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 :ُتقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها حسب املواصفات التالية –1

 (.  CD) ورقية، ونسخة واحدة على  أسطوانة ممغنطةيقدم صاحب البحث أربع نسخ  . أ 
مبسافتني  11بنط   Traditional Arabicباخلط العربي التقليدي   Microsoft Wordيطبع البحث على برنامج   . ب

، مبىىا ي يديىىد حلىى  البحىىث عىىح أربعىىني صىىفحة، مبىىا فيهىىا   (سىى 11 x 1.92)  A4علىىى  وجىىح واحىىد، مقىىا    
 .داولاملراجع واملالحق واجل

ترق  صفحات البحث ترقيما متسلساًل، مبا يف ذلك اجلداول واألشىاال وقاممىة املراجىع،  وتطبىع اجلىداول       . ج
والصور واألشاال واللوحات على صفحات مستقلة، مع حتديد أماكح ظهورها يف املنت، وتاون اهلىوام   

 .ماتوبة بطريقة آلية وليست يدوية
 .كلمة 122يدية جلميع األحباث، مبا ي يديد عح يرفق ملخصان بالعربية واإلجنل . د
ياتب املؤلف امسح وجهة عملح على ورقة مستقلة، مع إرفاق نسخة موجدة مح سىتتح الااتيىة، وتعهىد  طىي      . هى

 .الباحثني بعدم نشر البحث،  أو تقدميح للنشر لدى جهات أ رى/ موَّقع مح الباحث 
 (.CD) احلاسب اآللي ذات العالقة على أسطوانة ممغنطةأحد برامج ُترفق أصول األشاال مرسومة باستخدام  .و

يشىىار إمج عيىىع املصىىادر بىىمح البحىىث باإلشىىارة إمج اسىى  املؤلىىف األ ىىت وسىىنة النشىىر والصىىفحة عنىىد ايقتبىىا         –1
ني القحطىا )وإذا كان هناك مؤلفان، فياكر ايس  األ ىت هلمىا مىثال    (.  12هى، ص1211أبو زيد، )املباشر مثاًل 
أمىىا إذا كىىان هنىىاك أكثىىر مىىح مىىؤلفني للمصىىدر الواحىىد فيشىىار إلىىيه  هاىىاا       (. 15هىىى، ص 1211والعىىدناني، 

ويف حالىىة اإلشىىارة إمج مصىىدريح ملىىؤلفني شىىتلفني فيشىىار إليهمىىا هاىىاا  ( 111هىىى، ص 1212القرشىىي وآ ىىرون، )
ة واحىىدة، فتىىت  اإلشىىارة ، ويف حالىىة وجىىود مصىىدريح لااتىىب واحىىد يف سىىن (هىىى.122هىىى ا املىىدني، 1211املاىىي، )

 (.هى ب1212هى أ، 1212احملمدي، )إليهما هااا 

تعرض املصادر واملراجع يف نهاية البحث، على أن ترتب هلاميًا، حسب اس  العاملة للمؤلف، ث  األمسىا  األومج أو   –5
ة فاسى  الناشىر   ، ثى  رقى  الطبعى   (بىني عالمتىى تنصىي    )أو املقال ( حتتح  ط)ا تصاراتها، متبوعًا باس  الاتاب 

وتىاريخ  ( يف حالىة الاتىاب  )، ثى  ماىان النشىر    (يف حالة املقالىة ويوبىع حتتهىا  ىط    )أو اجمللة ( يف حالة الاتاب)
 .أما يف حالة املقال فيضاف رق  اجمللة،أو السنة، والعدد،وأرقام الصفحات. النشر

كمىا نىنح نسىخة واحىدة مىح      . عملىح مينح الباحث عشر مستالت مح حبثح، مع نسخة مح العىدد الىاي يرهىر فيىح       –2
 .أو ملخ  الرسالة اجلامعية ،أو التقرير العلمية، العدد هدية لااتب املراجعة

. ترسل عيع األعمال وايستفسارات مباشرة إمج رميس حترير جملىة جامعىة أم القىرى لعلىوم اللغىات وآدابهىا       :املراسالت
 . ، جامعة أم القرى، ماة املارمة211ب . ص

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa :يلارتونيالربيد ا
. ُتَعبِّر املواد املقدمة للنشر عح آرا  مؤلفيها، ويتحمل املؤلفون مسؤولية صحة املعلومات ودقة ايستنتاجات :حقوق الطبع

، وعند قبول البحث للنشر يت  حتويل ملاية النشر مىح املؤلىف   (جامعة أم القرى)وعيع حقوق الطبع حمفوظة للناشر 
 .اجمللة إمج

 .، ماة املارمة211: ب. يس حترير اجمللة، جامعة أم القرى، صتوجح الطلبات إمج رم: التبادل واإلهدا 
 .مخسة وسبعون رياًي سعوديًا أو عشرون دويرًا أمريايًا، مبا يف ذلك أجور الربيد: ايشرتاك السنوي

 تصدر جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغىات وآدابهىا مبسىماها احلىالي، بعىد أن كانىت جىد ًا مىح  جملىة جامعىة أم           :تنويح
 (.م1222–م ...1)املوافق ( هى1211 –هى.121)الصادرة  الل الفرتة (  12–1)القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية، يف جملداتها 
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مة نصف سنوية، تصدر عن  اممةنة  ا قرىن ل، رنان  ق  نم       كََّحجملة دورية علمية ُم
يف جمنمت  قرلانم  وادقا نم وع وع نم قفة،لذنة، لق  قرصنلاة قرلاوينة يف     نم          قرةلمينة ق لنلية  

، ب قجمللننة انانن  مينن  ممرننا عبقننة مننم سننلت منن  م قاةننم   ،ننب  ح ننَ ُتو. قرنظ يننة وقر،يليىيننة
مينة  رن ل، وملةصنم  رسنم       ، وتوليم  مؤمت ق  ونندوق  و نانية عل  رةوََّموتىمري    م  ُم

ا نم   ان  رندل   نمل يسنلت نان  م،  و تىند  م رل    وقإلجنليزينة، وقرن   اية قرة  امرلا،ني، اممةية
 .نيصةص،قرذمحصني قف   يئة قر،ح ي ، وحتكيم م م  َلاةد م قاة، م م  ِق ولرك  ر ل،
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 وظائف البديع التعبريّية

 يف احلديث النبوّي

 البحث ملخص

إىل بيان الوظائف الداللية اليت تؤديها احملسناا  البديعينة      يسعى هذا البحث
وذلن  برنر    ، ميدان اخلطاب التأثريي واالستدالل العقلي   البيان الابوّي الكريم

بصنفة عاّمنة واينديث     -بيان فاعلية تل  احملساا    إثنرا  دالال  الناا ابدبني   
ّّ الدااسنا  ال  ، -الشريف بصفة خاصة ومنا داا     -بالغينة القدةنة  ال سّيما أن ُجن

قد حصر أثر تل  احملسناا    انال التن يل الرناهري      -فلكها من دااسا  عصرية
تفريعا ماها على تل  الاررة السائدة النيت جعلنم منن البنديال ذينال      ، وايلية اللفرية

 . تابعا لعلمي املعاني والبيان

علنى بينان فاعلّينة    إىل تقديم تصّوا علمّي يّ هذ املشكّ يرتكن    كما يهدف
وذل  عرب داس حتليلي لسبعة  ،تل  احملساا    إثرا  أدوا  البيان الابوّي الشريف

كمنا  ، فاون بديعية اائجة ُوّظفم فاّيا ضمن مجلة من نصوص ايديث الابوّي املختااة
سيتوّخى هذا الداس الكشف عن مساحة التأثري الذي حتدثه تل  احملساا    ميدان 

مال اإلشااة إىل وظائفها الداللية املتصنلة بالسنياا النذي واد     ، اإلقااعاالستدالل و
 . فيه

 هن7/8/1333وُقبّ للاشر                                  هن                        1/3/1333 واد البحث  
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Functions of Creative Persuasion in the 
Prophet's Hadiths (sayings) 

Abstract 
This research seeks to establish the semantic functions of 

creative improvers in the field of expostulatory persuasion and 
logical inference in the Prophet's discourse. This is achieved 
through substantiating the efficiency of these improvers in 
enriching the semantics of literary texts in general, and the 
Prophet's hadiths in particular, especially since the majority of old 
rhetoric studies and related contemporary ones have identified the 
role of those improvers as confined to superficial ornamentation 
and decoration of articulation, which is aimed at clearing the 
current misconception of creativity which views it as tail to the 
disciplines of eloquence and rhetoric.  

This study seeks to introduce a scientific vision of this 
controversy based on the efficacy of those improvers in enriching 
the mechanisms of eloquence in the Prophet's hadiths. This is 
achieved through analyzing seven common creative arts employed 
artistically within the context of a selected set of hadiths. The 
analysis reveals the expanse of the effect made by those improvers 
in the field of persuasion and reasoning, taking care to point to its 
functional significance as related to its occurrence in the context.  
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 :متهيد

ّّ الدااسا  البالغية املتأخرة كان  -وما داا يف فلكها من دااسا  عصرية -ج
يف اال الت يل الراهري واحللية اللفرينة إال منا    البديعيةتل  احملسنا   أثر قد حصر

رائج أثره البنال  يف تقلينّ أثنر احملسنن البنديعي يف صنناعة       وكان هلذا التصّوا ال .ندا
 فردا أثره يف تشكيّ اخلطاب ابدبني هامشنيا ثانوينا ال   ، املعنى وصوغ داللة اخلطاب

يف ذينّ اهتمامنا     -وفق ذلن  التصنّوا املربنون    -فاحملسنا  تأتي، يعّول عليه كثريا
واننا اليكيبينة والبيانينة    الناقد البالغي الذي يصرف هّمتنه الكنرب   إىل دااسنة ا    

وهذا ما يكشف عنه جبال  موضع علنم البنديع   . املتصلة بقضايا علمي املعاني والبيان
فقد صاا ذيال هلما كما يشري إىل ذل  تعريف اخلطينا القن ويو وأتباعنه    ، من افيقيه

 اعاية تطبيقه على مقتضى احلال بعد علم ُيعرف به وجوه حتسل الكالم :بأّنه  للبديع
 . (البيان)ووضوح الداللة  (املعاني)

، واملقابلنة ، الطبناا  :وهني ، وقد تناول البحث سبعة من فنون البديع املشهواة
. وا نناس ، واملنذها الكالمني  ، وصّحة التقسنيم ، وتشابه ابطراف، ومراعاة الّنرري

 على داس هذه ابنواع لتعّذا اإلحاطة جبميع الفننون البديعينة النواادة يف    اقتصرُ و
ومن جهة أخر  فإّن ذل  ، وذل  بسبا كثرة تل  ابنواع من جهة، احلديث النبوّي

يتطّلا استقرا  تاما ينّقا عن شواهد تل  ابنواع يف جوامع السّنة النبوية مبنا حتوينه   
بنّ يتطلنا   ، وهو ابمر الذي ال ةكن أن ينهض به حبث واحد، من آالف ابحاديث

 . كتبا مفردة وأحباثا متعّددة

واحلسنة  ابحاديث النبوية الصحيحةتأّلفم مادة هذا البحث من مجلة خمتااة من و
 . مع بيان داجتها الثبوتية، نسبتها إىل مصاداها من دواوين السّنة املعتمدة اليت وّثقُم
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 :الفنون البديعية

 :الطباا واملقابلة -0

هنذا  . متضناّدين ا مع بل معننيل   :بأّنه -أو املطابقة والتضاّد -ُيعرف الّطباا
ا مُع بل ِفعلي مصندا واحند ُمثٍبنم      :وهو، طباا السَّلا :وقسيمه، طباا اإلجياب

وللخروج من الصرامة املنطقية اتسعم مساحة الطبناُا عنند     . أو أمٍر ونهٍي، ومنفيٍّ
 .ما يقوم مقام الضدِّ :–باإلضافة إىل املتضاّدين  -لتشمّ  بعضهم

ثّم أضداٍدها ، أن ٍتذكٍر لفرل أو أكثر :وهي، ملطابقةداخلة يف ا واملقابلة عندهم
ژ  ٹ چ وُمثِّّ هلنا بقولنه  .  ثم مبا ُيقابلها على اليتيا، على اليتيا ابّول

  .81: التوبة چڑ  ڑ  ک

تنأتي يف سنياا اسنتيفا     ، وللّطباا يف احلديث النبوّي وظنائف داللينة عديندة   
إذ إّن . اّرد التحسل املعنوّي الراهرّي وال يقتصر أثرها على، متطلبا  مقتضى احلال

مبنا   -النيت هني عمناده   -كفا ة الطباا ُتقاس مبد  قداته على توظيف داللة التضناّد  
 . ويتيح تصويره لذهن املتلقي بطريقة أكثر جال  وإقناعا، يثري املعنى

ُّ وذل  فيما ينقسم فيه ا، فكثريا ما ُيوظَّف الّطباا إلفادة العموم واالسترراا - لك
ّّ  ، إىل قسيمل متضادين بّن أفنراده ال  ، فِبِذكرهما معا ٍيستويف املتكّلم أفنراٍد الكن

ّّ بذل  توّهم خروج بعض ابفراد عن حكمفيندفع ، خترج عن هذين القسمل  . الك

 :فمن صوا ذل  يف احلديث النبوي

لني  اللنهم اغفنر   "  :أنه كان يندعو بهنذا الندعا     أبي موسى عن النيّب حديث -0
ي دِِّجلي  اللهم اغفْر، يبه مّن وما أنم أعلُم، وإسرايف يف أمري، خطيئيت وجهلي
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ُّ، مديخطئي وٍعو، ليْ وٍه منا  و مُممنا قندّ  لني   اللهم اغفنرْ ، ذل  عندي وك
م وأننم  قندِّ أننم املُ ، بنه منو   أعلُم وما أنٍم، ما أعلنمو ما أسراُ و، ر أّخ
   . "وأنم على كّ شي  قدير ،رؤخِّامُل

، ما تأّخر/ما تقّدم، العمد/اخلطأ، اهل ل/ا ّد)ها هنا أابعة أزواج من الطباا ف
وهي ال ُترادا ذنبا من الذنوب علنى أّي وجنه  وقنع وبنأّي حناٍل      ، (ما ُأعِلن/ما ُأِسرَّ
ّّ طلا الرفران ، بّ حتيط بها مجيعا وتستقصيها واحدا واحدا، ااُتكا لتكون كلُّها حم

إذ إّن حننال ، أن يف هننذا الطبناا وفننا  مبقتضننيا  احلننال كمننا . منن الننرحيم الننر ن 
ويف حنرص املسنترفر علنى    ، االسترفاا حال انكساا وتذّلّ بل يندي الع ين  ا ّبناا   

إحاطة استرفااه جبميع ذنوبه صرريها وكبريها ما يشنعر ووفنه العرنيم ووٍجلنه ِمنن      
  . وذل  من أبرز ابسباب املؤذنة بقبول االسترفاا، ا ليّ

: عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ٍاِضٍي اللَُّه ٍعنُه أن اجاًل سأل ٍاُسول اللَِّه حديثو -1
 ُّن مل ٍمو ن عرفمٍمقرأ السالم على وٍت، طعم الطعاٍمُت: "اإلسالم خري؟ قال أي

  . "تعرف

وِمن املعلوم أن حتّية اإلنسان ملنن يعنرفهم   ، يف احلديث حثٌّ على إفشا  السالم
، -كما يقول املتنّبني  –بّن املعااٍف يف أهّ النُّهي ذمم ، ة عاّمة الناسمما جر  به عاد

ولذا حّث على إفشنائه دون أن يقيَّند ذلن  مبنن يعرفنه      ، غري أن اإلسالم دين السالم
 (ن مل تعنرف ٍم)و (ن عرفمٍم)وجا  ِطباا السَّلا بل صليت االسم املوصولل. امُلسلِّم

ويف ، تفرقة بل املعروف مننهم لدينه وغنري املعنروف     يعّم بالسالم مجيٍع املسلمل دون
 ، ذل  إخراج للسالم من دائنرة التقاليند املعتنادة إىل ضنرب منن الُقربنا  املسنتحّبة       

إذ ال ُتبتٍرنى عنادًة أيُّ   ، ال سّيما أّن ُخلوٍص النّية أظهُر يف القسم الثاني مننه يف ابّول 
  .مصلحة دنيوية من سالم املر  على ٍمن ال يعرفه
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  بن  منن شنرِّ    ي أعوُذإّن اللهّم: "كان يقول يف دعائه عائشة أن النيب حديث و -3
  ". ّْما مل أعٍم ومن شرِّ، لُمِمما ٍع

واالستعاذُة منن شنّر منا ُعمنّ     ، طباٍا سلا( ٍمن)إذ إّن بل صليت املوصولل 
هنا  وذل  على ما ذ -وشّر ما مل ُيعمّ تستوعا الصواة الكّلية لألعمال من جهتل

 :-  إليه ُشّراح احلديث

ّ ( منا عملنم  ) فا هة ابوىل باعتباا كّلية الّ مان فاملوصول ذي الصلة املثبتة  -   يشنم
ّْ  ) واملوصول ذي الصلة املنفّينة ، ما ُعمّ يف زمن ماٍ  يشنمّ منا مل   ( منا مل أعمن

 وابعمال ال خترج عن ظرفّية أحد هذين. ُيعمّ ٍبعد مما قد يقع يف ال مان املستقبّ
 . ال منل

إّما من كسنا  :فأيُّ عمّ ال خيلو من أن يكون، وا هة الثانية باعتباا كّلية الفاعلل -
يشنمّ عمنّ   ( ما عملنمُ ) وعليه فاملوصول املثبم، املر  نفسه أو من كسا غريه

ّْملما )واملنفي، املر  نفسه ٍّ غريه(  أعم وُعلِّلم االستعاذة من شّر عمّ . يشمّ عم
ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ   ٹ چ أّنهنا منن جننو قولنه     غريه حبملها على

 . فشؤم املعصية قد يُعمُّ ا ميع، 1٢: ابنفالچ ېئ  ېئ

ومن فوائد الطباا أّنه ُمعٌل على الفْصّ بل ابموا اليت ُيخشى اختالُط بعضنها   -
 فنال سنبيّ اللتبناس   ، بّن الضدَّ يكون ُمحدَّد املعامل حل يقنين بضنّده  ، ببعض

 :أحدهما باآلخر كما هو احلال يف ما صدقّيا 

ما ال ِإَلى   ريُبما ٍي ْعٍد: "ِمْن ٍاُسول اللَِّه  رُمحِف :قال ،احلسن بن علي حديث -
  .  "يبٌةِا الكذٍبو مأنينٌةُط الصدٍا فإّن،  ريُبٍي
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 :يف هذا احلديث مجٌع بل طباا السلا واملقابلة

وقيمته تتجّلى ، (ا ال ٍيريب م) و(ما ٍيريب )حصّ بل صليت املوصول  :فابول
يف أّن الواع الكامّ يقتضي من املؤمن أن يتجّنا املشتبها  اليت خيتلط فيهنا احلنالل   

وال يتنأّتى لنه ذلن  بالفصنّ التناّم بنل املنطقنتل        ، (ما ٍيريا)باحلرام ( ما ال ٍيريا)
الجتمناع  وصوُغ هذا املعنى وفقا بسلوب الطباا يدّل علنى أن ال انال   ، املتضاّدتل

 . االثنل معا يف تصّوا املؤمن الوِاع

وجا   علنى  ، (الكذب ايبة) و (الصدا طمأنينة)حصلم بل مجليت  :والثانية
. والكذب ملا ُيريا، فالصدا هو ملا ال ُيريا، (غري املرّتا)منط اللّف والنشر امُلشّوش 

ذا اإلاشناد النبنوّي مبنا    فهي ُتقّدم تفسنريا هلن  ، توكيد داللة الطباا قبلها:وغاية املقابلة
 . واحلالل البّين، ُيع ِّز املفااقة العازلة بل املشتبه املريا

كما ُيعّد الطباُا من أفضّ الوسائّ البالغية امُلعينة على تصوير املفااقة املتوّلدة عن  -
فهو أبعد شني   ، فنقيُض الشي  ال جيامعه وال يلتقيه، التضاّد احلاصّ بل طرفل

 :منه

 :ا ذل فمن صو

ر ديبية يف أٍثبح باحُلالصُّ صالَةصلى بنا ٍاُسول اللَِّه : قال، زيد بن خالد حديث -0
ٍّ، مسا  كانم من الليّ هّ تنداون مناذا   " :فقال، اسعلى الّن فلما انصرف أقب

بني   منؤمنٌ ن عبنادي  ِمن  قال أصبٍح: "قال. ه أعلُمواسوُل اللَُّه: قالوا" كم؟قال ابُّ
، بالكوكنا  بي كافٌر ؤمٌنفذل  ُمّ اللَّه وا ته ْضقال ُمِطْرٍنا بَفن ا ٍمفأّم، وكافٌر

     . "بالكوكا بي مؤمٌن فذل  كافٌركذا وكذا  ِ ْون قال ُمِطْرٍنا بٍنا ٍموأّم
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وهو يصنّوا  ، " وكافٌربي  مؤمٌنأصبح من عبادي  : "فالطباا حاصّ يف قوله 
وهنو تبناين يبلن  احلندَّ     ، إنن ال املطنر  قْدٍا التباين احلاّد بل موقف الفريقل من نعمة 

وهنذا منا يسنتدعي منن املخناطبل االحتفنا  واالعتننا         ، الفاصّ بل الكفر واإلةان
إذ فيه التحذير واليهيا من عاقبة االنسياا ، بالتوجيه النبوّي يف هذه النازلة العريمة

، هنذه النعمنة  بأن للكواكا تأثريا يف تدبري شنؤون   - حيٍنها –خلف االعتقاد الشائع 
 . وما ييتا عليه من خروج صاحبه من مّلة اإلسالم

ولتفخيم ذلن  اليهينا فقند اسنتخدم اخلطناب النبنوي أسنلوب اإلطنناب         
 (املؤمن والكنافر ) إذ حصّ اإلبهام بذكر الفريقل، (اإليضاح بعد اإلبهام)املعروف بن

ُعنّ ز التفسنري   كمنا  ، دون تعيل أفرادهما ليحصّ التشويق إىل تفسنريهما بعند ذلن    
 بني كنافرٌ   فنذل  منؤمنٌ   :"بالّطباا أيضا توكيدا لتل  املفااقة الفاصلة بنل الفنريقل   

 " .بالكوكا بي مؤمٌن فذل  كافٌر. .،بالكوكا

ُّ الَِّذي " :قال وحديث أبي موسى ابشعري أّن الّنيبَّ  –1  الٍوالَّنِذي   ُهٍيْذُكُر ٍابٍَّمٍث
ُّ  ُهٍيْذُكُر ٍابَّ    ". اْلٍميِِّمٍو يِّاْلٍحٍمٍث

فكنان  ، يف طرفينه  -اإلجياب والسلا –اسُتعمّ يف هذا التشبيه الطباُا بنوعيه 
، (ال يذكُر ابَّه، يذكُر ابَّه)طباُا السَّلا من نصيا امُلشّبه يف مجليت الّصلة للموصولل 

 . (احلّي واملّيم)وطباُا اإلجياب من نصيا املشّبه به 
وأّنه حياٌة للّذاكر الذي ترّطنا  ، بيانه لفضيلة ِذكر اهللوبالغة الّطباا تتجلي يف 

 فال. 18: الرعد چىت  يت جث  مث  ىثچ  إذ بالّذكر تطمئن القلوب، لسانه به
وقد شّبهه البيان النبنوّي  ، غرو إذن أْن كان الٍبْون بل الذاكر وغري الذاكر شاسعا جّدا

واملّينم  ، متجنّددة فاعلنة  بالفرا الذي نلمسه بل احلّي الذي تندّب يف أوصناله اوح   
 . فهو والعدم سوا ، الذي فقد اإلحساس مبا حوله
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ِّ ؤتى بالرَُّين : "يقول ٍاُسول اللَِّه  مسعُم:قال، أسامة بن زيدوحديث  -3  ينومٍ  جن
، الرَّحىاحلماا يف  بها كما يدوُا فيدوُا، بطنه ق أقتاُبِلنٍداا فٍتلقى يف الّنالقيامة فُي

ُّ وتنهى ، باملعروف تأمُر ؟ أمل تكْنمالَ  يا فالُن: فيقولون، ااالنَّ فيجتمع إليه أه
وأنهنى عنن املنكنر    ، بناملعروف وال آتينه   آمُر كنُم قد، بلى: ؟ فيقولنكِرعن امُل
 .   "وآتيه

، (وأنهى عن املنكنر وآتينه  ) و (باملعروف وال آتيه آمُر)وقعم املقابلة بل مجليت 
طبناا  ] واإلتيناٍن بعندم اإلتينان   ، ملعروٍف بناملنكر وا، ابمٍر بالنهي :فقابّ ثالثة بثالثة

، وٍعملم املقابلُة على إيضاح املفااقة جلية بل مقال علمنا  الّسنو  وفعناهلم   . [سلا
فاستحّقوا جّرا  ذل  هنذه العقوبنة   ، فهم ُيرهرون يف العلن نقيض ما ُيبطنون يف الّسرِّ

 . وهذا املرهر القبيح، ابليمة

جليّ يف تصوير املفااقة ا  ائية بل الكسا الدنيوي و ا  ا  وللطباا أثر بيانّي  -
فالعمّ الصنا  ال خيلنو منن نصنا ومشنقة  نّو       ، ابخروي ثوابا كان أم عقابا

، بلنذة ومتعنة للعاصني    -مؤقتنا -والف اجياح املعاصي فإّنه مصنحوب  ، املؤمن
  ّ ثنواب نٍصنا    فيكنون ، فاقتضى العدُل اإلهليُّ أن يفيا العامالن يف جن ا  العمن

 . وجياز  على العصيان بالعذاب ابليم، الطاعة بالنعيم

 :فمن شواهد ذل 

 وا التامِّبالنُّإىل املساجد  مَلالرُّائل يف روا املّششِّبٍ" :لاق  النيبَّ ّنأ ريدَةُب حديث -0
    . " القيامة يوٍم

حملافرة على صنالتي  اليغيا يف ا :وغايُته، (النُّوا) و (الرَُّلم)وقٍع الطِّباا بل 
مع ما يف ذل  من جتّشنم مشنقة السنري يف الرنالم     ، العشا  والفجر مجاعًة يف املساجد
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وكنان هلنم الّننوا التناّم يف ظلمنا  القيامنة       ، فكان الثواب مقابال هلنذه املعانناة  ، إليها
 . وٍعٍرٍصاتها

ّّ وعال وحديث أبي هريرة عن النيّب  -1 ال أمجُع !وعّ تي:" قال، يروي عن اّبه ج
إذا أِمٍنو يف و ، إذا خافو يف الدنيا أّمْنُته يوٍم القيامة :على عبدي ٍخوفل و أمنل

   ". الدُّنيا أٍخْفُته يوٍم القيامة

 :وقعم املقابلة هنا بل حالل

وهو ، فكان ج اؤه بضّد هذا اخلوف، فيتقيه يف الدنيا، حال املؤمن الذي خياف اّبه -
 . ابمن يوم القيامة

فكان ج اؤه بضد أمنه ، فريتكا كّ امُلوبقا ، حال الكافر الذي ال خياف اّبه -
 . وهو اخلوف يوم القيامة، اخلادع

 :وهكذا عِملم املقابلُة على صناعة املفااقة من جهتل

عند مقابلة حالي اخلوف وابمن والندُّنيا مبنا يضناّد كناّل منهمنا يف ا ن ا         :ابوىل -
وةكننا . (أخفته/أمنو)، (أمنته/خافو)ليت الشرط وج ائه وذل  بل مج، ابخروي

 . أن نسّميها املقابلة الصُّرر 

عند املقابلة بل حالي املؤمن والكنافر جتناه اخلنوف منن اهلل يف الندنيا ويف       :والثانية -
 . وهي املقابلة الكرب . وذل  بل ا ملتل الشرطيتل، اآلخرة

 صرر                                      صرر 

 يوٍم القيامة (أخفته) يف الدُّنيا( أمنو) يوٍم القيامة        وإذا( أمنته)الدنيا   يف (خافو) إذا

 كرب     
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ويف مقام التعبري عن حتّول ابحوال يب ُّ الطِّباا سائٍر الوسائّ البالغينة يف قداتنه    -
 :ذل  يف احلديث النبوّيفمن شواهد ، التحّول على تصوير هذا

 م قلياًلُتْكلضِحلو تعلمون ما أعلم " :قال ٍاُسول اللَِّه بن مال  أّن أنو  حديث -0
     . "كثريًا مُتْيبَكوَل

تكشف التحّول الكنبري   (ولبكيتم كثريًا) و (لضحكتم قلياًل) فاملقابلة بل مجليت
 وهنو ، ف والوجنّ منع كثرتنه   وحنال اخلنو  ، حال الدَّعة والفرح مع قّلته :بل احلالل

ژ  ٹ چ واملقابلة ُمقتبسة من قوله. ما يقتضيه مقاُم التهديد و خطاب الوعيد
  .81: التوبة چڑ  ڑ  ک        ک  ک  ک        گ

ا بابعمنال ِفتننا كِقَطنع اللينّ     بناداو " :قال وٍل اهلل أّن اس أبي هريرة حديث -1
ُّ ُمؤمنا امُلرلم يبيُع ، -ُيمسي مؤمنا وُيصبح كافرا:أو -ُيمسي كافراو ُيصِبح الرَّج

   ". ديٍنه بٍعٍرٍ  ِمن الدُّنيا
تكشنف عنن حتنّوٍل اعتقناديٍّ     " ُيمسي كنافرا "و" ُيصِبح ُمؤمنا : "فاملقابلة بل مجليت

 وذلن  يف زمنن وجين    ، ىل اإلةان وبالعكومن الكفر إ :جوهري من الضّد إىل الضّد
فاملقابلة ُتعل على تصوير ِعَرم شرِّ تل  الفن   . ال يتعد  طريف اليوم صبحا أو مسا 

فهي فتنٌة تهّ  اعتقادا  النناس النيت يفني     ، املرلمة اليت حّذا منها اخلطاب النبوّي
إال بعد نرنر   -ا ُيضاّدهافضال عّم -فيها أن تكون ااسخة ثابتة ال تتبدل إىل ما خيالفها

 . وتروٍّ ويف زمن ليو بالقصري عادًة
مخسا قبّ  اغتنْم: " ه ُرِعلرجّ وهو ٍي قال اسول اهلل : قال ، ن عباسحديث اب -3

ٍّ  شباٍب :مخو ٍّ  ٍتصّحو،  ِمٍرٍه قب ٍّ كناٍ ِغو،  ِمَقٍس قب   فراَغو، كِرْقَف قب
   " . موِتقبّ   حياٍتو،  ِلْرُشقبّ 
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ُّ زوج  ، احلديث الشريف مخسة أزواج متطابقة يف هذا ُاوعي فيها أن يتأّلف كن
ويف ذلن  حنثٌّ للمخناطبل علنى     ، منها من نعمة جليلة  مقرونة بآفتها املخوفة عليها

 ال سنّيما أن صناحبها  ، اغتنام تل  النِّعم قبّ زواهلا مبا يعييها من آفنا   وُمنّرصنا    
وال هو أيضا بقادا على أن ، ة عليها وهي كثريةال ةل  حتصينها من العواا  الطاائ

و ُمضيُّ ابيام ، بّ مآهلا إىل ما ُيضاّدها، يضمن لنفسه االستمتاع بها ما شا  من ال َّمن
 . الّ وال:ال يدفع بها إال إىل مصريها املنترر

 :أو املقابلة السياقية.. امُللحق بالّطباا -

ُع بل معنيل يتعّلق أحدهما مبا ُيقابنّ اآلخنٍر   اَ ْم :مّما أحلقه البديعّيون بالّطباا
چ ڀ  ڀپ  پ         پٹ چ  وُمثِّّ له بقوله   .نوٍع تعلٍُّق مثّ السببّية والّل وم

، إال إّنهنا ُعندَّ  منن بناب الطبناا     ، وإن مل تكنن ُمقابلنة للشنّدة    ، فالرَّ ُة1٢: الفتح
بٌة عنن اللِّنل النذي هنو ضند      أّن الرَّ نَة ُمسنبَّ   -كما قال اخلطيا الق ويو-والسبا 

   . الشّدة

هنذا الننوع    -وهو ابستاذ حممند اهلنادي الطرابلسني    -ومسَّى بعض الباحثل
ّّ مقابلة كانم عالقة امُلتقنابَلل فيهنا توزيعّينةً   " :وعّرفها بأّنها، مقابلة سياقّية ُّ  ، ك فٍتقاُبن

ا إىل أسنلوب الشناعر   وإّنمن ، الشِّّقل يف هذا النوع ليو مرجُعنه إىل الوضنع اللرنويّ   
    ".نفسه

 :فمن شواهدها يف احلديث النبوّي

ن ٍمن : فقنالوا ، ة اليت سنرقم خ ومّياملرأة امَل م شأُنٍهقريشًا أهمَّ أّن حديُث عائشة -0
ٍاُسول  اُّبن زيد ِح ن جييُئ عليه إال أسامُةٍم: ؟ فقالوااللَِّه  م فيها ٍاُسوٍلكلُِّي

دود اللَّنه  ن ُحن ِمن  يف حدٍّ أتشفُع": فقال ٍاُسول اللَِّه ، مه أسامُةفكّل !؟  اللَِّه
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ا ٍرهم كنانوا إذا ٍسن  كم أّنن قبَلٍم ما أهلَ إّن: "ثم قال، ثم قام فاختطٍا " !؟تعاىل
 لو أّن وَأْيمُ اللَِّه، أقاموا عليه احلدَّ فيهم الضعيُف ٍاوإذا سٍر، تركوه فيهم الشريُف

   . "هاٍدي قطعُمسرقم َل د حمّم بنٍم فاطمَة
إذا سنرا  )جر  املقابلة بل حالي الشريف والضعيف من إقامة حنّد السنرقة   

فهي ُتصوِّا فداحَة ، (أقاموا عليه احلدَّ وإذا سرا فيهم الضعيُف، تركوه فيهم الشريُف
الرلم وجسامة ا نوا النذي يكشنف عننه اخنتالُل املنوازين وازدواجينة املعنايري يف         

وُعفي عنن  ، فأقيم احلّد على أحدهما لضعفه، ُ رم نفٍسهالتعاطي مع سااَقل ااتكبا ا
 . اآلخر بجّ شرفه

، القنويّ :فضندُّه ، على أّن الضعيف ليو ضّدا للشنريف منن الناحينة اللروّينة    
لكْن مّلا كانم ٍضٍعُة النسا سببا يف الرالا الستضنعاف     .الوضيع :والشريُف ضّده

  :ضعيف ُملحقة بالّطبااصاحبها ساغ لذل  عدُّ العالقة بل الشريف وال

 الشريف                     الوضيع                     الضعيف

 مط لروية                     سببّية

 مط سياقية

 وللبالغة النبوية وجه آخر يف اختياا التعبري عن عدم إقامة احلّد با ملة الفعلية
ّ   ، ينإذ مل تلت م حرفية املطابقة بل التعبري، (تركوه) مل ُيقيمنوا  ) إْذ لو ُأايند ذلن  لقين

إشنااًة إىل  ، بّ ُأوِثر التعبري عننه بناليك مطلقنا   ، على سبيّ الطباا السليب (عليه احلدَّ
على حل أّن العبااة البديلة ال تفيد ، أّنهم مل يعاقبوه بأي عقوبة أخر  عوضا عن احلّد

     . ه مبا هو أخّف منهبّن تْرَك إقامة احلّد عليه ال يعو تْرَك عقاب، ذل 
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ما ُيصيا املؤمٍن من شوكة  فما فوَقها إاّل افٍعه " :قال وحديث عائشة أّن الّنيّب  -1
   ". خطيئًةأو حطَّ عنه بها ، داجًةاهلُل بها 

، مطابقة لروينة ( حّط) و (افع) وطابق فيهما بل، فاملقابلة وقعم بل ا ملتل
غنري أّن  ، احلسننة  :بن نقيض اخلطيئنة ، فسياقّية (طيئةاخل)و  (الداجة) أّما املطابقة بل

فنإّن زينادة احلسننا  سنبا لرفنع      ، التعبري عنها بالداجة ملا بينهما من التالزم السبيّب
 :الداجا 

 اخلطيئا                    احلسنا                  الداجا 

 مط لروية                      سببّية

 مط سياقية

هنا  ْيٍتٍبٍنٍجِبُبِعنٍث  إال  قنطُّ  ٌومش ما طلعْم:" قال ي الدادا  أّن النيّب حديث أب -3
ٍُّيسمعان ، ناديانكان ُيمَل ، كموا إىل ابِّلمٍُّه !ها الناُسأيُّ:لقَلالثَّ ابا  غرٍي أه

َّ فإّن    . احلديث" . ر وأهلىُثمما ك خرٌيوكفى  ما ق

 بّ الكفاية باإلهلا  وهما متباينانوقا، فقابّ القّلة بالكثرة وهي مقابلة لروّية
على حل أّن بل اإلهلا  وزيادة الرزا تالزما ، (ما زاد)هو ( ما كفى)فضّد ، ال ضّدان

وهو ما سّوغ املقابلة السياقية ، عن ال يادة فاإلهلا  ُمسبَّا، معنويا على سبيّ السببّية
 :بل الكفاية واإلهلا 

 دة                    اإلهلنا الكفاية                     ال يا

 مط لروية                      سببّية

 مط سياقية
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فهي داّلنة  ، وإيثاا املقابلة السياقية على اللروية ملا تنطوي عليه من فائدة وإجياز
وداّلنة  ، -سنببّيا كنان أم غنريه    -باملفهوم على الضّد اللرنوّي بداللنة النتالزم بينهمنا    

وهو مل وم الضّد اللروي امليّتا علينه  ، ىل بالقصد واالهتمامباملنطوا على ما هو أو
 . كاإلهلا  املتوّلد من كثرة املال

 :ُمراعاة النَّرري -1

. بأّنه ا مُع يف الكالم بل أمر وما ُيناسُبه ال بالتضنادّ    عّرفه اخلطيا الق ويو
فبعُضه يرمي بنرره ، ا وتتجّلى قيمته الفنّية يف اي  الكالم متالحٍم ابج ا  حمبوك البن

، فيأخنذ بلنّا السنامع   ، وبل أج ائه  تد أسباب التناسا ووجوه النتالؤم ، إىل بعض
وينت ع إعجابه بقداة املتكلم على حسنن نرمنه الكنالم وا منع بنل أطرافنه بلباقنة        

، وتنصرف مهّمة الناقد يف هذا الفّن إىل الكشف عن هنذه ابسنباب الداللينة   . وفطنة
 . ذل  على جودة السب  وُحسن االنتقا واالستدالل ب

 :فمن شواهد هذا الفّن يف احلديث النبوّي

وال  ا ٍصن ٍنِمنْن   صنيا املسنلمٍ  ما ُي" :قال  النيبَّ ّنأ ٍعْن أبي سعيد وأبي ُهٍرْيٍرَة -0
ر اللَّنه  شاكها إال كفَُّي حتى الشوكِة وال غمٍّ وال أذً ، نٍ وال ٍح وال همٍّ، اٍصٍو

 .   "اهبها ِمْن خطاي

 :يف احلديث مجع بل ثالثة أزواج متناظرة

وقند  . ابذ  والرنمّ  :وثالثهنا ، اهلمُّ واحلنٍ ن  :وثانيها، النٍَّصا والٍوٍصا :أّوهلا
مبنّية علنى منا بينهنا    ، ُاوعي يف ا مع بل أفرادها وجوٌه بديعة من التناسا والتالؤم

 :  من فروا لروية دقيقة
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والٍوصنا هنو   ، ن جهند صندا ِمنن صنحيح البندن     فالنَّصُا هو التعا الناشئ ع -
فجمٍع ذل  بل ُمصاب  صنحيح ا سند   . فهو وجع متوّلد من ُسقم البدن، املر 

 . وال خيرج اإلنسان املصاب من حّي  هذين القسمل، وآخر سقيم غري صحيح
ٍ ن وأّمنا احَلن  ، -يف املستقبّ –أّما اهلمُّ فمكروٌه ٍيِرد على القلا من توّقع أذً  قابّ  -

ٌّ يف احلال، فيكون على أذً  ماٍ  فجمنٍع يف ذلن  بنل    . وأّما الرمُّ فبما هو حاص
 . واستوفى بذل  قسمٍتها ال منّية، أزمنة املصائا الثالثة

، وأّما ابذ  فاسُم جنٍو ينداج حتته ما يصيا اإلنسان من ضرا بدنيٍّ أو وجدانّي -
يشنهد لنه االسنتعمال القرآنني هلنذه       وهو ما، وال يتقّيد ب من معّين خالفا للباقل

: البقننرة چې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ  ٹقولننه  املفننردة، كمننا تننر  يف
، 011: النسنننا  چچ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  چ  ، وقولنننه0٢1

ويندل علنى ابمل املتوّقنع يف املسنتقبّ     . فكالهما وجٌع قد حتّقٍق حصوله يف املاضي
 وقولننننه. 000: آل عمننننران   چڃ  ڃ  چ   چچ  ٹ كمننننا يف قولننننه

 چې  ې  ى  ى  ائائې  ې  ۉ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ
  .081: عمران آل

فنابذ  التسناع منا صندقّياته     ، فِذكُره هنا من قبيّ عطف العاّم على اخلناصّ 
ّ      ، يشمّ ابنواٍع السالفة وغريها مّما مل ُيذَكر  وما ُذكنر منهنا كنان علنى سنبيّ التمثين

 . ال احلصر
 وايئهنا يف سنياا صنلة املوصنول    ، وإذا تأّملنا تنكري هذه ابنواع من املصائا

تبّين لنا أن هذا احملّسن البديعي قد جا  معّ زا للوظيفة اليت ُسنِب    ،املفيد للعموم (ما)
ومنترما يف سل  ابدوا  البالغية الرامية إىل تقرير هنذه احلقيقنة   ، من أجلها الكالم
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ملصائا بتفاو  أقدااها وتعّدد أزمنتها وتنّوع حماّل حصنوهلا ال  وهي أن ا، يف ابذهان
 . خترج عن موعود هذا احلديث النبوّي حبصول ابجر ا  يّ من الرّب ا ليّ

 جرٍيوُم، الكتاب ٍلنِ ُم اللَّهمَّ" :قال عبد اللَّه بن أبي أوفى أن ٍاُسول اللَِّهعن  -1
   . "نا عليهمْرنُصم واُهْمِ اه، ابح اب وهازٍم، حابالسَّ

وحصّ ذل  بال ُكلفنة  ، اجتمع يف هذا الدعا  الشريف السجع ومراعاة النرري
 :فقد استدعاهما املقاُم كما سنر ، أو تصّنع

هنازم  )، (ُمجنري السنحاب  )، (ُمنن ل الكتناب  : )عند تأّمّ ابوصاف الثالثنة 
وُيؤلنف  ، أخراها فريدُّ أوالها على، ستجد بينها جامعا معنويا ينرم عقٍدها (ابح اب

 :بل ٍعُج ها وٍصدِاها

   ّ ، (منن ل )فبل ابوىل والثانية منطقة متوسطة مشيكة ُيرشد إليهنا اسنم الفاعن
وكثريا ما ، فإن اُل الكتاب يستدعي إىل الذهن بطريقة جتاواية إن ال املطر من الّسحاب

، حياة القلنوب فبالوحي ، يقين فعّ اإلن ال يف القرآن الكريم بإن ال الوحي أو املطر
 . وباملطر حياة ابا 

فتسنوُقه  ، فهو الذي ُيرِسّ الرِّياُح لُتجري السنحابٍ ، واملطر كما النصر بيد اهلل
ّ   ، بأمر اهلل إىل حيث شا  من البقاع  وهلذا كان اختياا وصف اإلجنرا  يف اسنم الفاعن

هنازم  ) من دون الصفا  ابخر  املالبسة للسنحاب ُممهِّندا للفقنرة الثالثنة     (اري)
وأجربتهم على الرحيّ ، فه ةة ابح اب كانم بالريح اليت فّرقم مجٍعهم، (ابح اب

ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ ٹ چ مهنن ومل منندحواين كمننا   

وهي الريح نفسها اليت ُتجنري   ،٢: ابح اب چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  
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ين للنريح دلينّ علنى    ويف ا مع بل هذين الوصفل املتضاّد. وتأتي باملطر، السحاب
وهو ما يناسا مقام دعا  الواثق بالنصنر اإلهلني   ، القداة اإلهلية اليت ال ُيعج ها شي 

 . واملدد الرّباني

 :وهذه خطاطة تلّخا هذا التناسا املعنوي

 من ل  الكتاب          اري     السحاب           هازم  ابح اب

 املطر                         الريح

 :وهناك وجه آخر للتناسا املعنوي

، نْرُم هذه الوجنوه يف سنل  الننِّعم الرّبانّينة     :ملّخصه، ذكره احلافظ ابن حجر
وبإجرا  السنحاب حصنلم   ، فبإن ال الكتاب حصلم النعمة ابخروية وهي اإلسالم

ٍّ ِحفنُظ النِّعمنتل  ، النعمة الدنيوية وهي الرزا : وكأّننه قنال   ، وبه ةة ابح اب حص
   . فأبِقهما، وٍحِفْرٍتهما، ابخروية والدنيوية: أنعمٍم بعريم النِّعمٍتل همَّ كماالل

 :كما أن للتناسا اللفري نصيبا من هذا الدعا 

، (مضناف إلينه  +مضناف )فاملناد  يف الفقرا  الثالث مؤّلف من ُمرّكا إضايف 
: املضاف إليهويف ، (هازم، ُمجري، ُمن ل)أن يكون اسٍم فاعّ : وقد ُاوعي يف املضاف

هن ٍم  ، أجنر  السنحابٍ  ، أنن ٍل الكتناب  )أن يكون يف حكم مفعوله من جهة املعننى  
 . (ابلف والبا )وُاوعي فيه أيضا اتفاُا الفقرا  الثالث يف قرينة السجع . (ابح اب

وال ب  من ٍز ي أعوُذإّن اللهمَّ:"  عا  ٍاُسول اللَِّهن ُدكان ِم :قال، وعن ابن عمر -3
    . "سخط  ومجيِع، قمت جا ة ِنوُف، عافيت  ِلوحتوُّ، عمت ِن
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وبينهنا منن التنناظر    ، يف هذه االستعاذة النبوية مجنٌع بنل أابعنة حمناذير خموفنة     
وتتجّلى مراعاة النرري فيها باملقابلة بل ، والتناسا ما يكشف عن بالغة البيان النبوّي

 :زموما بينهما من التال، حالي زوال النعمة وحلول النِّقمة
ففي احلال ابوىل ُعطف حتوُُّل العافية على زوال النعمة فكان من عطنف اخلناّص   - 

 . عن املر  مل يلتّذ بسائر النِّعمفمتى حتّولم ، بّن العافية هي أعرم النِّعم، على العام
علنى العناّم    (ُفجا ة النقمة)أما يف احلال الثانية فقد ُعِكو ابمُر فُقدِّم اخلاصُّ وهو- 

بّن ُفجا َة النِّقمة من أظهر عالمنا  السنخط اإلهلنّي وأسنرعها     ، (يع السَّخطمج)
ويف ختم الدعا  مبا هو عامٌّ ادٌّ للعُجن  علنى   . فوقٍع تقدُةها اعتناً  بشأنها، حصوال

 :الصَّدا من جهة اشياكهما معا يف العمومّية
 عام <خاص <خاص  <عام 

  

كر احملنذواا  علنى سنبيّ اليّقني منن      كما يبدو التناسا املعنوي يف ترتيا ِذ
 :ابدنى إىل ابعلى

ّّ حملَّها ُمصيبة الّ وال ُيقال يف شي   كنان  "بّن ، ف واُل الّنعمة ال يستدعي أن حي
أّما حتنّول العافينة فيندّل    .   "ذهاُبها من غري بدٍل:ف وال النِّعمة، ثابتا يف شي   ثّم فااَقه

بّن التحّول ترنيري الشني  ذاتنًا أو    ، بداهلا باملر وإ"، على زوال هذه النعمة بالتضّمن
 . فهذة اخلصلة أعرم ضراا من سابقتها   ". ُحكما

فهني  ، بنها العقوبة العاجلة املباغتنة ، أّما ُفجا ة النِّقمة فهي أعرم من سابقتيها
ّّ بصاحبها علي حل غفلة وأمن وال ُيعلَّق حصوُلها ، أكثر العقوبا  إيالما لكونها حت

 . بّ هي عقوبة العصيان مطلقا، تلّبو بنعمة  على
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ب  من ا نوع   ي أعوُذإّن اللهمَّ" :يقول كان ٍاُسول اللَِّه  :وعن أبي هريرة قال -3
 .   ". طانُةئسم الِباخليانة فإنها ِب ٍنب  ِم وأعوُذ، جيُعالضَّ ه بئٍوفإّن

ٌّ منن االسنتعا   فبعند أن  ، ذتلتبدو مراعاة النرري يف التعليّ الذي ُختمم به ك
وُعلِّلنم  ، اسُتعيٍذ من ا وع ُأتِبع ذل  بتعّلينّ االسنتعاذة مننه بكوننه بنئو الضَّنجيع      

 -الضَّنجيٍع والبطاننةَ   :أعنو  –وبل االثنل . االستعاذُة من اخليانة بكونها بئو البطانة
املنر    موهو ِلْفٌق ملا اقين به، فالضجيع منن ُيقاسن  ، فكالهما ُمالبو لرريه، مناسبٌة ظاهرة

 . فكالهما مالزٌم لقرينه ال ينفّ  عنه، وِبطانُة الثوب حتم ِظهااته ومالصقة هلا، فراشه
، وتبدو املالزمة يف حال ا وع يف كونه وصفا ال ُيفااا ا ائع حتى أثننا  نومنه  

بّن النوم مّرنة عدم اإلحساس مبا كان مؤملا حال ، وهي احلال اليت يؤّمّ انعدامه فيها
 . !والزم هذا أاّل يفااا اإلحساُس با وع صاحٍبه مطلقا، ادًةاليقرة ع

وُيبال  يف إسرااها لنئال ُيفتٍضنٍح   ، أّما اخليانة فإّنها خصلة ذميمة ُيبطنها اإلنسان
فأشنبه حاُلنه هنذا حناٍل ِظهنااة      ، وهو ما يقتضي منه إظهاٍا خالف ذلن  ، أمُر خيانته

وهنذا التناسنا   . كنون هلنا وقاينًة وسنتااا    وت، فالّرهااة ختفي البطانة، الثوب وبطانته
الداللي يقّدم تعليال مقنعا للجمع يف االستعاذة بل هذين ابمنرين تعييننًا دون سنائر    

 . ابنواع امُلستعاذ منها
 :تشابه ابطراف -3

هكنذا  . أن ُتفٍتتح ا ملة الثانية بالكلمة اليت ُختمم بها ا ملة ابوىل: وصواته
ومّثنّ لنه   . الذي أُطِلق عليه( التَّسبي )و آثره على مصطلح ،   مّساه ابن أبي اإلصبع

 چے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٹ چ  بقولننننه
 .  3٢: النوا
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أّما الق ويو وٍمن تِبٍعه فذهبوا إىل عّد تشابه ابطراف نوعنا منن أننواع مراعناة     
ٿ  ٹ   ٹ چ  ّوله يف املعنى كقولنه ٍخْتُم الكالم مبا يناسا أ "وعّرفوه بأّنه، النرري

غري أّن مذها ابنن      .013: ابنعام چٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
النطوائه علنى تشنابه  لفرنيٍّ    ، أبي اإلصبع يبدو يف نررّي أكثر حتقيقا ملدلول املصطلح

 . وهلذا فقد آثر  طريقته على طريقة الق ويو، ظاهر بل طريف ا ملتل

كّ البديعي يف احلديث النبوّي يف املقاما  املقنّراة ملبندأ   وقد اسُتخدم هذا الش
والراينة علنى الواسنطة امُلوصنلة     ، كٍترّتا امُلسبَّا على السنبا ، الياتبّية بل ابشيا 

وُتمّثنّ املفنّردة املكنّراة حلقنة الواصنّ الرابطنة بنل        . والشرط على املشنروط ، إليها
فيكنون هنذا الشنكّ اليكنييّب سنبيال      ، هماوهو ما يوّثق العالقة بل مدلولي، ا ملتل

 . إلقناع املخاطا بيّتا أحد املتالِزٍمل على اآلخر

 :فمن صوا ذل 

 الربَّ وإنَّ، الربِّيهدي إىل  دٍاالّص إّن" : قال ٍاُسول اللَِّه :قال، ابن مسعود حديث -0
الكذب  وإّن. يقًااللَّه صدِّ عنٍد كتٍاحتى ُي ُايصُدجّ َلالرَّ وإّن، ةيهدي إىل ا ّن

 كتٍاحتى ُي ٍبجّ ليكِذالرَّ وإّن، اايهدي إىل الّن الفجوٍا وإّن، جوِاالُفيهدي إىل 
     . "ابًااللَّه كّذ عنٍد

، فعاقبنُة الّصندا الفنوُز با ننة    ، فاحلديث يعر  لربكة الصدا وشؤم الكذب
لواسطة امُلوصلة لبيان ا(تشابه ابطرف)وِمن هنا كان استعمال، ومآُل الكذب إىل الّناا

ٍّ ِليتسنَّى للمخاَطا التعّرف إىل بنية التسلسّ املتابع يف االنتقنال منن   ، إىل املآلل يف ك
فإّن ابعمال وإن صُرر  يف أعل أصحابها إال أّنها تكرب باملداومة ، مرحلة إىل أخري

 إاّل أّننه بناب منن أبنواب الفجنوا     ، فالكذب قد يكون صررية يف نرر الكاذب، عليها
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، واّبما مل يقّدا كثري من الناس املننافع الناجتنة عنن خليقنة الصندا     . املوصّ إىل الّناا
 :فكشفم هلم هذه الوسيلة البديعية عن ترّقي الصدا بأهله من لًة إثر من لة

 الفجوا         الكذب   الرب الصدا 0 املرحلة

 الناا الفجوا   ا نة  الرب 1املرحلة 

 الناا الكذب   نةا  الصدا  اخلا ة

وانضّم إىل هذا الشكّ البديعي شكالن آخران عمال على تع ي  قيمته املعنوينة  
فكنان يف ذلن  منن    ، فكانم املقابلة بل حالي الصدا والكنذب ومآليهمنا  ، اإلقناعية

كمنا عملنم بنينة التنوازي     . التنفري من الكذب واليغيا يف الصدا ما يثلج اخلاطر
فكالهما يسل  مسنااا مناقضنا   ، قابلة على تعميق املفااقة بينهمااليكييب بل طريف امل

 . لآلخر يف مجيع مراحله حتى يبل  سالكهما غايته ابخرية

وال ، نواؤِمُتحتى  َةا ّن نال تدخلو" : قال ٍاُسول اللَِّه، أبي هريرة قال حديث -1
 الٍموا السَّن م؟ أفُشُتْباٍبموه حتإذا فعلُت كم على شي  ال أدلُّ أٍو، واحتى حتاّبنوا ؤِمُت

   ."بينكم

وعّلقنم الثانينُة   ، ا ملة ابوىل من احلديث عّلقم دخوٍل ا ّننة علنى اإلةنان   
ونلمح يف الفصّ الثالث من احلديث ، حصوٍل كمال اإلةان على حتقيق احملّبة اإلةانّية

حتقيقا يف  (تشابه ابطراف) وكان ذل  بطريقة. تعليق حصول احملّبة على إفشا  السالم
 . على اعتباا أن االستفهام ُمجتَلا للتشويق والتفخيم، وتقديرا يف الثالثة، اُبٍوليل

وبد  فاعلّية هذا الشنكّ البنديعي يف ترتينا الشنروط بطريقنة التندّلي منن        
وثّننم بٍشنْرط   ، فبدأ  بالشرط الرَّكل لدخول ا نة وهو اإلةنان ، ابعلى إىل ابدنى
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ثم ٍختمنم  ، شرط وهو احملّبة اإلةانية اليت قد ُيرَفّ عن جاللة شأنهاحتّقق كمال هذا ال
 :وهي إفشا  السالم، ذل  ببيان الوسيلة الُفضلى القاضية بتحّقق شرط احملّبة

 الشرط       املشروط     
 اإلةان   ة            نّننا 

 احملّبة   ان         ناإلة
 السالم   ة         ناحملبّن

 بلن ٍ  ن أدجٍلوٍمن ، أدجٍل ن خنافٍ ٍمن " : قال ٍاُسول اللَِّه، أبي هريرة قال يثحد -3
 .   " ةاللَّه ا ّن سلعَة أال إّن، اللَّه غاليٌة سلعَة أال إّن، املن ٍل

يف احلديث استعااٌة  ثيلية إذ ُشبِّهم حاُل اجملتهد يف الطاعة حبال املسافر احلازم 
ا ّد :وا امع بينهما، سفره أسرع يف سريه واجتهد الذي إْن خاف مّما قد يعر  له يف

ٍّ  . واالجتهاد واملسااعة يف ك

 :وصندا الثانينة  ، "أدجٍل ن خاٍفٍم"ووقع تشابُه ابطراف بل خا ة ا ملة ابوىل
وهو ما عِمّ على توثيق اللُّحمنة بنل ا ملنتل جنّرا  تكرينر      . "املن ٍل بلٍ  أدجٍلن وٍم"

فاخلوف ، وهذا احلب  اللفري ُمؤِذٌن بتالزم معنوّي بينهما. همايف طرفي( أدجل)الفعّ 
فيتَّنٍا علينه ٍترتُّنٍا امُلسنبَّا علنى      ، كان الباعٍث على فعّ اإلدالج يف ا ملة ابوىل

 . إذ نتٍج عنه بلوغ املن ل، إىل سبا فاعّ يف الثانية(اإلدالج)ثم حتّول امُلسبَّا. السبا

 املسّبا      السبا 
 أدجل      من خاف 

 بل  املن ل      من أدجل           
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  : صّحة التقسيم -3

و تتمّثنّ بالغتنه يف   .   "اسنتيفاُ  أقسنام الشني  بالنذِّكر    "وُيعّرف هذا النوع بأّنه 
ِّ قسٍم من قسيمه ضنمن اجملمنوع   ، إحاطته بأقسام الكّلي بأوج  عبااة وتعيل موقع ك

صنّحة  :-  كما يقول السِّجلماسني -ابمر فيهاوِمالك . الكّلي الذي يتأّلف باجتماعها
واستقصنا  ابمنوا احلادثنة عنن     ، وُحسن سياقة ابعداد، واستيفا  ابقسام، التقسيم

 . القسمة وابشيا  اليت انقسم إليها الُكّليُّ

، غري أّن البديعيل أسرفوا يف تكثري ابننواع املتفّرعنة عنن هنذا الشنكّ الفّنني      
وا مع مع ، وا مع مع التقسيم، والتفريق، والتقسيم، معو ا ، اللّف والنشر:فهناك

على جهودهم االهتمام بالتصنيف الشكلي  .  وا مع مع التفريق والتقسيم، التفريق
لرواهره املختلفة دون التعويّ كثريا على ما تنطنوي علينه آلينة التقسنيم منن أسنراا       

 . داللية ووظائف إقناعية

، ى قاعدة تقسيِم الكّلي إىل أقسام تستويف أج ا هتقوم ُبنية فّن صحة التقسيم عل
باإلضنافة إىل إسنناد أحكنام تفصنيلية تؤّلنف بنل هنذه        ، وا مِع بل أنواعه املتقابلنة 

ٌّ مبا يناسبه، ابقسام وابنواع تااًة وتتجّلى براعة املنتكّلم  ، وُتفرِّا بينها تااًة أخر  ك
 . وطرا ترتيا ابحكام الالحقة بها، يف التفّنن يف أساليا عر  ابقسام وابنواع

وقداِتنه  ، ومل ٍيرفّ البيان النبوّي عن فاعلية التقسيم يف  تل اخلطاب اإلقناعي
إذ تتمحوا بالغة التقسنيم حنول   ، على تقرير ابحكام وتصويرها يف أذهان املخاطبل

، يبنا فيهنا  وهي تع ي  االجتاه السلوكي حنو أقسام بعينها من الكّلني ترغ ، وظيفة ائيسة
وهو ما يل م منه احلذا من االنضنوا  حتنم ابقسنام    ، وتأكيد ذل  حبصر اخلريّية فيها

 . ابخر  اليت ستكون ذميمة خلروجها عن اخلريّية مبقتضى احلصر
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 :فمن صوا ذل 

عرفنون  فٍت، ّ علنيكم أمنرا ٌ  سنتعمٍ ه ُيإّنن : "ه قنال أّن  يبِّمة عن النََّلٍس أّم حديث -0
. وتنابعٍ  ٍيِضن ن ٍاٍمن  ولكْن، مِلفقد ٍس ن أنكٍروٍم، ئِره فقد ٍبِرَكن فٍم. نكرونوُت

    ". ما أقاموا فيكم الصالَة، ال: "هم؟ قالُلقاِتاللَِّه أال ُن يا ٍاُسوٍل: قالوا"

الكنااه  :فقّسم احلديُث أحواٍل الّنناس إزاٍ  ابمنرا  الرََّلمنة إىل ثالثنة أصنناف     
وإذا تأّملنم هنذه   . والراضي مبنكرهم  امُلتابع هلم، وامُلنكر عليهم، بفعاهلم دون إنكاا

 :الِقسمَة وجْدٍتها قسمًة جامعة حاصرة

 :فالناُس أماٍم املنكرا  الواقعة ال خيلون من أن يكونوا أحد اجلل
 . إّما كااٌه هلا 
 . وإّما اا  بها 

 :والكااُه قد يكون
 . قاداا على اإلنكاا حبسا استطاعته يدا أو لسانا 
 . فيكتفي بإنكاِاها بقلبه، داأو غرٍي قا 

واحنصاُا القسمة بهؤال  ابصناف الثالثنة ال ُيتنيح للمكّلنف النتفكرٍي بوجنود      
فلنيو لنه منن خيناٍا سنو  االحنيناز إىل       ، من لة  ما بل من ليت الرضا باملنكر وكراهيته

ِّ حال، صفِّ كااهيها  . امُلنكرين هلا بقلوبهم على أق

 چژ  ڑ   چ  :وهو يقرأ  النيبَّ أتيُم: ري أنه قالّخعبد اللَّه بن الشِّ حديث -1
ن مال  إال ِم آدٍم وهّ ل  يا ابٍن !مالي مالي: آدم ابُن يقوُل: "قال،  0: التكاثر

   ". !؟فأمضيٍم قٍمأو تصّد، فأبليٍم ٍمْسِبأو َل، فأفنيٍم ما أكلٍم
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 تقندون أّن املنال  فكنثريون يع ، يف هذا احلديث تصويٌر دقيٌق ملفهوم املالّية احلنقّ 
، وأن ما ُأنفق منه فقد زالم عننه صنفة املالّينة   ، ما ُكن  يف اخل ائن ضّنا به عن أن ُينَفق

مبّينا ، فجا  اإلاشاد النبوّي لتصويا هذا التصّوا اخلاطئ. بّنه مل يُعد يف ِمل  صاحبه
ما ُيكتسا إلنفاقه بّن املال إّن، ما أّن احلقيق فعال بأْن ُيسّمى ماال هو ما قد ُأنفق ِفعال

 . ال ِلَكن ه
 :وجا   القسمة النبوية للمال ثالثيًة

 :فاملال ينقسم ابتدا  إىل قسمل
 . وما ليو مبال -ب    . ما هو ماٌل فعال -أ
 . والثاني ما مل ٍتُطْله يُد اإلنفاا -ب   . فابّول ما أنفَقه اإلنسان -أ

 :فعال على قسمل( أ)ثم جعلم ما هو ماٌل 
ومّثلم لنذل  بابكنّ واللبناس    ، ما ُأنفق يف حوائج اإلنسان وضروايا  معاشه -0

وفيمنا ُذكنر إةنا  إىل منا مل ُينذكر منن       ، (فأبلينمٍ  ٍمْسن ِبأو َل، فأفنينمٍ  ما أكلنمٍ )
 . ضروايا  املعاش وحاجّياته التحسينّية والتكميلّية

 . (فأمضيٍم قٍمأو تصّد)ما ُأنفق على وجه الصَّدقة  :وَقسيمه -1
ِّ منهما فاملناُل  ، وفاٍضلم القسمة النبوّية بل الَقسيمل حل أشاا  إىل مآل ك

واملناُل النذي   ، (أبلينم .. أفنينم )الذي أنفقه اإلنسان على نفسه مآُله الفنا  والن وال  
 . أنفقه هلل مآله البقا  واإلثبا  يف صحائف احلسنا 

 عود أّن الننيّب  وهذه القسمة تعتضد بقسمة مماثلة واد  يف حديث ابنن مسن  
 ا أحندٌ منا مّنن   !اهلل ينا اسنولٍ   :قنالوا  "؟مالنه  نإلينه ِمن   أحناُّ  هوااِثن  كم منالُ أيُّ" :قال
    ". رما أخَّ وااثه وماٍل، مما قّد هماَل فإّن" :قال. إليه أحاُّ هماُل إال
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ٍّ التنامَّ  ، ماٍل املر  وماٍل وااثه :إذ ُجِعّ املال فيها قسمل وهو ما يقتضي الفص
، منا قّدمنه لنفسنه باإلنفناا يف سنبيّ اهلل     :-علنى احلقيقنة   -فماُل املر ، القسيملبل 

، فصاا بعد موته إىل يند وااثنه  ، ما كٍنٍ ه فلم ُينفْقه:وماُل وااثه. فاّدخره ليوم احلساب
 . ُيصِّرفه كيف يشا 

وتقّرا هذه القسمة العقلية يف ذهن املخاطا سيعمّ على إقناعه بالتعاطي منع  
وما ، ق املنروا الصائا  الذي أفرزته حل مّي   بل ما يستحق أن يكون ماالاملال وف

 . ال يستحق

ٍّ َأْجٌر ":قال اهلل  اسوٍل أبي هريرة أّن حديث -3 ُّ ِلٍرُج ٍّ ِسْتٌر، اْلٍخْي ٍوٍعَلى ، ٍوِلٍرُج
ٍّ ِوْزٌا ٌّ ٍاٍبَطٍها ِفي ٍسِب. ٍاُج ٍّ َأْجٌر َفٍرُج ِّ اللَِّه َفَأَطاٍل َلٍها ِفي َفَأمَّا الَِّذي ِهٍي ِلٍرُج ي

ٍذِلَ  ِمٍن اْلٍمْرِج ٍوالرَّْوٍضنِة َكاٍننْم َلنُه       َفٍما َأٍصاٍبْم ِفي ِطٍيِلٍها، ٍمْرٍج َأْو ٍاْوٍضة 
ٌّ ٍاٍبَطٍها ٍتٍرنًِّيا ٍوٍتٍعفًُّفا. فهي لذل  أجٌر:"إىل أن قال"... ٍحٍسٍنا   َلْم ٍيْنٍو ثمٍَّ ، ٍوٍاُج

ٌّ ٍاٍبَطٍها َفْخًرا ٍوِاٍيا ً ٍوِنٍواً   .ِاَقاِبٍها ٍوال ُظُهوِاٍها َفِهٍي ِلٍذِلَ  ِسْتٌرٍحقَّ اللَِّه ِفي  ٍوٍاُج
ِّ اإِلْسالِم َفِهٍي ٍعَلى ٍذِلَ  ِوْزٌا    . "َبْه

وااعنى يف ذلن  ابحكنام    ، قسَّم احلديث أصنحاٍب اخلينّ إىل ثالثنة أصنناف    
احلافظ ابن حجنر العسنقالني إفنادَة    ويشرح . االستحباب واإلباحة والتحريم :الثالثة

وجُه احلصنر يف الثالثنة   " :فيقول، القسمِة ٍحْصٍر أصحاب اخليّ يف هذه ابنواع الثالثة
ٍّ ٌّ منهما، إّما أن يقتنيها للركوب أو للتجااة :أن الذي يقتو اخلي إّما أن يقيٍن به  :وك

ُّ طاعِة اهلل وهو ابّول     ".تجرَّد عن ذل  وهو الثانيأو ي، أو معصية  وهو ابخري، ِفع
 :وإحاطته بالكّلي حبسا ما يقين به، وهذه ُخطاطة ُتوج  بالغة هذا التقسيم
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 له أجر    طاعة   + 

 عليه وزا    معصية   +      اقتنا  اخليّ 

 له سي           ية  معص -، طاعة -

ملاهلا وِلٍحٍسبها وِلٍجٍماهلا  :َأُة بْاٍبٍعُتْنكُح اْلٍمْر :"قال حديث أبي هريرة أن الّنيبَّ  -3
   ". َفاْظَفْر بذاِ  الدِّيِن ٍترٍبْم ٍيٍداَك، ٍولدينها

وقند حصنر احلنديث هنذه     ، ما ُيرغِّا الرجّ عادًة يف نكناح املنرأة   :الُكلِّي هنا
، املنال  :وهني ، امُلرغِّبا  يف أابعة أقسام قاداة على احتوا  صوا ال ِّجيا  وإن كُثنر  

ُّ فيهنا    ، فالثالثنة ابوىل دنيوّينة الراينة   . والّدين، وا مال، حلٍساوا إذ ُيراعني الرجن
وذاُ  ، فذاُ  املال ُتوّفر له أمنا مادّينا  :اّردة عن أّي اعتباا آخر، حروظ نفسه الذاتّية

ونالف  . وذاُ  ا مال تشبع حاجاته ا سندية ، احلٍسا  نحه ُسمعًة اجتماعية افيعة
فإّن اختياٍا ذا  الّدين يقع غالبا اّردا منن تلن    ، ي الطابع ابخروّيالقسم الرابع ذ
 . وُيقٍصد به وجه اهلل تعاىل، وُمقدَّما عليها، احلروظ النفسّية

وتوّخى البياُن النبوّي هنا إاشاٍد املسنلم إىل اختيناا القسنم الننافع لنه يف ديننه       
وهنذا منا يفّسنره ايئنه     ، اسوإن جا  ذل  القسم يف ذيّ اهتماما  عاّمة النن ، ودنياه

إال أّن هذا التنأخري ااعنى ُمناسنبَة امُلنؤخَّر خلا نة      ، متأّخرا يف الّذكر عن سائر ابقسام
وهكنذا عمنّ   . واحلنرص علنى الّرفنر بهنا    ، الكالم حيث ابمُر باغتنام ذا  الندين 

يف  ُمحسِّن التقسيم على صرف اهتمام املخاَطا إىل القسم امُلرَفّ عادًة عنند الشنروع  
 . وعدم االغياا مبا جر  عليه الُعرف الفاسد، اختياا ال وجة املناسبة

، فالقسمة الرباعية تقنع املخاطا بالتوجه إىل ذلن  القسنم ا ندير بنالرفر بنه     
 . واإلعرا  عن باقي ابقسام اليت كشفم القسمة عن قلة جدواها دينا ودنيا
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 :املذها الكالمي -٢

أن ُيوِاٍد املتكلِّم ُحّجًة ِلمنا يّدعينه علنى     :-  كما قال اخلطيا الق ويو-وهو 
ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ٹ چ  ومّما ُمّثّ بنه لنه قوُلنه   . طريق أهّ الكالم

 :أي" ،17: الروم چڄ  ڄڃ  

 . واإلعادُة أهوُن عليه من الٍبْد  -

ُّ يف اإلمكان من البد  -  . وابهوُن ِمٍن البد  أدخ

ُّ يف اإلم - ُمؤلَّنف  ، فهو قياس برهانيٌّ   ". وهو املطلوب. كان من البد فاإلعادُة أدخ
ووجُه إدااج هذا ابسنلوب يف  . ُتفضي بالل وم إىل نتيجة قطعّية، من مقّدما  مسلَّمة

ٍّ فيه ُموٍاد على طريقة أهّ الكالم يف احِلجاج وا دل  .   فنون البديع أّن الدلي

فهنو منن وسنائّ    ، القياس العقليويف السّنة النبوّية صوٌا خمتلفة من استعمال 
 :وهذا بعٌض منها، وامُلعينة على تصوير املعاني يف أذهان املخاطبل، اإلقناع النافعة

ٌّ إىل النيب :حديث ابن عّباس قال -0 إّن أّمي ماتم ! يا اسوٍل اهلل :فقال، جا  اج
قاِضنيه   لو كان على أمِّ  ٍدْيٌن أكننمٍ :"َأفأقضيه عنها ؟ فقال، وعليها صوُم شهٍر

   ". فٍدْيُن اهلل أحقُّ أن ُيقٍضى" :قال. نعم: قال" عنها ؟

 :مؤّلف من مقّدمتل، فهاهنا قياس اقيانيٌّ

 . الوفا  بٍديون ابّم واجٌا على االبن :ابوىل

 . الصيام ٍدْيٌن تعّبديٌّ على ابّم :ةالثاني

 . قضاُ  ٍدْين الصيام واجٌا على االبن :والنتيجة
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ٍّ االست دالُل بتقرير املخاَطا أّوال حبقيقة وجوب الوفا  مبا على ابّم من وحص
ُّ تسليٍم وقبول عنده، ديون اآلدميل ثم ُترقِّنٍي بنه إىل تقرينر أّن الصنياٍم     ، وهو أمر حم

فيل م مننه أن يكنوٍن حكنُم قضنائه     ، الفائم هو من جنو الديون املستحّقة على ابمِّ
ٍدينُن  )وُأضنيف الندَّْين إىل لفنظ ا اللنة يف     . طلوبوهذا هو امل، كُحكِم تل  الدُّيون

 . وأّنه أوىل بالوفا  من سائر الديون، تعريما حلّق هذا الدَّين، (اهلل
وفخٍرها    إّن اهلَل أذها عنكم ُعبِّّيَة ا اهلّية:" قال حديث أبي هريرَة أّن الّنيّب  -1

وآدُم ُخِلنق ِمنن   ، ُس كلُّهم بنو آدٍمالّنا. إّنما هو مؤمٌن تقيٌّ وفاجٌر ٍشقيٌّ، باآلباِ 
   ".ُتراب 

وذلن  إلقنناع امُلخناطبل    ، واملذها الكالمي جا  يف شكّ القياس االقيانني 
 :ويتأّلف القياس من مقّدمتل. بيك التفاخر بنخوة ا اهلّية واالعت ا  بدعواها الباطلة

 . الناس كلهم أبنا  آدم :ابوىل
 . آدم أصله من تراب :الثانية

 :والنتيجة
بّن البياٍن مسوا لتقرير حقيقة أن ، وهذا هو املطلوب. الناس كّلهم من تراب

وآدم ، فأبوهم آدم، بّن أصّ الناس واحد، ال فضّ بحد على أحد من جهة النَّسا
فُأبِطلنم  . فكيف يفخر بعضهم على بعض وهم منن أصنّ واحند   ، ُخلق من الياب

 . ال ائفة بذل  دعو  ا اهلية ومفاخرا  أهلها
يا اسوٍل اهلل أيأتي أحُدنا : قالوا   حديث أبي ذاٍّ أنَّ ناسا من أصحاب النيّب  -3

أاأيُتم لو ٍوٍضعها يف حراٍم أكان علينه فيهنا   :"شهوٍته ويكون له فيها أجٌر ؟ قال 
   ". ِوزٌا؟ فكذل  إذا وضٍعها يف احلالل كان له أجٌر
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وُعنرِّف  ، يف يف صواة قيناس العكنو  حتّقٍق املذهُا الكالمي يف احلديث الشر
أّن الننيّب  " :وبيان ذلن     . إثباُ  نقيض احُلكم يف غريه الفياقهما يف عّلة احلكم :بإّنه
  نقيٍض ُحكم الوط  امُلباح ٍّ ، يف غنريه وهنو النوطُ  احلنرام     –وهنو اإلثنم    –جع

   ". وهذا حراما، الفياقهما يف عّلة احُلكم وهو كون هذا ُمباحًا

 :ناسا  -1

 ال بّد من اإلشااة ابتدا  عند حديثنا عن هذا الفنّن البنديعي أّن ا نناٍس التنامّ    
وقند شناع يف كتنا البنديعّيل     ، ال يكاد ُيوٍجد يف ما صّح من نصوص البيان النبنويّ 

ُّ له حبديث  :أي، وجرينٍر الناقنة  ، الصحابيَّ جريرا :أّي" . ٍخلُّوا جريًرا وا رير" :التمثي
 .   ه حديث ال ُيعرف مصداهلكّن. زماٍمها

 ، وهننذاأّمننا ا ننناس الننناقا فشننواهده يف احلننديث الشننريف كننثرية وفننرية  
ّّ أقنرب أنواعنه إىل    . ُيستررب بّنه يقع يف كالم البلرا  دون تقّصد أو تكّلفال  ولعن

 حيث يقع االختالف بل املتجانسنل يف هيئنة  ، (ا ناس امُلحرَّف)التاّم هو املعروف بن
 .  " ُخُلقيفأْحِسْن  ٍخْلقياللَُّهمَّ أْحٍسْنٍم " : وشاهُده قوله ، -ضبطها:يأ–احلروف 

وال يقتصر أثر ا ناس على اّرد التحسل اللفري كما ُيفهم من تصنيفه ضمن 
و بنه  ، بّ ا ناس البلي  هو ذل  ا ناس النذي يقتضنيه املقنام   ، فنون البديع اللفري

وقند تنوااد   . عنها أي لفظ بديّ للفظ امُلجناِنو  يكتسا الكالم فائدة معنوّية ال يسّد
وهنو  ، البديعيون على معنى ما قاله عبدالقاهر ا رجاني يف بيان فائدة ا ناس البلين  

 ،  عن الفائندة وقند أعطاهنا   ُعخيٍد هكأّن فرَةقد أعاد علي  اللَّ اآلخٍر واأيٍم.. :"قوله
كنننان  كتنننُةوهلنننذه النُّ، اهننناووّف ينننادَةال ِّ وقننند أحسنننٍن َكْده مل ينننِ   أّننننُمنننوِهوُي
ُحْسُن اإلفادة مع أّن الصُّواَة  :ووجه ُحسِنه" :وخّلا ذل  الق ويو بقوله .  "جنيُوالتَّ
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غري أن هذا التحسل يبقى مقصواا على ا ناس التناّم دون سنائر    .  " صواُة اإلعادة
 . أنواعه ابخر  خللّوها من كمال اإلعادة واوعة املفاجأة

ا تأّملنا عددا من شواهد ا نناس يف احلنديث النبنوي فإّننه ةكنننا      على أّنه إذان
القول أن التشابه الشكلي اخلااجي بل اللفرل املتجانسل يقتضي نوعا منن التشنابه   

، بعضا من مقّوماته -بفضّ ا ناس-فكال اللفرل يكتسا من قرينه ، الداللي بينهما
، قوّما  اليت يشيك فيهنا اللفرنان معنا   أو يتحّصّ به تكثيف اهتمام املتلّقي ببعض امل

 . ويكون التجنيو حينها ذايعة إىل حتقيق تل  الراية

 :فمن ذل 

 أكنذبُ  الرننَّ  فنإنّ ، اكم والرننَّ إّين : "قنال  أبي هريرة أن ٍاُسول اللَّنِه   حديث -0
باغضوا وال وال تنافسوا وال حتاسدوا وال ٍت، سواال جتّسوسوا ال حتّسو، احلديث

 .  " كماللَّه إخوانًا كما أمٍر وكونوا عباٍد ،دابرواٍت

ويدّل التماثّ الراهري بينهمنا  ، (حتّسو) و (جتّسو) وقع ا ناس بل الفعلل
ومنن اللرنويل ٍمنن ذهنا إىل أّنهمنا مبعننى       ، على التقااب الداللّي بل مضمونيهما

 :لكن يبدو أّن بينهما فرقا من وجهل، واحد

و تطّلنُا ابخبناا عمومنا    فالتحّسن ، خصوصنا منن وجنه   أّن بينهما عموما و :ابّول
وعلينه  .   وأما التجّسو فهو حتّسو خناص بتطّلنا العنواا    ، واملالحرة بالتنّصم

َّ جتّسو حتّسنو ال العكنو   وعلينه فنإّن عطنف التجّسنو علنى      . ةكن القول أن ك
اع وكأّن البيان النبوّي حّذا منن اّتبن  ، التحّسو هو من قبيّ عطف اخلاّص على العام

ثنم خنّا   ، النَّهم الفضولي الذي يدفع باملر  إىل التفتيش عن أخبناا النناس وتطّلبهنا   
 . وكشفا لعوااته، بّن فيه هتكا لسي املسلم، التجّسو بالنهي لعرم ضراه وفساده
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. فالتحّسو سبا ُمسنِلٌم إىل املسنبَّا وهنو التجّسنو    ، أّن بينهما تالزما سببّيا :الثاني
على سنّد بناب النذاائع امُلفضنية إىل تتّبنع العنواا  احلاصنّ         وحرص البيان النبوّي

 . فأغلق باب التحّسو بالكّلية وإن مل يقع ابتداً  بقصد تطّلا العواا ، بالتجّسو
ٍّ كان ٍاُسول اللَِّه : قال، ابن عمر حديث -1 ُّ إذا سافر فأقب  ينا أا ُ : "قال اللي

ما  وشرِّ، في  لٍقما ُخ وشرِّ، ما في  ك وشرِّأعوذ باهلل من شرِّ،   اللَّهي وابُّابِّ
ن ساكن وِم، ة والعقربومن احلّي، أسوٍدو أسد  وأعوذ باللَّه من شرِّ. علي  بُّيُد

  .   " وما ولٍد ن والد وِم، البلد

وهو ، -بّنه ُير  من بعيد أسوٍد، وهو الشخا –فجانٍو بل ابسد وابسود 
بنل منا    -وهنو هننا النواو    -حلنرف ال ائند  جناٌس ناقا ُيعنرف بنامُلكتٍنف لتوّسنط ا   

وقيمة هذا ا ناس تتجّلى يف تكثيفه االهتمنام بناملقّوم املشنيك بنل اكنينه       .  اكتنفاه
وهو أمر ظاهر بالنسنبة لألسند   . وهو هنا ُمقوِّم اإليذا  واإلضراا، (وابسود، ابسد)

اإلنسان هننا بابسنود    غري أّن التعبرٍي عن، ملا ُعرف من عالقته العدوانية ببو اإلنسان
ٍّ إىل إقنناع املخاطنا بتحّقنق صنفة         ، أوجٍد  اثال لفرّيا بينهما وهنو منا ُيمهِّند السنبي

ليكون ذل  مبثابة التعليّ لالستعاذة ، اإلضراا يف اإلنسان كتحّققها يف ُمجاِنسه ابسد
 . وٍجْعِلهما معا يف َقٍرن واحد ، النبوّية من شروا االثنل

ٌّ :قال، عن أبي هريرة -3  دقِةالصَّن  اللَّنِه أيُّ  يا ٍاُسوٍل: فقال،  إىل النيبِّ جا  اج
، ّ الرنىوتأُم، ختشى الفقٍر، شحيٌح صحيٌح وأنٍم ٍاصدٍَّت أْن" :أجرا؟ قال أعرُم
وقند كنان   ، كنذا  الٍنُفن وِل، كنذا  الٍنُفِل:" قلٍم لقوٍماحُل حتى إذا بلرِم ّْمِهوال ُت

  .  "النلُف
وهو ما ُأبِدل من  –جناٌس الحٌق (شحيح)و (صحيح)ميتجر  ا ناس بل كل

وهنذا التماثنّ اللفرني يكشنف عنن عالقنة       ، -  أحد ُاكنيه حرٌف من غري ٍمخرِجه
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مقنبال علنى   ، فحل يكون املنر  صنحيح ا سند   ، السببية اليت تربط بل اكو ا ناس
بّننه  ، نن ه وحينرص علنى ك  ، فإّن ذل  يدفعه غالبا إىل أْن يكون شنحيحًا مبالنه  ، احلياة

 . والعكو بالعكو. بّن احلياة تبدو يف عينه طويلة، ُيؤّمّ إنفاَقه يف املستقبّ
 .  " ٍيماٍن اإلةاُن" :قال حديث أبي هريرة أّن النيبَّ  -3

وهو نسبة اإلةان ، جا  التجنيو هنا لُيحّقق الرر  الذي سيق بجله احلديث
ولكون اإلةان منهم قد وقنع علنى   ، لفةإشااة إىل حصوله منهم بال ُك، إىل أهّ اليمن

فُركننا ا نناس مل خيتلفنا إال ب ينادة     .   حتى صّح نسبُته إلنيهم ، وجه الكمال والتمام
 . وهو ما يؤيد ذل  الرر ، (إةان)احلرف ابّول من 

ٍمردوٌف -اهلم ة-بّن حرٍف ال يادة، (ا ناس امَلردوف)وُيعرف هذا الضرب بن
      . يسّمى أيضا امُلكرَّا واملردودو، مبا وقع فيه التجانو

كما ُيسِهم ا ناس االشتقاقي يف تعليّ ابحكام وتقديم تفسري مقنع هلا، وذل  
 ما مجنعٍ :وُيعرَّف هذا الّنوع بأّنه . باالعتماد على اشياك اكنيه يف ابصّ اللُّروّي عينه

ٌّ واحٌد يف اللُّرة    . ماثّم اختلفا يف حركاتهما وسكناته، ُاكنيه أص
 :فمن شواهده

ينوٍم   ُظلمنا ٌ  الرُّلٍْْمفإنَّ ، اّتقوا الرُّلٍم" :قال حديث جابر بن عبداهلل أّن النيّب  -0
   ". القيامة

وقند عمنّ   ، (م، ل، ظ)فالرُّلم والرلما  مشنتّقان منن جنذا لرنوّي واحند      
ا ناس على توكيد الوحدة ا امعنة بنل مضنمون اكنينه باشنياكهما االشنتقاقي يف       

ومن ٍثمَّ فإّن ذهن املخاطا سيستسني   بسنبا ا نناس حقيقنة حتنّول      ، بصّ نفسها
 . ملا بينهما من تالزم اشتقاقّي، الرلم إىل ظلما  على صاحبه يوم القيامة
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 ُعصيَُّةو، اهلل سامَلها أسلُمو، اهلل هلا غفٍر ِغفاُا:" قال حديث ابن عمر أّن النيّب  -1
   ". اهلَل واسوَله ٍعصِم

يف ا ملتل ابوليل مشنتّقا   -  أو اإلخباُا على أحد القولل –جا  الدُّعا   إْذ
وٍعِمنّ  . وبسنلٍم بالسنالمة  ، فكان الدعاُ  لِرفاا باملرفرة، ومالئما له، من عَلم القبيلة

وذلن  ملنا   ، ا ناس هنا على تقديم ُمسّوغ ُمقنٍع ملضمون ا ملة الّدعائية اليت احتوتنه 
 . فكالهما مشتق من ابصّ اللروّي نفسه، ا وتآلفبل اكنيه من تناس

فنإّن اإلخبناا عنهنا باملعصنية يتناسنا منع امسهنا         (ُعصّية)وابمر كذل  مع 
وحتى تعرف قيمنة  . من أصّ واحد( عصّية، عصى)الشتقاا ُاكو ا ناس ، اخلاص

تتخّينّ  فلن  أن  ، ا ناس يف تقوية املعنى وإظهااه يف ثوب ُمقِنع ُمؤيَّد بالندليّ علينه  
سيفقده اإلخباا عن تل  القبائّ من قيمة تعبريية ُموحية يف حال ايئه ُغفال من هذا ما

 . وعصية كفر  بأنعم اهلل، وأسلم غفر اهلل هلا، ِغفاا ا ها اهلل:التجنيو كأْن قيّ مثال

*** 

وختاما فآمّ أن تكون هذه الدااسة قد كشفم اللثام عن بعض أسنراا بالغنة   
و ّكنم منن تقرينر ابثنر ا لينّ النذي ُتحدثنه       ، يث النبوّي الشريفالبديع يف احلد

وأّنها ليسم اّرد ُحلنى وأصنباغ ُين ّين    ، احملسّنا  البديعية يف مقاما  التأثري واإلقناع
بّ إّنهنا تشنااك بفاعلينة يف صنياغة     ، بها الكالم بعد أن يفرغ من أدا  اسالته الداللية

وةكن أن جنمنّ أبنرز   ، ع العقّ وتستميّ الوجدانوتقدةها بصواة تقن، تل  الرسالة
 :إليها فيما يأتي النتائج اليت توّصلُم

وذلن  فيمنا   ، أّن الّطباا من أفضّ الوسائّ البديعية إلفنادة العمنوم واالسنترراا    -
ُّ إىل قسيمل متضادين ّّ ،ينقسم فيه الك  . فِبِذكرهما معا ٍيستويف املتكّلم أفراٍد الك
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بّن ، باا على الفْصّ بل ابموا اليت ُيخشى اختالُط بعضنها بنبعض  كما ُيعل الط -
فنال سنبيّ اللتبناس منا صندقّيا       ، الضدَّ يكون ُمحدَّد املعامل حنل يقنين بضنّده   

كما أّنه معل على تصوير املفااقة املتوّلدة عن التضاّد احلاصّ بل ، أحدهما باآلخر
  .فنقيُض الشي  ال جيامعه وال يلتقيه، طرفل

فبعُضنه  ، يتوّخى حمّسن مراعاة النرري اي  الكالم منتالحٍم ابجن ا  حمبنوك البننا      -
فيأخنذ  ، وبل أج ائه  تد أسباب التناسا ووجنوه النتالؤم  ، يرمي بنرره إىل بعض

وينت ع إعجابه بقداة املتكلم على حسن نرمنه الكنالم وا منع بنل     ، بلّا السامع
 . من كالمه أكثر إقناعا وتأثريا وهو ما جيعّ، أطرافه بلباقة وفطنة

كٍترّتنا امُلسنبَّا علنى    ، يؤّسو حمّسن تشابه ابطراف ملبندأ الياتبّينة بنل ابشنيا      -
إذ ُتمّثنّ  ، والشنرط علنى املشنروط   ، والراية على الواسطة امُلوصنلة إليهنا  ، السبا

ة بنل  وهنو منا يوّثنق العالقن    ، املفّردة املكّراة حلقة الواصّ الرابطة بنل ا ملنتل  
فيكنون هنذا الشنكّ اليكنييّب سنبيال إلقنناع املخاطنا بيّتنا أحند          ، مدلوليهما

 . املتالِزٍمل على اآلخر

وقداِتنه علنى تقرينر ابحكنام     ، تعمّ حمّسنا  التقسيم يف  تل اخلطاب اإلقناعي -
وهي ، إذ تتمحوا بالغة التقسيم حول وظيفة ائيسة، وتصويرها يف أذهان املخاطبل

وتأكيد ذل  حبصنر  ، الجتاه السلوكي حنو أقسام بعينها من الكّلي ترغيبا فيهاتع ي  ا
وهو ما يقنع املخاطا بتجّنا ابقسام ابخر  النيت سنتكون ذميمنة    ، اخلريّية فيها

 . خلروجها عن اخلريّية مبقتضى احلصر

 وم إىل ُتفضني بنالل  ، ةثّ املذها الكالمي قياسا برهانّيا ُمؤلَّفا من مقّدما  مسلَّمة -
 . وهلذا فهو أبرز الفنون البديعية املستعملة يف مقام اإلقناع واحلجاج، نتيجة قطعّية
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ترهر فاعلّية ا ناس يف  التماثّ اللفري الذي يكشف عن عالقة السببية اليت تربط  -
كما أن التشابه الشكلي اخلااجي بل اللفرل املتجانسل يقتضي  ،بل اكو ا ناس
 -بفضّ ا ناس-فكال اللفرل يكتسا من قرينه ، به الداللي بينهمانوعا من التشا

أو يتحّصّ بنه تكثينف اهتمنام املتلّقني بنبعض املقوّمنا  النيت        ، بعضا من مقّوماته
ويكون التجنيو حينها ذايعة إىل حتقيق تل  الراينة النيت   ، يشيك فيها اللفران معا
يف تعليّ ابحكنام   -تعيينا-شتقاقي كما ُيسِهم ا ناس اال. ُيراد إقناع املخاطا بها
وذل  باالعتماد علنى اشنياك اكنينه يف ابصنّ اللُّرنوّي      ، وتقديم تفسري مقنع هلا

 . عينه
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 (. 13)ومسلم اقم (01)اواه البخااي اقم  - 8
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 :انرر - 01
حتقيق . الكاشف عن حقائق السُّنن: شرحه على مشكاة املصابيح املسّمى:الطييب، شرف الدين -

 . 1/0٢03: 0٢٢7مكتبة ن اا الباز، مكة،  0عبداحلميد هنداوي، ط
 . 3/038:هن 031٢تيح شرح مشكاة املصابيح، ط املطبعة امليمنية، القاهرة، مرقاة املفا :عليالقااي،  -

. 111٢، داا الرسالة العاملية، دمشق، 0اواه اليمذي يف جامعه، حتقيق شعيا ابانؤوط، ط - 00
 . هذا حديث صحيح: ، وقال(1187)اقم 

 (. 70)ومسلم اقم( 831)اواه البخااي اقم  - 01
مثّ البيم الذي ُيذَكر اهلل فيه :"بلفظ (77٢)واواه مسلم اقم(. 1317)اواه البخااي اقم  - 03

ُّ احلّي واملّيم  . "والبيم الذي ال ُيذَكر اهلل فيه مث
 (. 1٢8٢)ومسلم اقم (3117)اواه البخااي اقم  - 03
[  0٢1٢، نشر حممد علي السيد،  ا، 0حتقيق ع   دعاس، ط] اواه أبو داود يف سننه  - 0٢

 . وهو حديث حسن مبجموع طرقه(. 110)مذّي يف جامعه اقم والي( ٢10)اقم 
، مؤسسنة  0كشف ابستاا عن زوائد البّ اا، حتقيق حبيا النر ن ابعرمني، ط  ]اواه البّ اا  - 01

اإلحسان يف تقريا صنحيح ابنن حّبنان،    ]وابن حّبان ( 3133)اقم [ 0٢8٢الرسالة، بريو ، 
منن حنديث أبني    ( 131)اقم [ 0٢88و ، مؤسسة الرسالة، بري 0حتقيق شعيا ابانؤوط، ط

وهو حديث حسن كما جتد بيان ذل  يف سلسلة ابحاديث الصنحيحة للشنيا ابلبناني    . هريرة
 . 3٢1 – 3٢٢ص  0ا 1[:  0٢٢1، مكتبة املعااف، الريا ، 0ط]

 (. ٢10)ومسلم اقم (0133)قطعة من حديث اواه البخااي اقم  -07
 (. 008)اواه مسلم اقم  - 08
[  . ط داا الكتنناب العربنني، بننريو ، د  ] علننى الصننحيحل  احلنناكم يف املسننتداك  هاوا - 0٢

وقال احلنافظ العراقني    .هذا حديث صحيح على شرط الشيخل ومل خيرجاه: وقال  (3/311)
اواه ابن أبي ( : "3/3٢٢[ ) . ط داا املعرفة، بريو ، د]يف ختريج إحيا  علوم الدين للر الي 

 . " الّدنيا بإسناد حسن
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 . 1/31٢:معجم املصطلحا  البالغية: مطلوب، أ د -
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وال نقيُضنه فينه بالفعنّ،    -أي النتيجنة  -القياس الذي ال ُيذكر النالزم "وُيعّرف هذا القياس بأّنه       

ّّ ُمسكر حرام، فيل م منه أّن النبيٍذ حراٌم:كقولنا وهنو ال يكنون منذكواًا فينه     . الّنبيذ ُمسكر، وك
 :انرر. " بالفعّ وال نقيضه

، 0بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجا، حتقينق مرهنر بقنا، ط   : مشو الدين، ابصفهاني -
 . 0/٢8: 0٢81 جامعة أّم القر ،

، مطبعنة  0مع فيض الفتاح للشنربيو، ط )قال عبداحلكيم السيالكوتي يف حاشيته على املطّول  - ٢3
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وصّححه شيا اإلسالم ابن تيمية يف اقتضا  الصراط . 3/٢7٢[: 0٢٢3داا ابن كثري، بريو ، 
 . 73ص [: . حتقيق حامد الفقي، ط داا املعرفة، بريو ، د]املستقيم 
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مل أقف على هذا : 033ص : يف شرح عقود ا ّمان -وهو خا ة احلّفاظ -قال السيوطي - 10

 . احلديث

ه من وغرُي( 133٢1، اقم3٢7 -31/3٢1)حديث صحيح اواه اإلمام أ د يف املسند  - 11
 . وانرر خترجيه والكالم عليه فيما عّلقه حمققو املسند عليه. حديث عائشة

 . ٢13ص : 0٢٢1، مطبعة املدني، القاهرة، 3دالئّ اإلعجاز، حتقيق حممود شاكر، ط - 13

 . ٢37إيضاح التلخيا ص  - 13
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 . 01/381:فتح البااي: العسقالني، ابن حجر -
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 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق

 ملخص البحث

 والكدون  لإللد   تصدور   تعكد   الد   األديد   بعقيدد   يتأثر األدب أن شك ال
 موضدو   يف (األمدريي  الددين  بهداء  عمدر ) شدعر  أن البحد   من اتضح وقد ،واحليا 
 والقددر  القضداء ب واإلميدان  ،اإلسالمية بعقيدت  ملتزم تصور من صادر والقدر القضاء

 اإلميان هذا من مستمدًا املوضو  هذا يف شعر  جاء وقد ،الستة اإلميان أركان من ركن
 يف وتشدي   والثبدات  والتدوانن  والواقعيدة  باإلجيابية متسمًا املوضو  هلذا تصور  فجاء
 قضاء بكل والقناعة والطمأنينة ،واالستسالم والتسليم ،الرضا و التوحيد معاني ثنايا 
 هلدذا  الطدر   أسدلوب  تدراو   وقدد  ،والسلبية التعطيل عن بعيد استسالم وهو ،وقدر

 ،حياتد   يف بهدا  مّر حياتية مواقف من الشاعر ذات تلتقطها حملقة شاعرية بني املوضو 
 مند   الدنمم  رو  إىل أقرب هو فلسفيًا فكريًا عرضًا املوضو  هلذا عرض  يأتي وأحيانًا

 الذي املؤمن للشاعر املنصف النقد حيسب  مما فهو ذلك وم  ،وتهوميات  الشعر رو  إىل
 فكدر   لتحمل يطوعها أن يستطي  وسيلة بكل إيصاهلا حياول عاملية رسالة شعر  حيّمل

  .وعقيدت 

 هد1/3/1313وُقبل للنشر يف                                          هد              1/0/1311ورد البح  يف 



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     06

 
The Islamic Perspective of Fate and Destiny  

in Omar Bahauddin Amiri Poetry  
 
 

ABSTRACT 
 There is no doubt that literature is affected by the doctrine of 

writer that reflects his conception of God, the universe and life ،It is 
cleared from the research that poetry of (Omar Baha Eddin Al 
Amiri) on the subject of the judiciary that is issued from the 
perception which connected to his Islamic doctrine ،Believing in 
destiny is the corner of the six pillars of faith ،his poetry has come 
in this topic that is derived from this belief, so, his vision of the 
subject has came with positivity and realistic, balance and stability 
that is common within it the meaning of unification, satisfaction, 
delivery, surrender, trust and belief in destiny ،This means that the 
surrender which is far from the disruption and negative, the style of 
this subject has ranged between his poetry, which is flying picked 
up from the situations of poet`s life that he has passed in his life, 
and sometimes comes his presentation of this subject as a 
philosophical intellectually that it is the closest to the spirit of the 
systems than to the spirit of poetry and its characteristics, yet it is 
what the critic thinks with equitable poet believer who bears his 
poetry a universal message that he is trying to deliver in every way 
he can to bear his thought and belief.  
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 :ةــاملقدم

 :تعاىل قال شيء كل على املهيمنة وإرادت  اهلل أمر اإلسالمي التصور يف القدر
 اإلسالمي التصور ويؤثر .((36 النحل)) چ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ېچ 

 القضاء م  تعامل  يف اإلنسان رؤية على شيء لكل املقدر املدبر وجّل عّز للخالق
 ، واالطمئنان والتسليم والرضا عيةوالواق باإلجيابية يتسم تأثريا والقدر

 بالقضداء  إميدان  مدن  وجداند   يف حيملد   مبا يتأثر للقضاء املسلم األدي  وتصور
 للقضداء  اإلسدالمي  التصدور  أعدر   سوف الصفحات هذ  ويف .وشر  خري  والقدر
 وأبدني  ،التصدور  هدذا  فيد   بدرن  الدذي  شعر  باستقراء وذلك األمريي شعر يف والقدر

 يف الفقدد  جتربدة  موضدو   أخدص  سدوف  ذلك وبعد ،شعر  يف رالتصو هذا خصائص
 جتسيدا األمريي حيا  يف الفقد جتربة املوضو  هذا جّسد فقد ؛بالتفصيل األمريي حيا 

 كان ما الشاعر وب  ،وقدر  اهلل بقضاء مؤمنة نف  خلجات للمتلقي فربنت ؛صادقا
 أمرهدا  فسلمت اإلميان اشةبش خالطتها متفّجعة متأملة إنساني  مشاعر من نفس  يف ميور
 .وحكمتد   ورمحتد   بفضدل   تدام  يقدني  علدى  وهدي  وقدر  اهلل لقضاء اطمأنت وقد هلل

 يف ودورهمدا  والصور  املوسيقا فأتناول باحلدي  الفنية التقنيات بعض أخص وسوف
 هلدذا  تناولد   يف الشداعر  أسدلوب  عدن  سأحتدث البح  نهاية ويف .املوضو  هذا إبران

  .البح  نتائج فيها أعر  خبامت   لأذيِّو ،املوضو 
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 :متهيد

 املوضو  تضيء وقفة الشاعر سري  من شيء على يقف أن بالبح  حيسن
  .ووضوحا جالء وتزيد 

 الشهباء حل  يف م1110 عام (األمريي الدين بهاء عمر) الفذ الشاعر ولد
 الدين حرمة مراعا  على تنشئت  يف عميم أثر احملافمة ألسرت  وكان ،فيها جنم  والتم 
 يعد بشعر قرحيت  فأنطقا وحب  إعجاب  مثار ووالدت  والد  كان وقد ،القويم واخللق

 .والدي  من أخذها ال  باملشاعر بعد فيما أبناء  وبادل اخلالد اإلنساني الشعر يف در 

 األدب فدرس لفرنسا اجت  الثانوية ملرحلة إنهائ  وبعد ،حل  يف علوم  تلقى
 إدار  وتوىل السورية اجلامعة يف احلقوق درس ثم( السربون) امعةج يف اللغة وفق 

 والتاريخ واألخالق والنف  االجتما  علم ودّرس خترج ، بعد بدمشق العربي املعهد
 النزي  احملامي مثال فكان احملاما  مارس ثم اإلسالمية الرو  ب  يف فأسهم واحلضار 
 وهناك باكستان يف هلا سفريًا سوريةال احلكومة اختارت  ذلك وبعد ،العدل والقاضي

 وقد،املسلم باكستان وشع  شعب  بني احملبة عرى يقوي أن واستطا  شخصيت  تألقت
 لدعو  مثر  إال باكستان فما غرابة وال باكستان يف الروحي اإلسالمي باألدب تأثر

 ألثرا لذلك وكان ،احلرمني بلد يف سفريا ذلك بعد عني ،(إقبال حممد) املسلم الشاعر
  .شعر  يف الروحي االجتا  صقل يف العميم

 الماملة السلطات من العذاب القوا الذين املخلصني الدعا  شأن األمريي ابتلي
 فدرس األقصى للمغرب دعي هد1130 عام ويف ،وشرد ولوحق فسجن ؛بالد  يف

 لكرسي أستاذا وعني ،1اخلام  حممد جبامعة اآلداب كلية يف اإلسالمية احلضار 



 مسية بنت رومي بن عبدالعزيز الرومي. د 

 16                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

 جهاد  يف األمريي استمر 6.بالرباط احلسنية احلدي  بدار املعاصر  والتيارات سالماإل
 مقرب  يف ودفن ،م 1116 عام املنور  املدينة يف احملتوم األجل وافا  حتى وعطائ 
  .البقي 

 :رهـــعـش

 بشعر اإلسالمي األدب بإحتاف واستمر ،عمر  من التاسعة يف شاعريت  تفتحت
 اإلهلي الشعر من غررًا اإلسالمي لألدب وأضاف وذوقًا وفنًا وأدبًا علمًا يفيض

 1 .املؤمنة اإلنسانية بشاعر لق  وقد ،واإلنساني

 شاعريت  من عميم نصي  ألسرت  وكان ،جمتمع  وهموم أمت  هموم شعر  محل
 ترتجم ال  أبوت  عن في  يعرب (أب) بعنوان وديوانًا (أمي) بعنوان ديوانًا فأفرد ،الفذ 
  .وحنانهم اآلباء عاطفة عن

 :الشعرية مؤلفات  أهم ومن ،واجلود  بالغزار  إنتاج  امتانو
  (شعر ديوان) اهلل م. 
 (إنساني شعر ديوان) طيف ألوان. 
 (وفكر شعر) فلسطني وحي من. 
 (شعر) وإشراق أشواق. 
 (شعر) النصر ملحمة. 
 (شعر) اجلهاد ملحمة. 
 (إنساني شعر ديوان) ..أب. 
 (طويلة قصيد ) والفجر اهلزمية. 
 (طويلة قصيد ) ..والقمة ..وفتح ..األقصى. 
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:منها ةفكري مؤلفات ول 
 احلضاري املعرتك يف اإلسالم. 
  املعاصر  والتيارات اإلسالمي اجملتم. 
 وإسالم عروبة. 
 (األوىل احللقة) القرآن رحاب يف. 
 (الثانية احللقة) القرآن رحاب يف. 
 رجانامله وحي من ..ألوان. 

  .ودواوين مؤلفات من وغريها

 تصور  شاعرنا من  استمد مصدرًا املطهر  والسنة الكريم القرآن كان لقد
 القضايا يف إسالمية رؤية وفكر  شعر  يف وقّدم ،واحليا  وللكون للخالق اإلسالمي

 وكانت ،احليا  يف لدور  الواعي وفهم  وسلوك  اإلسالمي فكر  وظهر ،تناوهلا ال 
 تصور  بصحة اقتناع  يف قويًا عاماًل البيئات من بكثري واختالط  احليا  يف بت جتر

 من متي  أو ،شخصيت  من تغري أن املعاصر  اجلاهلية التصورات تستط  ومل ،اإلسالمي
  .ومواقف  شؤون  شتى يف التجزئة ل  ير  ومل ،ب  معتزًا دين  أخذ فقد ،قناعات 

 وهو ،والقدر القضاء موضو  أهمها من كثري  موضوعات األمريي طرق
 احليا  أحداث)) يف تتجلى األلوهية حقيقة إن ،األلوهية حقيقة في  تتجلى موضو 
 يف التمكني ويف ،اهلل قدر مبقتضى .اهلل سنة وفق ،واندثارها األمم نشأ  ويف ،اإلنسانية
 ،ير وتقد الرنق بسط ويف ،وسلب  ومنح  ،ونقص  امللك سعة ويف ،والتدمري األر 

 ((األمور تقلي  ويف ،واملصري املبدأ يف و ،والدثور النشأ  ويف
 التصورات سائر عن متيز  ال  ومالحم  مسات  ل  للقدر اإلسالمي التصور و
  .املطهر  النبوية والسنة الكريم بالقرآن بارتباط  يتميز إن  ،اجلاهلية
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 شعر يف والقدر ءللقضا اإلسالمي التصور على الضوء سيلقي البح  أن ومبا
 :مبحثني إىل البح  نقسم أن بنا حيسن فإن  األمريي

 على سنقف حي  مفاهيم من بها يتصل وما املضامني نتناول :األول املبح 
 ،واالصطال  باللغة التصور معنى نبني ثم ،واالصطال  اللغة يف والقدر القضاء معنى

 هلذا األمريي تصور بها اتسم ال  والقدر للقضاء اإلسالمي التصور خصائص نبني ثم
 خصائص أبرنت ال  الشاعر لدى الفقد جتربة عن احلدي  أفصل وسوف ،املوضو 

  .جبالء شعر  يف املوضو  هذا

  .املوضو  هلذا األمريي طر  يف الفين البناء مجاليات في  نتناول :الثاني املبح و

 :األول املبحث

 : والشر اللغة يف والقدر القضاء معنى :أواًل

 ابن قال .0مصدر (القضاء)و ، احلكم :هو – وُيْقَصُر باملد - القضاء :ى   ق
 وإتقاند   أمدر  إحكدام  علدى  يددل  صحيح أصل املعتل واحلرف والضاد القاف :فارس
 ،وقددر   صدنع   أي قضدا   :يقدال  ،والتقدير الصن  مبعنى تأتي وقضى . جلهت  وإنفاذ 

 القضداء ) ومند   6فصدلت  چٱٻٻٻٻچ :تعداىل  قولد   ومن 
  .3(والقدر

 الشيء مبلغ على يدل صحيح أصل والراء والدال فالقاف لغة القدر وأما
 أرادها ال  ونهاياتها مبالغها على األشياء تعاىل اهلل قضاء :والقدر .(ونهايت  وكنه 

 .1هلا
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 ،القدم يف األشياء – تعاىل – اهلل تقدير هو :شرعًا والقدر القضاء معنىو
 ،خمصوصة صفات وعلى ،عند  معلومة أوقات يف ستق  أنها – سبحان  وعلم 
16هلا وخلق  قدرها ما حس  على ووقوعها ،ل  ومشيئت  لذلك - سبحان  – وكتابت 

 وأن  ،اهلل صن  أن  ب  مير ما لكل تصورًا يعطي  والقدر بالقضاء اإلنسان إميان إن
 شك وال ،وفعل  وقول  ك سلو على ليمهر التصور هذا وإن ،وتعاىل سبحان  اهلل إراد 

 يستخدمها ال  النمر بوجهة تتأثر حيات  قضايا من قضية بأي اإلنسان تصورات أن
  .وسلوك  ملواقف  أساسا وجيعلها

:واصطالحًا لغة التصور معنى :ثانيًا

 ،11لي فتصور صورت  توهمت :يقال ،الشيء صور  استحضار :لغة والتصور
 بها ويراد الصور  تطلق وقد ،الذهن يف وشكل  (صورت ) مثلت الشيء وتصورت

  .16صفت  أي كذا األمر (صور ) كقوهلم ،الصفة

 حول – اجلماعة أو – الفرد يعتمدها ال  النمر وجهة :فهو اصطالحًا أما
 .11ما قضية

 من والغاية واحليا  الكون عن و الوجود عن األدي  بتصور يتأثر واألدب
 العقيد  هذ  تغلغلت كلما و ،للتصور مصدر أهم هي اختالفها على والعقائد ،احليا 

 ال  التجارب هذ  بنتائج تتأثر ال وبالتالي ،بها متأثر  جتارب  جاءت األدي  ذات يف
 خالل من وترسخًا قو  تزداد عقيدت  إن بل ،غريية أو ذاتية جتارب كانت سواء بها مير

 يف األبقى و دائما األرسى هي الصحيحة اإلسالمية العقيد  وتمل ،التجارب هذ 
  .عليها اهلل خلق  ال  اإلنسان فطر  م  متوافقة جاءت أنها ذلك أصحابها نفوس
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 اآلخر وباليوم ورسل   وكتب ومالئكت  باهلل باإلميان املتمثلة اإلميان وأركان
 هذا م  هو يتكيف ومل ،حيات  يف مقتضياتها اإلنسان يطبق مل إذا، وشر  خري  وبالقدر
 وتعمل لتنطلق واستعدادات  طاقات  يوقظ أن يستطي  فلن ،جمتمع  كان بأر اإلميان
  .فاعلة كاملة بإجيابية

 تفعيل  من املسلم ذات يف رسوخ  يستمد والقدر للقضاء اإلسالمي التصور و
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭچ  تعاىلقال احلكيم الذكر آليات الصحيح

101-106 األنعام چ ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 چچ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦچ

  .13املنطلق هذا من ينطلق اإلسالمي األدب يف اإلسالمي والتصور  3عمران آل

 يكون أن البد واحليا  وللكون وجل عّز للخالق وتصور  اإلنسان رؤية إن
 يف ،يات ح يف دقائق  بكل الدين هذا تطبيق غايت  تكون أن بد وال الدين هذا من ابتداء

 املسلم يدرك أن بد وال ،جمتمع  ويف أهل  ويف ذات  يف ،ونهار  ليل  يف ،وسلوك  اعتقاد 
 ويطبق  ب  ليعيش كاماًل إيا  اهلل أتا  وقد وتعاىل سبحان  اهلل من التصور هذا أن

  .واآلخر  الدنيا سعاد  جيين املنهج هذا بأخذ  وهو ،وأوامر  مبقتضيات  ويعمل

 مبفهومات  ،البشر حيا  يف يتفرد أن)) بد ال لذا ،في  نقص ال كامل رالتصو هذا إن
 الذي – الكون حيا  م  البشر حيا  تتناسق كي وأدوات  ووسائل  ومنهج  وإحياءات 

 – وهو ،والدمار العط  فيصيبها الكون حبركة حركتها تصطدم وال – إطار  يف تعيش
 في  ومنمور .أواًل البشرية الكينونة  جوان كل إىل في  منمور متوانن شامل – التصور

 اجلن  أطوار مجي  إىل كذلك في  ومنمور أخريًا وتنسيقها اجلوان  هذ  توانن إىل
 الذي ...اإلنسان هذا صان  هو صانع  أن مبا ،مجيعًا األطوار هذ  توانن وإىل ،البشري
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 جمهول – سبحان  – أمام  فلي  ،اخلبري اللطيف وهو ،خلق من يعلم والذي ،خلق
 .احليا  بهذ  حتيط ال  املالبسات كل ومن ،اجلن  هذا حيا  من النمر آفاق عن بعيد
  .(( 1حيات  أطوار ولكل كينونت  جوان  لكل الشامل الصحيح التصور ل  وض  ثم ومن

 روح  أشربت ،مؤمن شاعر فهو اإلسالمي التصور م  متفق األمريي وتصور
 وذابت ،معاصر  جاهلية تيارات من العاملية احةالس ب  تعج مما نفس  وصفت اإلميان

 اإلميان جالها نف  عن معربًا الروحي شعر  فجاء وتعاىل سبحان  اخلالق ح  يف ذات 
 تتفق حماور عد  إىل نقسم  أن حيسن املوضو  هذا يف شعر  على وللوقوف وصفاها

  .اإلسالمي التصور خصائص م 

 :والقدر القضاء لماهر  اإلسالمي التصور خصائص :ثالثًا

 :واإلميان التوحيد حقيقة -1

 القل  يف آثار وللتوحيد ،التوحيد اإلسالمي التصور خصائص أبرن من إن
 اإلميان هذا عن فتولد ،األمريي الشاعر شخصية يف ذلك ظهر وقد ،معًا والعقل
  .سلوك  يف واستقامة ،وشعور  وعقل  قلب  يف استقامة الصادق

 تطالعنا (اهلل م ) :ديوان  يف احملورية القصيد  (اهلل م ) قصيدت  الناقد وتطال 
 كل ويف ،نمر  كل ويف ،حركة كل ويف ،وقت كل يف ،اهلل مبعية مستأنسة مؤمنة نفٌ 
  :10استرتت ومهما ظهرت مهما فكر  كل ويف بل ،قضاء

 الوجددود كندد  سددرب يف اهلل مدد 
 

 القدددددر وسددددر احليددددا  ورو  
 ،املدددددركاِت عددددامل يف اهلل مدددد  

 
 أخددر كائندداٍت مددن الغيددِ  ويف 

 وانتشدددر بددددا فيمدددا اهلل مددد  
 

 واسددترت انطددوى فيمددا اهلل مدد  
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 الكريم القرآن من يستمد  واملغي  الماهر قضائ  وبقبول برب  الشاعر إميان إن
 إما ..بها اإلحاطة علي بالقدر  اإلنسان يزود مل ال  اجلوان  بعض إىل يشري" الذي
 النهو  يف ل  تلزم ال ألنها وإما ،احملدود  البشرية طبيعت  ودحد يف تدخل ال ألنها

 مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ چ كذلك احملدود  بوظيفت 

 131 لقمان چيئىئ
 "  

  الشمول -6

 شتى صور يف اخلاصية هذ  وتتمثل الشمول اإلسالمي التصور خصائص ومن
 ،نشأت  بعد وحركت  ،بتداءا بنشأت  ..كل  الوجود هذا رد :وأكربها الصور هذ  إحدى))

 وتصريف  وتدبري  علي  واهليمنة ،تطور وكل تغري وكل حتور وكل ،في  انبثاقة وكل
 ،املريد  الذات هذ  ..املطلقة األبدية األنلية السرمدية اإلهلية الذات إراد  إىل وتنسيق 
 لكلو ،حي ولكل ،في  شيء ولكل ،الكون هلذا املبدعة ،املشيئة املطلقة ،القادر 
 توج  ومبجرد ..خاص بقدر .تطور وكل ،تغري وكل ،حتور وكل انبثاقة وكل ،حركة

 مبشيئة في  حيدث الذي وهو ،ابتداء الكون هذا أنشأ الذي هو سبحان  فاهلل ..اإلراد 
  .((13وليد انبثاق وكل ،جديد تغري كل

 الذي والقدر للقضاء األمريي تصور يف ووضو  جالء بكل التصور هذا ويربن
 ب  وإذا ،فكرية أنمة الشاعر تواج  حية شعورية قصة ففي ؛من  ويتوج  من  يتخوف

 هلا خطط طاملا ال  وأحالم  أماني  يف يفكر ،األيام مرور م  تزداد ال  آالم  يف يفكر
 يستطي  ال عاجزًا يقف الذي اجملهول الغي  يف يفكر وهو ،تتحقق مل ولكن وقّدر

 تزيد وأفكار تساؤالت إنها ،الغد ب  يأتي مما وحذرًا ،ت ملعرف متشوقًا ويمل ،معرفت 
 يف التفكري من انتقل لقد ،الواسعة األكوان عوامل يف تسبح نفس  راحت لذا حريت  من
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 العامل ومن ،الضيق األفق من ذات  انطلقت ،متنامية واسعة عوامل إىل وهمومها ذات 
 الصعود يف روح  وتستمر ،مامبانت يسري مرتام كبري وعامل ،واس  أفق إىل الصغري
 ،والتي  والتشتت اليأس معها يتالشى ال  والطمأنينة االستقرار من حال إىل لتصل

 خلقها أن بعد برتكها يقضي أن فحاشا  الكون هذا خالق وباهلل هلل الطمأنينة إنها
 ،ستشملها قضائ  يف رمحت  إن بل (نابية ذر ) ويرتكها عنها يغفل أن حاشا  ،وأبدعها

:11البشرية الرو  بهذ  صلت  سبحان  يقط  ولن
 الناميددددْة آالمددددي يف فكددددرت

 
 أحالميدددددددْ  و أمدددددددانيَّ ويف 

 أشددددتفُ  الغيدددد  طريددددق ويف 
 

 الغافيددددْة الغددددد جماهيددددل ويف 
 بيدددْ  سددداحت احلدددري  يف وثدددم 

 
 أفكاريدددددْ  األكدددددواِن عدددددوامَل 

 بإبددددداعها مددددأخوذ ا فصددددحُت 
 

 واعيدددددْة هاديدددددًة وسدددددْيرها 
 خاّلقهددددا يقضددددَي أن حاشدددداُ  

 
 نابيددددددْة ذرًَّ  فيهددددددا تركددددددي 

 أن  والقدر للقضاء األمريي تصور يف الشمول خاصية تبني ال  الصور ومن 
 وسعيا ،وعماًل وتصورًا ،وسلوكًا شعورًا تتجم  ال  اإلنسانية كينونت  عن يعرب

 لقهاخا إىل السبل بها تتفرق ال متحد  ذات  تتج  بل تتفرق فال ومرضًا وصحة وحركة
 ،حاالتها خري يف تصبح النحو هذا على تتجم  حني اإلنسانية والكينونة)) حال كل يف

 هي فالوحد  ..جماالتها يف احلقيقة طاب  هي ال "  الوحد "  حالة يف حينئذ تكون ألنها
 املماهر تنو  على الكون هذا حقيقة هي والوحد  – سبحان  – اخلالق حقيقة

 األجناس تنو  على واألحياء احليا  حقيقة هي  الوحد ،واألحوال واألشكال
 هي والوحد  ،واالستعدادات األفراد تنو  على اإلنسان حقيقة هي الوحد  ،واألنوا 

 وهكذا ،وهيئاتها العباد  جماالت تنو  على ،العباد  وهي ،اإلنساني الوجود غاية
 يف أبيات  ب  تنطق التصور هذا إن .66((الوجود هذا يف احلقيقة عن اإلنسان حب  حيثما
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 كان مهما القضاء ويصبح ،نفس  واحلبور الرضا يغمر إذ (األوفى اجلزاء) قصيدت 
 راج  وذلك والسراء الضراء يف ،والنعماء البأساء يف املؤمنة ذات  تغمر عميمة نعمة
 عمل  يبذل الشاعر فإن لذا ،وكرم  برمحت  شيء كل قّدر – عال  يف جل – املقدر ألن

 اهلل ويف اهلل أجل من بل ،خب  دنيوي مغنم أي أجل من لي  ضحيوي ،ومهجت 
 :61ونعمة   جزاء الشعور هذا وحسب 

 وتددبدددددت نعمددداؤ  غمدددرتين
 

 وبؤسددي ُأنسي قل  يف لضمريي 
 حيددددددداتي يف آالؤ  وجتلددددددْت 

 
 وحسددي عقلي ُكْن  يف واطمأنْت 

 صباحدددددي يف سددددرَّاَء  أتلقَّددددى 
 

 يُأمسدددد حددني ضددرَّاء  أوقددى و 
 ووعيدددي بسددعيي أمسددو وُأرانددي 

 
 األر  معدددِن مددن ،جددزاٍء عددن 

 خبدددددددددددددددددددددددددددددددِ 
 

 شدعوري  اجلزاء من نفسي حسُ 
 

 نفسدددددي أبددذل اإللدد  يف أنددين 
 م  يتطابق وضعًا تعيش الوعي وبهذا البذل وبهذا اإلميان بهذا الشاعر ذات إن 

 وتناسق مضاءو قو  حال يف تمل لذا ،جماالتها كل يف عنها حتدثنا ال ( احلقيقة)
 ومآثر  وشعور  سلوك  يف رائدًا األمريي كان وقد ،احليا  يف رياديًا دورًا فتؤدي
 دون والعطاء للعمل الداف  الباني التصور هلذا نتيجة إال اإلنتاج ذلك وما ،وفكر 
 م  ملتحمًا ختامها كان ال  قصيدت  يف الشاعر عّبر كما خب  دنيوي جزاء انتمار

  .عضويًا التحامًا عنوانها

 :التوانن -1

 يف والتوانن مقومات  يف التوانن ،التوانن :اإلسالمي التصور خصائص ومن
 فيدرك  املسلم اإلنسان يتلقا  الذي اجلان  بني تواننًا والقدر للقضاء إن .إحياءات 
 ،ليدرك  اإلنسان يتلقا  آخر وجان  ،التسليم عند في  عمل  وينتهي ،ب  ويسلم
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 مقتضيات  يف ويفكر ،وغايات  علل  معرفة وحياول ،وبراهين  حجج  عن ويبح 
 ،اجلانبني هذين قبول اإلنسان فطر  اهلل أود  وقد .العملية حيات  يف ويطبقها ،العملية
 على يقوى ولن ،الوجود هذا أسرار لكل يتس  لن البشري اإلدراك أن اهلل وعلم

 هذا بني والتوانن ،للمعلوم واالرتيا  ،للمجهول االرتيا  فطرت  فأود  ،إدراكها
  .66 الوجود صميم يف وذاك هذا بني كالتوانن ،كيانها يف وذلك

 يف احلق بعدالة وإميان  والقدر للقضاء األمريي تصور يف يمهر التوانن هذا إن
 يف احلكمة ل  أظهرت سواء سبحان  بتقدير  راضيا ،هلل كل  أمر  يسلم جيعل  تقدير 

 فقد ،الري  من والضيق للتربم حاجة وال للقلق داعي فال ،تمهر مل أم القضاء هذا
  .61 يعلم ال وهو للعبد حفمًا الري  يف يكون

 َبْوندددا  63بدددالطفرِ  تطدددوي لدددن، اإلنسدددان أيهدددا 
 

 
 َهْوندددا ِبدددَك متشدددي واألقدددداُر، تسدددتعجُل أندددت 

 
 

 َعْوندددا  منددد  واْطُلدددْ  َربِّدددك إىل اأَلْمدددَر فدددَدِ  
 

 
  صدونا  الريد ُ  يكدون  قدد ؛ ذرعدا   6بالري  تضق ال 

 
 

 
 كونددددا  دّبددددَر ملددددن .. ،قضدددداياَك تدددددبرَي خددددلِّ 

 
 

 األسى فيح  املؤمن الشاعر قل  على اهلموم بأنوا  والقدر القضاء ويأتي
 الكبري اخلالق جالل فيستشعر ،وقدرت  ومعيت  اهلل بوجود املؤمن يقين  ويبادر  ،واألمل

 وأدا  قربة اهلم هذا فيصبح ؛تدبري  اننوتو خلق  وحسن وإرادت  وقدرت  بوحدانيت 
 ،قلب  صدى رج  والتسليم القضاء بهذا الرضا وإذا ،سبحان  رب  م  للمؤمن وصل
 وصرب تثبيت من قلب  يف اهلل يقذف  مبا املؤمن يتحسسها سبحان  الرمحن معية وتأتي

60 :إنابة وحسن
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 ..،القلِ  على اهلموُم تثقل ولقد
 

 اُ أسدددد ُمددددرَّ إليددددِ  وتددددوحي 
 ..،املدرءِ  علدى  الديقنيُ  أشرق فإذا 

 
 اهلُل يددددا: الكددددرب يف فنددددادى 

 ،وحجدداُ  روحددِ  مددلء وبدددت 
 

 هجدددرياُ  اللسدددان يف وغددددت 
 ،وسدددكونًا ُقْربدددًة اهلدددمُّ أصدددبح 

 
 صددداُ  رْجددُ  بالقضدداِء الّرضددا 

 ..،والتثبيِت بالعزِم الرمحُن وجتّلى 
 

 أواُ   صددددددددددابٌر فدددددددددداملرُء 
 اإلميانية االلتماعة هذ  يف والرضا االطمئنان رو  نطال  (نةطمأني) قصيدت  ويف 

 إىل فتنمر ،الماهر املقدور خترتق مستبصر  متأنية نمر  للمقدور ينمر إن  ،املتأملة
 :  6 خلق  بها يرحم نفس  على الرمحة كت  الذي سبحان  الباطن املقدِّر
 يومدددِ  يف اإلنسددداُن أخدددذ لدددو

 
 أمسددددِ  مددددن العددددربَ  لغدددددِ  

 النُّهدددى َعْبدددَر النمدددرَ  أنفدددَذو 
 

 ِطرسددد   يف الغيدددِ  ِسدددرَّ َتقدددرُأ 
 احلجدددا وراء السدددمَ  وأرهدددَف 

 
 َجْرسدددِ  يف املقددددوِر إىل ُيصدددغي 

 ُطمأنينددددًة الددددّروَ  الستشددددعَر 
 

 بؤسدد  يف اأُلندد  َوْجددَ  وشدداَم 
 رمحدددددٍة إىل األمدددددَر وسدددددلَّم 

 
 نفسدددددِ  علدددددى اهلُل يكُتبهدددددا 

 بني والتعاق  املواال  وتشكلها اهلل أقدار إىل النمر يف بالتوانن تشي األبيات 
 الرو  ويف ،والغد اليوم تعاق  يف إنها حول  وفيمن ذات  يف املرء يدركها ثنائية تركيبة

 .والبؤس األن  ويف ،والطمأنينة

:الثبات -3

 مقومات ثبات يف السمة هذ  وتربن ،الثبات اإلسالمي التصور خصائص ومن
 هذا ألن وذلك ،الواقعية احليا  مماهر بتغري تتغري ال فهي ،ساسيةاأل التصور هذا

 باهلل اإلميان وحقيقة ،حقيقتها تتغري ال ال  الثابتة اإلهلية حقيقة علي قائم التصور
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 قل  متنح اإلميان حقيقة إن ،وشر  خري  وبالقدر األخر واليوم ورسل  وكتبة ومالئكت 
 قلب  يف يقين  إن بل أمور من اهلل يقدر  ما لكل التلقي وقو  والعزم القو  اإلنسان

 وعزت  بقوت  آمن الذي اهلل نصر يرى إن  ،اخلطوب أدهلت مهما ييأس ال ثابتًا جيعل 
 63(إميان) قصيد  يف يقول آن كل يف ل  ونصرت 

 اكتسدى  بالعزم اإلميان اكتسى من
 

 ُمستأِنسددددا غربتدددد  يف وعددددا  
 َنَفسددا مندد  اخُلطددوُب حتددِب  إن 

 
 يعبسدددا أن خيُمددد  عليددد  أبدددى 

 عسدددى أو بليدددَت اهلدددمَّ يدددداور 
 

 قسددا أو عليدد  الدددهُر عدددا إذا 
 أسددى رهددن ٍ فددز  مددن ُيددرى وال 

 
 رسددا القلدد  يف كددالطوِد يقيندد  

 قبسددا اخلطددوِب غددور يف يبصددر 
 

 استيأسددا مددا إذا اهلل ُنْصددَرِ  مددن 
 علي يعمل وهو يقف ،مستقر  ثابتة وقفة وإميان  املؤمل واقع  بني يقف الشاعر 

 الرو  موصول إن  ،حركت  وجزاء سعي  غاية يعلم ألن  اخلطوب، بإميان  تفت فال بينة
 التصور طليق فهو ،والزمان املكان حدود حتدها ال ال  مبشيئة القل  معلق ،باهلل
 على املعتمد الفين التصوير إن (قبسًا اخلطوب غور يف يبصر) بل ،املؤمل الواق  يكبل  ال
  .وقدرت  اهلل نصر  من الشاعر يقني يؤكد البصرية صور ال

 ميارس  ما ورأى ،املؤمن شاعرنا قل  على والنوائ  اخلطوب اندمحت وإذا
 وال ،بشيم  يتمسك فإن  والكرامة للمروء  وذهاب ،والذمم للعهود خفر من الناس
 ذات  يف  ومعيت بوقوع  آمن الذي اهلل لقضاء االستسالم ويصبح ،الواق  م  يتمي 
 :61 كنف  إىل يأوي مالذًا

 ..واملددددوروُث، اهلُل لددددوال واهلل
 

 16 الشيَددددددددم خدددددري ِمدددددْن 
 ..ِقدددواُم دنيدددا عدددن لنزحدددُت 

 
 الِذمددددددددم  خفددددُر حياتهددددا 

 الندائي  املددى  يف روحدي  ودفعُت 
 

 الصددددددددددنم وحطَّمددددددددددُت 
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 احليددا  أسددِر يف املددأخوُذ لكددّنين
 

 ندددددددددددددددددددددددددددددم وال 
 ..،اِبالرقدددد يف حتّكددددم ٌ قدددددر 

 
 جندددددم قددددد َدْهددددٍر وسددددهُم 

 نددددٌم احلجدددا ذوي ُيفيدددد مددداذا 
 

 الَعَلددددددددم طددددددوَي وقددددددد 
 ..مدددراَء فدددال، امِلدددداُد َجدددّف 

 
 القلددددددم ُرفددددد ، ُمندددددى وال 

 واهلل وُحْكُمدددد  اإللدددد  أْمددددُر 
 

 َحْكدددددددددم مددددددن أحكددددددُم 
 ..تسددددليَم للددددرمحن َسددددّلمُت 

 
 عَدددددددددددَدزم إذا العزيدددددددددِز 

 يف اهلل ُحكدددددددَم ورضددددددديت 
 

 باأللددددددم املضددددّرِج روِ الدددد 
 وتأتي ،والتسليم والطمأنينة بالرضا ميد  اإلميان هذا على وثبات  الشاعر إميان 

 ،مصداقية بكل للمتلقي وتنقلها للعيان وجتسدها املعاني هذ  حتاكي شعرية دفقة كل
 بها ختم ال  املعرب  البصرية بالصور  الثبات هذا ويتوج ،ووجدان  ذات  يف وتطبعها

 .بيات أ

 :اإلجيابية - 

 بدف  يكتفي ال وهو ،باإلجيابية يتسم والقدر للقضاء اإلسالمي والتصور
 اهلل قدر أن يعّلم  إذ) ،اإلجيابية احلركة بدواف  اإلنسان ميد بل الشعور عن السلبية

 چۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ  ٹ ٹ ذات  هو حركت  طريق عن ينفذ

ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  مئ  ٹ چ11 الرعدا

31-11 النجم چخت  مت  ىت  يت  جث

 ،قضاء كل م  إجيابيًا تفاعاًل متفاعلة إجيابية بقو  احليا  هذ  يف األمريي ويقف
 : 16قط يغفل مل ما وضمري  ذات  يف وينب  واليأس والتواني النوم يدف  إن 



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     3 

 غضدابْ  جنداني  يف العلى حقوق
 

 راباحلدد بددوخز رقددادي تددذود 
 ضدمريي  مدن  قدط   يدنمْ  مل ما ُتنبُ  

 
 الصِّددددعاب يف بددددي وتقددددذُف 

 الِعقداب  خدو   أجاند ُ  ولسُت 
 

 الِعقداب  خدو َ  جسمَي هدَّ وإن 
 ،السلبية شعور عن  وينفي للعمل يدفع  قدر  وعميم ذات  بقيمة وشعور  

 يف رمق آخر حتى يعمل فهو ،الصعوبات كانت مهما واحلركة للعمل ذات  ويهيئ
: 11 وخيتار أمر  يف يفصل هلل أمر  عاقبة تاركًا حيات 

 ..،الشددراِ  مثددَل ُأرانددَي ولكددن
 

 الُعبدداب بقلددِ  العنيددِد الفريددِد 
 ..،كاملسددتميت وحدددي أكددافح 

 
 اخلطدددداب فصددددَل هلل وَأتددددرُك 

  :الواقعية -0 

 يف يأخذ حي  ،الواقعية والقدر للقضاء اإلسالمي التصور مسات ومن
 فال .وضعف  وقوت  ورذائل  وفضائل  واستعدادات  وطاقات  اإلنسان فطر  االعتبار

 صور من صور  يف قيمت  يهدر وال األر  يف دور  حيتقر وال الكائن بهذا ظن  يسوء
 يرى والناقد 13.الفطري التكوين هذا ومقتضيات فطرت  دواف  يستقذر وال ،حيات 
 وج  على والقدر ضاءالق موضو  ويف عامة األمريي شعر يف السمة هذ  برون

 بكل معها مواقف  سائر يف الشاعر عواطف حيمل (أمي) ديوان جاء وقد ،اخلصوص
 م  متساوقًا الفقد أمل عن عرب الذي احلزن وكان ،تهميش أو تضخيم دون واقعية

 وال ،العمل عن يكف وال الطاقة يكبت ال الذي التصور هلذا اإلسالمية الواقعية
 ،امللموس األرضي واقع  عن تنفصل مل الشاعر واقعية إن .املرء وس  من أكرب يكلف

 ال  اإلسالمية الواقعية شرط هو وهذا ،بها يؤمن ال  العليا احلقيقة عن تنقط  ومل
 احملسوسة الطبيعة بني والسماء األر  بني جيم  الذي املتوانن السليم الرباط)): هي
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 وبكل واقعية بكل شعر  يف لتنثا األمريي ومشاعر . 1((احملسوسة غري والطبيعية
  10:(ملن؟) قصيدت  يف يقول ،عفوية
 ؟الشدداكرْ  البسددمَة أرسددُل ملددْن

 
 ؟الددددنادرْ  الطرفدددَة أسدددرُد ملدددْن 

 ؟الثدددددددماِر أشدددهى أختددرُي ملددْن 
 

 العدداطرْ ؟ الزهددرَ  أقطددُف ملددْن 
 ؟- اهلمددوِم رغددم– أجتمَّددُل ملددْن 

 
 !! اآلخدددرْ  إىل غدددادرتين وقدددد 

 أندددددددس  مرقدددددها اهلل حبددددا 
 

 ناضدددددرْ  جّنددددًة وأسكنهددددددا 
 اليقدددددني صدددددرَب َ قلددي وأهلددم 

 
 القددداهرْ  أقددددار  حكدددم علدددى 

 عددددمري أيددام تغمددر سددتلب  
 

 الغددددابرْ  أيامدددددنا اهلل سددددقى 
 قصيدت  يف املثال سبيل وعلى ،شعر  يف بارن  مسة الواقعية فإن أسلفت وكما 

 جسد ثور  بسب  النفسية معانات  ويذكر ير مر جتربة عن يتحدث  1(ثائر ضراعة)
 للهروب عذاب  واندياد ،املتواصل وصراع  للكبت املتوالية حماوالت  يذكر إن  ،ملتهبة

 توج  بال يواجه  أخذو ،ل  يستسلم ومل القضاء هذا يواج  أخذ وقد ،الرذيلة من
 هذا من بًامهر فكانت الليلة ذات يف بالبيت والطواف احلج بذكريات مقصود شعوري
 إن ،مثمر إجيابي بقضاء الداف  هذا مواجهة يف أفلح وقد ،ل  استسالم وعدم القضاء
 يعرتف إن  االستسالم، وعدم اإلراد  بقو  أمد  والقدر للقضاء اإلسالمي تصور 
 يف وجعل اجلسد هذا سوى الذي للخالق يتوج  اعرتاف  يف وهو ،السلي بواقع 
 والطهر والطواف عرف  ذكريات علي  تنثال ثم،الثور   وهذ السعار هذا تكوين  صميم

 الصبح أسفر إذا حتى، وتصفو نفس  في  تهدأ آخر عامل م  يعيش ب  فإذا والتسامي
  .13 معانا  من جيد ما ذه 

 األمريي منها انطلق ال  والقدر للقضاء اإلسالمي التصور خصائص هي هذ 
 السابقة النماذج كانت وإذا ،وضوعاتامل هلذ  معاجلت  وطرق موضوعات  اختيار يف
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 ،والقدر القضاء عن وفكرت  الشاعر عقيد  أبرنت لألمريي البح  عرضها ال 
 إميان في  ابتلي موقف أعمم فإن املوضو  هذا يف اإلميانية تصورات  أبعاد وأظهرت

 ال  التجربة هذ  م  نقف وسوف – اهلل رمحها – والدت  وفا  اإلطالق على الشاعر
  .الشاعر حيا  يف عمليا جتسيدًا املوضو  هذا جسدت وال  الشاعر بها مّر

 :األمريي حيا  يف الفقد جتربة :رابعًا

 انثالت و ،والدت  فقد معاجلت  يف جبالء والقدر للقضاء األمريي تصور ظهر لقد
 كما ،والقدر للقضاء تصور  أثر وظهر ،فؤاد  وحرقة قلب  جوى حتمل بقصائد قرحيت 

 احلكدي  و القدص  بنيدة  تعتمد كانت ما غالبًا ال  القصائد هذ  يف الفنية براعت  ظهرت
  11(أمدي  رو  مد  ) قصيد  املثال سبيل وعلى الشاعر، عاش  الذي املأساوي للموقف

 ذات يف واللقداء  الفقدد  موقدف  إن  املكلوم الشاعر يعيش  نفسيًا موقفًا ثناياها يف حتمل
 بدني  فيد   الدنف   تتدأرجح  موقدف  إند   ،املرجتدى  ملتخيلا واللقاء الواق  الفقد ،الوقت

 بد ال الذي الواق  م  حقيقية مواجهة يف املرء تض  حلمات وإنها ،حصل وما كان ما
 والفقدد  املدوت  إن ،والتسدليم  بد   الرضدا  مدن  بد وال ،تغيري  إىل حيلة وال، قبول  من

 حيدا   يف عميمدة  مكاندة  ولد   عزيزًا الفقيد هذا كان إذا سيما ال املرء يواج  ما أصع 
 ،النفدوس  مدن  غريهدا  عدن  خيتلدف  تهيدؤاً  املؤمندة  النفوس ل  تتهيأ املوت وقدر ،املرء

 تهيدئ  وشر  خري  والقدر بالقضاء والرضا الصرب على حت  ال  واآليات واألحادي 
  .الصعوبة البالغة املواقف هذ  مثل ملقابلة النفوس

 فقد ؛احلكي و القص بنية عرب نفسيال موقف  إىل قصيدت  يف يدخلنا واألمريي
 كان وقد – اهلل رمحها – والدت  لقاء فيها توق  ال  والزمانية املكانية األجواء برسم بدأ

 بالفقد يشي كما ،والرحيل بالذهاب يشيان (أمي رو  م ) القصيد  وعنوان التقديم
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 احلزن عرمشا املتلقي بذات فتمتزج ،أم  عن يبح  وهو الشاعر ذات ستواجه  الذي
 قص  يف يسري وهو مع  البح  فيتاب  يبح  وهو الشاعر يعانيها ال  والفقد واألمل
 :قصيدت  يف األمريي يقول .احلزين املؤثر

 ،حدلّ  بيننددددا  مدا  املقصود املوعد
 

 ! هندددا أراهددددددددا ال لدددي فمدددا 
 شددأنها مدن  اخللددف عهددت  ومدا  

 
 أنددا وعدددي أخلفددُت وال، قددط  

 اهلدددوى ونبعيددد قلدددي َفدددّتَش 
 

 الددنى  فجداج ، جدوى بال، عنها 
 يأسدد  يف القلدد  طددرُف وارتددّد 

 
 36َمْوِهنددا العلددى السددماوات إىل 

 31ملددحدددفا بغيتدد  عددن يبحدد  
 

 أعددددددددُينا أجُنَمددددددها متخددددذًا 
 ينددددددثين ال، الوهلدددددانِ  دأب يف 

 
 والعندددددا بالّضددددنى يبدددالي وال 

 منحنى خلف من مصعد والدت  بطيف وإذا احلزين قص  األمريي ويتاب  
  .اجلوناء تاركًا ويستمر ،اجلوناء إىل صعود  ويتاب  عيني  أمام فيصعد

 روحهدددا وإْذ ...الدددربق ويلمددد 
 

 منحنددى مددْن ُيْصددِعُد كمددن، َثددمَّ 
 دربدددد  يف اجلددددوناء إىل يرقددددى 

 
 مسدددَكنا نورهدددا مدددْن ُمصدددَطنعًا 

 ال ثددددّم فددددرت  فيدددد  يهددددددأ 
 

 ممعنددددددا ِ إصددددعاِد  يف يلبدددد  
 األبيات تعكسها وروح  وجدان  يف لوالدت  الشاعر بها حيتفظ ال  العالية نزلةامل 

 لذا ؛معني حدٍّ عند تقف ال ال  املنزلة وهذ  السمو هذا لتحاكي وترتف  تتسامى ال 
 هلا باثًا الفقد وفجيعة الواق  مرار  أح  أن بعد (أما ) صوت  املؤمن الشاعر ميد

 :املتأمل احلزين قلب  لواعج
 قددْد واخلطدد  – أمددا :"ناديتهددا

 
 أوهنددا واألسددى فددأوهى دهددى 

 قلبدد  يف، املفجددوُ  ابنددِك هددذا 
 

 القنددددا َوْخدددُز عينيدددِ  ويف، نددداٌر 
 الثدددددمًا معانقدددًا احنندددى مندددذ 

 
 احننددى منددذ، الطدداهَر ُجثماَنددِك 
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 ذاتددددد  عدددن كالّشدددارد يعددديُش
 

 الددونى رْهددَن األوصدداِل مفكَّددك 
 هلفددددٍة علدددى طيفدددًا،، فأقبلدددت 

 
 الدُمنى بلسدددددددددان جاوبْتين و 

 :حكمهدددا أفحمدددين حكمدددٍة يف 
 

 ! الفندددا دار خّلفدددُت أْن حتدددزن"  
 36والندوى  اجلدوى  دار الَعنا، دار 

 
 !!واخلنددا  األذى دار ،الشددقا  دار 

-  إذا إال املددددددؤمن يهدددددددأ ال 
 

 ...موطنددا ابتنددى - اهلل كنددف يف 
 َغدددٍد يف"  عَمدددري"  يدددا لقاؤندددا 

 
 "يقتنددى مددا ِ اليددوم لددذاك ْقُنفددا 

 وسرعان ،احلضور يعين الذي (أما ) النداء جيسدها احلزين املوقف مالمح إن 
 مشاعر  يتتب  الذي والوصف السرد معتمدًا الشاعر يربن  الذي الفقد ينتزعها ما

 منذ) الفقد بداية من املمتد الزمن يربن تتبع  يف وهو ،عليها أضحى ال  واحلال
 الزمن على واملطل (يعيش) املضار  بالفعل املكتنز احلاضر الزمن وحتى (..احننى

 السياق منح الذي (الونا رهن األوصال مفكك) املوحي التعبري خالل من املستقبل
 هذا على احلوار ويسيطر ،بالشاعر حّل الذي العميم واملبلغ املعانا  يصور إضافيًا بعدًا

 ،وحقيقتها الدنيا احليا  عن الشاعر رؤية ماًلحا والدت  من الرد يأتي حي  ؛املقط 
 من حي  واملتلقي، الفقد وآملها احلزن ضعضعها ال  الذات لتواج  احلكمة في  وتمهر

 املقط  يف حال  وبني ،القصيد  بداية يف الشاعر حال بني تناقضًا مثة أن وهلة أول
 تضاد ال ولكن ،من  نييعا الذي احلدث حقيقة تفسري يف احلكمة في  تمهر الذي الثاني

 واق  بني جتم  إسالمية واقعية من ينطلق الذي شاعرنا حال هو فهذا ؛تناقض وال
 ويتأمل حي  املؤمن وشاعرنا ،ساٍم أفق إىل الذات ترف  عليا وحقيقة ،ملموس أرضي
 تدم  العني إن" : الرسول حدي  يف جاء كما ولكن ،تربيح أميا األمل ب  ويرب 

 بني اتزان حال يف وجيعل  ،حزن  يؤطر 31" ربنا يرضي ما إال نقول الو ،حيزن والقل 
 الذي قول  حيكم علوي حقيقي واق  من إلي  يرتف  وما ،أرضي واق  من يعيش  ما

  .الناس وبعامل األعلى باملأل يصل 
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 للقضاء اإلسالمي بتصور  يواجهها هو ثم حال  يصف البداية يف الشاعر إن
 يرتجم خطاب  جاعاًل ،احلزينة املتأملة ذات  يثّبت إن  ،واإلجيابية عيةبالواق املتسم والقدر
 ،الدنيا فارقت ال  التقية والدت  لسان على ذلك باثًا ،من  ينطلق الذي اإلميان معاني
 من الدار هذ  هوان مؤكد مرات مخ  (دار) بكلمة للدنيا وصف  تكرار على متكئًا
 انتقلت ال  اآلخر  وبني بينها املفارقة وتمهر ،حقيقتها تربن ال  اإلضافات خالل
 هائلة نقلة الشاعر نفسية نقلت قد املفارقة هذ  أن شك وال (اهلل كنف) يف إنها ،إليها

 ثنايا  يف حاماًل اخلتام يأتي ،احلكمة حيمل الذي املقط  نهاية ويف ،األمل على متسامية
 الذي اإلجيابي األثر   مبينا (غد يف"  عمري"  يا لقاؤنا) :حدوث  ًا مؤكد ،اللقاء أمل

 واالجتهاد واجلد للعمل حافزًا فتصبح ؛مصائ  من يصيبها مما املؤمنة الذات يف يتولد
 ، (يقتنى ما اليوم لذاك فاقن) حمزنة كانت ومها ،مؤملة كانت مهما

 خالل من بها نعم طاملا ال  والدت  مشاعر مستحضرًا التالي املقط  يف ويستمر
 :والدت  طيف يرى وهو روح  ترا  ملا حليا الوصف

 ،طيفهددا ودنددا، لددي وابتسددمت
 

 ...حندددا ٍ حبندددان قلدددي وفدددوق 
 تقددى جندداَحي علددى ارتقددْت ُثددمَّ 

 
 السددنا نبدد  فدديض مددن كأنهددا 

 نورهددددا، ندددأى عّندددي وكلمدددا 
 

 دندددا مّندددي املعطددداُء ُشدددعاعها 
 ُطمأنينددددًة نفسددددي إىل يهدددددي 

 
 مؤمنددا بدد  أكددرْم، روحهددا مددن 

 ُمقلددد  يف الددددَّم  َجْمدددَر رُدُيْبددد 
 

 الضدنى  33 ُعدرامَ  قلدي  عن َيعِقُل 
 حقيقة ال خيال إلي الواق  أر  جاون الشاعر أن وهلة ألول حي  املتلقيف 

 ،تغيري وال ،تزوير وال كذب بال يعيش  واقعًا يصف الشاعر أن احلقيقة ولكن ،ل 
 وتعايش  حييا  الذي الواق  الن يصف إذ ،دقيقة بآلية الواق  هذا أعماق إىل ويدخلنا

 وطيفها ،العذبة أم  ابتسامة يرى وهو ويذه  منها يتالشى احلزن بدأ ال  نفس 



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     33

 التقية والدت  إميان أثر يمهر أخاذ فين وبتصوير ،امللتا  قلب  فوق جيثو وهو احلنون
 الذي أمل  من وخّفف الطمأنينة فسك  نفس  على اإلميان هذا شعا  انعك  إذ ،علي 
 احليوية إضفاء على املضار  الفعل ساعد وقد ،االعتدال حد جاون عميمًا مبلغًا بلغ

 يعيشها ال  احلال حي  املتلقي وجعل ،(يعقل – يربد – يهدي) تصوير  على واحلركة
  .والدت  طيف رؤيت  أثر الشاعر

 الذي احلال يشهد إذ ،(الفقد) جتربة واقعية مؤكدًا الدامعة قصيدت  ختام ويأتي
  3:وصدق  احلدث واقعية على والدت  م  وقفت  بعد الشاعر إلي  أفضى
 بددددّر  مدددن بوركدددت أمتدددا يدددا

 
 اجلنددى وطدداب املثددوى وبددورك 

 لندا  ذخدرا  النداس  بدني  كندت  قد 
 

 ..لندددا ذخدددرا اهلِل عندددد وأندددت 
 بفردوِسدددددددد  اهلل جيمعندددددددا 

 
 الثنددددددا أجددددّل وهلل، األعلددددى 

 االختالف متام خمتلفة أخرى ناوية إىل األملو املعانا  من ينقلنا الشاعر ختامف 
 ،لذت  ذاق الذي اإلميان ناوية إنها ،والدت  طيف م  القصصي موقف  مطل  عن

 هذ  أضحت وقد، ل  وسندًا قو  الناس بني كانت إذ حياتها يف بوالدت  ينعم وجعل 
 والدت  م   جيمع أن املؤمن بيقني اهلل يسأل وهو ،حيتسب  اهلل عند ذخرًا التقية األم

 إىل مطمئنة مؤمنة نفسًا أعماق  من الشاعر أيقظ لقد .اجلنة من األعلى بالفردوس
 إجيابيًا واقعًا ذلك من وتتخذ ،الفانية الدنيا احليا  بعد ما إىل ببصري  تنمر اهلل قضاء

 يف وجنح ،األعلى اهلل فردوس يف بعد  افرتاق ال الذي احلقيقي واللقاء وللتزود للعمل
 اإلمياني اخلتام بهذا والتسليم والرضا االطمئنان درجات أقصى إىل النف  هذ  لإيصا

 مؤثرين بعدين ذا واملوت الفقد برن وقد ،اهلل برمحة واملتيقن الدنيا احليا  حبقيقة الواعي
 احلسن الذكر حي  الفقد قبل األول البعد ؛وسلوكيًا واجتماعيًا نفسيًا املرء حيا  على
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 ذخرًا الفقيد  احتساب حي  الفقد بعد الثاني والبعد بينهم، الطيبة انةواملك الناس بني
  .سبحان  احلفيظ اهلل عند ُيدخر ما يضي  ولن ،اهلل عند

 وتفيض ،دموع  وتنهمر – اهلل رمحها – والدت  على األمريي حزن ويستمر
 يف قفهممو ويستنكر ،ل  أعذارهم لعدم يتأمل ،والئمي  لعاذلي  بااًل يلقي فال مآقي 

 وحال املوت يف ومتأملة متأملة وقفة القصيد  هذ  يف ويقف (وأبكي أبكي) :قصيدت 
 بل موت  بعد املرء تصح  الدور عالي وال القصور فال ،ساكنيها ونوال ونواهلا الدنيا

 يبني املعترب  اإلميانية الرؤية هذ  حيمل الذي املطل  هذا يف وهو ،احلفر أضيق املآل إن
 :30 الدنيا أمر هوان ائيةإحي بطريقة

 ملعتددددرب آيددددات املددددوت عددددرب  يف
 

 ملزدجددددددددر رد ، نواجددددددددر  ويف 
 القصور نسوا  رح  سكنوا من بال ما 

 
 

 احلفدددر أضددديق يف أحبدددابهم أحدددوال 
 واحلدزن يغمدرهم   بهدم  ساروا باألم  

 
 حصدددر مطبدددق بلحدددد وأودعدددوهم 

 املوقف تتعدى مشولية برؤية ويبني ،وحكمة بعقالنية يبدأ رد  يف الشاعرف 
 الناس يعيشها واقعية حقيقة حيمل ممتد كلي موقف إىل -الشاعر يعيش  الذي - اجلزئي
 بهم وإذا أحبابهم دفن بعد طوياًل يلبثون ال ولكنهم ،وحيتقرونها الدنيا يذمون حي 

 يقتصر وال ،احلرمان مرار  تكابد ومل ،الفقد أمل نفوسهم تذق مل كأن بها ينغمسون
 يأتي لذا ؛املتأمل الشاعر يعذلون بل ،للدنيا ذم من أنفسهم قالت  ما سيانن على موقفهم

   3:العميم مصاب  مبينًا عذهلم رافضًا ،موقفهم من متأملًا رد 
 عجهدا  ال جدا   صددر  نفر  مابني

 
 منحدددددر العيددنني مددن دمدد  وبددني 

 وباطلدها  الددنيا  يف قيدل  مدا  قيل ما  
 

 األشدددددر مددن تددابوا أنهددم وخيددل 
 غفلدتهم  مدألوف  إىل عدادوا  يوموال 

 
 ! تدددددددر  مل األيددام  دائددر   كددأن  

 أرددهددددا آلهدددددددات ويعددددذلون 
 

 ! منهمدر  اجلمدر  َكَذوِب عني ودم  
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 وقد البكاء يف تعذلوني ال صح  يا
 

 حجدر  مدن  لي  فقلي، أمي فقدت 
 33حشددداشت   مند   انتزعت قد قلي 

 
 الدقدددر  من لون والردى، فجأ  يف 

 عمدري  دجدى  يف ضياء وكانت أمي 
 

 ومدخدري اجللدى يف النف  وموئل 
 هلددا الددرؤوم احلدد  نمددر يف وكنددت 

 
 31ُعجدري  على،الدنيا يف الفضل جمسم 

 املتجذر ذاكرت  من ينتزع  دراميًا مشهدًا يعر  القصصي سرد  يف الشاعرف 
 زناحل وطأ  من ليخفف ال احلزين احلاضر على لينعك  املضيء املبتسم املاضي فيها
 واملتكافئة الدامعة الشاعر صور ألقت الذي املتلقي على احلزن هذا أثر ليضاعف بل
  .علي  أثرها احلزينة عاطفت  م 

 يصف إن  ،وفاتها خرب بلغ  حني شهر قبل موقف  مستحضرًا احلي وصف  ويتاب 
 الطاهر جسدها رأى حني من  كان وما النفسي وقع  ويصف ،دقائق  بكل املشهد هذا

 هذا حيكي إن  ،الفؤاد مفجو  ،العني باكي مقباًل وعي بال علي  انك  لقد ،مسجى
 :6  عن  يرتف  يكاد وال املؤمل واقع  م  يلتصق خربي بأسلوب املؤمل املوقف

 غدد  ارتقداب  يف شدهر  قبدل  ودعتها
 

 سفري يف بالرو  معا وعشنا، اللقيا 
 ألصددحبها حددّرى ٍ هلفددة يف وعدددت 

 
 "ُعمددري هددال : "تندداديين ال هلددا فمددا 

 تعانقددددددين حنددوي يدددًا متددد وال 
 

 ! خدربي  مدن  جددّ  عّما تساءل وال 
 وصدفرتها ، مسدجى   جسدا وجدتها 

 
 العطر جسمها من سرى رهيٌف نوٌر 

 مبسدمها  فدوق    انكبابدا  ملكت فما 
 

 كالشرر القل  يف واجلوى، ورأسها 
 املفاجدأ   نفد   يهدا عل يسديطر  الشداعر  ينقلها ال  احلسية التصويرية اللقطاتف 

 الذي املؤمل للخرب حقيقي صدى هو الذي النفسي االتزان عدم وتعك  ،التوق  وعدم
 الشداعر  يعيشدها  ال  اللحمة يف هو كأمنا وتسرتجع  من  تعاني نالت وال ،نفس  تلقت 

 تصددور  يعكدد  واحددد ببيددت الوجددداني بوحدد  الشدداعر وخيددتم .املتلقددي ويسددتقبلها
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 بهدا  ويددف   ،املدؤمن  نفد   يعلدي  الدذي  التصور ذلك ،القدرو القضاء م  اإلسالمي
 : 1  وطمأنينة برضا هلل أمرها لتسلم

 وأندددا، الرضدددا محدددد يف هلل سدددلمت
 

 عمري مدى أبكي وقد ..وأبكي ..أبكي 
 وفا  قبل ذكريات  الشاعر يستعيد (األحبة نلقى غدًا) الدامعة قصيدت  ويف 

 فيها أفرغ هلا خاصة غرفة وهيأ ،للقائها داستع وقد ،قدومها ينتمر كان حي  ،والدت 
 لقد ،وبكاء أملًا أمل  قلبت املنية ولكن ،برها ويستشعر ،صورتها يتخيل وهو جهد 
 كان ما وذكر ،6 األربعني اليوم مبناسبة أم  لضريح نيارت  قبيل القصيد  بهذ  أفضى

1 :الستقباهلا استعداد  من

 السددددرا احليدددا  يف هلدددا أعدددد
 

 ! تدددددر   مل أنهدا  على وأبكي ب 
 الربايدددددددا رّب اهلل ويددددددددخر 

 
 اآلخدددر  يف اخللدددد جندددة هلدددا 

 الددددنى يف املندددى نيدددوف فدددأين 
 

 الغدددامر  والدددنعم حلدددق ا مدددن 
 سدددى  قشددور يف نخددرف ومددا 

 
 !؟العدامر  "  الغدرف "  يف اللّ  من 

 امالت وتسليم  إميان  من تنطلق وعاطفت  عقل  بني الشاعر ينصبها ال  احملاكمةف 
 والبون ،املتقني لعباد  اهلل موعود صدق يف شك خيالط  ال إميان إن  ،قضى فيما لرب 

 املفارقة وتمهر ،وتعاىل سبحان  هلا اهلل ادخر  وما ،لوالدت  سيقدم  كان ما بني شاس 
 (السراب) :هلا يعد حني ففي ،املعرب  الشاعر ألفاظ وإحياءات دالالت يف اهلائلة

 (الغامر  النعم) و (اخللد جنة) :هلا اهلل يدخر (والقشور لزخرفا) و (املنى نيوف)و
 ذلك يستمد وهو واثقا حمتسبًا صابرًا مؤمنًا يقف جتعل  املفارقة إن (العامر  الغرف)و

  3  .برب  ظن  وحسن باهلل إميان  من
 وإمنا ،بالبكاء الصرب فلي  ،والسهر البكاء عن وينهاها ،هلا ناجرًا ذات  وخياط 

 :   وقت كل يف والدعاء ربالذك
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 مقلددد   يدددا  دموعدددك  رويدددد
 

 ! خاسدددر  صدددفقة هلدددا أأبغدددي 
 عيدددوني تعدددّد أن بّرهدددا وهدددل 

 
 ! سدددداهر  سدددداهد ، الليددددالي 

 تزيدددل أن اهلدددوى مقدددام معددداذ 
 

 سدددائر  عدددرب  فقدددد  جدددوى 
 كيددداني خاليدددا سدددتبقى ولكدددن 

 
 ...شددددداكر  ذاكدددددر  ألمدددددي 

 يف وسلم علي  اهلل صلي رسولال هدي من استمد  الذي اإلسالمي التصور إن 
 وذكر ،للميت بالدعاء واألمل احلزن طاقة استثمار ويف ،البكاء كثر  عن امليت أهل نهي

 يف وإجيابية فاعلية ذا دافعا ليكون وأمل  حزن  وحياصر ،احلزينة مشاعر  يؤطر ،حماسن 
 دمع  ميسك إذ وهو ،الناس أعز جتا  سلوك  يرتمج  توظيفًا احلزن هذا ويوظف ،احليا 

 والرمحة بالغفران احلار  املتضرعة الدعوات لرتسل والنفسية الروحية قوا  جيم  فإن 
 ،شيء كل بفناء يقين  يتضاعف الطريقة بهذ  وتوجيه  حلزن  حماصرت  يف وهو ،لوالدي 

 :0  ميزان  يف اهلل عند ويربو يتضاعف والطمأنينة والتسليم اإلميان يبقى وباملقابل
 رمسددها إىل ىأسددع سددوف غدددا

 
 العدددداطر  أعرافهددددا وأنشددددق 

 ،أسددتطي  لددو، دمعددي وأمسددك 
 

 الزافدددر  روحدددي مدددن وأرسدددل 
 الرضددا يف يددرى صدد ٍّ ضددراعة 

 
 عدددابر  الددددنى فكدددل، مسدددّوًا 

 وحيبددو يربددو اهلل رضددا ويبقددى 
 

 ...ناخدددر  بالنددددى   طمأنيندددة 
 والتسليم الرضا ومشاعر اإلميانية أحاسيس  ونثر لنفس  عزاء  الشاعر ويتاب  

 أي يقطعها وال تنقط  ال صلة التقى صلة واختاذ ،البكاء ال بالدعاء الوفاء واحتساب
 مداوا  على القادر اهلل برمحة واثقًا ،هلل التام التسليم خبتام قصيدت  خيتم هو ثم ،قاط 

 :  الناضر  اخللد جنة يف بوالدت  االجتما  مؤماًل ،املكلوم قلب  جرا 
 دعددائي يوفددائ مددن حسددبها أال

 
 صدددابر  بدددر  علدددى وصدددربي 

 أنندددددي حبهدددا مدددن وحسدددي 
 

 آصدددر  بينندددا التقدددى جعلدددت 
 



 مسية بنت رومي بن عبدالعزيز الرومي. د 

 16                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

 اجلددددا لدددرب أمدددري وسدددلمت
 

 القدددددادر  رمحتددددد  تبلسدددددددم 
 وخدددز  هلدددا قلددد  جراحدددات 

 
 3  نددددداغر  خفقتددددد  ختدددددالط 

 غددددٍد يف جيمعنددددا اهلل عسددددى 
 

 الناضددددددر  جنتدددددد  بأفيدددددداء 
 ؛األربعني جبل إىل فيخلو املتأمل و املفج البار الولد خميلة الذكريات وتطارد 

 في  يسفر بوحًا بها فيبو  ؛1 (أمي) قصيدت  يف واألمل والوجد الفقد ذكريات وتنثال
  :تربيح أميا بها وبّر  ،الفقد لّوعها حزينة نف  نأمات عن

 الرفقا جيد فهل، رفقا تقل ال أخي
 

 شقا مهجت  اخلط  هول شق فتى 
 حنا فوقها الذي الصدر جتذب وال 

 
 ملقدددى  أبدًا جثمانها على ودعين 

 ولوعددد   وجددي  شاء ما أطوق  
 

 نشدددددقا وأنشددق ، لثمددا وألثمدد  
 فمدي  مدن  وأدنيد  ، نندي أوسد  

 
 العندددقا  وألتدزم ، وأبكيد   وخدي 

 منيددة ذادت احلددّ  نددار أن ولددو 
 

 عشقا وأحييتها، عنها الردى لذدت 
 فإندددين  ّ السخي الدم  تزجر فال 

 
 ...خنقدا  خينقين احلزن نشيج ديكا 

 وحشاش  ضلعي أ يف اجلوى يئن 
 

 سبدددقا  ويسدبقها  أنفاسي ويزحم 
 تصعّدت نفسي جذر من نفر  ل  

 
 عددددمقا  أطرفهدا  كدلّ  يف هلا وإن 

 عود  ويتمنى العقل حدود فيتجاون املفجو  الشاعر نف  يف مدا  يبلغ األمل إن 
 :06اهلل رمحها – أم  رو 

 كددان لددو القلدد  وجيدد  وهددذا
 واجدددددددددددددددددددددددددددددددا

 

 طلقا يسلكها الصدر بعد مسالك 
 مصعدا السماوات يف جبسمي لطار 

 
 خفقدا  خيفقد   والوجدد ، وجاونها 

 أمدد  رو  عن األروا  يف يفّتش 
 

 خلقددا وخيلقهددددا، بعثددًا ليبعثهددا 
 ،والفراق واللوعة واألمل احلزن بداخلها تشابك ال  نفس  تفاصيل ينشر الشاعرف 

 ب  خترج معانات  وتكاد ،نفس  يف احلزن احتدام بسب  لتهتز اإلميانية الرؤية إن حتى
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 ,الواقع عن بعيدًا مأخذًا األمنيات أخذته فقد ,منه ينطلق الذي اإلسالمي تصوره عن
 :  ومغفرته اهلل عفو راجيًا مستغفرًا ,احلق حياض إىل إميانه يرده ما سرعان ولكن
 بدائااها  أخاا   خترب مل كيف أخي

 

 الطاااوقا علتها إسعاف يف ليفرغ 
 حسبه فهو, يشفها مل ولو, عالجا 

 

 أبقااى فما اجلهادي اجلهد بذل أما 
 ساعااايا الربق أركب أني وتعلم 

 

 برقاا  أكن, لي يعن مل فإن, خإليها 
 حمباااا   مان  نفسها يف ما وتعلم 

 

 شوقا؟ هلا حضرت, لو أروي, كنت أما 
 ياااٌةأبد عااارب  هاااذي ,اهلل عفاااا 

 

 شارقا  بها شرقت إن تلمين ال,فال 
 احلوار معتمدًا (التكثيف) إلي يلجأ قصه يف الشاعر أن الواضح منو 

 الذي واألمل احلزن من نفسه به متور ما إخراج على ساعد وهذا (الداخلي املونولوج)و
  .وإميانيًا نفسيا تستقر نفسه جعل

 موقف يقف جتعله ألملوا احلزن مواجهة يف اإلجيابي اإلسالمي تصوره إن
 فيما معذور أنه مبينًا ,شعره صفحة على مشاعرها تنثال أخذت ال  ذاته عن املدافع
 :   احلزن هذا على البقاء وبني بينه حيوالن نياللذ وإميانه بعزميته اعتزازه ومبينًا ,يقول

 إنهااا واهلل ؛بالغاات تقاال ال أخااي,
 

 ترقاى  مقولي إىل روحي من لواعج 
 "عمريااااة" عزمااااة اللااااو واهلل و 

 
 أشاقى  بهاا  لعشت األمسى املعدن من 

 شااأوه اهلل قااد   ركاان األم هااي 
 

 حقااا رمحتااه الكااون يف بااه وأرسااى 
 الرضااا جنااة أقدامااه علااى وشاااد 

 
 اخللقااا باارأ مااذ اخللااق يف وكرمااه 

 وصااافاتها ذاتهاااا يف هلاااا وأماااي 
 

 نظاري أنقاى   يف األمات من سجايا 
 والتقاى  الارب  مان  صيغت بها كأني 

 
   ألقااا  منهمااا وجههااا  يف هلااا وأن 

 إمياني رباط يؤطره وحزنه ,والدته وبني بينه عميقا ارتباطًا تربز الشاعر نفثةف 
 ,روحية ربانية هي بل ,دنيوية مادية عالقة تكن مل بوالدته عالقته أن كما ,رباني
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 ىأرس) من وهي ،(شأو  اهلل قدس ركن) فاألم ،التصور هذا تربن وصور  ومفردات 
 بل فحس  هذا لي  ،(الرضا جنة أقدامها على شاد) وأيضا ،(حقا رمحت  الكون يف ب 
 صيغت كأنها يراها فوالدت  ؛األمهات مجي  على نمر  يف ميزتها ذاتية صفات هلا إن
  .حمياها على أشرق الذي والتقى الرب من

 أورثت لقد ،األمهات سائر على ميزتها ال  أم  حماسن بذكر يتلذذ الشاعر إن
 01 :والدرجات الرت  أعلى لنيل والسعي ،املعالي ح  نفس 
 النهدى  شديم  أبدي  عدن  أورثتين لقد

 
 حقدا  أهتضدم  ومل حوبا أرتك  فلم 

 طباعها مجيل من بي 03غلغلت وقد 
 

 ذوقددا ذوقهددا ومددن وإيثددارا حنانددا 
 العلدى  إىل سدبيلي  يف صحبتين وقد 

 
 سددوقا هلددا أسدداق أال خلقددي ومددن 

 املندى  أرفد   إىل طدريف  وجهت وقد 
 

 فوقدا  ذروتهدا  فوق أبغي فأصبحت 
 جزى ما أكرم الرمحن روحها جزى 

 
 األتقدددى واخللددق واإليثددار الددرب بدد  

 أبدي  فيهمدا  الذي الضرحيني وسّقى 
 

 يسدقى  ما أطهر الرضوان من وأمي 
 وسكيندددددة نضددر  مددن ولّقاهمددا 

 
 يلقدى  مدا  خري نفسيهما على وألقى 

 إن  ،يصطنع  أو يدعي  ال تصور من ينطلق والدت  سماتل تعداد  يف الشاعرف 
 تهفو النفوس إن ،احليا  لتزهر ومشرق إجيابي شيء كل ذكر يف روح  تشربت  تصور
 واالعرتاف لوالدي  الدعاء عن لسان  ينفك ال الذي البار االبن هذا حذو لتحذو

 ال  اإلميانية تاالبتهاال من انبثقت والرهبة اجلمال من آفاقًا فتح وقد ،بفضلهما
  .والدي  بفضل وعرفانًا وحبا دعاء انثالت

 يعيش  الذي واملصاب اخلط  جزئيات نقل يف احلي تصوير  الشاعر ويواصل
 وقد ال كيف ،طوعًا يستجلب  إن  بل ،من  ذات  إعتاق حياول وال ،متوالية تذبذبات يف

 صديق كل من  تنقط ال فالتعاني ؛والغرب الشرق أحناء احلزن هذا صدى بلغ
  : 0 دموع  وتدفق فؤاد  حرقة ويذكي لوعت  يزيد مما وهذا ،وحبي 
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 إخدالين  حتدى  اخلطد   هذا عّز لقد
 

 العتقدا  أطلد   فلدن  طوعا ب  رهينا 
 والسما األر  أصداؤ  طّوفت وقد 

 
 والشدرقا  الغدرب  أنباؤ  بلغت وقد 

 أخ مدن " الدربق " حيمدل  يوم كل ففي 
 

 ربقدا ال قلدي  عدن  فدرجن  ما تعاني 
 رسددائل الربيددد يف يددوم كددل ويف 

 
 دفقددا وقعهددا ناد  دمعددا تكفكددف 

 اإلميان مبقتضيات جهل عن لي  الشاعر يصف  الذي واحلزن األمل هذا إن 
 املؤمن يسلم ما وسرعان ،مضطربًا املرء جيعل املفاجئ اخلط  ولكن ،والقدر بالقضاء

 ودموع  بلسان  ل  حامدًا ،اهلل أمر ممتثاًل يتصرب جيعل  وتصور  الشاعر وإميان ،هلل أمر 
 :00 اهلل على والثناء احلمد تكرار يف تشارك  ال 

 يقولدد  فيمددا الندداس ألدرى وإنددي
 

 صدددقا وموعمددة إميانددا الندداس لددي 
 الدردى  فجدأ   يف املرء حلم أن على 

 
 تبقدى  ال اخلطد   فجأ  ولكن يزوغ 

 احلجددا ذو هلل التسددليم إىل يددؤوب 
 

 غددقا  حزنهدا  يف عيندا   غدقت وإن 
 بالددذي لسددت جتزعددي ال أمتددا أيددا 

 
 عقدا  وال عليك صرب يف األمر عصا 

 الددذي يف هلل عنددك محدددي تكددرر 
 

 ترقدددا وال تقدددر ال دمدددو  قضدددا  
 اجلدوى  تدذه   ال اإلميدان  طمأنينة 

 
 اخللقددا ذرأ ملددن نعنددو بهددا ولكددن 

 ،بها ارًاب كان فقد ،أم  م  يعيش  كان وحبور رضا من نفس  يسلي ما يذكر ثم 
  : 0 عن  راضية وكانت

 لدددي أن اليدددتم لمدددى يف ويسدددعد
 

 أشقى فال في  العمر أحيا ،منك رضا 
 غددرب  يددؤن  الكندد  خفددي وسددر ا 

 
 دقًّدا قد الوصف عن جناني ا وروحا 

 رمقتدد  أفددق كددل يف بدددا وطيفددا 
 

 األفدددقا  بد   حبدا  ُأسكنُت لو متنيت 
 في  تتجلى مشهد أرو  يف املؤمن عرالشا نف  يف (األلوهية حقيقة) وتتجلى 

 حبقيقة يشعر الذي الصادق البار املؤمن االبن هذا قل  يف مشهدها (األلوهية حقيقة)
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 يف يشك ال الذي الكريم الرمحن باهلل المن حيسن إن  ،سبحان  ومودت  وأنس  رب  رمحة
 :03 هلا أعد  الذي السامق واملكان ،املؤمنة لوالدت  رمحت 

 سدامقا  مثدواك  مشت حبدسي وأني
 

 مسقددا روضددت  اهلل ناد اهلل لدددى 
 ترابهددددا النشدددور يدددوم إىل وروى 

 
 ودقددا رمحتدد  هتددان مددن املعطددر 

 عرب التصور هذا ب  يف جنح وقد ،املطلقة بالرمحة هلل تسلم الشاعر أبياتإن  
 النفسية اآلالم على يتغل  أن استطا  اهلل برمحة عميق إميان من ينب  شعوري سيال

  .الفقد جراء من يعانيها  ال

 : 01 واإلميان واحلكمة والتسليم بالرضاء قصيدت  وينهي
 حكمدد  املددوت أندد  علدديم وإنددي

 
 رتقددا لدد  نطيددق ال صددد  اهلل مددن 

 ..لدددد  كلنددددا أننددددا يقدددديين وأن 
 

 اسدتبقى  مدا  وهلل، اسدتوفى  مدا  فلل  
 قوافدددٌل وَسدددْفٌر، وأقددددار ،منايدددا 

 
 ترقددى بارئهددا حنددو ٍ خلددق وأروا  

 شدرود   مدن  يسدتفق  مل ملدن  عجبت 
 

 ربقددا غفلددة مددن عينيدد  علددى كددأن 
 رؤيت  وجاءت ،للقدر واضحًا إميانيًا تصورًا األمريي قصيد  محلت هكذا 

 األمل تتجاون الرؤية وهذ  ،سبحان  باملقدر القدر هذا تربط عميقة إميانية رؤية للموت
 ،ممات  بعد ل  يتج  وسوف ،يات ح يف للبارئ يتج  املرء جيعل إجيابي أمل إىل السلي

 لالستعداد املرء توقظ مطرقة الرائية قصيدت  ختام يأتي لذا ؛لبارئها ترقى فاألروا 
 القري  املؤمل الواق  اإلميانية بنمرت  جتاون وقد ،وجل عّز بالبارئ اللقاء هلذا اإلجيابي
 الذي الواق  اهذ يصبح حتى اإلحساس مع  يتس  ممتد الحق حقيقي واق  إىل املنتهي
 اإلسالمية الواقعية هي وهذ  ،واالحنسار التالشي إىل مييل اآلنية حلمت  يف املرء يعيش 

 الواق  على فتتغل  املسلم املرء وجدان بها يرتبط ال  العليا احلقيقة عليها تسيطر ال 
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 وينفرج ،ويتضاءل ينحسر ب  فإذا ،ضخامت  كانت ومهما ،قتامت  كانت مهما األرضي
  .املؤمل الواق  جزئيات كل على والسمو واألمل لتفاؤلا

 :الفين البناء مجاليات :الثاني املبحث

 دور عن نتحدث أن األمريي لدى اإلسالمي التصور عن احلدي  متام من لعل
 هذا تعك  شعرية مناذج نعر  وسوف التصور، هذا إبران يف والصور  املوسيقا
 ،الضراء حال عرضنا  ما تقارب ومناذج ،الشاكر ابشاعرن متر ال  السراء حال التصور
 املوضو  هذا طرحت شعر  من مناذج نعر  ثم ،الشعرية جتارب  يف إبداع  ونمهر
  .املباشر  النثرية من فقرب الشاعر حتليق فيها قّل طرحًا

 :املوسيقا :أواًل

 ااملوسيق من  يتولد الذي االنسجام فيها يمهر بطريقة األصوات األمريي وظف
  .الداخلية واملوسيقا اخلارجية

 جوهرها اتفق ال  ببنيت  وإعجاب  وسرور  اغتباط  عن معربًا الشاعر يقول
 6 :اجلوهر هذا عن املعرب احملتشم امللتزم ممهرها م  اإلمياني

 نشدددددوٍ  يف نعمددددداَي قرأتدددددك
 

 السدددداحرْ  طلعتددددك وعددددوذُت 
 إشراقدددددددها ناد نانهدددددا وقدددددد 

 
 السددددداترْ  احللدددددة يف جتليدددددِك 

 والنقدددا التقدددى لبددداِس يف وكدددم 
 

 السدددددافرْ  تفقددددددها جدددددواذب 
 درتددددي يددددددا نهجددددك فبددددورك 

 
 ظدددددداهر  مكنوندددددد  وندددددداغم 

 خفة م  املتناسبة ونن  وخفة ،برشاقت  املتقارب موسيقا على يتكئ الشاعرف 
 برويها القافية وتقوي ،املنساب الراقص النغم بهذا وترديدها ،حفمها ليسهل الطفولة



 مسية بنت رومي بن عبدالعزيز الرومي. د 

 66                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

 عن الشاعر أحاسي  الساكنة اهلاء تقيد ومل ،الونن حركية الساكنة اهلاءب املوصول
   دالليا مرتبطة قافيت  جاءت لذا ،والتقى السرت نينها ال  بنيت  مبنمر والفر  االنطالق

 تعرب الذي النفسي وموقف  الشاعر حبال دالليا ومرتبطة ،بيت كل يف اجلزئي باملعنى
 الفر  تكرار مياثل بيت كل نهاية يف املتكرر لتكراريا الراء صوت إن ،القصيد  عن 

 .قصيدت  يف الغنائي التيار تنشيط يف الشاعر أفلح وقد ،الشاعر عنها يعرب ال  والسرور
 السفور تيار م  واالنزالق االنقياد وعدم احلياء مبدأ على الثبات داللة أن إىل إضافة
  .بيت كل نهاية يف للقافية القيد هذا يربن 

 الداخلية باملوسيقا اهتمام  نالحظ الشاعر ألبيات متأنية اخرى قراء  يفو
 شعرية عبارات يف ظهرت ال  الشاعر أبيات داخل من املنبعثة األصوات إن ،للنص

 ألفاظ  جرس جاء لقد ،األبيات يف الداخلية املوسيقا مصدر هي املعنى م  متالئمة
 فرح  عن الشاعر يعرب األول البيت ففي ،اخلارجية القصيد  موسيقا م  متوائما

 :الفر  هذا داللة حيمل لفظ وكل ،ببنيت  البالغني وسرور 
 نشدددددوٍ  يف نعمددددداَي قرأُتدددددك

 
 ِالسَّدددداِحرْ  طلعَتددددك وعددددّوذُت 

 عن ويعرب (قرأتك) الفرحة هذ  حيكي وبنيت  الشاعر بذات املرتبط الفعل إن 
 من حبال يومئ (قرأ) علالف واختيار ،تعبري أصدق واالحتواء النفسي القرب

 (نعماي) واالحتواء التملك (ياء) تأتي ثم ،علي  املقبلة بنيت  ملنمر والتأمل االستغراق
 وهذا الفر  هذا بدالالت( نشو  يف) واجملرور اجلار ويسفر ،والفخر الفر  تمهر

  .االغتباط

 قرأتك) والفعلني الشطرين بني الشاعر عطف يف املوسيقي التناس  يمهر كما
 اإليقا  فخرج اخلارجية املوسيقا م  تآنرت الكلمات حروف أجراس إن ،(وعوذت



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     10

 حال جتعل  ال الذي املتزن املؤمن فر  إن  ،املستبشر الفر  الشاعر حال عن معربا
 بالفعل الشاعر يعيش  الذي النفسي التوانن هذا ويمهر ،توانن  يفقد الفر 

 قول ويف ،الشاعر يعيشها ال  الاحل حياكيان املعرب والفعل فالعطف ؛(وعوذت)
 الشاعر حال م  اللفمني هلذين املوسيقي اجلرس يتالءم (الساحر  طلعتك) :الشاعر
  .منمرها أعجب  ال  بابنت  والفرحة املنبهر 

 اجلمل بني التوانن بسب  الثاني البيت يف ورشاقة خفة أبيات  موسيقا وتزداد
 حال يعك  وإيقاعها األلفاظ جرس إن ،(هاإشراق ناد نانها وقد)الصوتي والتكرار

 يف اإليقاعية طاقت  تنخفض التالي البيت يف اإليقا  أن جند بينما ،والسرور الفر 
  .احلكمة حيمل الذي العقلي التعبري إىل ذلك ويرج  ،الداخلية األبيات موسيقا

 لفر ا داللة إبران يف تسهم عالية إيقاعية بطاقة حمملة القصيد  موسيقا وتعود
 :شعر  صفحة على الشاعر يبثها ال  والفخر

 ُدرَّتددددي يدددددا نهُجددددِك فُبددددورك
 

 ظددددداهرْ  مكنوَندددددددُ  ونددددداغَم 
 توظيف يف الشاعر براعة نرى ،البامسة جتارب  م  الشاعر موسيقا تناسبت وكما 

 ال  النماذج ولعل ،نسانإ منها خيلو ال ال  االبتالء حال عن تعبري  يف املوسيقا
 رو  م ) :قصيدت  ففي ؛بوضو  ذلك تربن (الشاعر عند الفقد جتربة) يف عرضناها

 :بقول  قصيدت  يفتتح – اهلل رمحها – والدت  وفا  بعد قاهلا ال  1 (أمي
 ،حددّل بينندددددا مددا املقصددود املوعددد

 
 ! هنددددا أراهدددددا ال لددددي فمددددا 

 شددأنها مددن اخللددف عهدددت ومددا 
 

 أندددا وعددددي أخلفدددُت وال، قدددط  
 اهلددددوى  بعيددددون قلددددي َفددددّتَش 

 
 الدددنى فجداج ، جددوى  بدال ، عنهدا  

 يأسددد  يف القلددد  طدددرُف وارتدددّد 
 

 6 َمْوِهندددا العلدددى السدددماوات إىل 
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 1 ملددحددددفا بغيتددد  عدددن يبحددد 
 

 أعدددددددددُينا أجُنَمدددددددها متخدددددذًا 
 يندددددددثين ال، الوهلددددددداِن دأب يف 

 
 والعندددددا بالّضدددددنى يبددددالي وال 

 على األبيات قصر وساعد ،الرتي  ع بإيقا الرجز حبر يف القصيد  انتممت لقد 
 املفجو  الشاعر حال م  قصرها يتناس  ال  القوايف بني الزمنية املسافات قصر

 .الشعري النف  إطالة وبني بين  حزن  حيول الذي احلزين

 موصولة مطلق  قافيت  وجاءت، املمدود  النون روي على الشاعر اتكأو
 يف التصري  وجاء ،والتعج  والذهول احلزن داللة املطلقة قافيت  فحملت ،باأللف
 على (هنا – بيننا) التصري  ساعد إذ ؛عنها يعرب ال  باحلال دالليا مرتبطا األول البيت
 ويعربان المرفان جيسدهما التفج  حال أن كما ،الذات يف استقر الذي احلزن جتسيد
 الذي واألمل احلزن حال عن يعرب اخلارجي القصيد  إيقا  ويستمر .تعبري أصدق عنهما
  .املؤملة جتربت  يف الشاعر حييا 

 فتعرب اخلارجية املوسيقا م  النص داخل من املنبعثة الداخلية املوسيقا وتتآنر
 االنسجام فيها يمهر متوائمة األمريي ألفاظ جاءت فقد ،واألمل احلزن حال عن

  .للقصيد  العام املوسيقي النغم م  الصوتي

 أن جند لذا ،والذهول احلزن عن تعرب بأبيات يدت قص الشاعر استهل لقد
 امتداد عن تعرب ال  املمدود  األلف صوت بينها من يربن بها عرب ال  األلفاظ أجراس

 ثنايا يف ويتكرر ،والصدور األعجان ختام يف الصدار  حيتل إن  ؛نفس  يف املرب  األمل
 عن ابتعد وقد ،املتأملة اعرالش حال عن معربا اإليقا  فخرج ملحوظة بصور  األبيات
 ال  الذات مبكنون واالفضاء البو  على ل  توظيف  يف واقتصر اجلماعية اخلطابية

 والفم احللق من مرورها عند اللني وأصوات)) لني صوت واأللف ،الفقد مرار  تعاني
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 الصوت هذا فجاء ،3 ((الصوت خروج يعوق ما كل من اهلواء جمرى خيلو أن البد
  .احلزين وبوح  النفسية حالت  م  متوافقا

 النافية (ال) تكرار ذلك من ،األلفاظ لبعض تكرار الصوتي التكرار هذا ويؤانر
 :قول  يف العطف( واو) و

 يندددددددثين ال، الوهلددددددداِن دأِب يف
 

 والعندددددا بالضدددددنا ُيبدددددالي وال 
 :قول  يف الفعل وتكرار 

 مثددددا ال معانقددددا احننددددى منددددذ
 

 احنندددى مندددذ، الطددداهر جثماندددِك 
 ،واحلسر  واحلزن األمل دالالت حتمل البيتني هذين يف التكرارية البنى هذ  إن 

 تمهر إحيائية بطريقة احلزن هذا جتسيد والصوتي االيقاعي جبرسها ساعدت وقد
  .احلدث أمام الذات ضعف

  :قول  ويف
 والندددوى  اجلدددوا  دار، العندددا  دار

 
 واخلنددددا األذى دار، الشددددقاء دار 

 املوسيقا ىفأعط ،اجلمل بني التقسيم حسن مع  تآنر قد التكرار أن نرى 
 الذي النفسي الدف  قو  م  الصوتي دفعها قو  تتوانى دافعة إيقاعية طاقة الداخلية

 إسالمية بواقعي  ختطي  إىل السلي احلزن حال من الذات نقل خالل  من الشاعر حياول
 قصيدت  الشاعر بها استهل ال  ةاحلزين الواهنة الداخلية املوسيقى إن بل ،فاعلة إجيابية
 انتهى الذي النفسي التوانن م  يتفق وهذا ،ختامها يف القصيد  موسيقا عن ختتلف

 :الشاعر الي 
 غددددٍد يف" عمددددري" يددددا لقاؤنددددا

 
 ُيقتندددى مدددا اليدددوِم لدددذاَك فددداقُن 
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 (يقتنى – اقن) الفعل وتكرار ،(القاف) لصوت الصوتي التكرار عك  لقد
 .وافضائ  بوح  نهاية يف الشاعر إلي  وصل يالذ النفسي التغري

 ال  العوامل من وجدنا  األمريي شعر يف املوسيقي اجلان  تتبعنا ما إذا وهكذا
  .ومصداقية بدقة جتارب  نقل على ساعدت

 :الصور  :ثانيًا

 حال م  املتمكنة اللغة م  املتآنر الشعري اخللق من الشعرية الصور  تنب 
 الصور  يولد ذلك كل ،خارجية بيئية عوامل من بها حييط وما النفسية الشاعر
  .الشعرية

 والتماس والتجديد احلرية من عليا آفاق حنو الذهن تطلق)) الشعرية والصور 
.   ((االنطالق على حتريرها الفعلية للغة يسبق مل ال  امللكات استخدام يف القصوى املتعة

 طبيعة ويف القل  يف روحي تغيري إىل الوصول وهي عميمة مبهمة اخليال ويضطل 
 .0 اإلنسان

 جاءت وقد ،املميز  الشعرية بالصور الشعري  جتارب  تنضح األمريي والشاعر
 بني التناس  حتمل والضراء السراء حال يف واقع  عن املعرب  الشعرية الصور هذ 

 عن املعرب التناس  هذا تربن ألمثلة نعر  وسوف ،والباطين الماهري العنصرين
  .الشعرية الشاعر جتارب يؤطر الذي والقدر للقضاء اإلسالمي تصورال

 أخيها بقدوم أهلها فرحة من غارت ال  حفيدت  حال عن معربًا األمريي يقول
:والديها عند مقامها نامحها الذي



 األمريي الدين بهاء عمر شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق 

 رى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أم القجملة                                                     166

 وكدربوا  ..غالم ..بشرى أيا ..وليد
 

 تهليدددل املبددداهج أحلدددان ومدددانج 
 قبلدد  كددان مددا( آالء) أغفلددوا وقددد 

 
 وتدددليل ..وعددز عشددق هلددا سددواها 

 قلبهددا حيددرق احلقددد وكدداد فغددارت 
 

 أبابيددل طددري الطفددل أخاهددا كددأن 
 بهددا انطلقددوا الدد  الزغاريددد وأن 

 
 

 سددجيل الغدديظ مددن أحجددار، ملددرآ  
حامال جاء وقد ..(ببدو) :هلا وقالوا 

  
 

 ومتثيدل  ريداء  ..ترضدا  لكدي ، هدايا 
 غصة النف  ويف تقن  ومل ،فأغضت 

 
 قيددل يشددفها ومل ..قدداٌل جيدددها ملو 

 عقلدد  مكنددون أعمدداق يف وللطفددل 
 

 تنزيددل اخللددق فطددر  مددن حماكمددة 
 (أبابيل طري الطفل أخاها كأن) :التشبي  على املعتمد تصوير  يف الشاعرف 

 ،املتلقي من وقربها إدراكها بسرعة تتميز بصور يأتي( سجيل الغيظ من أحجار)و
 ال  الصور  باطن على مشاعر  يفتح املتلقي فإن لكذ وم  ،بالعنف ظاهرها ويتسم
 الفعل رد  الطفل على نثّرب ال جيعلنا الذي الفطري وذكائها ،الطفولة براء  تمهر

 بهذا فرحتنا التذه  الوقت ذات ويف ،اجلديد املولود قدوم بسب  بها مير ال  النفسية
  .سجيل من وحجار  أبابيل طريا كان الذي املولود

 وأمل غصة من رافق  ما م  مبتسما ظّل الشاعر عن  عرب الذي املبتسم درالق إن
 الذي العقل بها يسلم قاعد  على مستندا األبيات ختام جاء وقد( آالء) حفيدت  من

  .األبناء بني العدل وجوب يف احلنيف الشر  ل  ويندب ،والصغري الكبري ل  حيتكم

 تصوير  يف تفردًا حقق وقد ،فنيةال صور  يف واجلد  الثراء بني األمريي مج 
 الفجر مصورًا يقول ،هلل مناجات  يف املؤمن يعيشها ال  التعبدية الروحانية للحمات
 نف  ويصور ،مناجا  القل  خفق ويصور وشكوكها، النف  وساوس يبدد معراجًا
 3 :تسيحا الصدر
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 داجددددددى ظلمتدددددد  يف الليددددددل
 

 أفصددددح إشددددراق  يف والفجددددر 
 دامعراجددددد لأللبددددداب فكدددددان 

 
 األوضدددح السدددنا بهدددا أسدددرى 

 هاجدددددا عدددددابرا شدددددكا بددددددد 
 

 أصددددلح مبددددا الددددرأي وأصددددلح 
 منهاجددددا األبصددددار يف أشددددرق 

 
 تنضدددح إميانهدددا مدددن فدددالنف  

 نددددداجى خفقتددددد  يف والقلددددد  
 

 سدددددبح أنفاسددددد  يف والصددددددر 
 شعر  عدسة تلتقطها الوجدانية و اإلميانية للحمات تصوير  يف الشاعر رباعةف 

 ويف ،والصدور لألعجان تقفيت  يف الفنية مهارت  تربن األبيات سيقاومو ،ومهار  بدقة
 الفين القال  بني املوائمة إنها ،األعجان لقافية وتقييد  ،الصدور لقافية إطالق 

  .الشاعر يصورها ال  الشعورية والتجربة

 1 :قول  املتحركة احلية صور  ومن
 يشددددددددني للحيدددددددا  مدددددددا

 
 أدورا حتددددددددى إعصددددددددارها 

 وأمضددددددي بدددددددهاأكا وأنددددددا 
 

 طهددددددددورا فتنتهدددددددا عدددددددرب 
 والقدر القضاء لقدر  وجتسيد  ،احليا  هذ  يف جلهاد  الشاعر تصوير إن 

 يف الشاعر واقعية تمهر ،املعرب  الصور  بهذ ( أدورا حتى إعصارها يشدني) املاضيني
 ءالقضا هلذا تلقي  يف إجيابيت  الوقت ذات ويف ،قسوت  كانت مهما والقدر للقضاء تقبل 
 بالصور  السامية املعاني هذ  جيم  وهو ،كان مهما احملمود  بعاقبت  يشك ال حي 
  .(طهورًا) احلال جتسدها ال 

 وإعمال ،ذهن كّد املتلقي من حتتاج ال املأخذ قريبة الشعرية الصور  جاءت لقد
 م  متوافقة جاءت العك  على بل مجاليتها الشعرية التجربة تفقد مل ذلك وم  ،فكر

  .عن  عربت الذي والنفسي االنفعالي وقفامل
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  :مباشر نثري فكري وطر  حملقة شاعرية بني الشاعر أسلوب :ثالثًا

 واملسلم عامة اإلنسان حيا  يف مهم إمياني موضو  والقدر القضاء موضو 
 الذي الشعري الطر  على األمريي عند املوضو  هذا تناول يقتصر ومل ،خاصة

 يف املنب  اإلمياني شعر  يف مباشر  غري بطريقة املوضو  اهذ يف عقيدت  من  اتضحت
 - اهلل رمحها - والدت  وفا  بعد قال  الذي شعر  يف وكذلك ،اختالفها على دواوين 

 يف النثر من تقرتب فكرية بطريقة يتناول  جعل  مميزًا اهتمامًا املوضو  بهذا اهتم إن  بل
 ،املوضو  هذا يف وعقيدت  فكرت  حتمل يةنثر خواطر يف تناول  أن  كما ،قصائد  بعض
 :العنوان جعل وقد املوضو  هذا عن احلدي  يبسط (ونفحات صفحات) كتابة ففي

 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳچ  :تعاىل بقول  موضوع  وصدر (البشر وسعي القدر)

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ں ں

 16-1الليل چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 قال  ما الكتاب هذا يف ويذكر ،املوضو  هذا يف عقيدت  تبني اآليات هلذا ر واختيا
 مرسومة أصبحت املعاصر لإلنسان اليومي العمل مقررات أن من الناس بعض

 اليوم فيدري ،اآللي احلاس  ويوفرها بدقة وحصائلها نتائجها عليها ترتت  معلومة
 :36 بقول  مرجتاًل ذلك على األمريي عق  وقد، غدا يكس  ماذا

 غددددًا كسدددي مدددا أعلدددم ال أندددا
 

 أنتويددد  مدددا أعلمددد  مدددا كدددل 
 صددددادق بعددددزم األمددددر أبددددرم 

 
 فيددددد  أمضدددددي أن هلل ضدددددارعًا 

 هذا يف عقيدت  إيضا  أجل من (البشر وسعي القدر) :قصيدت  نمم أن  كما 
 نممت فقد ،البشر وسعي والقدر القضاء عن وأما)) :هلا تصدير  يف يقول املوضو 
 بوضو  تعرب ولكنها ،الشعر مجاليات إىل منها النثر لغة إىل أقرب علهال قصيد 
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 ،وتعاىل سبحان  اهلل خبطاب قصيدت  يبدأ وهو ،31((املوضو  يف عقيدتي عن وسهولة
 بأحوال عليم وهو ،والفاجر الرب رب وهو ،والشر اخلري يقدر الذي هو املقدر فاهلل

 ومنحها ،والفجور للهدى القابلية يهاف وأود  النفوس سوى الذي وهو ،كلها الربية
  .الصواب الطريق الختيار يرشدها الذي العقل

 العدددداملني رب ...الشددددر رب ...اخلددددري رب أنددددت
 الصددددداحلني ...األنقيددددداء... األتقيددددداء رب أندددددت
  الكدددددافرين ...اجملدددددرمني ...المددددداملني رب أندددددت
  أمجعدددددني  بالربايدددددا ...حمددددديط عددددداّلم أندددددت

  اجلددددنني قددددتخّل اخللددددق نفددددوس سددددويت أنددددت
  دفددددددني سدددددر  ...تقددددددى  و فجدددددور  قابليدددددات 
  ويدددددزين ليهددددددي للنددددداس العقدددددل ووهبدددددت

 الدددديمني أصددددحاب أفلددددح فقددددد ،نكددددى فالددددذي
 اخلدددددائبني يف قّدرتددددد  فقدددددد دّسدددددى والدددددذي

 

 األمة علماء إلي  ذه  وما ،اإلسالمي التصور م  تتفق هنا الشاعر أبياتإن 
 الشيخ يقول ،لذات  املرء اختيار قوف والشر اخلري لطريق البشرية النف  قابلية من

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ٹ چ   قول أمام ل  وقفة يف الشعراوي متولي حممد

 16-3 شم ال چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 تكون ألن صاحلة النف ))

 تتج  أن صاحل وأنت ،لالثنني األمر دام فما إذا ،هلل خملوقيتها هذ  ،وصاحلة فاجر 
 .36((املؤاخذ  وحمل احلساب حمل هو فهذا اجلهة هذ  إىل متيل نكفكو ،منهما لواحد 
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 للعبد إعانت  يف اهلل كرم مبينًا والقدر القضاء يف عقيدت  إيضا  الشاعر ويتاب 
 على اإلنسان إلعانة املرسلني يرسل فهو لذا ،لعبد  السوء رضا  وعدم اخلري على

  31 .الشر وترك اخلري طريق سلوك
 روالشدددددد اخلددددددري رب أنددددددت

 
 حدددددددني كدددددددل يف أجدددددددل 

 التبدددددداس احلددددددق يف لددددددي  
 

 املددددددددددددركني يقدددددددددددني يف 
 بالعدددددددل يددددددأمر مددددددن إن 

 
 يعدددددددني العددددددددل علدددددددى 

 املنكددددر عددددن ينهددددى والددددذي 
 

 مشددددددددني كددددددددل عددددددددن 
 السددددوء مددددن  يرضددددى لددددي  

 
 العابدددددددين ويرعددددددى عبددددددد 

 ودرب درب فهمدددددددددددددددددددا 
 

 للسدددددددددددالكني جعدددددددددددال 
 يددددددددددددعو اهلل وندددددددددددداء 

 
 املرسدددددددددددلني  بلسدددددددددددان 

 مسدددددددددددتقيم لصدددددددددددراط 
 

 أمددددددددني البددددددددون نددددددددري 
( واخلطيئة والضالل الشر إىل يدف  ما وهو) لإلنسان يعر  الذي الشر إن 

 إمنا ..وغلبة قهر تسليط اإلنسان على مسلطًا يكون أن من أضعف أن  اإلسالم يقرر
 ودون ،والشيطان اإلنسان بني املعركة يف يتمثل فهو .وابتالء امتحان تسليط هو

 ب  واالستعاذ  اهلل وذكر اإلميان من قوي حاجٌز عركةامل هذ  يف والغلبة الشيطان
 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌچ  33بكنف  واللياذ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 تصور  يف واألمريي 36-11 احلجر چۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 : 3القويم التصور هذا من ينطلق اإلسالمي
 عنددددددد  يصدددددددرف ولقدددددددد

 
 لعددددددني شدددددديطان الندددددداس 

 د يتبعددددددددددددد فالدددددددددددددذي 
 

 أفدددددددني نيدددددددغ يف يرديددددددد  
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 يلبددددددد  ينبدددددددذ  والدددددددذي
 

 حصدددددددددددني حصدددددددددددن يف 
 خنتددددددددددار أن اهلل وحيدددددددددد  

 
 الراشدددددددددددددددددددددددين درب 

 حتدددددددى، يطلقندددددددا ولقدددددددد 
 

 يددددددددين العددددددددل علدددددددى 
 منددددددد  لندددددددا واهلددددددددايات 

 
 معدددددددني الددددددددهر مددددددددى 

 بهددددا يكددددد   يهدددددى  فالددددذي 
 

 الفددددددددددددائزين يف تبدددددددددددد  
 عنهددددددا يعددددددر  والددددددذي 

 
 اهلدددددددددددالكني يف جدددددددددددائر 

 والثواب واخلري ،عداًل العصا  يلحق فالشر ،عاقبت  حيدد ناإلنسا سعي إن 
 :30 فضاًل احملسنني يلحق

 األبصدددددددددددار ذوي يدددددددددددا
 

 املعتددددددربين عددددددرب  هددددددذي 
 اإللدددددددزام عدددددددن اهلل ُندددددددز  

 
 املبددددددددددددددني بددددددددددددالنهج 

 ..اهلل قضدددددددداء ..اهلل قدددددددددر 
 

 اليقددددددددددددني احلدددددددددددق يف 
 إال لإلنسددددددددددان  لددددددددددي   

 
 دنيدددددا وديددددددن"  سدددددعى مدددددا 

   عددددددددال الشدددددددر فيحيدددددددق 
 

 القاسطيدددددددددددن بالعصدددددددددا  
 فضددددددال اخلددددددري وثددددددواب 

 
 احملسنددددددددددددني بالعبددددددددددداد 

 بددددددددداألحوال اهلل وحيددددددددديط 
 

 احلاسبدددددددددددددني خددددددددددددري 
 : 3 لعباد  الكفر يرضى ال فاهلل ،والسلبية اإلرجاء األمريي ويواج  

 حدددددددٌر العبدددددددد وسدددددددلوك
 

 رهدددددددني وهدددددددو مطلدددددددق 
 عليددددددد  حمصددددددديٌّ وهدددددددو 

 
 كددددددددددددداتبني بكدددددددددددددرام 
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 مدددددددبني فدددددددتٌح والرضدددددددا 
 جدددددرب فدددددال؛ القسدددددط إنددددد  

 
 مبصدددددددددرين يدددددددددا.. وال .. 

 عسدددددددى، ذكدددددددرى هدددددددذ  
 

 واملدددددددددددؤمنني تدددددددددددنفعين 
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 اجلملة معتمدًا تقريري بأسلوب والقدر القضاء يف عقيدت  األمريي نثر هكذاو
 من االقتباس وجاء ،األسلوبي بنائ  يف املؤكدات من أكثر وقد ،تعبري  يف اإلمسية
 األمريي وواج  ،قصيدت  يف وضّحها ال  اإلميانية للمعاني قويا معضدًا الكريم القرآن

 تأخذ وفاعلية عمل بال والقدر القضاء أمام استسالم فال ؛واإلرجاء التعطيل
 يف وعدل  اهلل ملشيئة فهم عن تنم اإلميانية وقفت  جاءت وقد ،املشروعة باألسباب

 يرضى ال فاهلل ،عمل  يتقن الذي احملسن ثواب ويف ،عمل  يف السلي العاصي عقاب
 احلسنة على جمزٌي وأن  ،احلق ونصر  واجلهاد اخلري يرضى بل املنكر وال الكفر لعباد 
 إجيابي دوٌر ول  ،األر  هذ  يف فمستخَل وأن  ،واجلزاء احلساب دار يف السيئة وعلى

  .القويم نهج  واتب  اهلل شر  اتب  ما إذا
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 اخلامتة

 :يلي فيما جنملها النتائج نم جمموعة إىل البح  توصل
 للخالق وتصور  املبد  بعقيد  األدب يتأثر إذ ،قويًا ارتباطًا والعقيد  األدب يرتبط -

 .واحليا  والكون
 حلقوا الذين الشعراء أبرن من شاعرًا األمريي الدين بهاء عمر الشاعر يعد -

 بإشراقات  ومسا ،وقتامت  الطني أسر من شعر  حترر فقد ،علوية آفاق إىل بشعرهم
 .وضيء ٍ سام أفق إىل اإلميانية

 شعر يف والقدر للقضاء اإلسالمي التصور آفاق على متأنية وقفة البح  وقف -
 ،والثبات والتوانن والواقعية باإلجيابية متسمًا التصور هذا جاء وقد ،األمريي
 للك والطمأنينة ،واالستسالم والتسليم ،والرضا التوحيد معاني ثنايا  يف وتشي 
 .والضراء السراء يف وقدر قضاء

 ال  الروحية واإلشراقات اللحمات تصوير يف جناح  تصوير  يف األمريي أثبت -
 .الروحية سبحات  يف املؤمن يعيشها
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 .واملوسيقا الصور  فتناول الشاعر؛

 .التفعيلة شعر انتشار م  ،الشعري بوح  يف اخلليل ورحب األمريي التزم -
 من الشاعر ذات تلتقطها حملقة شاعرية بني املوضو  هلذا الطر  أسلوب تراو  -

 فكريًا عرضًا املوضو  هلذا عرض  يأتي وأحيانًا ،حيات  يف بها مّر حياتي  مواقف
 هذا مثل نم أراد وقد ،الشعر رو  إىل من  النمم رو  إىل أقرب هو فلسفيًا
 .همةم عاملية رسالة وإيصال ،فكر  تبليغ الطر 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

 .3- / 6 ،هد 136 احلدي ، العصر يف اإلسالمية الدعو  شعراء وجرار، اجلد  انمر - 1

 -ط، ببريوت اإلسالمية البشائر دار، احلانية األبو  شاعر، األمريي ينالد بهاء عمر اهلامشي، -6
 .16 ص هد، 1360
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 يف األملاني القنصل وقرأ، األملان واألدباء الشعراء كبار تداول  حي  النسخ من مزيدًا وطل 
 صاح  إىل)) .عليها وكت  اإلهلي األملاني الشعر من خمتارات األمريي فأهدى الديوان حل 
 مشاعر عن املادي الزمن هذا يف يعرب أن استطا  الذي املؤمن اإلنسان إىل ،(اهلل م ) ديوان

 بشاعر األدباء لقب  وبعدها ((عامة إنسانية وبطريقة حملي، غري بأسلوب املؤمنة اإلنسانية
، هلل التجرد صدق إىل حباج  حنن :مقال  من، شقرون بن مصطفى بقلم، املؤمنة نسانيةاإل
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 .31  ص، الصحا  خمتار، الراني - 3
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 .36-11 ص ،هد1316، والسنة بالكتا ضوء يف والقدر القضاء، احملمود - 16

 .1 1 ص ،الصحا  خمتار، الراني - 11

 .6 1/  1، املنري املصبا ، الفيومي - 16

 .61 ص ،هد 131، إسالمية رؤية أدبية قضيا، بدر - 11
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 حتليل اخلطاب

 و تعليم اإلنشاء للناطقني بغري العربية

 

 البحث ملخص

تبيان منزلة حتليل اخلطاب وعلم النن    تعلنيم الل نة     ذا البحث إىليقصد ه
للناطقني ب ريها؛ وإمنا يكون ذلك بالنظر   حقل جديند   تعلنيم العربينة للنناطقني     

وحتقيًقنا لنذلك يعنتل البحنث بتوونيه وجنو        . ب ريها وهو تعليم الكتابة واإلنشنا  
األجنبينة مرزنزًا علنل الكتابنة      استثمار حتلينل اخلطناب   تعلنيم مانارال الل نال     

أما القسم الثناني ييقندو وحندط تطبيقينة   تعلنيم      . واإلنشا ، وهذا هو القسم األول
َصَدَر  اإلنشا  العربي للناطقني ب ري العربية، منبًاا علل األسس النظرية والتطبيقية اليت

 .عناا

 

 هن37/3/3313وُقبل للنشر                                         هن               7/7/3311ورد البحث   
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Discourse Analysis and Teaching Composition For None 
Native Speakers of Arabic 

 

ABSTRACT 
This paper aims at showing the importance of Discourse 

Analysis in teaching foreign languages, by shedding light on 
teaching foreign languages through writing and composition. The 
first part focuses on using writing and composition to teach foreign 
languages, while the second part provides a practical model for 
teaching Arabic 

 composition to non-native speakers of Arabic, highlighting 
the theoretical and applied principles upon which it is built. 
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 حتليل اخلطاب وتعليم الكتابة واإلنشاء: املبحث األول

 حتليل اخلطاب وتعليم اللغة األجنبية

اللسانيات النصية ومناهج حتليل اخلطاب املتعددط قفزاٍت نوعينًة     قد أحدثت
اللغننة ألبنااهننا وللننناطقني بغريهننا   السننيا  الغربنني  اللسننانيات التطبيقيننة وتعلننيم

إعنداد   :القفزات متثاًل ظاهًرا   عناصر عملية التعليم زلنها واألمريكي، ومتثلت تلك 
املعلم، و إعداد املتعلم، و بناء املنواد التعليمينة، و طنر  التندريس، و تعنديل طنر        

 .وبلفظ آخر أحدثت انقالباٍت واوحًة   أسس تعليم اللغة للناطقني بغريها. التقييم
اخلطناب بكنثري منل العلنوم علنل       وإمنا زانت هذ  االنقالبات بفضيلة تعنال  حتلينل  

 .تفاوت مشاربها
ومل تقتصر استفادط حتليل اخلطاب علنل علنم دندد؛ إذ وجند حتلينل اخلطناب       

 واللسانياتوالته   زم زبري مل العلوم املختلفة، زالفلسفة، واللسانيات االجتماعية، 
للسنانيات  وتأسيسًا علل ذلنك مل تندخر ا  . احلاسوبية، ودراسات علم اللغة اإلجنليزية

التطبيقية بعامة ودراسات اإلنشناء والتعنبري باللغنة األجنبينة جهنًدا   اسنتثمار هنذا        
يفي دراسنة متمينزط   . التعاُل    تكييف نظرياٍت وتطبيقاٍت   تعليم الكتابة واإلنشاء

سرًدا تارخيًيا لتحليل اخلطناب املكتنوب مننذ بنوازري  األوىل،      1"(زابالن وغراب)قدَّم 
علل وجو  تعاُل  حتليل اخلطناب بنالعلوم األخنرى وزيفينة انعكنا  ذلنك         دالَّْيل 

األسنَس الفكرينة لتحلينل اخلطناب     ( سيلفا وماتسودا)وقدم . تعليم الكتابة واإلنشاء
 . وزذا يعل غريهم.  ومدى انتفاع دراسات تعليم الكتابة واإلنشاء مل هذ  النظريات

يل اخلطاب لتعلنيم اللغنة تنطلن  منل     وميكل القول إن امليزاِت اليت يقدمها حتل
 :1طبيعة موووعه ومنهج املعاجلة؛ وبيان ذلك أنه
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يتخذ مادته مل وقااَع لغويٍة حقيقيٍة وواقعية جتري   سيا  عفوي طبيعني؛ يهنو    -1
يتعامل مع اللغة   سيا  االستعمال، وهو بذلك يقدم رؤية ديناميكية للغة وهي 

قل معاني املفردات مل معانيها املعجمية السازنة   حالة االستعمال؛ يرتا  مثاًل ين
 .إىل معانيها   اخلطاب إواية إىل وظاافها اخلطابية املختلفة

يتعامل مع النصوص اللغوية الواقعية زما هي دون تعديالت أو حتويرات خلدمنة   - 
األغراض التعليمية؛ إمنا يتعامل مع النصوص األصيلة زمنا يسنتعملها النناطقون    

أنَّ هذِ  النصوَص توير درجة عالية مل الواقعية والصد ، بعيدًا عل  والشك. بها
 التوجيهات الرتبوية اخلالصة القاصدط إىل حتقين  األهنداب بأقصنر الطنر ؛ يهنو     

 .تيسري النصوص واصطناعها وتكييفها بذلك يتجاوز

ال يفاول بني نّ  وآخر؛ يجميع النصوص صاحلة لالستثمار بدءًا مل اإلعنالن   -1
 .والطرية الساارط إىل أرقل النصوص العلمية وأعقدها التجاري

يؤطر لالستعمال اللغوي الواقعي مل حيث داولة التوصل إىل أبنينة وخصناا     -3
زربى للنصوص وأنواع التفاعل اللغوي اليومية؛ ييقدم للمنتعلمني إطنارًا نظرينًا    

ْل َثنمَّ بلنو    و ِم للتحليل النصي االستقبالي ليتوصل به إىل االقتدار علل اإلنتاج،
 .الكفاية اخلطابية: الغاية املنشودط

 . ال يفاول بني اللغة املنطوقة واملكتوبة   التحليل اللغوي و  االستثمار -5

 .يستنفد جانيب الشكل والوظيفة؛ يال ُيَغّلُب أحَدُهما علل اآلخر -1

وقد ظهر واوًحا أن عناصر اللغة ومهاراتها املختلفة قد استفادت بدرجات 
ة مل اللسانيات النصية وحتليل اخلطاب؛ يقد أيادت حبوث تعليم املفردات متفاوت

العناية  إياداٍت منهجيًة وتطبيقية ظاهرط مل حتليل اخلطاب، ومتثل ذلك   االنتقال مل
مبعنل املفردط يحسب إىل النظر   منزلتها   بنية اخلطاب مل حيث داللتها علل 
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ل بنية الن  ونوعه، والوظااف اليت تؤديها متاسك اخلطاب وانسجامه، وداللتها عل
وقد انعكست هذ  الرؤى النظرية   طر  . هذ  املفردات   بنية الن  وداللته العامة

تدريس املفردات؛ إذ مل يعد االعتماد علل قواام املفردات ثنااية اللغة ميثل الطريقة 
فردات   انسجام الرايسية   تعليم املفردات، وانتقلت الطر  إىل تلمس أثر امل

اخلطاب ومتاسكه، وصارت العالقات الداللية املختلفة عالمة علل بنية معلومات 
الن  أو بنيته الشكلية بعد أن زانت عالقاٍت دالليًة خالصًة ختدم توصيَل املعنل 

 . 3للمتعلم

مل حنو اجلملة إىل حنو الن ،  و  سيا  النحو والقواعد انتقلت العناية
حتليل اخلطاب الوقوب علل وظااِف الكلمات النحويِة   إطار وجتاوزت غايات 

اجلملة إىل زيفية إسهام القواعد النحوية   بناء الن  وانسجامه مل ناحية، وبيان 
إجناز وظااَف تداوليٍة علل التعيني؛ يليست غاية العناية بنحو الن  غايًة حنويًة شكليًة 

دلل علل متاسك بنية الن ، ووظيفة معنوية وإمنا جتاوزتها إىل وظيفة شكلية بنيوية ت
تشري إىل ترتيب معلومات الن ، ودلَّت البنية النحوية أحيانًا علل طريقة تقديم 

، وزل ذلك   إطار سيا  يتجاوز (إخل...ن  سردي أو وصفي)املعلومات   الن  
 .سيا  اجلملة إىل سيا  املقام واملقال

االت تطبي  اللسانيات النصية وحتليل ولعل الكتابة واإلنشاء تكون أظهر جم
وبيان ذلك أن دراسات الكتابة واإلنشاء   سيا  . اخلطاب علل اختالب يروعها

الكاتب، والن ، : مل زوايا  األربع( اإلنشااي)حتليل اخلطاب تناولت املنجز الكتابي 
والشك أن لكل عنصر مل هذ  العناصر نصيًبا وايًرا مل  .والقارئ، والسيا 

النفسية، : سات حتليل اخلطاب والكتابة   اجتاهات حتليل اخلطاب املختلفةدرا
 . 5واملعريية، واللسانية، والنقدية، واالجتماعية، واحلاسوبية
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 1اجتاهات حتليل اخلطاب   تعليم التعبري

ولعل استطالعًا متأنًيا للبحوث املنجزط   تعليم الكتابة واإلنشاء مل منظور 
 : 7ر أن هذ  البحوث تسري   االجتاهات الرايسية التاليةحتليل اخلطاب يظه

 1دراسات التماسك واالتسا  -1
  دراسات  لعل هذا النوع مل الدراسات يكون األزثر عدًدا وتنوًعا

عند ( التماسك واالنسجام)وتتخذ هذ  الدراسات مل مفهومي . الكتابة والتعبري
ويظهر أن . علل أحناء خمتلفة هاليداي ورقية حسل منطلًقا تأسيسًيا وتطبيقًيا

املشتغلني بتحليل اخلطاب التطبيقي وتعليم اللغات األجنبية مل يلتزموا الصورط 
اليت قدمها هاليداي ورقية حسل عندما رغبوا   استثمار هذ  املفاهيم   تعليم 
اللغة األجنبية؛ يقد حدد بعضهم تعريفات إجرااية واوحة تكون أسهل تعليمًا 

 .وسع بعضهم   هذيل املفهومني ليكونا أقبل للتطبي  وأْطَوَعوتعلًما، و
وميكل التعميم بالقول إن األسئلة اليت زان يطرحها دللو اخلطاب 
ومعلمو اللغات األجنبية حول جدوى استثمار التماسك واالتسا    تعليم 
اللغات األجنبية متثل أهم اجتاهات هذيل املفهومني، ولعل أهم هذ  األسئلة 

 :كونت
 مباشًرا؟ النصي للطلبة األجانب تعليًما نظرًياهل ميكل تعليم التماسك واالتسا   -
 ما مدى اجلدوى اليت حيصلها املتعلمون مل تعلم التماسك واالتسا  نظرًيا؟ -
 ما مدى إسهام تعليم التماسك واالتسا    حتسني إنشاء الطلبة األجانب؟ -
 نصوًصا متماسكة؟هل ميكل تعليم الطلبة أن يكتبوا  -
مدى جدوى اختاذ التماسك معياًرا للحكم علل جودط الكتابة باللغة  ما -

 األجنبية؟
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حبًثا )تقودنا إىل اجتاهات تعليم الكتابة لألجانب  هذ  األسئلة وغريها زثري
انطالًقا مل مفهومي التماسك واالتسا ، ومل أهم هذ  االجتاهات منا  ( وتعليًما

 : يلي
؛ وخالصة ذلك أن عددًا مل  ك تعليًما مباشًرا للمتعلمنيتعليم التماس -

مفهومي التماسك  معلمي اللغات األجنبية يرون ورورط تعليم الطلبة
تعليًما واعًيا لتكون أدواته حاورط   زتاباتهم، ويتمثلوها عل  واالتسا 

ويصدر هؤالء عل اجتا  عام   حتليل اخلطاب يرى ورورط . قصد ودراية
عكس دعاط املنهج التواصلي الذيل يدعون إىل تعليم ( عل اللغة)بة تعليم الطل

زما يدايع هؤالء عل رأيهم بالقول إن تقديم هذ  . اللغة تعليمًا ال واعًيا
 املعرية النظرية املباشرط يهيئ للطلبة أدواٍت منهجيًة واوحة   تقييم زتاباتهم

نمية مهاراتهم   تطوير تقييمًا دقيًقا وي  معايري واوحة، زما يساعدهم   ت
وقد انتهل بعض الباحثني إىل استفتاء الطلبة   . الكتابة وتصويب أخطااها

رأيهم حول جدوى معريتهم بآليات التماسك وانعكا  ذلك   زتاباتهم، 
 .ومدى إسهامها   تطوير آليات املراجعة والتحرير

 :أساسني نظريني مهمني يستند إىل وظاهر أن هذا االجتا 
أصالة النصوص التعليمية املقدَّمة للمتعلمني؛ ذلك أن حتليل اخلطاب : ولاأل

يرزز علل أن تكون املواد التعليمية املقدمة للمتعلمني أصيلة؛ أي أنها موادُّ 
حقيقية ُأْنِتجت لتحقي  أغراض تواصلية واقعية، وأنها مل ُتْصَنع لغايات 

 .تعليمية؛ إذ هي مل تتعرض للتعديل والتكييف
اإلميان بفكرط أن مدى التعرُّض للغة األجنبية يؤثر تأثرًيا نوعًيا   : ثانيال

يزداد استدخال  زفايات املتعلم اللغوية والتواصلية؛ يالتناسب بينهما طرديٌّ؛



  طقني بغري العربيةحتليل اخلطاب و تعليم اإلنشاء للنا 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          3 1

املتعلم األجنيب األعراَب النصيَة واخلطابية باللغة األجنبية بزيادط مدى تعروه 
 .ألنواع خمتلفة مل النصوص

، وهذا االجتا  قريب مل حتليل 11سك النصوص وانسجامهايح  متا -
األخطاء وإن زان يتجاوز    مدى تعقيد آليات يح  التماسك النصي، 
وزثرًيا ما زانت دراسات هذا االجتا  تنتهي إىل ربطه مبدى جودط الكتابة 
وإحكامها؛ يكلما زان الن  متماسًكا   شكله دكًما   مضمونه وبنيته 

 .ن أجوَد وأَدلَّ علل زفاية املتعلم اإلنشاايةالداخلية زا

اختاذ التماسك واالنسجام معياريل   املفاولة بني عينات متفاوتة مل الطلبة،  -
 .وربط ذلك بأساليب الكتابة اليت متارسها زل جمموعة مل اجملموعات املقارنة

 يوظفها الطلبة   تقييم مدى متاسك نصوصهم تطوير معايري تقييم ذاتي -
 .واقرتابها مل النصوص األصيلة

 (بنيته اخلارجية)دراسات أشكال اخلطاب  - 
اخلصاا  الشكلية للخطناب النيت    ويعتل هذا النوع مل الدراسات باستثمار

 متثل أعراًيا خطابية مستقرط تدل داللة واوحة علنل ننوع اخلطناب وشنكله،    
ملينة   املختنرب،   يالرسالة تفرت  عل املقالة، واملقالة تفرت  عل تقرير جتربة ع

وأغلب عناية هذا االجتا  . إخل...والتعلي  الرياوي خيتلف عل إعالن جتاري
منصرية إىل الرتزينز علنل شنكل اخلطناب وخصااصنه التداولينة وأغراونه        
التواصلية املختلفة، وأمسل غاياته التطبيقينة أن ينشنئ املنتعلم غنري النناط       

تقاليد اخلطاب املقصود؛ ينذذا زنان   باللغة نًصا سليمًا يراعي أعراب الكتابة و
اخلطاب املراد تعليمه خطاًبا تراسلًيا ودًيا لزم الطالب أن يراعي طبيعة عالقة 
املرسل باملستقبل، وأن يدلل علنل ذلنك داللنة صنرحية باسنتخدام ايتتاحينة       
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مالامة، ومفردات تشي بطبيعة العالقة اليت تربطنه باملرَسنلإ إلينه، إوناية إىل     
 .اسلية األخرىالتقاليد الرت

 دراسات النوع النصّي -1
البنية )ويقوم هذا االجتا  علل دراسة أنواع النصوص مل ناحيتني

 (:الداخلية

اخلطاب والطريقة اليت / طبيعة األسلوب الذي تعاجل به موووعات الن  -
الكتابة السردية، والوصفية، : تقدم بها املعلومات   الن ، وهي تشمل

 .واإلقناعية، والتمثيلية، واملقارنة واجلدلية، والتقريرية،
نتيجة، -سبب: تضم، مثاًل بنية املوووعات وطريقة تعالقها الداخلية، وهي -

 . إخل....حل -مشكلة
الكتابة مل هذ  الزاوية إىل تقديم  وقد انصريت أزثر أحباث ودراسات

 اسرتاتيجيات وطر  تدريس تعني املتعلمني علل إنتاج نصوص علل وي 
سبياًل  (القراءط مل أجل الكتابة)وصة، ويتخذ أزثرها أسلوب شروط خمص

مباشًرا إىل تطوير زفايات الكتابة وإنشاء النصوص؛ حيث يقدم للمتعلم ن  مل 
نوع خطابي ما، حيلله املدر  ويكشف عل بنيته املقصودط شكاًل ومضمونًا 

 . علل منواهلالتكون مألوية للمتعلم، لينطل  منها بعد ذلك حملازاتها والنَّْس إ 
 Genre- Based Approaches 11 بناء مناهج قوامها نوع الن  -3

التطبيقي إمنا ميثل حصيلة اجتاهات / إن هذا امُلْنَجَز الرتبوي ميكل القول
ويبدو  .املقررات التعليمية/ حتليل اخلطاب املختلفة وتفاعلها مًعا لبناء املناهج
ذا االجتا  التطبيقي؛ ذلك أنه مل الصعوبة مبكان الوصول إىل تعريف ددد هل

علل أنه . يتداخل تداخاًل عضوًيا مع مناهج حتليل اخلطاب بل إنه جزء منها
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علل أيهام خمتلفة للنوع النصّي مل حيث بنيته  ميكل القول إن هذ  املناهج تقوم
" مفاد   ينطوي علل توسيع الشكلية أو املعريية أو التواصلية، ولكل تعريفه العام

هو استعمال اللغة ألغراض وظيفية   سياقات ثقاية اللغة  النصي أن النوع
 . املتحدثون االستعماالت مع اجملتمع الكالمي الذي ينتمي إليه واجملتمع، والتفاعل بهذ 
تصدر   إنتاجها املواَد التعليميَة عل  إن نظرية النوع النصي وميكل القول

 : 1الرؤى التالية
ي ال معاني مجله منفردط، والعناية باخلصاا  الرتزيز علل معنل الن  الكل -1

 .الشكلية لكل نوع نصي

الرتزيز علل اهلدب؛ ومفاد ذلك أن استعمال اللغة إمنا هو استعمال موجَّه  - 
 .االجتماعي   التواصل والتفاعلإلجناز غايات وأهداب متثِّل وظااف دددط 

لبنل النحوية املختلفة الرتزيز علل املعنل واالختيار؛ زيفية انتقاء املفردات وا -1
لتخدم نوع الن  املنوّي إجناز ، وزيف تسهم هذ  البنل   حتديد بنية 

 .املعلومات وزيفية تقدميها   الن 

أن اللغة دكومة بسياقها الثقا  واالجتماعي؛ ذلك أن اختالب اهلدب  
االجتماعي والسيا  االجتماعي يتحكمان بنوع الن  املستعمل؛ واملقصود 

طبيعة العالقة بني املشرتزني   اخلطاب، والوظيفة اليت استعملت  : بالسيا
 .اللغة إلجنازها، وطبيعة اخلطاب مكتوًبا أو منطوًقا

أن اللغة ليست دايدط و إمنا حتمل قيًما ثقايية واجتماعية وسياسية متثِّل  -5
 .اجملتمع الناط  بها خري متثيل

ل املبادئ الرايسة   عملية الكتابة أن حتليل اخلطاب قد ثبَّت عدًدا م واخلالصة
 :وتعليمها للناطقني بغريها، ولعل مل أهم هذ  املبادئ
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إمنا هي عملية تفاعلية ال ُتْنَجُز إال بتفاعل الكاتب والن   أن عملية الكتابة -1
 . والقارئ

 .أن هذا التفاعل دكوم ومضبوط بضوابَط ثقايية واجتماعية ومعريية دددط - 

تواصلية تقصد إىل حتقي  غرض تواصلي معني؛ زاإلقناع، أو  أن الكتابة عملية  -1
 .إخل.....املقارنة، أو الَعْرض، أو اإلعالن

أن الكتابة ليست عملية ابتكارية يقط؛ ياملتعلم عندما يكتب ال يأتي بكل ما هو   -3
جديد؛ وإمنا هي عمليٌة تتفاعل ييها املعريُة القدمية مع املعرية اجلديدط إلنتاج ن  

 .11يتقيد بأعراب اخلطاب املطلوب، وأعراب اجملتمع اخلطابيجديد 

أن الكتابة ليست عماًل يردًيا خالصًا؛ إمنا هي حدث اجتماعي يقتضي استكمال  -5
املرسل، واملستقبل، وقناط التواصل، وتفكيك : عناصر احلدث التواصلي زلها

 .إخل...جتماعًياالرسالة لغوًيا وثقايًيا وا

 تواصليمنظور : تعليم الكتابة

ليس مثة حاجة تفصيلية للحديث عل مفهوم الكفاية التواصلية؛ ذلك أنها 
ومل تبعه مل اللسانيني واللسانيني التطبيقيني؛ يقد " دل هاميز" باملكان املعلوم مل زتب 

علل إهمال  ُعدَّ هذا املفهوم مفهوًما ثورًيا   اللسانيات االجتماعية عندما استدرك به
ولعل هذا املصطله يكون . ي العناية باجلانب االجتماعي للغةالتحويلية وتشومسك

استخداًما   دراسات تعليم اللغات األجنبية؛ إذ صار  أزثر مصطلحات اللسانيات
وبناء مناهجها وموادها التعليمية، وزيفية تقييمها، وإعداد  ،أساًسا   طر  تعليمها

 .املعلمني ويقًا هلا
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أن نتناول تعليم الكتابة باللغة الثانية مل منظور ويعنينا هنا علل وجه التحديد 
تواصلي؛ قاصديل إىل تعرُّب منزلة الكتابة   تعليم اللغة تواصلًيا، ومعرية زيفية 

 .إنشاء تداريب تواصلية

لقد صار عرًيا مستقًرا لدى الباحثني، علل وجه التقريب، أن مييزوا أربع 
وسنختار هنا . بعضهم تفصياًل وتفريًعا زفايات يرعية للكفاية التواصلية، وقد يزيد

منوذًجا مقرتحًا جملموعة مل الباحثني، وتقوم ييه الكفاية التواصلية علل مخسة عناصر 
 :، مبينًا منزلة الكتابة مل هذا النموذج13ميثلها الشكل التالي

 
يتألف النموذج الساب ، زما ترى، مل مخس زفايات يرعية؛ إذ أواب 

ويظهر الشكل أن الكتابة حتتل موقع القلب مل ". ر الثقايية الكفاية" الباحثون 
النموذج؛ وإمنا زان ذلك ألن إنتاج أي خطاب مكتوب إمنا ميثل متظهًرا حقيقًيا 

 :وييما يلي توويه لكيفية حتليل الكتابة مل املنظور التواصلي. للكفايات األخرى
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 الكفاية اخلطابية (Discourse Competence) 

ة اخلطابيننة بذجننناز ننن  متماسننك لغوًيننا، ومالاننم للغننرض  الكفاينن تعننتل
: ويقع حتتها. اخلطابي املطلوب/ التواصلي، ومبّل علل وي  أعراب النوع النصي

انسجام الن  ومتاسكه معنوًينا ومنطقًينا ومعلوماتًينا، والتزامنه بالبنينة الشنكلية       
معنني  ، لتحقين  غنرض تواصنلي    (إخل...رسالة، مقالة وصنفية )للن  املطلوب 

 .إخل...زالوصف أو اإلقناع أو العرض أو الريض
وظاهر أن إجناز أي ن  مكتوب ينبغي أن يلتزم هذ  القواعد؛ إذ ينبغي أن 
يستعمل املفرداِت الدالَة علل جنس املخاطب، وعالقته به، ومراعاط بناء الن  

 .املطلوب
 اللسانية/ الكفاية اللغوية (Linguistic Competence) 

: امتالك العناصر اللغوية الشكلية اليت تتألف منها اللغةويقصد بها 
والشك أن . املفردات، والصرب، والنحو، والرتازيب، والداللة، والرسم واهلجاء

الكتابة إمنا متثل حصيلة تفاعل هذ  العناصر؛ إذ ينبغي اختيار املفردات املناسبة 
غة املتعلمة، والتزام للموووع، والكتابة علل وي  أعراب النحو والرتزيب   الل

 . أعراب رسم اللغة املتعلمة
ومتثل الكفاية اللغوية الوسيط اللغوي الذي ينقل عملية التواصل الصحيه؛ 
يذن زانت عناصر الكفاية اللسانية متحققة قطع املتعلم مساية مهمة   سبيل 

 .خطاب مكتوب ومنسجم لغوًيا إنتاج
  الكفاية التداولية (Pragmatic Competence) 

ويظهر . وتعتل بتأثري الكالم منطوًقا أو مكتوًبا   إجناز األيعال التواصلية
اخلطاب  أن أزثر عمل الكفاية التداولية   اللغة املنطوقة، ولكنها تظهر  
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طريقة إخراج الن  وتصميمه، وعالمات : املكتوب علل هيئات متعددط، منها
ويقع . اختيار األيعال، والظروب: ومنها عناصر حنوية. الرتقيم، وتفقري الن 

ومل ذلك أيًضا الفضاء اجلغرا  الذي يووع ييه الن ؛ ذلك أن املكان الذي 
 .يظهر ييه الن  قد يؤدي إىل تأويالت خمتلفة هلذا الن 

 (التثاقفية) الكفاية عرب الثقايية Intercultural Competence 

املتعلمة، وإمنا يكون  وتعتل بكيفية إنتاج ن  دكوم بقواعد ثقاية اللغة
  تلك الثقاية، وزيفية " ما ينبغي ِيْعُله، وما ينبغي َتَجنُُّبه" ذلك بوعي املتعلم 

استعمال اللغة املكتوبة استعمااًل دااًل علل مَتثُّلإ هذا القواعد واألعراب 
القواعد اللغوية الشكلية الدالة علل أساليب  االجتماعية، ومل ذلك مثاًل مراعاط

 .دب   تلك اللغةالتأ
  (اإلسرتاتيجية)الكفاية التدبريية (Strategic Competence) 

وتعتل باإلجراءات والعمليات العقلية واملعريية اليت يستعملها املتعلم جلعل 
ولعلَّ أزثَر حاجة . تعلمه أجدى وأْيَعَل، وجلعل تعلمه عماًل منهجًيا ُمَنظَّمًا

؛ إذ "تعثُّر التواصل"  معاجلة    أنها أداط ياعلة املتعلمني للكفاية التدبريية تتمثل
 .غري الناطقني باللغة يستعمل املتعلم حياًل وطرًقا الستئناب التواصل السليم مع
 :وتتجلل الكفاية اإلسرتاتيجية   الكتابة   أمثلة زثريط منها

م مراجعة قواام التحرير اللغوي، وقواا: اعتماد املتعلِّم قوااَم التقييم الذاتي -
 .إخل.....املسوَّدط

  الكتابة؛ وذلك بتجنب الكلمات (" االجتناب/ التَّحاشي" اللجوء إىل إسرتاتيجية  -
اليت يشك   قدرته علل زتابتها زتابة صحيحة؛ يقد يتجنب املتعلم زلمات حتتوي 
همزط   العربية؛ ألنه خيشل مل اخلطأ   زتابتها ييبحث عل مرادب هلا خيلو مل 

 .ُينبئ؛ هرًبا مل اهلمزط" بداًل مل " ُيْبِلُغ / ُيْخِبُر" ييكتب  مزط،اهل
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املهاّم الكتابية اجلزاية للتدرب علل التوسُّع   الكتابة وبناء ن  منسجم  استثمار -
 . إخل......إعادط الصياغة، والتلخي ، واستبدال مجل بأخرى: ومتس ، مل ذلك

الكفايات وتضايرها؛ إذ ال غنل إلحداها عل  وال َيْخَفَيلَّ علل أحد تعاُلُ  هذ 
األخريات؛ وإمنا تعمل زلها   صعيد واحد منسجم متكامل، وأما التقسيم يلغايات 

 .التوويه والتعليم ال غري
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 املبحث الثاني

 تعليم اإلنشاء بالعربية للناطقني بغريها

 أسس بناء الوحدط

قوم عليها بناء هذ  الوحدط، حريٌّ بي هنا أن أشري إىل األسس املنهجية اليت ي
وتتمثل هذ  . واألسس اليت تقوم عليها طريقة تنفيذها وتطبيقها   غرية الصف

 :األسس ييما يلي
    ٍ حتليل اخلطاب مبعانيه املختلفة؛ وأقصد بذلك أن تعليم الكتابة سريزز علل ننوا

 ، خمتلفة مل علم حتليل اخلطاب مبا يستنفد مجينع عناصنر النن  املطلنوب إجنناز     
 :وبيان ذلك أن نعتل بِن

شكل اخلطاب وبنيته اخلارجية مل حيث هو نوع نصّي متميز بنيوًيا وشكلًيا؛  -1
 .إخل......زأْن يكون رسالًة أو مقالًة أو قصًة

يقد يكون نصًّا سرديًّا أو وصفيًّا أو إقناعًيا  ؛أسلوب اخلطاب وزيفية بنااه  - 
 .إخل....أو

تقديم املعلومات داخل الن ؛ يقد يكون  بنية اخلطاب الداخلية؛ أي زيفية -1
 .إخل...نصًّا قااًما علل مشكلة وحلها، أو يكون متضمًنا سبًبا ونتيجًة

أدوات انسجام اخلطاب واتساقه مل حيث هو ن  ناجز ومتماسك     -3
 .شكله ومضمونه، والرتزيز علل زيفية حتق  هذا االنسجام واالتسا 

 يكنون النن  املقنروء مقدمنة ومفتاًحنا       أْن ويعنل هنذا  . القراءط مل أجل الكتابة
أساسًيا إلجناز املهمات اإلنشااية والكتابية املختلفنة؛ ييكنون علنل املنتعلم إجنناز      

ويفرض علينا هذا األسنلوب انتقناًء دقيًقنا للنصنوص     . االستجابة املناسبة للن 
 .اخلادمة للمهارات الكتابية املختلفة
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 :تعليم الكتابة مظهريل رايسني  " ةالقراءط مل أجل الكتاب" ويتخذ منهج 
ليقّلد  ( إخل...رسالًة، قصًة)أوهلما أن خيتار املعلم نوعًا خطابيًا دددًا 

املتعلمون وينسقوا علل َنَسِقِه، وتكون غاية الرتزيز هنا علل التمكل مل دازاط 
لغوية بنية الن  املقروء الشكلية أزثر مل العناية ببنيته املعلوماتية أو بنيته ال

 .وهذا األسلوب أصله للطلبة املبتداني. الداخلية
وثانيهما يتمثل   اختاذ الن  املقنروء دفنًزا لالسنتجابة لبنيتنه املعلوماتينة      
واملنطقية، وشكله اخلطابي الداخلي؛ إذ يتخذ املعلم مل هذا الن  أداط يبل عليها 

 والشننك أن هننذا. إخل...املتعلمننون نصوصننهم تأيينندًا أو معاروننًة أو مقارنننةً 
وهنذا هنو   . األسلوب أنفع وأجدى وأنسنب للمنتعلمني املتوسنطني واملتقندمني    

 .األسلوب املتبع   هذ  الوحدط

 أي أن طريقة التدريس املتبعة ستكون قاامة علنل مننهج املعاجلنة؛    . منهج املعاجلة
از وهو املنهج القاام علل خطوات إجرااية دددط يتفاعل ييها املعلم و الطلبة إلجن

 .املهمات الكتابية املطلوبة

 واملقصود منل ذلنك أنَّ املهنامَّ الكتابينة املطلنوب منل املنتعلم        . الكتابة التواصلية
تقصد إىل حتقي  أهداب تواصلية حقيقية قد َتْعرإُض للمتعّلم   حياته  إجنازها إمنا

 .اليومية عندما ميار  اللغة األجنبية

 بنية الوحدط التعليمية
 األهداب، ومعنايري الكفاينة الكتابينة واإلنشنااية، ومعنايري      : ندط للتعلماملواد املسا

 .التقييم الذاتي، واجلدول الزمل
 اللغنة  " املفردات اجلديدط، واستعماالت سياقية خمتارط، والنن    :الدر  التطبيقي

 .، وَذْيٌل علل التطبي 11-1: ، والتطبيقات"العربية   أمريكا
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 املواد املساندط للتعلم

مواد تربوية وإرشادية  أن متعلم اللغة األجنبية ومعلمها دتاجان إىل سبأح
األهداب، ومعايري : مساندط للمواد التعليمية، وتتألف هذ  املواد مل ثالثة أنواع هي

وُزّلي يقنٌي أّن هذ  املوادَّ املساندط . ومعايري التقييم الذاتي الكفاية الكتابية واإلنشااية،
 .الغايات املطلوبة علل حنو علمي قاصد ومنظم حتقي  ستختصر الطري  حنو

 حتديد األهداب -1

إن أهم عناصر ختطيط املعلم لدر  الكتابة واإلنشاء حتديد أهداب زل در ، 
وبناًء علل هذا التحديد ينتقي املعلم الن  الذي خيدم أهدايه؛ إْن مل يكل مثَة زتاٌب 

ويذهب زثري مل اللسانيني . دط مل األولومنهاٌج ددد يستند إىل معايري وزفايات دد
التطبيقيني إىل ورورط أن يكون املتعلم علل دراية باألهداب اليت جيب عليه حتقيقها؛ 

 . 15إذ يرون أنَّ ذلك يقصِّر الطري  حنو التعلم، وجيعله عماًل واعًيا

 :يقصد هذا التطبي  إىل أن يصل باملتعلم إىل حتقي  عدد مل األهداب، منها

 :هداب العامةاأل -أ
 .أن يتعرب مفردات جديدط واستخداماتها السياقية املختلفة -
 .أن يتعرب املفردات الرايسية وزيفية إسهامها   بناء الن ، وحتديد بنيته الداخلية -
 .أن يستعمل ترازيب لغويًة دددط لربط النصوص وإحكام بنااها -
 .وي  غروه وبنيتهالعربي علل  أن يتمثَّل األعراب الكتابية للن  -

  أهداب الكتابة واإلنشاء -ب
 .أن يقسِّم الن  شكلًيا إىل يقرات مميزط تدل زل واحدط علل يكرط معينة
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 .مل زل يقرط أن يستخل  الفكرط الرايسة -
 أن حيدد اجلمل والرتازيب احملورية   زل يقرط -
 (.مجلة املوووع)
ط تصله أن تكون تلخيًصا دااًل أن حيول جممل األيكار الرايسة إىل يقرط واحد -

 .للن 
 .أن يكتب نصًّا يصف تعليم اللغة العربية   بلد  -
أن يكتب نصًّا يقارن ييه أهداب تعلم اللغة العربية   أمريكا بأهداب تعلمها    -

 .بلد 
أن يكتب نصًّا يقارن ييه جتربتيه   تعلم اللغة العربية   بلد  و  بلد عربي آخر،  -

 .بتيه   بلديل عربينيجتر أو
أن يكتب رسالًة يقنع بها صديًقا أو قريًبا له بتعلم اللغة العربية، مرزِّزًا علل جوانب  -

 .إقناعية دددط
أن يكتب تقريًرا رمسًيا لرايس قسمه يقيِّم ييه جتربته   تعلم اللغة العربية    -

 .األردن، منتهًيا إىل توصية دددط
 .تًا وجاذًبا لتعلم اللغة العربية، بلغة صحايية جاذبةأن يكتب إعالنًا الي -
االقرتاض اللغوي،  :أن يكتب مقالًة علمية تتناول أحد موووعات الن ، مثل -

 .وتأثري اللغات الواحدط   األخرى
أسلوب الكاتب، : تتناول"اللغة العربية   أمريكا" أن يكتب مقالًة نقدية للن  املقدَّم  -

 . ، وطبيعة القضايا اليت طرحها   الن ولغته، وبناء الن
أن يستعمل،   التطبيقات السابقة زلها، أدوات اتسا  الن  وانسجامه إلجناز  -

 .ن  مرتابط علل وي  بناء الن  العربّي
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 11الكفاية الكتابية واإلنشااية - 

/ ويقصد بها املهارات واملعلومات واملعارب اليت ينبغي أن ينتهي الكتاب
والشك أن تزويد الطلبة مبعايري الكفاية اإلنشااية املطلوبة منهم . إجنازها الفصل إىل

سيجعلهم يتعلمون تعلًما واعًيا مقصوًدا يتجه مباشرط إىل األهداب والكفايات 
املرسومة مل األول، بل إنه يتجاوز ذلك إىل متكني الطالب مل تقييم أداء املعلم ومدى 

كنه زذلك مل تقييم املادط التعليمية ومدى توجهه حنو حتقي  هذ  الكفايات، ومي
خدمتها إلجناز الكفايات واألهداب املقررط، وأخرًيا يذنها تهيئ للمتعلم يرصة لتقييم 

  .زفاياته تقييمًا ذاتًيا، ومتابعة سري تعلمه علل حنو منتظم

 معايري التقييم الذاتي -1

ون أداط تقييمية يستعني أعدها املعلم أو مؤلِّف الكتاب التعليمي لتك وهي قواام
وقد تتعدد هذ  القواام . بها الطالب لقيا  زفايته اإلنشااية والكتابية باللغة األجنبية

 قواام التحرير اللغوي، وقواام: قواام تقيس زفاياٍت يرعيًة خمتلفة، ومنها لتشمل
 .إخل... يح  اتسا  اخلطاب وانسجامه، وقواام خصاا  زل نوع خطابي

هذ  القواام تنتمي إىل منهج املعاجلة   إجناز مهارط الكتابة،  ومعلوم أن مثل
وهي ترزز التعلم علل الطالب؛ ييكون قارًاا للن ، ومنتًجا له، ومدقًقا   الوقت 

ُتْسَتْعَمَل  التعاون الصفي عماًل مثمًرا؛ ذلك أن هذ  القواام تصله أنزما جتعل مل . نفسه
 .وتطويرها علمون زتابات زمالاهم، ويسهمون   تقييمهاحني يقرأ املت" تقييم األقران"   
 اجلدول الزمل -3

. ساعة تعليمية 11-5 ُيقدَّر أْن ُتْنَجَز هذ  التطبيقات   يرتط زمنية ترتاوٍ بني 
وقد تتجاوز ذلك اعتماًدا علل أعداد الطلبة   الصف؛ يهذا الوقت املقدَّر يصد  

 .طلبة يقط 11-1علل صف يرتاوٍ عدد طلبته بني 
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 الفئة املستهدية

األعلل واملستوى املتقدم  يستهدب هذا النموذج التطبيقي املستوى املتوسط
ويًقا ملا يرا  املعلم مل زفايات طلبته؛ يالكفايات الكتابية واإلنشااية اليت يروم تعليمها 

 ومهارات معينة   اللغة العربية تتطلب خربًط ومعارب أساسية والتدريب عليها
 .كل أن تتواير للمتعلم املبتدئميال

 الدر  التطبيقي

 قراءط التلخي : التطبي  األول

بني أيدي الطالب قبل يوم واحٍد علل األقل لقراءته علل  يضع املعلم الن 
و  بداية . مهل ودون وغط الوقت الصفي، هذا إن مل يكل مثة زتاب لتعليم الكتابة

الن  قراءط صامتة لتحقي  هديني أساسيني احلصة املقررط يطلب إىل التالميذ قراءط 
 :هما

 .تقسيم الن  شكلًيا إىل يقرات مميزط تدل زل واحدط علل يكرط معينة -1

 .مل زل يقرط استخالص الفكرط الرايسة - 

وقد يكون مفيًدا جًدا أن يطلب إىل املتعلمني حتديد اجلمل اليت تصله أن تكون 
وبعد االنتهاء مل القراءط يستمع .  مجَل املوووع   زل وحدط مل وحدات الن

املعلم إىل مواوع حتديد الفقرات ويًقا لأليكار الرايسية شفوًيا، وصواًل إىل حتديد هذ  
وإذا زان ممكًنا عرض الن  حاسوبًيا زان ذلك أسهل علل الطلبة وأيضل . املواوع

يقرأ  إىل زل واحد منهم أن يذذا انتهل الطلبة مل ذلك طلب. توصياًل للمعلومة
 .األيكار اليت حددها ويًقا لتقسيمه الن  إىل وحدات معنوية
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 :اْلُمْفَردات

 .أْن َيْتُرَك اإلإْنساُن َبَلَدُ  اأَلْصِليَّ ِلَيعيَش   َبَلٍد آَخَر :اْلهإْجَرط

 .(الشَّْمس ُشرو )َمْطَلُع الشَّْمس ْطَلُع اْلَقْرن، ، َمَمْطَلُع اأُلْسبوعِبداَية؛ َمْطَلُع اْلعام، : َمْطَلع

 .إإْعالًنا، ِبداَيًة :إإيذاًنا

 .َتَغيُُّر الظُّروِب السِّياِسيَِّة َأوإ االْجِتماِعيَِّة َأوإ االْقِتصاِديَّة :اْلُمَتَغيِّرات

 .َمْوِوَع اْهِتمام: َمَحلَّ ِعناَية

 .ْأْعلل الَشيء وَأْيَضُلُه :ِقمَّة

 .داِيع: اْلُمْفَرد. َأْهداب، َأْغراض :عَدواِي

 .الشُّعوُر ِباالتِّصالإ النَّْفِسيِّ ِباْلَوَطلإ َأوإ الدِّيلإ َأوإ اْلَجماَعِة :ااِلْنِتماء

 .َتْنَتِشُر، َتْكُثُر :َتسوُد

 .إإْرساُل الطََّلَبِة خارإَج اْلِبالِد ِلَيَتَعلَّموا :ِاْبِتعاُث الطََّلَبِة
ُدها راِبَطة؛ َوِهَي َمْجموَعٌة ِمَل اأَلْشخاصإ اْلُمَتَخصِّصنَي   َمْوووع  ُمَعيَّل، ُمْفَر :َرواِبط

 .راِبَطِة الِعيب ُزَرِط اْلَقَدم، َوراِبَطِة ُعَلماِء اْلُمْسِلمنُي، َوراِبَطِة اْلُكّتاِب اأُلْرُدِنّينَي :ِمْثُل

 .اْلَمْدَرَسةَمْرَحَلٌة َتْعليِميٌَّة َتْسِبُ  ُدخوَل  :الرَّْوَوة

 .صاِيَية، َنِقيَّة :خاِلَصة
 .اْلَعَمُل ِبِجدٍّ َواْسِتْمرار  ِلَتْحقي إ َهَدٍب ُمَحدٍَّد :َسْعًيا َدؤوًبا
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 .َعناِصُر اْلُمْجَتَمعإ الثَّقاِييَُّة َواالْجِتماِعيَُّة َواالْقِتصاِديَّة: التَّْرزيَبُة االْجِتماِعيَُّة

 .ظاِهًرا، بارإًزا: الِيًتا

 .َمْوجوَدًط: اِوَرًطح

 .َعْبداهلل، ياِطَمة، ِيَلْسطني: مثل َأْسماُء اأَلْشخاصإ َوالدَُّولإ :اأَلْعالُم اْلَعَرِبيَُّة

 :الِحظ اْلَفْرَ    اْلَمْعنل ييما َيْأتي

 .َتَغيََّرت الظُّروُب َتَغيًُّرا ُزلِّيًّا: اْنَقَلَبِت اأُلموُر َرْأًسا َعلل َعِقب -

ُمساَعَدُط َيريَقْيلإ ُمْخَتِلَفنْيلإ َعلنل التَّفناُهمإ، َوُتْسنَتْعَمُل هنِذِ       : ْجهاِت النََّظرإَتْقريُب ُو -
 .اْلِعباَرُط َزثرًيا   َمجالإ اْلُمفاَوواِت السِّياِسيَِّة

 :اللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة   َأْمريكا

ْطَلعإ اْلَقْرنإ اْلماوي إإىل الَشكَّ َأنَّ ِهْجَرَط َأْعداٍد َزبرَيٍط ِمل اْلَعَرِب ُمْنُذ َم
اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط اأَلْمريِكيَِّة َواْسِتْقراَرُهْم ييها َقْد زاَن إإيذانًا ِبُدخولإ اْلَعَرِبيَِّة إإىل 
اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط ِبَوْصِفها ُلَغَة َجماعٍة َزبرَيٍط َتْفرإُض َعَلْيها زثرٌي ِمل الظُّروِب 

َوَمَع َمرِّ الزََّملإ زاَنْت هِذِ  اْلَجماَعُة َتَتكاَثُر ِبِفْعلإ إإْحضارإ اْلعاِاالِت . َر ُهناَكاالْسِتْقرا
َواأَلقارإِب ِمل اْلِبالِد اْلَعَرِبيَِّة َوَتْشجيِعهإْم َعلل االْسِتْقرارإ   َأْمريكا أَلْسباٍب َأَهمُّها 

َوَلّما زاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغَة هِذِ  اْلَجماعاِت َيذإنَُّه ِمل . ةَأْسباٌب ِسياِسيٌَّة َواْقِتصاِديٌَّة َوِعْلِميَّ
االْجِتماِعيَِّة َوالسِّياِسيَِّة َواالْقِتصاِديَِّة الَّيت َتُمرُّ ِبها  الطَّبيعيِّ َأْن َتَتَأثََّر ِباْلُمَتَغيِّراِت

َوَيْظَهُر َأنَّ اللَُّغَة اْلَعَرِبيََّة َلْم َتُكْل َمحلَّ ِعناَيِة اْلُحكوَمِة . اْلوإالياُت اْلُمتَِّحَدُط اأَلْمريِكيَُّة
َأْن َوَقَعْت َأْحداُث اْلحادي َعَشَر ِمْل َأْيلوَل اأَلْمريِكيَِّة ِلَفْتَرٍط َطويَلٍة ِمَل الزََّملإ إإىل 

َياْنَقَلَبت اأُلموُر َرْأسًا َعلل َعِقب، َوصاَرت اْلَعَرِبيَُّة   ِقمَِّة َأْوَلوإّياِت اإلإداَرِط اأَلْمريِكيَِّة؛ 
اْلَقْوِميِّ اأَلْمريِكّي، َوصاَر إإْذ ُعدَّت اْلَعَرِبيَُّة َأَهمَّ اللُّغاِت اْلَمصريإيَِّة َواْلحاِسَمِة   اأَلْملإ 
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َتَتَمثَُّل َمظاِهُر اْلِعناَيِة ِباْلَعَرِبيَِّة   اْلُمْجَتَمعإ و .ُهناَك ِعناَيٌة َزبرَيٌط ِبَتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة َوَتْعليِمها
َوالتََّوسُّعإ   َبراِمجإ اْبِتعاِث الطََّلَبِة اأَلْمريِكّينَي إإىل اْلجاِمعاِت اْلَعَرِبيَّة، : اأَلْمريِكيِّ  

َتْعليمإ اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة   اْلجاِمعاِت َواْلَمدارإ إ، َوَعْقِد النََّدواِت َواْلُمْؤَتَمراِت 
 َلاْلُمَتَخصَِّصِة ِباللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة، َوإإْنشاِء َرواِبَط َوَجْمِعّياٍت ِلُمَعلِّمي اْلَعَرِبيَِّة َوباِحثيها، َوَلعَّ

، َوَأْيًضا راِبَطُة ُمَعلِّمي "الّراِبَطُة اأَلْمريِكيَُّة أَلساِتَذِط اللَُّغِة اْلَعَرِبيَِّة"َأَهمَّ هِذِ  الرَّواِبِط 
َأّما َدواِيُع الطُّاّلِب ِلَتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة َيَتْخَتِلُف . اْلَعَرِبيَِّة ِمَل الرَّْوَوِة إإىل الصَّفِّ الثاني َعَشَر

َشْخ   آلَخَر؛ َيَأْبناُء اْلُمهاِجريَل اْلَعَرِب َيْرَغبوَن   َتَعلُّمإ اْلَعَرِبيَِّة أَلنَّها ُتَعبُِّر َعل  ِمْل
اْنِتماِاهإْم َوَأْصِلهإُم اْلَعَرِبيِّ، َوَزذِلَك أَلنَّها ُلَغُة اْلُقْرآنإ اْلَكريمإ، َوُلَغُة اْلَحضاَرِط اْلَعَرِبيَِّة 

َوَأّما الطََّلَبُة اْلُمْسِلموَن َغْيُر اْلَعَرِب َيَيَتَعلَّموَنها أَلنَّها ُلَغُة اْلُقْرآنإ َوُلَغُة  .َواإلإْسالِميَِّة
َوَأّما الطََّلَبُة اأَلْمريِكّيوَن ِمْل َغْيرإ . اْلُعلومإ اإلإْسالِميَِّة اْلُمْخَتِلَفِة، َوُهْم َيْحتاجوَنها ِلْلِعباَدِط

اْلُحصولإ َعلل : َيَلُهْم َأْهداٌب َزثرَيٌط ِمْنها َأْهداٌب اْقِتصاِديٌَّة ِمْثُل اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي
َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْسباٍب َثقاِييٍَّة خاِلَصة؛ أَلنَُّه ُيريُد . َوظاِاَف َجيَِّدٍط َوذاِت َدْخل  ُمْرَتِفع 

ُمها َبْعُضُهْم أَلْغراض  ِعْلِميٍَّة خاِلَصة، َوَيَتَعلَّ. َأْن َيْعرإَب َحقيَقَة اإلإْسالمإ َواْلَعَرب
َوَيَتَعلَُّمها َزثرٌي ِمْنُهْم ِلإلإْسهامإ   َتْقريِب ُوْجهاِت النََّظرإ َبْيَل اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي 

َواللَُّغُة اْلَعَرِبيَُّة  .َوَقْد َيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراض  ِسياِحيَّة. َواْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدِط اأَلْمرِيِكيَِّة
ُتَمثُِّل إإْحدى الظَّواِهرإ اللَُّغوإيَِّة االْجِتماِعيَِّة الَّيت َتسوُد اْلُمْجَتَمَع اأَلْمريِكيَّ؛ أَلنَّ َزثريًا ِمَل 

ْوَن َسْعًيا اْلُمهاِجريَل اْلَعَرِب اأَلْمريِكّينَي ال َيزالون َيَتَحدَّثوَن اْلَعَرِبيََّة ييما َبْيَنُهْم َوَيْسَع
َدؤوًبا إإىل َتْعليِمها أَلْبناِاهإْم؛ ِحفاًظا َعلل ُهوإيَِّتهإُم الثَّقاِييَِّة َوُأصوِلهإُم اْلِعْرِقيَّة؛ إإْذ إإنَّ 

َوَلْيَس َغريًبا اْلَقْوُل إإنَّ . َمْعرإَيَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلل ُأصوِلهإُم اْلَعَرِبيَّة
جاِلياِت اْلَعَرِبيََّة، َزَغْيرإها ِمَل اْلجاِلياِت، َتميُل إإىل التََّجمُّعإ   َمَناِطَ  ُمَعيََّنٍة َقْد َتعوُد   اْل

َوهَكذا َيذإنَّ النََّظَر   التَّْرزيَبِة . َأْصِلها إإىل ُوجوِد اأَلقارإِب َأْو ُظروِب اْلَعَملإ َأوإ الدِّراَسِة
ثَّقاِييَِّة ِلَبْعضإ اْلوإالياِت اأَلْمريِكيَِّة َيْكِشُف َعْل َتَجمُّعاٍت َعَرِبيٍَّة االْجِتماِعيَِّة َوال
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؛ "ديرتويت"َوإإْسالِميٍَّة َقْد َيِصُل َتْعداُد َأْيراِدها إإىل َعَشراِت اآلالِب، َزما ِهَي اْلحاُل   
ساِت االْجِتماِعيَِّة َوالثَّقاِييَِّة الَّيت َتَتناَوُل َوِلذِلَك زاَن ِمَل الطَّبيِعيِّ َأْن َتِجَد َعَدًدا ِمَل الدِّرا

َو  اإلإطارإ االْجِتماِعيِّ الثَّقاِييِّ َنْفِسِه َنِجُد  .التََّجمُّعاِت اْلَعَرِبيََّة   اْلوإالياِت اْلُمتَِّحَدط
اُهم  َبْيَل اْلَعَرِب َوَغْيرإِهْم َأنَّ اْلَعَرِبيََّة َتْحُضُر ُحضوًرا الِيًتا ِبَوْصِفها َوسيَلَة َتواُصل  َوَتَف

ِمَل اْلُمْسِلمنَي؛ إإْذ ُتَمثُِّل ُلَغًة ُمْشَتَرَزًة َيْسَتْعِمُلها اْلَعَرُب َوإإْخواُنُهُم اْلُمْسِلموَن   َأداِء 
َوَلمَّا  .َفةاْلِعباداِت َوالشَّعاِارإ اإلإْسالِميَِّة، َوما َيْتَبُعها ِمْل ُمناَسباٍت َوُطقو   ديِنيٍَّة ُمْخَتِل

رًيا زاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغًة َحيًَّة ُمَتداَوَلًة   اْلُمْجَتَمعإ اأَلْمريِكيِّ زاَن َطبيِعيًّا َأْن ُتَؤثَِّر، َوَلْو َتْأث
َبسيًطا،   اللَُّغِة اإلإْنِجليزإيَِّة،   ِبْنَيِتها َوَبْعضإ َقواِعِدها؛ َيَقْد َأدَّْت َطبيَعُة اأَلْسماِء 
 اْلَعَرِبيَِّة َوِبْنَيُتها التَّْرزيِبيَُّة إإىل اْقِتحامإ اإلإْنِجليزإيَِّة، َيصاَر َطبيِعيًّا َأْن َتِجَد االْسَم اأَلوََّل

التَّْعريِف حاِوَرًط   االْسمإ اْلَعَرِبيِّ " ال"َيَتَقدَُّم اْسَم اْلعاِاَلِة، َوصاَر َمْقبواًل َأْن َتِجَد 
ْنِجليزإيَِّة، َويْنضاُب إإىل ذِلَك َأنَّ اأَلْعالَم اْلَعَرِبيََّة صاَرْت ُمَكوًِّنا ثاِبًتا ِمْل اْلُمَثبَِّت ِباإلإ

 ُمَكوِّناِت الثَّقاَيِة اأَلْمريِكيَِّة، َوالِسيَّما اأَلْسماُء اْلَعَرِبيَُّة اْلخاِلَصُة الَّيت َلْم ُتَحرِّْيها اْلِكتاَبُة
ُثمَّ إإنَّ اإلإْنِجليزإيََّة َبَدَأْت َتْسَتْوِعُب ُمْفَرداٍت َعَرِبيًَّة َوَتْسَتْعِمُلها   . َأوإ النُّْطُ  اإلإْنِجليزإيُّ

ُمْعَجِمها، ِبَصْرِب النََّظرإ َعْل َطبيَعِة هِذِ  اْلُمْفَرداِت َأْو َمْدلوالِتها السِّياِسيَِّة، َوِمْل ذِلَك 
الصَّالُط َوالزَّزاُط َواْلَحجُّ َوعيُد اْلِفْطرإ، َوعيُد : ِةاْلَكِلماُت اإلإْسالِميَُّة   اْلَحياِط اْلعامَّ

، َوإإنَّ َبْعَض اْلُمْفَرداِت اَلَعَرِبيَِّة صاَرْت َعالَمًة ِتجارإيًَّة ....اأَلْوحل، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم
 "!َحالل"واِوَحًة؛ َزِلَمَة 
 زتابة التلخي : التطبي  الثاني

بني زتابة الفكرط الرايسية وزيفية تلخي   ًيا الفر وِّه املعلم للطلبة نظريو
الن ، مرزِّزًا علل االختصار قدر اإلمكان، ومبيًنا أن التلخي  ال يعتل بالتفاصيل 
الدقيقة و تفصيل اآلراء والقضايا اليت يطرحها الن ، وإمنا غايته أن يدلَّ القارئ علل 

د ذلك يطلب إليهم حتويل وبع. مستصفل املعلومات واأليكار الواردط   الن 
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وميكل للمعلم أن يزوِّد . األيكار الرايسة اليت دوَّنوها إىل ملخ  شامل للن 
املتعلمني برتازيب ومجل مفتاحية تساعدهم علل إجناز املهمة إجنازًا متقًنا؛ يقد يقدِّم 

يقدِّم الن   قضية،/وخالصة النّ  أن، يتناول الن  موووع: العبارات التالية
وتتمثل أهمية هذ  اجلمل االيتتاحية   أنها تساعد املتعلم . إخل.. .وَجزًط لِن،صورط م

 (. مجلة االيتتاٍ/ مجلة املوووع)علل جتاوز صعوبة زتابة 
وال يتوقف دور املعلم   هنذا التطبين  علنل ذلنك؛ ذلنك أن مننهج املعاجلنة        

ل هنذ  االسنتجابات   يقتضيه أن يستجيب للمسوَّدات األوىل اليت يكتبها الطلبة، وتتمث
أمثلنة هنذ       متابعة الطلبة   أثنناء الكتابنة وتزويندهم مبعلومنات مشنجعة، ومنل      

 .إخل...الن ؟ األيكار زما هي  التزمَت برتتيب  هل هذ  البداية جيدط،: االستجابات
وبعد انتهاء الطلبة مل زتابة التلخي  يطلب املعلم إىل زل واحد أن يقرأ 

ويتيه هلم التعلي  علل التلخي  مل حيث مشوله واستنفاد   تلخيصه أمام زمالاه،
وميكل أن يتوقف املعلم عند بعض القضايا اللغوية . مجيع القضايا املطروحة   الن 

حيث يكتب بضعة أمثلة علل االستعمال  ،زاستعمال بعض املفردات استعمااًل خاطئًا
ة عل عدم استعمال الصحيه، ومل الضروري أن يتوقف عند أعطاب اخلطاب الناجت

وقد يرزِّز علل بعض . استعمااًل صحيًحا، أو عدم استعمال الضمري املناسب الروابط
 وبناًء علل ذلك، وهلذا زلِّه،: الرتازيب اليت تربط بني يقرات الن  املختلفة، ومنها

وهكذا جند أن، وال يتوقف األمر عند هذا احلد ولكنه يتجاوز  إىل، وتتمثل أهم 
 .خلإ...أسباب

 .إعادط الرتتيب: التطبي  الثالث

بنية  يقصد هذا التطبي  إىل أن يتمثل الطالب بنية إحدى يقرات الن  اعتماًدا علل
 .11الصحيحة الن  الشكلية، ولعل أهم قصد هنا أن يستدل بأدوات اتسا  الن  علل البنية
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 . لياقرأ الفقرة التالية، ثم رتبها ترتيبًا صحيًحا، ثم قارنها بالنص األص

َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضـُهْم  . ِإْذ ِإنَّ َمْعِرَفَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلى ُأصوِلِهُم اْلَعَرِبيَّة
ــُة       ــا الطََّلَب ــَر  َوَأم  َِْســالِم َواْلَع ــَة ا ــِرَا َسقيَق ــُد َأْن َيْع ُُ ُيري ــ ــةث صاِلَ ــةه أَلنَّ أَلْســبا ث َثقاِفيَّ

ََة  ِمْنهـا َأْهـداٌا اْقِت ـاِديَّة       اأَلْمريِكي وَن ِمْن َغْيِر اْلَعَرِ  َواْلُمْسِلمنَي َفَلُهْم َأْهداٌا َكـث
ََِج َجيِّـَدةث َوذاِت َدْصـٍل       .َوَقْد َيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراٍض ِسياِسيَّة: ِمْثُل اْلُح ـوِل َعلـى َوئـا

َعَرِ  اأَلْمريِكي نَي ال َيزالون َيَتَحدَّثوَن اْلَعَرِبيََّة فيما أَلنَّ َكثًَا ِمَن اْلُمهاِجريَن اْل. ُمْرَتِفٍع
َِِهْمه ِسفاًئا َعلى ُهِويَِّتِهُم الثَّقاِفيَِّة َوُأصوِلِهُم  َبْيَنُهْم َوَيْسَعْوَن َسْعًيا َدؤوًبا ِإىل َتْعليِمها أَلْبنا

ٌَ ِمـْنُهْم ِلِهْسـهاِم         اْلِعْرِقيَّة َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْغراٍض ِعْلِميَّـةث  صاِلَ ـة، َوَيَتَعلَُّمهـا َكـث
َواللَُّغـُة   ..َتْقريِب ُوْجهاِت النََّظِر َبـْيَن اْلَعـَرِ  َواْلُمْسـِلمنَي َواْلِواليـاِت اْلُمتَِّحـَدِة اأَلْمرِيِكيَّـةِ      

 لَّيت َتسوُد اْلُمْجَتَمَع اأَلْمريِكيَّه اْلَعَرِبيَُّة ُتَمثُِّل ِإْسدى الظَّواِهِر اللَُّغِويَِّة االْجِتماِعيَِّة ا

ومل املؤزد أن هذا التمريل سيخترب قدرط املتعلم علل إعادط بناء الن  باقتدار  
علل معرية الوظااف اخلطابية لكثري مل مؤشِّرات اخلطاب اليت تدل علل بدء مجلة أو 

 :لتاليةمعلومة وانتهاء أخرى، مل ذلك أن عليه ازتشاب احلقاا  اخلطابية ا

، وأن هذا الرتزيب ينبغي أن ُيْسَبَ  جبملة (إذ إن)ال ميكل أن تبدأ اجلملة العربية بِن  -
 .تكون معلومة ويأتي هذا الرتزيب لتفسريها

؛ إذ عليه أْن (ألن)ورورط ازتشاب العالقة الداللية واملعلوماتية عندما ميرُّ برتزيب  -
 سبب ونتيجة أو عالقة تفسريية، أوالهما أنَّ مثة ربًطا بني :يعرب حقيقتني

وثانيتهما أنه ينبغي أن يتعرب طبيعة هذا العالقة منطقًيا ومعلوماتًيا؛ يليس مقبواًل 
 :مثاًل القول

َوَقـــْد َيَتَعلَُّمهـــا َبْعُضـــُهْم أَلْغـــراٍض ِســـياِسيَّة أَلنَّ َكـــثًَا ِمـــَن اْلُمهـــاِجريَن اْلَعـــَرِ  
 .ثوَن اْلَعَرِبيََّة فيما َبْيَنُهْماأَلْمريِكي نَي ال َيزالون َيَتَحدَّ
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ومثل هذ  العناصر اخلطابية زثريط   هذا الن ، ولكنل أزرر ثانية أن الطالنب  
قد ينتج يقرط جديدط برتتيب منطقي صحيه ومقبول ولكنه ترتيب خيتلف عل النن   

 .األصلي، وال غضاوة   ذلك

 (الروابط) أدوات متاسك اخلطاب: التطبي  الرابع

حتديد أدوات اتسا  الن ؛ الكلمات واألساليب النيت   د هذا التدريب إىليقص
العالقنة الداللينة أو   )ربطت عناصنر الفقنرط أو النن ، وحتديند طبيعنة هنذا النربط        

  .(...املنطقية
تأمل اجلمل التاليـة، ثـم سـدِّد العناصـر اللغويـة الـيت تـرى أنهـا أدت إىل تـراب           

 :ثال التاليثم بني وئيفتها، كما   امل ،اجلمل

ُُ ِمن الطَّبيعـيِّ  فإنـُ   ...َلمَّـا  ................َوَلم ا كاَنِت اْلَعَرِبيَُّة ُلَغَة هِذِه اْلَجماعاِت َفِإنَّ
 .ارتباط شرطيه سبب ونتيجة: العالقة

 .......................َتَتَمثَُّل َمظاِهُر اْلِعناَيِة ِباْلَعَرِبيَِّة   اْلُمْجَتَمعإ اأَلْمريِكيِّ  و -

َوَيَتَعلَُّمها َبْعُضُهْم أَلْسباٍب َثقاِييٍَّة خاِلَصة؛ أَلنَُّه ُيريُد َأْن َيْعرإَب َحقيَقَة اإلإْسالمإ  -
 ........َواْلَعَرب

داٌب َوَأّما الطََّلَبُة اأَلْمريِكّيوَن ِمْل َغْيرإ اْلَعَرِب َواْلُمْسِلمنَي َيَلُهْم َأْهداٌب َزثرَيٌط ِمْنها َأْه -
 :اْقِتصاِديٌَّة ِمْثُل

َوَيْسَعْوَن َسْعًيا َدؤوًبا إإىل َتْعليِمها أَلْبناِاهإْم؛ ِحفاًظا َعلل ُهوإيَِّتهإُم الثَّقاِييَِّة َوُأصوِلهإُم  -
 .اْلِعْرِقيَّة؛ إإْذ إإنَّ َمْعرإَيَة اْلَعَرِبيَِّة ُتَمثُِّل َأَدلَّ اْلَعالماِت َعلل ُأصوِلهإُم اْلَعَرِبيَّة
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 تعرُّب وظااف املفردات   اخلطاب: التطبي  اخلامس

اليت ( الرتزيبية)وغاية قصد هذا التدريب تعريف املتعلمني بالوظااف اخلطابية 
تؤديها املفردات   الن  مل حيث هي أدوات ربط أو أدوات يصل بني الوحدات 

 .النَّصِّيَّة الفرعية   الن 
سهمت   بناء الن ، أزمل اجلدول وردت   الن  ترازيب ومفردات مهمة أ

 :التالي علل وي  املثال
 الوظيفة   الن  الرتزيب/ الكلمة
 التعداد/ التفصيل أَلْسباٍب َأَهمُّها

  إىل أن
  وتتمثَُّل مظاهر

  وأيًضا 
  وزذلك

  ِمْثُل
  وهكذا يذن 

  حفاًظا
  لذلك

  ينضاُب إىل ذلك
  وِمْل ذلَك 

  إإْذ إإنَّ
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 زتابة ن  وصفّي: بي  الساد التط

: يشرٍ املعلم لطلبته معنل الن  الوصفّي، ويرزز علل عدد مل القضايا، منها
 املشننتقة لألمسنناء واسننتخدامه القصننريط، ترزيننز الوصننف علننل اجلملننة االمسيننة 

اسم الفاعل، واسم املفعول، والصفة املشبهة، واسنم التفضنيل، وصنيغة    (: الوصف)
عل املضارع أزثر مل غري  مل األيعنال، ويطلنب إلنيهم قنراءط     املبالغة، واستخدام الف

 .الفقرط األوىل مل الن ، ثم زتابة يقرط واحدط تصف تعليم اللغة العربية   بالدهم

وميضي التطبي  علل نس  التطبي  األول مل حيث دور املعلم وإسهامه   
يِّر املعلم   تدابري  هنا وقد يغ. تسيري املهمة الكتابية وإجنازها علل الوجه املؤَّمَّل
" زتابًيا بالعربية، وهو ما ُيْعَرُب بِن  ييطلب مل املتعلمني تبادل زتاباتهم والتعلي  عليها

وقد يستأذن املعلم أحد . يرصة التحاور حول ما زتبو  ثم يتيه هلم" مراجعة األقران
وجو  القوط طلبته   عرض موووعه أمام الطلبة علل جهاز العرض؛ ليتناوله ببيان 

 .والنقاا  اليت اعرتته، وال سيما ما تعل  بانسجام الن  واتساقه

 1الكتابة املقارإنة : التطبي  السابع

يقصد هذا التطبي  إىل تدريب املتعلمني علل زيفية إنتاج ن  مقارإن  يعتل 
املطلوب علل وجه التحديد  أما. إخل...باملقارنة بني موووعني أو قضيتني أو حالتني

هو أن يكتب الطالب مقالًة قصريًط ال تتجاوز عشريل سطًرا يقارن ييها بني تعليم ي
ووبًطا للموووع يذن املعلم حيصر املقارنة . اللغة العربية   بلد  وتعليمها   أمريكا

أسباب إقبال الطلبة علل تعلم العربية، وأساليب التدريس، :   جماالت معينة، ومنها
 . مية، واملدرِّسونوالكتب واملواد التعلي
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يبدأ دور املعلم التوجيهي والتدرييب   شرٍ معنل املقارنة وزيفية إجرااها، 
 ،أيضل)وُيْنَصُه بأن يرزز هلم علل زيفية انعقاد أسلوب التفضيل باللغة العربية 

أسهل، أصعب، أقرب، أزثر، أطول عمًرا، أحسُل تدريًبا، أسهل تنفيًذا، التعليم   
زما يقدِّم هلم ترازيَب ومفردات متثل أدواِت ربط مهمة (. إخل....بلدي أصعب مل

التشابه، يشبه، الفر  بني،  خيتلف، االختالب،: إلجناز النصوص املقارنة، وذلك مثل
 .إخل..............أقّل، أزثر، أْمَهُر، الفر  ليس زبرًيا إن املقارنة،

ط الرايسة اليت يرغبون وقد يقرتٍ املعلم عليهم أن يصنعوا جدواًل يضم النقا
 .  تسجيلها   املقالة، ثم حتويلها إىل مقالٍة متماسكة مرتابطة

ويسري الدر  علل ما هو مرسوم له مل األول؛ أن يكتب الطلبة واملعلم 
يذذا ما ير  الطلبة مل الكتابة تبادلوا . يتجول بينهم مالحًظا مساعًدا وموجِّهًا

لك الستفتااهم   مدى وووٍ األيكار مل ناحية، نصوصهم للتعلي  زتابًيا عليها وذ
مل أعطاب  يذذا ما عرض للمعلم عَطٌب ظاهر .ومدى التزامها ببنية الن  املقارن

 .اخلطاب توقَّف عند  وبينه واستبدل به األسلوَب الصحيه
  الكتابة املقارإنة: التطبي  الثامل

 ذ يقصد إىل املقارنة بنييعد هذا التطبي  توسيًعا للتطبي  الساب  ومدًّا له؛ إ
جتربتني   تعليم العربية، إحداهما جتربة املتعلم   بلد ، والثانية جتربة تعلمه   بلد 

ويبدو أن هذا التطبي  سيكون أيسر مل الساب ؛ إذ سيعتمد علل معطيات . عربّي
ط   التطبي  السابع الرايسة؛ وييه يطلب املعلم إىل طلبته العودط إىل مقالتهم املنجز

التطبي  الساب ، ليستفيدوا منها   املقارنة بني التجربتني، ويزيد املعلم وجو  مقارنة 
أخرى مل ترد   املقارنة السابقة، زطبيعة ظروب التعلم، وأهمية تعلم العربية   

 .إخل...دها، ومشكلة العامية والفصحلبال
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 الكتابة اإلقناعية : التطبي  التاسع
ينتج الطالب رسنالًة إقناعينة يوجِّههنا إىل أحند أصندقااه      وغاية القصد هنا أن 

صديقه ظروب  إلقناعه بتعلم العربية، مقدًِّما أسباًبا مقنعة قوية مل جتربته اخلاصة، ومنطلقة مل
ولعل خري بداية هلذا التطبي  العودط إىل املقناالت النيت زتبوهنا حنول أسنباب إقبنال       . وجمتمعه

أسنباب  : عربية، وقد ينزوِّدهم املعلنم بنبعض األسنباب العامنة     الطالب   بالدهم علل تعلم ال
ثم يكون مل باب الضرورط تذزريهم بالتزام تقاليد اخلطاب . إخل...اقتصادية، وسياسية، ودينية

 .واخلتام... التحية، وايتتاحية اخلطاب،: هالّتراسلّي الودّي وأعراي
قراءط الن  أمام ولعل أيضل وسيلة لقيا  مدى قدرط الن  علل اإلقناع هي 

زمالء الصف، ثم االستماع إىل ردودهم حول مدى اقتناعهم باألسباب اليت قدمها 
 .ومع نهاية زل قراءط يكون للمعلم دور التوجيه والتعلي  والتصويب. زل طالب

 الكتابة التقريرية والتقييمية: التطبي  العاشر
للغة العربية الذي واملقصود أن يكتب املتعلم تقريًرا مفصاًل حول برنامج ا

علل أن يتضمل هذا التقرير تقييمًا لفقرات دددط، وينتهي (   األردن مثاًل)يتعلم ييه
 :ويكون التمريل علل النحو التالي. بتوصية مناسبة

 : اكتب ردًّا مناسًبا على الرسالة التالية

 السيد كيم شو لي احملرتم
امج تعليم اللغة العربية للناطقني أرجو أن ُتَقدَِّم لنا تقريًرا مف َّاًل عن برن

الكتب التعليمية، واملدر سون، والبيئة : بغَها   جامعة آل البيت، من سيث
 . وذلك   ضوء جتربتك اخلاصة. ال فية، وطرق التدريس

 .وأرجو أن يكون التقرير جاهزًا مع نهاية هذا الشهر
 شوان هون. د

 رَيس قسم الدراسات العربية   جامعة بوسان
31/1/2131 
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وظاهر أنَّ علل املتعلم أن ُيْنِجَز زتابًة تقريريًة وصفية تتناول صفاٍت دددًط   
هذا الربنامج، مقرونًة بتقييم الكاتب املتعلِّمإ، ومنتهًيا إىل توصيات تنصه بهذا الربنامج 

ْسمّي؛ ثم إنَّ ذلك زلَّه ينبغي أْن يلتزم إطار اخلطاب الرتاسلّي الرَّ. أو تدعو إىل تغيري 
إذ عليه أن يراعي أعراب املكاتبات الرمسية وما تنطوي عليه مل عالقات القوط بني 

 .املتخاطبني

ولعله يصهُّ للمعلم أن ينصه املتعلمني بالعودط إىل رسالتهم اإلقناعية ونصهم 
 .املقارن ليستفيدوا مل املعلومات اليت دونوها هناك

 الكتابة النقدية: التطبي  احلادي عشر

املقصود أن يكتب الطالب مقالًة شاملة يقّيم ييها الن  القرااي مل زوايا و
متعددط زاملفردات واألسلوب، وطريقة عرض املوووعات، وتسلسل األيكار، ومدى 

 .مطابقة املعلومات للواقع إن زان َثّمة طلبٌة أمريكيون

ابة املختلفة، أخرًيا ليكون املتعلم قد َمَهر أنواع الكت وإمنا ُجِعل هذا التطبي 
وصار قادًرا علل استعمال األساليب للداللة علل املقصود، والسيما الكتابة التقييمية 

 :ولعل خري وسيلة إلجناز هذ  املهمة تكون. ونقد الن 

األيكار، : مل حيث" اللغة العربية   أمريكا" ُتقِّيم ييها ن   ازتب مقالًة نقديًة
 .عم رأيك بأمثلة مل الن إخل، واد....واألساليب، وبناء الن 

 :َذْيٌل علل التطبي 

وينبغي أن أحرت ،   نهاية هذ  الوحدط، بتنبيهات أراها حامسة ودورية   
 :إجناز املهاّم التعليمية علل الوجه املَؤمَّل، وهي
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أن تطبي  منهج املعاجلة يقتضي أن تكون حصُة الكتابِة عماًل تواصلًيا مستمًرا بني  -
 .م واملعلمالطلبة أنفسه

أّن وظيفة املعلم ال تتوقف علل التدريس والتوجيه داخل الصف يقط، ولكنه معّل  -
 .بقراءط النصوص   صورتها األخريط وتقييمها، ومناقشتها أحياًنا مع الطلبة

أْن يعتل املعلم باالحتفاظ بنسخ مل مجيع أعمال الطلبة   صورها املرحلية املختلفة  -
يتعرب به مدى تقدم الطلبة   إجناز املهام الكتابية، وتعرب  لتكون   ملف خاص

 .االسرتاتيجيات اليت ميارسونها   أثناء الكتابة

يفضَّل أن حيتفظ زل طالب مبلٍف خاص يشابه ملف املعلم، ويتضمل نسًخا مل  -
تقدمه   إجناز  أداط يتعرب بها مدى زتاباته   صورها املرحلية املختلفة لتكون

 .الكتابية املختلفة املهام

ويظهر أن هذ  املهام زثريط وثقيلة؛ ولذلك يذنه ينبغي أن يكون مثة َمْل يساعد  -
 .املعلم   تنفيذ هذ  املهام والواجبات، والسيما مع زثرط األعداد

وأمَّا مقدار جناٍ اإلجراءات املتقدمة يذنه رهني بظروب متعددط أهمها عدد 
خصصة لدر  الكتابة، والشك أن هذيل العاملني الطلبة   الصف، والساعات امل

يؤثران تأثرًيا بالًغا   مدى إجناز الطلبة هلذ  املهمات ومل ثَم التمكل منها علل الوجه 
 .املرتضل
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 اخلامتــة

اجتهد هذا البحث أن يدل علل وجو  استثمار حتليل اخلطاب وعلم الن    
ية؛ وحتقيًقا لذلك لزمه أن يعرِّج علل تعليم الكتابة واإلنشاء للناطقني بغري العرب

األسس النظرية العامة الجتاهات حتليل اخلطاب النظرية وزيفية إسهامها   تعليم 
عناصر اللغة األجنبية ومهاراتها املتعددط، منتهًيا إىل تطبي  وحدط تعليمية يراها 

 .منوذجية لتعليم اإلنشاء العربي للطلبة الناطقني بغري العربية

ا لي أن منجزات حتليل اخلطاب وعلوم الن  علل اختالب تقنياتها وقد بد
وآلياتها التحليلية ميكل أن تنقل تعليم العربية للناطقني بغريها نقالٍت نوعيًة ومتميزط؛ 

واليغينبَّ عنا أن معظم ما . إذا بنيت علل أسس سليمة مل التنظري والتطبي  املتضاير
للغة اإلجنليزية ومطبًقا علل اللغة اإلجنليزية، ولذلك يذن ُأْنِجَز   هذا احلقل إمنا زان با

ترمجة هذ  املصادر وتطبيقاتها متثل مرحلة تأسيسية سليمة للبدء بتعليم العربية تعليًما 
 . 1"َيْرِط الرتاُزمإ إىل وبط العلم" ينقلها مل 
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جاك ريتشاردز، تطوير : نشااية باللغة اإلجنليزية انظرملطالعة مناذج مل مستويات الكفاية اإل -11
، 1مناهج تعليم اللغة، ترمجة ناصر ابل عبد اهلل بل غالي و صاحل بل ناصر الشويرخ، ط

  5 -51 ، ص117 النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، الرياض، 

 .التواصل بالعربية للناطقني بغريها" لمنون والق: "مأخوذ مل زتاب وليد العناتي ودمود الشايعيالن   -17
 approximationامُلقاَرَبة " مسل بعض الباحثني هذا النوع مل التمرينات مترينات  -11
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 .م1  1/هن 131جامعة امللك سعود، 
عربية لغري سامل، دور لسانيات الن    تطوير مناهج تدريس اللغة ال -تسفيتو مريا باشويا -

 .م113 الناطقني بها، املؤمتر األول لتدريس اللغة العربية لغري الناطقني بها، دمش ، 
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، الشرزة املصرية العاملية للنشر 1املفاهيم واالجتاهات، ط... سعيد حسل حبريي، علم لغة الن  -

 .م7  1لوجنمان، القاهرط،  –
 .م117 القاهرط، ، مكتبة اآلداب، 1النظرية والتطبي ، ط...عزط شبل دمد، علم لغة الن  -
 .م111 ، أيريقيا الشر ، الدار البيضاءيان دايك، الن  والسيا ، ترمجة عبد القادر قنيل،  -
يولفانج هاينه مل و ديرت ييهفيجر، مدخل إىل علم اللغة النصي، ترمجة ياحل بني شبيب العجمي،  -

 .م   1/هن 131النشر العلمي واملطابع، جامعة امللك سعود، الرياض، 
 .م111 ، املرزز الثقا  العربي، بريوت،  دمد خطابي، لسانيات الن ، ط -
 .م 11  ،3التواصل باللغة العربية للناطقني بغريها، ط..نون والقلمجممود الشايعي ووليد العناتي،  -
 .م115 ، ، األزادميية احلديثة للكتاب اجلامعي، القاهرط1واإلجراء، طدمد العبد، الن  واخلطاب  -
، اجمللس 1ميشيل مكارثي، قضايا   علم اللغة التطبيقي، ترمجة عبد اجلواد تويي  دمود، ط -

 .م115 األعلل للثقاية، القاهرط، 
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 ةــاإليقاعي وىــالن

 يف حبور الشعر العربي 

 البحث ملخص

أيين كممين    :لى جمموعة إجابات عن أسئلة عروضيةة هي   قام هذا البحث ع
ومليااا اسسسيا ا اناا العربةية الفحا يات      ؟حبور الشعر العربي  القةمة اإليقاعةة يف 

ومليااا اسسسيا ا اناا العربةية     ؟على كثركها على الر م من أا الفحاف خلل كم 
عةلسا العيرو   وملااا اسسأثرت كف ؟العلة على الر م من أنها خلل كم  يصةب البةا

وملااا اسسسا ا  ؟ملااا ال يصةب الفحاف انوكاد ؟والضرب بالعلل يف ان لب انعم
اناا العربةة نقصاا مقطع صوك  يف احلشيو وهيو ميا عيرف بالعصيب واإلضيمار        
ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوك  يف احلشو  ةما عرف بالعقل و الوقص  عليى  

وأا اإلضمار و الوقص يقعياا    يف حشو الوا رالر م من أا العصب والعقل يقعاا 
وملااا أهميل اللةيل حبير    ؟وملااا جرت بعض العلل جمرى الفحاف ؟يف حشو المامل

ويف الامتية قيدما    ؟وما السفسري الصوك  ملخالفة هذا الوزا أصول اللةل ؟املسدارك
 .أهم النسائج اليت كوصلا إلةها

 هي9/3/9313وُقبل للنشر يف                                هي                      9/99/9311ورد البحث يف 
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The title of my paper is: The nucleus of rhythm in the 

Arabic poetic meters 

Abstract 
 

This paper gives answers to the following questions of 
poetic metrics: 

Where does rhythmic value lie in the poetic metrics of 
Arabic poetry? Why ears of Arabs take delight in the abundance of 
Alzehaf despite the imperfection of their quantity? Why ears of 
Arabs relish Alalla despite the flaw of their quantity which 
jeopardise the verse. Why have our poetic metrics singled out. why 
has Alzehaf not affected Alawtad ? why the ears of Arabs enjoy the 
lack of a vocal syllable?. Why has some Alal taken after Alzehaf? 
Why has Khalil ignored the poetic meter of Almotadarak;. How can 
the differenceof this metre from Khalil meters be explained? In 
conclusion، I have presented the outcomes I have reached. 
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 ةــاملقدم

باينا آراء النقاد يف حتديد مفهوم اإليقاع الشعري  إال أنه من املممن أا ييرد  ك
 :هذا السباين إىل أربعة اجتاهات رئيسية

يرى أصحاب هذا االجتاه أا مفهوم اإليقاع ينحصر يف الوزا  وأنه : االجتاه انول -8
  النسيبية يف الممييات  والسناسيب يف الميفييات    : يقوم على مبادئ ثالثية وهيي  
 .(8)والنظام واملعاودة الدورية

يرى أصحاب هذا االجتاه أا اإليقاع كياا نصيي معيار  لليوزا    : االجتاه الثاني -2
لسغريه وعدم خضوعه للسقعيد  وال يدرك بطريقة آلية  ويموا مقحما  وق الوزا 

 .(2)معطيًا أقسام الرتكيب املماثل مددا زمنية ليسا بالضرورة مسساوية
يفرق أصحاب هذا االجتاه بني بنييسني إيقياعيسني يف الشيعر  متثيل     : الثاالجتاه الث -1

البنية انوىل السوازي املسسمر املطرد الاضع ملبدأ السعاقيب داخيل اليفمن وهثليها     
الوزا  أما البنية الثانية الفرعية  هي مركمفة على قانوا اإليقاع انساسي املسمثل 

اصة بها كقانوا السعاقب وهو كميرار ففي    يف السمرار  إال أنها كسن قوانينها ال
 .(1)مسباعد املعاودة  وقانوا الرتابط وهو كمرار خفي يف نسجه وحبمسه

كشرتك االجتاهات السابقة يف نظركهيا إىل اإليقياع يف نقطية رئيسيية     : االجتاه الرابع -3
كسمثل يف حصر اإليقاع الشعري يف املسسوى الصيوكي سيواء أكياا اإليقياع وزنيا      

يا أم مباينا له أم مشسماًل عليه باإلضا ة إىل مشوله لظواهر صوكية أخرى  إال شعر
أا أصحاب هيذا االجتياه عنيوا بدراسية مظياهر احلركية يف النصيوة كاحلركية         
السمرارية الصوكية  وحركة منو الصور  واحلركة الدرامية  واحلركة الرتابطيية بيني   

 .(3)الصوت واملعنى   اإليقاع لديهم حركة نصية
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انوىل متثل السوازي  :من بنيسني إيقاعيسني يسموا السماثل الصوكي وأرى أا
  وكعد هذه بالوزاوهو ما يعرف املسسمر املطرد الاضع ملبدأ السعاقب داخل الفمن 
   هي كعمل على كعديل بقية العناصر  البنية العامل البنيوي املهيمن يف البيا الشعري

وكفر  هذه البنية على عناصر   م صر ية أم معجميةو كمييفها سواء أكانا صوكية أ
الداللة النحوية واملعجمية كوزيعا مسوازيا  مما يولد البنية اإليقاعية الفرعية املركمفة 

 .كولد قوانينها الاصة بها كما أنها  على القانوا انساسي لإليقاع املسمثل يف السمرار
باإليقاع احلر سعاقب داخل الفمن وكعرف السوازيات احلرة  ري الاضعة ملبدأ ال

وهو أقرب إىل اإليقاع   ويقوم على السوازي النحوي: إيقاع العبارات :وهو نوعاا
نا العبارات كنحو  يه إىل السوازا الممي  لمنها ال كصل إىل درجة انضباط   الوزني
ع الثاني أما النو. والسطريف  والسقسيم  ويشمل ما عرف لدى البال يني باملوازنة  الوزا

 هو إيقاع انلفاظ ويشمل جمموعة من الظواهر الصوكية كعسمد كمرار اجلرس الصوكي 
 .كالسصريع  والرتصيع  والسصدير  والسذييل  والرتديد  واجلناس: لأللفاظ

و يما يسعلق بالنوع انول من السماثل الصوكي  قد كنوعا اجتاهات الباحثني 
  :كييف كفسري هذا السماثل على النحو اآل

 راسات عدت املقاطع اللغوية أساسا يف دراسة وزا الشعر العربي من حيث د
 .والنرب  المم

   دراسات عنيا باندلة الرقمية يف دراسة إيقاع الشعر العربي 
 دراسات حاولا كفسري إيقاع الشعر العربي من خالل قواعد اإليقاع املوسيقي . 

رية الممية أنها مل كسع إىل ويؤخذ على كلك الدراسات اليت انطلقا من النظ
إعادة وص  السغريات الممية اليت كطرأ على السفعيالت على و ق القوانني الصوكية 

أما كلك الدراسات اليت انطلقا من النظرة النربية قفد شابها .الاصة باللغة العربية
  .عدم وضوح مصطلح النرب لدى أصحابها
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  إجباريونطقه   فء ال جتفأ منهاالنرب اللغوي هو مموا من ممونات الملمة وج
وعلى هذا   يف حني هثل املقطع الصوكي الوحدة املنبورة  ومتثل الملمة الوحدة النربية

 ضيال    إا كل كلمة ولو كانا أحادية املقطع حتمل درجة نربية واحيدة : همن القول
ويميوا للميد احلركيي      عن أا النرب ال يموا عليى الصيواما بيل عليى الصيوائا     

  .لوية يف النرب على الثقل املقطعيانو
أما النرب اإلحلاحي وهو إبراز أهم وحدة داللية يقسضيها السياق  هو نرب زائر 

لمنه حني يفورها يأخذ مماا النرب  .وليس ممونا قارا يف اإليقاع  للوحدات الدالة
. ولأا الثاني يلغي ان: أي  وكصبح الملمة منبورة نربا واحدا وليس نربين  اللغوي

أي أا املسملم هو الذي خيسار املماا الذي   وال بد من اإلشارة إىل أا نطقه اخسياري
وهو كغري سلسلة   ويعد السنغيُم جمموَع النربات.لسأكيد وحدة دوا أخرى  سيوظفه  يه

  .وخيسص باجلملة  الرتدد انساسي
النرب  وكعد قواعد  وكعد قواعد النرب اللغوي صاحلة للغة العادية والشعرية

  .صاحلة للغة العادية واللغة الشعرية -إاا ما كوصلنا إليها –اإلحلاحي 
ولن يموا    النرب شيء والوزا شيء آخر  أما عن العالقة بني الوزا والنرب

كما أا أي اقرتاح ني    هما مموناا من ممونات اإليقاع  أحدهما عوضا عن اآلخر
  ال من الوزا ااكه  كية املفر ة يف الوزامنواج نربي جيب أا ينطلق من املادة الصو

 ليس ضروريا أا يموا   ال يعمس احلقيقة املنطوقة  ننه بالنسبة لنا شيء جمرد
 ضال عن أا سرعة اإليقاع .النمواج النربي للقالب الفارغ هو عينه يف القالب اململوء

  .وال عالقة للنرب بها  أو بطأه مركبطة بإيقاع المالم
 المم مموا   وجود المم يسسدعي بالضرورة وجود النرب وال شك يف أا

ويلسحم املموناا الممي والنربي   والنرب مموا إيقاعي  وق مقطعي  إيقاعي مقطعي
  .( )ليشمال معا خصوصية الشعر العربي
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 قدموا اجلانب   أما الذين عنوا بالعرو  الرقمي  قد اهسموا بعدد احلروف
ومل   سمثل يف عدد املقاطع الصوكية اليت متيفها انااالبصري على اجلانب السمعي امل

ينسبهوا إىل أا انعداد ال قيمة هلا إاا مل كسهم يف كفسري الظاهرة اإليقاعية من خالل 
  .إبراز كقابل نفعسني مسضادكني

اما الذين حاولوا دراسة اإليقاع الشعري من خالل قوانني اإليقاع املوسيقي 
  : لم ينسبهوا إىل نقطسني

  اإليقاع الممي يف املوسيقى حيدده الفاصل أو النقرة املميفة للفمن المامل أو
أما يف البيا الشعري  إنه مبا هو كالم ومقاطع لغوية ال يمفي الفاصل  املقدار 

الفمين بني السفاعيل يف حتديده كمًا  بل يدخل يف السشمل احلدوث املسمرر ننواع 
. الوحدات الصغرى املمونة للسفعيلة

  العمل املوسيقي إبداع يقوم على حرية كبرية يف السألي  بني نغمات خالصة
صادرة عن آالت موسيقية  وهي أصوات بال دالالت مرجعية  أما أصوات 
المالم  إنها حممومة بالنظام  والوظيفة  والعرف اللغوي يف مجاعة بعينها  و البًا 

إدراك اإليقاع خاصة حيث إا ما يموا النظام حاكمًا على اإلدراك مجلة  وعلى 
العقل املسلقي جيري حتويرًا للخواة املادية للمدركات بإبراز بعضها وإضعاف 
بعضها  بل جتاهل بعضها أحيانًا  واسسبدال  ريها بها لسوا ق معطيات النظام من 

.(6)خالل عملية كغيري أو كشويه مشروع وكلقائي للمميات املادية 
لدراسات سواء أكانا كمية أم نربية أم رقمية أم يضاف إىل ما سبق أا كلك ا

وهو   الشعر العربي بشفهيةموسيقية مل كلسفا إىل ملمح مهم مركبط اركباطا عضويا 
 قد رأيا أا مثة أسئلة مهمة ال جتد هلا إجابة إاا ما درس العرو  مبعفل   اإلنشاد

  : على سبيل املثال  عن إنشاد الشعر وأدائه
 ؟إليقاعية يف البحور الشعرية املركبةأين كممن القيمة ا -8
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ملااا اسسسا ا اناا العربية الفحا ات على كثركها على الر م من أا الفحاف  -2
 ؟خلل كمي

 ؟ملااا اسسسا ا اناا العربية العلة على الر م من أنها خلل كمي يصيب البيا -1
؟ملااا اسسأثرت كفعيلسا العرو  والضرب بالعلل يف ان لب انعم -3
 ؟ال يصيب الفحاف انوكاد ملااا -5
ملااا اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  وهو ما عرف  -6

  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما ( )واإلضمار ( )بالعصب
  على الر م من أا العصب والعقل يقعاا يف حشو (  )والوقص ( )عرف بالعقل

 ؟اا يف حشو الماملوأا اإلضمار والوقص يقع  الوا ر
 ؟ملااا جرت بعض العلل جمرى الفحاف -7
؟وما السفسري الصوكي ملخالفة هذا الوزا أصول الليل ؟ملااا أهمل الليل حبر املسدارك -1

كل هذه انسئلة ال جتد هلا إجابة حقيقية يف عشرات الدراسات املسخصصة اليت 
 يف ن هذه انسئلة كممنوأرى أا اإلجابة ع  انربت لدراسة إيقاع الشعر العربي

همن أا كفسر لنا المثري   ملسصقة بالشعر العربي شفوية اإلنشاد خصيصة   اإلنشاد
 .من القضايا العروضية الغامضة

وسيمثل ما عرف لدى الدارسني مبفاكيح البحور املادة السطبيقية للدراسة 
 : نسباب عدة

 ومن ثم   مرر لبيا حمددإا إكقاا مهارة اإلنشاد العروضي يعسمد اإلنشاد املس
 مثرة انمثلة   يسسطيع الطالب كطبيق هذه املهارة على أي بيا من الوزا نفسه

  .يف املرحلة انوىل كربك الطالب وكعوقه
  القالب واملادة الصوكية اليت كفرغ يف  القالب الوزني الفارغ املفاكيح جبمعها ما بنيمتساز . 
  وكقرتح   حد سواء إىل حفظ هذه املفاكيحهيل كثري من انساكذة والطلبة على

  .هذه الدراسة حفظ املفاكيح بطريقة اإلنشاد العروضي
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 مفساح اهلفج على سبيل املثال   كعد هذه املفاكيح انقرب إىل الواقع الشعري 
  .يسموا من أربع كفعيالت ال سا كما كفرت  نظرية الدوائر الليلية

والك من خالل إيراد شواهد   خرىوكفسح هذه الدراسة اآل اق لدراسات أ
علما   واملنهوك  واملشطور  شعرية كغطي اننواع اإليقاعية مجيعا لمل وزا كاجملفوء

بأا إكقاا الطالب ملهارة إنشاد املفساح يعد املرحلة انوىل اليت يسسطيع بواسطسها إنشاد 
  .أي وزا وكعر ه دوا احلاجة إىل السقطيع العروضي الطي

 اع باإلنشاد عالقة اإليق .8

  مشسق أصاًل من اليونانية مبعنى اجلرياا أو السد ق Rhythmمصطلح اإليقاع 
ويقصد به السواكر املسسابع بني حاليت الصوت والصما  أو النور والظالم  أو احلركة 
والسموا  أو القوة والضع   أو الضغط واللني  أو القصر والطول  أو اإلسراع 

اخل   هو هثل العالقة بني اجلفء واجلفء اآلخر   …سرتخاء واإلبطاء  أو السوكر واال
وبني اجلفء وكل انجفاء انخرى لألثر الفين أو اندبي  ويموا الك يف قالب 

وهو صفة مشرتكة بني  .مسحرك ومنسظم يف انسلوب اندبي أو يف الشمل الفين
والرقص  كما كبدو الفنوا مجيعًا  كبدو واضحة يف املوسيقى  والشعر  والنثر الفين  

 هو مبثابة القاعدة اليت يقوم عليها أي عمل من أعمال   أيضًا يف كل الفنوا املرئية
 .(  )اندب والفن 

وال بد من اإلشارة إىل أا اإليقاع منط يسمرر يف عدد من املواضع يف العمل  
 .(  )ويؤكد  يه عنصر ثم يعقبه سموا أو ا سقار نسيب إىل السأكيد 

الشعر العربي مجلة من القيم احلركية اات صبغة كمية وكيفية   واإليقاع يف
النسبية يف المميات  : كقوم على أساس احلركة  وختضع يف كركيبها إىل مبادئ ثابسة

 .(  )والسناسب يف الميفيات  والنظام واملعاودة الدورية 
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 هناك نظريات  السمرارإا اإليقاع الشعري له ممونات حمددة من أهمها 
بوصفه مسطلبًا ضروريًا لإليقاع  يف حني أا  Periodicityالرتداد الدوري  أوجبا

أدخلا  يه أنساق احلركة اليت  بعض النظريات انكثر مشواًل يف  همها لإليقاع قد
كسمرر  لذلك وحد أصحاب النظرية انوىل بني اإليقاع والوزا  ور ضوا  مرة ال

 .(  ) ناقضإيقاع النثر وعدوها نوعًا من اجملاز أو الس
 : ويسحدث أصحاب النظرية الثانية عن مسسويني من السمرار

 ". السمرار مع السنوع " وهو أقل حدوثًا يف الفن من : السمرار البسيط .أ 
املسمررة مشابهة إىل حد ملحوظ لسلك وكموا  يه العناصر : السمرار مع السنوع .ب 

 .(  ) ااكه الوقا مع وجود بعض االخسالف يف  كسمثل يف موضع آخر من العملاليت 
 : وهما" السمرار مع السنوع " وهناك من يفرق بني مسسويني من 

 . وهو عبارة عن كمرار فف  أو مسباعد املعاودة: السعاقب .أ 
 .(  )وهو كمرار خفي يف نسجه وحبمسه : الرتابط .ب 

ومع الك كظل اللغة اندبية كركب مسوالياكها وسالسلها بهدف إقامة أنواع 
وي مبصطلحات مت إصدارها بالفعل بسمرار ما صدر منها  وكمرار مسواصلة من السسا

املالمح الصوكية  والصر ية والرتكيبية  والداللية يف السلسلة نفسها   البيا الشعري 
 .(  )صورة صوكية مسساندة 

ولمين يف هذا البحث سأعنى بدراسة أمناط السمرار املطرد يف الشعر العربي 
احلالة ال بد من مالحظة احلركة الديناميمية اليت كقضي  ويف هذه .املسمثلة يف الوزا

إا الوزا حني هثل لدى بداية . (  )بسدرج القوى امللموسة يف أي جمموعة صوكية 
. (  )كركيب ما يظل قائمًا دوا أا يعرتيه كغيري إىل النهاية  مأنه شمل ميمانيمي
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نظام كوقعاكه الاة   الوزا نظامي  ثابا  منط جمرد  ُيعرف بواسطة السقطيع  خيلق
 .(  )وسرعاا ما يصبح إدراكه آليًا 

يسضح مما سبق أا ما همن كنميطه يف ضروب اإليقاع  وما كبني النصوة أنه ينسظم 
 .(  ) جمموعات كبرية منها  ويسحمم يف مجيع الوحدات المالمية يف النص الواحد هو الوزا

مجلية مسألفة من قيم   اإليقاع قيمة حركية الفمنومن هذه املمونات أيضا 
حركية جفئية  ومبا أنه ما من حركة إال وكقسضي وقسًا   إا العناصر اإليقاعية اات 

 .(  ) القيم احلركية اجلفئية كقسضي قيمًا زمنية جفئية
إا اإليقاع كوظي  خاة للمادة الصوكية يف المالم  : وعلى الك همن القول

مسا ات مسقايسة زمنيًا بالسساوي أو يظهر يف كردد وحدات صوكية يف السياق على 
 .(  )بالسناسب إلحداث االنسجام 

أما البحر الشعري  يعد جمموعة من العالقات الفمنية الثابسة اليت جتمع بني 
أصوات فسلفة يف جمموعات مسباينة  أي أنه عبارة عن روابط زمنية مسصلة يف حركة 

امليسة أي الفمن الفارغ ومن الضروري أيضًا مالحظة  رتات الصما . انصوات
 .(  )الالمعقول الذي يسسخدم لوظيفة العفل والسمييف 

 اإليقاع كصور اهين من عمل املسلقي  وليس  املسلقيوثالث هذه املمونات 
اسسجابة ميمانيمية للمثري احلسي  لمن هذا السشمل إمنا يسم على مادة املثري احلسي  

بني : عية باخسالف مادة املثريات احلسيةومن ثم ختسل  عملية خلق السجمعات اإليقا
 .(  )انصوات اللغوية  والنغم السااج بال قول 

يضي  اإليقاع إىل فسل  السوقعات اليت يسأل  منها منطًا زمنيًا معينًا  وال يرجع 
كأثريه إىل كوننا ندرك شيئًا خارجيًا  وإمنا إىل كوننا قد حتقق  ينا منط معني منسق   مل 

ات الوزا كبعث يف نفوسنا موجة من السوقع  كأخذ يف الدوراا   سوجد ضربة من ضرب
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إا النمط الفمين عبارة عن حلقة هائلة من االضطراب  .ابذبات عاطفية بعيدة املدى
 .(  )كنسشر يف اجلسد بأسره  وموجة من االنفعال كندمج خالل جماري الذهن 

البنية اإليقاعية شفرة  وكسباين اننظمة اإليقاعية الشعرية وهذا يرجع إىل أا
إضا ية ال كقسضيها اننظمة الصوكية اللغوية مع أنها منبثقة عنها  لمنها كقوم بدور 

 .(  )مركفي يف السجربة الشعرية 
ويسشمل الرتكيب الوزني للشعر من السسابع الذي كمونه العناصر انولية 

 :هلا حداا واضحاا املمونة للملمات  وكشمل هذا السسابع يف كسلة مسسقلة  يفيائيًا
 .(  )البدء والنهاية أي السفعيلة 

وقد اكسع مفهوم اإليقاع ليشمل سلسلة من العناصر اليت كسهم يف بناء البيا 
وال خيلي البحر من صفة اإليقاعية . (  )الشعري كاإليقاع الممي واإليقاع النربي

 ليسا الصبغة اإليقاعية كونه كميًا  أو نربيًا  أو مقطعيًا  أو مفجيًا من هذه اننواع  
 .(  )حمرًا لواحد منها دوا سائرها 

وعند حتليل املؤثرات الصوكية يف اندب  ينبغي أا نفرق بني النسق الصوكي 
وانداء   القراءة اجلهرية لعمل أدبي هي أداء للنسق الصوكي  ومن ثم  إا العلم 

 .(  )ات الفردية املنضبط لإليقاع والوزا ال همن أا يقوم على دراسة اإلنشاء
إا اإليقاع هو مجلة من القيم اليت كعاد مرارًا وكمرارًا  وكلما أعيد مرة مسي 
دورة  وكاا مبثابة احللقة يف سلسلة احلركة  وحركة انداء حركة دورية يمرر  يها 
. املثال عشرات املرات أو أكثر يف حلقات مسساوية من حيث القيم الممية والميفية

نداء ال يؤثر يف وزا العناصر  ونظامها  وكيفياكها   قد يسقلص ولمن سري حركة ا
انداء  ولمن السقلص والسمدد  العنصر اإليقاعي بسرعة انداء  وقد يسمدد ببطء

يعرتياا عنصرًا دوا عنصر  وإمنا يلحقاا كل العناصر على حد سواء  لذا  إا ال
 .(  )حاهلا  النسب كبقى على
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وصية  السرعة والبطء ال ينصر اا إىل اإليقاع ولمن اإليقاع الشعري له خص
  وهذا بالطبع يرجع إىل انداء   هما ال يلحقاا كل العناصر على حد سواء  بمامله

 املنشد يسرع يف موضع ويبطئ يف موضع آخر على خالف اإليقاع املوسيقي املطرد 
 . من حيث السرعة

انداء أواإلنشاد يسهم  منطا معينا منومن جهة أخرى البد من اإلشارة إىل أا 
وهي وإا   يف إبراز اإليقاع والك من خالل إبراز بداية السفعيلة ونهايسها أثناء اإلنشاد

 .  إنها طريقة إنشاد الشعر يف بعض البيئات العربية  كانا طريقة يف كعليم العرو 
  رضية إنشاد النوى اإليقاعية  .2

 القطعأصلها اللغوي يدل على هو أا ( قر )مما يلفا االنسباه يف مادة اجلذر 
 (  ).ثم كنص املادة على أا قريض الشعر اشسق من القطع(. قر  الفأر)كقولنا 

وهذا يعنى مبا ال يدع جماال للشك أا الشعر كاا ُينشد مقطعا أثناء النظم أو كعلم 
 ليس أمام الشاعر   عرف  يما بعد على يدي الليل السقطيع الطينا   الوزا

  .ما أراد القريض أو السقطيع إال اإلنشاد إاا اجلاهلي
ولمن هذا اإلنشاد ال يسسقيم إاا ما كاا كرديدا للمقاطع الصوكية دوا نسق 

لذا   وهذه أبسط قواعد اإليقاع  املفاوجة بني نواكني إيقاعيسني ال بد من   إيقاعي
ف  إني أرى أا قر  الشعر هو إنشاد قائم على املفاوجة بني مقاطع صوكية كعر

 انسباب وانوكاد يف الشعر   بانسباب ومقاطع صوكية صوكية كعرف  بانوكاد
خاصة إاا ما عر نا أا مادة قر  حتسمل يف ثناياها   العربي كسوزع ضمن نسق إيقاعي

قر  يف سريه يقر  قرضا و)لذا أورد ابن منظور   بني أمرين فسلفني املفاوجةمعنى 
  إلنشادية كسهم يف إبراز بداية السفعيلة ونهايسهاوهذه الطريقة ا  (هنة ويسرةعدل 

 .وهذا بدوره يساعد على كعلم العرو 
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ضمن  كقابل الوكد مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب :لقانوا واحد وهووا
اليت يسشمل منها اإليقاع يف البحور  انم إا عّد السفعيلة هي البنية لذا  .حدي السفعيلة

يف حني أا القيمة اإليقاعية  السفعيلة نفسها بأسبابها وأوكادها يرجع إىل كمرار الصا ية
 . للبحور الصا ية كرجع إىل كقابل النوى اإليقاعية املمونة لسفعيالت البحر

واإليقاع أو الوزا يسشمل من   السفعيلة هي النواة اإليقاعية :وقد يقول قائل
وكعسمد   انوزاا صا يةبالطبع همن قبول هذا المالم نظريا لو أا كل  .كمرارها

ولمن هناك بعض البحور كعسمد اجلمع بني   كمرار كفعيلة بعينها كالبحر المامل مثال
 في املنسرح كسمرر مسسفعلن مركني ومفعالت مرة واحدة يف كل   كفعيلسني فسلفسني

  .وهذا حبد ااكه يثبا أا السفعيلة ليسا النواة اإليقاعية  شطر

  :بع نوى إيقاعية وهيأركسموا السفعيالت من و
والثاني   انول مقطع قصري مفسوح  صوكيني مقطعنيويسموا من  :الوكد اجملموع -8

.2لذا سأعطيه الرقم . قصري مغلق أو طويل مفسوح
أوهلما قصري مغلق أو طويل   صوكيني مقطعنيويسموا من  :الوكد املفروق -2

 .2لذا سأعطيه الرقم   وثانيهما قصري مفسوح  مفسوح
. صوكي واحد قصري مغلق أو طويل مفسوح مقطعويسموا من  :الفي  السبب -1

 .8لذا سأعطيه الرقم 
.2 لذا سأعطيه الرقم  صوكيني قصريين مفسوحني مقطعنيويسموا من  :الثقيلالسبب  -3

 :ملحوظساا
لمل من الوكد اجملموع  والوكد املفروق  والسبب  2يلحظ أني أعطيا الرقم   -8

هو عدد املقاطع الصوكية املمونة  :معيارا واحداعسمادي وهذا يرجع إىل ا  الثقيل
 .هلذه النوى اإليقاعية
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يف حال وجود سببني مسساليني قبل الوكد أو بعده ضمن حّدي السفعيلة يسم مجع   -2
 1يرمف هلما بالرقم   ثقيل  خفي  :مسفاعلن كسموا من سببني :مثال :مقاطعهما
والسبب يرجع إىل أا كفعيلة  .2الرقم يف مقابل الوكد الذي يرمف له ب( 8+2)أي 

  وقفة قبل الوكد كأكي بعد ثالثة مقاطع صوكية :مسفاعلن اات وقفسني إنشاديسني
أما إاا ( 2  1)لذا رمفت هلا ب  ووقفة بعد الوكد كأكي بعد مقطعني صوكيني

 هذا يعين أا هناك وقفسني قبل الوكد يف مقابل وقفة  (1 8 2)رمفت هلا ب ما
 ضال عن أا الليل   الوكد وهذا النمواج خيلو من أي قيمة إيقاعية واحدة بعد

نفسه قد كعامل مع السببني الثقيل والفي  املسسابعني على أنهما نواة واحدة 
خاصة  نواة خامسةاليت همن أا كعد " الفاصلة الصغرى"وأطلق عليها مسمى 

  .بالمامل والوا ر

  :وعليه كسموا السفعيالت السالية من
   كسموا من :- –عولن ب: 
 (8  2) :أي( – وسبب خفي  لن/ - عو ب  وكد جمموع)
  كسموا من :-ب – اعلن: 
 (2  8: )أي (–ووكد جمموع علن ب / -سبب خفي   ا )
  كسموا من :---مفاعيلن ب: 
 (2 2: )أي (- –وسببني خفيفني عيلن /  -وكد جمموع مفا ب)
  كسموا من :-ب ب –مفاعلنت ب: 
 (1  2)أي ( – خفي  كن /ثقيل َعَل ب ب :وسببني/ -مفا بوكد جمموع )
  كسموا من :-ب  –مسفاعلن ب ب: 
 (2  1) أي. (–ووكد جمموع علن ب /  - خفي   ا /ثقيل ُمَا ب ب  :سببني)
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  كسموا من :-ب  - -مسسفعلن: 
 (2  2) :أي. (-ووكد جمموع علن ب / - -سببني خفيفني مسسْ  )
  منكسموا  :-ب  - -مسسفع لن: 
 (8  2  8( أي.(-وسبب خفي  لْن /ب  –ووكد مفروق كْفع /-سبب خفي  مْس )
  كسموا من :- -ب  – اعالكن: 
 (8  2  8): أي .(-وسبب خفي  / -ووكد جمموع عال ب / -سبب خفي   ا )
 كسموا من :- -ب  –  اع الكن: 
 (2  2) :أي. (- -وسببني خفيفني ال كن / ب  –وكد مفروق  اع )
  كسموا من :ب - - -مفعوالت: 
 (2  2) :أي .(ب –ووكد مفروق الت / - -سببني خفيفني مفعو )

يلحظ أا بعض السفعيالت املخسلفة كما وكيفا قد أخذت الرتميف  :ملحوظة
  ؟ هل مثة خلل يف  رضية إنشاد النوى اإليقاعية  نفسه

  ةإا الرتميف الذي أقرتحه يبني مواضع الوق  اإلنشادي ضمن نطاق السفعيل
أو   أو مقطعني صوكيني   الرقم انول يعين أا الوقفة انوىل كأكي بعد مقطع صوكي

ومع الك ال همن أا كسطابق  .والرقم الثالث  وكذلك الرقم الثاني. ثالثة مقاطع
 كفعيلساا كطابقا كامال  ما كفسري الك؟ 

عيالت قبل أا أقدم السفسري جيب أال ننسى أا البحور املركبة قد مجعا بني كف
وهذا   وإال ملا جاز اجلمع بينها  وهذا يعين أا مثة كشابها بينها  فسلفة كما وكيفا

لذا جاز اجلمع بني مفاعيل و اع الكن يف   السشابه يممن يف مواضع الوق  اإلنشادي
حبر املضارع نا الوقفة انوىل يف كلسا السفعيلسني كقع بعد الوكد الذي يسموا من 

لوقفة الثانية كقع بعد سببني يسموناا من مقطعني صوكيني لذا وا  مقطعني صوكيني
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  وال يسسطيع أحد إنماره  ولمن الفرق بني السفعيلسني موجود( 2 2)رمفت هلما ب 
 .والوكد يف  اع الكن وكد مفروق   الوكد يف مفاعيلن وكد جمموع

ة إا اشرتاك هذه السفعيالت املخسلفة يف الرتميف نفسه حج :وعلى هذا أقول
ننه كش  عن وجه السشابه على مسسوى انداء اإلنشادي بني   للفرضية ال عليها
 . وأعطى كفسريا للجمع بينها يف البيا الشعري. السفعيالت املخسلفة

 :وانمر نفسه يقال عن
  (2 2) ورمفهما .يف املنسرح (ب –ب  –مفعالت )و  (–ب  - -مسسفعلن )اجلمع بني
  يف املقسضب (-ب ب  –مسسعلن )و  (ب – ب –مفعالت )وعن اجلمع بني. 

(2  2)ورمفهما 
  يف السريع (ب - - -مفعوالت )و  (-ب  - -مسسفعلن )وعن اجلمع بني. 

 (2  2)ورمفهما 
  يف الفي  (-ب  - -مسسفع لن )و  (- -ب  – اعالكن )وعن اجلمع بني. 

ثالث وقفات إنشادية :أي( 8  2  8)ورمفهما 
  يف اجملسث (- -ب  – اعالكن )و  (-ب  - -لن  مسسفع)وعن اجلمع بني. 

  .ثالث وقفات إنشادية :أي (8  2  8)ورمفهما 

إا إضا ة رمفين جديدين جبانب الرقم يبيناا كوا هذه املقاطع : بقي أا أقول
ف للوكد   م للوكد اجملموع  س للسبب) :ويبيناا نوع الوكد مثال  سببا أو وكدا

وال أرى يف الك ضرورة  نا الك من   من أساسهيلغي هذا اإلشمال ( املفروق
شأنه أا يعقد هذه املنظومات الرقمية بدال من كيسري العرو  الذي يشمو المثريوا 

  .من صعوبسه
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على منظومة رقمية من كقابل الوكد  اي اناا املرهفة املسلقيكقوم كوقعات و
لي على الك أا ودلي  مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب ضمن حدود السفعيلة

لذا ال ختسل  (باسسثناء اإلضمار والعصب والفحاف املسسهجن)الفحا ات ال كغريها 
 . كوقعات املسلقي وال كضطرب

اإلجابة عن  ؟وال يقع يف انوكاد  ولمن ملااا يقع الفحاف يف ثواني انسباب
لذا هي   اإلنشاد سيربزهاهذا السؤال كسلخص يف أا انوكاد هي املقاطع الصوكية اليت 

 في كل كفعيلة وكد   ننها النواة الرئيسية للسفعيلة  منطقة حمصنة من اللل الممي
  لذا خلا من الفحاف  واحد  قط  وهو الذي سيحدد بدايسها أو وسطها أو نهايسها

 .لذا جاز دخول الفحاف عليها صوكية  ري بارزةيف حني أا انسباب مقاطع 
  مي أكرب من الفحاف وهو ما يعرف بالعلةولمن انوكاد يدخل عليها خلل ك

  ؟ مي  حصنا من الفحاف ويف الوقا نفسه جاز دخول العلة عليها
  من املعلوم أا كفعيليت العرو  والضرب هما موطن العلل يف ان لب انعم

وهذا بدوره يعين أا أي خلل   ويلسفم بسلك العلل باسسثناء ما جرى جمرى الفحاف
  :رتط  يه أمرااكمي يصيب انوكاد يش

 أا يقع يف نهاية الشطر انول أو نهاية الشطر الثاني -8

 أا يلسفم به -2

  :وهلذا كفسرياا
يقع اللل الممي يف نهاية الشطر انول أو نهاية الشطر الثاني حسى ال يربك  .8

 .كوقعات املنشد يف احلشو
أو   ديدالسفام الشاعر بالعلة يعين أا هذا اللل الممي أصبح جفءا من النظام اجل .2

 . بل هو كنوع إيقاعي  بعبارة أخرى مل يعد خلال



  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         876

  ؟أين كممن القيمة اإليقاعية يف البحور املركبة :ومثة سؤال آخر
  :لنأخذ مفساح البحر املضارع وهو

 مفاعيل  اع الكن/ كَعدُّ املضارعات

ولمن هل كولد من   انصل أا حنس بإيقاع هذا الوزا من خالل الشطر انول
إا إيقاع املضارع مسولد من   بالطبع ال ؟كفعيلسني فسلفسني كما وكيفامع بني خالل اجل

لذا عند إنشاد الشطر   والوكد املفروق يف  اع الكن  كناظر الوكد اجملموع يف مفاعيل
على الر م من اخسال ها كما   ومسساوية يف أعدادها  كربز مقاطع مسناظرة يف مواقعها

  :هذا الوزا دوا إنشاده همذاويماد ال حيس إيقاع  .وكيفا
 الكن  اِععيل  مفا/ عاكو  ضاِرُدْلُم  ُكَعْد

  .مما يمش  لنا أهم مموا من ممونات اإليقاع وهو السمرار
 .مفعالت مسسعلن/ اقسضب كما سألوا  :أما املقسضب ومفساحه

  : ينشد همذا
 علنمسَا  الُتمْفَع /  َألوماَس  ِضْبَك اْقَا     

 .مسسفع لن  اعالكن/ إا جثا احلركات  :ومفساحهوكذلك اجملسث 
  :وينشد همذا

 كن ِعالُلْن  ا  َكْفِعُمْس  /كو  َركاِكْل َح  ُجْثَثِإْا 

وال خيسل  انمر يف البحور السداسية اليت يسمرر يف كل شطر منها ثالث 
 :إحداها فسلفة كالبحر املنسرح ومفساحه  كفعيالت

 لن مفعالت مسسعلن مسسفع/ منسرح  يه يضرب املثل 
  :وينشد همذا 
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 ِعُلْن مسس  الُتَمْفَع  ِعُلْن ُمْسَسْ /  َثلوُبْلَم  ُيْضَر  يِه ِرُحْنُمْنَس 

ويبدو لنا قريبا من   ودوا إنشاد البحر املنسرح بهذه الطريقة ال نشعر بإيقاعه
  .النثر

 :ومن كلك البحور السداسية البحر الفي  ومفساحه
  اعالكن  مسسفع لن   اعالكن /احلركاتيا خفيفا خفا به 

  :وينشد همذا
 كن عاللن  ا  كفعكن مس  عال ا / كو َركاِهْل َح  َ ْسِبِ ْن َخْ   َخفييا 

وعليه ال همن اخرتاع البحور بصورة عشوائية من خالل اجلمع بني كفعيلسني 
مفاعلنت )ال نسسطيع اجلمع بني  لذا   ال بد من كناظر الوكدين  يهما  فسلفسني

يف حني يقع الوكد   لموا الوكد اجملموع يف مفاعلنت يقع يف بداية السفعيلة( ومفعوالت
  . املفروق يف آخر مفعوالت

 اع الكن )و( مسسفع لن ومسسفعلن)وهذا ما يفسر لنا سبب كفريق الليل بني 
 ( و  اعالكن

  يف ( كنعال ا) يناظر وكدها املفروق موقع الوكد اجملموع يف( لن كفعمس) السفعيلة
 .بسبب ومسبوع   مالهما يف وسط السفعيلة مسبوق بسبب  البحر الفي  والبحر اجملسث

  يف ( التمفع)موقع الوكد املفروق  يناظر وكدها اجملموع( علنمسس )والسفعيلة
 . مالهما يف آخر السفعيلة مسبوق بسببني  البحر املقسضب والبحر املنسرح

  يف ( عيلنمفا)ر وكدها املفروق موقع الوكد اجملموع يف يناظ( الكن  اع)والسفعيلة
 .  مالهما يف أول السفعيلة ومسبوع بسببني  البحر املضارع

 ومن هنا جاءت احلاجة   وهذا يعين أا على املنشد إبراز مقاطع مسناظرة يف البيا
  .إىل السفريق بني الصوركني
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 ( اعلن)إىل ( مفعال)كسحويل  حتويل السفعيلةوعليه من الضروري ر ض  مرة 
اات (  اعلن)يف حني أا   حذف مقطع من وكدها املفروق( مفعال)نا   يف السريع
  .وهذا اللط يرجع إىل  ياب اإلنشاد يف الدرس العروضي  وكد جمموع

بقي أا نقول إا كولد هذا اإلحساس ببداية السفعيلة ونهايسها حيساج إىل كدرب 
الك  مرر إنشاد البيا نفسه عشرات املرات ورمبا أكثر من قد حيساج الطالب أا ي  وممارسة

  .بمثري  لمنه سيصل يف نهاية املطاف إىل امسالك ما كعارف عليه الدارسوا باناا املوسيقية

  :ولسوضيح هذه الفرضية السابقة لنأخذ البيا السالي
  أين الّنجاة وأين الفرار // كظّل حبيس اهلوى واملعاصي

 (ِ رْا رْو()نْل َوأْي()َنجْا ُة()َ أْي نْن)/(صْي َمعْا()وْل َهيوْى()سْل َحيْب()ُل َكظْل)
-  -ب / - -ب /ب  –ب /- -ب  // - -ب  / - -ب /  - -ب  /ب  –ب 

  عولن/  عولن   /    عول /   عولن//    عولن  /  عولن  /  عولن   /    عوُل
(2 8)       (2 8)    (2 8)     (2 8)   // (2 8    )(2 8 )     (2 8)    (2 8) 

(  عولن)بدال من  (13)املقبوضة(  عوُل)وأحلظ أا جميء الصورة الفرعية 
  وبالسالي مل ُيحِدث خلال يف كوقعات املسلقي  مل يغري من املنظومة الرقمية الصحيحة

  .لذا اسسسا ا اناا العربية هذا الفحاف على الر م من اللل الممي
ورودها يف  مل جيفلذا  زيادة ونقصاهذه املنظومة الرقمية  أما العلل  إنها كغري

  (باسسثناء ما جرى جمرى الفحاف)نا هذا من شأنه أا خيل بسوقعات املسلقي   احلشو
حيول هذا  إنه  آخر مقطع من البيا مع االلسفام بهأما وقوع هذا اللل الرقمي يف 

  .اعراللل إىل جفء من منظومة رقمية جديدة يلسفم بها الش

  :ولنأخذ املثال السالي
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 مْن ُيقضِّْي اْلحياة يف عمِل//    رزَق اجملَد والنَّجاَح دوامًا      
 (َملْي/ َع()يْف/يْا َة/َح()ضْل/ُيقْض/مْن //) (مْن/َد وا/َح()جْا/وْنَن/َد()مْج/ِز قْل/ُر)

 –ب ب / –ب  –ب /  - -ب  -//- -ب ب / –ب  –ب / - -ب ب 
  عال/  مسفعلن   /      اعالكن//   عالكن   /  وفعلن مس/       عالكن 

(8  2  8)   (8  2  8)   (8  2  8) (//8  2  8)  (8  2  8)  (8  2) 

  يف البداية البد من اإلشارة إىل أا الفحا ات أبقا املنظومة الرقمية على حاهلا
ئمة على كرقب يف مسفعلن  ويف  عالكن  مل يغري من كوقعات املسلقي القا (15) النب
هثل   مقطع (اجملموع أو املفروق)هثالا الوكد   مقطعني  وهو السبب الفي  مقطع

 (. 8  2  8)السبب الفي   وهو ما رمفت له ب 

 (2 8) سنلحظ أا السغري الرقمي  ( عال)أما إاا انسقلنا إىل كفعيلة الضرب 
 8ي  يرمف له بالرقم  ما زال السبب الف  الذي طرأ عليها ليس ناجتا عن الفحاف

 :أسقطا املقطع الصوكي انخري أي (16)وإمنا علة احلذف  على الر م من النب
    لذا مل كركبك كوقعات املسلقي نا السغري طرأ على املقطع انخري  السبب الفي 

 هذا يعين أا املسلقي سيعساد هذا   ومبا أا الشاعر سيلسفم بالعلة  وليس يف حشو البيا
  .وسيسشمل يف اهنه نسق جديدالسغري 

وقد اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو وهو ما عرف 
بالعصب واإلضمار  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما عرف 

وأا   بالعقل والوقص  على الر م من أا العصب والعقل يقعاا يف حشو الوا ر
 مل  ما كفسري الك؟اإلضمار والوقص يقعاا يف حشو الما

  :لإلجابة عن هذا السؤال سأدرس هذين املثالني الشعريني
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  :املثال انول
 والطرف منه إاا نظْر      /        يسيب العقول بدله 

 (َنَظْر/هُيِإ اْا ) (ِ مْن /وْط َطْر)//  (ِلهي /َلِب دْل) (ُعقْو/يْسبْل )
–ب  –ب ب / –ب  - -//    –ب   –  ب  ب / –ب  --

 مَسفاعلن/    مْسفاعلن   //مَسفاعلن       /   مْسفاعلن
(2  2)  ( /1  2)   //(2  2)  /(1  2) 

  :املثال الثاني
 صداقة مثله نسب     /   أخ لي عنده أدب 

 (َنَس بو/ ِل هْي( )َقُا مْث/َة دا ( / )َأ د بو/َد هو ( )لْي عْن/ َأ خن)   
 –ب ب  –ب / –ب ب  –ب //   -ب ب  – ب /  - - - ب

 مفاعَلنت/ مفاعَلنت //        مفاعَلنت      /    مفاعْلنت
(2  2)  /     (2  1)          // (2  1)     /  (2  1) 

 (2  2)أحلظ يف املثال انول كفعيلة مَسفاعلن جاءت مضمرة مركني أي بالرمف 
قطعا صوكيا مركني  إال أا اإلضمار وهذا يعين أا البيا خسر م  (2  1)بدال من 

اسسبدال نواة إيقاعية وهذا يرجع أا الشاعر عمد إىل   مسسساغ وحمبب لألاا العربية
واسسبدل به السبب الفي    (ُمَا) قد كرك السبب الثقيل   بنواة إيقاعية أخرى

اعية املمونة ومبا أا بنية إيقاع الشعر العربي قائمة على السقابل بني النوى اإليق  (ُمْا)
 .للسفعيلة  إا الذوق العربي قبل هذا الفحاف

 قد جاءت مفاعَلنت معصوبة أي بالرمف   وانمر نفسه ينطبق على املثال الثاني
وهذا يعين أا البيا خسر مقطعا صوكيا  وهذا يرجع إىل   (1  2)بدال من  (2  2)

 قد كرك السبب الثقيل   ىأا الشاعر عمد إىل اسسبدال نواة إيقاعية بنواة إيقاعية أخر
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لذا  إا اإلضمار والعصب ينطبق عليهما   (عْل)واسسبدل به السبب الفي    (َعَل)
مقطعني صوكيني قصريين إىل  حتول نواة إيقاعية ممونة منالقانوا الصوكي نفسه وهو 

 .نواة أخرى ممونة من مقطع صوكي قصري مغلق أو طويل مفسوح

خسارة النواة    سأحلظ أنهما يقوماا على أما إاا أخذت الوقص أو العقل
وهذا هو الفحاف  دوا أا حيل حملها نواة جديدة اإليقاعية ملقطع صوكي قصري مفسوح

  :كاآلكي لذا جمسه انمساع  املسسهجن
 (2  2)–ب  –كصبح مفاعلن ب (2  1) –ب  –ب ب  مَسفاعلن :الوقص 

 .(ُم)أصبحا ( مَا)أي 
 (2  2) –ب  –كصبح مفاعنت ب ( 1  2) –ب ب  –مفاعَلنت ب  :العقل

 (. َع)أصبحا ( عَل)أي 

 لمااا جرت بعض العلل   وإاا كاا لفوم العلة يف الضرب شرطا السسسا سها
  ؟جمرى الفحاف

  :أجد لفاما علي أا أحتدث عن أربعة أنواع من العلل وهي
خرى وبعبارة أ  وهو إسقاط أول الوكد اجملموع يف صدر املصراع انول :الرم -8

  وهي علة نادرة .حذف مقطع قصري مفسوح من النواة اإليقاعية يف أول البيا
 ال حيساج البيا إال إىل حرف الواو   وكرجع يف ان لب انعم إىل أخطاء النساخ

 .اخل يف أوله  يسسقيم الوزا...أو اهلمفة االسسفهامية
مفسوح  حذف مقطع صوكي قصريوهو حذف أول الوكد اجملموع  أي  :السشعيث -2

:مثل( الوكد اجملموع) من النواة اإليقاعية
  .يف الفي  واجملسث - - -كصبح  االكن  - -ب  – اعالكن 
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 :مثال
 إمنا امليا ميِّا انحياء    /    ليس من مات  اسرتاح مبيا          
 (يْا ئْيأْح ( )ُت مْيِي كْل( )إْا َنمْل مْي( //)َح ِبمْي كْن()َت  ْسَا رْا()لْي َسمْن ما)
 - - -/     -ب  –ب / - -ب  -//   - -ب ب / –ب  –ب /- -ب  -
  االكن/   مسفعلن  /     اعالكن   //    عالكن  /    مسفعلن  /    اعالكن    
(8  2  8)  (8  2  8)  (8  2  8) //(8  2  8) (8  2  8) (8  8  8) 

سبب خفي   :عيةكسموا من ثالث نوى إيقا   (--ب  – اعالكن )إا كفعيلة 
ووقوع السشعيث يف هذه السفعيلة يعين أا النواة   (8  2  8) سبب أي   وكد جمموع

وبالسالي سسسواىل ثالث نوى إيقاعية كل   2بدال من الرقم  8الثانية سريمف هلا بالرقم 
سريمف هلا بي  :أي( قصري مغلق أو طويل مفسوح)منها يسموا من مقطع صوكي واحد 

يولد لدى املسلقي إحساسا بالسماثل واالنسجام يف آخر البيا الشعري مما  (8  8  8)
أي أا كوقعات املسلقي سسظل مطردة يف احلشو مع كرقب كغيري منسجم  ري مطرد يف 

 .آخر البيا مما يضفي على الوزا حيوية
أما يف كفعيلة الضرب ) العرو وهو حذف السبب الفي  من كفعيلة  :احلذف -1

وهو إما مقطع قصري مغلق أو مقطع طويل   مقطعها انخريحذف  :أي( إنه يلفم
 :ومثال الك .مفسوح
 وأنا العطوف وأنا احلدْب    /     وأنا المريم وأنا احلليم      
 (حدْب( )وَأْا كْل()َعطْو ُف()َوَأا كْل//) (َحلْي ُم()َوَأْا كْل()َكرْي ُم()َوَأْا كْل)
 –ب / - -ب /ب  –ب /- -ب //ب  –ب /  - -ب  /  ب –ب  /  - -ب   

  عو/  عولن  /   عوُل /   عولن  //    عوُل   /   عولن/     عوُل/   عولن 
(2  8)   (2  8)   (2  8)    (2  8)   ( //2  8) (2  8) (2  8)(2) 
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 الصْب باملماا وكنفلين/  وما زلا كسعفين بالندى 
 (خصْب()َممْا نْل()ُليْن بْل()ِزَوكْن (//)َندْى()ُ يْن بْن()َكسْس ِع()َومْا زْل)
 –ب / - -ب / - -ب /ب  –ب // -ب / - -ب /ب  –ب / - -ب 

  عو/   عولن /   عولن /   عوُل   //      عو/  عولن  /   عوُل  /   عولن  
(2 8) (2 8)  (2 8)  (2) ( //2 8) (2 8) (2 8) (2) 

مل يؤثر القبض يف  عوُل لذا   اكرت سالفا أا الفحاف ال خيل باملنظومة الرقمية
ولمن الذي يلفا االنسباه أا هذا الفحاف جاء يف  (.8  2)ب على النسق  –ب 

وهذا يعين أا الشطر انول سيخسم مبقطع قصري   كفعيلة العرو  يف البيا انول
 .وهذه ظاهرة ينفرد بها هذا الوزا  مفسوح

احلذف الذي جرى إا مناقشة هذه الظاهرة همن أا كعد مدخال لسفسري ظاهرة 
لذا  إنين أرى أا انسهاء الشطر انول مبقطع قصري مفسوح مركبط بأداء   جمرى الفحاف
 القارئ سيجد نفسه مر ما على إشباع هذا الصوت حسى يسحول إىل   البيا وإنشاده

البحر الشعري يعد جمموعة من العالقات الفمنية أا  قد مر بنا  .مقطع طويل مفسوح
مع بني أصوات فسلفة يف جمموعات مسباينة  أي أنه عبارة عن روابط الثابسة اليت جت

أي   رتات الصما امليسةومن الضروري مالحظة . زمنية مسصلة يف حركة انصوات
أي أا  رتة الصما  .الفمن الفارغ الالمعقول الذي يسسخدم لوظيفة العفل والسمييف

  .املسلقي بني الشطرين كدخل يف كموين اجلملة املوسيقية يف اهن

وبناء على الك  إا القارئ الذي يواجه نقصاا مقطع صوكي لن يشعر 
  :باخسالل الوزا لسببني
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  مطردا حسى كفعيلة  (8  2)إا هذا احلذف مل يقع يف حشو الشطر؛ لذا ظل النسق
 .(2)العرو  املمونة من مقطعني صوكيني  قط أي 

 اهنه على كعيويض القيمية    إا القارئ للبيا الثاني املشسمل على احلذف سيعمل
 .اهنه وبذا كمسمل اجلملة املوسيقية يف  حلظة الصما بني الشطريناحملذو ة من خالل 

وهو يف حقيقة انمر  .وهو حذف ساكن الوكد اجملموع وإسماا ما قبله :القطع -3
حذف مقطع صوكي قصري مفسوح من أول الوكد اجملموع ويقع يف حشو املسدارك 

 -وهناك من يعده كشعيثا أي كصبح  الن   - -بح  اعل كص –ب  –مثل  اعلن 
. وهذا رأي خاطئ نا القطع يصيب الوكد يف آخر السفعيلة ال يف وسطها -

ومما هو معلوم أا الليل أهمل حبر املسدارك برمسه على الر م من معر سه له بل 
احلشو  هذه علة القطع وقعا يف   نا قواعده ختال  قوانني العرو   نظمه عليه

 ؟ ما سر الك  ومع الك هي علة قبلسها اناا العربية  وأخلا باملنظومة الرقمية
إا السر يممن يف أا هذا الوزا املسسخدم كثريا يف الغناء كنطبق عليه قوانني 

 .اإليقاع املوسيقي ال اإليقاع العروضي
  :لذا  إني أرى ضرورة السفريق بني نوعني فسلفني من حبر املسدارك

 وهو الذي ال يقع  يه القطع  وهذا الوزا جيري على قواعد اإليقاع  :وع انولالن
 -حسى لو كاا هذا الوزا من وضع العروضيني –العروضي اليت اسسنبطها الليل 

 .وعلى هذا ال ختسل  يه املنظومة الرقمية اليت وضعسها
 ما كاا من عامِربعدما كاا       /        جاءنا عامر ساملا صاحلا                

 (عا مرْي)(كا مِنْن( )كْا منْا( )بْع َدمْا( //)صْا ِلحْن)(سْا ِلمْن()عْا مُرْا( )جا َءنْا)
  اعلن/  اعلن /   اعلن  /    اعلن  //  اعلن  /   اعلن  /  اعلن  /   اعلن    
  (8  2)   (8  2)   (8  2)   (8  2)   //  (8  2)  (8  2)  8  2 ) (8  2) 
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 لذا هو فال  نصول الليل لوقوع العلة   وهو الذي يدخله القطع :نوع الثانيال
ويقوم إيقاعه على  .وهو وزا خاضع لقوانني املوسيقى ال العرو   يف احلشو

كمرار املقطع القصري املغلق أو الطويل املفسوح مركني يف كل  :القانوا السالي
 :ومثال الك كفعيلة

صدقا   صدقا    صدقا    صدقا//      حقا    حقا    حقا    حقا
 (صد قا()صد قن()صد قن)(صد قن(//)حق قْن)(حق قْن()حق قْن)(حق قْن)
 - -    /  - -    /- -   /- -         //- -   /- -     /- -     /- - 
  اعل/  اعل  /     اعل  /    اعل    // اعل  /   اعل  /    اعل  /   اعل   
(8 8)(/8  8(/ )8  8(/)8  8(// )8  8(/)8  8(/)8  8(/ )8  8) 

أما حني جيسمع القطع والنب يف البيا الشعري  يضاف إىل القانوا السابق 
 (-)املقطع القصري املغلق أو الطويل املفسوح  جواز السخلي عنقانوا جديد يسمثل يف 

ب =  -) :أي أا( ب ب)يف أول السفعيلة وكعويض الك مبقطعني قصريين مفسوحني 
  :ومثال الك .(ب

 أقيام الساعة موعده/          يا ليل الصَّب مسى  ده   
 (ِع دهو)(َع ةمْو)(مْس سْا)(َأ قيْا(//)غ دهو)(ب مسى)(لْص صْب)(يا لْي)
 –ب ب /  -ب ب /  - -/  -ب ب //   -ب ب /  -ب ب /  - -/  - -
  علن/  علن    /       اعْل/  علن     //  علن    /    علن /     اعْل /  اعل  

(8  8)(8  8) (8 2) (8  2)(//8  2)(8 8)(8  2()8  2) 

 – ب –أي أا  اعلن  الظاهرة يف آخر السفعيلةوال أدل على الك من ورود هذه 
  :الك ومثال  مسسسا ة وشائعة يف الشعر املعاصروهي كفعيلة  ب ب –أصبحا  اعُل 

 ناديصوت يف امليداا ي// مصر بالدي مصر بالدي 
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 (نا دي()دا ني() ل مي()صو كن(//)الدي()ِمْص ُرِب( )ال دي()ِمْص ُرِب)
 - -/ ب ب  -/  - -/  - -//   - -/ ب ب  -/  - -/ ب ب  –
  اعل/  اعُل  /  اعل /  اعل   //     اعل    /  اعُل /    اعل /  اعُل        

         (8  2) (8 8) (8 2) (8  8)( //8 8( / )8 8) (8  2()8 8) 
يؤكد أا هذا النوع من املسدارك له قانونه الاة الذي اكركه آنفا يف  وهذا
.  هو ال يعرتف حبدود النوى اإليقاعية يف العرو  العربي  الفقرة السابقة

 :منااج إنشاد النوى اإليقاعية .1

سأعمل يف هذا املبحث على كوضيح طريقة اإلنشاد العروضي للنوى اإليقاعية 
املادة الصوكية  :وإنشاد شطريه  من خالل إيراد مفساح البحر  على حدةيف كل حبر 

وقد اشسمل كل جدول كذلك على   جدوال 86والوزا أو القالب املفرغ من خالل 
وإيراد انسباب وانوكاد  مع اكر عدد املقاطع الصوكية لألوكاد   كقطيع املفساح

ر الفريد بني أعداد املقاطع أو السناظ السوازيوانسباب كل على حدة لبياا هذا 
  .الصوكية املمونة للنوى اإليقاعية

  :وعند العودة إىل كلك اجلداول يسضح لي ما يلي
  مقطعاا  :على النحو السالي الرجفويف حبر  املنسرحكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 .للسببني ثم مقطعاا للوكد سا مرات

  2وانظر جدول رقم ( )8انظر اجلدول رقم) 

(2/2()/2/2()/2/2(                 )/2/2()/2/2()/2/2) 
والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف مفعالت 

  .مقطع قصري مفسوحيف حشو املنسرح أي على 
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 املنسرح سم البحرا
 مسسفعلن مفعالت مسسعلن منسرح  يه يضرب املثل املفساح
 َثلو ُبْلَم ُيْضَر ِه ي ِرُحْن ُمْنَس اإلنشاد

 

 علن مسس  الُت مفع علن ُمسَس 

 

 -ب  - - ب - ب - -ب  - - -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 8جدول رقم 
 الرجف لبحراسم ا
 مسسفعلن مسسفعلن مسسفعلن يف أحبر انرجاز حبر يسهل املفساح
 ُهلو ُرْنَيْس ِزَبْح َأْرجا ُحِرْل يف َأْب اإلنشاد

 

  علن مسس  علن مسس  علن مسس 
 -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 2جدول رقم 
  مقطعاا للسببني ثم  :على النحو السالي املقسضبكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر اجلدول رقم ) .مقطعاا للوكد أربع مرات
(2/2()/2/2(             )2/2( )/2/2) 

 املقسضب اسم البحر
 مفعالت مسسعلن اقسضب كما سألوا املفساح
 ألو ماَس ِضْبَك اْقَا اإلنشاد

 

 علن مْسَا الُت مفَع

 
 -ب  ب - ب - ب - -ب  ب - ب - ب - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

عدد املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 1جدول رقم 



  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

 مقطعاا  :على النحو السالي املضارعوحبر  اهلفجسواىل النوى اإليقاعية يف حبر ك
 (5وانظر جدول رقم ) (3انظر اجلدول رقم ) .للوكد ثم مقطعاا للسببني أربع مرات

(2/2()/2/2(                    )2/2( )/2/2) 
الكن  والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف  اع

  .مقطع قصري مفسوحأي على  يف ضرب املضارع
 اهلفج اسم البحر
 مفاعيلن مفاعيلن على انهفاج كسهيل املفساح
 هيلو ِجَسْس َأْهفا َعَلْل اإلنشاد

 

 عيلن مفا عيلن مفا

 

 - - -ب  - - -ب  - - -ب  - - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 3جدول رقم 
 املضارع اسم البحر
 مفاعيل  اع الكن كعد املضارعات املفساح
 عاكو ضاِر ُدْلُم ُكَعْد اإلنشاد

 

 الكن  اع عيل مفا

 

 - - ب - ب - -ب  - - ب - ب - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد ااسبب وكد سبباا وكد سبباا وكد

عدد املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 2 2 2 2 2 

 5جدول رقم 
  مقطع  :على النحو اآلكي الفي وحبر  الرملكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (6انظر جدول رقم ) .للسبب  مقطعاا للوكد ثم مقطع للسبب سا مرات
 (7وانظر جدول رقم )
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(8/2/8( )8/2/8( )8/2/8(       )8/2/8( )8/2/8( )8/2/8 ) 
والفرق بني اإلنشادين يسمثل يف الوقوف على آخر الوكد املفروق يف مسسفع لن 

  .مقطع قصري مفسوحأي على  يف حشو الفي 
اسم 
 الرمل البحر

  اعالكن  اعالكن  اعالكن رمل انحبر يرويه الثقات املفساح
 كن عال  ا كن عال  ا كن عال  ا كو ِثقا ِهْث وي ِرَيْر ُح َأْب َمُلْل َر اإلنشاد
- - ب- - - ب- - - ب- - - ب- - - ب ب- - ب ب السقطيع
انسباب 
 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب وانوكاد

عدد 
املقاطع 
 الصوكية

8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 

 6جدول رقم 
اسم 
 البحر

 الفي 

  اعالكن  مسسفع لن   اعالكن يا خفيفا خفا به احلركات املفساح
 كن عال  ا لن كفع مس كن عال  ا كو َركا َح ِهْل َ ْسِب َخْ   ن َخفي يا اإلنشاد
- - ب- -  ب -- - - ب- - - ب ب-  ب -- - - ب-  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب

 عدد املقاطع
 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 7جدول رقم 
  مقطع للسبب  مقطعاا  :على النحو اآلكي اجملسثكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر جدول رقم ) .للوكد ثم مقطع للسبب أربع مرات
(8/2/8( )8/2/8(              )8/2/8( )8/2/8  ) 
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سم ا
 البحر

 اجملسث

  اعالكن  مسسفع لن إا جثا احلركات املفساح
 كو َركا َح ِكْل ُجْثَث ِإْا اإلنشاد

 

 كن عال  ا ُلن َكْفِع ُمْس

 

 - -ب  - - ب - - - -ب  ب - ب - - السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب

 عدد املقاطع
 8 2 8 8 2 8 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 1جدول رقم 
  مقطعاا للوكد  مقطع  :على النحو اآلكي املسقاربكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (1انظر اجلدول رقم ). للسبب مثاني مرات

(2/8( )2/8( )2/8( )2/8(            )2/8( )2/8( )2/8( )2/8) 
اسم 
 البحر

 املسقارب

  عولن  عولن  عولن  عولن ليلعن املسقارب قال ال املفساح
 لو َخلي َلْل ِبقا ِر َكقا ُم َعِنْل اإلنشاد

 

  لن  عو لن  عو لن  عو لن  عو
          - -ب  - -ب  ب -ب  ب -ب  السقطيع

انسباب 
 وانوكاد

  سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد

 عدد املقاطع
  8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 الصوكية

 1جدول رقم 
 مقطع للسبب  مقطعاا  :كسواىل النوى اإليقاعية يف حبر املسدارك على النحو اآلكي

 (81انظر اجلدول رقم ). للوكد مثاني مرات

(8/2( )8/2( )8/2( )8/2(         )8/2( )8/2( )8/2( )8/2) 
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 املسدارك اسم البحر
  علن  علن  علن  علن لحركات احملدث كنسق املفساح

 ُمْح ُكْل َركا َح اإلنشاد
 جرت علة)

 (الفحاف جمرى
 ِقلو َت ِثَسْن َد

 

 علن ف علن ف علن ف علن ف

 
 -ب  ب -ب  ب -ب  ب -ب  ب -ب ب -ب ب - - -ب  ب السقطيع
 انسباب
 وانوكاد

 وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب وكد سبب

 دد املقاطعع
 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 8 8 2 8 الصوكية

 81جدول رقم 
  ثالثة مقاطع للسببني  :على النحو اآلكي الماملكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر

 (88انظر جدول رقم . ) مقطعاا للوكد سا مرات

(1/2( )1/2( )1/2(            )1/2( )1/2( )1/2) 
اسم 
 البحر

 المامل

 مسفاعلن مسفاعلن مسفاعلن مل اجلمال من البحور الماملك املفساح

 ِملو (إضمار)ِرْلما ُبحو ُلِمَنْل َجما َكُمَلْل اإلنشاد

 

 علن مسفا علن مسفا علن مسفا

 
 -ب  - ب ب -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  السقطيع

انسباب 
 وانوكاد

 وكد سبباا وكد سبباا وكد بااسب وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا

 عدد املقاطع
 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 الصوكية

 88جدول رقم 
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  مقطعاا للوكد  ثالثة  :على النحو اآلكي الوا ركسواىل النوى اإليقاعية يف حبر
ويدخل عليه كنوع يف السبب يلسفم به يف كفعيليت   مقاطع للسببني سا مرات

 (82انظر جدول رقم ) (  )بالقط العرو  والضرب وهو ما عرف 
(2/1( )2/1( )2/8(            )2/1( )2/1( )2/8) 
اسم 
 البحر

 الوا ر

 مفاعلنت مفاعلنت مفاعل حبور الشعر وا رها مجيل املفساح

 ُبحو اإلنشاد
ِرشِّْع 

 (عصب)
 لو َجمي ِ ُرها ِروا

 

 ِعْل مفا َعَلُسن مفا َعَلُسن مفا

 
 - -ب  -ب ب  -ب  -ب ب  -ب  - -ب -ب ب -ب - - -ب السقطيع
انسباب 
 سبب وكد سبباا وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبباا وكد وانوكاد
عدد 
املقاطع 
 الصوكية

2 2 2 1 2 8 2 1 2 1 2 8 

 82جدول رقم 
  مقطعاا للسببني :على النحو اآلكي السريعكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر  

ويدخل على الوكد كنوع يلسفم به يف كفعيليت   راتسا م  ومقطعاا للوكد
 (81انظر اجلدول رقم ) (  )وهو ما عرف بالمس    العرو  والضرب

(2/2( )2/2( )2/8(               )2/2( )2/2( )2/8) 
 السريع اسم البحر
 مسسفعلن مسسفعلن مفعال حبر سريع ماله ساحل املفساح
 لو ساِح َلهو ُعْن ما َسري َبْحُرْا اإلنشاد

 

 ال مفَع علن مسس  علن مسس 

 
 - ب - -ب  - - -ب  - - - ب - -ب  - - -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وكد سبباا وانوكاد

 عدد املقاطع
 8 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 الصوكية

 81جدول رقم 
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 مقطعاا   مقطع للسبب :على النحو اآلكي املديد حبر كسواىل النوى اإليقاعية يف 
للوكد  مقطع للسبب للسفعيلة انوىل  ثم مقطع للسبب  مقطعاا للوكد للسفعيلة 

 (83انظر اجلدول رقم ) .الثانية
(8/2/8)-(8/2)-(8/2/8(         )8/2/8)-(8/2)-(8/2/8 ) 

لشطرين حسى كعادل وأرى وجود حلظة صما بعد السفعيلة الثانية كاليت بني ا
  .أثناء اإلنشاد - -ب  –كفعيلة  اعالكن  –ب  –كفعيلة  اعلن 

اسم 
 املديد البحر
  اعالكن  اعلن  اعالكن ملديد الشعر عندي صفات املفساح
 كو ِصفا دي ِرِعْن ِشْع ِدْش مدي ِل اإلنشاد

 

  كن عال  ا علن  ا كن عال  ا
  - -ب - -ب  - - -ب  - - -ب - -ب  - - -ب  ب السقطيع
انسباب 
  سبب وكد سبب وكد سبب سبب وكد سبب سبب وكد سبب وكد سبب سبب وكد سبب وانوكاد
 عدد املقاطع
  8 2 8 2 8 8 2 8 8 2 8 2 8 8 2 8 الصوكية

 83جدول رقم 
  مقطعاا للسببني :على النحو اآلكي البسيطكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر  

يلة انوىل  ثم مقطع للسبب  مقطعاا للوكد للسفعيلة الثانية  مقطعاا للوكد للسفع
 .(85انظر اجلدول رقم ) .أربع مرات

(2/2( )8/2 )– (2/2( )8/2(       )2/2( )8/2 )– (2/2( )8/2) 
اسم 
 البسيط البحر
 مسسفعلن  اعلن مسسفعلن  علن إا البسيط لديه يبسط انمل املفساح
 َملو َأ َسُطْل ِهُيْب ْيَلَد َط َبسي ِإْنَنْل اإلنشاد

 

 علن ف علن مسس  علن  ا علن مسس 

 
 -ب  ب -ب  - - -ب  ب -ب  - - -ب  ب -ب  -ب  -ب  ب -ب  - - السقطيع
انسباب 
 وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وانوكاد
عدد 
املقاطع 
 الصوكية

2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 

 85جدول رقم 
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  مقطعاا للوكد  مقطع  :على النحو اآلكي الطويلكسواىل النوى اإليقاعية يف حبر
ثم مقطعاا للوكد ومقطعاا للسببني للسفعيلة الثانية أربع   للسبب للسفعيلة انوىل

 (86انظر اجلدول رقم ) .مرات
(2/8()2/2 )– (2/8()2/2(          )2/8()2/2 )– (2/8()2/2) 
اسم 
 البحر

 الطويل

  عولن مفاعيلن  عولن مفاعلن طويل له دوا البحور  ضائل املفساح
 ِئلو َ ضا ِر ُبحو دوَنْل هلو ُلْن َطوي اإلنشاد

 

 علن مفا لن  عو عيلن مفا لن  عو

 

 -ب  -ب  ب -ب  - - -ب  - -ب  -ب  -ب  ب -ب  - - -ب  - -ب  السقطيع
انسباب 
 وانوكاد

 سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد سبباا وكد سبب وكد

 عدد املقاطع
 الصوكية

2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 2 8 2 2 

 86جدول رقم 

أي أا السفعيلسني   وأعسقد أا أا هذين البحرين انخريين هما حبراا رباعياا
الطويل يسم السعامل معهما يف (  عولن مفاعيلن)يف البسيط و ( اعلن  مسسفعلن)

 . إنشاديا بوصفهما دورة إيقاعية واحدة وإا كانا كل منهما مركبة من كفعيلسني
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 اخلامتة

همن أا كفسر لنا المثري   ملسصقة بالشعر العربي شفويةيعد اإلنشاد خصيصة 
إا قر  الشعر هو إنشاد قائم على  :همن القولو .من القضايا العروضية الغامضة

  ومقاطع صوكية صوكية كعرف بانسباب  وجة بني مقاطع صوكية كعرف بانوكاداملفا
 .  انسباب وانوكاد يف الشعر العربي كسوزع ضمن نسق إيقاعي

نا انوكاد هي املقاطع   ويقع الفحاف يف ثواني انسباب وال يقع يف انوكاد
ننها نواة   المميلذا هي منطقة حمصنة من اللل   الصوكية اليت سيربزها اإلنشاد

 في كل كفعيلة وكد واحد  قط  وهو الذي سيحدد بدايسها أو وسطها أو   السفعيلة
هذه املنظومة الرقمية زيادة  أما العلل  إنها كغري  لذا خلا من الفحاف  نهايسها

أما   نا هذا من شأنه أا خيل بسوقعات املسلقي  مل جيف ورودها يف احلشولذا ونقصا 
حيول هذا اللل   إنه لل الرقمي يف آخر مقطع من البيا مع االلسفام بهوقوع هذا ال

يف حني أا انسباب مقاطع  .إىل جفء من منظومة رقمية جديدة يلسفم بها الشاعر
 .صوكية  ري بارزة لذا جاز دخول الفحاف عليها

كقابل  :وهو وكرجع القيمة اإليقاعية لبحور الشعر العربي إىل القانوا السالي
إا عّد السفعيلة  لذا  .ضمن حدود السفعيلةوكد مع ما يسبقه وما يلحقه من انسباب ال

يرجع إىل كمرار السفعيلة نفسها  هي البنية اليت يسشمل منها اإليقاع يف البحور الصا ية
يف حني أا القيمة اإليقاعية للبحور الصا ية كرجع إىل كقابل النوى   بأسبابها وأوكادها

  .نة لسفعيالت البحر الصايفاإليقاعية املمو

ويسولد اإليقاع من خالل اجلمع بني كفعيلسني فسلفسني كما وكيفا كالبحر 
لذا عند إنشاد الشطر كربز مقاطع مسناظرة يف   لسناظر مواقع انوكاد  املضارع مثال
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لذا ال نسسطيع . على الر م من اخسال ها كما وكيفا  ومسساوية يف أعدادها  مواقعها
 ال بد من   البحور بصورة عشوائية من خالل اجلمع بني كفعيلسني فسلفسني اخرتاع

 . كناظر الوكدين  يهما

لذا اسسسا ا اناا العربية نقصاا مقطع صوكي يف احلشو وهو ما عرف 
بالعصب واإلضمار  ولمنها اسسهجنا نقصاا مقطع صوكي يف احلشو  يما عرف 

حتول  :أي  نواة إيقاعية بنواة إيقاعية أخرىاسسبدال بالعقل والوقص  وهذا يرجع إىل 
مقطعني صوكيني قصريين إىل نواة أخرى ممونة من مقطع  نواة إيقاعية ممونة من

أما الوقص أو العقل  إنهما يقوماا على خسارة .صوكي قصري مغلق أو طويل مفسوح
ا جمسه لذ  دوا أا حيل حملها نواة جديدة النواة اإليقاعية ملقطع صوكي قصري مفسوح 

 .انمساع

ومن جهة أخرى جرت بعض العلل جمرى الفحاف على الر م من أا لفوم 
  :العلة شرط السسسا سها لألسباب اآلكية

وكرجع يف ان لب انعم إىل أخطاء النساخ : الرم -8
لسوالي ثالث نوى إيقاعية كل منها يسموا من مقطع صوكي مما يولد  :السشعيث -2

 .ثل واالنسجاملدى املسلقي إحساسا بالسما
إا القارئ الذي يواجه نقصاا مقطع صوكي لن يشعر باخسالل الوزا :احلذف -1

  :لسببني
.إا هذا احلذف مل يقع يف حشو الشطر  
احملذو ة  احلذف سيعمل اهنه على كعويض القيمةالقارئ للبيا املشسمل على  إا  

 .يف اهنهوبذا كمسمل اجلملة املوسيقية   من خالل حلظة الصما بني الشطرين
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نا قواعد املسدارك ختال  قوانني العرو  ويرجع السبب إىل أا هذا  :القطع -3
الوزا املسسخدم كثريا يف الغناء كنطبق عليه قوانني اإليقاع املوسيقي ال اإليقاع 

.العروضي

  :وعلى الك أرى ضرورة السفريق بني نوعني فسلفني من حبر املسدارك
وهذا الوزا جيري على قواعد   ع  يه القطعوهو الذي ال يق :النوع انول  

اإليقاع العروضي اليت اسسنبطها الليل 
وهو   لذا هو فال  نصول الليل  وهو الذي يدخله القطع :النوع الثاني  

وزا خاضع لقوانني املوسيقى ال العرو  
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 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  
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 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  

  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  

  لشعر العربييف حبور ا اإليقاعية النوى 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                         811

 :اتـوالتعليق شــاهلوام

                                      
 :همن الرجوع إىل هذه اآلراء يف املراجع السالية( 8)

  881م  ة8116  مصر  1  عدد6  جملد  صولاإليقاع يف الشعر العربي   -خليل  إدة-
 .881  ة818

  السنة السابعة  العدداا احلياة الثقا يةنظرية اإليقاع املوسيقي عند العرب   -حممود  قطاط  
 .18  ة817-11م ة8112  كونس  21 22

  71-32م  ة8176كونس   املطبعة العصرية  نظرية إيقاع الشعر العربي -حممد  العياشي. 
: للسوسع يف االطالع على هذه اآلراء همن اإل ادة من( 2)

 دراسة يوري لومتاا البنيوية للشعر  كرمجة سيد البحراوي  الفمر  -جونسوا  باركوا
 858  ة868-831م  ة8112  بريوت  26 25  العدداا 3العربي  جملد 

  دار الشؤوا الثقا ية العامة  1يف البنية اإليقاعية للشعر العربي  ط -كمال  أبو ديب  
 .218 211م  ة8117بغداد  

   ممارسة العشق بالقراءة  سعي لسأسيس نظرية للقراءة اندبية  نفوى   -عبد امللك  مركا
 .62  ة72-51م  ة8116  مسقط  1عدد

: عرضا هذا الرأيمن أهم املراجع اليت( 1)
 كرمجة جورج طرابيشي  دار الطليعة للطباعة والنشر  بريوت  8 ن الشعر  ط -هيجل  

 .815-818  12  18  13م  ة8118
  دار الشؤوا الثقا ية العامة  بغداد  1نظرية البنائية يف النقد اندبي  ط -صالح   ضل  

 .71-78م  ة8117
  شملي  يف كساب نظرية املنهج الشملي نصوة نظرية املنهج ال -اخينباوم

الشمالنيني الروس  كرمجة إبراهيم الطيب  الشركة املغربية للناشرين املسحدين  بريوت  
 .53  52  ة75-11م  ة8112الرباط  



 حسام حممد أيوب.  د

 811                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

                                                                                           
 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 

 حسام حممد أيوب.  د

 811                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

                                                                                           
 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 

 حسام حممد أيوب.  د

 811                                             م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع 

                                                                                           
 قضايا الشعرية  كرمجة حممد الولي  مبارك حنوا  دار كوبقال  املغرب   -ياكبسوا  روماا

 .811  811  56  31م  ة8111
 مبادئ النقد اندبي  كرمجة مصطفى بدوي  مراجعة لويس عو   املؤسسة  -إركشاردز.إ

 .815  811  812  811م  ة8161مصر املصرية العامة للسألي  والرتمجة والطباعة والنشر  
 نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  دار املريخ للنشر   -ويليك  رينيه  وارين  أوسنت

 .221  222  285-281م  ة8112السعودية  
 موسوعة املصطلح النقدي  الوزا والقا ية  والشعر احلر  كرمجة عبد الواحد  -س  ريفر.ج

 .82 88م ة8111لؤلؤة  دار الرشيد  العراق  
 النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  املؤسسة العربية  -سسولينسف  جريوم

 .158 131  811للدراسات والنشر  بريوت  ة
 الشعر كي  نفهمه ونسذوقه  كرمجة حممد إبراهيم الشوش  ممسبة منيمنة   -درو  اليفابيث

 .58  51م  ة8168بريوت  
  ممسبة 2معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  ط -كامل   املهندس وجمدي  وهبة  

 .78م  مادة اإليقاع  ة8113لبناا  بريوت  
  سحرك  دراسة يف البنية وانسلوب  جتربة الشعر املعاصر يف السموا امل -علوي  اهلامشي

  منشورات احتاد كساب وأدباء اإلمارات  دبي  8  بنية اإليقاع  ط8البحرين منواجا  ج
 .131  137م  ة8112

  3  عدد6املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي   صول  جملد -سعد  مصلوح  
 .813  818  ة212-811م  ة8116مصر  

 كونس  12يف مفهوم اإليقاع  حوليات اجلامعة السونسية  عدد  -حممد اهلادي  لطرابلسي ا  
 .22-7  ة8118

:همن الرجوع إىل( 3)
  ماال كؤديه الصفة  حبث يف اإليقاع واإليقاع الداخلي يف قصيدة النثر خاصة   -حامت  الصمر

 .62-51  ة71-51م  ة8111  العراق  5  عدد25انقالم  جملد 
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 اإليقاع الداخلي يف القصيدة العربية احلديثة  رؤية معاصرة  رسالة  -عو  خالد  ديوي ب

 .م8115ماجسسري  جامعة الريموك  انردا  
  كشريح النقد  حماوالت أربع  كرمجة حممد عصفور  منشورات اجلامعة  - راي  نورثرب

 .171-181م  ة8118انردنية  انردا  
صوت يف الدراسات النقدية والبال ية الرتاثية واحلديثة عر  ونقد  ال –زاهيد  عبد احلميد  (5)

   271 -238م  ة 2111  مراكش  8 طدراسة صوكية
 . 813املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي  ة  -مصلوح (  6)
ويقع يف  - - -كصبح مفاعْلنت ب  -ب ب  –مفاعَلنت ب : وهو إسماا الامس املسحرك مثل (7)

 رحبر الوا 
ويقع يف  –ب  - -كصبح مْسفاعلن  –ب  –وهو إسماا الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (1)

. حبر المامل
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعنت ب  –ب ب  –وهو حذف الامس املسحرك مثل مفاعَلنت ب  (1)

 حشو الوا ر 
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعلن ب  –ب  –وهو حذف الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (81)

حشو المامل 
 . مادة اإليقاع معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  -وهبة  جمدي و املهندس  كامل ( 88)
 . 811ة  النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  -سسولينسف  جريوم (  82)
 . 31  32ة  نظرية إيقاع الشعر العربي  كونس  املطبعة العصرية  -العياشي(  81)
 . 221نظرية اندب  كرمجة عادل سالمة  ة  -ويليك  رينيه  وارا  أوسنت (  83)
 . 158-131النقد الفين  ة  -سسولينسف  جريوم (  85)
 . 137ة   السموا املسحرك -اهلامشي  علوي (  86)
 . 51ة  كرمجة حامد أبو أمحد  ممسبة  ريب  نظرية اللغة اندبية  -ايفانموس  خوسيه (  87)
    72ةنظرية البنائية يف النقد اندبي  – ضل  صالح ( 81)
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 اإليقاع الداخلي يف القصيدة العربية احلديثة  رؤية معاصرة  رسالة  -عو  خالد  ديوي ب

 .م8115ماجسسري  جامعة الريموك  انردا  
  كشريح النقد  حماوالت أربع  كرمجة حممد عصفور  منشورات اجلامعة  - راي  نورثرب

 .171-181م  ة8118انردنية  انردا  
صوت يف الدراسات النقدية والبال ية الرتاثية واحلديثة عر  ونقد  ال –زاهيد  عبد احلميد  (5)

   271 -238م  ة 2111  مراكش  8 طدراسة صوكية
 . 813املصطلح اللساني وحتديث العرو  العربي  ة  -مصلوح (  6)
ويقع يف  - - -كصبح مفاعْلنت ب  -ب ب  –مفاعَلنت ب : وهو إسماا الامس املسحرك مثل (7)

 رحبر الوا 
ويقع يف  –ب  - -كصبح مْسفاعلن  –ب  –وهو إسماا الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (1)

. حبر المامل
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعنت ب  –ب ب  –وهو حذف الامس املسحرك مثل مفاعَلنت ب  (1)

 حشو الوا ر 
ويقع يف  –ب  –كصبح مفاعلن ب  –ب  –وهو حذف الثاني املسحرك مثل مَسفاعلن ب ب  (81)

حشو المامل 
 . مادة اإليقاع معجم املصطلحات العربية يف اللغة واندب  -وهبة  جمدي و املهندس  كامل ( 88)
 . 811ة  النقد الفين  دراسة مجالية و لسفية  كرمجة  ؤاد زكريا  -سسولينسف  جريوم (  82)
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 . يف حبر السريع وحبر املنسرح - - -مفعوال 
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 خفاء اإلعراب يف املبين 

 وأثره يف التقعيد النحوي

 

 البحث ملخص

ا البحث العالقة بني البناء وخفاء اإلعراب، وما بينهماا مان عماوم    يناقش هذ
وخصوص وجهي، وما أدى إليه نظر بعض النحويني، اعتماًدا على خفااء اإلعاراب،   

وقد انتهى البحث، بناء على ذلك، إىل . من تعميم ملفهوم البناء أدخل معه ما ليس منه
نهما، ورصد تأثريهماا يف موقا    ، والفرق بي(العارض والوضعي: )حتديد نوعي البناء

الكلمة اإلعرابي، عارًضا آراء النحويني يف تناوهلم للبناء عند صياغة القواعد، ومقوًِّما 
 .تلك اآلراء

 

 ها7/2/7212وُقبل للنشر يف                                       ها             71/77/7211ورد البحث يف 
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Hiddenness of Case-ending in indeclinable Noun & its role  

in formulizing grammar rules  
 
 

Abstract 
This paper discusses the relationship between 

indeclinableness and hiddenness of case-ending, considering, in this 
regard, the differences and similarities  between them. The paper  
also discusses the consequence of  generalizing the 
indeclinableness as a result of the hiddenness of Parsing. This 
leads some syntacticians  to include some cases which are not from  
indeclinableness. Building on this, the paper comes out with 
identifying the two kinds of ndeclinableness: (original & 
occasional) and the difference between them,  and their impact on 
the word syntactic position, considering, in this regard, the 
syntacticians views about dealing with ndeclinableness  in 
formulizing grammar rules.   
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 ةــاملقدم

من املعلوم أن بناء قواعد النحو قام على أساس وصافي تكاو ن بعاد اساتقراء     
وِّلت تلك املادة من خالل نظر متعدد املآخاذ إىل قواعاد معيارياة،    كالم العرب، ثم ح

حتكم بالصحة واخلطأ، وتبني وجاهة ذلك بالتعليل، وترد ما شذ من كاالم اتاتب باه    
 .بالتأويل

والبناء يف الكلمة العربية ظاهرة ُبين عليها كثري من القواعاد، ويف هاذا البحاث    
نحاويني،   يف تطبيقااتهم، فاأن أثار البنااء      حديث عن أثر هذه الظاهرة، يف تقعياد ال 

التطبيقي، وأعين به ما يكون عند تفسري النصوص، غري حمصور، وإمنا املعينُّ هناا أثاره   
 .يف القواعد

فالكلمة يف العربية   ختلو من حالني، فهي إما معرباة، وإماا مبنياة، فاا رو      
ألصل فيها اإلعراب، وإمناا كاان   ، أما األمساء فا(7)مبنية، واألفعال األصل فيها البناء

اإلعراب أصاًل يف األمساء لتوارد املعاني عليها، فتحتاا  حينذاذ إىل اإلعاراب الاذي     
، فأن  ا سم يبنى، (1)، ويف حال َمَنَ  من ذلك مان ، كشبه ا ر (4)يعطي كالًّ وظيفته

 .  إىل لفظهولكنه حيتفظ مبوضعه يف اجلملة، ويكون حكمه اإلعرابي منسوًبا إىل حمله 

وبناًء على هذا، فاملبين   خيتلف عن املعارب إ  يف ظهاور عالماة اإلعاراب،     
صاحي،، إ  أن اه   ( نظريًّاا )فتأثر املعرب بالعوامل ظاهر، وتأثر املبين بها منويٌّ، وهاذا  

عند تتب  الرتاكيب اللغوية الصحيحة، وتفسري النحويني هلا، جناد أن  هاذا ا كام قاد     
يٌء من ا ستثناء، أو التقيياد، فاأردت يف هاذا البحاث تنااول أثار تلاك        يطرأ عليه ش

 . ا ستناءات يف التقعيد النحوي، وعالقتها خبفاء إعراب املبين
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 يف خفاء اإلعراب وعالقته بالبناء: املبحث األول

 :خفاء اإلعراب -أ

أن   ُتستمد د لة اجلملة من معطيات متعددة، ومن أهمها الرتبة، واإلعراب، إ َّ
ظهور عالمة اإلعراب مل يكن يف كل كلمة، وإمنا وق  يف األكثر، وختلف ختلًفا ُكلِّيًّا يف 
بعض األبواب، وجرئيُّا يف بعضها، وميكن أن ُيجمل ختلاف ظهاور العالماة يف  ساة     

 :أبواب

 .، وختلف اإلعراب فيه كليٌّ، وسيأتي ا ديث عنه(امًسا كان أو فعاًل)املبين  :األول

 .ا سم املقصور، وهو ما آخره ألف  زمة، وختلف اإلعراب فيه أيًضا كليٌّ :نيالثا

ا سم املنقوص، وهو ما آخره ياء  زمة قبلها كسرة، وختلاف اإلعاراب فياه     :الثالث
 .جزئي، إذ تظهر الفتحة

الفعل الناقص، وهو ما آخره حر  علة، فأن كان اآلخر ألًفا فخفاء اإلعراب  :الراب 
ل الرف  والنصب، وإن كان ياًء أو واًوا، ظهرت الفتحاة، وخفيات الضامة،    فيه يف حا

أما اجلزم فيكون حبذ  حر  العلة، وذهب بعض النحويني إىل أن ا ذ  كاان عناد   
اجلازم   به، أي أن عالمة اجلزم حذ  الضمة املقدرة، فلما حذفت وق  اللابس باني   

 .(2)املرفوع واجملزوم، فحذفوا ا ر  لذلك

 :املضا  إىل ياء املتكلم، وقد اختلف فيه بني اإلعراب والبناء، على أقوال: ساخلام

 .ملناسبتها وإمنا قدرت ا ركة على ما قبل الياء، (2)أنه معرب، وهو قول اجلمهور :األول

، وُعلل ذلك بأن املضا  قد يكتسب البناء من (0)أنه مبين، والكسرة عالمة بناء :الثاني
علاى أحاد    (1)   (إنه َ قٌّ مثَل ما أن ُكم َتْنِطُقوَن): يف قوله تعاىل( مثل)املضا  إليه، كنصب 
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، وقد زاد من ذلك كون املضا  إليه املبين   يستقل بنفسه، فناسب بناء (2)التوجيهات
وُرد على هذا التعليل بأناه يوجاب وجاوب بنااء ماا أضايف إىل الكاا         . (2)املضا 

 .(70)إىل غري ذلك. .ضا  إىل ياء املتكلمواهلاء، كما يوجب بناء املثنى امل

  ياتغري آخاره، ولايس مبابين إذ     ، فلايس مبعارب إذ   أّنه   مبين و  معرب :والثالث
 . (77)سبب للبناء، وهو رأي ابن جين 

أنه مبين يف حال الرفا  والنصاب، ومعارب يف حاال اجلار، وهاو رأي ابان         :والراب 
 .(74)مالك

قصور واملنقوص، والفعل الناقص، واملضاا  إىل  فاألبواب األربعة األخرية، امل
ياء املتكلم جند أن  خفاء اإلعراب فيها كان لسبب صوتي متعلق بآخر الكلمة؛ فهو إما 
للثقل، أو لتعذر ظهورها بسبب سكون حر  اإلعراب، أو بسبب انشغاله حبركاة ماا   

ه غري قابل للعالمة   مان  بعده؛ ولذا قد روا العالمة على اآلخر وَنَووها، أم ا املبين فأن
جهة لفظ اآلخر، ولكن من جهة الوض ، فلم ُتقد ر علياه العالماة، وإمناا جعلاوا لاه      

 .(71)موضًعا من اإلعراب، حيكم عليه به قياًسا على املعرب   أصالة

 :عالقة خفاء اإلعراب بالبناء -ب

ا، فجعل اختلفت نظرات النحويني حول ماهية البناء، فنحا بعضهم منًحى لفظيًّ
كل حركة ليست أثًرا للعامل عالمًة للبناء؛ ولذا عد  أهل هذا النظار املضاا  إىل يااء    
املتكلم مبنيًّا، ومل يراعوا حاله إذا أضيف إىل غري ياء املتكلم، بل ذهبوا أبعد من ذلك، 

، قال ابن الشجري متحدًِّثا عن املضا  إىل (72)فعدوا حركة التقاء الساكنني حركة بناء
مل خياُر    : إن  هذه ا ركة حركاة بنااء، كحركاة التقااء السااكنني يف  او      )): ء املتكلميا

((بناء إن  كل  حركة مل حتدث عن عامل حركُة: وأقول وإن كانت يف كلمة معربة،.. .القوُم
(72). 
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ومن هذا النظر أيًضا ما نقل عن األخفش أنه يرى بناء مجا  املنناث الساامل يف    
، وذلك ملا كانت العالمة ليسات  (70)منوع من الصر  يف حالة اجلروامل ،حالة النصب

 .العالمة اليت جيلبها العامل عادة يف هذا املوض 

أما النظر الثاني فهو نظر إىل الكلمة مان حياث الوضا ، فماا صال، لتنااوب       
 .ا ركات حسب العامل فهو معرب، وما مل يصل، فهو مبين

يني عامة، أن  قضاية اإلعاراب والبنااء    ونسب بعض الباحثني إىل الفراء والكوف
قضية معنوية، فما كان طرًفا يف اإلسناد فهو معرب، وما مل يكان كاذلك، كااألدوات    

 .(71)فهو مبين

، (72)لكن النظر املعنوي إىل قضية اإلعراب والبناء هو قول أكثار أهال العربياة   
ساناد، فاأن   على اختال  يف وجهه، ففي حني ُعلِّق األمر عند طائفاة علاى قضاية اإل   

عند األخرى تعلق على ذات الكلمة، فماا ناساب اإلعاراب وضاعا حكام      ( املعنوية)
 .عليه به، فتأثر بالعوامل، وما مل يكن ُحكم عليه بالبناء فلزم آخره حا  واحدة

وهذا ا ختال  يف النظر إىل ماا هياة البنااء مل يانثر تاأثرًيا ظااهًرا يف تعريفاه،        
لزوم اللفظ حالة واحدة ليسات أثاًرا   ))تكاد جتم  على أنه فتعريفات النحويني للمبين 

((للعامل
ما ناسب مبين األصل، )): ، وفطن ابن ا اجب إىل املاهية فعر  املبين بأنه(72)

ما   خيتلف آخره كسائر النحااة؛ ألن  : ومل أقل يف حده)): ، وقال((أو وق  غري مركب
((ينمعرفة انتفاء ا ختال  فرع عن تعقل ماهية املب

(40). 

لكن ا ختال  وق  ظاهًرا يف سبب البناء، ففي حني أمجعوا على شبه ا ر ، 
، اختلفاوا يف أساباب   (الوضاعي، واملعناوي، وا فتقااري   )على اختال  أوجه الشبه 

 :أخرى، منها
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ياا زياُد، فأناك    : وقوعه موق  املبين، كأمساء األفعال، واملنادى املبين، فاأذا قلات   (7
 .طاب يكون بالضمائرناديت خماطًبا، واخل

 .مضارعته ملا وق  موق  املبين، وهو ا سم املعدول ملننث على َفَعال  (4

 .املوصولة إذا اجتمعت فيها شروط البناء( أيُّ)خروجه عن النظائر، وهو  (1

 .(47)يومذذ: ،  وإضافته ملبين (2

 .(44)كثرة العلل املوجبة ملن  الصر ، زاده املربد (2

ال  فيها، إىل أمار أهام، وهاو أن  املابين مان      ولعل البحث يتجاوز مناقشة اخل
 :خالل هذه األسباب منقسم قسمني

 .مبين يف كل حال، وهو ما كان بناؤه لسبب وضعي: األول

، (41)ما مل يكن بناؤه بسبب الوض ، وإمنا كان بسبب الرتكيب، فهو بناء عارض :الثاني
((تمكن يف موض املتمكن الذي جعل مبنزلة غري امل)): وقد عرب عنه سيبويه با

(42). 

  يعادو أن   -يف نظاري -وجند أن األول هو املبين حقيقة، بال إن  بنااء الثااني    
يكون خترجًيا لظواهر معينة، و  وجود لسبب البناء ا قيقي فيه؛ ولذا جتد هذا القسم 

 :  يكاد خيلو من إحدى علل ثالث تبعده عن حكم األول

إىل يا املتكلم، كما سبق عرضاه، والفعال    ا ختال  يف بنائه، كاملضا  :األوىل
املضارع اليت اتصلت به نون توكيد مباشرة، فقد ذهب األكثرون إىل بنائه، رجوًعاا إىل  

: ، وحكى ابن الدهان اخلال  فيه، قال(42)ما افرتضوه من أن األصل يف األفعال البناء
ء، ومانهم مان   هي حركة بناا : والفتحة قبل النون فيها خال ، فمن الناس من يقول))

هي حركة التقاء الساكنني، فمذهب سيبويه واملاربد وابان السارا  أن الفتحاة     : يقول
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لسيبويه فيها قول آخر، يدعي فيها أنهاا  : فتحة بناء، وهو قول الفارسي، وقال الزجا 
حركة التقاء الساكنني، وكاالم الساريايف يقتضاي القاول الثااني، والقاول األول هاو        

((الصحي،
وابان الادهان يارى أناه     )): ليه ابن إيااز خاال  هاذا، وقاال    ، ونسب إ(40)

((معرب
: ، والظاهر أن ابن إياز مييل إىل إعرابه، فقد قال قبيل نقله عن ابن الادهان (41)

((فكانت مقدرة.. .هو معرب، وإمنا مل تظهر حركات اإلعراب: ولقائل أن يقول))
(42). 

، (  )فاة إىل إعراباه أيًضاا   وأما املضارع املسند إىل نون اإلناث، فقاد ذهبات طائ  
أنه قد استحق اإلعراب فاال يعادم إ    ))، والعلة عندهم (  )كابن درستويه، والسهيلي

لعدم موجبه، وبقاء موجبه دليل على بقائاه، فهاو مقادر يف ا ار  الاذي كاان فياه        
((ظاهرا، ومن  من ظهوره ما عرض فيه من الشبه باملاضي

(17). 
والاذي عنادي   )): النافية للجنس، قال السريايف(  )وكذا اختلفوا يف بناء اسم 

((إعراب، وهو مذهب سيبويه(  )أن الفتحة يف ا سم بعد 
(14). 

، ونسب للكوفيني (11)وذهب الرياشي والكسائي إىل أن  املنادى املضموم معرب
 .، فلم يبق من هذا القسم ما أمجعوا على بنائه(12)غري الفراء

 .(12)يف بعضها، فاملضا  إىل املبين   جيب بناؤهجتويز بنائه   وجوبه  :الثانية
وتاب  املناادى املابين،   (  )جتويز بناء تابعه وإعرابه، وذلك يف تاب  اسم : الثالثة

يف بعض الصور، فاملبين أصالة يراعى حمله وجوًبا، و  ينظر إىل لفظاه، أماا يف هاذين    
ب، الذي جيب أن يراعى لفظه البابني، فقد يراعى اللفظ، ويف مراعاة اللفظ شبه باملعر

 .وحمله يف كل حال، ولو مل تكن حركته قريبة من حركة اإلعراب مل جيز مراعاتها مطلًقا
وخالصة القول أن  خفاء اإلعراب نتيجة مالزمة للبناء، وليست سببا له، وكال  
ما كان خفاء اإلعراب سبًبا للحكم عليه يف البناء فااخلال  يف بنائاه قاوي، واألظهار     

 .نه معرًباكو
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 :أثر خفاء اإلعراب يف البناء يف موقع املبين: املبحث الثاني

األصل أن يكون موض  الكلمة يف الرتكياب واحاًدا، ساواٌء أكانات معرباة أم      
يف موض  رفا ، إ  أن   ( هذا)مرفوع، و( زيد)قام زيد، وقام هذا، فا: مبنية، فأذا قلت

 :كاألمر قد يتوس  فيه يف بعض املواض ، ومن ذل

 :وقوع ضمري النصب واجلر موق  ضمري الرف ، والعكس

 (:لو ه، ولو ك، ولو ي)باب  -أ

 :حر  امتناع لوجود، ويليها اسم مرفوع، اختلف يف إعرابه، على أقوال( لو )
 .(10)وجد، ذهب إىل ذلك الكسائي: أنه فاعل لفعل حمذو ، تقديره :األول
 . (11)الفراء وابن كيسان نفسها، وهو مذهب( لو )أنه فاعل لا :الثاني

لو مل يوجاد، ونسابه أباو حياان إىل     : نائبًة عن فعل، تقديره( لو )أنه فاعل لا :الثالث
 .(12)بعض متقدِّمي النحاة

 .(12)..لو انعدم كذا: ، والتقدير( )أنه فاعل لفعل نابت عنه : الراب 
 .(20)أنه مبتدأ، وهو قول البصريني :اخلامس

تفاق، وإمنا اخلال  يف رافعاه، ومل ياأِت إ  مرفوًعاا، إذا    وُيلحظ أن  رفعه حمل ا
 :كان امًسا ظاهًرا، كما قال جرير

 لااااو  ا ياااااُء هلاااااجين اسااااتعبارُ 
 

 (27)ولاازرُت قااربِك وا بيااب ياازارُ    
 

لاو  أْناُتم َلُكن اا    ): أما إذا كان مضمًرا، فقد جاء ضمرَي رف ، كما يف قولاه تعااىل  

ألن سبيل املضمر سبيل الظاهر يف وضاعه مان   ))؛ (21)لكثري، وهو الشائ  ا(24)(ُمانمننيَ 
((اإلعراب

 :، وجاء ضمري نصب وجر، قال يزيد بن ا كم الثقفي(22)



 خفاء اإلعراب يف املبين وأثره يف التقعيد النحوي  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                      472

 وكاام مااوِطنال لااو ي ِطحااتَ كمااا هااوى 
 

 (22)بأجراماااه مااان قُلَّاااةِ النياااق  منهاااوي  
 :واختلف يف ذلك على أقوال 

ري، كماا اختصات   يف مثل هذا حر  جر، خاص بهذا الضم( لو )أن   :األول
 ماا يكاونُ   ذا باابُ َها )): ، وهذا رأي سيبويه، قاال (20)والكا  با سم الظاهر( حتى)

، إذا يوذلك لو ك ولو ، إذا ُأظهر بعده ا سُم عن حاله ً تحوُِّم ا فيه ا سُممضمًر
ولو جاءت عالمة اإلضمار على القيااس   ،، وإذا أظهرت ُرف ا سم فيه ُجر  ضمرَتَأ

 اليااءَ  والادليل علاى ذلاك أن    ، اجمارورً  اولكنهم جعلاوه مضاَمرً  .. . أنتلو  :لقلت
((مرفوع والكا    تكونان عالمَة مضمرال

(21). 

وإمنا اختار اجلر على النصب، م  كون الضامري مشارتًكا، لعادم اقرتاناه بناون      
 .(22)الوقاية

(  ت)، وباختصااص  (لادن )بعاد  ( غادوة )وقرن سيبويه هذه املسألة بنصاب  
 .(22)مل يف ا ني، وذلك جبام  ا ختصاص حبالة إعرابية يف موض  دون غريهبالع

، (20)أن ه ُأِحال ضامري اجلار حمال ضامري الرفا ، وهاو ماذهب الفاراء         : الثاني
، و  يف (لاو  )أنه مل يرد ظااهٌر ُجار باا   : أوهلما: ، فالفراء احتب بأمرين(27)واألخفش

صوب واجملرور يف الضمائر، جاز أن يستوي أنه َلم ا استوى لفظ املن: الضرورة، والثاني
 .(24)لفظ املرفوع بهما

أما األخفش فحجته أن العرب قد استعارت ضمري الرف  املنفصل للنصاب يف  
، (21)لقيُتك أنت، فأكدت الضامري املتصال الواقا  يف حمال نصاب بضامري رفا        :  و

 .(22)ما أنا كأنت، فأدخلوا الكا  على ضمري الرف : وقالوا
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ذوذ ما جاء على هاذا، وهاو رأي املاربد، قاال بعاد أن سااق قاول        ش :الثالث
ومان  . .(لاو  أنات  )والذي أقوله إن  هذا خطٌأ،   يصل، إ  .. )): سيبويه واألخفش

خالفنا فهو   ُبد  يزعم أن  الذي قلنااه أجاود، ويادعي الوجاه اآلخار فيجيازه علاى        
((ُبعٍد

(22). 
يد بن ا كم، وزعم أن  يف القصيدة خطًأ وُنقل عن املربد رده ا ستشهاد بيت يز

 .(20)كثرًيا وشذوًذا وخروًجا عن القياس
 :إ  أنه رد عليه بأمور

أن  هذه القصيدة كانت حمالًّ  ستشاهاد النحاويني يف غاري موضا ، ومل      :األول
 .افيه املربد، وقد رواها مج  من الرواة، ونسبتها ثابتة   خال يرمها أحد منهم مبا رماها به 

 :أن هذا ا ستعمال ثبت يف شواهد أخرى، فقد روى الفراء :الثاني
 أُتطِماااا  فينااااا ماااان أراق دماءنااااا

 
 (21)ولااو ك مل يعاارض ألحسااابنا َحَساانْ    

 :وروى غريه بيت عمر بن أبي ربيعة 
 أوماااات بعينيهااااا ماااان اهلااااود    

 
 (22)لاااو ك هاااذا العااااَم مل أحجاااب   

 
 :وقال رؤبة

 (22)لو كما قد خرجت نفساكما
 :وقال آخر

 ويااااااااوم ِبجااااااااي  تالفيُتااااااااُه
 

 (00)ولااااو ك  صااااُطِلَم العسااااكُر 
إمجاع النحويني املتقدمني من البصريني والكوفيني على رواية هذا عان  : الثالث 

 .(07)العرب
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وم  هذا الرد، إ َّ أنين أرى أن  قول املربد هو اجلااري علاى القيااس، وثباوت     
القطعي بقياسيته، فكم مان ا ساتعما ت   هذا ا ستعمال عن العرب   يعين ا كم 
ثم حكموا بعد ذلك بشاذوذها أو نادرتها    ،اليت أثبت النحويون هلا عدًدا من الشواهد

 .أو قلتها، ومنعوا القياس عليها

( لاو  )ثم إن  الرأيني اآلخرين   خيلوان من ماداخل تضاعفهما، فأماا جعال     
جاب عن هذا السريايف، فذهب إىل حر  جر، فأن  حر  اجلر حيتا  إىل متعلق، وقد أ

 .(04)(لعل)، وباجلر با(حبسبك درهم)ما مفاده أن  هذا ا ر  غري أصلي، ونظَّر له با

، فمدخول الباء له حمل من اإلعاراب، وهاو ا بتاداء، ومل    (حبسبك درهم)فأم ا 
 .يف حمل رف  مبتدأ( لو ك)ينصوا على جعل الضمري يف 

إذا عملاات صااارت مبنزلااة الباااء يف   ( لااو )وكااذلك ... )): قااال السااريايف 
ونظري هذا ماا روي مان   ... وتكون لو ك ولو ي بأسرها مبنزلة حبسبك. .(حبسبك)

ملا بعدها، فأذا خفضت ما بعدها كانت هي وما بعدها مبنزلة اسم مبتدأ ( لعل)خفض 
((وما بعدها خرب

مان  ، ولو تأملت الرتكيب لوجدت أن  ما بعدها   يصال، خارًبا   (01)
 .حيث املعنى، إ  إن أراد اخلرب اتذو ، كما يف الظاهر

أما قول الفراء واألخفش، ففيه إنابة الضمري املتصل مكاان الضامري املنفصال،    
، أماا القيااس فهاو تأكياد الضامري املتصال بالضامري        (02)وهذا   جيوز إ  يف الشاعر 

 :املنفصل، قال ابن مالك
 وُمضااَمَر الرفاا  الااذي قااِد انفَصاالْ  

 
 (02)أكِّاااد ِباااِه كااال  ضااامريال ات َصااال  

وَيلِفُت النظَر يف هذه املسألة ختريُب الفراء، الذي تابعه عليه ابن كيساان، وهاو    
وإمنا دعااهم  )): أن  كون الضمري مبنيًّا، هو املسوغ ألن يق  الضمري مكان الضمري، قال
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لفظاه يف اخلفاض   لو ك يف موض  الرف ؛ ألنهم جيدون املكين يساتوي  : إىل أن يقولوا
ضربُتك ومررُت بك، وجيدوناه يساتوي أيًضاا يف الرفا  والنصاب      : والنصب، فيقال
فلما كاان ذلاك اساتجازوا أن يكاون الكاا  يف      ... ضربنا، ومر بنا: واخلفض، فيقال

((رفًعا، إذ كان إعاراب املكاين بالاد  ت   با ركاات    ( أنت)موض  
، وجااء يف  (00)

لو  أنت، و  جيوز أن يكون املضمر خال  املظهار  : جهالو)): اخلزانة عن ابن كيسان
يف اإلعراب، وهو بدل منه، وموضاوٌع موضاَعه، ولكان املكاين  مساتغنال عان د لتاه        
با ر  الذي يوَجب فياه الرفا ، و  يقا  منصاوب و  خمفاوض، واكتفاي بد لاة        

((..ا ر  من د لة املكين
(01). 

هب إىل هذا يف مسألة العطف على اسم الفراء يذ -إن شاء اهلل تعاىل -وسنرى 
 .بالنصب قبل استكمال اخلرب( إن )

فحقيقة اخلال  يف هذه املسألة راجعة إىل خفاء اإلعراب، الذي كان من سبب 
البناء، وأيًّا كان ا كم على األسلوب من حياث شاذوذه وقياسايته، إ  أن  التخاريب     

بني الضمائر، و  حاجة إىل ادعاء إحالل جيدر أن يكون راجًعا إىل البناء، الذي سو ى 
 .إىل عمل اجلر( لو )ضمري حمل ضمري، فضاًل عن إخرا  ا ر  

 (.عسى)الضمري املتصل با -4

، وجعلاهما  (عساى )ومثل البحث السابق تعرض النحويون للضمري املتصل باا 
 هذا باب ما يكون مضمًرا فيه ا سم متحوًِّ  عان حالاه إذا  )سيبويه حتت باب واحد 

وأخواتها، فريف  املبتدأ ( كان)يعمل عمل ( عسى)، فاملتقرر أن (02)(ُأظهر بعده ا سم
 .امًسا له، وينصب اخلرب خرًبا له، وعلى هذا جاء ا ستعمال الشائ  هلذا الفعل

 :عساك وعساه وعساني، قال رؤبة: إ  أنه مس  عن العرب قوهلم
 (02)يا أبتا َعلََّك أو عساكا
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 :نوقال عمران بن حطا
 ولاااي نفاااس أقاااول هلاااا إذا ماااا    

 
 (10)ُتنااااازعين لعلَّااااي أو عساااااني   

 :وقال صخر بن جعد اخُلْضري 
 فقلااُت عساااها ناااُر كااأسال وعلَّهااا    

 
 (17)تَشاااكَّى فاااآتي  َوهاااا فَأُعوُدهاااا 

 :واختلف يف ختريب ذلك على أقوال 

ُعِكَس فنصبت ا سم ورفعت اخلرب، وذلك تشبيًها هلا ( عسى)أن  عمل  :األول
، ونسب إليه الساريايف  (14)، وعلى هذا فاإلسناد على حاله، وهذا رأي سيبويه(لعل)اب

، وُضعِّف بأن فيه تشريك فعال وحار  يف لفاظ واحاد،     (  )(لعل)أنها حر  مبنزلة 
 .(12)يف األصل فعل، وهي هنا حر ، بال دليل( عسى)فا

يف ( لعال )جعلوها مبنزلة )): حر ، قال( عسى)سيبويه مل ينص على أن : قلُت
بالعمل ملا كان مبعناه، فهو من محل األصل على ( لعل)، فهو إمنا شبهه با((هذا املوض 

 .(12)الفرع، ومحل األصل على الفرع يف العمل وارد، وذكروا له أمثلة متعددة

بقي على أصله، لكاّن اإلساناد عكاس، فكاان اخلارب      ( عسى)أن  عمل : الثاني
، ويلزم منه جعل اخلرب (11)، وأجازه الفارسي(10)امًسا، وا سم خرًبا، وهو رأي املربد

 .عسى الغويُر أبنًسا: امًسا صرحًيا، مثل قوهلم

بقي على أصله، واإلسناد على حاله، إ َّ أناه ُتُجاوَِّز   ( عسى)أن  عمل  :الثالث
 (12)يف الضمري، فوضا  ضامري النصاب مكاان ضامري الرفا ، وهاو ماذهب ياونس         

 :وُرد بأمرين ،(20)، وصححه ابن مالك(12)واألخفش
 .أن نيابة الضمري عن الضمري إمنا ثبتت يف املنفصل -7
ويف )): قال أبو حيان. (27)أن اخلرب قد ظهر مرفوًعا يف بيت صخر بن جعد السابق -4
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وقد ظهر يف هاذا البيات    (( فتض، األخفش( أن)ولو ظهر اخلرب بغري )): البسيط
((الذي أنشدناه، فافتض،

(24). 

عساى  : ل نصب، وا سم املرفاوع حماذو ، والتقادير   أن الضمري يف حم :الراب 
 .(22)، ونقله البغداي عن الزجا ، م  إجازته لقول املربد(  )األمُر إياك، نسب للمربد

: وقبل تناول األثر بشيء من التفصيل، مثة أماران جاديران باإلشاارة، أوهلماا    
ن حاله إذا ُأظهر هذا باب ما يكون مضمًرا فيه ا سم متحوًِّ  ع: )ترمجة سيبويه للباب

عن حال اإلظهاار، فباو ب لاه، ليصاوغ     ( حتوُّل)، فاإلضمار أدى إىل (22)(بعده ا سم
 .قواعد خاصة هلذه ا ا ت

نص أبي حي ان، وماا نقلاه عان ابان أباي الربيا ، فاأن  توجياه          :واألمر الثاني
إىل ماا   فياه إشاارة  ( با فتضاا  )األخفش مل يسلم ملا ظهر اإلعراب، وأرى أن التعبري 

يكتنف خفاء اإلعراب من التكهُّن، وما يعلَّق عليه مان قواعاد قاد تتهااوى يف حاال      
 .ظهوره

 :وعند التأمل يف األقوال األربعة يف هذه املسألة، ميكن أن تقسم قسمني

ُنظاار فيااه إىل الصااناعة فقااط، وهااو رأي ساايبويه، ورأي املااربد، ورأي  :األول
يف اإلضامار دون  ( لعال )باا ( عساى )ي تشابيه  الزجا ، فأما سيبويه، فتخرجياه يقتضا  

ولذا أجاب عن سنال قد ينشأ، باأن ذلاك وقا      ؛اإلظهار، والعلة قائمة يف املوضعني
 .، ووقف عند هذا(لدن)بالنصب بعد ( غدوة)كما اختصت 

أما املربد فقد عكس اإلسناد ليحقق سالمة قواعد الصاناعة مان اخلطاأ، لكان     
( زياد أخاوك  )إذ خيتلف ا كم بني  ؛ا بنظر د ليقلب اإلسناد جيب أن يكون مدعوًم

عساى زياد أن   )، عند جعل األول هو املبتدأ، وعليه يلازم الفارق باني    (أخوك زيد)و
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عسى زيد أن حيكم : من حيث الد لة، فمعنى اجلملة األوىل( عساه أن يقوم)و( يقوم
قا  أن  د لتهماا   عسى القيااُم أن يكاون هاو زياًدا، والوا    : عليه بالقيام، ومعنى الثانية

 .واحدة

مجلاة تاماة،   ( عسااك )وأما الزجا  فقد قد ر ا سم حمذوًفا، ويقتضاي هاذا أن   
 .ولكن  الفائدة   تتم بذلك، ففقد شرط اجلملة

ُنظر فيه إىل املعنى، وهو رأي األخفش، إذ يبقى املعنى كماا هاو    :القسم الثاني
 .لرف  وضمري النصب واجلرحال اإلظهار، وخلفاء اإلعراب ُسوِّي بني ضمري ا

لسالمة املعنى، وأّما ا عرتاض بأن التناوب إمناا يكاون    ؛وهذا أقرب للصواب
 :يف املنفصل، فأن ه مدفوع بأمرين

أن  ثبوت التناوب يف املنفصل من أسباب قبولاه يف املتصال؛ ألن العلاة    : األول
 .واحدة يف املتصل واملنفصل، وهي خفاء اإلعراب

وباباه، علاى قاول الفاراء، وهاو      ( لاو ه )اء يف املتصل أيًضاا يف  أنه ج :الثاني
 .ُرج، يف املسألة السابقةما

 .وبهذا يسلم املعنى يف املسألتني، ويتحد التوجيه أيًضا

ا سام،  ( ناار كاأس  )وأما ا عرتاض ببيت صخر بن جعد، فيحتمل أن يكون 
 :ر حقيقية، وقبل البيت، و  خيتلف املعنى بذلك، فهو يتكلم عن نا(20)والضمري اخلرب

 وليااال َبااادت للعاااني نااااٌر كأنهاااا  
 

 (21)سااانا كوكاااٍب   َيساااتبنُي  وُدهاااا 
فا حتمال يبطل ا ستشهاد، إضافًة إىل أن البيت مفرد، ليس له نظري، ثام إناه    

 -وا الاة هاذه  -فا حتجا  فيه  شاذ من جهة أخرى، وهي كون اخلرب امًسا صرحًيا،



 فريد بن عبدالعزيز الزامل السليم.  د

 447                                              م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

ن من شرط الكثرة لالستشهاد، وعلى هذا ميكن أن يوجاه  يوافق ما اشرتطه النحويو 
، كما هو رأي سايبويه، وهاو أحسان    (لعل )على ( عسى)توجيه ضرورة، فيحمل فيه 

وعلَّهاا تشاكى، فكأناه أراد    : يف البيات ( لعل)توجيه من حيث الد لة، وينيده إعادة 
 .واهلل أعلم. تكرار املعنى وتغيري اللفظ

 :ء اإلعراب يف البناء يف موقع تابع املبينأثر خفا: املبحث الثالث

 :بالرف  قبل استكمال اخلرب( إن )العطف على اسم  -7

إن  زيًدا وعماًرا قائماان، وإن    : بالنصب،  و( إن )األصل أن يعطف على اسم 
إن  زياًدا قاائٌم   : زيًدا قائٌم وعمًرا، وجيوز العطف بالرف  إذا كان بعد متام اجلملة،  او 

على أنه مبتدأ، واجلملة اساتذنافية علاى القاول األشاهر واألقايس، أو علاى       وعمٌرو، 
 .(22)إذ إن موضعه األصلي الرف  على ا بتداء ؛(إن )موض  اسم 

والذي يهم البحث يف هذه املسألة قول الفراء، إذ أجاز أن يعطاف علاى اسام    
إن  النَي ): وله تعاىلقبل جميء اخلرب بشرط أن يكون ا سم مبنيًّا، قال يف توجيه ق( إن )

آمنوا والذين هادوا والصابذون والنصارى َمن آمَن باهلل واليوم اآلخر وعِمال صااً ا فاال خاو      
، (الاذين )علاى أناه عطاف علاى     ( الصاابذني )إن  رفا   )): (22) (عليهم و  هم حيزناون 

حر  على جهة واحدة يف رفعه ونصبه وخفضه، فلما كان إعراباه واحاًدا،   ( الذين)و
إن  : ، و  أساتحب أن أقاول  (الصاابذني )جاز رفا   ... نصًبا ضعيًفا( إن )كان نصب و

، وكاان الكساائي جييازه، لضاعف     (عبد اهلل)عبد اهلل وزيٌد قائمان، لتبني اإلعراب يف 
 :، وقد أنشدونا هذا البيت رفًعا ونصًبا(إن )

 فماان يااُك أمسااى يف املدينااة رحلااه  
 

 (20)فااااأنِّي وقياااااًرا بهااااا لغرياااابُ  
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قاد عطاف علاى اسام مكاين       ( قي اًرا)ألّن .. .ليس هذا حبجة للكسائي( قي اٌر)و
إذا عطفات علياه   ( الاذين )عنه، واملكين   إعراب له فسهل ذلك فياه كماا ساهل يف    

؛ ألن  املكين   يتبني  فيه الرفا  يف  (الصابذون)، وهذا أقوى يف اجلواز من (الصابذون)
((...فريف  يف حال( اللذون)قد يقال فيه ( الذين)حال، و

(27). 

والناقلون مذهب الفراء أخذوا مبا يدل عليه ظاهره، ومل ينصوا على البناء، قال 
((  أقول إ  فيما يتبني فيه اإلعاراب : والفراء يقول)): ثعلب حاكًيا مذهبه

، وقاال  (24)
 ،قائماان  إن  هذا وزياٌد قائماان، وإن  الاذي عنادك وزياد     : والفراء جييز)): ابن السرا 

  يتاابني فيااه اإلعااراب،  ااو هااذا ومااا  ( إن )وإنااك وزيااٌد قائمااان، إذا كااان اساام 
((ذكرناه

، بال ناص   (22)، وحيًنا خبفاء اإلعراب(22)، فعربوا حيًنا بعدم ظهور العمل(21)
إن خفاي  )): بعضهم على املعرب املقدر إعرابه، فقاال الرضاي حماررا ماذهب الفاراء     

و معرًبا مقد ر اإلعراب جاز ا مل على اتل قبال مضاي   إعراب ا سم بكونه مبنيًّا أ
((اخلرب

 .(21)، ومثله فعل الدماميين(20)

وذلك ألن متثيل الفاراء اقتصار علاى املابين، ومل      ؛وهذا الذي اعتقدوه فيه نظر
: فقال( خفاء إعراب ا سم)ولذا اعرتض أبو حيان عبارة ابن مالك  ؛يصر  باملعرب

أن يكون ا سم مبنيًّا، وباه مث لاوا، وأن يكاون    ( اب ا سمخفاء إعر) :ويشمل قوله))
معرًبا، لكن  اإلعراب فيه مقد ٌر، كاملقصور واملضا  إىل يااء املاتكلم، وهاو حيتاا  إىل     

((نقل مذهب الفراء يف ذلك
والتعبري خبفاء اإلعراب أخذه )): وقال خالد األزهري. (22)

املعرو  عان الفاراء أناه    : واشيه، فقالمن التسهيل، واعرتضه يف ح[ يعين ابن هشام]
يشرتط بناء ا سم، فال يدخل يف ذلك املقصاور واملضاا  لليااء، ويادخالن يف نقال      

((املنلف
 .، فدخول املعرب   ميكن أن يقط  به من عبارة الفراء(22)
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لو ه )إضافًة إىل أن  الفراء قد حبث خفاء اإلعراب يف موض  آخر، وهو مسألة 
: وإمناا دعااهم إىل أن يقولاوا   )): مدار ا ديث علاى الضامائر، قاال    ، جاعال(ولو ك

: لو ك يف موض  الرف ؛ ألنهم جيدون املكين يستوي لفظه يف اخلفض والنصب، فيقال
: ضربُتك ومررُت بك، وجيدونه يساتوي أيًضاا يف الرفا  واخلفاض والنصاب فيقاال      

رفًعاا،  ( أنت)يف موض   فلما كان ذلك استجازوا أن تكون الكا ... ضربنا، ومر بنا
((وكان إعراب املكين بالد  ت   با ركات

 .، مما يشري إىل أن  املقصود البناء(700)

وهذا ينكد أن  خفاء اإلعراب يف البنااء خصوًصاا؛ ألن  ساببه وضاعي متعلاق      
 .جبملته،   صوتي متعلق حبر  منه، كان مستصحًبا عند بناء القاعدة النحوية

 :لنافية للجنس، وتاب  املنادى املبينا(  )تاب  اسم  -4

اتفق هذان البابان يف أن  بناءهما عارٌض، وأن عالماة بنائهماا حركاٌة وليسات     
سكوًنا، وهذا البناء، على هذه ا ركة،   يكون إ  يف موض  معني، وقد أشار سيبويه 

 .(707)إىل هذا ا تفاق بني هذين البابني

ومان  .. ن نعت، وعطاف، وبادل، وتوكياد   وُبين على هذا أحكاُم ما يتبعهما م
 :تلك األحكام  على سبيل التمثيل

 (: )تاب  اسم  -أ

النافية للجنس املبين، وكان النعت مفرًدا مت صاًل جااز فياه   (  )إذا ُوصف اسم 
البناء على الفت،ِ ، والنصُب، والرف ، فالبناء على أن  النعت قد ركب م  ا سام قبال   

تعمل عمل (  )، فهو يف حمل نصب؛ ألن ( )ا تل اسم ، والنصب اتباًع( )دخول 
، والرف  اتباًعا تل   وامسها، وهو ا بتداء، فأن ختلف شرط من هاذه الثالثاة   (إن )
، (704)امتن  البناء، وجاز الوجهاان اآلخاران  ( بناء املوصو ، وإفراد النعت واتصاله)
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جااز الرفا    (  )املابين، ومل تتكارر   (  )لك العطف، فأذا ُعطف علاى اسام   ومثل ذ
 .والنصب، دون البناء؛  نتفاء الرتكيب

هذه األحكام تناوهلا النحوياون بشايء مان التفصايل، واختلفاوا عناد بعاض        
األحوال، وما جيدر أن يوقف عنده، أن سيبويه يرى أن اإلتباع بالنصاب للنعات هاو    

، ويرى أبو حيان أنه األحسان قياًساا؛ ألن ساائر املبنياات     (701)عرباألكثر يف كالم ال
هاذا، واإلعاراب يف   )): ، ويرى الرضي الارأي نفساه، قاال   (702)يتب  تابعها على حملها

((النعت املذكور أكثر من البناء
وإمناا  )): ، إ  أنه يرى أن الرف  هاو القيااس، قاال   (702)

ألن التوابا  تتبا  متبوعاتهاا يف     جاز الرف  محاًل علاى اتال، بال كاان هاو القيااس؛      
وإمنا جاز النصب محاًل على ا ركة البنائية ملشاابهتها  .. .اإلعراب   يف ا ركة البنائية

وجياوز  . .وزواهلا بزواهلا، فكأنها عاملة حمِدثة هلاا (  )لإلعرابية بعروضها م  عروض 
تعمال عمال    ألنهاا  ؛إن النصب يف الصفة محال على حمل امسهاا املنصاوب  : أن تقول

((، فمحل امسها املبين رف  ونصب(إن )
(700). 

فتجد ا تفاق على أن  اإلتباع على اتال هاو القيااس، وإمناا اخلاال  يف هاذا       
اتل، هل هو رف  أو نصب، وكل ذلك راجا  إىل أن  هاذا البنااء لايس بنااًء حقيقيًّاا       

 .متعلًقا بذات الكلمة
النصب يف العطاف يكاون با مال علاى      وتأكيًدا هلذا املعنى، يرى الشاطيب أن

لفظ النكرة، وإن كانت مبنية،   علاى حملاها؛ ألن حركاة البنااء هاذه شابيهة حبركاة        
 .معرٌب ، وهنا اقرتاب من قول من ذهب إىل أن ا سم(701)اإلعراب، بل اإلعراُب أصلها

ما إن وهذا التفصيل فيما جيوز يف التاب  متفق عليه فيما إذا كان ا سم مبنيًّا، فأ
كان معرًبا فقد ذهب ابن برهان وابن عصفور إىل أنه   جيوز إتباعاه إ  علاى لفظاه،    

 .(702)  طالَب علم خرًيا من زيد، و  جيوز الرف : فتقول
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ا مال علاى املوضا  يف هاذا     : وُرد  هذا بأن  املوض  لالبتداء، قال ابن خرو 
 .(702)الباب حسن يف املعرب واملبين؛ ألن املوض  لالبتداء

دليل مان أدلاة ضاعف هاذا     ( جواز العطف على اتل بالرف )ويف هذا اجلواز 
، أما تابعه، إذا ُحكم بأعرابه، فاال خيلاو مان    ( )مما يوجُِّه القول بأعراب اسم  ؛البناء

 :ثالث حا ت

 .أن يكون منصوًبا، فهذا على األصل، و  إشكال فيه :األوىل

ين، وذلاك يف الصافة، فحكمهاا حينذاذ أن     أن يكون مفتوًحا بغري تناو  :الثانية
تكون منصوبة، ويكون طر  التنوين ملشاكلة ا سم، أو للتخفيف، لقوة اتصال الصفة 

 .هذا زيُد بُن عمرو: باملوصو ، كما حذ  من  و

أن يكون مرفوًعا، فأن كان معطوًفا فهو على القط ، و  أجد فيه  :الثالثة
، وهذا (770)ز قط  النعت أن يكون املنعوت معلوًماإشكاً ، وإن كان نعًتا، فشرط جوا

ولذا  ؛  رجَل ظريٌف يف الدار، مقيٌِّد للمنعوت: غري متحقق هنا؛ ألن  النعت يف  و
فالرف  يف هذا   وجه له، فاألجدر أن ميتن ، إ َّ إن حتققت معلومية املنعوت، إما 

((ليٌل و  كثري  ماَل له، ق)): بد لة السياق، كما فيما روى سيبويه
، أوبتعدد (777)

  رجَل شاعًرا كاتٌب يف الدار، ففي  و هذا  يسوغ محله على : النعت، كما تقول
 .القط ، واهلل أعلم

 :تاب  املنادى املبين -ب

إذا كاان مفارًدا، أي غاري    ( العلم املفرد، والنكارة املقصاودة  )تاب  املنادى املبين 
لرف  إتباًعا للفظه، والنصاب إتباًعاا تلاه، علاى     مضا  و  شبيها به، فأنه جيوز فيه ا

 .(774)تفصيل يف أنواع التواب ، وتفضيل يف بعضها بني الرف  والنصب
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 :وسأقف يف هذا الباب على مسائل
أن  جواز اإلتباع على اللفاظ إمناا كاان ألن  هاذا البنااء عاارض، وقاد         :األوىل

ونهاا  زماة ما  الناداء، متخلفاة      لك ؛أشبهت حركة بناء املنادى املبين حركة اإلعراب
 .اليت تنفي اجلنس يف هذا(  )، وقد اشرتك هذا الباب م  (771)بتخلفه

أن  حكم التواب  من حيث اإلعراب والبناء خيتلف بالنظر إىل نوعه، فقد : الثانية
الواقا  بعاد أي يف الناداء نعات واجاب      ( أل)نص النحويون على أن ا سم اتلى با

ا ما كان مفاردً ، و(أل)لنعت املضا  املقرون بامعرب، وكذا أيًضا ا الرف ، فهو عندهم
، فيجوز رفُعه، فهو معرب (أل)من نعت، أو بيان، أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا با

 .(772)أيًضا
أما املعطو  املفرد غاري املقارتن باأل، والبادل، فحكماه تابًعاا حكماه مناادى         

ألنه ما قد اشارتكا   ؛يا زيُد وعمُرو، ليس إ َّ: لوتقو)): مستقالًّ، فهو مبين، قال سيبويه
يا زيُد وعباَد اهلل، وياا زياُد   عماُرو، وياا زياُد أو       : ، وكذلك(يا) :يف النداء يف قوله

عمُرو؛ ألن هذه ا رو  ُتدِخُل الرف  يف اآلخر كما تدِخل يف األول، وليس ما بعدها 
ذا كاان مضااًفا، لتقادير إعاادة     ، فكما نصب املعطو  إ(772)(((يا)بصفة، ولكنه على 

حر  النداء، فكذلك املفرد جيب بناؤه لتقديرها، وكذا البدل، فهاو علاى نياة تكارار     
، وكان هذا املوض  أحد املواض  القليلة اليت فرق فيها بني البادل املطاابق   (770)العامل

وإن يا أخانا زيًدا، إن نصابت كاان بياًناا،    : ويف قولك)): وعطف البيان، قال العكربي
((؛ ألن  حر  النداء يقدر عوده م  البدل(زيًدا)أردت البدل ضممت 

(771).  
لكن  هاذا ا كام بااإلعراب يف حالاة اإلتبااع علاى اللفاظ، مل يرتضاه بعاض          
املعاصرين، وزعم أن  حتريكه بالضم للمناسبة الشكلية فقط، و  يوصف بأعراب و  

 .(772)رفوعإنه م :بناء، ومن التسام، يف التعبري أن يقال
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ضعف علة بناء املتبوع، فكونها  زماة   -واهلل أعلم–ومذهبه هذا إمنا دعاه إليه 
م  النداء، صارت كأنها أثر للعامل، وإمنا ُحكم بالبناء ملا عليه مجهور النحاويني، ومماا   

، لكن ه سو ى بني التواب  يف ذلك، ومل يفرق بني ماا  (772)يدل عليه عدم تنوينه م  متكنه
بالبناء منه، وهو البدل واملعطو  اجملرد من أل، وما حكم عليه باإلعراب،  حكم عليه

وهذا مما يضعف هذا القول؛ ألن  التنوين دليال علاى اإلعاراب، وختلفاه دليال علاى       
 .البناء

ذهب األصمعي إىل من  وصف املنادى املضموم؛ ألناه شاابه املضامر،    : الثالثة
صف وانتصابه على القط ، بأضمار مبتادأ  واملضمر   جيوز وصفه، وخر  ارتفاع الو

، وهو بهذا يستصحب علة البناء، فأن هم عللوا بناء املنادى (740)(أعين)، أو فعل (أنت)
 .(747)بشبهه لكا  اخلطاب

، كماا خار   أباو عمارو بان      (744)وقد أجاز سيبويه نصب الصفة بتقدير الفعل
ى تقاادير ، علاا(741) ( (ژ ژ ڑ ڑ): العااالء نصااب املعطااو  يف قولااه تعاااىل 

 :، لكن ُمِنَ  نصب التوكيد على القط ، وُأجيز على املوضا ، قاال سايبويه   (742)الفعل
فأنت فيه باخلياار، إن شاذت قلات أمجعاون، وإن شاذت قلات        ،وأما يا متيُم أمجعون))

ويادلك   ،ل أنه ُمحال أن تقول أعاين أمجعاني  َب، من ِق(أعين)، و  ينتصب على نيأمجع
املعنى يف الرف  والنصاب  : يونس قوُل نه وصٌف ملنصوٍبينتصب أل (أمجعني)على أن 

((واحٌد
(742). 

: توكياد يف  او  وتاب  املبين إذا كان مضاًفا وجب نصبه، لكنهم أجاازوا رفا  ال  
يا متيُم كلكم، : وأما قوهلم)): ، جاء يف التصري،(740)متيُم كلُّهم، وخرجوه على القط يا

مدعوٌّ، وإن نصبوه فبفعال حماذو ،    كلكم: فأن رفعوه فهو مبتدأ وخربه حمذو ، أي
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((أي كلكم دعوت
، وأجاز الفراء رفعه، ورف  املعطاو  املضاا  مطلًقاا، قياًساا     (741)

 . (742)على النعت

كما أجاز املازني، ونسب للكوفيني نصب املعطو  العاري من أل، وأجازه ابن 
ندي أن يعترب وجيوز ع)): مالك بنية عدم إعادة حر  النداء، كما أجازه يف البدل، فقال

وحاال يعطاى فيهاا الرفا      . .حال جيعل فيها كمستقل، وهو الكاثري : يف البدل حا ن
والنصب لشبهه فيها بالتوكيد والنعت وعطف البيان وعطف النساق املقارون باأل يف    

((...عدم الصحة لتقدير حر  النداء قبله
(742). 

 .ائر، واهلل أعلمولو قد روا يف هذا القط  أيًضا لكان وجًها جيًِّدا، وله نظ

املوق  اإلعرابي، والعالمة، فقد : يتخلص إذن أثر البناء يف تاب  املبين يف ناحيتني
وأن يكاون مفعاوً  لفعال    ( نعًتاا وتوكياًدا ومعطوًفاا وباد ً    )جاز فيه أن يكون تابًعا 

حمذو  أو خرًبا، كما اختلفت العالمة بني عالمة الرفا ، وعالماة النصاب، وكونهاا     
 ...ء أو إعرابعالمة بنا

يتبني بعد هذا، ما للبناء من أثر يف تاب  املبين، ويتأكد هذا األثر فيماا كاان فياه    
البناء عارًضا؛ ألنه بنااء كااإلعراب، ومل يتخلاف عان حكام اإلعاراب فياه إ  أمار         

 .صناعي، حيث مل جيد النحويون علة مناسبة تسلم من ا عرتاض سوى ادِّعاء البناء

ناء علاى التبعياة ا صاطالحية، بال تعاد اه إىل تبعياة جاواب        ومل يقتصر أثر الب
الشرط لفعله، فقاد قار ر النحوياون أن  فعال الشارط إذا كاان ماِضاًيا جااز أن يرفا           

أماا  .. )): ، وعللوا ذلك خبفاء إعراب الشرط، قال عبد القاهر اجلرجااني (710)اجلواب
يف الشرط، حيث كان ماضًيا  الرف  فألجل أن اجلزاء تاب  للشرط، فلما مل يظهر اجلزم
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محل اجلواب عليه فلم جيزم، وترك على أول أحواله، وهو الرف ، فهو مرفوع يف اللفظ 
((جمزوم يف املعنى

(717). 

أماا   ،(714)وذهب بعض النحاويني إىل أن رفا  اجلاواب يف مثال هاذا ضارورة      
آتياك  : رإن أتيتين آتيك، التقدي: سيبويه فقد خرجه على التقديم والتأخري، ففي قولك

، وخرجه املربد على سقوط الفاء، فعند تقديرها تكاون اجلملاة يف حمال    (711)إن أتيتين
 .(712)جزم
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 ةــاخلامت

 :ظهر يف ثنايا هذا البحث عدد من النتائب، ميكن أن أخلصها فيما ياتي

أن ربط البناء خبفاء اإلعراب نظر مل يدرك حقيقة البناء، وقد أدى ذلك النظار إىل   -7
 .ة يف ا كم، م  ا تفاق يف ا الةمواقف متناقض

أن البناء حكم ينشأ من األصل الوضعي للكلمة، وينثر فيها تأثرًيا   يقف عناد   -4
عالمة اإلعراب، بل يتعد اه إىل موض  الكلمة من الرتكيب، وما يرتتب على ذلك 

 .من د لة

الظواهر أن البناء العارض ليس إ  خترجًيا جلأ إليه البحث النحوي، ليفسر بعض  -1
اليت مل جيد هلا تعلياًل مقنًعا، فهو أشبه ما يكون بعلل املنا  مان الصار ، الايت مل     

 .يقدم النحويون عالقة مقنعة بينها وبني عليت الفعل

أن  اعتبار البناء منثًرا يف موق  الكلمة مان الرتكياب ياندي إىل طار  كاثري مان        -2
د لاة، حتاى محِّال    مواض  التكلف والتأويال، الايت طالات يف بعاض الصاور ال     

 .األسلوب خال  ما حيتمله ظاهره، وما تدل عليه نظائره
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 :اتـش والتعليقــاهلوام
 

                                      
 ،24 - 11 الّنحو علل يف إليضا ا: انظر. على خال  يف ذلك بني البصريني والكوفيني( 7)

 .721 والّتبيني

 .7/21، وشر  املفصل 12املرجتل : انظر ( 4)

 . 7/72الكتاب : انظر (1)

 .72منهب السالك : انظر( 2)

 (.2)هامش رقم  7/7/22شر  الكافية للرضي : ، وانظر2/7221ارتشا  الضرب : انظر( 2)

، 04، واملصبا  يف النحو 702، واملرجتل 7/1، وأمالي ابن الشجري 7/420املقتصد : انظر( 0)
 .2/7221الضرب وارتشا  

، قرأ بالرف  الكوفيون عاصم يف رواية شعبة محزة والكسائي، وقرأ حفص عن 41: الذاريات( 1)
 .002السبعة : انظر. عاصم والباقون بالنصب

 .4/724، واخلصائص 4/222، واملسائل الشريازيات 7/412األصول : انظر( 2)

 .1/14، وشر  املفصل 702املرجتل : انظر( 2)

 .4/7000شر  الكافية الشافية : انظر( 70)

، 720التبيني : وانظر الرد على هذا الرأي ومناقشة املسألة يف. 4/120اخلصائص : انظر( 77)
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مصطفى . د. املنيب عن معنى اإلعراب يف املعرب والبناء يف املبين بني البصريني والكوفيني( 71)

 .22خليل خاطر 

 .7/12، وشر  التسهيل  بن مالك 21، وأسرار العربية 7/71الكتاب : نظرا( 72)

، وشر  ا دود النحوية 70، وتسهيل الفوائد 7/00، واللباب للعكربي 12املرجتل : انظر(  72)
 .11-72البناء يف اللغة العربية : وانظر استقصاء تعريف البناء يف. 171

 .4/7/702شر  الكافية للرضي  ( 40)

، واتصول 1/20، وشر  املفصل 7/702، وشر  اجلمل  بن عصفور 740املفصل : رانظ( 47)
 (.مكرم) 7/21، واألشباه والنظائر 7/412يف شر  الفصول 

 .4/012، وارتشا  الضرب 0منهب السالك : انظر (44)

 .20 بالبناء يف اللغة العربية قسيم اإلعرا: وانظر ا ديث عنه يف. 07املصبا  يف النحو : انظر( 41)

 .7/70الكتاب (  42)

 .7/411، واتصول 4/114، وشر  اللم   بن برهان 4/00اللباب : انظر( 42)

 .ب471( قليب علي)الغرة ( 40)

 .7/412اتصول ( 41)

 .4/4/7221، وشر  الكافية للرضي 4/01، وانظراخلال  أيضا يف اللباب 7/411اتصول ( 42)

 .400-7/404شر  املقدمة اجلزولية : انظر( 42)

 .777-770نتائب الفكر : انظر( 10)

 .11املبنيب عن معنى اإلعراب يف املعرب والبناء يف املبين  : وانظر. 7/72هم  اهلوام  ( 17)

، وشر  الكافية 7/701، وانظر تفصيل اخلال  يف الغرة 2/702شر  الكتاب للسريايف ( 14)
 .7/4/272للرضي 

 .2/4721الضرب  ، وارتشا (قليب علي)أ  41الغرة : انظر( 11)

 .7/141اإلنصا  : انظر( 12)

 .1/27، وشر  املفصل 420، واملقدمة اجلزولية 102، 7/102الغرة : انظر( 12)
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، 007، واجلنى الداني 1/772، وشر  املفصل 2/27شر  كتاب سيبويه للسريايف : انظر( 10)

 .7/4/222، وحتفة األريب 2/7202وارتشا  الضرب 
 .7/4/222، وحتفة األريب 7/411، وشفاء العليل 2/7202ارتشا  الضرب : انظر( 11)

 .2/7202ارتشا  الضرب : انظر( 12)

 .122نتائب الفكر : ، وانظر أيًضا004، واجلنى الداني 104رصف املباني : انظر( 12)

 .7/10اإلنصا  : انظر( 20)

 .4/204ديوانه ( 27)

 .17: سبأ( 24)

، 7/222، والبسيط 1/772فصل ، وشر  امل4/022، واإلنصا  711املفصل : انظر( 21)
 .100ومغين اللبيب 

 .2/27شر  كتاب سيبويه للسريايف ( 22)

 .4/112، والكتاب 1/410( شعراء أمويون)البيت يف ديوانه ( 22)

 .107مغين اللبيب : انظر( 20)

 .4/111الكتاب ( 21)

صفور ، وشر  اجلمل  بن ع2/22، وشر  كتاب سيبويه للسريايف 1/7411الكامل : انظر( 22)
7/217. 

 .4/112الكتاب : انظر( 22)

 . 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 20)

 .7/411، وأمالي ابن الشجري 1/11املقتضب : انظر رأيه يف( 27)

 .2/22، وشر  الكتاب للسريايف 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 24)

 .7/412أمالي ابن الشجري : انظر( 21)

 .107مغين اللبيب : انظر( 22)

 .1/11املقتضب : وانظر. 1/7412الكامل ( 22)
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 .4/021، واإلنصا  2/24، وشر  الكتاب للسريايف 4/22معاني القرآن للفراء : انظر( 21)

: ، وقيل2/111، وخزانة األدب 1/772وشر  املفصل  ،22ديوان عمر بن أبي ربيعة ( 22)
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 .1/7412الكامل : انظر( 00)

 .2/24شر  الكتاب للسريايف ( 07)

 .2/22شر  الكتاب للسريايف : انظر( 04)

 .2/22شر  الكتاب ( 01)

 .7/214شر  اجلمل  بن عصفور ( 02)

 .20األلفية ( 02)

 .4/22معاني القرآن للفراء ( 00)

(01 )2/127. 

 .4/111الكتاب ( 02)

، وشر  1/17، واملقتضب 2/401، 4/112، والكتاب 727ملحقات ديوان رؤبة : انظر( 02)
 .2/104، واخلزانة 1/741، وشر  املفصل 4/702أبيات سيبويه 

، 1/741، وشر  املفصل 4/222، وكتاب الشعر 1/14، واملقتضب 4/121الكتاب : انظر( 10)
 .2/122، واخلزانة 2/122والتذيل والتكميل 

 .2/120، وخزانة األدب 402مغين اللبيب : انظر( 17)

 .2/122، والتذييل والتكميل 2/20، وشر  السريايف 4/112الكتاب : انظر( 14)

 .2/20شر  السريايف : انظر( 11)

 .7/122شر  التسهيل : انظر( 12)

 .701، وا قرتا  7/101اخلصائص : انظر( 12)
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 .701، وا قرتا  7/101اخلصائص : انظر( 12)
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 .2/20، وشر  السريايف 1/17املقتضب : انظر( 10)

 .4/221كتاب الشعر: انظر( 11)
 .2/120خزانة األدب : انظر( 12)
 .2/122، والتذييل والتكميل 2/20شر  السريايف : انظر( 12)
 .7/122شر  التسهيل : انظر( 20)
 .401مغين اللبيب : انظر (27)
 .2/101التذييل والتكميل ( 24)
 .ابقاملرج  الس( 21)
 .2/122خزانة األدب : انظر( 22)
 .4/111الكتاب ( 22)
 .111( شر  املز )شر  مغين اللبيب ( 20)
 .1/127، وشر  أبياته 7/221شر  شواهد املغين ( 21)
، والغرة 7/722ب، واإلنصا   1/2، وشرحه للسريايف 4/722انظر املسألة يف الكتاب ( 22)

 .4/00، والتصري، 4/100صد الشافية ، واملقا4/4/7422، وشر  الكافية للرضي 7/11
 .02: املائدة( 22)
 .7/421، واألصول 7/714، وجماز القرآن 7/21الكتاب : البيت لضابئ الربمجي يف( 20)
 .7/170معاني القرآن للفراء ( 27)
 .7/170جمالس ثعلب ( 24)
 .7/420األصول ( 21)
 .127، والتبيني 7/11، والغرة 7،720اإلنصا  : انظر( 22)
، 27، 4/21، وشر  التسهيل  ن مالك 7/224شر  مجل الزجاجي  بن عصفور : رانظ( 22)

واضطرب ابن هشام يف التعبري عن رأي الفراء، فقال يف املغين  .4/117واملقاصد الشافية 
، وقال يف تلخيص ((شرط الفراء لصحة الرف  قبل جميء اخلرب خفاء إعراب ا سم: ))071

 ((. لو  بناؤه ملا جاز الرف : وقال الفراء: ))111الشواهد 
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، والغرة 7/722ب، واإلنصا   1/2، وشرحه للسريايف 4/722انظر املسألة يف الكتاب ( 22)

 .4/00، والتصري، 4/100صد الشافية ، واملقا4/4/7422، وشر  الكافية للرضي 7/11
 .02: املائدة( 22)
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 .4/4/7402شر  الكافية ( 20)

 .2/22تعليق الفرائد : انظر( 21)

 .2/722التذييل والتكميل ( 22)

 .4/14التصري، ( 22)

 .2/22شر  الكتاب للسريايف ( 700)

 .4/422الكتاب : انظر( 707)

، 2/421، والتذييل والتكميل 7/4/212، وشر  الكافية للرضي 4/422الكتاب : انظر( 704)
 .4/712والتصري، 

 .4/422الكتاب : انظر( 701)

 .2/421التذييل والتكميل : انظر( 702)

 .7/4/227شر  الكافية للرضي ( 702)

 .املصدر السابق( 700)

 .4/212املقاصد الشافية : انظر( 701)

، ورأي ابن عصفور يف شرحه جلمل الزجاجي 7/20انظر رأي ابن برهان يف شرحه للم  ( 702)
4/412. 

 .4/222شر  ابن خرو  جلمل الزجاجي : ، وانظر4/712التصري، : انظر( 702)

املركب ا مسي يف كتاب : ، وانظر4/02، 7/22أشار إىل هذا الشرط سيبويه يف الكتاب ( 770)
 .414سيبويه 

 .4/424الكتاب ( 777)

 .7/7/242شر  الكافية للرضي : انظر( 774)

 .4/4، وشر  املفصل 7/127التبصرة والتذكرة : انظر( 771)

 .10-2/12، وأوض، املسالك 4/4، وشر  املفصل 202، 7/207البدي  : انظر( 772)

 .4/720الكتاب ( 772)
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 .4/424الكتاب ( 777)

 .7/7/242شر  الكافية للرضي : انظر( 774)

 .4/4، وشر  املفصل 7/127التبصرة والتذكرة : انظر( 771)

 .10-2/12، وأوض، املسالك 4/4، وشر  املفصل 202، 7/207البدي  : انظر( 772)

 .4/720الكتاب ( 772)
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 .2/22تعليق الفرائد : انظر( 21)

 .2/722التذييل والتكميل ( 22)

 .4/14التصري، ( 22)

 .2/22شر  الكتاب للسريايف ( 700)

 .4/422الكتاب : انظر( 707)

، 2/421، والتذييل والتكميل 7/4/212، وشر  الكافية للرضي 4/422الكتاب : انظر( 704)
 .4/712والتصري، 

 .4/422الكتاب : انظر( 701)

 .2/421التذييل والتكميل : انظر( 702)

 .7/4/227شر  الكافية للرضي ( 702)

 .املصدر السابق( 700)

 .4/212املقاصد الشافية : انظر( 701)

، ورأي ابن عصفور يف شرحه جلمل الزجاجي 7/20انظر رأي ابن برهان يف شرحه للم  ( 702)
4/412. 

 .4/222شر  ابن خرو  جلمل الزجاجي : ، وانظر4/712التصري، : انظر( 702)

املركب ا مسي يف كتاب : ، وانظر4/02، 7/22أشار إىل هذا الشرط سيبويه يف الكتاب ( 770)
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 .4/424الكتاب ( 777)

 .7/7/242شر  الكافية للرضي : انظر( 774)

 .4/4، وشر  املفصل 7/127التبصرة والتذكرة : انظر( 771)

 .10-2/12، وأوض، املسالك 4/4، وشر  املفصل 202، 7/207البدي  : انظر( 772)

 .4/720الكتاب ( 772)
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 .4/1شر  املفصل : انظر( 770)

 .7/202اللباب ( 771)

 .24، 2/20النحو الوايف : انظر( 772)

 .212التبيني : انظر( 772)

، 720هيل ، والتس(قليب علي)ب  14، والغرة 7/117، واألصول 2/402املقتضب : انظر( 740)
 .7/7/242وشر  الكافية للرضي 

 .402أسرار العربية : انظر( 747)

 .411املركب ا مسي يف كتاب سيبويه : ، وانظر4/721الكتاب : انظر( 744)

 .70: سبأ( 741)

 .2/722الدر املصون : انظر( 742)

 .4/722الكتاب ( 742)

  .4/7011توضي، املقاصد واملسالك : انظر (740)

(741 )2/20-21. 

 .4/7011توضي، املقاصد واملسالك : انظر( 742)

 .1/204شر  التسهيل ( 742)

 .4/422، واإليضا  يف شر  املفصل 4/042اإلنصا  : انظر( 710)

 .4/7702املقتصد ( 717)
 ، 2/722شر  املفصل : انظر( 714)

 .1/00الكتاب : انظر( 711)

( رتاكيبال)، وحتفة الغريب 224مغين اللبيب : ، وانظر الرأيني يف4/10املقتضب : انظر( 712)
 .10، 2/22، وخزانة األدب 7/722
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 قائمة املصادر واملراجع

 .ها7272مكتبة اخلاجني، : القاهرة. 7:ط. رجب عثمان حممد. د: حتقيق. ألبي حيان. ارتشا  الضرب -7
 .ها7272دار اجليل، : بريوت. 7:ط. فخر صاحل قدارة. د: حتقيق. ألبي الربكات األنباري. أسرار العربية -4
 .ها7200منسسة الرسالة، : بريوت. 7:ط. عبد العال سامل مكرم.د: حتقيق. للسيوطي. النظائراألشباه و -1
 .ها7271منسسة الرسالة، : بريوت. 1:ط. ا سني الفتليعبد . د:حتقيق.  بن السرا . األصول يف النحو -2
 .ها7240. 7:ط .خليل عبد الفتا  مصطفى محدي.د :حتقيق .للسيوطي. ا قرتا  -2
 .ها7271كتبة اخلاجني، م: القاهرة. 7:ط. حممود حممد الطناحي. د: حتقيق. لشجريأمالي ابن ا -0
 .ها7201دار اجليل، : بريوت. 4:ط. عبد السالم هارون: حتقيق. ألبي القاسم الزجاجي. أمالي الزجاجي -1
 .ها7201املكتبة العصرية، : بريوت. لألنباري. اإلنصا  -2
 .املكتبة العصرية: بريوت-صيدا. يدالدين عبد ا م حممد حميي: شر .  بن هشام. أوض، املسالك -2
وزارة : اجلمهورية العراقية. موسى بناي العاليلي.حتقيق د.  بن اجلاجب.اإليضا  يف شر  املفصل -70

 .األوقا  والشنون الدينية
 .ها7270دار النفائس، : بريوت.0:ط.مازن املبارك. د: حتقيق. للزجاجي. اإليضا  يف علل النحو -77
. فتحي أمحد علي الدين. صاحل حسني العايد، د. د: حتقيق. جملد الدين بن األثري.  علم العربيةالبدي  يف -74

 .ها7247مكة املكرمة، جامعة أم القرى، . 7:ط
. 7:ط. عياد بن عيد الثبييت. د: حتقيق.  بن أبي الربي  اإلشبيلي. البسيط يف شر  مجل الزجاجي -71

 .ها7201دار الغرب اإلسالمي، : بريوت
مكتبة : الرياض. 7:ط. عبد اهلل بن محد بن عبد اهلل الدايل. د. لبناء يف اللغة العربية قسيم اإلعرابا -72

 .ها7270الرشد، 
جامعة : مكة املكرمة. 7:ط. فتحي أمحد مصطفى علي الدين. د: حتقيق. للصيمري. التبصرة والتذكرة -72

 .ها7204أم القرى، 
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 .ها7247مكتبة العبيكان، : الرياض. 7:ط. لعثيمنيعبد الرمحن ا. د: حتقيق. كربيعلل. التبيني -70
 حممد بن خمتار اللوحي، . د: حتقيق. لبدر الدين الدماميين. حتفة األريب يف الكالم على مغين اللبيب -71

 .ها7214عامل الكتب ا ديث، : عمان –إربد . 7:ط. حممد عبد اهلل غنضور. د
: بريوت. 7:ط. عباس مصطفى الصا ي. د :حتقيق.  بن هشام. ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد -72

 .ها7200دار الكتاب العربي، 
دار القلم، : دمشق. 7:ط. حسن هنداوي. د.أ: حتقيق. ألبي حيان. التذييل والتكميل يف شر  التسهيل -72

 .ها7244
 .ها7121دار الكاتب العربي، : القاهرة. حممد كامل بركات: حتقيق.  بن مالك. الفوائد تسهيل -40
 .ها7271. 7:ط. عبد الفتا  حبريي. د: حتقيق. خلالد األزهري. ضمون التوضي،التصري، مب -47
 .ها7201. 7: ط. حممد بن عبد الرمحن املفدى. د: حتقيق. للدماميين. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -44
 .ها7272عامل الكتب، : بريوت. 4:ط. كاظم حبر املرجان. د: حتقيق. للفارسي. التكملة -41
. عبد الارمحن علاي ساليمان   . د.أ: حتقيق. للمرادي. د واملسالك بشر  ألفية ابن مالكتوضي، املقاص -42

 .ها7244دار الفكر العربي، : القاهرة. 7:ط
دار الكتب : بريوت. 7:ط. فخر الدين قباوة وحممد نديم فاضل. د:حتقيق. للمرادي. اجلنى الداني -42

 . ها7271العلمية، 

 .ها7202مكتبة اخلاجني، : القاهرة. 1:ط. لسالم هارونعبد ا: حتقيق. للبغدادي. خزانة األدب -40
 .ملكتبة العلميةا. حممد علي النجار: حتقيق.  بن جين. اخلصائص -41
 .ها7200دار القلم، : دمشق. 7:ط. أمحد اخلراط. د: حتقيق. للسمني ا ليب. الدر املصون -42
 .دار املعار  :مصر. حممد أمني طه نعمان. د: حتقيق. بشر  حممد بن حبيب. ديوان جرير -42
 .ةدار ابن قتيب: الكويت. وليم بن الورد الربوسي: اعتنى بتصحيحه. ديوان رؤبة بن العجا  -10
 .ها7274دار الكتب العلمية، : بريوت. 4:ط. علي مهنا. عبد أ: شرحه. ديوان عمر بن أبي ربيعة -17
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 املفارقة يف النثر العباسي

 )*(البحث ملخص

يف النثر العباسي وتبني من خاللل هالذه   ( Irony)تتناول هذه الدراسة املفارقة 
الدراسة أن املفارقة ازدهرت يف أساليب النثر العباسالي تبعالاال دزدهالار النثالر يف تلال       
الفرتة فشملت األساليب النثريالة معمالأ أاالوامل املفارقالة املشالهورة راملفارقالة اللفميالة        

 .والرومااسية والدرامية ومفارقة األحداث واملفارقة السقراطية

 من خاللل قلقالال الضالول علال  هالذه املفارقالات أن املفارقالة الرومااسالية         وتبني
والدرامية ومفارقة األحداث ترد يف الغالالب ماالاحبة للساللول القااالي فت الون      
بذل  عل  درجة من اإلثارة والتشويق، وتبني أاه يوجد فرق بني املفارقالة والساليرية   

ل بعض املواقف وليس غايته ألن غاية صااع املفارقة رشف متناقضات احلياة من خل
 .اهلجوم عل  شيص معني ورشف أقنعته اليت يتيف  ورالها

رما تبني أن هناك فرقاال بني صااع مفارقة وآخر من ال تال العباساليني، فاالااع   
املفارقة الذي د يفاله عالن الواقالع شاليل يرصالد مفارقالات احليالاة دون مبالغالة ود        

املعري رصااع املفارقة الرافض لواقعه  يشول لغته غموض من أمثال اجلاحظ، خبلف
 .والتوحيدي

 

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
جبامعالة امللال     وعمالادة البحالث العلمالي    رليالة اددال بالش ر والتقدير ملررز البحوث يف يتوجه الباحث  )*( 

 RSP-TCR-01 رقأ ي ذي الالبحثاملشرومل ذا ا هلمهعل  دعمسعود، 
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The irony in Abassi's prose 

 

 

Summary: 
This study is handling the irony in the Abassi's prose, the 

conclusion were that the  irony influenced at the styles of the 
Abassi 's prose at that time, which included the most prose types in 
all types of irony such as the pronunciation irony, romantic, 
dramatic, the events irony and the aristocratic irony. 

By spotting the light over these ironies, the conclude was 
that the romantic, dramatic and events ironies are mostly return to 
the story style, so it became with a highest degree of excitement 
and motivation, also it concluded that there are different between 
the irony and sarcasm. Because the main objective of the irony 
maker is to reveal the life's conflicts by some attitudes, but not to 
attack any person or revealing his masks that he is hiding behind. 

As we noticed that there are deference between the irony 
maker and other maker by the Abassi's writers, the irony maker 
who has no intermission  of the reality will observe  the life's 
ironies without any exaggeration or making ambiguous language 
like Al Jahiz, with a different with Al Maari and Al Tawhidi the 
irony makers whose  rejected their realistic.      
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 ةــاملقدم

مارس العرل األساليب املشتملة عل  املفارقة يف خمتلف شالوون حيالاتهأ قبالل    
ول الن يف العاالر    -ن األمالأ األخالرى   أشال ذل   اهأ يفشأ -ظهور ماطلح املفارقة 

العباسي برزت املفارقة يف النثر األدبي بش ل واضح، وتنوعت أمناطها يف ادسالتعمال  
األدبي، وذل  بعد أن ازدهر النثر يف العاالر العباسالي ازدهالاراال ملحوظالاال، وتعالددت      

نضوية حتت ساللطة  صنوفه وأمناطه بفضل عدة عوامل منها الرتمجة، وتنومل الثقافات امل
الدولة العباسية، وحرص اخللفال واألمرال والالوزرال علال  رعايالة العلمالال وتشالجيع      
األدبال وققباهلأ عل  اقتنال املولفات، وقد أدى ذل  قىل ازدهار ف ري وعلمي وأدبالي  
صاحبه ازدهار يف وسائل التعبري، فتنوعت األساليب وتعددت مستوياتها مبا يف ذلال   

 .لة عل  املفارقةاألساليب املشتم
وقد استيدم النقاد العرل القالدام  عنالد تنالاوهلأ بعالض الناالوص عبالارات       

السيرية والالته أ والغمالز والتعالريض،    : محلت شيئاال من ددلة ماطلح املفارقة، مثل
 .وغري ذل 

ويف العاالالر احلالالديث حاولالالت بعالالض الدراسالالات األدبيالالة والنقديالالة التعريالالف 
رتال، ترمجاله  : العربية أربع دراسات، الدراسة األوىل باملفارقة، وقد برز منها يف اللغة

 املفارقالة وصالفاتها  : عبد الواحالد لولالوة ضالمن موسالوعة املاالطلح النقالدي بعنالوان       
املفارقالة يف  : للدرتورة سيزا قاسأ، بعنوان مقالة: والدراسة الثااية ،(م0892 ،ميوي )

للدرتورة   مقالة :والدراسة الثالثة ،(021ص ،م0894 ،قاسأ) القص العربي املعاصر
فن : ثأ ضمتها بعد ذل  قىل رتال ،(م0892 ،قبراهيأ) ابيلة قبراهيأ، بعنوان املفارقة

: رتال للدرتور خالد سالليمان بعنالوان  : القص يف النمرية والتطبيق، والدراسة الرابعة
 (.م0888 ،سليمان) املفارقة واألدل دراسة يف النمرية والتطبيق
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ملفارقالة يف ااالوص األدل العربالي احلالديث، و      وقد عنيت هذه الدراسات با
تلتفت لنماذج املفارقة يف النثر العربي يف العاور القدمية، باستثنال دراسة ابيلة قبراهيأ 
الاليت أوردت بيالتني لشالاعرين وااالالاال واحالداال للجالاحظ يشالالتمل علال  مفارقالة حللتالاله        

 .ووضحت رأيها يف الفرق بني السيرية واملفارقة

اول املفارقة يف النثر العباسي، وستحاول قلقال الضول علال   وهذه الدراسة ستتن
أبرز أاواعها عند بعض أعلم النثر العباسالي علال  اخالتلف مشالاربهأ، وذلال  وفالق       

 :احملاور التالية
 .مفهومها ووظائفها: املفارقة -
.املفارقة اللفمية -
.املفارقة الرومااسية -
.املفارقة الدرامية -
.األحداثمفارقة  -
.املفارقة السقراطية -

 مفهومها ووظائفها: املفارقة-1

 :مفهوم املفارقة

  حيرص الدارسون عل  وضع تعريف حمدد للمفارقة، شالأاها يف ذلال  شالأن     
ماطلحات اددال والفنون اليت د تقبالل احلاالر، واملمالاهر الاليت تتاالف باملفارقالة       

 ر قدمية، قبل أن يطلق عليهالا اسالأ  منتشرة يف اددال ويف احلياة ادجتماعية منذ عاو
 ،ميويال  )«ل أن يوجد هلا مفهوم، رأن ُيسرق السارق، أو يغرق مدرل السالباحة بوق»

 .(42ص ،م0892
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وقد بدأت رلمالة املفارقالة يف المهالور عنالد األمالأ األوروبيالة يف بدايالة القالرن         
امن السادس عشر امليلدي، و  تدخل يف ادسالتعمال األدبالي قد يف بدايالة القالرن الثال     

سيرية، ته أ، ضح ، هزل، غمز، وغريها، مما ترمجاله  : عشر، حيث استعملت ألفاظ
 ،(49ص ،م0892 ،ميوي ) مفارقة يف طور الت وين  عبد الواحد لولوة حتت مسم 

 .(08ص ،م0888 ،سليمان) مفارقة جنينية  ومساه خالد سليمان
ي حت  صارت ثأ أخذ مفهوم املفارقة يف اددال األوروبية يتطور بش ل تدرجي

قول املرل اقيض ما يعنيه، أو أن تقول شيئاال وتقاد غريه، أو متدح ل ي » :املفارقة تعين
ثأ طرأ توسع جديد يف مفهالوم   ،(48ص ،م0892 ،ميوي ) «تذم، أو تذم ل ي متدح

املفارقة، وارتسبت عدداال من املعااي اجلديدة اليت ش لت حتودال جذرياال يف مفهومها مالع  
عااي القدمية، وقد تعددت املفاهيأ اجلديدة وتباينالت تبعالاال لتعالدد ثقافالة     عدم قهمال امل

 .الدارسني من األدبال والنقاد
ولذل  ي اد ي ون مفهوم املفارقة غامضاال ومتعدد األش ال وغري مستقر، يقول 

قن املفهوم السائد يف القرن العشرين يبدو مفهوم » ()سي ميوي  .د
امرة يف احلياة جتد اخلربة عرضالة  : ري ملتزمة، فنحن اقرأ أن املفارقةمفارقة اسبية بل غ

لتفسريات متنوعة، ليس فيها واحدة صحيحة دون غريها، وقن جتاور املتنافرات جالزل  
: التعريف القديأ للمفارقة» :ثأ يضيف ،(24ص ،م0892 ،ميوي ) «من بنية الوجود

قالول شاليل   : ت أخرى، فاملفارقالة قول شيل واإلحيال بقول اقيضه قد جتاوزته مفهوما
 ،ميويال  ) «بالل سلساللة د تنتهالي مالن التفسالريات      اواحالد   ابطريقة تسالتثري د تفسالري   

 .(21ص ،م0892
معجالأ أرسالفورد   )مالن   اوأورد الدرتور خالد سليمان تعريفاال للمفارقة مالأخوذ 

 املفارقة هي قما أن يعرب املرل عن معناه بلغة توحي مبالا ينالاقض هالذا   »  وهو( امليتار
املعن  أو خيالفه، ود سيما بأن يتماهر املرل بتبين وجهة امر ادخر، قذ يستيدم هلجالة  
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تدل عل  املدح، ول ن بقاد السيرية أو الته أ؛ وقما هي حدوث حدث أو ظالرف  
مرغول فيه، ول ن يف وقت غري مناسب البتة، رما لو ران يف حدوثه يف ذل  الوقت 

 اا هي استعمال اللغة بطريقة حتمل معنال  باطن ال  سيرية من ف رة مللمة األشيال، وقم
جلمهور خاص مميز، ومعنال  آخالر ظالاهراال موجهالاال للشالياص امليالاطبني أو        اموجه 

 .(02ص ،م0888 ،سليمان) «املعنيني بالقول 
أحالدهما  : وهذا يعين أن املفارقة ذات ددلة ثنائية، حيث تشتمل علال  معناليني  

األديب صالااع  : ى، وأن املفارقة يقوم بها اثنانحريف ظاهر، والثااي خفي متعلق باملغز
املفارقة والقارئ املتلقي، فااحب املفارقة يعرض اااال بأسلول يستثري املتلقي ويدفعه 

 .قىل أن يرفض ما يعرب عنه من معن  حريف، مفضلال ما يدل عليه من معن  اقيض

للمفارقالة،   وللمفارقة أاوامل رثرية، وهذه ال ثرة اامجة عن التقساليمات العديالدة  
عمقها أو سطحيتها، ومالن حيالث طرائقهالا وأسالاليبها،     : فهي تقسأ من حيث درجتها

ومن حيث تأثريها، وغري ذل  حت  رادت تقارل ثلثني اوعاال، وأبرز أاالوامل املفارقالة   
املفارقة اللفمية وما تشمله من أاوامل، واملفارقة : اليت عنيت بها الدراسات احلديثة هي

 .قة الدرامية ومفارقة األحداث، واملفارقة السقراطيةالرومااسية واملفار

أما بالنسبة للمفارقة يف األدل العربي فإانا جنالد األدبالال قالد مارسالوا أساللول      
املفارقة بش ل واضح، وااتشرت مناذج املفارقة عل  مر العاور شعراال واثراال ثأ برزت 

ار األدل العربالي يف  يف العار العباسي بش ل جلي يف ادستعمال األدبي امراال دزده
هذه احلقبة، وخاصة النثر، وقذا حبثنا يف املاطلحات األدبية والبلغية العربيالة وجالداا   
ألفاظاال وعبارات يتداخل مفهومها ويتقاطع مع مفهوم املفارقة وحتمل شيئاال من ددلته، 

رف، وسالوق  االسيرية، والته أ، والتعالريض، ولطالائف القالول، وجتاهالل العال     : مثل
 .ذل  وتأريد الذم مبا يشبه املدح، وغريغريه، وتأريد املدح مبا يشبه الذم،  قسااملعلوم م
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ويف بداية العار احلديث بدأ الدارسون العرل يستيدمون ماالطلح املفارقالة،   
ويبدو أن أول من استعمل ماالطلح املفارقالة يف التالأليف األدبالي العربالي يف العاالر       

م، وامساله تالرويح   0998ي اشر عالام  احلديث هو الشيخ حسن اددتي، يف رتابه الذ
النفوس ومضح  العبوس، فقد استعمل ماطلح املفارقة بشال ل واضالح وجلالي يف    

وملا ران فن املفارقات فناال يشار قليه بأطراف العاي، وتروح قليه األرواح »: مثل قوله
وترمح حنوه األشباح، وترتع النفوس يف ميادين فدادين لطائفه، وتسبح يف جلال  حبالار   

ه وقطائفه، ألاه فن ربح يف هذا الزمان سوقه، وافرت يف اخلافقني عروقاله، وقالد   رنائف
ووقفالالت  ،(04ص ،م0998 ،اددتالالي) «اعتنالال  بالاله رالالثري مالالن املتقالالدمني واملتالالأخرين

قن االومل املفارقالة يف هالذا    » :الدرتورة ابيلة قبراهيأ عل  أحد ااوص ال تال وقالالت 
عنها يف قطار مسرف من الزينة اللفمية اليت النص د جياوز املفارقات اللفمية اليت يعرب 

 .عشر التاسع تقاد اهاية القرن ،(402ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عرفت يف رتابات هذا العار

ثأ جال بعده عبد الرمحن الربقالوقي واسالتعمل لفمالة املفارقالة يف أثنالال شالرحه       
اشالرت  ل تال التلييص يف علوم البلغة لإلمام حممد بن عبد الرمحن القزويين الذي 

 ،م0888،سالليمان ) م، وقد رجح الدرتور خالالد سالليمان  0812طبعته األوىل يف عام 
أن ي الالالون اسالالالتعمال الربقالالالوقي ملاالالالطلح املفارقالالالة يف شالالالرحه ملاالالالطلح  (41ص
أول استعمال للماطلح يف ال تابات البلغية العربية حلديثه، واحلقيقالة  ( املتشابهات)

حاال بلغياال، وقمنا درج عل  استعماهلا يف أن الربقوقي   يستعمل رلمة املفارقات ماطل
أثنالالال شالالرحه لالالبعض املاالالطلحات البلغيالالة، و  يقاالالر اسالالتعماهلا علالال  موضالالومل   
املتشابهات بل استعملها يف شرح موضوعات أخالرى رموضالومل اإلدمالاج، رقولاله يف     

واباله بالذل  علال  أااله       » :فمن لي خبل أودمل احللأ عنده :هتعليقه عل  قول ابن ابات
  مفارقة حلمه أبداال، ول الن قذا رالان مريالداال لوصالل هالذا احملبالول املسالتلزم        يعزم عل
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للجهل املنايف للحلأ، عزم عل  أاه قن وجد من يالح ألن يودعه حلمه أودعاله قيالاه   
 .(192ص،م0812،القزويين) «فإن الودائع تستعاد

واستعمال الربقوقي ل لمة املفارقة يف أثنال شرحه ل تال التلييص يف أرثر من 
موضومل، ورذل  استعماهلا من قبل الشيخ حسن اددتي يدل ددلة واضحة عل  أن 

 .املفارقة راات ال يف أثنال تل  الفرتة ال معروفة لدى شرحية ربرية من قبل القرال

 :فارقةوظائف امل

اهالا  أ: ذرر الدارسون عدداال من الوظالائف الاليت حيققهالا التعالبري باملفارقالة، منهالا      
فارقة عل  التحرر واختاذ املفارقة حلمة رشف ملتناقضات احلياة تساعد األديب صااع امل

اليت د يسالتطيع أن ياالل فيهالا اإلاسالان قىل حقيقالة واضالحة لتالأتي املفارقالة وتقالرمل          
بعالد ذلال  مراقبالاال علال  الالدوام ملالا       » املتناقضات بعضها ببعض، ويمل صااع املفارقة

، وقن رمن ورال هذا رله قحساس حوله، وحمدثاال لنفسه ولغريه مزاجاال ممتعاال جذدال مرحاال
 .(419ص ،ت.د ،قبراهيأ) «عميق باأل 

اها يف بعالض األحيالان تسالاعد ال اتالب علال  املراوغالة،       أومن وظائف املفارقة 
حتمالل يف طياتهالا قالودال مغالايراال لاله،      » :فيستيدم عل  السطح القول السائد، بيالد أاهالا  

فعندئالذ  تمالل   ... ائل اإلقنالامل وتستيدم املفارقة يف اهاية املطاف عندما تفشل رل وسال 
 .(022-021ص ،م0894 ،قاسأ) «املفارقة هي الطريق الوحيد املفتوح أمام ادختيار

أن للمفارقة وظيفة قصاللحية فهالي تشالبه أداة التالوازن الاليت       ميوي  وقد أشار
تبقي احلياة متوازاة، أو سائرة خبط مستقيأ تعيد قىل احلياة توازاها عنالدما حتمالل علال     

ثأ  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) د املفر،، أو د حتمل عل  ما ي في من اجلدحممل اجل
قن املفارقة هي ذرة امللح الاليت  »  :«توماس مان »أعقب ذل  بقول 

 (.09ص،م0892 ،ميوي ) «وحدها جتعل الطعام مقبول املذاق
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بالل  قن عاملاال بل مفارقة يشبه غابة »(: أااتول فرااس )وقال 
عل  ذل  مبيناال أاه د يريد ل ل ( ميوي )ويعقب  ،(02م،ص0892 ،ميوي ) «طيور

شجرة أن حتمل من الطيور أرثر مما حتمل مالن األوراق، ويقاالد بالذل  أااله د يلالزم      
 قن ثوجود املفارقة يف رل عمل فين، أو ضرورة وجودها يف مجيع السلوك البشري حي

 .ذل  غري مم ن
أن املفارقة وسيلة تطلق اوعاال من اللذة اليت  (:فرويد )ويرى 

 من شأاها أن تسالاعد علال  الالتيلص مالن امل بوتالات، شالأاها يف ذلال  شالأن الن تالة         
 .(12ص ،م0888 ،سليمان)

  املفارقة اللفظية-2

تتداخل األاوامل امليتلفة للمفارقة من حيث املفهوم، ألن األساس الذي بنيالت  
ف فيما بينها يف طرائقها وأساليبها أو سطحيتها وعمقهالا  عليه هذه األاوامل هو ادختل

، وغري ذل ، فمثلال النص الذي يغلب عليه الاياغة اللفمية يقلأو مدى تأثريها يف املت
البحتة ي ون يف الغالب من أمنا، املفارقة اللفمية، أما النص الذي يغلب عليه اخليالال  

ويف املفارقة اللفمية بوجه عام جند األديب املثري ي ون يف الغالب من املفارقة الدرامية، 
صااع املفارقة يقول شيئاال يرفضه املتلقي ود يقبله عل  ظاهره ألن هذا القول ذو ددلة 

 .أحدهما حريف ظاهر وادخر خفي متعلق باملغزى: ثنائية ويشتمل عل  معنيني
ت هذا ويمهر مفهوم املفارقة اللفمية بش ل جلي من خلل األاوامل املنضوية حت

اوعني من أشهر األسالاليب الاليت   ( سي، ميوي .د)النمط من أمنا، املفارقة، وقد ذرر 
وهالو   -أحالدهما   ،(22م،ص0892 ،ميويال  ) تندرج حتت مسالم  املفارقالة اللفميالة   

هو اإلبراز، وهو املدح بأسلول الذم ويالدخل يف هالذا النالومل     -أبسط هذه األساليب 
الثالااي مالن املفارقالة اللفميالة هالو أساللول       رل ما هو قريب من هذا املعنال ، والنالومل   

اإلغراق أو النقش الغائر، ويسميه أحياااال أسلول النيل مالن الالذات، أو ادسالتيفاف    
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وهذا النومل أرثر وروداال يف النثر العباسي  ،بالذات وما هو قريب منه رالتواضع الزائف
 .مل األولمن النومل األول وأرثر جودة ولذل  سنبدأ باحلديث عنه واقدمه عل  النو

واجلاحظ من األدبال الذين جييدون التعبري باملفارقة، ويف رتاباتاله أاالوامل خمتلفالة    
من املفارقات، ومنها ما مي ن قدراجه ضمن مفارقة النيل من الالذات أو ادسالتيفاف   

مالا أخجلالين   » :بالذات، ومن ذل  النص التالي الذي أورده اجلاحظ متحدثاال عن ذاته
يف العس ر، وراات طويلة القامة ورنت عل  طعام، فأردت  قد امرأتان رأيت قحداها

اصالعد أاالت حتال  تالرى الالدايا، وأمالا       : اازلي رلي معنا، فقالت: أن أمازحها، فقلت
لي قلي  حاجة وأاا أريالد أن متشالي   : وأاا عل  بال داري، فقالت أتتيناألخرى فإاها 

ل هذا، واااالرفت،  مث: معي، فقمت معها قىل أن أتت بي قىل صائغ يهودي، فقالت له
قاها أتت قليَّ بفص، وأمرتين أن أاقش علياله صالورة   : فسألت الاائغ عن قوهلا، فقال

 .(021ص ،م0889 ،األاباري) «يا سيدتي ما رأيت الشيطان فأتت ب : شيطان، فقلت
قدم اجلاحظ هذا النص بطريقة تستثري القارئ وتنتزمل منه ابتسامة هادئة، وهذه 

اجلاحظ صااع هذه املفارقالة وضالحيتها، وقمنالا مالن هالذا       ادبتسامة ليست من شيص
وقضالة جلااب مالن جوااالب احليالاة، اجلالاحظ   يالدر ظهالره        ااملوقف الذي ميثل رشفال

للواقع و  ينفال عنه، و  يسير من ذاته أو يتندر بها، وقذا ران ظاهر ال اللم يشالري   
  يعالان مالن اليالتأ    قىل ذل  فإن اجلاحظ يشري قىل ع س ذل ، اجلاحظ يشالري قىل أااله   

أمام املرأة الاليت هالي ممنالة     ؟والفقر فقط، بل عاا  أيضاال من دمامته وقبحه، وأمام من
 .اجلمال والضعف

ألن يورث اهلالأ ويثالبط أي قاسالان ل الن ذلال        ي اقاه يشري قىل أن ذل  ران راف
بالنسبة له ران خري حافز ومقو لعزميته ألاه رالان ذا اباهالة وفطنالة واالزومل قىل التفالوق      
فدأل عل  العمل بعاامية حت  غدا علمالاال مالن أعاللم الف الر واألدل، وذامل شالأاه      

 .وتسابق يف قررامه الوزرال واألمرال وربار القوم
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ومن هذا النومل من أاوامل املفارقة اللفمية مفارقة التواضع الزائف، ويبدو ذل  
ي وهالو أديالب   ، ويأتي يف مقدمتهأ أبو العلل املعالر نيعند بعض األدبال العباسي ي اجل

وااقد ولغوي وحنوي، جيمع يف بعض رتاباته النثرية بني التواضع وادعتداد بالالنفس،  
ومن ذل  ما جال يف مقدمة رسالة امللئ ة، حيث جنده يف البداية يسرف يف تواضالعه،  
وذل  بعد أن أشار قىل الشيخ أبو القاسأ حممد بن همام الذي توجه قليه بعالدة أسالئلة   

أد يسأل، فإن سئل تعني عليه أد جييب فالإن أجالال ففالرض علال       وحق ملثلي»: قال
السامع أد يسمع منه، فإن خالف باسالتماعه فريضالة أد ي تالب مالا يقالول فالإن رتباله        

وعنالد   ،(2ص ،ت.د ،املعالري ) «واجب أد ينمر فيه فإن امر فيه فقد خبط يف عشوال
تفوقه، ذل  أا  جتالده  ادستمرار يف القرالة جتد ما ينسي  تواضعه، بل جتده يشعرك ب

يرد عل  املتقدمني، وينفرد برأيه يف عدد من املسائل، وينعالي علال  ساليبويه اسالتغلق     
ل ألفاظ مستغلقة فمنها ما ي ون تعذر فهمه اوقد يقع يف ال ت» :بعض عباراته، رقوله

... من قبل عبارة واضع ال تال، وعل  ذل  جالت عبارة سيبويه يف بعض املواضالع 
سيبويه زعأ أن اليال قذا شددت ذهب منها اللني، وأجالاز يف القالوايف   أليس صاحب أ 

 .(02-02ص ،ت.د ،املعري)  «...حيًّا مع ظيب
وهذا جيعل القارئ يشعر بشيل من املفارقة حني جيد افسه معلقالاال بالني تواضالع    
املعري واعتداده بنفسه، عندها ي تشف أن تواضعه يف املقدمة تواضع زائف، وأاه مالا  

حلمل القارئ عل  ادعرتاف بتفوقه وعلو رعبه، وقد وقف الدرتور قبالراهيأ   ذرره قد
: السامرائي الذي ُعين ب ثري من مولفات املعري أمام هذه الطريقالة يف التواضالع فقالال   

 (.21ص ،0892 ،السامرائي) «وليس هذا بشيل، فقد جرى عليه يف أغلب رسائله»
أبي حيان التوحيالدي حالني مييالل    ومن املفارقة اللفمية ما يرد يف بعض أساليب 

يا حبييب أما ترى ضاليعيت   »: قىل التضاد العقلي، رقوله يف مناجاته عل  املنه  الاويف
يف حتفمي؟ أما ترى رقدتي يف يقميت؟ أما ترى غّايت يف قساغيت؟ أما ترى ضللي يف 
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يف بلغاليت؟ أمالا تالرى ضالعفي يف      يّي؟ أما تالرى عّيال  ياهتدائي؟ أما ترى رشدي يف غ
 (.02ص ،0821 ،التوحيدي) «تي؟ أما ترى عجزي يف قدرتي؟ أما ترى غيبيت يف حضوريقو

وأبو حيان حني يسل  هذا األسلول القائأ عل  التضاد العقلي الالذي يالودي   
قىل املفارقة يهدف قىل وضوح املعن  وجاللل الف الرة، قااله يعمالد قىل حشالد عالدد مالن        

مل التناقض، وقد بالني الالدرتور زرريالا    الطباقات واملقابلت وألفاظ التضاد، وشت  أاوا
أن ذل  ليس من قبيالل الاالدفة وربالط ذلال       "أبو حيان التوحيدي " يف رتابه  قبراهيأ

 :بشياية أبي حيان وطبيعة حياته املتأرجحة بني القالوة والضالعف والقالدرة والعجالز    
لال   وهو حني ي ثر يف أسلوبه من ألفاظ ادزدواج واملقابلة قمنالا ي شالف عالن شياالية حتيالا ع     »

 (.012ص ،ت.د ،قبراهيأ) «التناقض واملفارقة وحتاول دائماال أن جتمع بني األقطال املتعارضة
 ومن أاوامل املفارقة اللفمية ما يطلق عليه اإلبراز، وهالو املالدح بأساللول الالذم،    

وهذه العبارة أوسع وأرثر مشودال من تأريد املدح مبا يشبه الذم،  ،والذم بأسلول املدح
حممد بن القاسأ بن خلد املعروف بالأبي العينالال، وهالو مالن أشالهر       ومن ذل  ما قاله

! أات خالري مالن رسالول اهلل   »:  ظرفال العار العباسي، قال مرة لااعد ذي الوزارتني
ولو رنت فماال غليظ القلب دافضوا من : قن اهلل تعاىل قال له: ويل  ريف؟ قال: قال

 (.441ص ،م0828 ،هط ؛429ص ،ت.د ،احلاري) «وأات فظ، ولسنا انفضحول ، 
رتابي قىل أمري املومنني ومالن  »: ومثل ذل  ما رتبه عمرو بن مسعدة قىل املأمون

قبلي من قواده وسائر أجناده يف اداقياد والطاعة عل  أحسن مالا ت الون علياله طاعالة     
جند تأخرت أرزاقهأ، وااقياد رفالاة تراخالت أعطيالاتهأ، واختلالت لالذل  أحالواهلأ،       

 (.982ص ،ت.د ،ارياحل) «والتاثت معه أمورهأ
أراد عمرو بن مسعدة أن يوحي للمأمون أن جنده يتذمرون من تأخر أعطياتهأ 
فلأ جيد بداال من التعالبري بأساللول املفارقالة، فالذرر للمالأمون أن القالادة وسالائر اجلنالد         
منقادون للطاعة عل  أحسن ما ت ون عليه طاعة جنالد تالأخرت أرزاقهالأ، ورالان ملالا      
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فارقة موثرة دور يف التأثري الواضالح علال  املالأمون الالذي     اشتملت عليه الرسالة من م
استحسن الرسالة وعرضها عل  من يف جملسه، وأمر بارف أعطياتهأ لسالبعة أشالهر،   

 .ورافأ راتب الرسالة

 املفارقة الرومانسية -3

يف اهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ارتسبت املفارقة عدداال من 
ليت ش لت حتودال جذرياال يف مفهوم املفارقة يشبه ما أحدثته الرومااسية ا ةاملعااي اجلديد

من حتول جذري يف النمرة قىل العا  عما ران سائداال يف قرون سابقة، فقالد غالدا مم نالاال    
النمر قىل العا  عل  أاه مسرح ذو مفارقة والبشر مجيعالاال حمالض ممالثلني، وحيالاة البشالر      

ف والقالالوة والعقلايالالة والعاطفيالالة، وامللئ يالالة  الضالالع: م تمالالة بالثنائيالالات املتناقضالالة
واحليوااية، وغريها من املتناقضات، وخري وسيلة لفهأ هذه املتناقضات ورشالفها هالي   

قذ جند ال لمة اليت يراهالا  »: النمر قليها من خلل املفارقة، وخاصة املفارقة الرومااسية
 ،(14ص ،م0892 ، ميويال ) «املقاود باملفارقة عل  أاها قطرال تغدو ع س اإلطرال

وحتول اإلطرال قىل ع س اإلطرال من أبالرز الررالائز يف مفهالوم املفارقالة الرومااسالية،      
مجالي علال    ()يقوم ال اتب خبلق وهأ » :وذل  ألاه يف املفارقة الرومااسية

ش ل ما، وفجأة يقوم بتدمري هذا الوهأ وحتطيمه من خلل تغري أو ااقلل يف النالربة  
أو من خلل ملحمة ذاتية سريعة وعابرة، أو مالن خاللل ف الرة عنيفالة      أو األسلول
واملفارقة الرومااسية بهذا املفهوم قد تتداخل  ،(11ص ،م0888 ،سليمان) «ومناقضة 

مع اإلبراز يف املفارقة اللفمية وخاصالة املالدح بأساللول الالذم، ول الن تتميالز املفارقالة        
 .الرومااسية جبنوحها غالبا حنو اخليال املثري

ويف النثر العباسي مناذج من املفارقة يتفق بعضها مالع املفارقالة الرومااسالية، قىل    
حد ربري، حيث جند ال اتب يقوم بعرض منوذج مثالي ل اتالب أو شالاعر أو معلالأ أو    

وبعد قرالته ينطبع يف ذهن املتلقي صورة مغايرة ملا عرضه ال اتب يف بداية  ،غري ذل 
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ل املعري يف رسالة الغفران، وهي رسالة رتبهالا رداال  النص، ومن ذل  ما فعله أبو العل
عل  رسالة تلقاها من أبي احلسن علي بن مناور احلليب املعروف بابن القارح، يقول 

وصاللت الرسالالة الالاليت حبرهالا بالالاحل أ    » :أبالو العاللل واصالالفاال رلمالات تلال  الرسالالالة    
اهلل  وعجبت من اتساق عقودها الفاخر، ومثلالها شالفع االور وقالرل عنالد     ... مسجور

ويف قدرة ربنا جلت قدرته أن جيعالل  .. .وافع، وألفيتها مفتحة بتحميد صدر عن بليغ
رل حرف منها شبح اور، د خترج مبقال الالزور يسالتغفر ملالن أاشالأها قىل يالوم الالدين       
ويذرره ذرر حمب حزين، ولعلاله سالبحااه قالد ااالب لسالطورها املنجيالة مالن اللالهب         

ئ الة مالن األرض الرارالدة قىل السالمال     معاري  مالن الفضالة والالذهب تعالرج بهالا املل     
 (.40ص ،ت.د ،املعري) «وت شف سجوف الملمال

ياف أبو العلل رلمات الرسالة اليت وصلت قليه مالن ابالن القالارح ويشالبهها     
بأشجار اجلنة، ويرجو أن تاعد امللئ ة بتل  الرسالة قىل السمال مبعارج من الالذهب  

ا النص حت  يشعر بالتناقض، وجيد ددلالة  والفضة، وما أن يستمر املتلقي يف قرالة هذ
ال لمات عل  ع س ظاهرها، فأي قيمة لتل  الرسالة حتال  تعالرج بهالا امللئ الة قىل     

قد سل  أسلول املفارقة للاتقاص   -بهذا الثنال  -ن أبا العلل أالسمال؟ وي تشف 
لة رلالها  حسبنا أن اقول أن الرسالا » :من ابن القارح، ولذا قال العقاد عن هذه الرسالة

قن هي قد ضح ة واحدة متااللة جيهالر بهالا املعالري حينالاال      ... يف وضعها ويف ترريبها
 (.89ص ،م0822 ،العقاد) « ويوارل بها أحياااال، وقد يغرق يف السير حني يوارل ويداري

وأوضح من ذل  ما فعله اجلاحظ يف رسالالة الرتبيالع والتالدوير، وهالي رسالالة      
تالال مالن أصالحال الالوزير حممالد بالن       ل أحالد ال  ألفها يف هجال أمحد بن عبد الوها

ولالو     »  :ومما يدخل يف املفارقة الرومااسية من هذه الرسالة قولاله  ،املل  الزياتعبد
قد أاا د استطيع أن تقول يف اجلملة وعند الوصف واملدحة هو أحسن مالن   ل  ني 

: لتفالاريق القمر وأضوأ من الشمس وأبه  من الغيث، وأانا د اسالتطيع أن اقالول يف ا  
ورأن عينه ماوية، ورأن بطنه قبطية، ورالأن لسالااه ورقالة ورالأن      ،رأن عنقه قبريق فضة
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ورالأن عوارضاله الالربد     ،أافه حّد السيف، ورأن حاجبه خط بقلأ ورأن لوااله الالذهب  
ل ان يف ذل  الربهان النري والدليل البني، وريالف د ي الون رالذل     .. .ورأن فاه خامت

 (.92-92ص  ،م0828 ،اجلاحظ) « هاية يف رل ش لوأات الغاية يف رل فضل والن
واجلاحظ يف أثنال ذمه ألمحد بن عبد الوهال يعتمد علال  التنالاقض واملفارقالة،    
في يل له املديح ويافه بافات احلسن واجلمالال الاليت د يتاالف بهالا ود جتتمالع يف      
شيص، بل يافه بافات مادية، د تليق قد بالفتيات، ويسالرد لالذل  احلجال  ألااله     

ريد أن ينتقص من شياه وقبح جسالمه قبالل أن ينتقالل قىل ااتقالاص عقلاله، وذلال        ي
قمعاااال يف ذم ابن عبد الوهال الذي خياشن اجلاحظ ويطاوله وحيسد العلمال مالن غالري   

وقمنا اعتمد عل  ما يسالوقه   ،أن يتعلق فيهأ بسبب، وهو   يعتمد عل  السب والشتأ
 .ذي يدعيه ال اتب وقبحه احلقيقيمن مفارقات اامجة عن التناقض بني حسنه ال

والرسالة متتلئ بأاوامل من املفارقات ف ل مفارقة متتد لتسلأ القارئ قىل مفارقالة  
حالدثين   » :من عقله مثل قوله اداتقاصأخرى، فبعد أن ينتقص من جسمه ينتقل قىل 
ومالذ رالأ مالات عالوج؟ ومتال  تبلبلالت        ؟ريف رأيت الطوفان، ومت  ران سيل العرم

 ،م0828 ،اجلالالاحظ) « حالالبس غالالرال االالوح؟ ورالالأ لبثالالتأ يف السالالفينة ومالالا ؟األلسالالن
يريد اجلاحظ من ورال ذل  قظهار جهل أمحد بن عبالد الوهالال فيعمالد قىل     ،(84ص

جمابهته بهذه األسئلة اليت يسالتحيل أن جييالب عنهالا، قااله يعمالد يف هجائاله قىل احلالوار        
عف عقله جبوار واجلدل واملغالطة، وما يااحب ذل  من مفارقات ليشوهه ويمهر ض

قن اجلاحظ بن  مفارقته عل  فن املفارقات،  » :ولذل  قال شوقي ضيف ،قبح صورته
ضالميمات   وقد أخذ يضأ قىل ذلال   ،األوسا، اليواااية عنده الفن الذي رشحت له امريةهذا 

 (.092ص ،ت.د ،ضيف) « أخرى من أسئلته ال ثرية حت  تتأ له سيريته من صاحبه
وذلال    ،ه أبو حيان التوحيدي يف الااحب بن عبالاد قريب من ذل  ما سطر و
ظريالف الالثين   .. .أحسب أن عينياله رربتالا مالن زئبالق وعنقاله عمالل بلولالب       » :يف قوله
 «.. .يف ش ل املالرأة املالومس   ،والتفتل رثري التعوج والتموج شديد التف    ،والتلوي

 (.24م ص0820 ،التوحيدي)
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اور الالوزير الاالاحب بالن    يف بداية النص يتاور القارئ أن أبا حيان سوف ي
ول نه ما يلبالث أن يهالدم هالذه الاالورة      ،عباد باورة مقبولة تليق مب ااته من الوزارة

صراحة ودون مواربة أو قحيال بافات املرأة املومس، ولعل لالذل    الوزيرحني ياف 
ما يربره عند أبي حيان، فقد ران اتال بالااحب وأعجب به وأرثر من الثنال علياله،  

ينهما وحقد عليه الااحب فااقلب عليه أبو حيان وتناوله بالذم، ورذل  ثأ فسد ما ب
ران قد اتال بالوزير ابن العميد وما لبث أن حل بينهما اخلاام فرحل عنه أبو حيان 
ساخطاال متهماال قياه بالبيل، ولذل  ران أبو حيان يف حالة تذمر من األصدقال ويساليل  

 .ابه الاداقة والاديقالمن بالاداقات، مما شجعه عل  تأليف رت
ويبدو أن أوضح منوذج للمفارقة الرومااسية يف النثر العباسي ما رتبه اجلالاحظ  

ا بأحد معلمي الابيان عندما ذرر أاه دخالل يومالاال قريالة فوجالد فيهالا معلمالاال يف       متندر 
فجلسالت عنالده،   » :أحسن هيئة، وسلأ عليه فرد أحسن رّد ورحب به، قالال اجلالاحظ  

إذا هو ماهر، ثأ فاحتته يف الفقاله والنحالو وعلالأ املعقالول وأشالعار      وباحثته يف القرآن ف
فدخلت قلياله  ... فجئت يوماال لزيارته وطرقت البال... العرل فإذا هو رامل األدوات

د، :قال ؟عمأ اهلل أجرك، ثأ قلت هذا الذي توف  ولدك: فقلت اوقذا به جالس رئيب 
ومالا هالو   :   قالال د، قلالت  قلت فوالدك قال د، قلت فأخوك قال د، قلالت فزوجتال  

فقلت سبحااه اهلل النسال رثالر   ،هذه أول املناحس :من ؟ قال حبيبيت، فقلت يف افسي
وريالف  : وستجد غريها، فقال أتمن أاي رأيتها؟ قلت هالذه منحسالة ثاايالة، ثالأ قلالت     

اي رنت جالساال يف هذا امل ان، وأاا أامر من الطالاق قذ  أاعلأ : عشقت من   تر؟ فقال
 : رأيت رجلال عليه برد يقول

 ...ردي علي فوادي أين ما رااا  يا أم عمرو جزاك اهلل م رمالالة

لود أن أم عمرو هذه ما يف الدايا أحسن منها ما قيل فيها هذا  :فقلت يف افسي
 :ل بعينه وهو يقولالشعر فعشقتها، فلما ران منذ يومني مّر ذل  الرج
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 فل رجعت ود رجع احلمار  ذهب احلمار بأم عمرولقد   

 (.22ص ،م0828 ،اجلاحظ) «.. فعلمت أاها ماتت فحزات عليها
ه ذا يرسأ اجلاحظ للمعلأ صورة عل  طريقة املفارقة الرومااسية يمهر املعلأ 

هالدم هالذه   باورة مثالية، فهو رامل األدوات وعل  هيئالة حسالنة، ثالأ مالا يلبالث أن ي     
الاورة املثالية، عندما يمهره باورة قاسان أمحق أحب امرأة   يرها، وقمنا مسع عنهالا  
يف بيت  من الشعر، ثأ حيزن حني علأ بوفاتها من خلل بيت ينشد، ويتيالذ اجلالاحظ   
من ذل  ذريعة للستمرار يف تأليف رتال عن اوادر املعلمني رالان قالد االوى تقطيعاله     

ل نه قوى عزماله علال  تاالوير محقهالأ وضالعف عقالوهلأ       حني صاحب هذا املعلأ، و
 .مللزمتهأ الابية

 املفارقة الدرامية-4

عالن املفارقالة عنالد    ( رواالول ثرلالوال   )يبدو أن الدراسة اليت أعدها 
سوفورليس هي األساس يف معرفالة املفارقالة الدراميالة ويطلالق عليهالا أحيااالاال مفارقالة        

ويف املفارقة الدرامية يقوم شيص بالتاالرف   سوفورليس اسبة قىل املسرحي اليواااي،
راللم  »  :بطريقة توحي بأاه جيهل حقيقة المروف اليت حتيط به فتبدو تارفاته ورلمه

قشالارة قىل الوضالع رمالا يبالدو     : شياية د تعالي أن رلمهالا حيمالل قشالارة مزدوجالة     
قىل الوضع رمالا هالو علياله، وهالو الوضالع       -د تقل عنها مللمة  -للمت لأ، وقشارة 

وبذل  ي ون  ،(21ص ،م0892 ،ميوي ) «عما جرى رشفه للجمهور اامليتلف متام 
 .القارئ أو املشاهد عل  علأ بالوضع احلقيقي هلذه الشياية

ا د يعالين أاهالا ملزمالة دائم ال    ،باملسرح اوظهور ماطلح املفارقة الدرامية مرتبطال
ية أو القااليدة أو  للمسرح، بل مي ن أن توجد ب ثرة خارج املسرح يف القاة أو الروا

 .املسرحية امل توبة أو اللوحة الفنية أو القطعة املوسيقية، وغري ذل 
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مالن ممالاهر املفارقالة الدراميالة، مالن       اوقذا امراا يف النثر العباسي وجداا عالدد  
أجودها ما أورده أبو الفرج علي بن احلسني األصفهااي من أخبار ااهضالة بالن ثومالة،    

بالو الفالرج ممالاهر مالن غفلتاله وسالذاجته يف رتاباله        وابن ثومة، أعرابي سالاذج سالرد أ  
األغااي، يف أسلول ذي طابع قااي اشتمل عل  عدد من املفارقات الدرامية، وألن 
النص طويل فسوف أورد جزلاال منه يشتمل عل  بعالض املفارقالات الدراميالة، وسالتتأ     

 .اإلشارة قىل بقية املفارقات يف أثنال قلقال الضول عل  النص

أن ااهض بن ثومة مّر بقرية ب ر اهلللالي ااحيالة الشالام، فالرأى     ذرر أبو الفرج 
وقذا بهالا االاس رالثري     » :دوراال متباينة وخااصاال ضأ بعضها قىل بعض، قال ابالن ثومالة  

هالذا أحالد    :مقبلون ومدبرون، علاليهأ ثيالال حت الي ألالوان الزهالر، فقلالت يف افسالي       
رجالت مالن   خ :األضح  أو الفطر، ثأ ثال قىل ما غرل عالن عقلالي فقلالت   : العيدين

أهلي يف بادية البارة يف صفر، وقد مض  العيدان قبالل ذلال  فمالا هالذا الالذي أرى؟      
فبينما أاا واقف متعجب أتااي رجل فأخذ بيدي فأدخلين داراال قورال وأدخلين منها بيتاال 
قد جندت يف وجهه فرش ومهدت، وعليها شال تنال فرومل شالعره من بياله، والنالاس    

ري الذي ح ي لنالا جلوساله علال  النالاس وجلالوس      فقلت يف افسي هذا األم... حوله
الساللم عليال  أيهالا األمالري ورمحالة اهلل      : الناس بني يديه، فقلت وأاا ماثالل بالني يدياله   

أجلس فإن هذا لاليس بالأمري، قلالت فمالا هالو؟ قالال       : وبرراته، فجذل رجل يدي قال
م بالني  ثأ ُأتينا خبرق بيض فألقيت بني أيدينا فمننتها ثياباال، فلما بسالطه القالو  ... عروس

« د أعرفاله  ،صالنف مالن اخلبالز    -فيما زعموا  -وقذا هو ،أيديهأ قذا هو يتمزق سريعاال
 .(014ص ،هال0141 ،األصفهااي)

ياور من خلهلا  ،من املفارقات الطريفة ايعرض أبو الفرج يف هذا النص عدد 
غفلة ااهض بن ثومة وسذاجته يف أسلول قااي، وابن ثومة من األعرال البسطال 

بادية قىل قحدى القرى فرأى فيها حياة تغاير ما ألفه يف البادية، ووجد افسه خرج من ال
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د العيدين فإذا به حفلة عرس، ويعمد أبو الفرج قىل قيراد عدد حيف احتفال ربري ظنه أ
من املفارقات الدرامية يف أسلول سهل وعبارات سلسة شيقة يبالدو مالن خلهلالا ابالن     

ما جيري حوله، فهو يسلأ عل  العروس ظاااال أااله   د يعرف حقيقة امنبهر  اثومة ساذج 
األمري، ويرى اوعاال من اخلبز فيمنه قماشاال ويتناول اخلمرة دون أن يدري ما هي فيشعر 

 .بالف د عهد له به
وتتااعد األحداث الدرامية بتوالي املفارقات اليت تعرب عن مماهر السذاجة يف 

عروفالة يف عاالره، فادلالة املوساليقية     شياية ابن ثومة وجهلاله ب الثري مالن األمالور امل    
ليست سوى خشبة عيناها يف صدرها فإذا عررت آذااها اطقت رأحسن قينة ( الرببط)

 .واملزمار ليس سوى هنة من اهلنات، والاناجتان املعدايتان مرآتان ،رآها
وأبو الفرج يروي ذل  علال  لسالان ابالن ثومالة يف أساللول ساللس بعيالد عالن         

ذل  وهو يف دهشة رأاه د يعيش يف عاره، ثأ يعجب الت لف وابن ثومة يروي رل 
 .من ضح  الذين قص عليهأ هذه األحداث

وقد أعجب بعض الدارسني مبهارة أبي الفرج األسلوبية الاليت جعلالت عباراتاله    
تتسأ باملعاصرة عل  الرغأ من قدمها، وعل  مهارته يف قبراز هذه اللقطات القاالرية  

يف قبراز املفارقالات  » :حلضارة ويرى أن براعته تتجل اليت تاور التباين بني البداوة وا
املطردة بني وقائع املشهد يف احلفل وبني تاورات البدوي املباينة هلا واملغالايرة، وهالذا   
ينطوي يف الوقت افسه عل  التباين بني احلضارة والبداوة، والتعبري عالن هالذا التضالاد    

فلسفة الضح  الاليت حللالها   من خلل مواقف تعتمد عل  التاادم هو يف الواقع سر 
 .(102-101ص ،م4112 ،الدقاق)« برغسون وأمثاله من الفلسفة

ومن املفارقات الدرامية ما أورده اجلاحظ بشأن دجاجة أبي اهلذيل، وهالو مالن   
البيلل املذرورين، وران أهدى دجاجه قىل مويس بن عمران، وراات دجاجتاله الاليت   

ب رمه وحسن خلقه أظهالر التعجالب مالن    » ::ول نه ،أهداها دون ما ران يتحذ ملويس
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مسنها وطيب حلمها، وران يعرف باإلمساك الشديد فقال وريالف رأيالت أبالا عمالران     
وتالدري مالا جنسالها؟ وتالدري     : فيقولراات عجباال من العجب، : تل  الدجاجة؟ قال

فل يزال يف هذا، وادخر يضح  ضح اال اعرفه حنن، ود يعرفه أبو اهلذيل، ... سنهاما
اهلذيل أسلأ الناس صدراال، وأوسعهأ خلقاال وأسهلهأ سالهولة، فالإذا ذرالروا     وران أبو

أين راات يا أبا عمران من تل  الدجاجالة، وقن ذرالروا ماليلد شاليل أو     : دجاجة قال
 .(012ص ،ت.د ،اجلاحظ) «... ران ذل  بعد أن أهديتها ل  بسنة: قدوم قاسان قال

 ياة وما فيها من مفارقات،ي شف اجلاحظ يف هذا النص جااباال من تناقضات احل
شياية أبي اهلذيل الذي يبدو مع خبله أقرل : امقحداه: وذل  من خلل شيايتني

قىل السذاجة، ليس ل ثرة حديثه عن دجاجته ومسنها وسنها وطيالب حلمهالا وجنسالها    
فقط، وقمنا ل ثرة ت رار ذررها يف رل مناسبة، وقد أرد الالنص علال  غفلتاله فالبني أااله      

وأسهلهأ سهولة، والشياية الثااية شياية مالويس بالن عمالران     أسلأ الناس صدراال
 .وهو شياية عل  درجة من ال رم وحسن اخللق

ويف الوقت الذي ران فيه أبو اهلذيل يتارف من خلل سذاجته مبا يتناقض مع 
حقيقة الوضع ران مويس يضح  ضح اال يعرفه املتلقي ود يعرفه أبو اهلذيل لغفلته، 

فأفرد هلا صفحة يف رتابه مثار القلول  الثعاليب  اهلذيل بعناية وقد حميت دجاجة أبي
 .(222ص ،ت.د ،الثعاليب) يف املضاف املنسول

 مفارقة األحداث -5

ففالي   ،مالع املفارقالة الدراميالة    ارالبري   تتشابه مفارقة األحداث وتتداخل تالداخل 
( يويال  م)مفارقة األحداث يش ل حدث ما منعطفاال أساساال يف سرد األحداث، وينمر 

 ،م0892 ،ميويال  ) «ااقلل حيدث مع مرور الزمن» :قىل مفارقة األحداث عل  أاها
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ولذا فإن مفارقة األحداث ت تمل بمهور حدث معني حيدث ااقلباال يف سري  ،(14ص
 .األحداث وقد ي ون هذا احلدث يف قمة املفارقة، أو قد ت ون املفارقة يف احلدث افسه

عبالالد اهلل بالالن املقفالالع يف بالالال قيالاللذ وبالاللذ  ومالن مفارقالالة األحالالداث مالالا أورده 
وقيراخت يف رتال رليلة ودمنة، وذل  عندما أغضبت قيراخت زوجها امللال ، فقالال   

: ااطلق بها واقتلها ود ترمحها، فيرج قيلذ من عند امللال  وقالال  : املل  لوزيره قيلذ
اال أمينالاال  د أقتلها حت  يس ن عنه الغضب، ثأ ااطلق بهالا قىل منزلاله وورالل بهالا خادمال     

ثالأ خّضالب ساليفه بالالدم     »خيدمها وحيرسها حت  ينمر ما ي ون من أمرها وأمر املل  
أيهالا امللال  قاالي قالد أمضاليت أمالرك يف       : ودخل عل  املل  رال ئيالب احلالزين فقالال   

قيراخت، فلأ يلبث املل  أن س ن عنه الغضب، وذرر مجال قيراخالت واشالتد أسالفه    
و مع ذل  يستحي أن يسأل قياللذ أحقالاال   عليها، وجعل يعزي افسه عنها ويتجلد، وه

 .(122ص ،ت.د ،بيدبا) « ؟أمض  أمره فيها أم د
وحاول الوزير قيلذ أن يبعد اهلأ واحلزن عن املل  ويسليه ويضرل له األمثال 

قيلذ أمن رلمالة واحالدة فعلالت     اقيه  » والقاص، واستمر عل  ذل  حت  قال املل 
 ،بيالدبا ) «احد ران مين و  تتثبت يف األمالر أمرت  به من ساعت ؟ وتعلقت حبرف وما
 .(128ص ،ت.د

ويستمر احلوار بني املل  ووزيره قيلذ، وقيلذ يسل  طريق الفلسالفة يف رالل   
 رلمة يقوهلا املل ، واستمر عل  هذا احلال حت  مت ن قيلذ من قظهار ضالعف امللال    

  قن قيراخالت علال  قيالد    أيها امللال : ثأ قن قيلذ ملا رأى املل  قد اشتد به األمر قال »
 .(120ص ،ت.د ،بيدبا) «احلياة، فلما مسع املل  ذل  اشتد فرحه

الشياية احملورية اليت تدور حوهلا هذه األحداث هي قيراخت زوجالة امللال ،   
ابتدال  بأمر املل  بقتلها ثأ قيهام الوزير أاه قتلها ثأ ادم املل  الشالديد علال  تاالرفه،    

يتحسر عل  فقدها وعالدم قخبالاره عالن ماالريها، ومالا       وحماولة الوزير تسليته، وترره
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ينطوي عليه ذل  من مفارقات ترتبط مباشرة بضيامل قيراخت مالن بالني يالدي امللال ،     
املفاجأة اليت  ولذل  فإن احلادثة ال ربى اليت ش لت منعطفاال رئيساال يف سري األحداث ت من يف

ياة، مما أحالدث ااقلبالاال يف   فاجأ بها الوزير املل  عندما أخربه أن قيراخت عل  قيد احل
 .حياة املل  فبعد أن تااعدت األحداث وبلغت القمة اجتهت بهذا احلدث حنو احلل

ا يف تغري األحوال مهم  اومن الناوص اليت تش ل فيها مفارقة األحداث منعطفال
الذي   ير الناس رزيناال ود وقالوراال   ،القاضي ما أورده اجلاحظ بشأن عبد اهلل بن سوار

قذ ران يأتي جملسه فيحتيب ويبق  حمتبياال مدة بقائه د يتحرك منه عضالو ود حيالرك   مثله 
يده ود يشري برأسه، ويبلغ بال لم اليسري املعااي ال الثرية، ذلال  رالان شالأاه يف رالل      

فبينما هو رذل  ذات يوم وأصحابه حواليه يف السماطني بني يدياله قذ سالقط   »األيام  
حتول قىل موق عيناله، فالرام الاالرب يف سالقوطه علال       عل  أافه ذبال فأطال امل ث ثأ 

وأوجعه وأحرقه، وقاالد قىل م الان   فلما طال ذل  عليه من الذبال وشغله ... املوق
حيتمل التغافل أطبق جفنه األعل  عل  جفنه األسفل، فلأ ينهض، فالدعاه ذلال  قىل   د

ه فمالا زال  ثأ عاد قىل موضع... أن واىل بني اإلطباق والفتح، فتنح  ريثما س ن جفنه
يلح عليه حت  استفرغ صربه وبلغ جمهوده فلأ جيد بداال من أن يالذل عالن عينياله بيالده     
ففعل، وعيون القوم قليه ترمقه، فتنح  عنه بقدر ما رد يده وس نت حررته ثأ عاد قىل 
موضعه، ثأ أجلأه قىل أن ذّل عن وجهه بطرف رمه، ثأ أجلأه قىل أن تالابع بالني ذلال ،    

 ،م0888 ،اجلالالاحظ) «ني مالالن حضالالره مالالن أمنائالاله وجلسالالائهوعلالالأ أن فعلالاله رلالاله بعالال
 .(122-122ص

احملور األساس يف هذا النص هو الارامل بني اقيضني همالا السال ون واحلررالة،    
وميثل الس ون القاضي الرزين عبد اهلل بن سوار الذي   يره أحد حيرك رأسه أو يشري 

ة صالغرية معروفالة   بيده أو حيول رجلال عن رجل، وميثل احلررالة الالذبال وهالو حشالر    
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حبررتها الدائبة، ورثرة قحلاحها، ويستمر الارامل بني النقيضني ويستمر الشد واجلذل 
بني الس ون واحلررة، ويار ابن سوار عل  عدم احلررة فلأ حيرك أرابة أافه أو يغض 
وجهه أو يذّل بإصبعه ثأ حاول ادرتفال بإطباق اجلفنني، ول ن عندما وصل الذبال 

حيتمله حدثت املفارقة ال ربى وااقلب سري األحداث عندما أخذ عبد اهلل قىل م ان د 
بن سوار يذل عن عينيه بيده، ثأ أجلأه قىل أن يذل عن وجهه بطرف رمه، ثأ اضطر 
قىل أن يوالي هذه احلررات، رل هذا وعيون القوم ترمقه دهشة واستغراباال، فاضطر أن 

وأن اهلل ي شف من ضالعفهأ مالا رالان    خيطب فيهأ ويبني رثرة من أعجبتهأ أافسهأ، 
 .مستوراال ويفضحهأ عل  يد أضعف خلقه

قن املوهبة اليت يتمتع بها اجلالاحظ يف الرباعالة يف الوصالف والدقالة يف التاالوير      
جعلت اجلاحظ صااعاال ماهراال هلذه املفارقة، قن موهبة الوصف والتاوير يف هذا النص 

الذي حتالدث   ن أمثال طه احلاجريجعلت رثرياال من الدارسني يشهدون له بالتفوق، م
عن هذا النص يف مقدمة رتال البيلل عل  الرغأ مالن أن الالنص موجالود يف رتالال     

وهذه الدقة يف تاوير الشيايات هي اليت دفعت  ،(29ص ،ت.د ،اجلاحظ) احليوان
ولالو عالرف األدل   » :ا لدرتور شوقي ضيف قىل أن يبدي قعجابه مبهارة اجلاحظ قائلال

ته مل ته يف املناظرة واحلوار بقاص متثيلية رثرية، وهو حبق د يبالارى  التمثيلي ألسعف
القااية عنده  يف وصف احلررات اجلسدية واملشاعر النفسية، ومن خري ما ياور هذه النزعة

 (.212ص ،ت.د ،ضيف) « أقاوصته يف رتال احليوان عن القاضي والذبال

تفرق بني السيرية واملفارقة وقد وقفت الدرتورة ابيلة قبراهيأ أمام هذا النص ل
وهو النص الوحيد من الناوص النثرية العباسية الذي وقفت أمامه عنالد حالديثها    -

فبينت أن اجلاحظ   ي ن يهدف عنالد التعالبري باملفارقالة أن يسالير مالن       -عن املفارقة 
والفرق بني السيرية » شياية بعينها رما يفعل مع شياية البييل يف رتابه البيلل
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قة أن السيرية هجوم متعمد عل  شيص بهدف سلب رالل أساللحته وتعريتاله    واملفار
من رل ما يتيف  فيه ويتيف  وراله، وهذا هو ما فعله اجلاحظ مع مناذج البيلل، أما 
يف هذا املثال فإن اجلاحظ   يتعمد قط اهلجالوم علال  ضالحيته، بالل قن هالذه الضالحية       

يستطيع أن ياالل فيهالا اإلاسالان قىل    راات مبثابة حلمة رشف ملتناقضات احلياة اليت د 
 ،قبراهيأ) «...حقيقة واضحة حامسة، وهنا تأتي املفارقة لتقرمل احلقائق بعضها ببعض

 .(401ص ،ت.د
وتربز مفارقة األحداث يف املقامات بش ل واضح، ويف مقدمالة هالذه املقامالات    

موضومل  مقامات بديع الزمان اهلمذااي الذي أمل  أربعمئة مقامة، وعل  الرغأ من أن
هذه املقامات يدور حول موضومل واحد، وهو رصالد حررالة امل الدين والطفيلاليني يف     

 .اجملتمع فإاه د تشابه أو ت رار بني مقامة وأخرى
ملالا اطقالين   : قال عيسال  ابالن هشالام   » :ومن ذل  ما جال يف املقامة األذربيجااية

، وسالرت بالي   الغن  بفاضل ذيله، اتهمت مبال سلبته، أو رنز أصالبته، فحفزاالي الليالل   
فبينا أاا يوماال يف بعض أسواقها قذ طلالع رجالل بررالوة قالد     ... اخليل، وبلغت أذربيجان

اعتضدها وعاا قد اعتمدها، وداية قد تقلسالها وفوطالة قالد تطلسالها، فرفالع عقريتاله       
أسأل  الالة عل  سيد املرساللني، حممالد وآلاله الطالاهرين، وأن تعيالنين علال        : وقال

فناجيت افسالي  : قال عيس  بن هشام ...رة أعدو ظلهاالغربة أثين حبلها، وعل  العس
 «بأن هذا الرجل أفاح من قس ندرينا أبي الفتح، والتفت لفتة فإذا هو واهلل أبو الفتح

 .(21-29ص ،م0822 ،اهلمذااي)
ويف هذه املقامة جند ح ايالة تتيالذ أساللول السالرد القااالي، وتعتمالد علال         

ما عيسال  بالن هشالام راوي هالذه     شيايتني يت رر ذررهما يف جل املقامالات، أحالده  
هالو أبالو الفالتح    : املقامات وهو عادة يقف مالن األحالداث موقالف املتأمالل، وثاايهمالا     

اإلس ندري، وياور عادة جااباال من حيالاة امل الدين والطفيلاليني، الالذين حيالاولون أن      
 .ياطنعوا بعض املواقف من خلل خدامل أفراد اجملتمع، ليحالوا عل  بعض امل اسب
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رقالات مالثرية، تتيللالها النالوادر اللغويالة والنحويالة واألدبيالة        ويتيلل ذل  مفا
واألمثال واملواعظ، يف ألفاظ مسجوعة، ويربز احلدث املفاجئ واملثري عنالدما ي تشالف   

 .عيس  بن هشام حيل أبي الفتح اإلس ندري

 املفارقة السقراطية-6

ثالل  قن الوصول قىل قمة التحرر من قيود املعارف واملدررات املتواضع عليهالا مي 
هالي أن    حلمة السعادة املطلقة عند سقرا،، ولذا راات املهمة اليت أخذها عل  عاتقاله 

يشد قليه الناس من رل صنف، ويأخذ يف حماورة رل منهأ حت  يال قىل النقطة الاليت  
جيعل الواحد منهأ يفقد فيها الثقة رلية فيما يتحاور فيه معه، بعد ذل  يرتك الشيص 

 ،(082ص ،ت.د ،قبراهيأ) أن يدرك أاه   يعد يعرف شيئاالامل ان خاوي الوفاض بعد 
وهي طريقالة معينالة يف احملالاورة، يسالتدرج عالن طريقهالا شياالاال مالا حتال  ياالل قىل           

 ممالا يالذرره التالاريخ     ادعرتاف جبهله، ولذا يوصف أرسطو بأاه صااع املفارقالة األوىل 
 .(082ص ،ت.د ،قبراهيأ)

ليب النثر العباسالي، وتبالدو واضالحة يف    ومناذج املفارقة السقراطية قليلة يف أسا
بعض حوارات عبد اهلل بن املقفع مع بعض أصحابه، وذلال  حالني يالدعي اجلهالل يف     
بعض األمور، ويعمد قىل سالوال احلاضالرين، حتال  قذا أقالروا بعالدم معرفالة اإلجابالة،        
فاجأهأ جبوال يناقض ما يتوقعواه منه، ومن ذل  ما ذرره أحد أصحابه أاهالأ رالااوا   

املربد فأقبل عبد اهلل ابن املقفع، فبشوا يف وجهه وسلموا عليه، فلمالا اسالتقر    وقوفاال يف
لعلاله أراد أصالله مالن    : أي األمأ أعقل؟ فنمر بعضنا قىل بعض فقلنا» :بهأ امل ان قال
ليس بذل ، قاهأ مل وا رثرياال من األرض فمالا اسالتنبطوا   : فارس، فقال: فارس، فقلنا

أصحال طرفة، : فالاني، قال: أصحال صنعة، قلنا فالروم، قال: شيئاال بعقوهلأ، قلنا
 ،ابالن عبالد رباله   ) «العرل، فضالح نا : أصحال فلسفة، قلنا فقل، قال: قلنا اهلند، قال

رفعتهأ هممهأ، وأعلتهأ قلوبهأ » :فأخذ ميدح العرل، ومما قاله ،(422ص ،م0821
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وبلالغ بهالأ    هلأ الفير،وألسنتهأ، فلأ يزل حبال اهلل فيهأ، وحباؤهأ يف أافسهأ، حت  رفع اهلل 
 .(422ص ،م0821 ،ابن عبد ربه) «أشرف الذرر، وختأ هلأ مبل هأ الدايا عل  الدهر

عبد اهلل بن املقفع عن معرفالة   تربز املفارقة يف ذهن املتلقي حني يعجز حماوروو
من هأ أعقل األمأ بعد أن استنفدوا رل ما لديهأ، فالإذا باله يفالاجئهأ جبعالل العالرل      

الرغأ من تعابه لفارسيته، وما اتهأ به مالن الشالعوبية، فهالو رمبالا      أعقل األمأ، عل 
يشعر رغريه من ذوي األصول الفارسية ب ره العرل الذين أدالالوا الدولالة الفارسالية،    

وخباصالة يف   وسيطروا عل  بلدهأ، ورمبا احتقرهأ ررد فعل عل  معالاملتهأ رمالوال   
ل أعقالل األمالأ   العار األموي، ومن أجل ذل  ضح  أصالحابه حالني جعالل العالر    

ألاهأ يعرفون موقفه، ولذل  أخذ ميدح العرل ويذرر فضلهأ لييفالي مالا يف افساله،    
قن »   بعد أن دل ضح هأ عل  فهمهأ ما يعتمل يف افسه، ولذل  قال عنه طه حسني

ابن املقفع   ي ن أرثر من مستشرق حيسن العربية والفارسالية، ويبالذل جهالداال عميمالاال     
 .(01ص ،م0822 ،حسني) «االفيوفق رثرياال وخيطئ أحياا

وقذا ران بعض الدارسني يتهمون ابن املقفع بالشعوبية، فإن هنالاك مالن يشالهد    
بنزعته العربية من أمثال حممد ررد علي الذي اختذ من النص املذرور شاهداال عل  عدم 

 .(89-82ص ،م0828 ،علي) شعوبيته
 شالعوبيته  واحلقيقة أاه ليس من السهولة مب الان حتديالد مالدى صالحة اتهاماله يف     

وزادقته، أو عدم صحتها، ألن املوضومل ملتبس بالقضايا السياسية يف عاره، وحنن   
اشر قىل ذل  قد من أجل املفارقة يف النص املذرور، ألن ما يشامل عن شعوبيته يقالوي  

 .جااب املفارقة يف النص، أما لو ران معروفاال بوقوفه ضد الشعوبية ملا ران يف النص مفارقة
ل يف املفارقة السقراطية، ما حدث لعمرو بن مسالعدة، وزيالر اخلليفالة    ومما يدخ

املعتاأ، عندما غضب املعتاأ عل  عامله يف األهواز، فأرسل قليه وزيره عمالرو بالن   
مسعدة يستطلع األمر، ويف الطريق قىل األهواز لقي عمرو رجلال يبدو علياله أااله أخالذ    
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، فأجال بأاه حائ ، وسأل عمالراال  قسطاال من العلأ واملعرفة، فسأله عمرو عن صناعته
عن صناعته، ف ره أن يذرر الوزارة وقال للرجل قاه راتالب، ومالن هنالا أخالذ الرجالل      
يسأل عمراال عن ال تابة اليت ادعاها صناعة له، وعمالرو د يسالتطيع اإلجابالة، واسالتمر     
 .الرجل يسأل عدة أسئلة تناسب أاوامل ال تابة امليتلفة، ويتيلل ذل  بعض املفارقات

من ذل  ما حدث عندما سالأل الرجالل ابالن مسالعدة بعالد أن عالدد صالنوف         و
فالأخرباي قذا  : راتب رسالائل، قالال  : فأيهأ أات أعزك اهلل؟ قال قلت » :قائلال ال تابة 

ران ل  صديق ت تب قليه يف احملبول وامل روه ومجيع األسبال، فتزوجت أمه ف يف 
لست ب اتب : عل  ما تقول، قالواهلل ما أقف : قلت: أتهنيه أم تعزيه؟ قال: ت تب له

 ،(414 – 410ص ،م0821 ،ابالن عبالد رباله   ) «راتب خراج: قلت ؟رسائل، فأيهأ أات
 .ويستمر الرجل يف توجيه األسئلة قىل ابن مسعدة وهو د يعرف اإلجابة احلقيقية

وبعد هذا ادستعراض ألاوامل املفارقات ألبرز ال تالال مالن صالنامل املفارقالة يف     
اسي الحظ أن هناك فرقاال بني أديب وآخالر مالن حيالث اادماجاله يف     أساليب النثر العب

جمتمعة وققباله عليه من جهة أو رفضه له من جهة أخرى، وأن لذل  أثراال عل  جالودة  
صياغته للمفارقة، ويبدو أن ذل  هو الذي دفع الالدرتورة ابيلالة قبالراهيأ قىل اإلشالادة     

لواقالع ليسالت رالبرية، رمالا هالو      املسافة اليت تفال اجلاحظ عالن ا » :باجلاحظ يف قوهلا
متوقع، ذل  أن اجلاحظ ران يعيش بروحه وقلبه يف قلب احلضارة العربية اإلسلمية، 
فليس هناك ما يشوبه من مبالغات خيالية بعيدة عن الواقع، رما د ي تنفه أي غموض 

وذلال  يف افالس    ،(400ص ،ت.د ،قبالراهيأ ) «من جرال اسالتيدامات لغويالة غريبالة   
فيه بعض األدبال من صنامل املفارقة غري مقبل علال  واقعاله، بالل هالو      الوقت الذي جند

رافض له، من أمثال أبي العلل املعري وأبي حيان التوحيدي، ولالذا جالالت أسالاليب    
 .املفارقة مطبوعة بطابعهأ
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 خامتـــــــة

تبني من خلل هذه الدراسة أن املفارقة منتشرة يف األساليب األدبية منذ عهالود  
الدراسات العربية احلديثة اليت عنيت باملفارقة اااب اهتمامها عل  أمنالا،  قدمية، وأن 

املفارقة يف العار احلديث، عل  الرغأ من أن املفارقة ازدهرت يف األساليب النثرية يف 
العار العباسي تبعاال دزدهار النثر يف تل  الفرتة، رما أن أسلول املفارقة قالدم عالدداال   

بال عل  اإلقبالال عليهالا فهالي تسالاعد األديالب صالااع       من الوظائف اليت شجعت األد
املفارقة عل  رشف تناقضات احلياة اليت د يستطيع أن يال فيها اإلاسالان قىل حقيقالة   
واضحة، وبذل  ت ون املفارقة أشبه بالأداة تالوازن، رمالا أاهالا تسالاعد األديالب علال         

اتهالا قالودال   املراوغة، فيتم ن من قول شيل يف الوقت الذي ت ون عبارته حتمالل يف طي 
 .مغايراال

رما اشتملت أساليب النثر العباسي عل  معمأ أاوامل املفارقالة املعروفالة، ففالي    
 مييلون قىل مفارقة النقش الغائر أرثر من مفارقالة  نياملفارقة اللفمية جند األدبال العباسي

 -غالبالاال   -وترد املفارقة الدراميالة ومفارقالة األحالداث واملفارقالة الرومااسالية       ،اإلبراز
ااحبة للسلول القااي، فت ون بذل  عل  درجة مالن اإلثالارة والتشالويق، أمالا     م

املفارقة السقراطية فهي أقل أاوامل املفارقة ااتشالاراال يف أسالاليب النثالر العباسالي، علال       
 .الرغأ من ظهورها يف وقت مب ر يف العار العباسي منذ عهد ابن املقفع

رقالة امليتلفالة، فاألسالاليب الاليت     وتبني أن هناك تداخلال شديداال بالني أاالوامل املفا  
ت تفي بالاياغة اللفمية ت ون يف الغالب مفارقة لفمية، واألساليب اليت يتالوافر فيهالا   
عنار اخليال واإلثارة ت ون يف الغالالب مفارقالة دراميالة، رمالا أن مفارقالة األحالداث       
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حلدث، تتداخل مع املفارقة الدرامية، ألن املفارقة الدرامية ت ون موجودة قبل ارتمال ا
 .بينما مفارقة األحداث د تمهر قد بعد ارتمال احلدث

وظهر من خلل قلقال الضول عل  هذه املفارقات أاه يوجالد فالرق بالني صالااع     
مفارقة وآخر يف النثر العباسي، من حيث قربه من الواقع أو اافاالاله عناله، فال اتالب    

يالاة دون مبالغالات   صااع املفارقة الذي د يفاله عن الواقع شيل يرصد مالتغريات احل 
تبعدها عن الواقع، ود يشول لغته غموض، وذل  من أمثال اجلاحظ، الالذي عالاش   
بقلبه وعقله يف قلب احلضارة العربية اإلسلمية يف أوج ازدهار النثالر العباسالي، رالان    
ذل  يف الوقت الذي جند فيه بعض صنامل املفارقة العباسيني غري مقبل عل  واقعه، بل 

 .مثال أبي العلل املعري، وأبي حيان التوحيديهو رافض له، من أ

رما اتضح الفرق بني املفارقة والسيرية، ألن األديب صااع املفارقة د يرغالب  
يف اهلجوم عل  الضحية رما أاه د يهدف قىل تعرية الضحية من رل ما يتيفال  وراله  

من املوقف مثل ما حيدث يف السيرية ورذل  الن تة، يف حني أن صااع املفارقة يتيذ 
وسيلة للتأمل ورشف متناقضات احلياة، اليت د يستطيع اإلاسان يف الغالب أن ياالل  
معها قىل اتيجة واضحة، وقن حدث يف أثنال ذل  ضح  مالن قبالل املتلقالي فإمنالا هالو      

 .يساعد عل  التأمل ئضح  هاد
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 البحث ملخص

يف كثم  الةثرو اهثي     يهدف هذا البحث  ىل  دااةثح وثراف ااثر الة  لثح     
ةواء أك ن ذلك يف الفصيح الصحيح  ن كم  الةرو احملتج بكم هث  أ  يف  ,  ضمرة

 . ا  ع بي ن األةب و اليت دعت النحويني للقول بإضم ا اا, الش ذ الن دا

ايلقي البح  الضوء على كثري  ن القض ي  املتةلقح بهذا البث و  كث ار علثى    
 فض, االةطف على ع  لني  مل  هل   ن صلح كبرية بهذا التوه , االنصب على نزع اخل

 .البح 

 

 هث1/1/0313اُقبل للنشر يف                                          هث          01/01/0311د البح  يف اا
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Elimination of the Preposition and its Syntactic Effects 
 
 

Abstract 
 

This research aims to study the prepositions in the language of 
the Arabs, which is implicit, either in the classical words of Arab or 
in the rare abnormal with explanation of the reasons caused the 
grammarians to say of hiding the preposition. 

The research sheds light on many of the issues relating to this 
topics; guessing the preposition, and contestation of the preposition, 
and impact on the two nouns; due to its great relevance to this 
research. 
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 ةــاملقدم

ومن ذلك اجلر , ىلّن مما تتميز به اللغة العربية اإلعراو يف أواخر أغلب كلماتها
وملثا كثان النحثو العربثي قا ملثا علثى نلريثة العامثل         , يف األمساء ىلذا اةتحقت ذلك

واملعمول اليت تفسر احلركات على أواخر الكل  فقد حدد النحويون العوامثل اجلثارة   
نصوا على أنه على الثرغ  مثن قثوة عوامثل األمسثاء فإنهثا       و, وبينوا عملها ومعناها

ومل مينعه  ذلثك  , تعمل حمذوفة قياةلا أحيانلا, وشذوذًّا مما ال يقاس عليه أحيانلا أخرى
وذلك عندما يتعذر , من اللجوء ىل  هذا األصل املرفوض عند االضطرار -الشذوذ  –

العامثل يف ارثرور علثى    وذلثك يف مثثل   , وجود عامل ظاهر ميكن نسبة العمثل ىلليثه  
 .التوه  أو العامل يف املضاف ىلليه وغريهما

وملثثا كثثان موضثثوع حثثرف اجلثثر العامثثل تقثثديرلا يثثدور يف أ ثثا  النحثثويني  
فإني رأيت أن أ ث  يف كثل مثا يتصثل بهثذا املوضثوع ألتثبني املواضثع         , ومسا له 

رغ  مثن أنثه مثن    القياةية والشاذة, واألةباو اليت دعت النحويني بالقول به على ال
 .األصول املرفوضة

وقد اتبعت يف البح  منهجلا اةتقرا يًّا نقدّيا  اةتقرا يًّا للمواضثع الثيت حثذف    
فيها حرف اجلر, وما ترتب على هذا احلذف من أحكام حنوية, ونقديًّا بعثرض ارراء  

 .واختيار أقواها من وجهة نلري, وتفنيد ما أراه ضعيًفا منها
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 التمهيد

 ثره يف النحو العربيالعامل وأ

يعّد اإلعراو من أه  السمات اليت تتميز بها اللغة العربية عن غريها من 
 . باو ذكر ما اختصت به العرو»: يقول ابن فارس, اللغات

اإلعراو الذي هو الفارق بني  -من العلوم اجلليلة اليت خّصت بها العرو 
ولواله ما ميز فاعل , و أصل الكمموبه يعرف اخلرب الذي ه, املعاني املتكافئة يف اللفظ

, وال صدر من مصدر, وال تعجب من اةتفهام, وال مضاف من منعوت, من مفعول
وملا كانت هذه احلركات بثهذه املنثزلة العليمة فقد أوالها . (0)«وال نعت من تأكيد

 -وعلى رأةه  اخلليل وةيبويه  -فوضع النحاة املتقدمون , النحويون عناية بالغة
 .ة العامل واملعمول اليت تفسر احلركات اإلعرابية على أواخر الكلمات املعربةنلري

وقد ةار النحويون مجيعلا على اختمف مدارةه  ومذاهبه  يف النلر ىل  اللغة 
فمنها , لمات ىل  أنواع خمتلفةاليت صنفت فيها الك, العربية من خمل هذه النلرية

ومنها ما يكون معموًلا كاألمساء , مساء املشتقةيكون عامًلا ومعموًلا, كاألفعال واألما
ومنها ما يكون عامًلا فقط كحروف اجلر واحلروف اليت تنصب الفعل , اجلامدة
 .,....املضارع,

 :وقد ترتب على ذلك كثري من األصول والقواعد اليت من أهمها

: بارييقول األن, أن يكون العامل خمتصًّا, ىلّما باألمساء وىلّما باألفعال: أواًل
ويقول , (8)«فإذا بطل االختصاص بطل العمل, العامل ىلّنما كان عامًم الختصاصه»

 .  (1)«وشرط العامل االختصاص بأحد القبيلني»: الرضي األةرتاباذي
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احلجازية  " ما"التميمية أقوى من جهة القياس من " ما"ولذلك رأى النحويون أّن 
اعل  أنَّ »: يقول ابن يعيش, ها أاّل تعملوحق, تدخل على األمساء واألفعال" ما"ألّن 

وقياةه أن ال يعمل شيئلا  وذلك ألنَّ , حرف نفي يدخل على األمساء واألفعال" ما"
, وعوامل األفعال ال تدخل على األمساء, عوامل األمساء ال تدخل على األفعال

, زيد قا  وهل , هل قام زيد: أال ترى أنَّك لثّما قلت, على حّد همزة االةتفهام وهل
فوليه الفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب مل جيز ىلعماهلا يف شيء من األمساء واألفعال  

ما زيد : كما تقول, ما قام زيد:   ألّنك تقول"ما"فهذا هو القياس يف , لعدم اختصاصها
, ويرفعون بها االة , غري أنَّ أهل احلجاز يشبهونها بليس, فيليها االة  والفعل, قا  

, وما أخوك خارجلا, ما زيد منطلًقا: تقول, كما يفعل بليس كذلك, ن بها اخلربوينصبو
 .  (3)«فاللغة األو  أقيس

وقد كان البصريون أكثر التزاما بثهذا األصل من الكوفيني كما ةيأتي معنا 
 .الحًقا

أّن األصل يف العامل أن يكون ظاهرلا  ولذا ال حيذف ىلال ىلذا دل عليه : ثانيلا
 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک ٹ چ ذف الفعل يف قولهدليل, كح

 .أي أنزل خريلا, (11النحل )

وأخواتثها وحروف اجلر مع بقاء عمل العامل " ىلن"ولذا ال جييز النحويون حذف 
فصارا , وليس كل جار يضمر  ألنَّ اررور داخل يف اجلار»: يقول ةيبويه, املضمر

 .  ( )«عنده  مبنزلة حرف واحد

أّنه ال ميكن أن يكون يف اللغة معمول بم عامل أو عامل بم معمول   :ثالثلا
 .ولذلك اجتهد النحويون كثريلا يف تأويل ما خيالف هذه األصول
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وىلمنا عملت اجلر دون , أّما حروف اجلر فهي من العوامل املختصة باألمساء
مل اجلر  وىلمنا وجب أن تع»: يقول األنباري, الرفع والنصب لعلة ذكرها النحويون
والفعل , فلما ةبق االبتداء ىل  الرفع يف املبتدأ, ألن ىلعراو األمساء رفع ونصب وجر

فلهذا وجب أن , مل يبق ىلاّل اجلر, وىل  النصب يف املفعول, ىل  الرفع أيضلا يف الفاعل
ىلمنا عملت اجلر  ألنها تقع وةًطا بني االة  : وأجود من هذا أن تقول, تعمل اجلر

 . ( )«فأعطي األوةط  األوةط, ر وقع وةًطا بني الرفع والنصبواجل, والفعل

وقد جعل النحويون العوامل الداخلة على األمساء أقوى من العوامل الداخلة 
 .  (7)«عوامل األمساء أقوى من عوامل األفعال»: يقول األنباري, على األفعال

وز الفصل بينهما لكنه  ذكروا أّن اجلار واررور كالكلمة الواحدة  ولذا ال جي
قبيح أن تفصل بني »: -على حّد قول ةيبويه  -ألنه , أو ىلضمار اجلار وبقاء عمله

وقوله , (2)«فصارا كأّنهما كلمة واحدة, اجلار واررور  ألنَّ اررور داخل يف اجلار
وليس هذا طريقة , حذفوا األلف والممني, هلل أبوك: تريد, الِه أبوك: جاز»: أيضلا

 . ( )«ال ةبيله  ألّنه ليس من كممه  أن يضمروا اجلارالكمم و

منها ما كان , وقد جاء يف كمم العرو ىلضمار اجلار وبقاء عمله يف صور عديدة
ومنها ما كان مضمرلا , مضمرلا يف الكمم  ىلضمارلا ظاهرلا جيب تقديره ليصح الكمم

وةنذكرها , ضمارألجل اةتقامة األصول والقواعد النحوية عند من يقول بهذا اإل
 :كلها بالتفصيل على النحو التالي

 حروف اجلر املضمرة العاملة قياًسا يف كالم العرب

رلا  رف جر مضمر يف عدة مواضع, مما مسع عن العرو جميء االة  جمرو
 :هي
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 بك  درهٍ  اشرتيت ثوبك؟: حنو, االةتفهامية( ك )جر متييز : أواًل
والنصب هو األكثر يف كمم , وجره ورد يف هذا األةلوو نصب ما بعد ك 

وةألته »: يقول ةيبويه, واجلر لغة لبعض العرو رواها اخلليل, وهو القياس, العرو
, وهو قول عامة الناس, القياس النصب: على ك  جذٍع بيتك مبين؟ فقال: عن قوله

ولكنه  حذفوها هاهنا  ختفيًفا على , (من)فأما الذين جروا فإنه  أرادوا معنى 
 .(01)«عوضلا منها" على"وصارت , اناللس

يقول , وقد جعلها بعض النحاة من القبيح  ألّن ىلضمار حروف اجلر ضعيف
جيعلون ما دخل , وبك  رجٍل, على ك  جذٍع: والبصريون جييزون على قبح»: املربد
على ك  من : ويريدون, وحيذفونها( من)من حروف اخلفض دليًلا على ( ك )على 
؟ فإذا مل يدخلها حرف اخلفض فم اختمف يف أّنه ال جيوز (بك  من رجل)و, جذع

وىلّنما ىلجازته , من حروف اخلفض  سن وال قوّي( من)وليس ىلضمار , اإلضمار
 .   (00)«وما ذكرت لك حجة من أجازه, على بعد

فقد , (08)وقد أخذ أكثر النحويني بقول اخلليل وةيبويه ىلال ما نسب ىل  الزجاج
وال »: يقول الرضي األةرتاباذي, جمرور باإلضافة( ك )متييز  ذكر بعضه  أنه زع  أن

على ك  جذعٍ بيتك : حنو, جيوز جر مميز االةتفهامية ىلال ىلذا اجنرت هي  رف اجلر
ٍ مررت, مبين فاجلر عند الزجاج , ...,فيجوز يف مثله اجلر مع النصب, وبك  رجل

 . (01)«لنحاة هو جمرور مبن مقدرةوعند ا, ...,ىل  مميزه كما يف اخلربية( ك )بسبب ىلضافة 

 :وقد احتّج اجلمهور بدليلني
أّن ك  االةتفهامية ال يصلح أن تعمل اجلر  ألّنها قا مة مقام عدد : أحدهما

 .فكذا ما قام مقامه, والعدد املركب ال يعمل اجلر, مركب
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االةتفهامية لو كان باإلضافة مل يشرتط دخول حرف ( ك )أّن اجلر بعد: والثاني
مضمرة  لكون حرف اجلر ( من)فاشرتاط ذلك دليل على أّن اجلر بث, (ك )ر على اجل

  (03) «(من)عوضلا من اللفظ بث( ك )الداخل على 
 :والذي يلهر لي أّن الذي منع اجلمهور من القول باإلضافة أمران

ولثمَّا جاء جمرورلا أولوه , أّن مميز االةتفهامية ال يكون ىلال منصوبلا: األول
 .حرف اجلر بتقدير

وال يعمل , (ك )حرف اجلر و, أنه قد اجتمع على التمييز عاممن: الثاني
حمال أن يعمل عاممن يف معمول »: يقول األنباري, عاممن يف معمول واحد

أّن عامًم ال يدخل » -كما يقول األنباري  –كما أّن من أصوهل  النحوية  ,( 0)«واحد
 .( 0)«على عامل

االةتفهامية على اخلربية فقال باإلضافة, فأحسب ( ك ) أّما الزجاج الذي قاس
أن رأيه يف غاية الضعف  ملا ذكره العلماء من عدم جواز اجتماع عاملني على معمول 

 .واحد
 :اخلربية( ك )متييز : ثانيلا

: اخلربية باإلضافة, فيقول ةيبويه( ك )ذهب حناة البصرة ىل  أنه جيوز جر متييز 
رب مبنزلة اة  يتصرف يف الكمم غري منون, جير ما بعده ما يف اخل( ك )واعل  أن »

ما يت دره , فاجنر الدره   ألن التنوين ذهب, : بعده ىلذا أةقط التنوين, وذلك حنو
, ...ك  غمم لك قد ذهب: , وذلك قولك(رو)ودخل فيما قبله, واملعنى معنى 

ن املعنى واحد, ىلال أن   أل(رو)يف اخلرب ال تعمل ىلال فيما تعمل فيه ( ك )واعل  أن 
 .(07)«غري اة ( رو)اة  و( ك )
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اخلربية عند ةيبويه باإلضافة, ( ك )فالنص واضح الداللة على جر متييز 
 . (02)وتابعه حناة البصرة

اخلربية  ( ك )وخالف الفراء من الكوفيني حناة البصرة يف عامل اجلر يف متييز 
ڌ  ٹ چعند كممه عن قوله  فيقول, مقدرة( من)حي  ذهب ىل  أّنه جمرور بث

كان يف االة  ( من)فإذا ألقيت »(:  83البقرة ) چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ
وك  جيشلا , ك  رجل كري  قد رأيت: من ذلك قول العرو, النكرة النصب واخلفض

 :وقد أنشدوا, ...جرارلا قد هزمت

 فدعاء قد حلبت علي عشاري ك  عمة لك يا جرير وخالة
, (ك )للنكرة يف ( من)طالت صحبة : ومن خفض قال, ...رفعلا ونصبلا وخفضلا

كيف : كما قالت العرو ىلذا قيل ألحده , فلما حذفناها أعملنا ىلرادتها فخفضنا
 .( 0)«خبري: فخفض يريد, خرٍي عافاك اهلل: أصبحت؟ قال

, يف هذا املوضع( من)وقد علل الرضي ما ذهب ىلليه الفراء بكثرة دخول 
( من)فإّنه عنده بث, خمفا للفراء, خلربية بإضافتها ىلليهواجلر يف مميز ا»: يقول
وىلن كان يف غري هذا املوضع , وىلنَّما جوَّز الفراء عمل اجلار املقدر هاهنا, ...,مقدرة
, ( 8النج  ) ﴾َوَك  مِّن مََّلٍك﴿: حنو, على مميز اخلربية( من)لكثرة دخول , نادرلا
يء ىلذا عرف يف موضع جاز تركه لقوة الداللة والش, (3األعراف ) ﴾َوَك  مِّن َقْرَيٍة﴿و

 .(81)«عليه
اخلربية خمف ( ك )وقد نشأ عن هذه املسألة اخلمفية يف عامل اجلر يف مميز 

حي  , اخلربية وجمرورها( ك )جواز الفصل بني »وهو , آخر بني الفراء والبصريني
  ألن (80)«ةيرى أهل البصرة منع ذلك ووجوو نصب التمييز محًلا على االةتفهامي
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أما الفراء فجوز جره  , من أصوهل  النحوية عدم جواز الفصل باجلملة بني املتضايفني
 . (88)املقدرة ال باإلضافة( من)ألّنه جيره بث

 (:الواو)احملذوفة بعد ( رو)اجلر بث: ثالثلا
يقول , قليًم( بل)و( الفاء)وبعد , كثريلا( واو رو)ورد عن العرو اجلر بعد 

وفيما ( الواو)بعد ( ُروَّ)ال جيوز حذف حرف اجلر وىلبقاء عمله ىلالَّ يف »: ابن عقيل
 :فمثاله بعد الواو قوله, وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليًم, ةنذكره

 َوَقاِت ِ األْعَماقِ خاوي املُثْخَتِرِقْن

 :ومثاله بعد الفاء قوله

 َها َعْن ِذي مَتَاِ َ  ُمْحِوِلَفَأْلَهْيُت  َفمْثِلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع

 :قوله( بل)ومثله بعد 

 ال ُيْشرَتى كّتاُنه وجْهرُمه  بل بلدٍ ملُء الفجاجِ قتُمْه

 .(81)«والشا ع من ذلك حذفها بعد الواو

( الواو والفاء وبل)حمذوفة بعد ( روَّ)وقد جعل الرضي األةرتاباذي اجلر بث
( رو)اةلا مع بقاء عمله ىلذا كان اجلار وحيذف حرف اجلر قي»: يقول, خاصّلا بالشعر

أن تكون بعد الواو, أو  -أن يكون يف الشعر خاصة, والثاني -أحدهما: بشرطني
 .(83)«الفاء, أو بل

, وقد اختلف البصريون والكوفيون يف عامل اجلر يف االة  اررور بعد الواو
من العرو من و»: يقول ةيبويه, مقدرة( ُروَّ)فذهب البصريون ىل  أّنه جمرور بث
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ِ  ألفعلنَّ: يقول فجاز حي  كثر يف , وىلياه نوى, وذلك أّنه أراد حرف اجلر, اهلل
 :يف قوله( ُرّو)كما حذف , وه  ينوونه, وحذفوه ختفيًفا, كممه 

 .( 8)«لعطف وما خيشى السماة ربيبها  وجّداَء ما يرجى بثها ذو قرابة

الواو ليست عاملة وأنَّ العمل ىلّن : ىلمنا قلنا: وقد اةتدل البصريون بأن قالوا
وحرف العطف ال يعمل شيئلا  ألّن , لروَّ مقدرة  وذلك ألّن الواو حرف عطف

فوجب أال يكون , وحرف العطف غري خمتص, احلرف ىلّنما يعمل ىلذا كان خمتصّلا
 . ( 8)«وىلذا مل يكن عامًلا وجب أن يكون العامل رّو مقدرة, عامًلا

 :تقي  من وجهنيوما ذهب ىلليه البصريون ال يس

 .(87)كما يقول العلماء, واإلضمار خمف األصل, "ُروَّ"ىلنَّثه  يضمرون : أواًل

والواو , ليست الواو هنا واو العطف  ألنَّ واو العطف تفيد اجلمع املطلق: ثانيلا
 .من التقليل أو التكثري" روَّ"يف هذا املوضع تفيد ما تفيده 

 .(82)«تعمل يف النكرة اخلفض بنفسها" روَّ"أّما الكوفيون فذهبوا ىل  أنَّ واو 

 :وقد اةتدل أهل الكوفة بدليلني

, وهي تعمل اخلفض, "ُرّو"فلما نابت عن , "ُروَّ"أن الواو نابت عن : أواًل
اخلفض  فإنَّثها ملا نابت عن الباء عملت, وصارت كواو القس , الواو لنيابتها عنهافكذلك 

 .( 8)«"ُرّو"كما تعمل , عملت اخلفض" ُرّو"بت عن ملا نا, فكذلك الواو هاهنا, كالباء

ولو كانت عاطفة , داية القصا دتكون يف أول الكمم ويف ب" ُروَّ"أنَّ واو : ثانيلا
والذي يدل على أنثَّها ليست عاطفة أن حرف »: يقول األنباري, جاز ذلك فيهاما

 :القصيدة كقولهوحنن نرى الشاعر يبتدئ بالواو أول , العطف ال جيوز االبتداء به
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 وبلٍد عاميٍة َأْعَماؤُه
 :وكقول ارخر

 َوَبْلَدٍة َلْيَس ِبثها َأِنْيُس
 .(11)«فبان بثهذا صحة ما ذهبنا ىلليه, فدلَّ على أّنها ليست عاطفة, وما أشبه ذلك

  :وذلك من ثمثة أوجه, والذي نراه أن مذهب الكوفيني هو الصحيح
,  التقدير الذي جنده يف قول البصرينيأن قول أهل الكوفة ال يؤدي ىل : أواًل

ىلذا " رّو"كما يقدرون معطوًفا عليه قبل واو , حمذوفة بعد الواو" ُرّو"فه  يقدرون 
ىلّن حرف العطف ال جيوز االبتداء : وقوهل »: يقول األنباري, جاءت يف بداية الكمم

 :وحنن نرى الشاعر يبتدئ بالواو يف أول القصيدة كقوله, به

 يٍة أعماُؤُهوبلٍد عام
وىلن وقعت يف أول القصيدة  ألنها يف التقدير , هذه الواو واو العطف: فنقول

وبلد عامية أعماؤه , رو قفر طامس أعممه ةلكته: كأنه قال, عاطفة على كمم مقدر
 .(10)«قطعته

وذلك خمف , أن قول البصريني يؤدي ىل  أن يعمل حرف اجلر حمذوًفا: ثانيلا
فعند ةيبويه جره »: يقول ابن معط, الشاذ الذي ال يقاس عليه كما أّنه من, األصل

, وهو ال يعمل, وأنَّ الواو حرف عطف, وحجته التمسك باألصل, املضمرة" ُروَّ"بث
وال جيمع بني , جيوز ظهورها معه" رّو"وأنَّ , وأّنه لو جر بثها جلر بواو املصاحبة

وفيه , "ما"خوله على املضمر وكفه بثوأنَّه يلزم من اجلر بالواو د, العوض واملعوض منه
اجلر بالواو : فقلنا, ىلذ القول بإعمال حرف اجلر مع احلذف على خمف األصل, نلر

 .(18)«وذلك هو األصل, ليكون اجلار موجودلا
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ولكنه  , فالبصريون يدركون أنَّ ىلعمال حرف اجلر املضمر خمف األصل
وهو , يرونه ضروريًّا يف صحة العملقالوا به يف هذه املسألة ليحافلوا على أصل آخر 

 .(11)«وشرط العامل االختصاص بأحد القبيلني»: يقول الرضي, االختصاص
وال عمقة هلا بواو , وتؤدي معناها" رو"أن هذه الواو تعمل عمل : ثالثلا

 .تفيد التقليل أو التكثري" رو"وواو , فواو العطف تفيد اجلمع املطلق,  العطف

 :مضمرة بعد الفاء وبل( ُروَّ)اجلر بث :رابعلا
: يقول, وقد جعل ابن عقيل ذلك قليًم, ورد عن العرو اجلر بعد الفاء وبل

 .(13)«وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليًم»
وىلعماهلا »: يقول, أّما ابن هشام فقد جعل اجلر بعد الفاء كثريلا وبعد بل قليًم

 .( 1)«وبدونهن أقل, بل قليًم وبعد, وبعد الواو أكثر, حمذوفة بعد الفاء كثريلا
, وقد نصَّ الرضي على أن ال خمف بني النحويني يف أن اجلر ليس بالفاء وبل

 : والفاء, كقوله»: يقول
 عليَّ تكاُد تلتهُب التهاَبا فإن أْهلْك َفِذْي حنقل للاُه 

 : وبل, كقوله
 بْل بلٍد ذي صعٍد وأضباو

مقدرة ( ُروَّ)بل بث, ر ليس بثهماأّما الفاء وبل, فم خمف عنده  أنَّ اجل
 . ( 1)«والفاء جواو الشرط, حرف عطف بثها على ما قبلها" بل"بعدهما  ألّن 

: يقول, لكن ورد عند ابن هشام أن بعضه  زع  أن الفاء وبل جتران ما بعدهما
ما تأتينا : ىلنثَّها ناصبة يف حنو: خمًفا لبعض الكوفيني يف قوهل , الفاء حرف مهمل»

 :نا, وللمربد يف قوله ىلنها خافضة يف حنوفتحدث
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 .............................  فمثِلك حبلى قد طرقت ومرضٍع

 .(17)«فيمن جر مثًم واملعطوف

 :ومن دخوهلا على اجلملة قوله»: ويقول

 بْل بلٍد ملُء الفجاِج قتُمْه

ها ووه  بعضه  فزع  أنثَّ, بل ُروَّ موصوف بهذا الوصف قطعته: ىلذ التقدير
 .(12)«تستعمل جارة

 (: جار أمِس: )خامسلا
وليس مبنيًّا كما , جمرور  رف جر حمذوف" أمِس"ذهب اخلليل بن أمحد ىل  أّن 

ولقيته أمس , اله أبوك: وزع  اخلليل أّن قوهل »: يقول ةيبويه, يرى مجهور النحويني
األلف والمم ختفيًفا ولكنه  حذفوا اجلار و, ولقيته باألمسِ , هلل أبوك: ىلنَّما هو على, ِ

 .    ( 1)«على اللسان

وال يقوى قول اخلليل يف أمس  ألنك »: فقال, ورّد ةيبويه ما ذهب ىلليه اخلليل
 . (31)«ذهب أمِس مبا فيه: تقول

وقد كان للنحاة أكثر من تعليل يف ةبب بناء أمِس على الكسر ليس هذا مقام 
  .بسطها

 :عامل اجلر يف املضاف ىلليه :ةادةلا
لف النحويون يف عامل اجلر يف املضاف ىلليه, هل هو املضاف أو حرف جر اخت

: يقول, فذهب ةيبويه ىل  أنَّ املضاف هو الذي عمل اجلر يف املضاف ىلليه, مقدر؟
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: واعل  أنَّ املضاف ىلليه ينجرُّ بثمثة أشياء, واجلر ىلّنما يكون يف كل اة  مضاف ىلليه»
وأما , ...وباة  ال يكون ظرًفا, رًفاوبشيء يكون ظ, بشيء ليس باة  وال ظرف

: ومثل ذلك أيضلا األمساء املختصة حنو, وبعض, وكل, وغري, مثل: األمساء فنحو
وما أشبه هذا من األمساء , هذا أعمل الناس: وأفعل, حنو قولك, ومال, وجدار, محار
وهذا محار زيد , وهذا كل مالك وبعض قومك, هذا مثل عبد اهلل: وذلك قولك, كلها

 .(30)«وهذا أشد الناس, ومال عمرو, وجدار أخيك

وجر الثاني هو باالة  املضاف ىلليه هذا مذهب »: ويقول أبو حيان
 .(31)«قاله ةيبويه, واألصح أنَّ اجلر يف املضاف ىلليه باملضاف»: ويقول السيوطي, (38)«ةيبويه

وحجة أصحاو هذا املذهب أن األصل يف األمساء اإلضافة, ىلذا تعلق أحدهما 
 .(33)ارخرب

وابن احلاجب وغريه  من النحاة فقد ذهبوا ىل  أن العامل يف  أما الزجاج
 . ( 3)«ىلن اخلفض ىلمنا وقع يف اإلضافة مبعنى المم»: يقول الزجاج, املضاف حرف جر حمذوف

فالعامل هنا , غمم زيٍد وخامت فضٍة: وأما املقدر فنحو»: ويقول ابن يعيش
ال ينفكُّ كل , غمم لزيد وخامت من فضة: وتقديره, والتأثري له, حرف اجلر املقدر

 .   ( 3)«ىلضافة حقيقية من تقدير أحد هذين احلرفني

 .(37)«وعند قوم أن المم أو من هو اخلافض»: ويقول أبو حيان

وقد اةتدل أصحاو هذا الرأي بأّن املضاف ليس امسلا مشتقًّا فيستحق أن 
غمم زيد وخامت : وأما املقدر فنحو... »: يقول ابن يعيش, يعمل اجلر يف املضاف ىلليه

, غمم لزيد وخامت من فضة: وتقديره, فالعامل هنا حرف اجلر املقدر والتأثري له, فضة
ولوال تقدير وجود احلرف , ال ينفك كل ىلضافة حقيقية من تقدير أحد هذين احلرفني
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اة  ليس له أن  املذكور ملا ةاغ اجلر, أال ترى أن كل واحد من املضاف واملضاف ىلليه
وىلمنا اخلفض يف , يعمل يف ارخر  ألنه ليس عمله يف أحدهما بأو  من العكس

 .  (32)«املضاف ىلليه باحلرف املقدر الذي هو المم أو من

وقد أغفل النحويون اليت »: , يقول ابن مالك"يف"وزاد بعضه  اإلضافة مبعنى 
چ  ڇ  ٹ چ كقوله, صحيحوهي ثابتة يف الكمم الفصيح بالنقل ال, "يف"مبعنى 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ چ , وكقوله( 3)(813البقرة ) چڇ
ٹ  ٹ  ٹ چ , وقوله(30يوةف ) چڱ  ڱٹ چ , وقوله( 88البقرة )

فم جيدون أعل  من عامل »: , ومنه قوله صلى اهلل عليه وةل (11ةبأ ) چٹ ڤ
 :الشاعر ومنه قول .شهيد الدار وقتيل كربمء: وقول العرو, (1 )«املدينة

 لٌف شثث ط طثثواٌل رمثثاُحُه ْ  هلثث  ةثث 
 

 يسثثريوَن ال ميثثُل الّرُكثثوِو وال ُعثثْزال 
 :ومثله 

 مهثثثثثثاِدي النَّهثثثثثثاِر جلاراتثثثثثثِثه 
 

 وبالليثثثثثِل ُهثثثثثنَّ عليثثثثثِه حثثثثثراُم 
  :ومثله 

 وغيثثثثثث  تبطنثثثثثثت قثربثانثثثثثثثه 
 

 بثثثثثثأجرد ذي ميعثثثثثثثة منهمثثثثثثثر 
 مسثثثثح الفضثثثثاء كسثثثثيد اإلبثثثثاء  

 
 مجثثثثي  اجلثثثثراء شثثثثديد احلضثثثثر   

يف هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر ال غنى عن " يف"م خيفى أن معنى ف...  
فصح ما , أو متوصل ىلليه بتكلف ال مزيد عليه, وأن اعتبار معنى غريه ممتنع, اعتباره

 .(0 )«أوردناه واحلمد هلل
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والذي نراه أن ما ذهب ىلليه ةيبويه وتابعه فيه بعض النحويني هو الراجح على 
 :لييضعفه  ملا 
ما ال يفتقر ىل  تقدير أو  مما »: يقول األنباري, أّن التقدير خمف األصل: أوًلا

 ., وما قاله ةيبويه ليس فيه دعوى التقدير(8 )«يفتقر ىل  تقدير
األصل يف كل حرف يدل على معنى أن ال يدخله احلذف, وأن »أّن : ثانيلا

 .  (1 )«يكون أصًلا يف نفسه
  كالم العربحروف اجلر احملذوفة العاملة شذوًذا يف

 :املضمرة من غري عوض يف بعض األبيات( ُروَّ)اجلر بث: أواًل
املضمرة من غري عوض يف بعض األبيات, يقول ( رو)ورد عن العرو اجلر بث

 :مجيل بن معمر
 رةثثثثثِ  داٍر وقفثثثثثت يف طللثثثثثه  

 
 كثثثْدُت أقضثثثي احليثثثاَة مثثثن جلِلثثثه 

جلر قياةلا مع وحيذف حرف ا»: يقول الرضي, وقد جعله النحويون من الشاذ 
, أن يكون ذلك يف الشعر خاصة -أحدهما: بقاء عمله ىلذا كان اجلار ُروَّ بشرطني

 :وأما حذفها من دون هذه احلروف حنو, أن يكون بعد الواو أو الفاء أو بل -والثاني
 ................. رةِ 

 .  (3 )«فشاذ يف الشعر أيضلا
, مضمرة" رو"االة  فيه جمرورلا بث وقد أورد األنباري يف اإلنصاف بيتلا آخر جاء

 :وذلك حنو قوله, قد جاء عنه  اجلر بإضمار رو من غري عوض منها... »: يقول
 رةثثثثثِ  دار وقفثثثثثت يف طلِلثثثثثه  

 
 كثثثدت أقضثثثي احليثثثاة مثثثن جلِلثثثه 
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 :وقال ارخر
 مثِلثثثثك أو خثثثثرٍي تركثثثثت رذّيثثثثة 

 
 (  )«تقلثثثب عينيهثثثا ىلذا طثثثار طثثثا ر 

يقول , ةيبويه وجدت أنَّ الرواية خمتلفةوبالرجوع ىل  هذا البيت يف كتاو  
 :وقال الشاعر العنربي»: ةيبويه

 وجثثدَّاَء مثثا ُيرَجثثى بهثثا ُذو َقرابثثةٍ    
 

 ِلعْطثثٍف ومثثا خْيَشثثى السثثماَة ربيُبهثثا   
 :وقال امرؤ القيس 

 ومثِلثثثك بكثثثرلا قثثثد طرقثثثت وثيبلثثثا
 

 فأهليُتهثثثثا عثثثثن ذْي مَتثثثثا َ  مغيثثثثِل 
 .لى الفعلومن العرو من ينصبه ع. أي روَّ مثلك 

 : وقال الشاعر
 ومثِلثثثك ُرْهَبثثثى قثثثد تركثثثُت رذيَّثثثًة

 
 تقلثثثثُب عْينيَهثثثثا ىلذا مثثثثرَّ طثثثثا رُ   

 .  (  )«مسعنا ذلك ممن يرويه عن العرو 

ولعل الرواية قد وصلت ابن األنباري هكذا, ويبقى أن اجلر فيما رواه من 
لو طردنا » :لشواهد هو من الشاذ النادر اليت منع األنباري من القياس عليها, يقو

القياس يف كل ما جاء شاذًّا خمالًفا لألصول والقياس وجعلناه أصًم لكان يؤدي ىل  أن 
   .(7 )«وذلك يفسد الصناعة بأةرها, ختتلط األصول بغريها وأن جيعل ما ليس بأصل أصًم

 :حذف حرف اجلر يف القس  مع بقاء عمله: ثانيلا
اهللِ يف : يف حنو, مع بقاء عملهأجاز بعض البصريني حذف حرف اجلر قياةلا 

... »: يقول ةيبويه, "اهلل"أما الكوفيون فقاةوا بقية األلفاظ املقس  بها على , القس 
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اعل  أن حروف اجلر ال حتذف مع »: ويقول الرضي. (2 )«اهلِل ال أفعل: ومثل ذلك
س ةا ر وأجاز الكوفية قيا, اهلل قسملا عند البصريني: بقاء عملها قياةلا ىلال يف حنو

 . (  )«املصحِف ألفعلن: حنو" اهلل "ألفاظ املقس  به على 

, اهللِ  ألفعلّن: واعل  أن من العرو من يقول»: يقول, وقد منع ذلك املربد
وال جا ز , وال معروف يف اللغة, وليس هذا جبيد يف القياس, فيحذفونثها, يريد الواو

 .     (1 )«وليس جبا ز عندي, د قيلوىلّنما ذكرناه  ألنه شيء ق, عند كثري من النحويني

وقد منع البصريون ما ذهب ىلليه أهل الكوفة من قياس بقية األلفاظ املقس  بها 
خبصا ص ليست لغريها "  اهلل"ىلن ذلك غري جا ز  الختصاص لفلة : فقالوا, "اهلل"على 

قطع  ومنها, (يا اهلل: )والمم يف" يا"فمنها اجتماع , تبعلا الختصاص مسماها خبصا ص
ومع عوض عنه , ومنها اجلر بم عوض من اجلار, و فأهلل وها أهلل, يا أهلل: اهلمزة يف

ومنها تعويض املي  عن حروف , آهلل: وهمزة االةتفهام حنو, ها اهلل: بثهاء التنبيه حنو
 .  (0 )«ومنها تفخي  المه بعد الض  والفتح وترقيقها بعد الكسر, الله : النداء حنو

ألنَّ ما جاءنا عن , باح  أّن حذف حرف القس  اجلار غري جا زوالذي يراه ال
كما أننا ال جند له مناذج يف القرآن , العرو منه قليل يف فصيح كممه  يف شعر أو نثر

الكري , وما رواه النحاة لعل مبناه على لغة من لغات العرو أو بعض هلجات 
 .اخلطاو اليومية

 :وحنوها يف قول العرو( اله: )ثالثلا
اله أبوك : يف قول العرو" اله"يرى اخلليل بن أمحد فيما حكاه عنه ةيبويه أنَّ 

, ىلّنه جمرور بمم مقدرة: الهِ أبوك: وقال اخلليل يف»: يقول الرضي, جمرور بمم مقدرة
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كما ذكرنا يف , واألو  بناؤهما, فعلته أمسِ ىلنه جمرور بالباء: كما قال يف أمس يف حنو
 .  (8 )«اللروف املبنية

 حذف حرف القس  اجلار وجر لفظ اجلملة بعده ىلذا كان هناك عوض: رابعلا
أجاز النحويون حذف حرف القس  اجلار وجر لفظ اجلملة بعده ىلذا كان هناك 

وذلك أّنه , ال ها اهللِ  ال أفعل مل يكن ىلاّل اجلر: وىلذا قلت»: يقول ةيبويه, عوض
 .اللفظ باحلرف الذي جير وعاقبة عوضلا من" ها"ولكّنه صار , ال واهلل: يريد

آهلل لتفعلّن؟ ىلذا اةتفهمت أضمروا احلرف الذي جير وحذفوا : ومثل ذلك
 .(1 )«وصارت ألف االةتفهام بدًلا منه يف اللفظ معاقبلا, ختفيًفا على اللسان

وقد دخلت يف موضع غري هذا فل  تغريه عن حاله قبل أن »: ويقول أيضلا
وىلمنا دخلت ال هنا  ألنها عاقبت ما ارتفعت عليه . اٌءال ةو: وذلك قوهل , تدخله
حني , ال ها اهللِ ذا: فجاز هذا كما جاز, هذان ال ةواٌء: أال ترى أنك ال تقول. ةواء

 .(3 )«عاقبت ومل جير ذكر الواو

: فقال, وقد نص على ذلك, والذي يلهر أن ةيبويه حيكي هذا عن العرو
ىلي : وذلك قولك, اللفظ بالواو عوضلا من هذا باو ما يكون ما قبل احمللوف به»
, ىلي هلّله ذا: ومن العرو من يقول, تثبت ألف ها  ألن الذي بعدها مدغ , اهللِ ذاها

ها صار : وال يكون يف القس  هنا ىلال اجلر  ألن قوهل , فيحذف األلف اليت بعد اهلاء
ال تلهر هاهنا كما ىلال أن الواو , فحذفت ختفيًفا على اللسان, عوضلا من اللفظ بالواو

فرتكه  الواو هاهنا البتة يدلك على أنها ذهبت من هنا ختفيًفا , واهلل: تلهر يف قولك
ولو كانت تذهب من هنا كما كانت تذهب من ". ها"وعوضت منها , على اللسان

فزع  اخلليل أنه احمللوف , ذا: وأما قوهل , ىلذن لدخلت الواو, اهللِ ألفعلّن: قوهل 



 حممد أمحد الشهري بن علي.  د

 222                                              م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

فحذف األمر لكثرة اةتعماهل  هذا يف , ىلي واهلل لألمر هذا: الكأنه ق, عليه
 .(  )«كممه 

.خريٍ عافاك اهلل:كيف أصبحت؟ فقال: ورد عن رؤبة أنه قيل له: خامسلا
وقد رّد مجهور النحويني هذا بأنه من الشاذ الذي ال يقاس عليه  ألّن حروف 

نصوا على أنه ال جيوز  أصحابنا»: يقول أبو حيان, اجلر ال حتذف مع بقاء عملها
من الشاذ " خرٍي: "وجعلوا قول العرو, ...,حذف اجلار وىلبقاء عمله ىلال ىلذا عّوض منه

 .  (  )«الذي ال يقاس عليه

:جاء عن الفرزدق قوله: ةادةلا
 ىلذا ِقْيثثثَل أيُّ النَّثثثاِس َشثثثرُّ َقبيلثثثةٍ   

 
 أشثثارْت ُكَلْيثثبٍ بثثاألكفِّ األصثثابعُ    

: والتقدير, على بقاء عمل حرف اجلر بعد حذفه حي  اةتدلَّ به بعض النحاة 
 . أشارت ىل  كليب

, كما ذكر ابن مالك عددلا من األبيات حذف فيها حرف اجلر وبقي عمله
 :واملسموع كقول الشاعر... »: يقول

 مثا الثذي   ذا العلث   أال تسثأل املكثثي 
 

 جيثثوز مثثثن التقبثيثثثل يف رمضثثثان    
 فقثثثثاَل لثثي املكثثثيُّ أمثثثا لزوجثثةٍ     

 
 فثسثبثثثثٌع وأمثثثثا خلثثثةٍ  فثمثثثثثان    

 . أراد وأّما خللة 

 :وكقول ارخر
 وكرميثثثثٍة مثثثثن آل قثثثثيَس ألفتثثثثهُ  

 
ًَ فثثثثاْرتلَقى األعثثثثمم   حتثثثثى تبثثثثذ
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 . (7 )«يف األعمم: أراد

وما دامت الرواية  وردت لغة عن العرو, فإننا ال منلك ةوى قبوهلا, والعمل 
, دق روايتان أخريان بالرفع والنصبمبقتضاها,لكننا نقول ىلّنه وردت يف بيت الفرز

وأنشد أبو علي , وقد رأيته يف ديوانه ويف املناقضات منصوبلا»: فيقول البغدادي
: قال شارحها, وكذا رأيته يف شرح املناقضات, الفارةي يف التذكرة القصرية بالرفع

 . (2 )«رفعت: أي" أشرت كليبا"ويروى , هذه كليب: أراد أشارت األصابع

فهي من األبيات ارهولة اليت تشيع  ,األبيات فل  نعثر على قا ليها أّما بقية
 .كثريًا يف كتب النحويني

: أجاز ابن مالك القياس على قول عمرو بن قنعاس :ةابعلا
 أال رجثثثثثلٍ  جثثثثثزاه اهلل خثثثثثريلا  

 
 ............................» (  ) 

, هذا املوضع مقيسلافيجعل ابن مالك حذف حرف اجلر يف , أال من رجٍل :يريد 
وموضع الكلمة ىلذا تعّين وعرف جاز ىلضمارها, بل مجيع مواضع اإلضمار الواجب 

 .يف كتاو ةيبويه كلها لتعّين موضع املضمر

 -رمحه اهلل  -وةألت اخلليل »: يقول ةيبويه, ويف البيت رواية أخرى بالنصب
 :عن قوله

 أال رجًلثثثثثثا جثثثثثثزاه اهلل خثثثثثثريلا
 

 يثثثثثدلُّ علثثثثثى حمصثثثثثلة تبيثثثثثتُ  
كأنه , فهم خريلا من ذلك: ولكنه مبنزلة قول الرجل, فزع  أنه ليس على التمين 

 . (71)«وأما يونس فزع  أنه نون مضطرلا ,أال تروني رجم جزاه اهلل خريلا: قال
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ولعل هذه الرواية تضعف من احتجاج ابن مالك بالبيت على جواز اجلر  ألنه 
كما يقول , ة  فقد ةقط االحتجاج بهىلذا جاز أن حيمل على وجه ةا غ يف العربي

أّن الشيء ىلذا كان حيتمل وجوهلا متعددة من  -أيضلا  –وذكر األنباري . (70)األنباري
 .(78)فم يكون فيه حجة, االحتماالت بطل االحتجاج به

ن مالك بأن هذا من الشاذ الذي وقد رد بعض النحويني ما ذهب ىلليه اب
 .(71)يقاس عليهال

صمة »ويف صحيح البخاري قول النيب صلى اهلل عليه وةل  »: يقول, 
على تقدير « الرجل يف مجاعة تضعف على صمته يف بيته وةوقه مخسٍ وعشرين ضعًفا

: هلل عليه وةل ومثله من جامع املسانيد على أحد الوجهني قول النيب صلى ا, الباء
على أن يكون املراد احملجل يف « خري اخليل األده  األقرح األرث  احملجل ثمٍ »

 .(73)«ثم 

 :وهذا الرأي البن مالك عليه عدة ممحلات

يف  -بعد البح  الطويل  –بالنسبة للحدي  األول, فل  أعثر عليه : أواًل
عت من كتب احلدي , بل صحيح البخاري, ومل أعثر على رواية اجلر هذه فيما طال

ال تتوافق وقواعد  -كذلك  –ورواية اجلر . ( 7)"مخسلا وعشرين"الرواية جاءت بالنصب 
, وهي "مخسة"فحق صدر العدد أن يكون مؤنثلا " ضعًفا"النحو  حي  ىلن متييز العدد مذكر 

, وىلذا ثبتت رواية ابن مالك فم يسع ( 7)الرواية اليت جاءت يف كتب احلدي  األصول
صلى اهلل عليه  –ٌد ىلال أن يقبلها ويعمل بها, وقد تكون لغة عن العرو, والنيب أح

 .كان خياطب كل قبيلة بلغتها –وةل  
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وجه النصب هو الوجه األقرو, وال حيتاج ىل  التقدير, وما ال حيتاج ىل  : ثانيلا
 .تقدير أو  بالقبول من التقدير

ى ما ذكر ابن مالك يف بعض كتب أما احلدي  الثاني فقد روي باجلر عل -ثالثلا
, وهو الوجه األقرو ىل  روح اللغة  (72)بالنصب –أيضلا  –, لكنه روي (77)احلدي 

, وهي ( 7) (الثم )وهناك رواية باأللف والمم . ألنه ال حيتاج ىل  تأويل وال تقدير
 .ال تسعف صاحب املذهب

: ومما ينتصب على ىلضمار الفعل املستعمل ىلظهاره قولك»: يقول, فهم ديناٍر 
: وىلن شئت قلت, وأتين بدابة ولو محارلا, ولو كان مترلا: كأنك قلت, أال طعاَم ولو مترلا
وأحسن , ولو ةقط ىللينا متٌر, رولو يكون عندنا مت: كأنك قلت, أال طعاَم ولو متٌر

ومثله . فجررت كان مبنزلة يف ىلْن, ولو محاٍر: ولو قلت. يف اإلظهار يضمر منه أحسنهما
 .(21)«فهم ديناٍر: جئتك بدره : ىلذا قلت: قول بعضه 

والذي يراه الباح  أن ال فرق من حي  املعنى بني اجلر والنصب  ألن 
وهو جاٍر جمرى , االختمف يرجع ىل  عادات هلجية مسعها ةيبويه من قبا ل العرو

 .لغالب يف لغة العرواألع  ا

ِ بن : فتقول, مررت بزيد: يف املسا ل أنه يقال "حكى األخفش  أزيد
. (20)«عمرو

مررت برجل صاحل وىلْن : ل العروحكى يونس بن حبيب قو 
وقد جعله ةيبويه , وأجاز امرر بأيهما أفضل ىلن زيد وىلن عمرو, صاحلٍ  فطاحٍلال
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وىلن ال صاحلا , مررت برجل صاحل: لك أيضلا قولكومن ذ»: يقول, قبيحلا ضعيًفا
ىلن ال يكن صاحًلا : كأنه يقول, ىلن ال صاحًلا فطاحًلا: ومن العرو من يقول, فطاحٌل

.فقد لقيته طاحًلا

ىلن ال أكن : على, ىلن ال صاحٍل فطاحٍل: وزع  يونس أن من العرو من يقول
ال فعًم آخر فيه  وهذا قبيح ضعيف  ألنك تضمر بعد ىلن, مررت بصاحل فبطاحل

وال جيوز أن , ىلن ال يكن صاحًلا فطاحل: حذف غري الذي تضمر بعد ىلن يف قولك
.(28)«يضمر اجلار

 اجلر على التوهم

وةألت اخلليل عن »: ورد اجلر على التوه  قليًم عن العرو, يقول ةيبويه
 :هذا كقول زهري: فقال( 01املنافقون)چۉ ۉ  ې  ېچ :قوله عز وجل

 لسثت مثدرَك مثا مضثى     بدا لي أنثي 
 

 وال ةثثثابٍق شثثثيٍء ىلذا كثثثان جا يثثثا  
فجاءوا بالثاني وكأنه  قد أثبتوا يف , فإمنا جروا هذا  ألنَّ األول قد يدخله الباء 

فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزملا وال فاء فيه تكلموا , األول الباء
وأما »: ويقول أيضلا. (21)«هذا فعلى هذا توهموا, وكأنه  قد جزموا قبله, بالثاني

, االةتفهام فإنه  أجازوا فيه النصب  ألنثَّه  يستعملون الفعل يف ذلك املوضع كثريلا
أزمان قومي : ومن ث  قالوا. ما كنت؟ وكيف تكون؟ ىلذا أرادوا معنى مع: يقولون

به وهذا مش, أزمان كان وكان: يقولون, واجلماعة  ألنه موضع يدخل فيه الفعل كثريلا
 :بقول صرمة األنصاري

 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     
 

 وال ةثثثابقٍ شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   
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 :ومثله قول األخوص
 مشثثثا يُ  ليسثثثوا مصثثثلحني عشثثثريًة

 
 وال ناعثثثثثٍب ىلال بثثثثثبني غرابثثثثثُثها 

 .(23)«ولست مبدرك, فحملوه على ليسوا مبصلحني 

 ما ذكر مقيسلا وقد جير  رف حمذوف يف غري»: وقد جعله ابن مالك مقيسلا
 .( 2)«وال ةابقٍ شيئلا, بك  دره : فاملقيس حنو, ومسموعلا

ليس زيد قا ما وال قاعد : وجيوز العطف على التوه  حنو»: ويقول السيوطي
 .ٍباجلر على توه  دخول الباء يف اخلرب

أي , وشرط حسنه كثرته, صحة دخول العامل املتوه , أي اجلواز, وشرطه
 :ذا حسن قول زهريوهل, كثرة دخوله هناك

 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     
 

 وال ةثثثابقٍ شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   
 :وقول ارخر 

 .( 2)«وما احلازم الشه  مقداملا وال بطٍل

ولكن ما ذهب ىلليه ابن مالك وغريه من النحاة يف جعله  اجلر على التوه  
 :جا زلا مقيسلا ال يستقي  لألةباو التالية

نفسه قد وصف العطف على التوه  بالبعد والضعف يف  أّن ةيبويه :أواًل
 :وةألت اخلليل عن قول األعشى»: يقول, التأويل

 ىلْن تركبثثوا فركثثوُو اخليثثل عادُتنثثا   
 

 أو تنثثثثثزلون فإنَّثثثثا معشثثثثثٌر نثثثثزُل 
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: ملا كان موضعها لو قال فيه, يكون كذا وكذا: الكمم هاهنا على قولك: فقال
أرفعه : وأما يونس فقال. وال ةابقٍ شيئلا: مبنزلة قولكصار , أتركبون مل ينقض املعنى

 ..أم أنت  نازلون: كأنه قال, على االبتداء

 :وأما اخلليل فجعله مبنزلة قول زهري, وقول يونس أةهل
 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     

 
 وال ةثثثثثثابٍق شثثيئلا ىلذا كثثان جا يثثا   

 .(27)«ئاواإلشراك على هذا التوه  بعيد كبعد وال ةابٍق شي 

 :وقال زهري»: يقول, بالنصب" ال ةابٍق"و" وال ناعٍب"أن ةيبويه قد روى  :ثانيلا
 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     

 
 وال ةثثثابًقا شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   

 :وقال األخوص الرياحي 
 مشثثثا يُ  ليسثثثوا مصثثثلحني عشثثثريًة

 
 (22)«وال ناعبلثثثا ىلال بثثثبني غرابثثثُثها   

ىلذا جاز أن حيمل البيت على "ويني نصوا على أنه ومن املعلوم أن حذاق النح 
كما نصوا على أن الدليل ىلذا تطرق , ( 2)وجه ةا غ يف العربية فقد ةقط االحتجاج به

ىلليه االحتمال بطل به االةتدالل, لكن يبقى أن هذه روايات ىلذا ثبتت عن العرو 
ألنها أكثر شيوعلا قبلناها وعملنا بها, مع ىلقرارنا بأن هناك رواية أو  من األخرى  

 .وشهرة وتوافًقا مع قواعد النحاة

وهذا دليل , باجلر بالغلط والرداءة" وال ةابٍق"أن ةيبويه وصف رواية  :ثالثلا
وزع  أبو اخلطاو أن ناةلا من العرو »: يقول ةيبويه, على ضعف اجلر على التوه 

موضع اجلزم توهموا  كأنثَّها ملا كانت يف, فيكسرون العني, ادِعْه من دعوُت: يقولون
فكسروا حي  كانت , ىلذ كانت آخر شيء يف الكلمة يف موضع اجلزم, أنثَّها ةاكنة
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وىلمنا هو , وهذه لغة رديئة. رد يا فتى: كما قالوا, الدال ةاكنة  ألنه ال يلتقي ةاكنان
 :كما قال زهري, غلط

 بدا لي أنثي لْسثُت مثدرَك مثا مضثى     
 

 (1 )«وال ةثثابٍق شثثيئلا ىلذا كثثان جا يثثا  
ىلنه  أمجعون : واعل  أن ناةا من العرو يغلطون فيقولون»: ويقول أيضلا 

 :كما قال, ه : فريى أنه قال, وذاك أن معناه معنى االبتداء, وىلنك وزيٌد ذاهبان, ذاهبون
 ( 0 )«وال ةابٍق شيئًا ىلذا كان جا يا
ال يعتمد يف العمل عند  لتوه , واتوه ال( الغلط)وأحسب أن ةيبويه يقصد بث

 . النحويني
أنَّ بعض النحويني مل يقبلوا ما ذهب ىلليه ابن مالك حني جعل اجلر  :رابعلا

: يقول ابن عقيل, ونّصوا على أنه من الشاذ الذي ال يقاس عليه, على التوه  مقيسلا
 : ومثل له املصنف ببيت زهري»

 بدا لي أنثي لسثت مثدرك مثا مضثى     
 

 وال ةثثثابٍق شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   
 .(8 )«وهو ال ينقاس, وهذا من عطف التوه , ابقأي وال بس 

 :وعند أصحابنا أّن قوله»: ويقول أبو حيان
 لست مدرَك ما مضى وال ةابقٍ شيئلا

 .(1 )«والعطف على التوه  ال ينقاس, من باو العطف على التوه 

 العطف على الضمري املخفوض من غري إعادة اخلافض

على الضمري املخفوض من غري  اختلف البصريون والكوفيون يف جواز العطف
ذهب » :فأجاز الكوفيون ذلك من غري تقدير, يقول األنباري, ىلعادة اخلافض
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مررت بك : وذلك حنو قولك, الكوفيون ىل  أنَّه جيوز العطف على الضمري املخفوض
 . (3 )«وزيد

فمن , وقد اةتدل الكوفيون مبا ورد يف السماع يف القرآن الكري  وكمم العرو
( 807 البقرة)چڇڇ ڇ چ چ ڇ چچٹ چ الكري  قولهالقرآن 

ٹ  وكذلك األمر يف قوله" به"على الضمري املخفوض يف " املسجد احلرام"ىلذ عطف 

" األرحام"يف قراءة محزة الزيات خبفض ( 0النساء ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ
 . (  )"به"عطًفا على الضمري املخفوض يف 

 .ةيبويه يف كتابهأما الشعر فقد اةتشهدوا مبا جاء عند 

أّما البصريون فقد منعوا العطف على الضمري املخفوض مباشرة  ألنَّ ذلك من 
وقد »: يقول, حي  جعله ةيبويه خاصًّا بالشعر, األصول املرفوضة واملستقبحة لديه 

 :جيوز يف الشعر
 آبثثثثثك أّيثثثثثه بثثثثثَي أو ُمّصثثثثثّدرِ  

 
 ِرمثثثن ُحُمثثثر اجِلّلثثثة جثثثأوٍ حْشثثثو  

 :وقال ارخر 
 ربثثثت تهجونثثثا وتشثثثتمنا فثثثاليوم ق

 
 (  )«فاذهثثْب فمثثا ِبثثك واأليثثامِ مثثن عجثثبِ     

 
: يقول, أما أبو علي الفارةي فجعله ضعيًفا يف القياس قليًلا يف االةتعمال

وهذا ضعيف يف , فإّنه عطفه على الضمري اررور بالباء" األرحام"وأّما من جّر »
 .(7 )«به أحسنوما كان كذلك فرتك األخذ , وقليل يف االةتعمال, القياس

حي  , وقد أّول البصريون ما ورد خمفوضلا بالعطف على الضمري املخفوض
وبثهذا تصح هل  قاعدتُثه  النحوية , قدروا عامًلا حمذوًفا جير االة  اللاهر املخفوض
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يقول األنباري , اليت متنع عطف اللاهر على املضمر املخفوض من غري ىلعادة اخلافض
 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ :كقراءة محزة الزياتعن ما اةتدل به الكوفيون 

ٿ  چ: أّما احتجاجه  بقوله تعا : وأّما اجلواو عن كلمات الكوفيني» :(0النساء )

 : فم حجة هل  فيه من وجهني چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

, ليس جمرورلا بالعطف على الضمري املخفوض" واألرحام"أنَّ قوله  :أحدهما
 (.0النساء ) چڤ  ڦ ڤ  ڤ  ڤچ  :  قولهاو القسوجو, ما هو جمرور بالقس وىلّن

, جمرورة بباء مقدرة غري امللفوظ بثها" واألرحام"أنَّ قوله : والوجه الثاني
 .(2 )«فحذفت لدالل األو  عليها, وباألرحام: وتقديره

 : ويقول أيضلا عن قول الشاعر
 فثثثاليوم قربثثثت تهجونثثثا وتشثثثتمنا 

 
 فاذهب فما بثك واأليثاِم مثن عجثب     

 :أما قول الشاعرو»  
 فاذهب فما بثك واأليثامِ مثن عجثب      ........................

ال بالعطف على الكاف يف , فم حجة فيه أيضلا  ألّنه جمرور على القس  
 .(  )«"بك"

والذي يراه الباح  أّن ما ذهب ىلليه أهل الكوفة هو الراجح  ألن السماع عن 
ل البصرة من التأويل والتقدير فم يستقي   أما ما ذهب ىلليه أه, العرو يدعمه ويقويه

ال نصري ىل  ... »: يقول أبو حيان, ألن األصل محل النص على ظاهره من غري تأويل
 .(011)«التأويل مع ىلمكان محل الشيء على ظاهره
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ىلذ العدول عن , ومتى أمكن محل الشيء على ظاهره كان أو »: ويقول أيضلا
 .(010)«ال مبرجحاللاهر ىل  غري اللاهر ال يكون ىل

 من آثار إضمار حرف اجلر

لعل من املفيد أن نتناول بالذكر بعض القضايا املهمة اليت هلا صلة قوية بهذا 
 .ومتثل آثارلا من آثار ىلضمار حرف اجلر, البح 

(0) 
 النصب على نزع اخلافض

وهو ما يسميه بعض النحويني , قد ينصب االة  بعد ىلضمار حرف اجلر
وهل يقاس عليه أو يقتصر على ما ورد دون القياس , افضبالنصب على نزع اخل

 :هيوهو على أنواع , عليه

":مّر"حذف حرف اجلر مع الفعل : أوًلا
 :جوز الكوفيون حذف حرف اجلر ونصب االة  بعده مستدلني بقول جرير

 تثثثثثَثُمّروَن الثثثثثّدَياَر َومْل َتُعْوُجثثثثثوا
 

 َكمُمُكثثثثثثُ  علثثثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثثثرامُ  
أو ذهبت حممدلامل , أو مررت جعفرلا, عجبت زيدلا: ولو قلت»: يقول ابن يعيش 

, لضعف هذه األفعال يف العرف واالةتعمال عن ىلفضا ها ىل  هذه األمساء, جيز ذلك
ومل , كأنَّه أعمله  سب اقتضا ه, مررت زيدلا: على أنَّ ابن األعرابي قد حكى عنه 

 : وأنشدوا, وهو قليل شاذ, ينلر ىل  الضعف
 وَن الثثثثثّدَياَر َومْل َتُعْوُجثثثثثواتثثثثثَثُمّر

 
 (018)«َكمُمُكثثثثُ  علثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثرامُ  
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 :وما ذهب ىلليه أهل الكوفة فيه نلر من وجهني

فقد وجدته يف ديوانه على , ىلّن رواية الديوان ليست كما أنشده الكوفيون: أواًل
 :النحو التالي

 أمتضثثثثون الرةثثثثوم وال ُتثثثثثحيَّى  
 

 (011) كمُمكثثثث  علثثثثي ىلذن حثثثثرامُ  
: فقد نقل عنه البغدادي قوله, ما أنَّ األخفش رّد رواية الكوفيني ومذهبه ك 

 :وهو قوله, فأمَّا قول جرير وىلنشاد أهل الكوفة»
 متثثثثثروَن الثثثثثدياَر ومْل َتُعوُجثثثثثوا  

 
 كمُمُكثثثثثثُ  علثثثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثثثرامُ  

 :ورواية بعضه  له 

 أمتُضوَن الّدياَر ومل َتَحّيا

اع الصحيح والقياس املطرد ال تعرتض والسم, ملا ذكرت لك, فليستا بشيء
قرأت على عمارة بن : أخربنا أبو العباس حممد بن يزيد قال, عليه الرواية الشاذة

 :عقيل بن جرير

 مرْرُتْ  بالّدياِر ومل َتُعوُجوا

 .(013)«فهذا يدلك على أن الرواية مغرية

 ...:النصب على نزع اخلافض بعد اختار وأمر: ثانيلا
وقال عمرو بن »: يقول ةيبويه ,اء نصبت بعد حذف اجلرورد عن العرو أمس

 :معد يكرو
 أمرُتثثَك اخلثثرَي فافعثثْل مثثا ُأمثثرَت بثثه 

 
 فقثثثد ترْكُتثثثَك ذا مثثثاٍل وذا نشثثثبِ   
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اخرتت فمنلا من : فتقول, وىلمنا ُفصَِّل هذا أّنها أفعال توصل  روف اإلضافة
وأةتغفر اهلل , ضحته بثهاعرفته بثهذه العممة وأو: كما تقول, ومسيته بفمن, الرجال

 :ومثل ذلك قول املتلمس. فلما حذفوا حرف اجلر عمل الفعل, من ذلك
 آليثثُت حثثبَّ العثثراق الثثدهَر أطعمثثه 

 
 واحلثثبُّ يأكلثثه يف القريثثة السثثوسُ     

 .على حّب العراق: يريد 
وليست عن وعلى هاهنا مبنزلة . أي عن زيد, نبئت زيدلا يقول ذاك: وكما تقول

وليس بزيد  ألنَّ عن وعلى ال , (82الفتح ) چیی یچ :الباء يف قوله
 ...وال مبن يف الواجب, يفعل بثها ذاك

 :ومنه قول الفرزدق
 مّنثثا الثثذي اخثثتري الرجثثاَل مساحثثةً  

 
 ( 01)»الريثثاُح الزعثثازع وجثثودلا ىلذا هثثبَّ 

أمرتك : ومما حذفوا منه الباء فعاقبها النصب قوهل »: ويقول ابن الشجري 
 :قال, اخلري

 ْرُتثثَك اخَلْيثثَر َفاْفَعثثْل َمثثا ُأِمثثْرَت ِبثثِه     َأَم
  

 ( 01)«وذا َنَشثثِب َفَقثثْد َتَرْكُتثثَك ذا َمثثالٍ  
وهو من , وهو الشاهد الثامن بعد السبعما ة, وأنشد الرضي»: ويقول البغدادي 

 :شواهد ةيبويه
 َوِمنَّا الَِّذْي ُاْخِتْيِر الّرَجاَل َةَماَحًة

وهو املفعول , من الرجال: واألصل, اخلافض منصوو بنزع" الرجال"على أّن 
, وىل  الثاني  رف اجلر, فإنه يتعدى ىل  األول بنفسه, الثاني املقيد  رف اجلر الختار

 .وهو الضمري العا د ىل  الذي يف اختري, واملفعول األول هنا نا ب الفاعل
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 وكذا حيذف من: وهذا احلذف كثري االةتعمال  وهلذا قال الشارح احملقق
 .واإلشارة لقوله ةابًقا, املفعول الثاني

فقال ةيبويه يف باو الفاعل الذي يتعداه فعله ىل  , وأمَّا كثرة االةتعمال
ومن , وىلن شئت تعدَّى ىل  الثاني, ىلن شئت اقتصرت على املفعول األول: مفعولني

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ چ ومثل ذلك قوله, اخرتت الرجاَل عبَد اهلل: ذلك

 :ومنه قول الشاعر, ومسيته زيدلا, (  0اف األعر) چ ۅ

 أةتغفُر اهلَل ذنبلا لسُت ُمحصيه

 :وقال عمرو بن معد يكرو

 أمرُتَك اخلرَي فافعْل ما ُأمْرَت به

ومسيته , اخرتت من الرجال: فتقول, وهذه أفعال توصل  روف اإلضافة
حذفوا حرف  فلما, وأةتغفر اهلل من ذلك, عرفته بثهذه العممة: كما تقول, بفمن

وىلمنا , وليس أةتغفر اهلل ذنبلا وأمرتك اخلري أكثر يف كممه  مجيعلا, اجلر عمل الفعل
االةتعمال أن توصل  روف  فهذه احلروف كان أصلها يف, يتكل  به بعضه 

 ( 017)»اإلضافة

 :وما قاله النحاة يف هذه املسألة فيه نلر من وجهني

دعا : ود حرف اجلر وحذفه قياةلا مطردلا كثأنَّ هناك أفعاًلا جيوز معها ور: أواًل
لكّن النحويني , فقد ورد السماع  رف اجلر وبدونه, وشكر ونصح, ومسى وكنى

فجعلوهما " آ "و" اختار"و" اةتغفر: "وهي, ضموا ىلليها أفعاًلا وردت يف أبيات قليلة نادرة
ىل  مفعولني يف  واعل  أنَّ من األفعال ما يتعدى»: يقول ابن السراج, بابلا واحدلا
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فيجوز . ىلال أّنه  اةتعملوا حذف حرف اجلر فيه, وحقه أن يتعدى  رف جر, اللفظ
 چۋ  ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ ٹ فمن ذلك قوله, فيه الوجهان من الكمم

اخرتت : أال ترى أنَّك تقول, وكنيت زيدا أبا عبد اهلل ,, ومسيته زيدلا(  0األعراف )
 . (012)«عبداهلل وكنيته بأبي, من الرجال ومسيته بزيد

فغر : وقد يكون الفعل الواحد الزملا ومتعديلا بنفسه, حنو»: ويقول أبو حيان
شكرت زيدلا : ومتعديلا بنفسه تارة و رف جر حنو, أي انفتح, وفغر فوه, أي فتحه, فاه

وزع  ابن درةتويه أن نصح يتعدى لواحد , ...,وكذلك نصحت, وشكرت لزيد
 .  ( 01)«ولآلخر  رف اجلر, بنفسه

يقول ابن , أنَّ حذف حرف اجلر وتعدية الفعل أمر مقصور على السماع: ثانيلا
واعل  أنَّه ليس كل فعل يتعدى  رف جر لك أن حتذف حرف اجلر منه »: السراج

 . (001)«ىلّنما هذا جيوز فيما اةتعملوه وأخذ مساعلا عنه , وتعدي الفعل

, سموعة عن العرووقد وردت أمثلة قليلة م»: ويقول األةتاذ عباس حسن
مترون : بداًل من" مترون الديار: "منها, ونصب جمروره بعد حذفه, حذف فيها حرف اجلر

وذهبت ىل  , توجهت ىل  مكة: بداًل من, "وذهبت الشام, توجهت مكة: "ومنها, بالديار
والنصب به , كما يقول النحويون, فهذه كلمات منصوبة على نزع اخلافض, ...الشام

مقصور على ما ورد منها منصوبلا مع فعله  -ألرجح املعول عليهعلى ا -مساعي
فم جيوز يف الرأي الصا ب أن ينصب فعل من تلك األفعال احملددة , الوارد نفسه

كما ال جيوز , املعينة كلمة على نزع اخلافض ىلال اليت وردت معه مسموعة عن العرو
صوبة على نزع اخلافض ىلال يف كلمة من تلك الكلمات املعدودة احملدودة أن تكون من

أنَّ هذه الكلمات القليلة املنصوبة على نزع : أي, مع الفعل الذي وردت معه مسموعة
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وأفعاهلا , فهي مقصورة على أفعاهلا اخلاصة بها, اخلافض ال جيوز القياس عليها
ولوال هذا لكثر اخللط بني الفعل المزم والفعل املتعدي وانتشر , مقصورة عليها

وأةاةه , وهو التبيني, إلفساد املعنوي وفقدت اللغة أوضح خصا صهااللبس وا
 ( 000)«الضوابط السليمة املتميزة اليت ال تداخل فيها وال اختمط

 (:َأْن)و( أنَّ)ىلضمار حرف اجلر مع : ثالثلا
جئتك أّنك : تقول»: يقول, ذكر ةيبويه حذف حرف اجلر يف باو أّن املفتوحة

ولكّنك حذفت هاهنا كما , جئتك ألّنك تريد املعروف :ىلّنما أراد, تريد املعروف
 : حتذفها من املصدر ىلذا قلت

 وأغفثثثر عثثثوراء الكثثثري  ىلدخثثثاره  
 

 وأعثثرض عثثن شثثت  اللئثثي  تكرمثثا    
 

ڭ    ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ےچ :وةألت اخلليل عن قوله جّل ذكره

وألنَّ هذه أمتك  : كأّنه قال, ىلّنما هو على حذف المم: , فقال(8 املؤمنون ) چڭ
 چڄ ڄ ڦ ڦ ڦٹ چ و وقال ةبحانه.... أمة واحدة وأنا ربك  فاتقون

, ىلّنما ( 8هود ) چڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ :ٹو, (01القمر )
 .(008)«ولكنه حذف الباء, بأني مغلوو, وبأني لك  نذير مبني: أراد

وقد كثر »: يقول, وقد عزا ابن يعيش هذا احلذف عند العرو ىل  التخفيف
, أنا راغب يف أن ألقاك: حنو, الناصبة للفعل وأنَّ املشددة الناصبة لمة حذفها مع أْن 

أنا حريص يف : وكذلك تقول يف املشددة, أن ألقاك من غري حرف جر جاز: ولو قلت
ولو صرحت , أنك حتسن ىللي من غري حرف جر جاز: ولو قلت, أنك حتسن ىلليَّ
ىللي مل جيز حذف حرف أنا راغب يف لقا ك وحريص يف ىلحسانك : باملصدر فقلت
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كما جاز مع أن وأنَّ  ألنَّ أن وما بعدها من الفعل وما يتعلق به واالة  واخلرب , اجلر
كما حذفوا , ومتعلقاته مبعنى املصدر فطال فجوزوا معه حذف حرف اجلر ختفيًفا

الفرقان ) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ چ  حنو قوله, الضمري املنصوو من الصلة
 .(001)«صدر احملض فاعرفه, ومل جيوزوا مع امل(30

وىلذا حذف »: يقول أبوحيان, واختلف النحاة يف موضع املصدر بعد حرف اجلر
واتفق , ففي كتاو ةيبويه النص عن اخلليل أن موضعه نصب" أن وأنَّ"حرف اجلر من 

وأن الفراء قال هو يف , ابن مالك وصاحب البسيط على أنَّ مذهب الكسا ي أنه جر
 .  (003)«أكثر النحويني على أنه يف موضع نصب: سيطقال يف الب, موضع نصب

حتى جعله بعض النحويني قياةلا , كثريلا" أن" مع " ىل "وقد حذف حرف اجلر 
 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ەئ  ەئ  وئٹ چ يقول أبو حيان يف قوله, مطردلا

وهو , انتلرته: نلرت فمنلا: تقول العرو, ينلرون هنا معناه ينتلرون»(: 801البقرة )
أي ما , هنا هو ما بعده" ينلرون"ومفعول , ...ال يتعدى لواحد بنفسه ىلال  رف اجلر

هل ينلرون ىلال ىل  : والتقدير, لكنها حمذوفة, وهو معدى بإ , ينتلرون ىلال ىلتيان اهلل
 ,ىلذا مل يلبس قياس مطرد, وال لبس هنا" أن"وحذف حرف اجلر مع , أن يأتيه  اهلل

 . ( 00)«ىل : فحذفت
ع األةتاذ عباس حسن أبا حيان يف أن حذف حرف اجلر مع املصدر وقد تاب

 .( 00)«أمن اللبس قبل حذف حرف اجلروالبد من »: يقول, املؤول جا ز ىلذا أمن اللبس
ہ   ہ ہٹ ٹ چ, حمذوًفا يف القرآن" عن"وقد ورد حرف اجلر 

عن أن يقاتلوك  " أن يقاتلوك "»: يقول الزخمشري, (1 النساء ) چھ  ھ  ھ
  .(007)«راهية أن يقاتلوك أو ك

املا دة ) چی  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یٹ چ  ومن هذا قوله
وقوله  (  األنعام ) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کٹ چ  , وقوله(10
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يف آيات كثرية " أن"وحذفت المم مع  (8 هود ) چجخ يث  حج    مج  جح  محٹ چ 
 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائٹ چ  منها قوله

, بفتح اهلمزة متعلق بالشنآن مبعنى العلة" أن صدوك "»: يقول الزخمشري, (8دة املا )
, وال يكسبنك  بغض قوم ألن صدوك  االعتداء: واملعنى, ...والشنآن شدة البغض

 .  (002)«وال حيملنك  عليه
مري  ) چٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېٹ چ  ومنه قوله

, يقول (82غافر ) چڇ   ڇ چ  چ  چ  ڇ ٹ چ  , وكذلك قوله(0 -1 
أي ألن ": أن يقول"»: , ويقول العكربي( 00)«ألن يقول:" أن يقول"»: الزخمشري

ومن , يف مواضع كثرية يف القرآن الكري " الباء", وقد حذف حرف اجلر (081)«يقول
, يقول (088آل عمران ) چٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پٹ چ  ذلك قوله

(: 00املا دة ) چٹ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٹ چ  وكذلك قوله»: العكربي
 .  (080)«أي بأن يبسطوا" أن يبسطوا"»

وهذا ما جعل الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمه جييز هذا احلذف عند أمن 
وهذا احلذف كثري , عند أمن اللبس" أّن"و" أن"جيوز حذف حرف اجلر مع »: يقول, اللبس

 .  (088)«جدًّا يف القرآن جتاوز أضعاف ما صرح معه  رف اجلر

(8) 
 على عاملنيالعطف 

ةواء أكان أحدهما , مينع أكثر النحويني ما يؤدي ىل  العطف على عاملني
يقول , وخيرجون ما جاء من ذلك على تقدير عامل حمذوف, جمرورلا أم مل يكن
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 ,وىلن شئت نصبت شحمة ,ما كل ةوداَء مترًة وال بيضاَء شحمًة: وتقول»: ةيبويه
قال الشاعر أبو  .وال كل بيضاء :فقلت, كأنك أظهرت كل, وبيضاء يف موضع جر

 :دواد
 أكثثثثثلَّ امثثثثثرٍئ حتسثثثثثبنَي امثثثثثرأ

 
 ونثثثثثاٍر توقَّثثثثثُد بالليثثثثثل نثثثثثارا   

فاةتغنيت عن تثنية كل لذكرك ىلياه يف أول الكمم ولقلة التباةه على  
 (081)«املخاطب

 :فأما قول الشاعر»: ويقول املربد
 فلثثثيس مبعثثثروف لنثثثا أن نردهثثثا   

 
 صثثثحاحلا وال مسثثثتنكر أن ُتعقثثثرا   

وال مستنكرلا أن تعقرا, على املوضع كان : خاصة( ليس)ولو قلت يف ...  
ليس مبنطلق عمرو وال قا ملا بكر, : يقدم فيها اخلرب, فكأنك قلت( ليس)حسنلا  ألن 
 .وليس قا ملا بكر: على قولك

وهما الباء  ,وأما اخلفض فيمتنع  ألنك تعطف  رف واحد على عاملني
 (083)«واملبتدأ" يف"فتعطف على  ,لدار واحلجرة عمٌروزيد يف ا: فكأنك قلت ,وليس

وقد علل ابن السراج هذا املذهب بأن العطف على عاملني ال جيوز من قبل أن 
قام زيد : فإن قلت, ويغين عن ىلعادته, حرف العطف ىلمنا وضع لينوو عن العامل

ك ىلذا وكذل, "قام"كما يرفع , فقد صارت ترفع" قام"فالواو أغنت عن ىلعادة , وعمرو
فالواو نصبت كما نصبت , ىلن زيدا منطلق وعمرا: حنو قولك, عطفت على منصوو

فلو , فالواو جرت كما جرت الباء, مررت بزيد وعمرو: وكذلك اخلفض ىلذا قلت, ىلن
 .( 08)«عطفت على عاملني أحدهما يرفع وارخر ينصب لكنت قد أحلت
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لني خمتلفني أما أبو احلسن األخفش فقد نسب ىلليه جواز العطف على عام
 ,وأال يقع فصل بني العاطف واملعطوف اررور, بشرط أن يكون أحدهما جمرورا

 ,مر زيٌد بعمٍرو وبكٌر خالٍد: قد أمجعوا على أنه ال جيوز أن تقول»  :يقول ابن السراج
واختلفوا ىلذا  ,ولو جاز العطف على عاملني جلاز هذا, فتعطف على الفعل والباء
فأجاز األخفش ومن ذهب مذهبه مر زيد بعمرو وبكر , واوجعلوا املخفوض يلي ال

واعل  أن األخفش جييز العطف على »: , ويقول الرضي األةرتاباذي( 08)«خالد
دخل زيد  :عاملني خمتلفني مطلقا ىلال ىلذا وقع فصل بني العاطف واملعطوف اررور حنو

 . (087)«ىل  الدار وبكٌر خالٍد
 :ومن الشواهد اليت تعضد مذهب األخفش

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ قوله :أوًلا
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

, ففي هذه ارية عطف على ( -1اجلاثية ) چچ  چچ  چ ڇ  ڇ  
فمن العطف على ( آيات لقوم يعقلون: )وأما قوله»: يقول الزخمشري, عاملني
ىلن ويف أقيمت الواو : فالعاممن ىلذا نصبت هما, صبت أو رفعتةواء ن, عاملني
وىلذا رفعت (. آيات)والنصب يف ( اختمف الليل والنهار)فعملت اجلر يف , مقامهما

وقرأ ابن , (واختمف)واجلر يف ( آيات)عملت الرفع يف ( يف)فالعاممن االبتداء و
عاملني على مذهب  العطف على: فإن قلت, ويف اختمف الليل والنهار: مسعود

فيه : فما وجه ختريج ارية عنده؟ قلت, وقد أباه ةيبويه, األخفش ةديد ال مقال فيه
والذي حسنه تقدم ذكره يف ( يف)أن يكون على ىلضمار : أحدهما, وجهان عنده
على ( آيات)أن ينتصب : والثاني, ويعضده قراءة ابن مسعود, اريتني قبلها

 . (082)«معطوًفا على ما قبله أو على التكرير االختصاص بعد انقضاء اررور
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 :قول األعور الشين: ثانيلا
 هثثثثثّون عليثثثثثك فثثثثثإن األمثثثثثور

 
 بكثثثثثثف اإللثثثثثثثه مقثثثثثثثاديرها   

 فلثثثثثثثيس بآتيثثثثثثثك منثثثثثثثثهيها  
 

 وال قاصثثثثثٍر عنثثثثثك مأمورهثثثثثا   
ولكن ". الباء"و" ليس"وهما , حي  عطف الشاعر بالواو على عاملني خمتلفني 

ليس زيد خبارج : وليس يف قولك»: ول اجلرجانييق, املانعني ردوا مذهب األخفش
فم حيتاج ىل  عطفه ىل  , وال ذاهب أخوه عطف على عاملني  ألن أخوه يرتفع بذاهب

 (  08)«عطفه على زيد

 :قول أبي دواد :ثالثلا
 أكثثثثثل امثثثثثرئ حتسثثثثثبني امثثثثثرأ

 
 ونثثثثثاٍر توقثثثثثد بالليثثثثثل نثثثثثارا   

ى الرغ  من أنه يؤدي عل, والذي يراه الباح  أن ما ذهب ىلليه مجهور النحويني 
ىلن الوجه يف »: يقول ابن مالك, هو الراجح, ىل  القول بعمل حرف اجلار احملذوف

وحذف ما دل عليه دليل , ..اةتعماهلا أن جيعل اجلر بعد العاطف  رف حمذوف مماثل
واحلمل عليه أو  من العطف على , من حروف اجلر وغريها جممع على جوازه

وأيضلا فإن العطف , وموافقة األكثر أو , واألكثر على منعه, فإنه خمتلف فيه, عاملني
 .(011)«كما ال جيوز ما هو مبنزلته, على عاملني مبنزلة تعديتني مبعّد واحد فم جيوز
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 ةــــمـاتـاخل

بعد اةتعراض مواضع تقدير حروف اجلر عند النحاة, ميكن اةتخمص 
 :النتا ج ارتية

عمله من األصول املرفوضة عند النحويني   أنَّ حذف حرف اجلر وبقاء :أواًل
 .ألّن حروف اجلر ال تعمل حمذوفة يف الفصيح من كمم العرو

يلجأ النحويون ىل  القول بعمل حرف اجلر احملذوف  للمحافلة على  :ثانيلا
كما يف تقدير حرف اجلر احملذوف يف االة  , األصول والقواعد النحوية اليت وضعوها

فقد قالوا , عطف على الضمري املخفوض من دون ىلعادة اخلافضاللاهر اررور بال
 .باجلار احملذوف جتنبلا من العطف على الضمري

يقدر النحويون حرف اجلر احملذوف عندما ال يكون يف الرتكيب عامل  :ثالثلا
فقد أدرك , كما هو األمر يف العامل يف املضاف ىلليه, ظاهر ميكن نسبة العمل ىلليه

عامل يف هذا الرتكيب  ولذا قدروا حرف اجلر احملذوف  لئم يبقى النحويون أن ال 
 .معمول بم عامل

يعمد النحويون ىل  تقدير حرف اجلر احملذوف يف الرتاكيب املخالفة  :رابعلا
, فقد جاء االة  خمالًفا ملا قبله, كما هو األمر يف اجلر على التوه , للقاعدة النحوية

 .فل  يبق ىلال القول بوجود جار حمذوف, ة  ارروروال عامل موجودلا ليعمل يف اال

يقدر النحويون حرف اجلر احملذوف جتنبلا من العطف على عاملني  :خامسلا
ولذا فإن , أحدهما جمرور  ألن حرف العطف ينوو مناو عامل واحد عند النحويني

 .مستحسن, مر زيٌد بعمٍرو وبكٌر خالٍد: تقدير حرف اجلر يف مثل
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ألةباو اليت أدت ىل  القول بعمل حرف اجلر احملذوف من ا :ةادةلا
فنحاة البصرة يرون أن العامل ال يصح أن يعمل ىلال ىلذا كان خمتصًّا ىلّما , االختصاص

 ".بل"وفا ها وبعد " واو ُروَّ"حمذوفة بعد "روَّ"باألمساء وىلّما باألفعال  ولذا قدروا 

  أن جيتمع عاممن على يقدر النحاة حرف اجلر عندما يؤدي األمر ىل :ةابعلا
بك  درهٍ  اشرتيت ثوبك؟ فقد قدر النحاة حرف : كما يف قول العرو, معمول واحد

 .اجلر فرارلا من هدم هذا األصل اهلام عنده 
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 :والتعليقات شـــاهلوام

                                      
 . 7الصاحيب يف فقه اللغة وةنن العرو يف كممها, ص (0)
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 .  1/0شرح الرضي : ينلر (88)
 .8/31شرح ابن عقيل  (81)
 .7 8/  3شرح الرضي  (83)
 .2 1/3الكتاو  ( 8)
 .  املسألة  0/177اإلنصاف يف مسا ل اخلمف  ( 8)
 .07 /و ا 0/111شرح الرضي : ينلر (87)
 .  املسألة   0/17اإلنصاف  (82)
 .  املسألة   0/17السابق  ( 8)
 .  املسألة  0/177السابق  (11)
 .  املسألة  120/ 0السابق  (10)
 .701/ 8احملصول  (18)
 .1 / 3شرح الرضي  (11)
 .8/31شرح ابن عقيل  (13)
 .028مغين اللبيب  ( 1)
 .2 8/ 3شرح الرضي  ( 1)
 .801مغين اللبيب  (17)
 .8 0السابق  (12)
 .1 0, 8 0/ 8او الكت ( 1)
 .3 8/0السابق  (31)
 .0/381السابق  (30)
 .10 /8ارتشاف الضرو  (38)
 .  3/8اهلمع  (31)
 .21/ السابق : ينلر (33)
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 .01ما ينصرف وما ال ينصرف  ( 3)
 .8/007شرح املفصل  ( 3)
 .10 /8ارتشاف الضرو  (37)
 .8/007شرح املفصل  (32)
 .8 سألة امل  3 /8اإلنصاف : ينلر ( 3)
 .0 38ي  رق  د, ح 8/32وةنن النسا ي . 21 8, حدي  رق  37/ ن الرتمذي ةن (1 )
 .وما بعدها 880/ 1شرح التسهيل  (0 )
 .11املسألة   0/83اإلنصاف  (8 )
 .وما بعدها 880/ 1شرح التسهيل  (1 )
 .  8/ 3شرح الرضي  (3 )
 .0/172   اإلنصاف م (  )
 .3 8/0الكتاو  (  )
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 .1 1/0شرح التسهيل  (7 )
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 .001/ خزانة األدو  (2 )
 .8 1/0شرح التسهيل  (  )
 .8 1/0 شرح التسهيل (71)
 .2املسألة  1 / 0اإلنصاف  (70)
 .013املسألة  77 / 8اإلنصاف  (78)
 .111/ 8املساعد : ينلر (71)
 .1 0/ 1شرح التسهيل  (73)
وكنز (. 8813), حدي  32 /8خمصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد السنن : ينلر ( 7)

 (.  818), حدي  0  /7العمال 
 .(81 ), حدي  0/818وصحيح البخاري (. 7  1)حدي  ,  1/ املسند لإلمام أمحد : ينلر ( 7)
 (.0  88), حدي  1 17/8املسند لإلمام أمحد : ينلر (77)
 (. 7 3), حدي  10 /01صحيح ابن حبان : ينلر (72)
 .(831 1), حدي  08/187كنز العمال : ينلر ( 7)
 .  0/8الكتاو  (21)
 .8 0/ 1شرح التسهيل  (20)
 .8 8/ 0الكتاو  (28)
 011/ 1تاو الك (21)
 . 0/11السابق  (23)
 .8 0/ 1شرح التسهيل  ( 2)
 . 87/   اهلمع  ( 2)
 .0 /1الكتاو  (27)
 .  0/0الكتاو  (22)
 .1 /0اإلنصاف يف مسا ل اخلمف : ينلر ( 2)
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 .1 3/0الكتاو  (1 )
 .3 0 /8الكتاو  (0 )
 .111/ 8املساعد  (8 )
 .8/378االرتشاف  (1 )
 .  املسألة  1 3/  8اإلنصاف  (3 )
 . 88كتاو السبعة البن جماهد : ينلر (  )
 .120/ 8الكتاو  (  )
 .1/080احلجة للقراء السبعة  (7 )
 .  املسألة  7 8/3اإلنصاف  (2 )
 .  املسألة  8/378اإلنصاف  (  )
 .0/112البحر احمليط  (011)
 .2 8/8السابق  (010)
 .2/2شرح املفصل  (018)
 .872/ 8ديوان جرير : ينلر (011)
 .080/ خزانة األدو  (013)
 . 1, 0/12الكتاو  ( 01)
 .8/011أمالي ابن الشجري  ( 01)
 .083-081/ خزانة األدو  (017)
 .0/072األصول البن السراج  (012)
 .1 / 1االرتشاف   ( 01)
 .0/021السابق  (001)
 .وما بعدها   0/ 8النحو الوايف  (000)
 .087,  1/08الكتاو  (008)
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 .011, 8/018ري البحر احمليط تفس ( 00)
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 .8/133شرح الرضي  (087)
 .823/ 3الكشاف  (082)
 . 0/31املقتصد  ( 08)
 .1/172شرح التسهيل  (011)
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املصادر واملراجع

الطبعة , مصطفى النماس/ حتقيق: األندلسي أبوحيان: ارتشاف الضرو من لسان العرو -0
.هث0313 ,األو 

.هث0177 ,مطبعة الرتقي بدمشق, حممد بهجة البيطار/ حتقيق, أبو الربكات األنباري: ةالعربيأةرار   -8
.هث0312 ,الطبعة الثالثة, مؤةسة الرةالة, عبد احلسني الفتلي/ حتقيق, ابن السراج: األصول يف النحو -1
مكتبة اخلاجني , حممود حممد الطناحي/حتقيق , هبة اهلل بن علي العلوي: أمالي ابن الشجري -3

.هث0301 ,الطبعة األو , بالقاهرة
/ حتقيق, أبوالربكات األنباري: اإلنصاف يف مسا ل اخلمف بني النحويني البصريني والكوفيني - 

.ت. د, دار الفكر, حممد حميي الدين عبداحلميد
, دار الكتب العلمية, عادل عبد املوجود وآخرين/ حتقيق, أبوحيان األندلسي: البحر احمليط - 

.هث0301 ,عة األو الطب, بريوت
.هث0300 ,بريوت الطبعة الثانية, طبعة دار ىلحياء الرتا  العربي, أبو حيان األندلسي: البحر احمليط  -7
, طبعة مصطفى البابي احلليب, دار الكتب العربية, خالد األزهري: التصريح على التوضيح -2

.ت. القاهرة, د
علي حسني البواو, دار ابن حزم, : احلميدي, حتقيق: اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسل  - 

. م8118-هث0381بريوت, الطبعة الثانية, 
: بكر بن جماهدام الذين ذكره  أبواحلجة للقراء السبعة أ مة األمصار باحلجاز والعراق والش -01

.هث0317 ,الطبعة األو , املأمون للرتا دار, بدر الدين قهوجي وآخرين/ يقحتق, أبو علي الفارةي
, عبدالسمم هارون /حتقيق, عبدالقادر البغدادي: ولب لباو لسان العرو خزانة األدو -00

.هث 031 ,الطبعة الثالثة, مكتبة اخلاجني بالقاهرة
حسني : أبو حييي النووي, حتقيق: خمصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلةمم -08

. م7  0 - هث0302ىلمساعيل اجلمل, مؤةسة الرةالة, بريوت, 
.ت., دالقاهرة, دار احلدي , حممد عبد اخلالق عضيمه: القرآن الكري دراةات ألةلوو  -01
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.الطبعة الثالثة, املعارفدار ,نعمان حممد أمني طه/ حتقيق,  ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب  -03
.الطبعة الثالثة, مبصر دار املعارف, شوقي ضيف/حتقيق, ابن جماهد: السبعة يف القراءات - 0
أمحد حممد شاكر وآخرون, دار ىلحياء : الرتمذي, حتقيق(: يحاجلامع الصح)ةنن الرتمذي  - 0

.الرتا  العربي, بريوت
ةيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, : النسا ي, حتقيق: ةنن النسا ي الكربى -07

. م0  0-هث0300الطبعة األو , 
, باعةهجر للط دار ,لسيد وحممد املختوناعبد الرمحن / حتقيق, ابن مالك: شرح التسهيل -02

.هث0301الطبعة األو , 
منشورات , يوةف حسن عمر/حتقيق, الرضي األةرتاباذي: شرح الرضي على الكافية - 0

.ت. د, جامعة بنغازي
املكتبة , احلميدحممد حميي الدين عبد/حتقيق, عقيلابن : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -81

.ت. د, بريوت, العصرية
.ت. د, بريوت, بعامل الكت, ابن يعيش: شرح املفصل -80
عمر فاروق الطباع, / حتقيق, ابن فارس: الصاحيب يف فقه اللغة وةنن العرو يف كممها -88

.م1  0-هث0303 ,مكتبة املعارف, بريوت, الطبعة األو 
مصطفى ديب البغا, دار ابن كثري, اليمامة وبريوت, . د: البخاري, حتقيق: صحيح البخاري -81

. م27 0-هث0317الطبعة الثالثة, 
ابن حبان, مؤةسة الرةالة, بريوت, الطبعة الثانية, : صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -83

.م1  0-هث0303
.هث 0312 ,الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية, عبدالسمم هارون/ حتقيق, ةيبويه: الكتاو - 8
الطبعة , القاهرة, دار الريان للرتا , مصطفى حسني أمحد/ ضبطه, الزخمشري: الكشاف - 8

.هث0317 ,ثالثةال
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.الطبعة الثالثة, املعارفدار ,نعمان حممد أمني طه/ حتقيق,  ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب  -03
.الطبعة الثالثة, مبصر دار املعارف, شوقي ضيف/حتقيق, ابن جماهد: السبعة يف القراءات - 0
أمحد حممد شاكر وآخرون, دار ىلحياء : الرتمذي, حتقيق(: يحاجلامع الصح)ةنن الرتمذي  - 0

.الرتا  العربي, بريوت
ةيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, : النسا ي, حتقيق: ةنن النسا ي الكربى -07

. م0  0-هث0300الطبعة األو , 
, باعةهجر للط دار ,لسيد وحممد املختوناعبد الرمحن / حتقيق, ابن مالك: شرح التسهيل -02

.هث0301الطبعة األو , 
منشورات , يوةف حسن عمر/حتقيق, الرضي األةرتاباذي: شرح الرضي على الكافية - 0

.ت. د, جامعة بنغازي
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.م1  0-هث0303
.هث 0312 ,الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية, عبدالسمم هارون/ حتقيق, ةيبويه: الكتاو - 8
الطبعة , القاهرة, دار الريان للرتا , مصطفى حسني أمحد/ ضبطه, الزخمشري: الكشاف - 8

.هث0317 ,ثالثةال
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.هث 0303الطبعة الثانية , بالقاهرة
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.هث  01 ,مبصر
.الطبعة الرابعة, دار املعارف مبصر, عباس حسن: النحو الوايف -17
ةامل عبدالسمم هارون وعبدالعال / حتقيق, السيوطي: همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -12
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