن جهة ثانية فإن ما قيل عن اإلحياء حباجة علم األصوات للدخول يف ع،قة 
بينية مع علمي التشريح ووظائف األعضاءال ككن اإلقرار بها يف حاجتره إىل الردخول   
بع،قة بينية مع علم فيزياء الصوتال والسيما فيما يتعلق بتحديد جروس األصرواتال  

 درجات رنينها.أو 

ومن هنا فقد كانت هذه احلدود واألبعاد والنطاقات ال  تكاد تتطرابق يف كرثري   
مما توصل إليه علم األصوات احلديث أسهم بدوره يف استقرار هيمنة سيبويه مبرا هرو   
رائد من أعظم رواد الدرس الصوتي للغة العربيةال وسطوته على كتابرات مرن خلفره    

   18)من العلماء.
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 خامتة

اول هذا البحث أن يقررأ م،مرح مرا مسراه سرطوة آراء سريبويه يف الردرس        ح
الصوتي للعربية بعدهال سعيا إىل تقدير إمامته يف درس العربيةال وقد توصل البحث إىل 

 ما يلي:

كانت تكرارية االستشهاد املرجعي املتنوع بتراء سيبويه مقياسا ظاهًرا يف تقردير   -1
حقائق تصف أصوات العربيرةال وحتريل    وقيمة ما توصل إليه من القيمة الرجل
 حبقيقتها.

أظهرت الدراسة امتداد تأثري سيبويه صروتيا علرى مةرتوى الزمران إىل اليرومال       -2
وعلى مةتوى املكانال شرقا وغرباال وعلى مةتوى العلوم املةتلفةال لغوية وغري 

 لغوية.

أسهمت عوامل كثرية يف خلرق هرذه الةرلطة الر  متتعرت بهرا آراؤه يف جمرال         -3
اسة الصوتية للعربيرةال وتوزعرت علرى عوامرل دينيرة بةرب  نشرأة علرم         الدر

ال وأخررى علميرة   زاألصوات يف حضن الدينال وبهدف خدمرة الكتراب العزير   
 وأخرى تارخيية  بةب  من تقدمه الزمين. الدارت حول طبيعة معاجلته ودراسته

أظهر البحث ازدياد مةاحة تقدير ما توصل إليه سريبويه مرن حقرائق صروتية      -4
 ت بالصحة و الدقة يف دراسات املعاصرين الذين توقفوا أمام إسهامه.اتةم

أظهر البحث تنوع احلدود ال  حترك فيها منجرز سريبويه يف الردرس الصروتي      -5
نطقيال ما يدخل يف نطاق علم األصوات ال حيث عاجل يف املقام األول الللعربية
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وعلرم   وإن مل يهمل نطاقات أخرى تدخل يف بابره علرم األصروات الروظيفيال    
 اللغة الةمعي.

أظهر البحث إمكان تقريرر احتمرال إدراك سريبويه حلاجرة الدراسرة الصروتية        -6
 للعربية للدخول يف ع،قات بينية مع علوم أخرى كالتشريح و الفيزياء.

فإن من جمموع ما سبق هنا ككن أن نقرر أن سرطوة آراء سريبويه علرى     الو بعد
على إمامته يف ميدان دراسة العربيرة إمجراالال   اخلالفني يف الصوتيات العربية ملمح دال 

 وعلى ريادته يف الدراسة الصوتية للعربية تعيينا.
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

   سيبويه إمام النحاة يف آثار الدارسني خ،ل اثين عشر قرنراال لكروركيس عروادال اجملمرع العلمري      1)
 .3ص الم1878/هر1388 الال بغدادالعراقي

يوليرو   54ع  الوكان نشره يف جملة كليرة اآلداب / جامعرة املنوفيرة    ال   األول للدكتور خالد فهمي2)
وكران ورقرة قردمها ملرؤمتر      ال. والثاني للدكتور عبراس الةوسروة  111-28ص  الم2113سنة 

 م.2118ل سنة التفكري املنهجي يف العلوم العربية واإلس،مية جبامعة الفيوم يف إبري

 .73 ال صسطوة القافية :وانظر .127 ال ص   التفكري اللةاني يف احلضارة العربية3)
الردليل اإلرشرادي لصرياغة االستشرهادات      :   انظر يف تعريرف االستشرهاد املرجعرى ومناهجره    4)

 .وما بعدها 17ص  الاملرجعية
 .142ص  ال   رحلة عرب الزمن الطريق إىل نوبل5)
 12ص  المقدمة املرتجم ال دراسة اللغة و الذهن   آفاق جديدة يف2)

 .17ص المقدمة املرتجم ال   آفاق جديدة يف دراسة اللغة و الذهن7)
و يف طبعة الدكتور عبد العزيرز علرى     الدكتور عبد الفتاح البحريي)االستكمالال البن غلبون    8)

 .2/212سفر 
وهرو عنروان     الاألصوات عند ابرن سرينا  علم )   مل يتطرق الدكتور  مد صا  الضالع يف كتابه 8)

وال يف طبعتره الثانيرة    الباإلسكندرية ب، تراريخ  ؛الطبعة األوىل الصادرة عن دار املعرفة اجلامعية
الصرادرة عرن دار غرير ال بالقراهرة سرنة        علوم الصوتيات عند ابن سرينا )ال  محلت عنوان 

دامى يف البناء املعريف لكتاب ابن سينا إىل تأثري سيبويه أو غريه من علماء العربية الق –م 2112
 ال إذ كان مشغوال ببيان م،مح تفرد ابن سينا وريادته. رسالة يف تفةري حدوث احلروف)

   ومثة حضور طاغ دال علرى سرطوة آراء سريبويه يف الصروتيات العربيرة يف جمرال املعجمرات        11)
جمرات مصرطلحات   سواء كانت مع الاالصط،حية ال  مجعت مصطلحات األصوات العربية

 أو معجمات ملصطلحات النحو تعييناال حيث يندر أال جتد واحدا مرن هرذه املعجمرات     العامة
 ال يعتمد تعريفات سيبويه ملصطلحات الصوتياتال وال سيما اهلمس و اجلهر و غريهما.
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 .2/448 الللعقيقي الاملةتشرقون :   انظر يف ترمجته11)

 .ال ص31  د. صبيح التميمي)اده لش ال   علم األصوات عند سيبويه و عندنا12)

ثم طبعها  مرد محردي البكرري يف     الم1828   كان أصله  اضرات ألقاها جبامعة القاهرة سنة 13)
ثرم حققهرا الردكتور     الم1828وصورها املركز العربري للبحروث بالقراهرة سرنة      الالعام نفةه

 م.1882هر=1412رمضان عبد التواب و نشرها باخلازي سنة 

سبيل املثال بني هذا التعامل الواعي ملنجز سيبويه يف الدرس الصوتي عند الدكتور    قارن على 14)
غامن قدوري احلمد و بني الدكتور مصطفي التوني الذي كاد يهمل منجز سيبويه متاما يف كتابه 

 م.1884ال القاهرة  آليات النطق عند علماء التجويد)

األصروات عنرد   )ن كت  رسالته للدكتوراه عن   جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الصيغ كا15)
 . سيبويه يف ضوء علم األصوات احلديث

من موسوعة كامربدق للغة: "إن 382ص   اللغة و الدين)   يقرر دافيد كريةتال مث، يف مدخل 12)
أنظمة الكتابة يف العامل اليوم تعكرس االرتبراط بتوزيرع األديران يف العرامل بوضروح أكثرر مرن         

 ع العائ،ت اللغوية "!االرتباط بتوزي

 ".الصوتية "هى دراسات نفيةة إن دراسات العرب :51   انظر وصفا إمجاليا آخر يقول فيه ص 17)

 .13-8/ص1ق  المقدمة حتقيق كتاب سيبويه لعبد الة،م هارون :   انظر18)

    راجع بعض أدلة هذا اإلجياز والغموض والنقص يف: التفكري الصوتي عند اخلليرلال للردكتور  18)
 حلمي خليل.



  على اخلالفني يف الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          282

 عـــــاملراج

 الالدكتور محرزة املرزيين   :ترمجة الآفاق جديدة يف دراسة اللغة والذهنال لتشومةكي  
 م.2115 الاجمللس األعلى للثقافةال املشروع القومي للرتمجةال القاهرة

 م.1884ال آليات النطق عند علماء التجويدال للدكتور مصطفي التونيال القاهرة 

 ا يأتي يف كتاب اهلل عز وجل يف مذه  القراء الةربعة يف  االستكمال لبيان مجيع م
الدكتور  :التفةيم و اإلمالة وما كان بني اللفظني جمم، كام،ال البن غلبونال حتقيق

 م.1881هر=1412 العبد الفتاح حبرييال الزهراء لإلع،م العربيال القاهرة

 اء الةربعة يف  االستكمال لبيان مجيع ما يأتي يف كتاب اهلل عز وجل يف مذه  القر
الدكتور  :التفةيم واإلمالة وما كان بني اللفظني جمم، كام،ال البن غلبونال حتقيق

 م.2111هر= 1422عبد العزيز على سفرال الكويتال 

     الردكتور زهرري عبرد الةرن      :االنتصار لةيبويه علرى املرربدال البرن والدال حتقيرق
 م.1882هر=1412 السلطانال مؤسةة الرسالةال بريوت

 غامن قدوري احلمدال  :راءة وخمارق احلروفال البن وثيق األندلةيال حتقيقجتويد الق
 م.2118هر=1431 الاألردن الدار عمار

 مد محدي البكريال طبعة مصورة  :لربجشرتاسرال إعداد الالتطور النحوي للعربية 
 م1828م عن طبعة جامعة القاهرة 1828للمركز العربي للبحوثال بالقاهرة 

  الدكتور رمضان عبد التروابال مكتبرة    :حتقيق و تصحيحالتطور النحوي للعربيةال
 م.1882هر=1412 الاخلازيال القاهرة
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  دار املعرفررة اجلامعيررةال  الللردكتور حلمرري خليررل  الالرتفكري الصرروتي عنررد اخلليررل
 م.1888 الاإلسكندرية

     التفكري اللةاني يف احلضارة العربية للدكتور عبد الة،م املةرديال الردار العربيرة
 م.1882 التونس الللكتاب

  مؤسةرة   الغرامن قردوري احلمرد    :التمهيد يف علم التجويدال البن اجلزريال حتقيرق
 م.1887هر=1418 الالرسالة

 غامن قدوري  الدكتور :حتقيق الالتنبيه على اللحن اجللي واللحن اخلفيال للةعيدي
 م.2118هر=1431احلمدال دار عمارال األردنال 

 احلمردال دار عمرارال األردن   سامل قردورى  : الدكتور للمرعشيال حتقيق الجهد املقل
 م.2111هر=1422

 السعيد األفغانيال مؤسةرة الرسرالة   :ألبى زرعة بن ززلةال حتقيق الحجة القراءات 
 م.1887هر=1418 البريوت

  غرامن قردوري احلمردال وزارة     للردكتور  الدراسات الصوتية عند علماء التجويردال
 م.1882هر=1412 البغداد الاألوقاف العراقية

 م1885ال القاهرة المكتبة غري  الومات للدكتور حشمت قاسمدراسات يف علم املعل. 

    غرامن   الردكتور  :للموصرليال حتقيرق   الالدر املرصوف يف وصرف خمرارق احلرروف
 م.2118هر=1431قدوري احلمدال دار عمارال األردنال 

 يال درمرا قالدكتور صرا  ال  :جلان كانتينوال ترمجة الدروس يف علم أصوات العربية
 م.1822 الاجلامعة التونةيةال تونس
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       الدليل اإلرشادي لصياغة االستشرهادات املرجعيرةال للردكتور  مرد النجرارال دار
 م.2118 الاإلسكندرية الالثقافة العلمية

  الرحلة عرب الزمن: الطريق إىل نوبلال للدكتور أمحد زويلال مركز األهرامال القراهرة 
 م.2113هر=1423

 طيران  وحييرى    مد حةران ال  :حتقيق الالبن سينا الرسالة أسباب حدوث احلروف
مريعلمال ومراجعة الدكتور شاكر الفحام و أمحد رات  النفاخال جممع اللغة العربية 

 م.1883هر=1413 البدمشق

 جملة جممرع اللغرة    ال مد حةان الطيان :رسالة يف اللثغةال ليعقوب الكنديال حتقيق
 م.1885هر=1415لةنة  3ق  الالعربية بدمشق

 دكتور حةرن هنرداويال دار القلرمال    الر  :البن جرينال حتقيرق   السر صناعة اإلعراب
 م.1883هر=1413 الدمشق

     الردكتور النبروي شرع،نال دار قبراءال      :الفصاحةال البرن سرنان اخلفراجيال حتقيرق
 م.2113 الالقاهرة

    علري  للردكتور عبراس   السطوة الشهرة على آراء البراحثني يف اللةرانيات العربيرة 
كلية  الواإلس،مية بيةضمن أعمال مؤمتر التفكري املنهجي يف العلوم العر الةوالةوس

 م.2118 الجامعة الفيوم الدار العلوم

 للردكتور خالرد فهمريال جملرة كليرة       الأثر القافية يف التطور الصوتي :سطوة القافية
 م.2113لةنة  54ع  الاآلداب / جامعة املنوفية
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 آثار الدارسني خر،ل اثرين عشرر قرنراال لكروركيس عروادال        سيبويه إمام النحاة يف
 م.1878هر=1388 الراقيال بغداداجملمع العلمي الع

  الردكتور نرزار    :الطرازات املعلمة يف شرح املقدمةال لعبد الدائم األزهريال حتقيرق
 م.2113هر=1424خورشيد عقراويال دار عمارال األردنال 

  :الصربور   ور عبرد الدكت :فليشال ترمجة هلنريال جديد بناء لغويحنو العربية الفصحى
 م.1887 الشاهنيال مكتبة الشبابال القاهرة

 الدكتور صبيح التميميال مركرز   :شادهال إعداد العند سيبويه وعندنا اتعلم األصو
 م.2111هر=1421 العبادي للنشرال صنعاء

 العلم الصوتيات عند ابن سيناال للدكتور  مد صا  الضالعال دار غري ال القاهرة 
 م.2112

  لعزيرز الصوتية احلديثةال للدكتور عبرد ا عن علم التجويد القرآني يف ضوء الدراسات 
 م.1881هر=1211 الع،مال القاهرة

 م.1888هر=1418 العبد الة،م هارونال مكتبة اخلازيال القاهرة :الكتابال لةيبويهال حتقيق 

      الكشف عن وجوه القراءات الةبع و عللها و حججهاال ملكري برن أبرى طالر ال
 الرمضرانال مؤسةرة الرسرالةال برريوت    عبردالرمحن  الردكتور  يري الردين     :حتقيق
 .م1887هر=1418

      للردكتور   الالك،م أو املوت: اللغة مبا هي نظرام اجتمراعي دراسرة حتليليرة نفةرية
الدكتور مصرطفي حجرازيال املنظمرة العربيرة للرتمجرةال       :مصطفي صفوانال ترمجة

 م.2118 البريوت
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  الرردكتور  مررد يعقرروب  :خمررارق احلررروف و صررفاتهاال البررن الطحررانال حتقيررق
 م.1884هر=1414 التركةتانيال بريوت

 اللدكتور غامن قدوري احلمردال اجملمرع العراقري   ل علم أصوات العربيةال املدخل إىل 
 1م2113هر=1423

  م.1881املةتشرقونال للدكتور زي  العقيقيال دار املعارفال القاهرةال 

           املصطلح الصروتي عنرد علمراء العربيرة القردماء يف ضروء علرم اللغرة املعاصررال
 م.1883هر=1413 الخليلال جامعة مؤتة يللدكتور عبد القادر مرع

    املصطلح الصوتي يف الدراسات العربيةال للدكتور عبد العزيز الصريغال دار الفكرر
 م.1888 الاملعاصرال بريوت ودمشق

 بريوتال ب، تاريخ. المفتاح العلومال للةكاكيال املكتبة العلمية اجلديدة 

 الردكتور فةرري صرا  قردارةال دار      :املفصل يف علم العربيةال للزخمشريال حتقيق
 م.2114هر=1425عمار األردنال 

 املراجع األجنبية

Cambridge Encyclopedia of Language, by: David Cristal, 

Cambridge, uni. Press, 1987. 
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