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 داول.صفحة، اا فيها املراجع واملالحق واجل مخسني

( صفحات البحث ترقيما متسلساًل، اا يف ذلك اجلداول واألشكال وقائمة املراجاع،   قََّرُت ج. 

وتطبع اجلداول والصور واألشكال واللوحات على صافحات مساتقلة، ماع ددياد أماا        

 ظهورها يف املنت، وتكون اهلوامش مكتوبة بطريقة آلية وليست يدوية.

  لمة. 200اإلجنليدية جلميع األحباث، اا ي يديد ع  رفق ملخصان بالعربية وُي د. 

كتب املؤلا  اهاه وجهاة عملاه علاى ورقاة مساتقلة، ماع خرفااج نساخة ماوجدة ما  سا ته              ُي ها. 

بأن الباحث مل ينشار ما  ْقب،ال، أو قماد م     الذاتية، وتعهد خطا موَّقع م  الباحث / الباحثني 

 للنشر لدى جهات أخرى.
ال مرساومة باساتخدام أحاد بارام  ا اساب االاا ذات العالقاة علاى         ُترفاق أصاول األشاك    و.

 (.CD) أسطوانة ممغنطة

العائلاة للمؤلا ،   باإلشارة خىل اسا(   يف نهاية البحث، توضع خحايت البحث وهوامشه وتعليقاته  –2
وخن  انات اإلحالاة علاى مقالاة      ؛ورقا( الصافحة الاال خليهاا     ،وعنوان  تابه ث( ايس( األول،

 .املعلومات وافية حبسب الضواب  السابقة فتذ ر

عرض املصادر واملراجع يف نهاية البحث، على أن ترتب هاائيًا، حساب اسا( العائلاة للمؤلا ،     ُت –3
فاساا(  ،، ثاا( رقاا( الطبعااةأو املقااالثاا( األهاااو األوىل أو اختصاااراتها، متبوعااًا باساا( الكتاااب  

قالاة(، ثا( مكاان النشار )يف حالاة الكتااب(       الناشر )يف حالة الكتااب( أو اللاة )يف حالاة امل   
 .وسنة النشر العدد،حالة املقال فيضاف رق( اللة،أو وتاريخ النشر. أما يف 

منح الباحث عشر مستالت م  حبثه، مع نسخة م  العدد الذ  يظهار فياه عملاه.  ماا  انح      يُ  –4
 .ملخص الرسالة اجلامعية أو ،أو التقرير العلمية، املراجعةنسخة واحدة م  العدد هدية لكاتب 
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تصدر جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها اسماها ا الا، بعد أن  انت جدوًا م    تنويه:
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مة نص  سنوية، تصدر عا  جامعاة أم القارى، لنشار األحبااث      كََّحجملة دورية علمية ُم

يف أطرهاا  و ،ذات الصابغة اللغوياة   املختلفاة وفروعهاا   ،اللغاات وآدابهاا  لة يف جماال  يالعلمية األصا 

، ما  مراجعاات  تاب    ،ب اللاة بنشار مجياع مالاه عالقاة ااا سابق       ح ا َرُتوالنظرية والتطبيقياة.  

مياة أخارى، وملخصاات رساائل     ، وتوصيات مؤ رات ونادوات وأنشاطة عل  لةوََّموتقارير أحباث ُم

جهاات  شار لادى   نشارها، أو تقاداها لل  مل يسابق ن  واإلجنليدياة، والا   العربية  باللغتني، جامعية

 ني.صخصتالفاحصني املل هيئة التحرير، ودكيمها م  َببعد مراجعتها م  ِق وذلك أخرى،
 

 معتوق عساس بن د. بكري

 ةار اجلامعاامدي

 ثامر بن محدان احلربيد. 

 و يل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلما

 د. حممد بن محَّاد القرشي

 عبدالرمح  ب  حس  العارفأ. د. 
 

   لامعباااادا  باااا  حممااااد مساااا  د.  
 أ. د. عمااار بااا  الصاااديق عبااادا     

 
 نقياب  با الرمح د. عبدا  ب  عبد 

 د. أمحاااااد بااااا  يياااااى الغاماااااد    
 

 د. هيفااااااااو بنااااااات عثماااااااان فااااااادا 
 د. مري( بنت عبداهلاد  القحطانا 
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 أستاذ النحو والصرف جبامعة امللك سعود الشمسان سليمان ب  خبراهي( أ. د. -2

 الشري  بالقاهرة األزهرجبامعة البالغة أستاذ  موسىحممد حممد أبو أ. د.  -3

 الكويت امعةجب ااداب كليةب اللسانيات أستاذ  وح اامصل اادأ. د. سع -4

 أستاذ األدب العربا جبامعة امللك سعود الرشيد سعد ب  ناصرأ. د.  -5

 أستاذ اللسانيات جبامعة البرتاو األردنية أ. د. وليد أمحد العناتا -6

 ةا( اللغاأستاذ عل( اللغة التطبيقا )متعاون بقس صاحل خهاعيل حممود د. أ. -7

 ااداب جامعة امللك سعود اإلجنليدية(  لية

 رة ااة األمياامعجب كلية اادابب اتاأستاذ اللغوي ا لوة خبراهي( بنت نوال د. أ. -8

 نورة بنت عبدالرمح      

  



 

 افتتاحية العدد

احلمد هلل الذي خلق اإلنسان، علمه البيان، والصالة والسالم على أشرف ولد 
  وبعد عدنان نبينا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 ليست إعالنا عن  اللنة وح يندا عا عن      فهذه الكلمة اليت نقّدم بها هلذا العدد
بتارخيها؛ إذ مضى عليها أك ر م  عشرا  عامعا ومنّر    أحباث عددها هذا، فاللة غنية

إنشائها فكانت تصدر مع توأمتها جملنة العلنوم الشنرعية ل جملند      مبرايَل متعددٍة منذ
 وم الشراعة واللغة العربية وآدابها( وصدر منها عشرون جملدا ثمجملة عل) وايد باسم

 وآدابهنا(   انفصلت عنها بعد حنو عشر سنوا  وُغّير امسهنا إ  جملنة )علنوم اللغنا     
ع  سائر أعدادها أنه اقرتن بأمساء مثانينة  الذي ميتاز هو العدد ال ام  عشر منها  وها

خرُبوا اللة نشرعا فيهنا وككيمعنا احباثهنا     ومشاهريها، ة العربيةأساتذة م  أعالم اللغ
واواصلون عطاءاتهم مكونني اهليئة احستشارّاة هلا وم  أجلهم  وهاهم ُافِضلون عليها

 .الكلمة اليت ُنصدُِّر بها هذا العدد فأهال ومريبا بهم واملكان مكانهم كانت هذه

  ي تننتاتيش شننكرتكم نلننو القوافنن 
 

 تننننتاتيش رانننند ولكنننن  حكمننننا ُأ 
  إنسنناني اقننو  لننه  مينندا الننوردَ  ح 

 
 عطنننرت وتلنننواِ  ورد إننننو ذو انننا 

 إنننني سنننأيفيب ل قلننن  مجنننيلكمُ  
 

 وسننوف أذكننره ل العسننر والل نننيِ   
 

والرتييب موصو  بقّراء اللنة يي منا كنانوا، واسنّرنا أن نسنتقبل توجيهنا        
لة اإللكرتونني، وأسنأ  اهلل أن اوفقننا    ال أساتذتنا أعضاء اهليئة احستشاراة على براد

 .لكل خري واهدانا سبيل الّرشاد
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وآثمُيهـم ااَّوـيَّهو     مـك ررْـا ااطـمر ه     اإلمـم  انـك ريـور وياوْهــ       انفـــرادات -

 يف األداء ااقرآنيِّ

 81 – 11..................................... ...................السيد خبراهي( املنسا سلي( د. 

 قضمْم حنيْ  وصرفه  يف ريتب ااعقهدة -

 144 – 83.............. .................................... د. عبدالس  أمحد الطبطبائا

ْ ِ  اإِلض َممِي مَّطلُح -  ِعن َد ِسهَ َي

 193 – 145......................................... ................... شودة بنت زيد الّرحّصد. 
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 240 – 195........ ................................................. د. عبدا  ب  ييى الفيفا
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 اإلمام ابن كثير  انفرادات
ه
ْ
  من طريق الشاطبية وراوييـ

  
ة في األداء القرآني  وتيَّ  وآثاُرها الصَّ

 سليم إبراهيم املنسي السيد د.

 اشاك  النحو والصرف املأستاذ 
 للناطقني بغريها معهد اللغة العربية
 مكة املكرمة -جامعة أم القرى 
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هور  اإلمام ابن كثير  انفرادات
ْ
  من طريق الشاطبية اوييـ

  
ة في األداء القرآني  وتيَّ  وآثاُرها الصَّ

 د. السيد إبراهيم املنسي سليم

 البحث:   ملخص

ـْه، من طريق الشاطبية، وآثاُرها الصَّـوتيَّة يف األداء   ابن كثري)انفراداُت اإلمـام  وراويي
 القرآنّي( حبث يهدف إىل: 

 البحث )انظر اخلامتة(.   يفعلى الفئات املستهدفة  اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية -1

 .  انفرادات القارئ أو الراوي بشكل مبسَّط يعتمد على الفهم، من خالل الضوابط واألمثلة تقديِم -2

إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفـا وريـري كلـد. دوِ كركأـر أقـوال       -3
استحسنها، أو َمْن وصفها بالشـذوك والـرداء ، ألنـي     اللغويني يف هذه االنفرادات، سواء َمْن

 أرى أِ ال أثر هلذه األقوال يف األداء القرآني، ما دامت القراء  صحيحة متواتر .  

واملنهج املتَّبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفّي التحليلّي الـذي يعتمـد علـى َرْصـد     
 رآنّي.  مجيع االنفرادات وبياِ آثارها الصوتية يف األداء الق

 ومن أهم نتائجه: 

  وهي:  فيهاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة ، 
املختصوِ يف علم القراءات )أسـاتذً  وطالباـا( باإلفـافة إىل مـن يـتعلم القـرآِ ولـو         -

 برواية أو بروايتني.  
 املختصوِ يف اللغة العربية.  -
 املختصوِ يف علم التفسري.   -
 هاء.  اخلطباء والفق -
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        ال ختلو انفرادات قارئ أو راٍو من فـرو  صـوتية تتمثـل يف التبـديل الصـوتّي أو التغي ـر
 الصوتّي.  

  وقًفا، يتمّثل يف:  والفرو  الصوتية املشار إليها قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل 
 بعض أحكام التجويد.   -
 تغّير املقاطع الصوتية.  -
 .  تغّير موفع الوقف واالبتداء -

   والفرو  الصوتية املشار إليها قد ال يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصـاًل   ِّ وقًفـا، ريـري أ
 هذه االنفرادات تشري إىل: 

 اختالف اللهجات.   -
 ترادف الكلمات.    -
 تغّير التوجيه اإلعرابي.    -
 اختالف الصيغة الصرفية.   -

 ف يف قراءتهاقد يشري التبديل الصوتي إىل اجلذر اللغوي للكلمات املختل  . 
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Research Summary: 

(Anfradat Imam Ibn Kathir, Royeh, from Shatebeya, sound and effects in 

the Quranic performance) Search aims to:  

1. contribute to facilitate the readings on the target groups of the search (see 

Conclusion).  

2. Provide Anfradat reader or narrator in a simple, it depends on 

understanding, through controls and examples.  

3. clarify the impact of acoustic phenomena in the Quranic performance 

arrived and stood and so on. Without mentioning the words of linguists in 

this Alanfradat, both Bravo, or described homosexuality and mediocrity, 

because I see that there is no trace of such statements in the Quranic 

performance, as long as the correct reading frequently.  

The approach taken in this research is descriptive and analytical approach which 

is based on the monitoring of all Alanfradat statement and audio effects in the 

Quranic performance.  

Among the most important findings:  

 Contribute to facilitate the readings on the target him categories, namely:  

- Specialists in science readings (professors and students) as well as learn 

from the Qur'an Had novel or Brwightan.  

- Specialists in Arabic.  

- Specialists in the science of interpretation.  

- Preachers and scholars.  

 Not without Anfradat reader or Rao differences of voice is the voice or 

voice-changing switch.  

 acoustic differences referred to may have an impact in the Quranic 

performance arrived moratorium, is to:  

- Some provisions of intonation.  

- Audio clips change.  

- The position of stopping and starting change.  

 acoustic differences referred to may not have an impact on the Quranic 

performance arrived moratorium, but this Alanfradat refer to:  

- Different dialects.  

- Synonymous words.  

- Orientation A'raabi change.  

- Morphological variation formula.  

 voice switch may indicate the linguistic root of the words is different to read.  
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 : املقدِّمة
احلمد هلل الذي عّلم القرآِ، وزّين اإلنساِ بنطأق اللساِ، فطوبى ملن يتلـو كتـاا اهلل   
حّق تالوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النهار على دراسته، والصال  والسالم علـى سـيدنا   

   حممد النيّب الكريم، اهلادي إىل صراط اهلل املستقيم.
من سلسلة انفرادات القراء السـبعة   (1)أنذا اليوم أقّدم اليوم احللقة الثانيةا أّما بعُد، فه

، راجيـًا اهلل  «مـن طريـق الشـاطبية    (2)انفرادات اإلمـام ابـن كـثري وراويْيـه    »ورواتهم بعنواِ 
 التوفيق والقبول واإلعانة على إمتام هذه السلسلة. 

 : االنفراد لغًة واصطالحاا

، (3)«َفِرَد باألْمر مثّلثة الّراء، وأفأَرد واْنَفَرد واسـتفأَرَد تفـّرد بـه   »املعاجم العربية: جاء يف 
 .  (4)«وانَفَرد باألمر: استقلَّ به وحده، وليس معه فيه شريد»

 . (5)«فرْدُت بهذا األمر أفُرُد به ُفُروداا إكا انفردُت به»ويقال: 
ِّ القـارئ أو الـراوي     وأرى االنفراد اصطالحًا ال خيرج عن املعنى اللغوّي، إْك يعـ  أ

ينفرد بوجه من أْوجه القراء  يف موفع مـا، فـال َيقـرأ بهـذا الوجـه ريـرُيه، أو َيقـرأ املوفـع         
 بوجهني يشاركه يف أحدهما ريرُيه.  

 وبهذا التعريف خيرج ما اتفق عليه قارئاِ، أو راوياِ، أو قارئ وراٍو، أْو أكثر من هذا.  
ظاهر  خاصة عند قارئ أو راٍو؛ ألنه داخل حتت ظاهر  عامـة عنـد   كما خيرج ما كاِ 

ڦ ڦ چقارئ أو راٍو آخر، مثال كلد: مد  صلة هاء الكناية عند حفـ  يف قولـه تعـاىل:    

حيث تندرج حتت مدِّ صلة هاء الكناية عامة عند ابن كثري، وسـذككر   ،6٩: الفرقاِ چڦ
 كلد تفصياًل يف انفراداته.  

 4:املزمـل  چٿ ٿ ٿچرآني األْمـَر الـوارد يف قولـه تعـاىل:     وأع  باألداء الق

 .  1٨القيامة:  چيئ جب حب خب چوقوله تعاىل: 
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، أو هـو: وويـد   (6)والرتتيل: التذّني والتمه ـل والرتس ـل وتبـيني احلـروف واحلركـات     
 . (7)احلروف ومعرفة الوقوف

ارئ انفـراداا مـا   ومن هنا فإِ هذا البحث ُيلقي الضوء على اآلثار الصـوتية ألداء القـ  
 مقارنًة بقراء  باقي السبعة.  

 أهمية املوضوع تبدو يف: 

ُأْنِزل علـى سـبعة َأْحـرف، كّلهـا     »القرآِ الكريم أعلى النصوص اللغوية فصاحة وبيانًا،  -1
 .  «شاف كاٍف

دراسة القراءات القرآنية، واالنفرادات جزء منها، تكشف عن قضايا لغوية متنوعة، هـي   -2
 ني املختصني.  موفع أخذ وردٍّ ب

 االهتمام بالدراسات القرآنية يرجع إىل:   -3
 ُحب الدارسني هلذا الكتاا اخلالد الذي ال يذتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.   -
 بتالوته وتدب ِره وخدمة أهله.   هم على التقرا إىل اهلل حررصر -

 من أسباب اختيـار املوضــوع:  

 لشاطيب. مراعا  ترتيب القّراء َوفأق َنظأم ا -1

يف أي دراسة لغوية، إك إِ التغري الصـوتّي ملفـرد     (٨)الدراسة الصوتية هي حجر الزاوية -2
ما داخل الن  اللغوي قد يكشف عن صيغتها الصرفية أو توجيهها اإلعرابي، كما قـد  

 ينّبه إىل اختالف داللتها. 

ِّ اللغوّي املنصت للقراءات القرآنية، املتذّمل هلا، ُيدرك أِ الفر -3 و  الصـوتية، متمثلـًة يف التغّيـر    أ
الصوتي، أو التبديل الصوتي قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل وقًفـا، يتمّثـل يف: بعـض    

 تغّير موفع الوقف واالبتداء.   –تغّير املقاطع الصوتية  –أحكام التجويد 
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 : وأعين بالتغّير الصوتي ما يلي

 إخل.  ... إشباع أو متكني أو إسقاطما يلحق حركة احلرف من نقل أو أواًل: 

اختالف احلركة القصري  للحـرف، بـني فـتو أو فـمٍّ أو كْســٍر، حيـث يكشـف هـذا         ثانيًا: 
 االختالف عن:  

عند ابن كثري، وفتحها  (٩)تعّدد اللهجات يف ُنطأق كلمة ما، مثل: كسـر الضاد يف )فريق( -1
 يل.  عند باقي السبعة؛ إك الفتو والكسر لغتاِ كالقول والق

، وَكـْوِ الفعـل مبنياـا    (10)َكْوِ الفعل مبنياا للمجهول، كما يف قراء  ابـن كـثري )ُيـوَحى(    -2
 للمعلوم يف قراء  باقي السبعة )ُيوحري(. 

، مفعـواًل بـه مقـدماا،    (11)تغّير التوجيه اإلعرابي للكلمة، كما يف قـراء  ابـن كـثري )آدَم(    -3
عة )آدُم( فاعاًل، و )كلماٍت( مفعـواًل بـه،   و)كلماٌت( فاعاًل مؤخراا، بينما يقرأ باقي السب

 حيث ولَي الفعَل مرفوُعُه قبل منصوبره، موافقًة لألصل.  

 تغّير املقاطع الصوتية يف الكلمة )نوعًا أو عددًا(، حيث يكشف هذا التغري عن:  : ثالثًا

ع بإظهـار املتمـاثلني، وتكـوِ مقـاط     (12)ُحكم وويدّي، كمـا يف قـراء  ابـن كـثري )مكَننرـي(      -1
متوسط مفتوح )نرـي(، بينمـا  + َِ(  –قصرياِ مفتوحاِ )َك + الكلمة: متوسط مغلق )َمدأ( 

قرأ باقي السبعة )مكنٍّي( بإدريام املتماثلني، وتكوِ مقاطع الكلمة: متوسـطاِ مغلقـاِ )َمـدأ    
 متوسط مفتوح )نرـي(.  + َكْن(  –

 (13)  ابـن كـثري )َقـَدْرنا(   جمّرد التغّير الصوتي، دوِ املعنـى، مجعـًا بـني اللغـات، كقـراء      -2
بتخفيف الدال، بينما قرأها باقي السبعة )قـدَّرنا( بتشـديد الـدال، وهمـا لغتـاِ  عناـى       

 (.  263/ 6واحد يف التقدير الذي هو القضاء )الدر املصوِ 

 وأع  بالتبديل الصوتي: ِإحالل َحْرف حمّل حرف، وله صورتاِ: 



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 1٩                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

ة احلرف، حيث تكشف هـذه الصـور  عـن تغّيـر     تبديل يصاحبه تغّير صوتي يف حركاألوىل: 
ُتْسـمرُع(،   وقـراء  بـاقي السـبعة )وال    (14)صريف حنوي، كما يف قراء  ابـن كـثري )وال َيْسـَمُع(   

وُيلحظ التغّير الصريّف يف كوِ الفعِل جمرداا يف قـراء  ابـن كـثري؛ إك مافـيه )َسـمرَع(، وَكـوِ       
 )َأْسَمع( ثالثياا مزيداا بهمز ر التعدية. الفعل مزيداا يف قراء  باقي السبعة؛ إك مافيه 

وَيْتبُع التغي َر الصريفَّ تغي ٌر حنويٌّ؛ إك )الص م ( يف القراء  األوىل فاعٌل لـ )َيْسَمُع(، بينمـا  
 )الص مَّ( يف قراء  اجلماعة مفعول به أول لـ )ُتْسمرُع(. 

تغّير داللّي فقـط، كقـراء     تبديل احلرف دوِ حركته، حيث تكشف هذه الصور  عنالثانية: 
مراعاً  لنوِ العظمة يف )مكَّنَّا( يف صدر اآلية، بينما قرأهـا بـاقي السـبعة     (15)ابن كثري )َنشاء(

 )َيشاء( إخبارًا عن يوسف.  

 :  من أهــداف البحــث

 البحث )انظر اخلامتة(.  يفاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة  -1
 فرادات القارئ أو الراوي بشكل مبسَّط يعتمد على الفهم، من خالل الضوابط واألمثلة.  تقديُم ان -2
إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفـا وريـري كلـد. دوِ كركأـر أقـوال       -3

اللغويني يف هذه االنفرادات، سواء َمْن استحسنها، أو َمْن وصفها بالشـذوك والـرداء ، ألنـي    
  أثر هلذه األقوال يف األداء القرآني، ما دامت القراء  صحيحة متواتر .  أرى أِ ال

 ولعل هذه األهداف مل تذتر بها الدراسات السابقة اليت أككر منها: 
املفردات السبع، ألبي عمرو الداني، حتقيق: علي توفيق النحاس، دار الصـحابة للـرتا     -

 م.  2006، 1بطنطا، ط
الروا  العشـرين، الشيخ/ وليد رجب، دار الصحابة للـرتا    املرشد األمني إىل انفرادات -

 م.  200٨، 1بطنطا، ط
 م. 2013، 1انفرادات القراء السبعة "دراسة لغوية" خليل رشيد أمحد، مكتبة أمري، العرا ، ط -
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ما انفرد به كل من القراء السبعة وتوجيهه يف النحو العربـي، د. عبـد القـادر اهلـييت، دار      -
 م.  1٩٩6، 1بنغازي، طالكتب الوطنية، 

، كوليبـالي سـيكو   (16)طبيعة االختالف بني القّراء العشر  وبياِ ما انفـرد بقراءتـه كـلٌّ مـنهم     -
 هـ.  1423)عاجي(، رسالة ماجستري، كلية الدعو  اإلسالمية، طرابلس، ليبيا، 

 وُيلحظ فيها: 
 عدم كركأر قراء  باقي السبعة، أو تفصيلها إكا كانت حتتاج إىل تفصيل.  -
 عدم كركأر دليلها من منت الشاطبية أو ريريه.   -
 عدم استيفاء الظواهر الصوتية كافًة للقارئ أو الراوي.   -
 عدم إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفا وريري كلد.   -

 بينما جاءت دراسيت مركزً  على: 
 فصيل. قراء  باقي السبعة، أو تفصيلها إكا كانت حتتاج إىل ت كركأِر -
 دليلها من منت الشاطبية أو ريريه.   كركأِر -
 استيفاء الظواهر الصوتية كافًة للقارئ أو الراوي.   -
 إيضاح أثر الظواهر الصوتية يف األداء القرآني وصاًل ووقًفا وريري كلد.   -

 منهج البحث وطريقـيت يف عرض مادتـه: 

تحليلّي الذي يعتمد على َرْصـد  أمَّا املنهج املتَّبع يف هذا البحث فهو املنهج الوصفّي ال
 مجيع االنفرادات وبياِ آثارها الصوتية يف األداء القرآنّي.  

علـى وميـع املوافـع الـيت      –بإكنه تعـاىل   –ولن يقتصر َدوري يف هذا العمل املبارك 
 انفرد فيها القارئ أو الراوي، بل يتعّداه إىل أمرين آخرين:  

  :تقسيم االنفرادات إىل شرقَّنيأحدهما: 

 شرّق يتناول الظواهر الصوتية  ا هلا مرن فوابط ومناكج.   -1
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شرــّق يتنــاول إبــراز اآلثــار الصــوتية يف األداء القرآنــّي، مقسَّــما إىل مســتويات مناســبة   -2
 النفرادات القارئ أو الراوي.  

ِّ املوفع مشكل أو حيتاج إىل زيا واآلخر:  د  إيضاح. الّتعقيبُ حنوياً أو صرفياً أو دالليًا، إكا رأيت أ

 ومن هنا يتّم تناول كل مستوى على النحو اآلتي: 
   كتابة متهيد لكل مستوى ُيبّين جممل نقاطه، ثم التعقيب على مناكجه ببياِ آثارها الصـوتية

 يف األداء القرآنّي.  
   .ترتيب الظواهر الصوتية َحْسب ورودها يف الشاطبية، وإتباع كل ظاهرٍ  بالدليل عليها 
 د به القارئ أو الراوي مقاباًل بقراء  باقي السبعة، ُمسجِّاًل دليله من الشـاطبية  كركأر ما انفر

 ؛ إك ال يتسع اجلدول لذكره يف املنت.  (17)يف اهلامش
  الرتاكيب َحْسب ورودها يف الن  القرآني، ور ا أعرفها َوفأق َنظأم الشاطيبترتيب األلفاظ أو  . 
 فّصلة، مراعيًا ترتيب القّراء َوفأق َنظأم الشاطيب: إكا اختلفت قراءات باقي السبعة ككرتها م

 الكسائي.   –محز   –عاصم  –ابن عامر  –أبو عمرو  –ابن كثري  –نافع 
   .إكا مجع الشاطيب بني موفعني أو أكثر ككرُت كلد مع املوفع األسبق؛ وّنبًا للتكرار 
    كـ ِْ اِ مشـرتكًا مـع ريـريه يف    ُيَعّد القارئ منفردًا يف قراء  جمموع مفردات تركيـب مـا، وِإ

ی ی ی جئ حئ مئ چ : قراء  كـّل مفـرد  علـى حرـَد ، كقولـه تعـاىل      

، حيث شدَّد ابن كثري العني يف )ُيَضعَُّف( كابن عـامر،  ١٨احلديد:  چىئ يئ جب 
 وَخفََّف الصَّاد يف )امُلصدِّقني واملصدِّقات( كشعبة، لكّنه يف جمموع الرتكيب منفرد. 

 :  خطـــة البحــث
 ا سبق مّت تقسيم هذا البحث إىل: مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة.  لتحقيق م
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يف املقدمة بّينُت معنى االنفراد لغـة واصـطالحًا، وككـرُت أهميـة املوفـوع، وسـبب       
اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة عليه، كما أوفـحُت مـنهج البحـث وكيفيـة     

 يات هذا البحث.  تناول انفرادات القارئ أو الراوي، ثّم ككرت حمتو
 انفرادات اإلمام ابن كثري. فكاِ املبحث األول: 

 انفرادات البزِّي. وككرُت يف املبحث الثاني: 

 انفرادات ُقْنُبل. وبّينت يف املبحث الثالث: 

ويف اخلتام أسذل اهلل أِ يكوِ هذا العمل خطو  جديد  جاّد  إلمتام انفـرادات القـّراء   
أِ جيعله خالصًا لوجهه الكـريم، فيـؤتي رـاره كـّل      -بحانه س –السبعة ورواتهم، وأرجوه 

 لينتفع به القاصي والداني.   -تعاىل -حني بإكنه 

 . انفرادات اإلمام ابن كثيــر: املبحث األول

 جاءت انفرادات اإلمام ابن كثري يف سبعة مستويات: 
 . ا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع الصوتّية نوعا

حـال   –َيكشرف التغّير الصـوتّي أو التبـديل الصـوتّي يف االنفـرادات املـذكور  يف هـذا املسـتوى        
 عن تغري املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا. ولذا فإِ احلديث هنا يتناول نقطتني:   –الوصل أو الوقف 

 األوىل: املقاطع الصوتية: 

 إِ الدرس الصوتي له جانباِ أساسيَّاِ:  
 دراسُته األصوات جمرد .   جانٌب -
 جانٌب دراسُته األصوات منتظمة.  -

أمَّا اجلانب األول ففيه التعر ف على صفات األصوات اللغويـة واارجهـا، وهـذا لـه     
 جماله، وليس مراداا يف هذه الدراسة.  
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 وأمَّا اجلانب الثاني فُيعنى به دراسة املقاطع الصوتية. 

 املقطع الصوتي: 

 . (1٨)تنتظم فيها األصوات لتكوِِّ وحدات تركيبة لغويةهو: أبسُط صور  

أو هو: جمموعُة األصوات اليت تصُدر عن َدفعة واحد  من الـنفس، وتشـك ل منحنـى    
 .  (1٩)إمساعيًّا متميزاا من قاع إىل قمة إىل قاع

أو هو: جمموعٌة من األصوات املفرد  تتذلف مـن صـوت طليـق واحـد معـه صـوت       
   .(20)حبيس واحد أو أكثر

وإكا كانــت دراســة املقــاطع الصــوتية مــن رــرات الــدرس الصــوتي احلــديث عنــد 
الغربيني، فإِ بذورها يف الدراسة اللغوية العربيـة ككـن أِ ُتلـتمس بـال تكل ـف يف الدراسـة       
العروفية، كلد أِ املقاطع مؤّلفة من صوامت وحركات، والعـروض حـاكم علـى السـاكن     

 واملتحرك.  

أِ النحا  القدماء أشاروا إىل ميل اللغـة العربيـة إىل    (21)م أنيسويذكر الدكتور إبراهي
 املقاطع الساكنة حني قرروا استحالة اجتماع أربعة متحركات يف الكلمة الواحد .  

اللساِ العربي ينفر مـن تـوالي أربعـة     َِّأ -كما يعّبر عنه احملَدثوِ -ومعنى قوهلم هذا
مقاطع ساكنة، مثل )اسـتفهمتم(. وبعـد األخـذ     مقاطع متحركة، ولكنهم أباحوا توالي أربعة
  يف االعتبار أِ للغة العربية خصائ ، منها:  

 عدم االبتداء بالصامت الساكن.   -

 عدم االبتداء باحلركة قبل الصامت.  -

 عدم توالي صامتني ساكنني إال يف الوقف.   -

 اختالف درجة ُعلّو كل من األصوات اللغوية.  -
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 ستة أنواع:  فإِ املقاطع فيها تقسَّم إىل

 َف.  –حركة قصري ، مثل: َو + صامت النوع األول: 

 ح(، وُيسّمى: قصري مفتوح. + وُيرَمز له بـ )ص 

 يِف.  –حركة طويلة، مثل: يا  +صامت النوع الثاني: 

 ح ح(، وُيسّمى: متوسط مفتوح.   +وُيرَمز له بـ )ص 

 ْل. َه –صامت، مثل: َبْل + حركة قصري  + صامت النوع الثالث: 

 ص(، وُيسّمى: متوسط مغلق.  +ح  +وُيرَمز له بـ )ص 

 َماْل.  –صامت، مثل: َباْا  +حركة طويلة  +صامت النوع الرابع: 

 ص(، وُيسّمى: طويل مغلق.   + ح ح +وُيرَمز له بـ )ص 

 شرْعْر.  –صامت، مثل: َأْمْر  +صامت  +حركة قصري   +صامت النوع اخلامس: 

 ص(، وُيسّمى: طويل مضاعف اإلريال .   +ص +ح  +وُيرَمز له بـ )ص 

ِّ –صامت، مثل: َفاّل + صامت + حركة طويلة + صامت النوع السادس:   . (22)َجا

 ص(، وُيسّمى: طويل مغر  يف الطول.  +  ص+ ح ح + وُيرَمز له بـ )ص 

سـوى األنـواع    (23)ومل يذكر الـدكتور/ إبـراهيم أنـيس والـدكتور/ حممـود حجـازي      
 .  اخلمسة األوىل

 املقاطع السابقة تصنف َوفأَق معيارين: 

طبيعة الصوت األخري يف املقطع، وعلى كلـد يكـوِ النـوع األول والثـاني مـن نـوع املقطـع         -1
املفتوح، وبقية األنواع من نوع املقطع املغلق، واملقطع املفتـوح هـو املنتهـي حبركـة، أمَّـا املقطـع       

 املغلق فهو املنتهي بصامت.  
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يكوِ النوع األول قصرياا، والثاني والثالث متوسـًطا، والرابـع    طول املقطع، وعلى كلد -2
 .  (24)طوياًل، واخلامس والسادس مغرًقا يف الطول

 وقد ُقّسمت املقاطع على حنو آخر: 
 قصري مفتوح.  -1
 متوسط مفتوح.    -2
  متوسط مغلق.  -3
 طويل مضاعف اإلريال .   -4

ثـة األوىل هـي الشـائعة،    وتتفاوت هذه املقاطع العربية شيوعاا وُنـدر ، فـاألنواع الثال  
وهي اليت تكوِِّ الكثري الغالب مـن الكـالم العربـي، أمَّـا النوعـاِ الرابـع واخلـامس فقلـيال         
الشيوع، وال يكوناِ إال يف أواخر الكلمات وحني الوقف، وأما النوع السـادس فـال يـرد إال    

 يف حالة الوقف.  

تزيد مقاطعهـا علـى سـبعة،    والكلمة العربية مهما اتصل بها من لواحق أو سوابق ال 

جمموعــة مكوَّنــة مــن ســبعة  چمئچ أو  چگچ ففــي كــلِّ مــن املثــالني 
مقاطع، على أِ هذا النوع نادر يف اللغة العربية، وِإنَّمـا الكثـر  الغالبـة مـن الكـالم العربـي       

 . (25)تتكوِ من جماميع من املقاطع، كل جمموعة ال تكاد تزيد على أربعة مقاطع

الل ما ككرُت سوى التنويـه بـذنواع املقـاطع الصـوتية وعـددها      ولسُت َأهدف من خ
 لتكوِ مدخاًل ملا تهدف إليه هذه الدراسة من بياِ أثر انفرادات القارئ أو الراوي يف:  

 نوع املقطع حال الوقف والوصل.   -1
 حال الوقف والوصل.   -موفع االنفراد  –عدد مقاطع الكلمة  -2

 ا املستوى: أمثلة توفيحية النفرادات هذالثانية: 

 أ( إثبات الياء الزائد  وصاًل ووقًفا:  



ـْه اإلمام ابن كثري  انفرادات   وآثاُرها الصَّوتيَّة يف األداء القرآنيِّ من طريق الشاطبية وراويي

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            26

انفرد ابن كثري بإثبات ياء زائد  وصاًل ووقًفا يف تسع عشـر  كلمة، بينمـا كـاِ لبـاقي    
 السبعة تفصيالت أككرها كما يلي:  

 الباقوِ:.. املتعاِل ٩الرعد:  چژ ڑ ڑ ک کچ: املتعالي -1

 قال الشاطيب:  
ــ ــالي ُدر ُهـوفـــــــــ  ي املَتَعـــــــــ

 
 .....................................

... 
 

 هلذا التغّير الصوتي أثُره يف نوع املقاطع الصوتية وعددها:  

 ففي قراء  ابن كثري وصاًل أو وقًفا تكوِ مقاطع الكلمة أربعة: 

 .لرـي( –متوسطاِ مفتوحاِ )َعا + َت(  –قصرياِ مفتوحاِ )مـُ 

 ة أربعة: ويف قراء  باقي السبعة: وصاًل، تكوِ مقاطع الكلم

 قصري مفتوح )ِل(. + متوسط مفتوح )َعا( + َت(  -قصرياِ مفتوحاِ )ُمـ 

 ووقًفا، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة:  

 طويل مغلق )َعاْل(.  + َت(  -قصرياِ مفتوحاِ )ُمـ 

   .١٥ريافر:  چى ائ ائچ : التَّالقي -2

 .٣٢ريافر:  چېئ ېئ ىئ ىئ ىئچ : التَّنادري -3

 :  قالوِ: له وجهاِ
 وحذفهما وقًفا َكوْرٍش.   إثباتهما وصاًل -
 حذفهما وصاًل ووقفا كالباقني.   -

 ورش: إثباتهما وصاًل وحذفهما وقفا.  

 الباقوِ: حذفهما وصال ووقفا.  
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 قال الشاطيب:  
 .. ................. والتَّالِ  والتََّنادر

 
اَلَدَرا َباريريــــه بــــاخُللأفر ُجهَّــــ   

 
 

 .4الفجر:  چپ ڀ ڀچ : َيْسري -4

 .٨القمر:  چ ڀ ڀڀ چ : الدَّاعي -5

 .32الشورى:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : اجلَواري -6

  .  41 :  چک گ گ گ گچ : املَنادري -7

 .24الكهف:  چھ ھ ے ےچ : َيهدي  -٨

 .40الكهف:  چڱ ڱ ڱ ڱ ںچ: ُيؤتي  -٩

 .66الكهف:  چک ک ک گ گچ : ُتعل م   -10

 .62اإلسراء:  چڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ : أخَّرت   -11

 .٩3 – ٩2: طه چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ: تّتبع   -12

 نافع وأبو عمرو: ُيثبرتاِ الياء وصاًل فيهنَّ وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهنَّ وصاًل ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
ــادر  ــَواِر امُلن ــدَّاِع اجَل ـْري إىل ال  َفَيســ

 
ِْ ُتَعل َمنرـي وِ     اَلَيْهدرَيْن ُيْؤترنْي َمـْع أ

ــَما    ــبرَعْن َس ــرا وتّت ــْرَت  اإلس  وأخَّ
 

 ........ ........................... 

 .64الكهف: چ ڄ ڃ ڃ ڃچ : نبغي  -13

 .105هود:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ: يذتي  -14
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 نافع وأبو عمرو والكسائي: ُيثبتوِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفونها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
  الَكْهفر َنْبغي َيذأتر يف ُهوَد ُرف َلاويف  ..................................  

ــَما  ........................ َســــــــ
 

   .................................. 

 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية وعددها:  

 ففي قراء  ابن كثري وصاًل أو وقًفا تكوِ الكلمة مقطعني: 

 توسط مفتوح )ريرـي/ ترـي(.م+ متوسط مغلق )َنْبـ/ َيذأ( 

 ويف قراء  نافع وأبي عمرو والكسائي:  

 وصاًل، تكوِ الكلمة مقطعني كما سبق.  

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مضاعف اإلريال  )َنْبْغ/ َيذأْت(. 

 ويف قراء  باقي السبعة: 

 تر(.   قصري مفتوح )ِغ/+  وصاًل، تكوِ الكلمة مقطعني: متوسط مغلق )َنْب/ َيذأ(

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مضاعف اإلريال  )َنْبْغ/ َيذأْت(. 

 .٣٨ريافر:  چڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ : اّتبرعوني -15

 .٣٩الكهف:  چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳچ : ترني -16

 أبو عمرو وقالوِ: ُيثبرتاِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصاًل ووقفا.  
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 :  قال الشاطيب
ــالَ   ...................................   ــُه َبـ ــدرُكْم َحّقـ ــوني َأْهـ  ويف اّتبعـ

 

 
ــنهم  ــي عــــــــــ ِْ َتَرنــــــــــ  وِإ

 
   .................................. 

 .13سبذ:  چائ ائ چ : كاجَلوابي  -17

 .25احلج:  چ ٹ ٹ ٹ ڤچ : والبادي  -1٨
 ا.  أبو عمرو وورش: ُيثبرتاِ الياء فيهما وصاًل، وحيذفانها وقف

 الباقوِ: حيذفوِ الياء فيهما وصاًل ووقفا.  
 قال الشاطيب:  

ــا    ــقٌّ َجَناهم ــادر ح ــاجلواار الب ــْع ك  وَم
 

 ......................................   

 .٦٦يوسف:  چڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ : ُتؤتوني  -1٩
 أبو عمرو: أثبت الياء وصال، وحذفها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  
 ال الشاطيب:  ق

ــهُ  ــَف َحق ــــ ــوني بُيوُســــ  وُتْؤُتــــ
 

 ......  ............................... 

 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية وعددها:  
 تكوِ الكلمة ثالثة مقاطع:  -وصاًل أو وقًفا-ففي قراء  ابن كثري 
  .نرـي( –متوسطاِ مفتوحاِ )ُتو + متوسط مغلق )ُتْؤ( 

  قراء  أبي عمرو:  ويف

 تكوِ الكلمة ثالثة مقاطع كما سبق.  وصاًل، 

ِْ(. + ، تكوِ الكلمة مقطعني: متوسط مغلق )ُتْؤ( ووقًفا  طويل مغلق )ُتو
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 ويف قراء  باقي السبعة: 

ِ املقاطع: متوسط مغلق )ُتْؤ( وصاًل،  ِِ(. + متوسط مفتوح )ُتو( + تكو  قصري مفتوح )

ِْ(. + : متوسط مغلق )ُتْؤ( ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني  طويل مغلق )ُتو

وهكذا يستطيع القارئ الكريم مالحظة أثر التغّير الصوتّي يف نـوع املقـاطع الصـوتّية    
 وعددها يف الكلمات الباقية مجيعها.  

 ا( إثبات الياء الزائد  وحذفها وقًفا )وجهاِ(:  

القراء ، وحبذفها موافقة لبـاقي   انفرد ابن كثري بإثبات الياء الزائد  وقًفا يف أحد وجهْي
السبعة وجهاا آخر، بينما اتفق السبعة على حذف الياء وصـاًل، وكلـد يف كلمـة )ينـادي( يف     

 .٤١ :  چک گ گ گ گ ڳ چ : قوله تعاىل

 قال الشاطيب:  
 وباليــا ُينــادري قرــْف َدلــيال  لأفرــه    

 
 ........... ..................... 

الياء من يـاءات الزوائـد، ومل يعـّدها أحـد فيمـا رأيـُت       ليست هذه »قال الصفاقسي: 
منها؛ ألِ ياءات الزوائد شرُطها أِ تكوِ اَتلًفا يف إثباتها وصاًل ووقفا، وهـذه وإِ اخُتلرـف   

 . (26)«يف إثباتها وقفا فلم ُيـختَلف يف حذفها وصاًل

 ، لسببني:  من الزوائد األربع السابقة وأرى أِ تعّد الياء يف هذه الكلمة والكلمات

كمـا قيـل يف    –ال ُيشرتط ألِ تكوِ الياء زائد  االختالف يف إثباتها وصال ووقفـا  أحدهما: 
بل ُيكَتفـى بـاالختالف يف إثباتهـا وصـاًل أو وقفـا، بـدليل أِ ورشاـا انفـرد          –الن  السابق 

، وُعـّدت  إخل، ووافق باقي السبعة يف حذفها وقفـا  ...بإثبات الياء وصاًل يف: نذير، َنُذر، نكري
 .  (27)هذه الياءات من الزوائد



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 31                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

ِْ ُكنَّ َعْن َخط  املَصاحرفر َمْعـزاَل، فهـي زائـد     اآلخر:  أِ الشاطيّب عّلل تسميتها بالزوائد فقال: أَل
 عند من أثبتها، وابن كثري انفرد بإثباتها وقًفا، ووافق باقي السبعة يف حذفها َوْصاًل.  

 : (2٨)ساكن قبلهاج( َنقأل حركة اهلمز  إىل الصحيو ال

انفرد ابن كثري بنقل حركة اهلمز  إىل الساكن قبلها من لفظ )قرآِ( حيث وقع، منكَّـراا  
 أو معرًَّفا بذل أو باإلفافة، وصاًل ووقًفا، حنو:  

1- ٍِ .15 يونس: چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ : بُقَرا

2- ُِ .1٨5 البقر : چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱچ : الُقَرا

 .1٨القيامة:  چيئ جب حب خب چ ه: َناُقَر -3

ر وال َينُقـل؛ ألِ قبـل   قُصـ محز  إكا وقف وافق ابـن كـثري، وورش كبـاقي السـبعة يَ    و
 اهلمز  ساكناا صحيحاا وسط الكلمة. 

 قال الشاطيب:  
ِِ َدَواُ نـــا    ٍِ والُقـــَرا  وَنقأـــُل ُقـــرا

 
 

  ................................... 
 هلذا التغّير الصوتّي أثُره يف نوع املقاطع الصوتّية:  .  

 يكوِ املقطعاِ األوَّالِ يف الكلمة:  -وصاًل أو وقًفا-ي قراء  ابن كثري فف

 متوسط مفتوح )َرا(. + مفتوح )ُقـ(  قصري

 يكوِ املقطعاِ األوَّالِ يف الكلمة:  -(2٩)وصاًل أو وقًفا-ويف قراء  باقي السبعة 

 متوسط مفتوح )َءا(.  + متوسط مغلق )ُقْر( 

ـا وعـدداا يف    –و ما سبق على حن –ويستطيع القارئ الكريم  ِأ يلحظ تغّير املقاطع الصوتّية نوعا
 االنفرادات التالية: 
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 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

 (30)وَجْبِريل  1
 ٩٨ -٩7: البقر 

 4: التحريم

 وَجْبَرئرل: شعبة
 َوَجْبَرئيرل: محز  والكسائي

 وجرْبِريل: الباقوِ

 همن نيبٍّ ُقترَل مع (31)وكآئرْن  2
، 146آل عمراِ 

 (32)وحيث وقع
 ..من نيب ُقترَل معه نوَكذيِّ: نافع وأبو عمرو

 ..من نيبِّ َقاَتل معه نوكذيِّ: الباقوِ

3  
ِْ ُيْنِزَل ِّ اهلل قادر على أ  (33)قل إ

 آية
ِْ ُيَنزَِّل آية ... 37: األنعام  على أ

4  
جيعل صدره َفْيًقا َحَرجاا كذمنا 

 (34)َيْصَعُد
 125األنعام 

 جيعل صدره فيًِّقا حِرجاا كذمنا يصَّعَُّد :نافع
 جيعل صدره فيًِّقا حِرجاا كذمنا يصَّاَعُد: شعبة

 جيعل صدره فيًِّقا حَرجاا كذمنا يصَّعَُّد: الباقوِ

5  
 (35)الرِّيَو ُنُشراا
 

 57: األعراف
 4٨: الفرقاِ
 63: النمل

 الرياح ُنْشراا: ابن عامر
 الرياح ُبْشراا: عاصم

 الرياح ُنُشراا: نافع وأبو عمرو
 (63النمل  -57)األعراف  الريو َنْشراا: محز  والكسائي

 (4٨الرياح َنْشراا )الفرقاِ : محز  والكسائي

 46: هود ما ليس لد به علم (36)فال َتْسَذَلنَّ  6
 وأثبت الياَء وصال ورٌش، فال تسذَلنِّ: نافع وابن عامر

 وأثبت الياَء، فال تسذلأِن: أبو عمرو والكوفيوِ
 وصال أبو عمرو

 آياٌت ... 7: يوسف (37)لقد كاِ يف يوسف وإخوته آيٌة  7

 12: يوسف (3٨)أرسرلأه معنا ريداا نرتِع ونلَعْب  8
 يرتِع ويلَعْب... :نافع

 نرتْع ونلعْب :...ابن عامر وأبو عمرو
 يرتْع ويلعْب :...الكوفيوِ

 23: يوسف لد (3٩)وقالت َهْيُت  9
 لدوقالت هريَت : نافع وابن ككواِ

 هرْئَت لد... ،هرْئُت لد :...هشام
 َهْيَت لد :...الباقوِ

 قالوا َأئرّند ألنت يوسف ٩0: يوسف ألنت يوسف (40)قالوا ِإنَّد  11

 ُسك َرت أبصارنا ... 15: احلجر أبصارنا (41)لقالوا إّنما ُسكرَرْت  11



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 33                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

12  ِّ  54: احلجر (42)فبرَم ُتَبشُِّرو
ِِ: نافع  فبم ُتَبشِّرو

َِفبم ُت: الباقوِ  بشُِّرو

ِّ َقْتَلهم كاِ خرَطاءا  13  31: اإلسراء كبرياا (43)إ
 َخَطًذ :...ابن ككواِ

 خرطأئاا :...الباقوِ

14  
عليه ( 44)قال لو شئَت لَتخرْذَت

 أجراا
 

 77: الكهف
 

 لَتخرتَّ عليه أجراا: أبو عمرو
 التََّخْذَت عليه أجراا: حف 

 التََّختَّ عليه أجرا: الباقوِ
 فال َيخاُف ظلما وال هضما 112: طه لماا وال هْضمااُظ (45)فال َيَخْف  15
َّ (46)َأَلْم   16 َّ 30: األنبياء َيَر الذين كفروا َأ  ...َأَوَلْم الذين كفروا أ

 وعهدهم (47)والذين هم ألمانتهم  17
 ٨: املؤمنوِ
 32: املعارج

 ...والذين هم ألماناتهم

 بهما َرأأفٌة وال تذخْذكم 2: النور (4٨)وال تذخْذكم بهما َرَأفٌة  18

 35: النور (4٩)كذّنها كوكب ُدرِّيٌّ َتَوقََّد  19

 كذنها كوكب دررِّيٌء َتَوقََّد: أبو عمرو
 كذنها كوكب دررِّيٌء ُتوقُد: الكسائي

 كذنها كوكب ُدرِّيٌء ُتوَقُد: شعبة ومحز 
 كذنها كوكب ُدرِّيٌّ ُيوَقُد: الباقوِ

 . .وسى ربي أعلموقال م 37: القص  موسى ربي أعلم  ن (50)قال  21

 13: لقماِ ال ُتشِركأ باهلل (51)يا ُبَنْي  21
 ال ُتشِركأ (52)يا ُبَنيَّ: حف 

 يا ُبَنيِّ ال ُتشِركأ: الباقوِ
 واكُكر عباَدنا إبراهيم 45: ص إبراهيم (53)واكُكر عْبَدنا  22
 تلد إكاا قسمة فريَزى 22: النجم (54)تلد إكاا قسمٌة فرئْزى  23
 شيء ُنُكٍر ... 6: القمر (55)ء ُنكأٍريوم يدع الداع إىل شي  24
 حنن َقدَّْرنا بينكم املوت 60: الواقعة بينكُم املوت (56) حنن َقَدْرنا  25

26  
ِّ املَصدِّقني واملَصدِّقات .. إ

 (57)ُيضعَُّف هلم
 1٨: احلديد

ِّ املصَّدِّقني واملصَّدِّقات: ابن عامر  ُيضعُِّف هلم ..إ
ِّ املَصدِّقني واملَصدِّقات: شعبة  ُيضاَعُف هلم ..إ

ِّ املصَّدِّقني واملصَّدِّقات: الباقوِ  يضاَعُف هلم ..إ
 تبَّْت يدا أبي َلَهٍب وتبَّ 1: املسد وتبَّ (5٨) تّبت يدا أبي َلْهٍب  27
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 . املستوى الثاني: انفراداٌت يصاحبها ُحكٌم وويــدّي

 –  يف هذا املسـتوى  ُيوفِّو التغّير الصوتّي أو التبديل الصوتّي يف االنفرادات املذكور
 وجود حكٍم وويدي. على النحو اآلتي:   –حال الوصل أو الوقف 

 أواًل : متكني املّد: 

َِ وْصـاًل ووقًفـا يف أمسـاء مبهمـة )إشـار        موصـولة( يف سسـة    –شدََّد ابن كثري النو
 موافع، بينما خفَّفها الباقوِ يف احلالني، على النحو اآلتي:  

1- ِّ  .63ه: ط (59)چوئ وئ ۇئ چ : هذا

2- ِّ  .1٩احلج:  چ  ں ں ڻ ڻ ڻچ : هذا

 .27القص :  چۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ چ : هاتْينِّ -3

4- ِّ  .16النساء:  چ  ٹ ڤ ڤ ڤچ : واللذا

.2٩ فصلت: چىئ ىئ ىئ ی ی ی ی چ : اللذينِّ -5

 قال الشاطيب:  
ــلْ  ــْذيِن ُق ِِ اللَّ ــذا ِِ هــاتْيِن اللَّ ــذا  وَه

 
ــيّ   ــدَُّد للمّكـ  ................... ُيَشـ

، فـإكا كـاِ قبلـها يـاء جـاز املـّد       ويصري املّد حينئٍذ الزماا إكا كاِ قبـل النـوِ املشـّدد  ألـفٌ     . . . . . . . . .  . . . . . . . . 
 .  (60)والتوسط والقصر



 د. السيد إبراهيم املنسي سليم 

 35                                       م2017يناير  -هـ  1438كبيع اآلخر  - اشرالثامن عالعدد 

 وصاًل، ومد  العروض وقًفا فيما يذتي:  (61)اإلخفاء املصحوا بغّنة مفّخمةثانيًا: 
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

1  
من  (63)قواريَر. (62)كانت قواريرااوأكواا 

 ...فضة
 :اإلنساِ

15 ،16 

وأكواا : نافع وشعبة والكسائي
 .قواريراا من فضة. كانت قواريراا
وأكواا كانت : هشام ومحز 

 ...قواريَر من فضة. قواريَر
ومحز  ، وهشام يثبت ألفهما وقفا

 .حيذفهما وقفا
 أبو عمرو وابن ككواِ وحف :

 ...قواريَر من وأكواا كانت قواريَر.
يف الوقف ُيثبتوِ ألف األول 

 .وَيحذفوِ ألف الثاني

 اإلخفاء املصحوا بغّنة مرقَّقة وصاًل ووقًفا فيما يذتي: ثالثًا: 
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م
  ...وُنزِّل املالئكُة 25الفرقاِ  تنزيال (65)املالئكَة (64) وُنْنِزُل 1

 . فراداٌت يصاحبها ُحكٌم وويدّي وتغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداااملستوى الثالث: ان

 –ُيبّين التغّير الصوتّي أو التبديل الصوتّي يف االنفـرادات املـذكور  يف هـذا املسـتوى     
وجود حكٍم وويدي وتغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا. وهذه  –حال الوصل أو الوقف 

 أمثلتها: 

 ات الياء الزائد  وقًفا فقط: أواًل: إثب

انفرد ابن كثري بإثبات الياء الزائد  وقفا يف أربع كلمات وقعت يف عشــر  موافـع يف   
 ، كما يلي: (66)القرآِ، بينما حذفها الباقوِ وقفا
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 .7الرعد:  چڃ ڃ ڃ چ : هادي -1

   .33ريافر:  – 36، 23الزمر:  – 33الرعد:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ 

 .11الرعد:  چۅ ۉ ۉ ې ې ېچ : والي -2

 .34الرعد:  چمج جح مح جخ حخ مخچ : واقي -3

.37الرعد:  چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ 

.21ريافر:  چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھچ 

 .٩6النحل:  چ چ چ چ ڇچ : باقي -4
 قال الشاطيب:  

ــه  ــْف َوَواٍ  بيائـ ــاٍد َوَواٍل قرـ  َوَهـ
 

 

ــا   ــاٍ  َدن  ......... ............. وب
  يرتتب على اختالف األداء القرآني هنا أمراِ: . . 

 نوع املقاطع الصوتية.  -1
 لرـي(   –دري( )وَا  –ففي قراء  ابن كثري: وقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني متوسطني مفتوحني )َها 

 ويف قراء  باقي السبعة: وقًفا، تكوِ الكلمة مقطعاا طوياًل مغلًقا )َهاْد( )باْ ( )َواْ (.  
 وجود ُحكم وويدّي حاَل الوقف.   -2

 يعّي.  ففي قراء  ابن كثري مّد طب
 ويف قراء  باقي السبعة قلقلة الدال والقاف.  

 : (67)فتو ياء اإلفافةثانيًا: 

انفرد ابن كثري بفتو ياء اإلفافة وصاًل، يف سسة موافع، بينما أسكنها الباقوِ، على 
 النحو اآلتي: 
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 .٢٦ريافر:  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ : َكرونَي -1

 .٦٠ريافر: چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺچ: ادعونَي -2

 .١٥٢قر : الب چى ائچ: فاككرونَي -3
 قال الشاطيب:  

ــا  ــَي فْتُحه ــَي واْدعــوني اكُكرون  َكُرون
 

 .................. .............. َدَواٌء 
 
  . 

 .٤٧فصلت:  چٹ ٹ ڤ ڤچ : ُشركائَي -4

 .٥مريم:  چڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ: ورائَي -5
 قال الشاطيب:  

ــوا   ــَي َدوَُّن ــْن َوَرائ ــَركائي مر ــْع ُش  وَم
 

 .............  ....................... 

 يرتتب على فتو ياء اإلفافة يف هذه املوافع أمراِ: 

 تغّير املقطع األخري يف كل كلمة مما سبق. أحدهما: 
 ئرـَي( –ففي قراء  ابن كثري يصري آخر الكلمة مقطعني قصريين مفتوحني )نرـَي 

 ئرـي( –ويف قراء  باقي السبعة يصري آخر الكلمة مقطعاا واحداا متوسًطا مفتوحاا )نرـي 

عدم وجود املّد منفصاًل أو طبيعياا يف قراء  ابن كثري، ووجـوده عنـد بـاقي السـبعة، وكـلٌّ      آلخر: ا
 ورائي(.   –حْسب مذهبه يف املّد املنفصل؛ وال خيفى ما لورش من تثليث البدل يف )شركائي 

 : (6٨)صلُة هاء الكنايةثالثًا: 

تى يتولَّـد مـن الضـمة واو    الكسـر ( ح –املراد بالصلة هنا إشباع حركة اهلاء )الضمة 
 مدِّيَّة، ومن الكسر  ياء مدِّيَّة. 

واملراد بهاء الكناية هاء الضمري الذي ُيكأَنى به عن االسم الظـاهر الغائـب، مـذكَّراا أو    
 . (6٩)مؤنَّثاا
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أّما فمري املؤّنث )ها( فالقّراء جممعوِ على صلته باأللف مطلًقا )وصـال ووقفـا( ِإال   

 .چڭ ۇچـ  چپ ڀ ڀ ڀ چ، مثل: األلف ُتحَذف وصاًل إكا لقي ساكناا فإِ

 وأما فمري املذّكر )ه ـ ـه( فله أربع حاالت:  

ِْ يقع بني ساكنني، مثل:  األوىل:  .  چىئ يئ چ ـ  چڳ ڱ ڱ چـ  چڻ ڻ  چأ

ڱ چـ   چڌ ڌ چـ  چى ائ ائ چأِ يقع بني متحّرك وساكن، مثل:  الثانية: 

 .  چڱ ں ں

ڍ  ڇ ڍ چ ـ    چۅۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  چأِ يقع بني متحركني، مثل:  الثالثة: 

 .ھ ھ ھـ ڌ 

يئ جب حب  چـ   چڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چأِ يقع بني ساكن ومتحرك، مثـل:   الرابعة: 

 . چ ڈ ڈ ژ چـ  چخب 

أّما احلالتاِ األوىل والثانية، حيث وقع الضمري قبل سـاكن فقـد أمجـع القـراء السـبعة      
ِّ الصلة تؤدِّي إىل اجلمع بني الساكنني. ُيستثنى من  على حْذف الصلة فيهما وصاًل ووقًفا؛ أل

 . (70)يف قراء  البّزي بتشديد التاء ومدِّ الصلة مدًّا الزماا چڃ ڃ ڃ چ : هكلد قول

 قال الشاطيب:  
 وَلْم َيصرـُلوا هـا ُمْضـَمٍر َقْبـَل سـاكرنٍ     

 
 .......................  .............. 

كمـا يف احلالـة    –على صلة الضمري الواقع بني متحـّركني   –أيضا  –والقّراء جممعوِ 
ال وقًفا،  قدار حركتني إكا مل تكن بعده همز  قطـع، فـإكا كـاِ بعـده همـز        وصاًل –الثالثة 

 . (71)قطع صار من قبيل املّد املنفصل، وكّل قارئ فيه َوفق مذهبه
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 : قال الشاطيب
ــالَ   ...................................   ــلِّ ُوصِّ ــُد للُك ــُه التَّحري ــا َقْبَل  وم

ينفـرد ابـن كـثري     –كما يف احلالة الرابعـة   –رِّك وحيث وقع الضمري بني ساكن ومتح 

، (72)فقـط  چڦ ڦ ڦچ : بصلته وصاًل ال وقًفا  قدار حـركتني، ويوافقـه حفـ  يف   
 بينما باقي السبعة ومعهم حف  حيذفوِ الصلة وصاًل ووقًفا فيما جاء على هذا النحو يف مجيع القرآِ.  

 قال الشاطيب:  
ــث   ــن ك ــكرنُي الب ــُه التَّْس ــا َقْبَل  رِيهموم

 
ــو ِوالَ   ــٌ  أُخ ــُه َحفأ ــا مع ــهر ُمهانا  وفي

 تسهيل اهلمز  الثانية موافقة لألصل: رابعًا:  

ىئ ىئ ىئ ی چ : سّهل ابن كثري اهلمز  الثانية موافقـة ألصـله يف قولـه تعـاىل    

 أما باقي السبعة فهم على النحو اآلتي:  ٢٠األحقاف:  چی
 كهبتم.  أأ :ابن ككواِ حقق اهلمز  الثانية من ريري إدخال -
 أاآكهبتم.   ..أاأكهبتم :هشام حقق اهلمز  الثانية وسهلها مع اإلدخال -
 أكهبتم.  : الباقوِ بهمز  واحد  على اخلرب -

 قال الشاطيب:  
ــف عتْ   ــاف ُش ــُتْم يف األحق ــزُ  أكَهب  وهم

 
 بُذْخَرى َكَمـا َدامـْت ِوَصـااًل ُمَوصَّـالَ     

تغّير املقاطع الصوتية واحلكم  أِ يلحظ -على حنو ما سبق-ويستطيع القارئ الكريم  
 التجويدي يف االنفرادات التالية:  

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

 (73)بروح الُقْدس  1
 253، ٨7: البقر 

 110: املائد 
 102: النحل

 بروح الُقُدس
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 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م

2  
 باملعروف (74)إكا َسّلمتم ما َأَتْيُتم

 وما َأتْيتم من ِرباا
 233: البقر 

 3٩: الروم
 ما آَتْيُتْم ...
 وما آَتيُتْم... 

 وري حتتها األنهار 100: التوبة األنهار (75)وري من حتترها  3

4  
 به (76)وَلَذْدراكم

 بيوم القيامة َلُذقأسرُم
 16: يونس

 1: القيامة
 أدراكم به اَلو

 ُأقأسرُم بيوم القيامة اَل
 ..ما مكنِّي فيه ربي ٩5: الكهف فيه ربي خري (77)ما مّكَننري  5
 ريري آسرٍن ... 15: حممد (7٨)فيها أنهار من ماء ريري َأسرٍن  6
 وَمَناَ  الثالثة األخرى 20: النجم الثالثة األخرى (7٩)ومناَء   7

 . املستوى الرابع: انفراداِ يصاحبهما تغي ر يف موفع الوقف واالبتداء

 يف قوله تعاىل: االنفراد األول: 

 .(٨0)چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄچ 

 .(٨1)چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀچ 
الوقف على )املوتى(، فقـال الـداني واألنـوني: حسـن علـى       (٨2)حيث ككر القراء

 قراء ، وليس بوقف على أخرى، وقال األنصاري: جائز.  
 توجيه كلد على النحو اآلتي:  

قـراء  ابـن    يف چپ پ چ : جيوز الوقف على )املوتى( باحتساا اجلملة من قولـه 
بذنـه ال ُيسـمرع    ملسو هيلع هللا ىلص كالماا مستذنًفا، ألِ اهلل أخرب عن الـنيب  (٨4)يم املفتوحتنيبالياء وامل (٨3)كثري

املوتى، ثم استذنف إخباراا آخر عن الص مِّ بذنهم ال َيسَمعوِ الـدعاَء، ويف هـذه القـراء  ُيرَفـع     
 )الصم ( ألنه فاعل، وُينَصب )الدعاء( ألنه مفعول به. 

يف قراء  باقي السبعة بضـم   چڤ ڦ ڦچ قوله وكتنع الوقف باحتساا اجلملة من 
  .)َّ  التاء وكسر امليم معطوفًة على اجلملة الواقعة خرباا لـ )إ
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َّ حال الكفار كحال املوتى يف انتفاء اجلدوى بالسماع، أو كحال الص مِّ  واملعنى: إ
الذين ال يسمعوِ وال يفهموِ وال ُيجيبوِ الدعاء إىل اهلل، ألنهم ُيعرفوِ عن احلق 

ألِ األصم  چڦ ڄ ڄچ : رافاا تاماا، ولذلد جاءت اآلية تؤك د كلد يف قوله تعاىلإع
 . (٨5)ال َيسَمع الدعاء إكا كاِ ُمقباًل، فكيف إكا كاِ ُمعرفاا عنه ُمولياا ُمدبراا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ يف قوله تعاىل: االنفراد الثاني: 

 .  (٨6)چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

فقال األنوني: حسن، وقال األنصاري: ، چڳ ڳ چ على قف الو (٨7)ككر القراء
 كاف، ومل حيدد الباقوِ نوعه. 

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

 من طريقني:   چڳ ڳچ على جيوز الوقف 

باحتسـاا لفـظ    (٨٩)بفتو احلاء يف )ُيـوَحى( مبنيـا للمفعـول    (٨٨)يف قراء  ابن كثريأحدهما: 

ڀ  چيكـوِ  وجيـوز أِ  ، چٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ چخـربه  اجلاللة بعده مبتـدءاا  

 .  (٩0)هي اخلرب چٺ ٺ ٿ ٿ  چنعتني للفظ اجلاللة، واجلملة من قوله:  چ ٺ

 چ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چقولـه:  وعلى التوجيه السابق تكوِ اجلملـة مـن   
 مكتملة الركنني، ويف القائم مقام الفاعل ثالثة أوجه: 

تقدير: مثل كلد اإلحياء ُيوَحى ، ألنه مبتدأ، والچٻ چعلى فمري مسترت يعود أحدهما: 

 خربه. : چٻ پ پ  چو  إليد، فمثل: مبتدأ

 .  چ پ چ الفاعلأِ القائم مقام الثاني: 
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أي: ُيوَحى إليد هذا اللفـظ،   چڀ ڀ ٺ  چ: أِ القائم مقامه اجلملة من قولهالثالث: 
 . (٩1)مقامه مةعليه، ألِ اجلملة ال تكوِ فاعلة، وال قائوأصول البصريني )قواعدهم( ال تساعد 

أِ الفاعل والنائـب عنـه ال يكونـاِ مجلـة، وزعـم      : (٩2)واملذهب الصحيو كما ككر ابن هشام

 وريريه.   (٩3)چہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچ  تعاىلأِ كلد جائز، واستدلوا بقوله  قوم
وال حجة هلم يف كلد، ألِ الفاعل مقدَّر، عائد إما على مصدر الفعل، أي: بـدا هلـم   

 .  چۓ  چتعاىل السَّجن املفهوم من قوله َبَداء، وإما على 
واآلخر: يف القراء  السابقة باحتساا لفظ اجلاللـة )فـاعاًل بفعـل مضـمر، كذنـه قيـل: مـن        

 .  (٩4)يوحيه، فقيل: اهلل(
وكتنع الوقف )يف قراء  باقي السبعة بكسـر احلاء يف )يوحري( باحتساا لفظ اجلاللـة  

 دوِ الفاعل لعدم متام املعنى.  ، إك إنه ال يوقف على الفعل (٩5)فاعاًل(

 . املستوى اخلامس: انفراٌد يصاحبـه تغي ر يف املقاطع الصوتية ويف موفع الوقف واالبتداء

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چتعالى كثِّله قوله 

 . (٩6)چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

فقال األنوني واألنصاري: تام  چڃ ڃچ علىالوقف  (٩7)حيث ككر القراء
 وليس بوقف على أخرى، ومل حيدد الداني نوعه.  على قراء ،

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

بهمز  االستفهام الداخلة على  (٩٨)يف قراء  ابن كثري چڃ ڃچعلى جيوز الوقف 

 : (٩٩)باحتساا املصدر املؤول بعده على أحد توجيهني چڃ چ چهمز  

أإتياِ أحد مثل ما أوتيتم ممكن يف موفع رفع باالبتداء واخلرب حمذوف، والتقدير: أحدهما: 
 . (100)أو مصدَّ  به، وحُسن االبتداء )بذِ( ألنها قد اعتمدت على حرف االستفهام
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 –أتشـيِّعوِ أِ يـؤتى    –يف موفع نصب بفعل مقدر، والتقدير: أتصدِّقوِ أِ يؤتى واآلخر: 
االسـتفهام، ودلَّ  أُتذيعوِ أِ يؤتى، وحنو هذا مما يدل  عليه اإلنكار الذي قصدوا إليـه بلفـظ   

ىئ يئ جب حب چعلى قصدهم هلذا املعنى قوله تعاىل عنهم فيمـا قـالوا ألصـحابهم:    

َيْعنوِ: أحتدثوِ املسلمني  ا وجدمت من صفة نبيهم يف كتابكم ليحـاجوكم بـه    (101)چخب
 . (102)عند ربكم

أحـد  وكتنع الوقف يف قراء  باقي السبعة بغري مدٍّ )أِ يؤتى( باحتساا املصدر املـؤول علـى   
 التوجيهات اآلتية:  

والتقـدير بـذِ    چڦ ڦ چ بقولـه  ، ويكوِ متعلًقـا  (103)النصب حبذف حرف اجلراألول: 

ڄ ڄ ڃ ڃ چ: يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال ملن تبع دينكم، ويف هذا الوجه يكـوِ قولـه  

 اعرتافاا.    چ ڃ

السالم عليه  –ثم قال اهلل حملمد  چڄ  چ: : انقطع الكالم عند قوله(104)قال الفراء
 ُقل إِ اهلدى هدى اهلل أِ ال يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فـ )ال( مقدَّر .  –

 قولـه باحتسـاا الـالم زائـد  يف     چڦ چ لــ أِ يكوِ يف موفع نصب مفعواًل به الثاني: 

والتقدير: وال تؤمنوا أِ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إال من تبع دينكم، وعلى هـذا   چ ڦ ڄچ
منصوباا على االستثناء من أحد، وجيوز أِ تكوِ الـالم ريـري زائـد ،     التوجيه يكوِ )من تبع(

وتتعلق  ا دّل عليه الكالم، ألِ املعنى: ال ُتظهروا إكانكم بذِ يؤتى أحد مثل مـا أوتيـتم إال   
ألهل دينكم دوِ ريريهم، أرادوا: أسرر وا تصديقكم بذِ املسلمني قد أوتوا من ُكتبر اهلل مثـل  

أشياعكم وحدهم دوِ املسلمني لئال يزيـَدهم ثباتاـا، ودوِ املشــركني لـئال      ما أوتيتم إال إىل
 .  (105)يدعوهم إىل اإلسالم
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 چڃ ڃ چويكـوِ    چڄ ڃ  چ  قولهأِ يكوِ يف موفع رفع خرباا لـ )إِ( يف الثالث: 

والتقدير: قل إِ هدى اهلل أِ يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، ويف هذا الوجـه   چڃ چ منبداًل 

 عنى: )حتى(، واملعنى: حتى حياجوكم عند ربكـم فيغلبـوكم    چڇ  چ  يف چڇچ  تكوِ
 . (106)وُيدحرضوا حجتكم عنده

، واملعنى: وال تؤمنوا إال ملن جـاء  ثـل   (107)أِ يكوِ يف موفع نصب مفعواًل ألجلهالرابع: 
دينكم اافة أِ يؤتى أحد من النبو  والكرامة، واافة أِ حياجوكم بتصديقكم إياهم عند 

م إكا مل تستمروا عليه، وهذا القول منهم رر  حسدهم وكفرهم مع معـرفتهم بنبـو    ربك
 . ملسو هيلع هللا ىلص حممد

 كما يرتّتب على اختالف القراء  تغّير يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا:  

تكـوِ الكلمـة مقطعـني: قصـري مفتـوح )َأ(،       –وصاًل ووقًفـا   -ففي قراء  ابن كثري 
  .)ِْ  متوسط مغلق )َأ

ِْ(.   تكوِ الكلمة مقطعاا واحداا متوسًطا مغلًقا –وصاًل ووقًفا  -باقي السبعة ويف قراء    )َأ

ِ يصاحبهما تغي رٌ يف املقاطع الصوتية وُحكمٌ وويدّي وتغي ر يف موفع الوقف  املستوى السادس: انفرادا
 واالبتداء: 

 يف قوله تعاىل: االنفراد األول: 

 (10٨) چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئچ 

 (10٩) چجث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس چ اىل: تع وقوله

ـيس بوقـف    ، چجحچعلى الوقف  (110)حيث ككر األنوني فقال: حسن على قـراء ، ول
 على أخرى. 
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 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  ابن كثري ونافع ومحز  والكسـائي وأبـي عمـرو     چجح  چعلى جيوز الوقف 

: فاهلل يضاعفه، أو: فهـو يضـاعفه، ومل   استئناًفا، أْي چ ائ چباحتساا  (112()111)بالرفع
 . (113)يذكر الشوكاني يف هذه القراء  ريريه

 من طريقني:   چجح  چعلى وكتنع الوقف 

 .  چيث  چ علىمعطوًفا  چ ائ چباحتساا ع فيف قراء  الرأحدهما: 

 على أحد توجيهني:   چ ائ چباحتساا يف قراء  عاصم وابن عامر بالنصب واآلخر: 

يف  چيث چمـن  وباا بــ )أِ( مضـمر ، عطًفـا علـى املصـدر املفهـوم       أِ يكوِ منصاألول: 
املعنى، فيكوِ مصدراا معطوًفـا علـى مصـدر، والتقـدير: مـن كا الـذي يكـوِ منـه إقـراض          

 فمضاعفة من اهلل. 
أِ يكوِ منصوباا على جـواا االسـتفهام يف املعنـى، ألِ االسـتفهام وإِ وقـع عـن       الثاني: 

 . (114)معنى، فكذنه قال: أيقرض اهلَل أحٌد فيضاعفه له املقِرض لفًظا فهو عن اإلقراض
 ُحكٌم وويديٌّ، يتمثل يف:  –على حنو ما سبق -يْتبع تغّيَر موفع الوقف واالبتداء 

 مّد العوض يف )حسناا( عند الوقف عليها.   -
 اإلخفاء املصحوا بغنَّة مرققة عند وصلها  ا بعدها.   -

وابن عامر تغي ُر نوع املقطع الصـوتّي؛ إك إنـه    كما يرتّتب على تشديد العني البن كثري
ُه(، بينما هـو   -ُفـ  –يف قراءتهما متوسط مغلق )َفْعـ( بعده ثالثة مقاطع قصري  مفتوحة )ِع 

 ُه(.   -ُفـ  –يف قراء  باقي السبعة متوسط مفتوح )َفا( بعده ثالثة مقاطع قصري  مفتوحة )ِع 

 يف قوله تعاىل: االنفراد الثاني: 

 .  (115)چٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿچ 
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فقال األنوني واألنصـاري: حسـن،    ،چٹ چ علىالوقف  (116)حيث ككر القراء
 ومل حيدد الداني نوعه. 

 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  أبي بكر عـن عاصـم بـالرفع دوِ تشـديد ويف      چٹ چعلى جيوز الوقف 

)يضـعَُّف( كالماـا   أو  چٹچسـاا  باحت (117)قراء  ابـن عـامر بـالرفع وتشـديد العـني     
 مستذنًفا. 

 من طريقني:   چ ٹ چعلى وكتنع الوقف 

يف أو )يضعَُّف( حااًل من الضمري املسـترت   چ ٹ چباحتساا يف القراءتني السابقتني أحدهما: 

 .  چٹ  چ

بـدل  . چٹ  چمـن  بـداًل   چ ٹ چباحتسـاا  يف قـراء  بـاقي السـبعة بـاجلزم     واآلخر: 
 :  (11٨)لشاعراشتمال، ومثله قول ا

ــا  ــْم بنـــا يف ديارنـ ــا ُتلمرـ  متـــى تذتنـ
 

 وــْد حطباــا جــزاًل ونــاراا تذجَّجــا     
)وككر البيـت(، قـال: )تلمـم( بـدل      ...: "وسذلت اخلليل عن قوله: متى تذتنا(11٩)قال سيبويه 

 من الفعل األول".  

اآليــة ويف البيـت دليــل علــى إبــدال فرعــل مــن فرعــل كمــا ُيبــَدل االســم مــن االســم، ويف  

َِّ مضـاعفة          ، چٹ  چمن بدل  چ ٹچ إمـا بـدل اشـتمال كمـا ككـرُت، وِإمـا بـدل كـلٍّ، أل
 .  (120)العذاا هي ُلقّي اآلثام

 ُحكٌم وويديٌّ، يتمثل يف:  –على حنو ما سبق -يْتبع تغّيَر موفع الوقف واالبتداء 
 مّد العوض يف )أثاما( عند الوقف عليها.   -
 اإلدريام بغنة عند وصلها  ا بعدها.   -
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يرتّتب على تشديد العني البن كثري وابن عامر تغي ُر نوع املقطع الصـوتّي؛ إك إنـه   كما 
يف قراءتهما متوسط مغلق )َفْعـ( بعده عند ابن كثري متوسط مغلق )َعْف( وعنـد ابـن عـامر    

ُف(، بينما هو يف قراء  باقي السبعة مفتوح )َفـا( بعـده عنـد شـعبة      –قصرياِ مفتوحاِ )َع 
 ُف(، وعند باقي السبعة متوسط مغلق )َعْف(.   –)َع قصرياِ مفتوحاِ 

 : املستوى السابع: انفراداٌت ال يصاحبها شيٌء مما تقدَّم

ال َأثر النفراداتر هذا املستوى يف األداء القرآنّي رريـم مـا فيهـا مـن تغي ـر صـوتّي أو       
ِّ هذه االنفرادات تشري إىل اختالف اللهجات، أو ترادف ال كلمـات، أو  تبديل صوتّي، ريري أ

 تغّير التوجيه اإلعرابي، أو اختالف الصيغة الصرفية، وهذه أمثلتها:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ابن كثري م
 فَتلقَّى آدُم من ربه كلماٍت 37: البقر  (121)َفَتَلقَّى آدَم من ربه كلماٌت  1
 تعملوِ ... 74: البقر  (122)وما اهلل بغافل عما يعملوِ  2

ِْ َيُكْن  3  13٩األنعام:  (123)َمْيَتٌة وِإ
ِْ َتُكْن َمْيَتٌة  ابن عامر: وِإ

ِْ َتُكْن َمْيتًة  شعبة: وِإ
ِْ َيُكْن َمْيتًة  الباقوِ: وِإ

 .... يشاُء 56يوسف:  (124)يتبّوأ منها حيُث نشاُء  4

5  
 (125)وال تد يف فريق

 وال تكن يف فريق
 127النحل: 
 70النمل: 

 وال تد يف َفْيق
 وال تكن يف َفْيق

 . . . َمَقاماا 73مريم:  (126)ّي الفريقني خري ُمَقامااأ  6
 واهلل بصري  ا تعملوِ 1٨احلجرات:  (127)واهلل بصري  ا يعملوِ  7
 هذا ما توعدوِ لكل أّواا 32 :  لكل أّواا (12٨)هذا ما ُيوَعُدوِ  ٨
 وما َأَلتناهم من عملهم 21: الطور من عملهم (12٩)وما َألرْتَنذهم  ٩

 35: الرمحن وُنحاٍس من ناٍر (130)واٌظُيرَسل عليكما شر  10

أبو عمرو: ُيرَسل عليكما 
 ُشواٌظ من ناٍر وُنحاٍس

الباقوِ: ُيرَسل عليكما 
 ُشواٌظ من ناٍر وُنحاٌس
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 . انفرادات البـّزّي: املبحث الثاني

 :  جاءت انفرادات البّزّي يف أربعة مستويات

 . الصوتّية نوعاا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع 

يستطيع القارئ الكريم أِ يتبّين نوع املقاطع الصوتية وعددها يف انفـرادات هـذا املسـتوى    
( مـن هـذا   7رابعًا( متـى طبَّـق مـا مّت إيضـاحه يف املقـاطع الصـوتية )ص        -ثالثًا  –ثانيًا  –)أواًل 

 البحث.  

 (131)الوقف بهاء الّسكأتر وتْركهاأواًل: 

الـالم   –َعْن  –مرْن  –الوقف على )ما( االستفهامية املسبوقة حبرف جّر )فري للبزِّيِّ يف 
 الباء( وجهاِ:   –

 بهاء السكأت عرَوفاا عن ألرف )ما( احملذوفة لدخول حرف اجلّر عليها.  األول: 

 برْتك هاء السكت موافقًة للرسم وباقي السبعة. اآلَخر: 

 ومن أمثلتها:  

 .43النازعات:  چی جئ حئ مئ چ   -

.5الطار :  چٿ ٿ ٿ ٹ چ   -

.1النبذ:  چٱ ٻ چ   -

.٩1البقر :  چڻ ڻ ڻ ۀچ   -

 .35النمل:  چيئ جب حبچ   -

 قال الشاطيب:  
 وفريَمْه َومرمَّْه قرْف َوَعمَّـْه لرَمـْه برَمـهْ   

 
 اَلواْدَفـْع ُمَجهِّـ  ، برُخلأٍف َعِن الَبّزّي 
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 إثبات الياء الزائد  وصال ووقفا: ثانيًا: 

 بات ياء زائد  وصال ووقفا يف سس كلمات، تفصيلها كما يلي:  انفرد البّزّي بإث

 .40إبراهيم:  چى ائ ائ چ : دعائي -1

 ورش وأبو عمرو: ُيثبتاِ الياء وصال، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
ــهر    ــِو َهْديرـ ــى ُحلأـ ــائي يف َجَنـ  َوُدَعـ

 
 .....................................

  . 
 .6القمر:  چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ چ : الداعي -2

 ورش وأبو عمرو: ُيثبتاِ الياء وصال، وحيذفانها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 قال الشاطيب:  
.....................................

  . 
ــالَ   ــاك َجناـــى َحـ ــْدُع الـــدَّاِع َهـ  وَيـ

 
 .٩الفجر:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ بالوادي:  -3

 ت الياء وصاًل، وله وقفا إثبات الياء وحذفها.  قنبل: أثب

ـا    قال الصفاقسي: وكال الوجهني صحيو عن قنبل نصا وأداءا حالة الوقف، بهما قـرأُت، وبهم
 . (132)آخُذ

 ورش: أثبت الياء وصال، وحذفها وقفا.  

 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  
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 قال الشاطيب:  
ــ   ــا َجَرياُن ــالوادي َدَن ــِر ب ــي الَفْج  ُهوفر

 
ــُبالَ   ــَق ُقْن ــالوْجَهنِي َواَف ــفر ب  ويف الوقأ

 .15الفجر:  چڱ ڱ ڱ چ : أكرم  -4 

 .16الفجر:  چہ ہ ہ چ : أهان   -5
 نافع: أثبت الياء وصاًل، وحذفها وقفا.  

 أبو عمرو: َحَذف الياء وقفا، وله وصال إثبات الياء وحذفها، واحلذف أشهر.  
 الباقوِ: حيذفوِ الياء وصال ووقفا.  

 الشاطيب:   قال
ــَدى   ــاَنِن ِإْك َهـ ــه َأهـ ــَرم  َمْعـ  وأكأـ

 
ــاِزنْي  ــْذُفهما لرلأمـ ــَداَل وَحـ ــدَّ َأْعـ  ُعـ

 َفْتُو ياء اإلفافة وجها وإسكانها وجها آخر )حال الوصل(.  ثالثًا:  

 .6الكافروِ:  چڦ ڦ چ : يف قوله
 بينما فتحها وصال نافع وهشام وحف ، وأسكنها الباقوِ.  

 قال الشاطيب:  
.....................................

  .. 
 ولي دين عن هـاٍد برُخلأـٍف َلـه احُلـالَ     

 االنفرادات التالية: رابعًا:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  البّزّي م

1  

 منه خلصوا جنّيا (133)فلّما استايسوا
وال تايسوا من روح اهلل إنه ال يايس 

 من روح اهلل إّلا القوم الكافروِ
 الرسل حتى إكا استايس

 أفلم يايس الذين آمنوا أِ لو

 ٨0: يوسف
 ٨7: يوسف
 110: يوسف
 31: الرعد

 ..فلما استْيَذسوا
 ..ال يْيذس ..الباقوِ: وال تْيذسوا

 حتى إكا استْيذس.
 ..أفلم يْيذس الذين

 ..هذا الوجه –أيضاا  –وللبزّي 
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 . املستوى الثاني: انفراداٌت يصاحبها حكم وويدّي

انفرادات يصاحبها ُحكٌم وويدّي َوفأق فوابط وتنبيهـات ككرُتهـا    يضّم هذا املستوى
 موفَّحة باألمثلة: 

 : (134)َتْشديُد التَّاء: أواًل

َتَفاَعَل( أفعااًل مستقبلًة؛ إْك حيُسُن معها تاء  –َشدَّد البّزّي الّتاء وْصاًل يف صيغيْت )َتَفعََّل 
، منها ثالثة عشـر موفعاا ُسبَقت حبرف مّد كّد ُأخرى مل ُترَسْم خطًّا يف واحٍد وثالثني موفعاا

 مدًّا الزماا، ورانية موافع ُسبَقت  تحرِّك، وعشر  موافع ُسبَقت بساكن صحيو.  

بينما قرأ باقي السبعة وْصاًل بتخفيف الّتاء يف هـذه املوافـع مجيعاـا، وال خـالف بـني      
 اجلميع يف االبتداء أنه بالتخفيف. 

 فهو:   أّما ما ُسبق حبرف مّد

 .267البقر :  چڻ ڻ ڻچ : ّتيّمموا -1

.103آل عمراِ:   چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ : ّتفّرقوا -2

.2املائد :   چۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ : ّتعاونوا -3

.20األنفال:  چگ گ گ گ ڳچ : ّتولوا -4

 .46: األنفال چٻ ٻ پ چ : ّتنازعوا -5

 .105 هود: چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ : ّتكلم -6

.٨احلجر:  چڑ ک ک ک کچ : ّتنّزُل -7

.33األحزاا:  چڃ چ چ چچ : ّترّبْجَن -8

.25الصافات:  چٱ ٻ ٻ ٻ چ : ّتناصروِ -9
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 .١١احلجرات: چ مئ ىئ يئچ : ّتنابزوا -01

.١2: احلجرات چڀ ٺ چ : ّتجّسسوا -00

 .٣٨القلم:  چىئ ی ی ی ی چ : ّتخريون -01

 .١٠: عبس چڃ ڃ ڃ چ : هَّىتََّل -01

ويف نظائره؛ ألّن الساكن األول  –أْي اجتماع الساكنني  –قال السمني احلليّب: وجاز ذلك هنا 
 . (١٣4)حرُف لني

وقال الصفاقسّي: وإمنا ثبت حرف املّد يف هذا وما شابهه مـن املـدامات وي ُيَـذ ف    

ى ألّن اإلداـام طـارع علـ   ؛  چڻ  ں  ںچ چې  ىچ كما ُحذف يف حنـو:  
 . (١٣5)حرف املّد، وأما إداام الالم يف اّلذين والّدار فأصل الزم، فَِذف حرف املّد ألجله

 وأّما ما ُسبق مبتَرّ ك فهو: 

.٩٧النساء:  چڇ ڇ ڍ ڍچ : ّتوفاهم -١

.١5٣األنعام: چ ڍ ڌ ڌ ڎچ : ّتَفّرق  -2

 .  45الشعراء:  – ١١٧األعراف:  (١٣6)چڍ ڍ ڌچ : ّتَلّقُف -4، ٣

 . 222 - 22١الشعراء:  چھ ھ ھ ھچ : ّتنّزل -5

.١٣احلجرات: چ چ چ ڇ ڇچ : ّتعارفوا -6

.٨امللك: چ ہ ہ ھ ھچ : ّتمّيز -٧

   .6٩طه: (١٣٧)چڃ ڃ چ چ چچ : ّتَلّقْف -٨

 فهو:  (١٣٨)وأّما ما ُسبق بساكن صَيح
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 52التوبة:  چڳ ڳ ڳ ڳچ: ّترّبصوِ -1

 .3هود:  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ : ّتوّلوا -2

 .57: هود چڇ ڍ ڍ ڌ چ : ّتوّلوا -3

 .15النور:  چں ڻ ڻ چ : ّتلّقونه -4

 .54النور:  چپ پ پ ڀ ڀ ڀ چ : ّتوّلوا -5

 .221الشعراء:  چہ ہ ہ ھ چ : ّتنّزُل -6

.52األحزاا:  چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ : ّتبّدل -7

 .٩املمتحنة:  چ  ڱ ڱ ڱ ں ںچ : ّتوّلوهم -٨

.14الليل:  چوئ وئ ۇئ چ : ّتلّظى -٩

 .4 – 3القدر:  چٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ : ّتنّزل -10

ۀ چ  .143عمراِ: آل  چٹ ٹ ٹچ ُيضاف إىل املوافع السابقة موفعاِ: 

فيهما، حيث ُنقرل عنه ختفيف التاء وتشديدها، ويف كال عن البّزّي  اخُتلرَف 65الواقعة:  چہ
الوجهني يصل ميم اجلمع، مع التخفيف حركتاِ، ومع التشديد ست حركات، والتخفيف عنه 

 أشهر وأظأهر. 

 قال الشاطيب:  
ــوا   ــدِّْد تيّمم ــزِّيِّ َش ــِل للب  ويف الَوْص

 
ــ    ــه ُمْجمر ــا عن ــوفَّى يف النَِّس ــاَء ت  اَلوت

ــوا    ــه ال َتَفرَُّقــ ٍِ لــ ــرا  ويف آِل عمــ
 

ــثِّ   ــرََّ  ُمــ ــا َفَتَفــ ــاِم فيهــ  اَلواالْنَعــ
ــاوُنوا    ــاُء يف ال َتَع ــودر الّت ــد العُق  وعن

 
ــثّ     ــُف ُمـ ــا يف تَلّقـ ــْروي ثالثاـ  اَلوَيـ
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ــُرو   ــٌع وتَناَصــ ــه َأرَبــ ــّزُل عنــ  َتَنــ
 

َِ َثق ـــ     ــْو ــى ِإْك َتلّقـ ــاراا تَلّظـ  اَلَِ نـ
ــوْ    ــْي َتَوّل ــع َحْرَف ــُم م ــاَتَكّل  ا برُهودرَه

 
ــَد    ِِ وَبْعـ ــا ــا واالمتحـ  اَلويف نوِرهـ

ــاَزُعوا   ــا ثــم فيهــا تَن  يف األنفــاِل أْيضا
 

ــدَّ   ِْ َتَب ــْع أ ــرَّْجَن يف األحــَزاا َم  اَلَتَب
ــْل َهــْل َتَربَُّصــو   ويف الّتوَبــةر الَغــرَّاءر ُق

 
 اَلوَجْمُع الّسـاكرنْين ُهَنـا اْنجـ   ، َِ َعْنه 

 ْرَف َتَخيَّـــروَتمّيــُز َيــْرِوي ُثــمَّ َحــ     
 

 اَلَِ َعْنــه َتَلهَّــى قْبَلــه اهلــاَء َوصَّــ     
ــارُفوا   ــاُء يف لرَتَعـ ــراتر التَّـ  ويف احلُجـ

 
ــَد َو  ــ   اَلوَبْع ــهر َج ــن َقْبل ِِ م ــا  اَلَحْرَف

ــو     ــَع َتَفكَُّه ــذري َم َِ الَّ ــْو ــُتْم َتمّن  وُكن
 

 اَلَفــافأَهْم ُمَحصِّــ، َِ َعْنــه َعَلــى َوْجَهــْيِن 
 : (140)مز  املفرد تسهيل اهلثانيًا:  

وجهـاِ   220البقر : چ ٹ ٹ ڤ ڤچ  يف قوله چ ڤچ  للبّزّي يف همز 
 .وصاًل ووقًفا

التسهيل، لدخول اهلمز  على حرف من حروف احللأق، وهو مقـدَّم يف األداء؛ ألنـه   أحدهما: 
 مذهب اجلمهور عنه، ومحز  يوافقه إكا وقف عليها.  

 . التحقيق على األصل، كباقي السبعةاآلخر: 

 قال الشاطيب:  
ــَذْعنتُكْم بـــاخُللأفر أْحمـــُد َســـهَّاَل  ...................................    َلـ

 املستوى الثالث: انفراداِ يصاحبهما حكٌم وويدّي وتغي ٌر يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا.  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  البّزّي م

 16: حممد (141)ماكا قال َأنرًفا  1
 –أيضاا–وللبّزي . ماكا قال آنرًفا

 .هذا الوجه

 27: النحل الذين كنتم تشاقوِ فيهم( 142)أين ُشَركاَي  2
 أين ُشَركائَي الذين. وللبّزّي 

 ..هذا الوجه -أيضاا –
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 : يرتتب على اختالف األداء القرآني هنا أمراِ

 . نوع املقاطع الصوتية -1
 ول يف الكلمة قصرياا مفتوحاا )َأ(.  ففي قراء  البّزّي )َأنرًفا( يكوِ املقطع األ -
 ويف قراء  باقي السبعة )آنًفا( يكوِ املقطع األول يف الكلمة متوسًطا مفتوحاا )َءا(.   -
 ويف قراء  البّزّي )شركاَي( تكوِ مقاطع الكلمة:   -

 .قصري مفتوح )َي(+ متوسط مفتوح )َكا( + َر(  –وصاًل، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 
 طويل مغلق )َكاْي(. + َر(  –اِ )ُش ووقًفا، قصرياِ مفتوح

 ويف قراء  باقي السبعة )ُشَرَكائرَي( تكوِ مقاطع الكلمة:  -
 َي(.   –قصرياِ مفتوحاِ )ءر + متوسط مفتوح )َكا( + َر(  –وصاًل، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 

 ئري(.  –متوسطاِ مفتوحاِ )َكا + َر(  –ووقًفا، قصرياِ مفتوحاِ )ُش 

 تمّثل يف:  وجود ُحكم وويدّي ي -2
 يف قراء  البّزّي )َأنرًفا(.  –وصاًل أو وقًفا  –القصر  -
يف قراء  باقي السبعة )آنًفا(، وال خيفى ما لورش مـن   -وصاًل أو وقًفا -املّد الطبيعي  -

 تثليث البدل.  
 يف قراء  البّزّي )ُشَرَكاَي(، واملّد العارض للسكوِ وقًفا.   –وصاًل  –املّد الطبيعّي  -
يف قراء  السبعة )ُشَركائري(، وال خيفى مـا لـورش مـن     –وصاًل أو وقًفا  –ل املّد املتص -

 تثليث البدل.  

املستوى الرابع: انفراٌد يصاحبه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية وُحكٌم وويدّي وتغي ر يف موفـع الوقـف   
 واالبتداء: 

 ڱک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : كّثله قوله تعاىل

 . (143)چڱ ڱ ں ں
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 فقالوا: كاف.   چڱچ علىالوقف  (144)ككر القراء حيث
 تفصيل كلد على النحو اآلتي: 

يف قراء  العاّمة عدا راويـْي ابـن كـثري بـالرفع والتنـوين       چڱچعلى جيوز الوقف 

خـرباا ملبتـدإ مضـمر، والتقـدير: هـذه، أو تلـد ظلمـات،         چڱچ باحتساا (145)فيهما

 .  چڳ  ڳ چاجلملة مبتدأ مؤخر، خربه املقدَّم شبه  چڱچ

 من طريقني:   چ ڱچعلى وكتنع الوقف 
عن ابن كثري برفع )سـحاُا( دوِ تنـوين، وتنـوين )ظلمـاٍت( بـاجلر       (146)يف قراء  الَبّزيأحدهما: 

 .  (147)باحتساا )ظلماٍت( مضاًفا إليه، وهي إّما إفافة بيانية أو من إفافة السبب إىل املسبَّب

بـالرفع، وتنـوين )ظلمـاٍت( بـاجلّر      چ ڱ چ يف قراء  ُقْنبـل عـن ابـن كـثري بتـوين     اآلخر: 
 . (14٨)باحتساا )ظلماٍت( بداًل من )ظلماٍت( الواقعة يف َصّدر اآلية

 ُحكم وويدي ، يتمّثل يف:  –على حنو ما سبق  –يتبع تغيَّر موفع الوقف واالبتداء 
 عند وصل )سحاا(  ا بعدها.   -يف قراء  ريري البّزّي –اإلخفاء املصحوا بغنة مفخمة  -
 قلقلة الباء يف )سحاا( عند الوقف عليها.   -

 كما يتبعه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا.  
 ففي قراء  البّزّي: وصاًل فقط، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة: 

 قصري مفتوح )َس(، متوسط مفتوح )َحا(، قصري مفتوح )ُا(. 
 : ويف قراء  باقي السبعة: وصاًل، تكوِ مقاطع الكلمة ثالثة

 قصري مفتوح )َس(، متوسط مفتوح )َحا(، متوسط مغلق )ُبْن(. 

 ووقًفا، تكوِ الكلمة مقطعني: قصري مفتوح )َس(، طويل مغلق )َحاْا(. 
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 .  انفرادات ُقْنُبــل: املبحث الثالث

 جاءت انفرادات ُقنبل يف ثالثة مستويات: 

 ة نوعاا وعدداااملستوى األول: انفراداٌت يصاحبها تغي ر يف املقاطع الصوتّي

يستطيع القارئ الكريم أِ يتبّين نوع املقاطع الصوتية وعددها يف انفـرادات هـذا املسـتوى    
 ( من هذا البحث.  7ثالثًا( متى طبَّق ما مّت إيضاحه يف املقاطع الصوتية )ص  –ثانيًا  –)أواًل 

 -10٩ء النسا -66آل عمراِ  چڱ چ لفظ يف  (14٩)َحْذُف األلف وحتقيق اهلمز : أواًل
 وباقي السبعة يف هذه اللفظة على النحو اآلتي:  3٨حممد 

ورش: َحَذَف األلف بعد اهلاء، وله يف اهلمز  وجهاِ: التسهيل واإلبدال، ومـع اإلبـدال مـدٌّ    
 مشَبع اللتقاء الساكنني. 

 قالوِ وأبو عمرو: أثبتا األلف بعد اهلاء، وسهَّال اهلمز .  

 اء، وحقّقوا اهلمز .  الباقوِ: أثبتوا األلف بعد اهل

 قال الشاطيب:  
 َواَل َألرــٌف يف هــا هــذنُتْم زكــا َجنــا

 
 اَلوَكْم ُمْبدرٍل َج، وَسهِّْل َأَخا َحْمٍد 

 إثبات الياء الزائد  وصال ووقفا: : ثانيًا 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ  انفرد قنبل بإثبات ياء زائد  وصال ووقفا يف قوله تعاىل

عل املعتل جمرى الصحيو ببقاء حرف إجراءا للف ٩0: يوسف چں ں ڻ ڻ ڻ 
، قال أبو عمرو: وإثبات الياء مع حرف (150)العلة واالكتفاء بالسكوِ املقّدر عليه مع اجلازم

 اجلزم يف كلد وحنوه لغٌة، وأنشد: 
 أمل يذتيــــــد واألنبــــــاُء تنمــــــي

 
  ــــا القــــت َلبــــوِ بــــ  زيــــاد 
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 بينما قرأ الباقوِ حبذف الياء يف احلالني.  

 :  قال الشاطيب
ــا  ... ............ ــي َزَكـ ــْن يّتقـ  وَمـ
 

ــالَ    ــحيِو ُمَعلَّ ــى كالصَّ ــَف َواَف  بُيوُس
 االنفرادات اآلتية: ثالثًا:  

 باقي السبعة اسم السور  قراء  ُقنبل م

1  
 بنبٍإ يقني (151)وجئتد من َسَبذأ

 ...لقد كاِ لَسبذأ يف
 23: النمل
 15: سبذ

 .وجئتد من َسَبَذ: أبو عمرو والبزي
 ..ن َسَبٍإوجئتد م: الباقوِ

 ..لقد كاِ لسبَذ يف: أبو عمرو والبزي
 ..لقد كاِ لَسَبٍإ يف: الباقوِ

2  
 (152)وكشفت عن سذأقيها

 فطفق مسحاا بالس ْؤ  واألعنا 
 ُسُؤوقه/ فاستوى على ُسْؤقه

 44: النمل
 33: ص

 2٩: الفتو

 وكشفت عن ساقيها
 ولقنبل بالس ُؤو ، فطفق مسحاا بالس و 

 .فاستوى على سوقه

 17: لقماِ أقِم الصال  (153)يا ُبَنْي  3
 .يا ُبَنيَّ أقم الصال : البّزّي وحف 

 .يا ُبَنيِّ أقم الصال : الباقوِ
 وهو الوجه الثاني لقنبل. أِ َرآه استغنى 7: العلق (154)أِ َرَأه استغنى  4

 موفـع الوقـف   املستوى الثاني: انفراٌد يصاحبه تغي ٌر يف املقاطع الصوتية وُحكٌم وويدّي وتغي ر يف
 . واالبتداء

 ڱک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ : كّثله قوله تعاىل

 .٤٠النور:  (155)چڱ ڱ ں ں 

 . املستوى الثالث: انفراداٌت ال يصاحبها شيٌء مما تقدَّم
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ال َأثر النفراداتر هذا املستوى يف األداء القرآنّي رريـم مـا فيهـا مـن تغي ـر صـوتّي أو       
ِّ هذ ه االنفرادات تشري إىل اختالف اللهجات، أو ترادف الكلمـات، أو  تبديل صوتّي، ريري أ

 تغّير التوجيه الداللي، أو اختالف الصيغة الصرفية، وهذه أمثلتها:  
  .(156)إبدال همز  االستفهام واوا حال الوصل: أواًل

 ينفرد قنبل بإبدال همز  االستفهام واواا حال الوصل يف موفعني:  

ِّ فيهـا ثـال  همـزات:     ١٢٣األعـراف:   چڀ ڀڀ ڀ چ: قوله تعـاىل األول:  إْك إ
األوىل لالستفهام، والثانية همز  أفعل، والثالثة فاء الكلمة )َأمرَن(، وهذه األخري  أبدهلا القرَّاء 

 ، أما األوىل والثانية فهم على النحو اآلتي:  (157)السبعة ألًفا
انية دوِ إدخال بينهما، حـال الوصـل   ُقْنُبل: ُيبدل األوىل واواا ألجل الضمة قبلها، ويسهِّل الث

 وإكا ابتدأ حقق األوىل وَسّهل الثانية دوِ إدخال.  
 حف : ُيسقرط همز  االستفهام وحيقق الثانية. 

 نافع والبّزّي وأبو عمرو وابن عامر: حيققوِ اهلمز  األوىل ويسهِّلوِ الثانية.  
 شعبة ومحز  والكسائي: حيققوِ اهلمزتني.  

ِّ فيها همزتني: األوىل ، ١٦ - ١٥امللد:  چڦ ڄ ڄ ڄ چ : ىلقوله تعاالثاني:  إْك إ
 لالستفهام، والثانية فاء الكلمة )َأمرن(، والقّراء فيها على النحو اآلتي: 

ُقنبل: ُيبدرل األوىل واواا ألجل الضمة قبلها وُيسّهل الثانية دوِ إدخال بينهما، حـال الوصـل،   
 ة دوِ إدخال.  وإكا ابتدأ حّقق األوىل وسّهل الثاني

 ورش والبّزّي: حيققاِ األوىل ويسّهالِ الثانية دوِ إدخال )وصاًل أو ابتداءا(

 ورش: حتقيق األوىل وإبدال الثانية ألًفا. دوِ إدخال )وصاًل أو ابتداءا(.  

قالوِ وأبو عمرو وهشام: حتقيق األوىل وتسهيل الثانية مع إدخـال ألـف بينهمـا )وصـاًل أو     
 ابتداءا(.  
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 حتقيق اهلمزتني مع إدخال ألف بينهما )وصاًل أو ابتداءا(.   هشام:

 الباقوِ: حيققوِ اهلمزتني دوِ إدخال ألف بينهما )وصاًل أو ابتداءا(.  

 قال الشاطيب:  
ــا    ــَعرا بره ــَرافر والش  ــَه ويف اأَلْع  َوَط

 
 ءآمنـــــُتْم لرُكـــــلِّ ثالثـــــًا َأْبـــــدراَل 

ٍِ ُصـــحبٌة، ولرُقْنبرـــلٍ      وَحّقـــَق ثـــا
 

ــقاطر  ــبِّاَلبإســـ ــه ُتُقـــ  هر اأُلوىل بطـــ
 ويف كل هـــا َحفأـــٌ ، وَأْبـــَدل ُقْنُبـــٌل 

 
 ُموصرـالَ  يف األعرافر منها الـواَو وامُللأـدر   

 االنفرادات التالية: ثانيًا:  
 باقي السبعة اسم السور  قراء  ُقنبل م

1  
. املستقيم (15٨)اهدنا السِّراط

 الذين( 15٩)سراط

 7، 6: الفاحتة
معّرًفا  وحيث وقع منّكراا أو

 .باإلفافة أو حمّلى بذل

. اهدنا الصـراط املستقيم
 (160)صراط الذين

 (161)هو الذي جعل الشمس فرئاءا  2
 4٨ :األنبياء – 5: يونس

 71 :القص 
هو الذي جعل الشمس 

 فرَياءا
 ...ليذيقهم بعض الذي 41 :الروم بعض الذي عملوا (162)لنذيقهم  3
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 اخلــامتة

تتم الصاحلات، وأرجو أِ يكـوِ هـذا البحـث منهـا.      احلمد؛ فبنعمته -وحده  -هلل 
 والصال  والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.  

 أهم نتائج هذا البحث:   -يف رأيي  -هذه فوبعُد: 
   :اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة منه، وهي 

باإلفافة إىل من يـتعلم القـرآِ ولـو     املتخصصوِ يف علم القراءات )أساتذً  وطالباا( -
 برواية أو بروايتني، خاصاة طالبنا يف معهد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.  

 املتخصصوِ يف اللغة العربية، خاصًة النحو والصرف.   -
 املتخصصوِ يف علم التفسري؛ إك ال ختلو أمَّهات ُكُتب التفسري من القراءات القرآنية.   -
إثـراءا   –يف الكلمـات الفرشـية خاصـة     –قد حيتاج اخلطيب إىل القراءات اخلطباء؛ إك  -

 ملادته اليت يقدمها ملستمعيه. 
ليسـتويف   –يف الكلمـات الفرشـية خاصـة     –الفقهاء؛ إك قد حيتاج الفقيه إىل القراءات  -

 األحكام الفقهية. 
      ّأو التغي ـر   ال ختلو انفرادات قارئ أو راٍو من فـرو  صـوتية تتمثـل يف التبـديل الصـوتي

 الصوتّي، وقد بيَّنت يف مقدمة هذا البحث املراد بكل منهما، موفَّحاا باألمثلة.  
   :الفرو  الصوتية املشار إليها قد يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآني وصاًل وقًفا، يتمّثل يف 

 .  إخل.. بعض أحكام التجويد، مثل: متكني املّد وصلة هاء الكناية واإلدريام واإلظهار. -

ی ی ی جئ چ : تغّير املقاطع الصوتية نوعاا وعدداا، وصاًل ووقًفا كمـا يف قولـه تعـاىل    -

حيث قرأ ابن كثري )َيَخْف( فتصري الكلمة مقطعني: قصـري مفتـوح   . ١١٢طه:  چحئ
 متوسط مغلق )َخْف(، بينما قرأها باقي السبعة )َيَخاُف( فتصري املقاطع:  + )َيـ( 

 قصري مفتوح )ُف(. + سط مفتوح )َخا( متو+ وصاًل، قصري مفتوح )َي( 
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 طويل مغلق )َخاْف(. + ووقًفا، قصري مفتوح )َي( 

ک ک ک ک گ گ گ چ : تغّير موفع الوقف واالبتداء، كما يف قوله تعاىل -

. حيث كتنع ٤٠: النور چڱ ڱ ں ں  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
لماٍت( الوقف على )سحاا( يف قراء  البّزّي برفع )سحاُا( دوِ تنوين، وتنوين )ُظ

باجلّر، كما كتنع الوقف يف قراء  ُقْنُبل بتنوين )سحاٌا( بالرفع، وتنوين )ُظلماٍت( 
 باجلّر، بداًل من )ُظلماٍت( الواقعة يف َصْدر اآلية. 

بينما جيوز الوقف على )سحاا( يف قراء  باقي السبعة بالرفع والتنـوين يف )سـحاٌا   
 ضمر.  ُظلماٌت( باحتساا )ُظلماٌت( خرباا ملبتدأ م

      ِّ الفرو  الصوتية املشار إليها قد ال يكوِ هلا أثٌر يف األداء القرآنـي وصـاًل وقًفـا، ريـري أ
 هذه االنفرادات تشري إىل: 

شرـواظ( )ينظـر    –ألرْتنـاهم   –َهْيـُت   –اختالف اللهجات، كما يف الكلمات )َجْبريل   -
 اختالف القراء فيها داخل البحث(. 

. حيـُث  ٦٠الواقعـة:   چڇ ڇ ڇ ڇچ : تعـاىل  ترادف الكلمات، كما يف قوله  -
قرأ ابن كثري )َقَدْرنا( بتخفيف الدال، بينما قرأها باقي السبعة )قدَّرنا( بتشديد الـدال،  

 وهما لغتاِ  عناى واحد يف التقدير الذي هو القضاء.  

ڇ ڇ ڇ ڇ چ : دالالت معنوية ُيْسِهم السـيا  يف إيضـاحها، كمـا يف قولـه تعـاىل      -

. حيث قرأ ابـن كـثري )آيـة( بـاإلفراد؛ إشـارً  إىل      ٧ يوسف: چڍ ڍ ڌ
 عرَظمرها، بينما قرأ باقي السبعة )آيات( باجلمع؛ داللة على تعّدد املواقف والعرَبر.  

 چڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ : فوابط صرفية ُيَبيُِّنهـا التحليـل، كمـا يف قولـه تعـاىل      -

قـراء  . )ينظر اختالف ال١٣لقماِ: چ ڤ ڤ ڦ ڦچ : . وقوله تعاىل٧٧الكهف: 
 (. 52، 44 هامشفيهما وحتليلهما 
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. ٣٧البقـر :  چی ی جئ حئ مئ چ : تغّير التوجيه اإلعرابي، كما يف قولـه تعـاىل   -
حيث قرأ ابن كثري )آدَم(، مفعواًل به مقدماا، و )كلماٌت( فاعاًل مؤخراا، بينما قرأ باقي 

ُه قبـل منصـوبره،   السبعة )آدُم( فاعاًل، و )كلماٍت( مفعواًل به، إْك ولـَي الفعـَل مرفوُعـ   
 موافقًة لألصل.  

  التبديل الصوتي( اجتهـاٌد مـ ، فـإِ أُك أصـبت      –استخدام مصطلحْي )التغي ر الصوتي
وتيسريه، وهو رجائي يف كل حلظة، وإِ تكن األخـرى فحسـيب    –تعاىل  –فهو توفيق اهلل 

 أني اجتهدت الصاا النية والعمل.  
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 اهلوامـش والتعليقـات:

 -باركهـا اهلل  –ُقبرلت للنشر يف جملة تبياِ للدراسـات القرآنيـة   « انفرادات اإلمام نافع وراوييه»( احللقة األوىل بعنواِ: 1)
 م. 2017يف منتصف  –بإكِ اهلل  –، وسيتّم إخراُجه 2٨يف عددها رقم 

هــ، ولقـي بهـا مـن     45( اإلمام ابن كثري هو أبو معبد عبد اهلل بن كثري املكّي، َمْوىل عمرو بن علقمة، ُولرَد  كـة عـام   2)
الصحابة عبد اهلل بن الزبري وأبا أيوا األنصاري وأنس بن مالـد وريريهـم، فهـو مـن التـابعني، أصـله مـن أبنـاء         

سائب املخزومي الصحابي، وعلى ُأبّي وعلى جماهد بن جـبري، وعلـى دربـاس مـوىل     فارس، قرأ على عبد اهلل بن ال
 هـ أيام هشام بن عبد امللد بن مرواِ. 120ابن عباس، أمَّ الناس  كة، ومات بها سنة 

راويه األّول البّزي، وهو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن نافع بن أبي بـّز ، ُولرـد  كـة عـام      -
هـ، أخذ القراء  عن إمساعيل الُقسط وشربل بن عّباد عن ابن كثري، أّكِ يف املسـجد احلـرام أربعـني عاماـا،     170

 هـ. 255هـ أو 250توّفي سنة 
ـ أخـذ القـراء  عـن    1٩5راويه الثاني قُنْبل، وهو أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد، وُلردَ  كة عام  - ه

 هـ.  2٩1 ، تويف سنةمكة، انتهى إليه اإلقراء يف ومعروف عن ابن كثريإمساعيل عن شبل أبي اإلخريط عن  أمحد القواس عن
ــُه       ومكـــــــُة عبـــــــُد اهلل فيهـــــــا ُمَقاُمـــــ

  
هــــو ابـــــُن كــــثرٍي كـــــاثُر القــــْوِم ُمْعـــــَتالَ    

ــزِّيْ          ــُد البــــ ــدٌ  َرَوى أمحــــ ــه وحممــــ لــــ
  

ــُبالَ   علــــــى َســــــنٍد وْهــــــو امللقَّــــــُب ُقْنــــ
 – 17الـوايف   –بعـدها    وما  3٩ما انفرد به كل من القراء السبعة  -120/ 1النشر  – 126املفردات السبع  ينظر:   

 . 220صفحات يف علوم القراءات  – 2٩تقريب املعاني 
 . 322/ 1( القاموس احمليط 3)

 . 37٩/ 4( معجم منت اللغة 4)

 . 331/ 3( لساِ العرا 5)
صـفحات يف علـوم   – 472/ 1معجـم ألفـاظ القـرآِ     – 265/ 11لساِ العرا  – 1٩7/ 3( ينظر: معاني القرآِ 6)

 . 12املبتكر املفيد يف علم التجويد  – 152القراءات 
 . 20٩/ 1( النشر يف القراءات العشر 7)

 . 123( علم اللغة ٨)

.٧٠النمل:  چھ ھ ے ےچ ـ  ١٢٧النحل:  چېئ ىئ ىئ ىئ چ : ( يف قوله٩)

.٣الشورى:  چڀ ٻ پ پ پ پ ڀ چ : ( يف قوله10)
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.٣٧البقر :  چی چ : ( يف قوله11)

.٩٥الكهف:  چېئ ىئ ىئ ىئ ی ی چ : ( يف قوله12)

 . ٦٠الواقعة:  چڇ ڇ ڇ ڇ چ : ( يف قوله13)

. 52ـ الروم:  ٨٠النمل:  چڤ ڦ ڦ ڦ چ : ( يف قوله14)

 . ٥٦يوسف: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ : ( يف قوله15)
 تالف القّراء وانفراداتهم يف اجلانب الفقهّي والعقدّي.  ( رّكزت هذه الدراسة على بياِ أثر اخ16)

 ( إليد هذا اجلدول لبياِ املراد من الرموز الوارد  يف منت الشاطبية.  17)

 الرمز احلريف الرمز الكلمي
 ما دل على أكثر من قارئ الثاني: ما دل على أكثر من فرد األول: ما دل على فرد قارئ أو راو

 أبج

 نافع أ

 ثخذ

  
 كوفني: لل

 عاصم ومحز  والكسائي
 صحبة

شعبة ومحز  
 والكسائي

 صحاا لألئمة الستة ما عدا نافعًا خ قالوِ ا
حف  ومحز  

 والكسائي

 نافع وابن عامر عم ابن عامر، والكوفييوِ ك ورش ج

 دهز

 ابن كثري د

 ظعش

 مسا ابن كثري والكوفيوِ ظ
 نافع وابن كثري 

 وأبو عمرو

 ابن كثري وأبو عمرو حق عمرو والكوفيوِأبو  غ البزي هـ

 نفر محز  والكسائي ش قنبل ز
ابن كثري وأبو عمر 

 وابن عامر

 حطى

 نافع وابن كثري حرْرمرّي    أبو عمرو ح

 نافع والكوفيني حصن    الدوري ط

      السوسي ى

      ابن عامر ك كلم
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      هشام ل

      ابن ككواِ م

 نصع
      عاصم ِ

      شعبة ص

      حف  ع

 فضق
      محز  ف

      خلف ض

      خالد  

 رست
      الكسائي ر

      الليث س

      حف  الدوري ت
 

 . 1٨٨( يف الدرس الصوتي 1٨)

 . 176( أصوات اللغة العربية 1٩)

 . 106( علم اللغة العام 20)

 . ٩6( األصوات اللغوية 21)

 . 133التشكيل الصوتي يف اللغة العربية  – 1٩7، 1٩6 ( يف الدرس الصوتي22)

املـدخل إىل علـم اللغـة     – 30٨دراسـة الصـوت اللغـوي     – 47مدخل إىل علـم اللغـة    – ٩7( األصوات اللغوية 23)
 . 102ومناهج البحث 

 . 43ظواهر قرآنية  – 47( مدخل إىل علم اللغة 24)

 . ٩6( األصوات اللغوية 25)

 . 357( رييث النفع 26)

 . 64اإلسترب   – 275النفحات اإلهلية  – 146( سراج القارئ 27)

تقريـب   – 302النفحات اإلهلية  - 105البدور الزاهر   – 217الوايف  – 14٨رييث النفع  – 116( سراج القارئ 2٨)
 . 71انفرادات اإلمام نافع  -324املعاني 

 ( محز  إكا وقف وافق ابن كثري، فتكوِ مقاطع الكلمة مثله. 2٩)
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( َوجررِبيــــَل فــــْتُو اجلــــيِم والــــرَّا وَبْعــــدها30)
  

 

ــَزً   ــى همــــ ــوَرً  َوَعــــ ــْحَبٌة ِواَل مكســــ ُصــــ
ــعَبةٌ               ــذرُف ُشــ ــاَء حيــ ــى واليــ ــُث أَتــ حبيــ

  
ومّكــــــي ُهْم يف اجلرــــــيِم بــــــالفْتِو ُوك ــــــالَ    

   

(31)................................................
 

ـــرُ    ــائرْن َكْســـ ــدِّ كـــ ــْع َمـــ ــه َدال وَمـــ همزترـــ
وال يــــــاَء مكســــــوراا وقاَتــــــل بعــــــَدُه         

  
ُيَمـــــد  وفـــــْتُو الضـــــمِّ والكْســــــِر ُكو ِوالَ    

   

 . ٨الطال   – 13حممد  – 60العنكبوت  – 4٨، 45احلج  – 105( يوسف 32)

ملصـحف الشــريف   كائْن: األلفاظ الثالثة  عنى واحد، وإمنا اختَلف رمسها فقط، ومل ُترَسـم يف ا  –كذّيْن  –]كذّي  
إال بالنوِ، وهي  عنى كم اخلربية، تدّل على التكـثري، وتوافقهـا يف اإلبهـام واالفتقـار إىل التمييـز، والبنـاء علـى        

 . 453، 452، الشوارد النحوية: 506/ 1السكوِ، ولزوم أِ تكوِ يف صدر الكالم[. ينظر: حاشية الدسوقي 

ة، قال السمني بعَد أِ كَكَر اختالف النحا  يف تركيبها وأصـلها  واخُتلرف يف كْوِ هذه اللفظة بسيطة أم مركب
ِّ  »ووزنها:  ِّ آخرها نوِ هي من نفس الكلمة ال تنـويٌن؛ أل ِّ )كذّيْن( كلمة بسيطة ريري مركبة، وأ واختار الشيخ أ

هـذه   هذه الدعاوى املتقدمة ال يقوم عليها دليل، والشيخ َسـَلد يف كلـد الطريـق األسـهل، والنحويـوِ ككـروا      
 (. 227/ 2)الدر املصوِ «. األشياء حمافظة على أصوهلم

والبصرّي يقف عليها بالياء؛ تنبيهاا على األصل؛ ألنها مركبة من كاف التشبيه وأيٍّ املنّونة، وُحذرَف التنـوين  
 للوقف، وباقي السبعة يقفوِ بالنوِ اتباعاا للرسم، وإشار  إىل أنها كلمة برأسها، كما سبق بيانه.  

 زائد .   –حينئٍذ  –كا وقف عليها محز  فله حتقيق اهلمز  وتسهيلها؛ لكونها مركبة، والكاف وإ

 –وأرى احتساا )كذيِّْن( بسيطة، ملا سبق كركُره، وألِ السيا  يدل على التكثري ال التشبيه، ويكـوِ حلمـز    
 – 1٨3رييـث النفـع    – 130 سراج القارئ -145تسهيل اهلمز  فقط. )ينظر: املفردات السبع  –إكا وقف عليها 

 (. 253النفحات اإلهلية  – 172/ 1البدور الزاهر   -1٨1الوايف 
 

ــذي .......................................(33) وال
  

ــزَّالَ    ِْ ينــــ ــى أ ــّي علــــ ــام للمكــــ يف األْنعــــ
  

 

 
 

 

(34)............................................... 
 

ــَثقَّالَ     ــرِّك ُمـــ ــاِ َحـــ ــع الفرقـــ ــْيقا مـــ وَفـــ
ــ           ـــٍر سرـ ــا  بكْسـ ــا ُهَنـ ــّي، وَرا َحِرجاـ َوى املّكـ

  
ــالَ   ــَفا وتوسَّـــ ــٌف َصـــ ـــِرها ألرـــ ــى كْســـ علـــ

ــد ه            ــاكٌن ُدم، ومـــ ــفٌّ ســـ ــَعُد خرـــ وَيْصـــ
  

ــني َداَوَم َصـــــْنَدال     ــّف العـــ ــحيو. وخرـــ صـــ
   

ــَدا  ...........(35) ــّريَو وحَّــــــــــ والــــــــــ
  

ــالَ    ـــريعةر َوصَّـــ ــا والشـــ ــفر َمْعهـــ ويف الكْهـــ
  

ويف الفرقـــــــــــاِ زاكيــــــــــــهر َهلَّـــــــــــاَل  ...............................................       
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ـــراا ............ وُنْشــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــلِّ ُكل ـــــــالَ     ُِ الضَّـــــــمِّ يف الُكـــــ ــُكو ُســـــ
ــمٌ     ــاٍف، وعاصرــ ــمِّ شــ ــْتُو الضَّــ ِِ َفــ ــو ويف الن ــ

  
ــُه   ــاء َرَوى ُنوَنـــــ ــٌة بالبـــــ ــَفاَلاُنقأَطـــــ ْســـــ

   

ــا    36) ــىا وه ــل  حرم ــفر ظر ــف  الكْه ــذلأِن خر ( وتْس
  

 

ــنُ   ــا رُيْصـــ ــه َدالَ  ُهَنـــ ــا ُنوَنـــ ــَتْو ُهَنـــ ُه، وافـــ
   

(37)...............................................
. 

 
 

َوُوحِّــــــــَد للمّكــــــــّي آيــــــــاٌت الــــــــِواَل 
   

(3٨)...............................................
...... 

ــّوالَ    ــٍن تطـــ ــاء حرْصـــ ــْب يـــ ــْع ونلَعـــ ونرَتـــ
ــني كو حر               ـــسِر يف العـ ُِ الكـ ــكو ــْع سـ ــىويرَتـ ماـ

  
 .....................................................

. 

 

تنبيه: ككر ابن القاصو لقنبل وجها آخر، وهو إثبات الياء بعد عني )نرتع( يف احلالني، بينما أشار الصفاقســي إىل  
 . 255رييث النفع  – 255أِ ابن جماهد مل يرِو إال احلذف كالبزي. ينظر: سراج القارئ 

بكْســــٍر َأْصـــُل ُكفأـــٍؤ، وهمـــُزهُ    ( وَهْيـــَت3٩)
  

 
 

ــُه َدالَ      ــَوا ُخلأُفـــ ــا لرـــ ــم  الّتـــ ٌِ، وَفـــ ــا لرَســـ
   

َوُرْد ...........................................(40)
  

 
 
 

ــاَل  ــالوا أئرّنـــــــد َدريأَفـــــ باالْخبـــــــاِر يف قـــــ
   

ــا 41) ــا ُســـــك َرْت َدَنـــ ــٌف ِإْك منـــ ( َوُراَّ خفيـــ
  

 
 

 ................................................... 
 

ـــُرو  42) ُِ ُتَبشِّــــ ــو ــّي نــــ ــَل للمك ــــ ( وُثق ــــ
  

 
 

ــْذُف َأوَّاَل  َِ، واكسرــــــْرُه حرْرمريَّـــــا، ومـــــا احلـــ
   

ــد خر 43) ــالفْتِو والتحريــ ــ( وبــ ــوٌَّاطأــ ًذ ُمَصــ
  

 
 

وحرَّكـــــــُه املّكــــــــّي وَمــــــــدَّ وَجّمــــــــالَ  
   

(44)...............................................
. 

 
 
 

ــ  ــالَ َتخرــ ــاَء ُدْم ُحــ ـــر اخلــ ــْف واكسرــ ْذت َفَخف ــ
ُيلحظ: يبدو املستوى الصوتي يف إظهار ابن كثري وحف  الّذال الساكنة بعدها تاُء خطاا، بينما   

 أدرَيمها الباقوِ. 
باقوِ: اّتــخَذ  ويتضو املستوى البنيوي يف قراء  املكّي والبصرّي: َتخرَذ، ثالثيا جمّرداا، من باا: َفِهَم َيفأَهم، بينما قرأ ال

 بوزِ: افتعل )ثالثيا مزيداا باأللف والتاء(.  

 «.  والفعل هنا على القراءتني متعدٍّ لواحد؛ ألنه  عنى الَكْسب»قال السمني احلليب: 

 . 465، وينظر: النفحات اإلهلية 476/ 4ينظر: الدر املصوِ 
ــفْ   45) ــال خَيـ ــِزْم فـ ــّي واْجـ ـــِر للمّكـ ( وبالَقْصـ

  

 
 
 

  .................................................... 
 

ــْل .........................................(46) وُق
  

 

َأَوَلــــــــــْم اَل َواَو َداِريــــــــــه َوصَّــــــــــالَ   
   

ــا  47) ــاَل َداِرياـــ ــْد ويف َســـ ــاترِهم َوحِّـــ ( َأَماَنـــ
  

 
 
 

 .....................................................
.  
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ــٌة ......................................(4٨) َوَرأأَفــ
  

 
 

...................................ملّكـــْيُيَحرُِّكـــُه ا 
   

ــا 4٩) ــًة رفاـــ ــمَُّه ُحجَّـــ ـــْر َفـــ ( َوُدرِّيٌّ اكأسرـــ
  

 
 

ــالَ    ــْحَبُتُه َحـــــ ــِز ُصـــــ ــدِّهر واهلْمـــــ ويف َمـــــ
وُيوَقـــــُد الــــــ .............................          

  
ــالَ     ــقٌّ َتَفعَّـــ ــْرعاا وَحـــ ــْف َشـــ ــُث صرـــ ُمَؤنَّـــ

   

وُقــْل .........................................(50)
  

 

ــ   اَلَقـــــاَل موَســـــى واْحـــــذرفر الـــــَواَو ُدْخُلـــ
   

ــا  ....................................(51) ــْتُو ي َوَف
  

 

ُبَنـــــيَّ هنـــــا َنـــــٌ ، ويف الُكـــــلِّ ُعـــــوِّالَ     
ــدُ           ــه أمحـــــ ٍِ ُيواليـــــ ــا ــَر ُلقمـــــ وآخرـــــ

  
ــْيُخُه اال  ــّكَنُه َزاٍك، وَشــــــــــــ وَّاَلوَســــــــــــ

   

يف كونها يـاء أصـلية   ( أصلها: ُبَنْييري، بثال  ياءات: األوىَل للتصغري، والثانية الم كلمة )ابن( اليت اختَلف أهل اللغة 52)
 أو مبدلة من واو، والثالثة ياء املتكلم.  

َحْسـَرَتى. ثم حـذف   –من قرأ )ُبَنيَّ( أدرَيَم ياء التصغري يف الم الكلمة، وَقَلب ياء املتكلم ألًفا، كما يف حنو: أَسَفى  
 األلف ختفيفا اجتزاء عنها بالفتحة.  

 الكلمة، وَحَذف ياء املتكلم لتوالي األمثال، وبقيت الكسر  دلياًل عليها.  ومن قرأ )ُبَنىِّ( أدرَيم ياء التصغري يف الم  

 ويف كلتا القراءتني السابقتني مراعا  لألصل، أصل كلمة )ابن(.   

 ومن قرأ )ُبَنْي( راعى اللفظ وتناسى احلْذَف )الم الكلمة( املختَلف يف كونها ياءا أو واواا.   

حذفها يف النداء، ثم اسُتثقل الياء املشّدد  املكسـور  فحـذفت الم الكلمـة،    وقيل: ُحذفت ياء اإلفافة على أصل  
 وبقيت ياء التصغري ساكنة.  

ويف القراءات الثال  ُحذفت ألف الوصل؛ ألنها كانت جملوبة لُنطق السـاكن بعـدها )البـاء(، فلمـا ُفـمَّ ألجـل        
 التصغري ُحذفت لعدم احلاجة إليها.  

ما انفـرد بـه    – 4٨4تقريب املعاني  – 157العرف  اشذ –422النفحات اإلهلية  – 101/ 4ينظر: الدر املصوِ  
 . 2٨3انفرادات القراء السبعة  – 23٩، 224تناسي احملذوف  – 52كل من القراء السبعة 

(53)..............................................
. 

 
 

ــالَ  ...  ــُل ُدْخُلــــــ ــَدنا قبــــــ ــْد عْبــــــ َوحِّــــــ
   

(54)..............................................
.. 

 
 

ــالَ   ــَز وَأْحفرـــــ ــّي ِزدر اهَلْمـــــ ــاَءَ  للمّكـــــ مَنـــــ
ــيَزى           ــُز فرــــــــ ..............وُيْهمرــــــــ

   
 ......................................................

..  

ــا 55) ــٍر َدَنــــــــــ  ..............( َوُنكأــــــــــ
  

 

 ........................................................
  

 ..........( َوخرــــــــــف  َقـــــــــــَدْرنا َدارَ 56)
  

 

 ......................................................
..  
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ــالَ  57) ــلِّ ُثق ـــــــ ــْيُن يف الُكـــــــ ( والعـــــــ
  

 

ــا َدار   .......................َكَمـــــــــــــــــــــــ
           ............................................. 

 
ِِ مرــــــــن َبْعــــــــُد ُدْم  صرــــــــاَل والصــــــــادا

   

ِِ َدوَُّنـــوا    َء( َوَهـــا5٨) َأبرـــي َلَهـــٍب باالْســـَكا
  

 

 ......................................................
..  

(5٩  )............................................ 
  

َّ َعالرمــــــــــُه َداَل  َوَتْخفيــــــــــُف قــــــــــاُلوا ِإ
 .وهذْين يف هـذاِ َحـجَّ، وثرقأُلـهُ   .............          

  
 .....................................َدَنا........... 

َّ( من الثقيلة وأهملْت، وصـار بعـدها مبتـدأ     ِِ لساحراِ، ويف هذه القراء  وقراء  ابن كثري ُخف َفْت )ِإ ِْ هذا قرأ حف : ِإ
ِْ املخففة من الثقيلة والنافية.  وخرب، وجيء يف اخلرب بالالم فارقًة بني ِإ

ِِ إال ساحراِ.وقيل: إِ   نافية، والالم  عنى إال، كذّند قلت: ما هذا
َّ هذين لساحراِ، وهي جارية على سَنن العربية.  وقرأ أبو عمرو: ِإ

ِّ هذاِ لساحراِ، وهي موافقة لرُلغةر َمْن يذتي يف املثنى باأللف يف أحواله الثال .  وقرأ الباقوِ: ِإ
الفتوحـات   – 2٩0رييـث النفـع    -46شـذور الـذهب    – 5/34صـوِ  الـدر امل   -1/156)ينظر: أمالي ابن احلاجـب  

 .5٨1تقريب املعاني   -140صفحات يف علوم القراءات  – 47٨النفحات اإلهلية  – 3/٩٩اإلهلية: 

 . 14القمر املنري  – 343النفحات اإلهلية  - 66٨، 1٩0( البدور الزاهر  60)

 . 100( فتو رّا الربية 61)
ــواريراا َفَنوِّ.. (.62) ــا وَقــــــ ــُه ِإْك َدَنــــــ ْنــــــ

  

 

ِرفاــــا َصــــْرفرهر، واقأُصـــــْرُه يف الَوقأــــفر َفْيَصــــاَل 
ِْ ِإْك َرَوْوا َصــــْرَفُه وُقــــْل          ِِ َنــــوِّ ويف الثَّــــا

  
ــْم ِوالَ   ــا َمْعُهــــــ ــاٌم َواقرًفــــــ ــد  هرَشــــــ َيُمــــــ

   

 ( َمْن َنوَِّ َأْثبَت األلَف وقأفا.  63)

ِْ ففيه تفصيل:     وَمْن مْل ُينوِّ
 وىل( أثبتوا األلف وقفا؛ ألنها رأس آية، إّلا محز ، فإنه َحَذف األلف وَأْسكن الراء.  قوارير )األ -
 قوارير )الثانية( حذفوا األلف وقفا وأسكنوا الراء، إال هشاماا، فإنه ُيثبت األلف وقًفا.   -

 . 5٨7النفحات اإلهلية  – 37٨رييث النفع  – 377سراج القارئ  – 177ينظر: التيسري 
َِ وارَفــْع وخرــفَّ، وال  ( وُنــز64ِّ) ــــَل ِزْدُه الن ــو

  
ــُة  ــالَ  مالئكـــــ ــُب ُدْخُلـــــ ــوُع ُينَصـــــ املرفـــــ

   

 ( لفظ )املالئكة( يف قراء  ابن كثري منصوا؛ ألنه مفعول به، ويف قراء  باقي السبعة مرفوع؛ ألنه نائب فاعل.  65)

اتفقـوا علـى حـذف اليـاء وصـاًل       ( اتفق القراء السبعة على حذف الياء وصال يف هذه الكلمات حيث وقعت، كمـا 66)
ٍِ ٍِ، راٍ ، دا ٍِ، فا    .ووقفا مما ُحذرف فيه حرف العلة للتنوين، مثل: باٍغ، هاٍر، زا
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 )مل يذكر املؤلف موفع النحل، ولعله سهو(.   44ما انفرد به كّل من القراء السبعة:  - 263ينظر: رييث النفع  

 ال خيلو أِ يكوِ: وأقول: التنوين يف الكلمات املذكور  و نظائرها  
 تنوين عرَوض عن حرف العلة )الم الكلمة( احملذوف اعتباًطا، إك ال ُيجمع بني العرَوض واملعوَّض عنه.  -
 تنوين متكني ُحذرف معه حرف العلة )الم الكلمة( اللتقاء الساكنني:   -
 الكسر ( فحذفت.   –أحدهما: حرف العلة، اسُتثقلت حركته )الضمة  -
   اآلخر: نوِ التنوين. -

هـامش   -3٨/ 1النحـو الـوايف    – 25/ 1شـرح التصــريو    -15٨املفردات السبع  – 130/ 3ينظر: الكتاا 
 . 240تناسي احملذوف  – 14/ 1النحو العربي  – 30/ 1فياء السالد  -3٨٩شرح شذور الذهب 

 . 2٩املرشد األمني  – 266، 260النفحات اإلهلية  – 13٩، 134( سراج القارئ 67)

القمـر   – ٩6النفحـات اإلهليـة    – 6٨الـوايف   – 33البدور الزاهـر    – 45سراج القارئ  – 132السبع  ( املفردات6٨)
 . ٩7تقريب املعاني  – 11املنري 

مود . واليت هـي أحـد    –حسابرَيْه. واليت للتذنيث، مثل: رمحة  –( بهذا التعريف خترج اهلاء اليت للسكت، مثل: كتابرَيْه 6٩)
 َنفأَقُه.   –َوْجه  –َتهر أصول الكلمة، مثل: َيْن

 . 3٨1( رييث النفع 70)
ملشابهة اهلاء الثانية يف اسم اإلشار  )هذه( فمرَي املذكر رمساا، فإنها تلحق باحلالة الثانية والثالثة فيطّبق عليها  (71)

 .ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ –ڄ ڄ –ٻ ٻ ٻ أحكامهما، ومن أمثلتها: 

 وفمِّ اهلاء ووصلها بواو يف موفعْي األعراف والشعراء.   ( يوافق هشاٌم ابَن كثري يف َهْمِز )أرجْئُه(72)

 . 52انفرادات اإلمام نافع ورواييه  – 1٨ينظر: املرشد األمني  
ــه   73) ُِ َدالرـ ــَكا ــْدُس ِإْسـ ــاَك الُقـ ــُث أَتـ ( وحيـ

  

 

َدواٌء، وللبـــــــــاقني بالضـــــــــمِّ ُأْرسرـــــــــالَ   
   

ــا وَأَتْيــــُتمُ    74) ــن ِرباــ ــُتْم مــ ـــُر َأتيــ ( وَقصــ
  

 

ــا َداَر وْج  ــَبجَّالَ ُهنـــــ ــيس إال ُمـــــ ــا لـــــ هاـــــ
   

ــْي75) ــا املك ــ ــْن حتترهــ ــْن ( ومرــ ــر  وزاَد مرــ جُيــ
  

 

 ......................................................
.........  

( وَقْصــــُر َواَل هـــاٍد ُبخلأـــٍف َزَكـــا ويف الأــــ76)
  

 

ــاِل ُأوِّال   ــى، وباحَلـــــــ ــةر اَل اأُلوَلـــــــ قياَمـــــــ
   

لــــــــــياَل( وَمكََّننرــــــــــي َأظأِهــــــــــْر َد77)
  

 

 ......................................................
..  

(7٨)..............................................
. 

 
 

ــٍن َدالَ   ـــُر يف آسرــــــــــــــــ والَقْصــــــــــــــــ
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(7٩)..............................................
. 

 
 

ــْي  ــاَءَ  للمّكـــــ ــَز و مَنـــــ ــاَلاِزدر اهَلْمـــــ ْحفرـــــ
   

 . ٨0( النمل: اآلية ٨0)
 . 52الروم: اآلية ( ٨1)
 . 301منار اهلدى  – 301املقصد  – 27٨( املكتفى ٨2)
ــةً  ٨3) ـــر رَيْيبـ ــمِّ والكْسـ ــْتُو الضـ ــمرُع فـ ( وُتسـ

  

 

سرــــَوى اليْحَصـــــبرّي والص ــــمَّ بـــــالرفأِع ُوكَّـــــالَ   
ــِل والــــر وِم َداِرمٌ              ــاَل بــــه يف الّنمــ وَقــ

  
 ........................................................ 

 ُيلحظ: ابن عامر يف األنبياء كاجلماعة يف النمل والروم، وابن كثري يف النمل والروم كاجلماعة يف األنبياء.   
 . 4٨4النفحات اإلهلية  – 313رييث النفع  – 2٩3سراج القارئ  – 721اإلقناع  –137( ُيلحظ: التيسري ٨4)

 . 1٨٩/ 4فتو القدير  – 326/ 3( الفتوحات اإلهلية ٨5)
 . 3، 2، 1ى: اآلية ( الشور٨6)

 . 34الفواصل والوقف  – 345منار اهلدى  – 345املقصد  – 317( املكتفى ٨7)
(٨٨  ِ  ....................( وُيوَحى بَفـْتو احلـاءر َدا

  

 

 ......................................................
.  

 

 

 . 550 النفحات اإلهلية – 346رييث النفع  – 157التيسري  – 250/ 2( الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٨٩)
 . 74/ 6الدر املصوِ  – 71/ 4( إعراا القرآِ ٩0)
 . 551النفحات اإلهلية  – 345منار اهلدى  – 51/ 4الفتوحات اإلهلية  – 74/ 6( الدر املصوِ ٩1)

 . 167( شرح شذور الذهب ٩2)

 . 35( يوسف: اآلية ٩3)
 . 551هلية النفحات اإل -345منار اهلدى  – 74/ 6( الدر املصوِ ٩4)

 . 345منار اهلدى  – 551النفحات اإلهلية  – 2٨٨/ 4( اإلمالء ٩5)
 . 73( آل عمراِ: اآلية ٩6)

 . ٨1منار اهلدى  – ٨1املقصد  – 145( املكتفى ٩7)
ٍِ َعـــِن اْبـــِن كـــثري هـــمْ    ٩٨) ( ويف آِل عْمـــرا

  

 

ِْ ُيـــــــْؤَتى إىل مـــــــا َتَســـــــهَّالَ     ُيَشـــــــفَُّع َأ
   

 . 17٨رييث النفع  – 74التيسري  – 621اإلقناع  – 34٨/ 1( الكشف عن وجوه القراءات ٩٩)
 . ٨6/ 2اإلمالء  - 145/ 1( مشكل إعراا القرآِ 100)
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 . 76( البقر : اآلية 101)

 . ٨6/ 2اإلمالء  - 145/ 1( مشكل إعراا القرآِ 102)
 . 446/ 1فتو القدير  – 136/ 2الدر املصوِ  – ٨5/ 2اإلمالء  – 145املكتفى  – 346/ 1( الكشف 103)

 . 222/ 1( معاني القرآِ 104)
الفتوحـات   -136/ 2الدر املصوِ  – ٨4/ 2اإلمالء  – 437/ 1الكشاف  – 144/ 1( مشكل إعراا القرآِ 105)

 . 2٨6/ 1اإلهلية 
 . 447/ 1فتو القدير  – 137/ 2( الدر املصوِ 106)
 . 7٨/ 1املنصف من الكالم  – 13٨، 137/ 2الدر املصوِ  – ٨5/ 2( اإلمالء 107)

 . 245( البقر : 10٨)
 . 11( احلديد: 10٩)

 . 61( منار اهلدى 110)
ــا ( 111) ــدر وهاُهَنــ ــْع يف احَلديــ ــاعرَفُه اْرَفــ ُيَضــ

  
ــكأُرُه    ــَما ُشـــ ــالَ  َســـ ــلِّ ُثق ـــ ــنُي يف الُكـــ والعـــ

...................................كمــا َداَر            
  

 ......................................................
 . 

 

... .............ل:..................وقـــــا          
 ..................................... 

ُيَضــــاُعْف وخيُلــــْد رفأــــُع جــــْزٍم كــــذري صرــــاَل 
   

 . 172/ 2القراءات وأثرها  – 167رييث النفع  – 163سراج القارئ  – 60٩اإلقناع  -6٩( ينظر: التيسري 112)

 ّم الفاء معاا.  ُيلحظ: انفراد ابن كثري يذتي من جهيْت تشديد العني وف  
 . 332/ 1( فتو القدير 113)
 . 30٩النفحات اإلهلية  – 5٩5/ 1الدر املصوِ  – 470، 46٩/ 1( اإلمالء 114)

 . 6٩، 6٨( الفرقاِ: 115)
 . 276منار اهلدى  -276املقصد  -270( املكتفى 116)
 . 306 رييث النفع -306سراج القارئ  – 715اإلقناع  – 133التيسري  – 147/ 2( الكشف عن وجوه القراءات 117)

 ُيلحظ: انفراد ابن كثري يذتي من جهيْت تشديد العني وإسكاِ الفاء معاا.   
 ( البيت من شواهد سيبويه، ومل ينسبه إىل قائل معني.  11٨)

 . 276منار اهلدى  – 5٨3اإلنصاف يف مسائل اخلالف  – ٨6/ 3ينظر: الكتاا  
 . ٨6/ 3( الكتاا 11٩)



ـْه اإلمام ابن كثري  انفرادات   وآثاُرها الصَّوتيَّة يف األداء القرآنيِّ من طريق الشاطبية وراويي

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                            74

الـدر املصـوِ    – 5٨3اإلنصاف  – 16٨/ 3إعراا القرآِ  – 76/ 4قرآِ وإعرابه معاني ال – ٨7/ 3( الكتاا 120)
التوابـع بـني القاعـد      – 276منار اهلـدى   – 12٨/ 2همع اهلوامع  – 262/ 3توفيو املقاصد  – 264/ 5

 . 202واحلكمة 
ــه 121) ــباا كلماترـــــ ــارَفْع ناصرـــــ ( وآدَم فـــــ

  

 

ــوَّالَ   ــٌس حتـــــ ــّي عكأـــــ ـــٍر، وللمكـــــ بكْســـــ
 .  2وجيهاته اإلعرابية يف املقدمة صُيلحظ: سبق ت  

ــا  122) ــوِ ُهنـــ ــا تعملـــ ــب عّمـــ ( وبالغيـــ
  

 

....................................................َدَنا 
  

ــْدٍ ، 123) ــَؤ صرـ ــْث ُكفأـ ــْن َأنِّـ ِْ يُكـ ــٌة ( وِإ وَمْيَتـ
  

 

 ...........................َدَنـــــــــــا كافريـــــــــــا 
   

ــو  ......(.124) ــاُء ُنــــــ ــُث َيَشــــــ وَحْيــــــ
  

 

 ................................................ٍرُِ َدا 
 .  3ُيلحظ: سبق توجيهه الداللّي يف املقدمة ص  

( وُيكأَســـُر يف فرــيٍق َمـــَع النَّْمــِل ُدْخُلـــالَ   125)
  

 

 ......................................................
. 

 

 .  2ُيلحظ: سبق توجيهه الداللّي يف املقدمة ص
ــمِّهر................(.126) ــا برَضـــــــ ُمَقاماـــــــ

  

 

...................................................َدنــا 
   

 ............................( ويف َيْعَمُلوِ ُدْم127)
  

 

 ......................................................
. 

 

 

ــاَف ُدمْ  12٨) ــاَل، وبرقــ َِ ُدْم ُحــ ــُدو ( ويف ُيوَعــ
  

 

 ......................................................
.  

 

)هـذا مـا يوعـدوِ ليـوم      53قرأ ابن كثري وأبو عمـرو املشـار إليهمـا بالـدال واحلـاء يف: )ُدْمــ ُحـاَل( آيـة سـور  ص          
 احلساا(.  

ــا.....................................(.12٩) َوَمــ
  

 

ــا.  ـــُروا درْنيا ــا اكأسر  .................................َأَلْتَن
   

(130.)...........................................
. 

 
 

ــالَ     ــي ُهم َجـــ ــمِّ مّكـــ ـــِر الضَّـــ ــَواٌظ بكْســـ ُشـــ
وَرفأـــــــَع ُنحـــــــاٌس َجـــــــرَّ َحـــــــقٌّ           

  
 ......................................................

...  

 – 367، 311، 123رييث النفع  – 132سراج القارئ  – 304/ 1الدر املصوِ  - 201( ينظر: املفردات السبع 131)
 . 20القمر املنري  – 256النفحات اإلهلية  - 1٨3الوايف  – 23٨شذا العرف 

 . 3٨3( رييث النفع 132)
ـــْ   133) ــوا وَتي ــتْيذَس استْيَذُس ــا واس ــَذْس معا ( وَيْي

  

 

ــّزيْ   ــِن البــ ــْب َعــ ــوا اقألرــ ــدرال َأُســ ــٍف وَأْبــ ُ لأــ
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 224الـوايف   – 1٨3فع رييث الن – 167، 166سراج القارئ  - 1٨٩املفردات السبع  – 71، 70ينظر: التيسري  (134)
تقريب املعـاني   – 15، 14القمر املنري  – 314/ 1املنو اإلهلية –وما بعدها  313النفحات اإلهلية  -وما بعدها 

 وما بعدها.   335
 . 267/ 1( الدر املصوِ: 135)
 . 132البدور الزاهر   – 170، 16٩( رييث النفع 136)
 َلقَّف.  الباقوِ: فإكا هي َت ( حف : فإكا هي َتلأَقُف.  137)
 .الباقوِ: َتَلقَّْف - َتلأَقْف حف : - ( ابن ككواِ: َتَلقَُّف13٨)

ِّ     »وحّذر من إدريامها، فقال: ،  ڳ  ڳ( نّبه الصفاقسّي إىل إظهار الالم يف: 13٩) وال تغفل عـن إظهـار الـالم؛ فـإ
 (. 23٨)رييث النفع «. كثرياا من الّناس ُيدريمها، فيخرج من قراء  إىل قراء  وهو ال يشعر

 (. 314اإلهلية  )النفحات  ڍ  ڌ، وئ  ۇئنّبه صاحب النفحات اإلهلية إىل بقاء إخفاء التنوين، والنوِ وريّنتها يف حنو: كما  

( ويف آيـة  162/ 3وهذا يع  عدم االلتفات إىل قول أبي البقاء يف آية التوبة بكسـر الالم وتشديد التاء )اإلمالء  
وهـذه قـراء  ريريبـة،    » (، ولذا عّقب السمني احلليب بقوله: 470/ 4إلمالء الليل بكسر التنوين وتشديد التاء )ا

 (. 535/ 6)الدّر املصوِ «. ولكنها موافقة للقياس من حيث إّنه مل يلتِق فيها ساكناِ

ـاري    - 1٨٩املفردات السبع  (140) ـات اإلهليـة    – 161رييـث النفـع    – 162سـراج الق ـتو اإلهليـة    – 305النفح  – 252/ 1امل
 .  327املعاني  تقريب

ــَدى 141) ــٌف َهــــــ ــا ُخلأــــــ ( ويف آنرًفــــــ
  

 

 ...........................................................
 وقال الصفاقسي: ال وجه إلدخال هذا الوجه يف طر  الشاطبية والتيسري.   

ِّ كركأره حكاية ال رواية؛ ألنه ريّير أسلوبه، فلم يقل قـرأ البـزيّ    لـف   وكالم التيسري ُيشعر بذ
عنه كعادته يف نقل اخلالف الذي قرأ به، وإمنا قال: حـدثنا حممـد بـن أمحـد بـن علـي       
البغدادي، قال: حدثنا ابن جماهد، قال: حدثنا مضر بن حممد عن البـزي بإسـناده عـن    

 ابن كثري قال أنرفا بالقصر. والتحديث بالقراء  يفيد ثبوتها وال يبيو القراء  بها.  

 . ٨3٩البدور الزاهر   – 354رييث النفع  – 162ينظر: التيسري  
ــالَ 142) ــز َهلأَهـ ــُف يف اهلمـ ــرَكاَي اخُللأـ ( ويف ُشـ

  

 

 ......................................................
.. 

 

 وأقول: القراء  بغري همز وجه فعيف يقال فيه ما قيل يف قراء  )َأنرفا( بالقصر.  
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 . 447النفحات اإلهلية  – 476دور الزاهر  الب – 270رييث النفع  -303/ 2ينظر: النشر 

 . 40( النور: اآلية 143)

 . 26٩منار اهلدى  – 26٩املقصد  – 265( املكتفى 144)

 . 304سراج القارئ  – 713اإلقناع  - 132التيسري  – 13٩/ 2الكشف  – 502( احلجة يف علل القراءات 145)
ــم 146) ــَحاٌا، ورفأُعُهـ ــّزّي َسـ َِ البـ ــّو ــا نـ ( ومـ

  

 

ــاَلَلـــــــَدى ُظُل  ــرَّ َداٍر وَأْوَصـــــ ــاٍت َجـــــ مـــــ
   

 . 267 /2القراءات وأثرها  – 51/ 4فتو القدير  – 2٨4/ 12ألحكام القرآِ اجلامع  – 263( احلجة يف القراءات 147)

 . 2٨4انفرادات القراء السبع  – 223/ 5الدر املصوِ  – ٨1/ 4اإلمالء  – 140/ 3( إعراا القرآِ 14٨)

 326النفحـات اإلهليـة    – 176رييث النفع  – 1٨0سراج القارئ  – 127/ 2صوِ الدر امل – 74( ينظر: التيسري 14٩)
 . 67انفرادات اإلمام نافع  – ٨4اإلسترب   –

)ككـر املؤلـف هـذا االنفـراد      43ما انفرد به كل من القـراء السـبعة    – 2٩4تقريب املعاني  – 1٩6( ينظر: الوايف 150)
فعل )يتقي( مرفوع، ولذلد مل حتذف علته، وعلـى هـذا الوجـه    البن كثري، ولعله سهو( وقيل: َمْن موصولة وال

 . 212/ 4الدر املصوِ  – 35٨/ 3اعرتافات ُتراَجع يف ُكُتب إعراا القرآِ، حنو: اإلمالء 
ــداى  151) ـــمىا ُه ٍِ حر ــو َِ ُن ــَتْو ُدو ــَبَذ اف ــا َس ( َمعا

  

 

ــَدالَ    ــراا َومنـــ ــَف ُزْهـــ ــِو الوقأـــ ــّكْنُه واْنـــ وَســـ
   

ْيها وُســوِ  اهمــزوا َزكــا( َمــَع الس ــوِ  َســاَق152)
  

 

ــالَ    ــواُو ُوك ــــ ــَده الــــ ــٍز بعــــ ــٌه يرْهمــــ وَوْجــــ
   

َوَفــــْتُو يــــا..............................(.153)
  

 

ــا َنــــــٌ ، ويف الُكــــــلِّ ُعــــــوِّالَ   ُبَنــــــيَّ هنــــ
ــدُ             ــه أمحــــ ٍِ ُيواليــــ ــا ــَر ُلقمــــ وآخرــــ

  
وَّاَلوَســــــــــــــّكَنُه َزاٍك، وَشـــــــــــــــْيُخُه اال  

   

بـــُن جماهرـــٍد( وَعـــْن ُقْنُبـــٍل َقْصــــراا َرَوى ا154)
  

 

ــْتَعمِّالَ    ــه ُمـــــــــ ــْذ برـــــــــ رآه، ومل ياُخـــــــــ
   

 . 32، 31. سبق تناوله وحتليله ص 40( النور: اآلية 155)

/ 1البـدور الزاهـر     – 227رييث النفع  – 65سراج القارئ  -151املفردات السبع  – 172، ٩2( ينظر: التيسري 156)
 . 20املرشد األمني  – 121النفحات اإلهلية  - 316

ــ157) ــمْ ( وِإْبــ ــَزَتْيِن لرُكل ِهــ ــرى اهلمــ داُل ُأْخــ
  

ِإكا َســـــــَكَنْت َعــــــــْزٌم كــــــــآدَم ُأوهرــــــــالَ  
   

(15٨.)...........................................
..... 

 
 

ــُبالَ     ـــ ُقْنـــ ـــراَط لرـــ ـــراٍط والسِّـــ ــَد سرـــ وعرْنـــ
حبيــــث أتــــى والصــــاَد زاياــــا َأشرــــمَّها           

  
ــاٍد األوَّ    ــمرْم خلّلــــ ــٍف، وَأْشــــ ــدى خَلــــ اَللــــ

   

 ( أصله السِّني، وإمنا ُأبدلت صاداا ألجل حرف االستعالء )الطاء(.  15٩)
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 . 66النفحات اإلهلية  – 7٨/ 1ينظر: الدر املصوِ  

 ( وَخَلٌف بإنام الصاد الزاي حيث وقع، وخّلاٌد مثله يف األول )الصراط( خاصة، ويف هذه السور  فقط.  160)
(161.)...........................................

.. 

 
 

َواَفــــــَق اهلْمــــــَز ُقْنــــــُباَل وَحْيــــــُث فرــــــَياءا 

يلحظ: فئاء مجع فوء، مثل َحوض وحياض، وَروض ورياض، ثم أبدلت الواو ياء لوقوعها بعـد كسـر ، أو هـو مجـع       
 فوء، ثم حد  فيه قلب مكاني بذِ أخرت الواو، وقدمت اهلمز ، ثم قلبت الواو همز . 

ــهروبرُنو...................................(.162) نرــ

  

 

ــا  ــذريق َزَك ...........................................ُن
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 قضايا نحوية وصرفية في كتب العقيدة

 د. عبداحملسن أمحد الطبطبائي

 البحث ملخص

كتبب   جاءت يفث النحو والصرف اليت مباحشيئًا من  تتناولإّن هذه الدراسة 
تقصٍّ ملباحث النحو والصرف بشكل كبري، عند العقديني ظهر ي إذالعقيدة اإلسالمية، 

وقد تبني من خالل ذلك التقّصي ما للنحو والصبرف مبن أهةيبة يف لليبل كالمهب       
إىل  وتبيني مراده . ويتبني أيضًا أنه  كثريًا ما يردون األمبر يف املناععبات وافالفبات   

أهل اللغة والنحو ليفصلوا بينه  فيةا اختلفوا فيب؛  ليدبدوا عنبد النحباة واللغبويني      
تطرقت كتبب العقيبدة اإلسبالمية إىل مصبطلك الكلةبة،       حيثبغيته  اليت يطلبونها، 

وذكرت معناها يف لغة العرب، وما طرأ على هذا املصطلك من تطور داللبي يف علب    
بني مصطلحي الكلةة واحلرف، إذ إّن العرب  نلطووا خيكانالنحو، ث  بّينت أّن النحاة 

تطلق لفظ احلرف على ما يعّده النحويون كلةة، وقد اتضك أيضًا أّن لألفعبال أهةيبة   
يف ماهيتهبا، وأقسبامها،    يظهبر عنبده  مبن تفصبيل     وذلبك ابا  كبرية عند العقديني، 

 . وأصلها، ومعانيها يف مواضع كثرية، ويف مباحث متعددة
ضًا أّن القضية افربية عنده  أعّ  من اجلةلبة االييبة، وأّن ْذك بر اْ     وتبني أي

باالس  املفرد يعّد عنده  من البدع  لكون؛ ليس كالمًا، وأّن اللغة تثبت صفة الكبالم  
إىل ا  تعاىل، وتتناول الدراسة إعراب كلةة اإلخالص عند العقديني، ملا هلا من أهةية 

تناول أيضًا تغاير املصطلحات ببني النحباة والعقبديني، ومبا     يف العقيدة اإلسالمية، وت
 . مباحث صرفيةوتطرَّق إلي؛ العقديون من مباحث حنوية، 
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Syntax and Morphology Issues in Doctrine Scholars Books 

Dr. Abdulmohsen Al-Tabtabae 

Abstract 

This study explores syntax and morphology topics addressed 

by Islamic belief books. These books investigated the syntax and 

morphology topics significantly. This investigation showed the 

importance of syntax and morphology in analyzing their words and 

expressing their meanings. It is also appeared that they refer their 

disputes and differences to linguists and morphologists for 

settlement. Thus, grammarians and linguists can make their 

decisions. Books of Islamic belief dealt with the term of word, 

explained its meaning in the language of the Arabs and declared the 

semantic development in grammar. These books also explained that 

grammarians mixed the terms of word and letter. The Arabs name 

the term of letter on what grammarians consider word. Belief 

scholars pay more focus and importance on verbs. They settled this 

identity, departments, origin and meanings in many situations and 

topics.  

The study also showed that verb phrase is more general than 

the noun phrase. For them, speaking of Allah in the singular name 

is considered a sort of heresy as it is not a speech or words. 

Language affirm the capacity of words to Allah, Almighty. The 

study deals with declension of sincerity according belief scholars 

for its great importance in Islamic belief.  
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 (1)قضايا حنوية وصرفية يف كتب العقيدة

 مقدمة: 

الذين ، والصرف عند علةاء العقيدة النحوضوء على قضايا إّن هذه الدراسة تسلط ال
 -الكبري ، وعببارات احلبديث الشبري     القبرآن  كآيبات   -النصوص الدينيبة  استخلصوا من

ضبوابط النحباة، وبينبوا أن قواعبد      -تشتةل عليهبا  أو راا مل -مشلتهااإلعراب اليت  قواعَد
عراب؛ وتصبريف؛، وهبو الشباهد    اإلعراب والتصري  الصحيحة مستفادة من؛، ومأخوذة من إ

 على صحة غريها مما حيتج ل؛ بها.  
عن املصطلحات املتداخلة ما بني علةبي النحبو والعقيبدة، وكيب       وتكش  الدراسة

بدأت املصطلحات تتداخل بني النحاة والعقديني، فيكون للةصطلك الواحد دالالت متنوعة 
 .  تفه  يف سياقها، أو تتنوع املصطلحات والداللة واحدة

إىل املسائل العقدية اليت ينبين احلكب  فيهبا علبى أسباو لغبوع، ومعرفبة        كةا تتطرق
الراجك واملرجوح فيها من خالل البحث النحوع واللغوع، مما يسفر عن نتبائج واضبحة يف   

 تلك املسائل افالفية.  
وعلى إثر ما سبق، ميكن طرح تساؤالت معينة تنبين عليها هبذه الدراسبة، وهبيىل إىل    

دى أفاد العقديون من علةبي النحبو والصبرف يف كتببه ل وهبل أتبوا ابا مل يبأت بب؛          أع م
النحويون مبن معلومبات وقواعبدل وكيب  ق ّسب  العقبديون أببوابه  واسبتخدموا املسبائل          

ل وتببيني مبراده    مهب  يف لليبل كال  واملصطلحات النحوية فيهال وهل كان للنحو دوٌر بارٌع
 العقدينيل عند توسيع دائرة التأويل والتفسريالنحويني إىل ند وهل أّدى جماع اللغة واتساعها ع

وتهدف هذه الدراسة إىل إبراع مكانة النحو والصرف من العلوم الشرعية، وال سبيةا  
اجلوانب الوظيفية التطبيقية اليت اسبتخدمت يف كتبب العقيبدة، ممبا يبدعو املشبتغل ببالعلوم        

مبدركًا ألهةيتهبا، وذلبك يف اسبتنباح األحكبام       العقدية والكالمية إىل أن يكبون عاملبًا بهبا،   
 الشرعية املرتبطة بالعقيدة. 
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وتهدف أيضًا إىل تقبدي  إضبافة شبرعية، مبن خبالل العلبوم اللغويبة والتوجيهبات         
اإلعرابية، وكذلك إىل تنبي؛ الباحثني يف جمال العقيدة علبى ضبرورة الوقبوف علبى اجلوانبب      

يون واملتكلةون األوائل، حلل مشكالت االعتقاد بني النحوية والصرفية اليت استخدمها العقد
 االجتاهات العقدية املختلفة.  

كةا تهدف الدراسة إىل الرتكيز على أه  املسائل واملواضبع النحويبة والصبرفية البيت     
تناوهلببا العقببديون يف كتبببه ، وتبيببان مببدى التوافببق واالخببتالف بببني الطببرفني، يف وضببع  

 املصطلحات وتقسي  األلفاظ.  
ومن اجلدير بالذكر أن أشري إىل أه  الدراسات السابقة اليت تناولت هبذا املوضبوع يف   

 العصر احلديث، وهيىل  

أثر التوحيد والتنزي؛ يف توجي؛ إعراب القرآن الكري  عند السّنة واملعتزلبة، وهبي رسبالة     .1
ماجسببتري مببن إعببدادىل خالببد عبببدالقادر السببعيد، ب شببراف األسببتاذ الببدكتور إبببراهي  

 . (2)م1984 -هب1404مرائي، السا
وهي دراسة تقتصر على عرض مسائل التنزي؛ والتوجيب؛ ببني أهبل السبنة واملعتزلبة،      
حيث تناول صاحبها ظاهرة التوحيد والتنزيب؛ عنبد هبذين االجتباهني دون سبائر االجتاهبات       

من خالل اسبتقراء اييبات الواضبحة دون غريهبا      -على كالم؛ يف مقدمت؛ -العقدية، وذلك
 اييات اليت يلزمها نظر شديد.  من 

أثر العقيدة وعل  الكالم يف النحو العربي، وهي رسالة ماجسبتري مبن إعبدادىل مصبطفى      .2
أمحد عبدالعلي ، ب شراف األستاذ الدكتور أمحد كشك، واألستاذ الدكتور والدكتور حمةد 

 . (3)م1992 -هب1412السيد اجلليند، 

النحبو وعلب  الكبالم، واألثبر الكالمبي      وهي دراسبة تتنباول الصبلة التارخييبة ببني      
والعقدع يف الفكر النحوع النظرع، من حيث األصبول والتحليبل والعامبل واملصبطلحات     

 والتألي  النحوع.  
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أثر العقيدة األشعرية يف التوجي؛ النحوع واللغوع لنصوص القرآن والسّنة، وهي رسالة  .3
 .  (4)م2001 ور إياعيل عةايرة،ماجستري من إعدادىل شاهر فارو حسني ذياب، ب شراف الدكت

وهي دراسة عقدية، تناقش النصوص املتعلقة بصفة الكالم، والنصوص الدالبة علبى   
األفعال احلادثة املنسوبة إىل ا ، كاالستواء، واإلتيان واجمليء، والنصوص اليت أضبيفت إليهبا   

كبان، ونصبوص   املسةيات احلسية، كالوج؛ واليدين، والنصوص الدالة على نسبة اجلهبة وامل 
 القضاء والقدر.  

أثر النحو يف عقيدة التوحيد يف لغة التنزيل، وهي رسالة ماجستري من إعدادىل صايل عببد   .4
 .  (5)م2011 جامعة مؤتة،السالم افليفات، ب شرافىل األستاذ الدكتور عبد القادر مرعي، 

ا مبن لغبة   وتتناول هذه الدراسة دور النحو يف توضيك عقيدة التوحيد، والتدليل عليه
 التنزيل، من حيث بيان أثر احلركة اإلعرابية، أو الرتبة النحوية، يف إبراع املعنى وتأويل؛. 

األثر العقدع يف تعدد التوجي؛ اإلعرابي ييات القرآن الكبري  ععبًا ودراسبة، للبدكتور      .5
م، وأصبل هبذا الكتباب رسبالة     2008 -هبب 1429حمةد بن عبدا  ببن محبد السبي ،    

ف؛، بعنوانىل تعدد التوجي؛ اإلعرابي ييات القبرآن الكبري  يف ضبوء االجتباه     دكتوراه ملؤل
العقدع ععًا ودراسة، قس  النحو والصرف وفقب؛ اللغبة، كليبة اللغبة العربيبة، جامعبة       

 . (6)هب1426اإلمام حمةد بن سعود يف الرياض، 

لقبرآن  وتتناول هذه الدراسة التوجيهات النحويبة املختلفبة عنبد املفسبرين ومعرببي ا     
الكري  من خالل إبراع األثر العقدع، تبعبًا الخبتالف توجهباته  ومنطلقباته  املذهبيبة، يف      

 العقيدة.   سعي كل منه  لدع  هذه املنطلقات من خالل تأويل آيات القرآن الكري ، وال سيةا آيات

  ومقارنتها ولليلها، ةع املعلوماتجب أما من حيث املنهج، فقد قةت يف هذه الدراسة
واتبعت افطوات املعروفة يف عةل األحباث على طريقة ما يسةى اليوم لوصول إىل النتائج، ل

 خطوات البحث جارية على النحو ايتيىل  باملنهج الوصفي، وكانت 
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 ورصد املراجع.  ، وعع املعلومات وتسديلها، االستقراءالتتبع و .1

 .  وليةكتابتها كتابًة أو، ولرير املادة العلةية، ترتيب املعلومات .2

 والكش  عن النتائج.  ، ووضع العناوين، الكتابة النهائية .3

 قد خرج البحث على صورت؛ النهائية مؤلفًا منىل و

 . منهد؛وفيها أهةية البحث وأهداف؛ واملقدمةىل  .1

 وفي؛ املدخل ملوضوع البحث وأقسام؛. التةهيدىل  .2

 وفي؛ النقاح ايتيةىل صلب البحثىل  .3

 الكلةة والكالم يف كتب العقيدة.   -

 تغاير املصطلحات بني النحاة والعقديني.   -

 املباحث النحوية يف كتب العقيدة.   -

 املباحث الصرفية يف كتب العقيدة.   -

 وفيها النتائج النهائية للبحث. افامتةىل  .4

 :  متهيد

إىل التسبلك    مبن املبتكلةني واملنطقبيني    وكبثريٌ ، حيتاج الباحثون يف العقيدة اإلسالمية
ا النحو والصرف. فقد ظهر يف كتب العقيبدة تقبصٍّ ملباحبث النحبو     بعلوم العربية، وال سية

والصرف بشكل كبري، وقد تبني من خالل ذلك التقّصي ما للنحبو والصبرف مبن أهةيبة يف     
وتببيني مبراده . ويتببني أيضبًا أنهب  كبثريًا مبا يبردون األمبر يف املناععبات           ، لليل كالمه 

ليدبدوا عنبد النحباة    ، يبنه  فيةبا اختلفبوا فيب؛    ليفصلوا ب  وافالفات إىل أهل اللغة والنحو
واللغويني بغيته  اليت يطلبونها. وتراه  إذا اختلفوا يف أمر مرتبط باللغة، ف ّن كل فريق حيّك  

يف هبذه   العربيبةْ  سبأل أهبل   وتراه  يقولبون يف مواضبع كبثريةىل ينبغبي أن ي     . اللغة يف حدت؛
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(ىل "قال األثرمىل قلت ألببي عببد   به728تيةية ) ما جاء يف قول ابن ومن؛املسألة، أو مثل ذلك، 

قالىل كاجلعبة للنبل، قالىل ف ن كبان يسبةى    (7)(ٹ ٹ ڤ ڤ)ا  يف تفسري جماهدىل 
 . (8)العربية" سأل عن هذا أهل جعبة لنبل، فليس ما احتج ب؛ الذع قال هذا بشيء، ث  قالىل ينبغي أن ي 

في؛ األمر إىل جتهيل من لبيس لب؛   وكذلك جند كثريًا منه  يصوِّب وي خطِّئ، وقد يصل 
قبال حييبى العةرانبي    . عل  بالعربية، فةن ذلك ما ذكر من اختالفه  يف مصبطلك )الق َدريّيبة(  

إمنبا   (9)ةّيب ريَد(ىل "ذكرت يف الرسالة أن الذم الوارد عن النيب صلى ا  علي؛ وسبل  للق  به558)
عن ا . فأجاب هذا املخال  عبن   وينفونها، يلزم الذين يثبتون القدرة ألنفسه  على أفعاهل 

لقلة مثرت؛ وفائدت؛، وعةدت؛ في؛   يكرم لسان الكري  عن إعادت؛، ذلك جبواب مشوب باألذية
بأن القبدرع منسبوب إىل القبدرة، ولبو     ، أن قالىل هذا يدل على جهل املستدل بألسنة العربية

لقاف وسكون الدال، فلةبا  لقال النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل )الُقْدرية( بض  ا، كان كةا عع 
إىل القبدر، وذلبك أليبق     ؛ َبَسعلى أن؛ َن، وإمنا قال )الق َدرية( بفتك القاف والدال، مل يقل ذلك

علبى هبذا    بقول من يقولىل كلُّ شيٍء بقضاٍء وقدٍر. واجلواب أن نقولىل هذا التدهيل منقلببٌ 
علبى  ، در عنهبا األفعبال  والصبا ، املخال ، ف ن؛ ال عل  عنده باملصادر الصادرة عن األفعبال 

، حسب اختالف النحاة بذلك، وأن؛ ال عل  عنده بتوارد الق بَدر والُقبْدرة علبى معنبى واحبد     
ممبا  ، وجواع النسبة إليهةا، لكين أبني الفائدة بذلك ملن ل؛ دربة وفه  يف العربيبة ، واختالفهةا

 . (10)" ...وضع؛ علةاء العربية
ؤية ا  عز وجل يوم القيامبة، حيبث ردَّ   ومن ذلك ما جاء من اختالفه  يف حديث ر

ابن تيةية على اجلهةي املريسي  ألن؛ أتى بشيء ال يوافق؛ علي؛ أهبل العربيبة، حيبث يقبولىل     
كان أعذر ل؛ من تفاسريه هبذه  ، "فأقر اجلاهل باحلديث، وصحح؛... ولو قد رد احلديث أصاًل

أن  ن أهبل العربيبة، فبادعى اجلاهبل     من أهل العل  وال مب  املقلوبة، اليت ال يوافق؛ عليها أحٌد
، (11)؛(ْتَيْؤيف ر  وَنضامُّك  ال ت ربَّ َنرْوَترسول ا  صلى ا  علي؛ وسل ىل )إّنك  َس قولي تفسرَي

ون يف القةبر أنب؛ قةبر، ال علبى أّن أبصبار      ّكش ب ون في؛، كةا ال َتّكش ةون أّن لك  ربًّا ال َتل ْعَت
 . (12). "املؤمنني تدرك؛ جهرًة يوم القيامة..
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وقد تكل  أهل العقيدة عن النحو يف القرآن الكري ، وذكروا أّن يف القرآن من قواعبد  
اإلعراب ما مل تشتةل علي؛ ضوابط النحاة، "ف ّن القرآن لغت؛ وحنبوه وتصبريف؛ ومعانيب؛ كلبها     

مأخوذة مبن إعرابب؛   ، منقولة بالتواتر... وقواعد اإلعراب والتصري  الصحيحة مستفادة من؛
يف؛، وهو الشاهد على صحة غريها مما حيتج ل؛ بها، فهو احلدة هلا والشباهد، وشبواهد   وتصر

، اإلعراب واملعاني من؛ أقوى وأصك من الشواهد من غريه، حتى إّن في؛ من قواعد اإلعبراب 
وأهبل علب  املعباني إىل    ، مبا مل تشبتةل عليب؛ ضبوابط النحباة     ، وقواعد عل  املعاني والبيبان 

 . (13)اين"

، وحيثبونه  علبى   ل َحنبوا إذا  تالميبذه   أنهب  يووبون  ، أهةية اللغة عنده  وكان من
(ىل "كان عريبع أببو يزيبد ببن     به571ويف ذلك روى ابن عساكر )اجللوو يف حلقات النحاة. 

بلغين أن أهل األهبواء تتةعبون يف املسبدد    ىل عريع على عسس بالل بن أبي بردة... فقال ل؛
فذهب ث  رجع إلي؛، فقالىل ما وجبدت فيب؛ إال أهبل    ىل ويتناععون، فاذهب فتعرف ذلك، قال

َحل قة َحل قبة. قبال أببو سبليةان     ىل العربية َحل قًة َحل قًة، فقالىل أال جلست إليه  حتى ال تقول
 .  (14)افطابيىل وإمنا هي احل ل قةىل َحل قة القوم، وَحل قة القرح، وحنوها"

كن احتدباجه  هبذا كبان يف    وكان العقديون حيتدون بالناطقني بالعربية السليةة، ول
أغلب األحيان مرتبطًا باستعةاهل  لأللفاظ يف معانيها، ال يف مصطلحاته  البيت حيبّدونها، ويف   
ذلك يقولونىل "وأيضا فالناطقون باللغة حيتج باستعةاهل  لأللفاظ يف معانيهبا، ال ابا يذكرونب؛    

و كذا، واليد كذا، والكبالم  من احلدود، ف ن أهل اللغة الناطقني ال يقول أحد منه ىل إن الرأ
كببذا، واللببون كببذا، بببل ينطقببون بهببذه األلفبباظ دالببة علببى معانيهببا، فتعببرف لغببته  مببن  

 .  (15)استعةاهل "

ويذكر ابن تيةية عن النحويني يف مسألة املصطلحات واحلدود شيئًا مبن اختالفباته ،   
سب  بضبعًة وعشبرين    وذلك بقول؛ىل "حتى إّن النحاة ملا َدَخل متأخروه  يف احلدود ذكبروا لال 

مل يصبك منهبا    ًاوكلها معرتض عليها على أصله ، بل إنه  ذكروا لالس  سببعني َحبدّ  ًا، َحّد
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، ًاوعشرين َحّد واألصوليون ذكروا للقياو بضعًة. كةا ذكر ذلك ابن األنبارع املتأخر، شيء
لنحباة  احلدود املبذكورة يف كتبب الفالسبفة واألطبباء وا     وعامُة. وكلها معرتض على أصله 

ببل  ، كبان قلبيالً  ، علبى أصبله ، وإن قيبل بسبالمة بعضبها      واألصوليني واملتكلةة معرتضٌة
 . (16)منتفيا... "

وكذلك ف ننا جند يف كتب العقيدة كثريًا من التوجيهات النحوية اا خيدم املسبألة البيت   
عع  يبونس  فيةا  -أحدهةا  ىل نصب من مكانني(17)َوالطَّْيَر()يبحثون فيها، ومن ذلك قوهل ىل "

أقببل   . وايخر علبى قبول النحبوينيىل "يبا عيبد      َرْيعلى قول؛ىل وسخَّرنا ل؛ الطَّ -عن أبي عةرو
، فنصب على إعةبال ضبةري فعبل   ، ، نصب ألن؛ ال حيسن النداء فيةا في؛ أل  والموالصلَت

 . (18)الصلت" كأن؛ قالىل وأعين

ويني يف أّن أكثبر اللغبة   وقد تطرق أهل العقيدة إىل جماع اللغة، أع ما يقول؛ بعض النح
جماع ال يعرب بهبا عبن احلقيقبة، ومبا يف ذلبك مبن إشبكال كببري يف توسبيع دائبرة التأويبل،            

(ىل "وقد قال بعض أئةبة النحباة   به751ويف هذا قال ابن قي  اجلوعية ). فيعرتضون على ذلك
فقبل مبا    أكثر اللغة جماع، ف ذا كان أكثر اللغة جماعًا سبهل علبى النفبوو أنبواع التبأويالت،     

 . (19)أع جماع ركبت؛"، وأنزل عن احلقيقة وال يضرك، وأوِّل ما شئت، شئت

واجلدير بالذكر أن كتب العقيدة ختطِّبئ أحيانبًا بعبض النحبويني، وتبذكر أن عللبه        
ويف ذلبك  . فاسدة، بل قد تذكر أنها كذب، وال يصك منها سوى املسةوع مبن كبالم العبرب   

أن ينبعث فرع من غري أصبل؛. ولبو كبان ذلبك، ملبا كبان       (ىل "وال توع به384قال ابن حزم )
األصل أصاًل للةتأصل ب؛، وال كان املتأصل متأصاًل من؛... ومثل هذا ما يستعةل؛ النحويبون  
يف علله ، ف نها كلها فاسدة، ال يرجع منها شيء إىل احلقيقة ألبتة. وإمنبا احلبق مبن ذلبك أن     

مبع أنب؛    -فهبو ، يف ضبطها ونقلها، وما عدا هبذا  هذا س ْةَع من أهل اللغة الذين يرجع إليه 
ألن قوهل ىل كان األصل كذا، فاستثقل فنقل إىل كبذا،    فهو أيضًا كذب -لك  فاسد متناقص

مل يكن قط، وال كانت العرب علي؛ مدة، ث  انتقلت إىل ما  شيء يعل  كل ذع حس أن؛ كذٌب
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ۈئ )ذع تعبب، إذ يقبول تعباىلىل    يع منها بعد ذلك. وقد قال افالق األول قواًل كفى كل 

ڱ ڱ ں )، ث  عاد بيانًا، فقال تعاىلىل (20)(ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 . (23)"(22)(وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ )، ث  عاد بيانًا، فقال تعاىلىل (21)(ں ڻ
إّن احلركة ال بد هلا ْمْن َمتبى،  ىل ( للنحاة يف قوهل به793ومن ذلك ختطيء التفتاعاني )

كة من متى، فلو وقعت حركة يف املتى، لكبان للةتبى   إذ يقولىل "فذكر يف النحاة أن؛ ال بد للحر
وذكر يف الشفاء أن االنتقال في؛ دفعي  ألن االنتقال من َسنة إىل َسنة، ومبن  . متى، وهو باطل

َشهر إىل َشهر يكون دفعة، ث  قالىل ويشب؛ أن يكون حالًة كحبال اإلضبافة يف أن االنتقبال ال    
، ويكون الزمان العمًا لبذلك البتغري،   (كي )أو  (ك )يكون في؛، بل يكون االنتقال األول يف 

 . (24)"... فيعرض بسبب؛ في؛ التبدل

 . الكلمة يف كتب العقيدةاملبحث األول: 

تطرقت كتب العقيدة اإلسالمية إىل مصطلك الكلةة، وذكرت معناها يف لغة العبرب،  
اببن تيةيبةىل    وما طرأ على هذا املصطلك من تطور داللي يف عل  النحو، حيث يقول يف ذلك

"والكلةة يف لغة العرب هي اجلةلة املفيدة، سواء كانت علبة اييبة أو فعليبة، وهبي القبول      
التام، وكذلك الكالم عنده  هو اجلةلة التامة، قال سيبوي؛ىل واعل  أنه  حيكبون ببالقول مبا    

 . (25)كان كالمًا، وال حيكون ب؛ ما كان قواًل"

فيبد ال يكبون إال علبة تامبة  وشبب؛ ذلبك باحلبد        وذكر ابن تيةية أيضًا أّن الكبالم امل 
عن احملبدود، وال االسب  منفصباًل     واحملدود، واالس  واملسّةى، فال ميكن تصور احلد منفصاًل

وكبان  ، عن املسّةى، فقالىل "... وإذا كان كل من احملدود واملسةى متصورًا بدون االس  واحلد
امتنع أن تتصور احملدودات ، الس  على معناهيف داللة احلد وا تصور املسةى واحملدود مشرتكًا

وهلذا كان مبن  . وهذا هو املطلوب، كةا ميتنع تصور املسةيات ادرد االياء، ادرد احلدود
املتفق علي؛ بني عيع أهل األرض أّن الكالم املفيد ال يكون إال علة تامبة، كاْسبَةْيني أو فعبٍل    

 . (26)واْس ، هذا مما اعرتف ب؛ املنطقيون"
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قد ذكر أيضًا اختالف معنى الكلةة بني النحويني واللغويني، فيقولىل "وملا شباع عنبد   و
وحرف املعنبى، صباروا يظنبون    ، أو الفعل، املشتغلني بالنحو استعةال لفظ الكلةة يف االس 

أنب؛ يبراد بالكلةبة    ، أّن هذا هو كالم العرب، ث  ملا وجد بعضه  ما يع؛ من كبالم العبرب  
 يقولىل  اجلةلة التامة، صار

 (27)ْمَؤي بببببب ْدق بببببب الٌمهببببببا ك ببببببْب ٌةَةببببببل وْك
 

 
 . فيدعل ذلك من القليل

ومنه  من تعل ذلك جماعًا، وليس األمر كذلك، بل هذا اصطالح هؤالء النحاة، ف ن 
العرب مل يعرف عنه  أنه  استعةلوا لفظ الكلةة والكالم إال يف اجلةلة التامة، وهكبذا نقبل   

 .  (28)وإّن هذا قليل وكثري"، إّن هذا هو اجملاعىل ريه، فكي  يقالكسيبوي؛ وغ، عنه  أئةة النحو

مما وقع في؛ متأخرو النحبويني  ، ويف هذا الكالم إشارة واضحة إىل ما يراه أهل العقيدة
من خالل تداول هذا اللفظ عنده  اعناه االصطالحي، حتى ظنبوا أّن معنباه يف   ، من اللبس

 داع أو قليل.  ر َماالصطالح هو األصل، وأّن املعنى ايخ

إال للدةلبة  ، وقد أشار أهل العقيدة أيضًا أّن؛ ال يوجد يف كالم العبرب لفبظ الكلةبة   
إال ايبًا جلةلبة   ، اليت هي كالم مفيد، فقالواىل "ولفظ الكلةة ال يوجد يف لغبة العبرب  ، التامة

، اني َعل بى اللَِّسباني  ايية أو فعلية، كقول النيب صلى ا  علي؛ وسبل ىل )ك ْلَةَتباني َخْفيف َتب     تامة
... (29)س ْبَحاَن اللَّْ؛ ال َعْظي ي(، س ْبَحاَن اللَّْ؛ َوْبَحْةْدْه  َثْقيل َتاني ْفي ال ْةيَزاني، َحْبيَبَتاني إيل ى الرَّْحَةني

قالىل وقد يراد بالكالم الكلةة، وليس األمر كةبا  ، وبعض متأخرع النحاة ملا يع بعض هذا
م العرب لفظ الكلةة إال للدةلة التامة، اليت هي كالم، وال تطلبق  ععة؛، بل ال يوجد يف كال

إاّل على علة تامة، وهلذا ذكر سيبوي؛ أنهب  حيكبون ببالقول مبا     ، العرب لفظ كلةة وال كالم
 . (30)كان كالمًا، وال حيكون ب؛ ما كان قواًل"
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 . اخللط بني مصطلحي الكلمة واحلرف: املطلب األول

ّن العبرب تطلبق   أ وَبّينبوا اة بني مصطلحي الكلةة واحلرف، خلط النح ذكر العقديون
لفظ احلرف على ما يعّده النحويون كلةة، بل قد ال يصبدق ذلبك إال علبى االسب  َوْحبَده،      
ومن هنا يقولونىل "وأما تسةية االس  َوْحبَده كلةبة، والفعبل َوْحبَده كلةبة، واحلبرف َوْحبَده        

بعض النحاة، لبيس هبذا مبن لغبة العبرب      ، فهذا اصطالح حمض ل(بل)، و(هل)كلةة، مثل 
 ْنأصاًل، وإمنا تسةي العرب هذه املفردات حروفًا، ومن؛ قول النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل )َمب 

، ٌفْرٌ  َحب ْلب أ  ْنلْكب ، َوٌفْرأمل َحب  قبول  ، أَما إني ال أ ناٍتَسَح ر ْشَع ٍفْرَح لُِّكْب ؛ ل آن، ف ْرالُق أ َرق 
َوْحبَده،   بباحلرف االسب     ، والذع علي؛ حمققو العلةاء أّن املراَد(31)(ٌفْريٌ  َحْم، َوٌفْرالٌم َحَو

؛ عبن  أصبحابَ  ، وهذا اس ، وهلذا مّلا سبأل افليبل   (ٌفْرٌ  َحأْلىل )والفعل حرف املعنى، لقول؛
 . (32)... "(َعه)وإمنا احلرف ، نطقت  باالس ىل )عا(، فقالىل ، فقالوا(عيد)النطق بالزاء من 

يف ذلك أّن النحاة قد اتفقوا على هذا املصطلك، وهو تسةية ما  وقد ذكر ابن تيةية

وا ما ، فقالىل "ولكن النحاة اصطلحوا على أن يسّة(كلةة)يعرف؛ العرب حرفًا اصطلك 

تسةي؛ العرب حرفًا، يسةون؛ كلةًة، مثلىل عيد وعةرو، ومثلىل قعد وذهب، وكلُّ حرٍف جاء 

ی ی )قال تعاىلىل (، ل َعلَّ)و (َهْل)و ( َّث )و (إْن)ملعنًى ليس باس  وال فعل، مثلىل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ی ی جئ حئ

ېئ ېئ ىئ ىئ )وقال تعاىلىل . ، فسةى هذه اجلةلة كلةة(33)(ٺ ٿ

ې ې ى ى ائ ائ )، وهو قولىل ال إلَ؛ إاّل اُ ، وقال تعاىلىل (34)(ىئ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )، وقال تعاىلىل (35)(ەئ

 . (37)"(36)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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 . تشابه التقسيم بني النحاة واملنطقيني: املطلب الثاني

تبني من خالل الدراسة أن املنطقيني يقّسةون األلفاظ إىل اس  وكلةة وحرف، لكبنه   
يناقضون تقسيةه  أحيانًا، وخيلطبون مبع النحباة يف املصبطلك، يقبول اببن تيةيبةىل "وقسبةوا         

املراد بالكلةة ما يريبده النحباة بلفبظ    ىل حرٍف ي سّةى أداًة، وقالوااأللفاظ إىلىل اسٍ ، وكلةٍة، و
الفعل، لكّنه  مع هذا يناقضون، وتعلون ما هبو اسبٌ  عنبد النحباة حرفبًا يف اصبطالحه ،       
فالضةائر  ضةائر الرفع والنصب واجلر، واملتصلة واملنفصلة، مثل قولبكىل رأيتب؛، ومبر ببي،     

ألياء املضةرة، واملنطقيون يقولونىل إنها يف لغبة اليونبان   ف ّن هذه أياء، ويسةيها النحاةىل ا
 . (38)من باب احلروف، ويسّةونها افوال ... "

( شيئًا من هذا التقسي ، وبّين أّن الفعل عند النحاة أعبّ  منب؛   به427وذكر ابن سينا )
؛، ودالٌّ عند املنطقيني، وذكر سبب ذلك يف رأي؛، فقالىل "كذلك من األلفاظ ما هو دالٌّ يف نفسب 

يف غريه، واألخري هو احلرف، وهو األداة، واألول جنس، يقسة؛ فصالن آخران، هةا التعلق 
بزمان معني من األعمنة الثالثة، والتدرد عن ذلك، واألخري هو االس ، واألول هبو الفعبل،   

لةبات  كلةة، والفعل عند النحاة أعّ  من؛ عند املنطقيني  ف نه  يسّةون الكىل ي؛ املنطقيونويسّة
املؤلفة مع الضةائر، كقولنا )أمشي( أيضًا فعاًل، ففصبول الفعبل ملكبات، وفصبول االسب       
واحلرف أعدامها، واألعدام تعرف بامللكات، وال ينعكس، فلذلك اقتصر الشيخ علبى إيبراد   
حد الفعل، إذ هو يتناول حديهةا بالقوة، فقال يف حدهىل هو الذع يبدل علبى معنبى موجبود     

 . (39)عمان معني من األعمنة الثالثة" لشيء غري معني يف

وقد استشكل على بعض العقديني ما جعل؛ املنطقيون كلةًة، وهو الفعبل اجملبرد عبن    
االس ، وقالوا إّن ذلك ال يوجد يف كالم العرب، الشتةال أكثر األفعال على ضبةائر، لكبن   

لضبةائر، ويف ذلبك   النحاة بينوا أن ذلك ليس صحيحًا  ألن كثريًا من األفعال قد ختلو مبن ا 
، قالواىل "وقد ظن بعضه  أن الفعل البسيط أعين اجملرد عن االس  الذع يسةي؛ املنطقيون كلةة

ويف ، وهو ظبن فاسبد يتحققب؛   ، ال يوجد يف لغة العرب الشتةال أكثر األفعال على الضةائر
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 ن مشبتةالً وإن كبا ، خاٍل عن الضبةري (، قام عيٌدىل )يف(، قامىل )ف ن قولنا، نسخة حيققها النحاة
 .  على ضةري يف عكس؛

، وتسةى قائةبة ، والكلةة يف لغة اليونانيني كانت تدل بانفرادها على وقوعها يف احلال
 االسب َ  لذلك تقرتن بها، وظهر من حد الفعل أّن، ث  تصرف إىل املاضي أو املستقبل بأدوات

، ن يبتعني حبسبب؛  وال يقتضي وقوع؛ يف عما، مفرد يدل بالوضع على معنى يستقل بنفس؛ لفٌظ
 . (40)يدل بالوضع على معنى يف غريه... "، واحلرف لفظ مفرد

 . األفعال بني النحاة والعقديني: املطلب الثالث

لألفعال أهةية كبرية عند العقبديني، وقبد فصبلوا يف ماهيتهبا، وأقسبامها، وأصبلها،       
املاضبي ينحبل    ومعانيها يف مواضع كثرية، ويف مباحث متعددة، ومن ذلك ذكره  أّن الفعبل 

عند النحويني عن مصدر وعمن، وينحل عند البالغيني عن مصدر وعمن ونسبة، ذكبر ذلبك   
حمةد األمني الشنقيطي من خالل تنبيه؛ بأن إدراك حقيقة الكيفية مسبتحيلة، مسبتداًل بقولب؛    

، حيث يقبولىل "والفعبل املاضبي    (41)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعاىلىل 
، وعمن(... وقد حرر علةاء البالغبة يف مبحبث االسبتعارة    ينحل عند النحويني عن )مصدر

التبعيبة أنب؛ ينحبل عببن )مصبدر، وعمبن، ونسببة(، فاملصببدر كبب)أْمن( يف مفهومب؛ إعاعببًا،         
فب)حييطون( تكةن يف مفهومها )اإلحاطة(، فيتسلط النفبي علبى املصبدر الكبامن يف الفعبل،      

ىل ال إحاطبة للعلب  البشبرع ببرب     فيكون معب؛ كبالنكرة املبنيبة علبى الفبتك، فيصبري املعنبى       
 املسبندة للعلب  منفيبةٌ    السةوات واألرض، فينفي جنس أنواع اإلحاطة عن كيفيتها، فاإلحالُة

 . (42)عن رب العاملني... "

وقد علق أهل العقيدة على األفعال التامة واألفعال الناقصبة، وبينبوا الفبرق بينهةبا،     
ني كلةات وجودية، ويف ذلك قبال اببن سبيناىل    وذكروا أن األفعال الناقصة تسةى عند املنطقي

"واحلّد التام للفعل التام أن يقالىل الفعل لفٌظ مفرٌد يدلُّ بالوضع علبى معنبًى مسبتقلٍّ بنفسب؛،     
يعين؛ ذلك التعلق، فاألفعبال الناقصبة مبا    ، ويتعلق بشيء ال بعين؛ يف عمان من األعمنة الثالثة
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إىل جزء يدلُّ عليب؛، كقولنباىل كبان عيبٌد قائةبًا،       تنقص فيها الداللة على نفس املعنى، فيحتاج
 . (43)وهي اليت يسةيها املنطقيون كلةات وجودية"

 . القضية اخلربية أعّم من اجلملة االمسية: املطلب الرابع
ذكر أهل العقيدة أّن ما يسةى عنده  )القضية افربية( قد تكون مقدِّمة، وقد تكون 

ألنها قد تأتي   ، ولكنها أعّ  من املبتدأ وافرب عند النحاةنتيدة، ونبهوا أّن هذه القضية  خرٌب
أو علًة فعيلة، فقالوا يف ذلكىل "والقضية افربية إذا كانت جزَء القياوي ّيوها ، علًة ايية

يوها ، ّيوها نتيدًة، وإن كانت جمردة عن ذلك، مقدمًة، وإن كانت مستفادًة بالقياو
وليست هي املبتدأ ، تسةيتها نتيدًة ومقدمًة، وهي افربمع ، قضيًة، وتسةى أيضا قضيًة

وافرب يف اصطالح النحاة، بل أعّ  من؛  ف ن املبتدأ وافرب ال يكون إال علة ايية، والقضية 

ڃ ڃ چ چ چ )افربية قد تكون ايية وفعلية، كةا لو قيل يف قول؛ىل 

، ف ن هذه علة خربية، (45) (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)، وقول؛ىل (44)(چ
 . (46)ليست املبتدأ وافرب يف اصطالح النحاة... "و

 . ِذْكُر اهلِل باالسم املفرد من البدع: املطلب اخلامس

ذكر أهل العقيدة أّن االس  املفرد ال يكون كالمًا، وهلذا ف ّن من البدع ذكر ا  ببدون  
أحبد مبن أهبل     تألي  كالم، قال ابن تيةيةىل "فأما االس  املفرد، فال يكون كالمبًا مفيبدًا عنبد   

األرض، بل وال أهل السةاء، وإن كان َوْحَده  كان مع؛ غبريه مضبةرًا، أو كبان املقصبود بب؛      
تنبيهًا أو إشارًة، كةا يقصد باألصوات اليت مل توضع ملعنى، ال أن؛ يقصد ب؛ املعاني اليت تقصد 

ا  وحبده   بالكالم استطراد، وهلذا عد الناو من البدع ما يفعل؛ بعض النّساك من ذكر اسب  
بدون تألي  كالم... وقد تواتر عن النيب صلى ا  علي؛ وسل  أن؛ كبان يعّلب  أمتب؛ ذكبر ا      

 َلْو، وال َحب (47)ر َبأك  ، واُ إال اْ  ، وال إلَ؛ْ  ، واحلةد اْ  حاَنْبتعاىل باجلةل التامة، مثلىل س 
 . (49)... "(48)إال باْ  ة وَّوال ُق
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 . اب كلمة اإلخالص عند العقدينيإعر: املطلب السادس

نظرًا ألهةية كلةبة اإلخبالص، وهبيىل )ال إلبَ؛ إاّل اُ (، أخبذ العقبديون يفسبرونها        
تفسريًا حنويًا، ويردون معناها إىل ما ي فَه  يف اللسان العربي، بل ويهاعون من ال يفهب  هبذه   

وأجاب أبو عبد ا  حمةد (ىل "به792الكلةة كةا يفهةها العرب، ويف ذلك قال ابن أبي العز )
بن أبي الفضل املرسي يف رع الظةآن، فقالىل هذا كالم من ال يعرف لسان العرب، ف ّن )إل؛( 
يف موضع املبتدأ على قول سيبوي؛، وعند غريه اس  )ال(، وعلى التقديرين، فال ب دَّ مبن خبرب   

؛ ىل إذا مل يضبةر، يكبون نفيبًا    املبتدأ، وإاّل فةا قال؛ من االستغناء عن اإلضةار فاسٌد، وأما قوُل
للةاهية، فليس بشيٍء  ألّن نفي املاهية هو نفي الوجود، وال تتصور املاهية إاّل مبع الوجبود،   

ماهيبة عاريبة    فال فرق بني ال ماهية، وال وجود، وهذا مذهب أهل السنة، خالفًا للةعتزلة، فب نه  يثبتبون  
 . (50)َ؛(، وال يكون خربًا لب)ال(، وال للةبتدأ"عن الوجود، و)إاّل اُ ( مرفوع بداًل من )ال إل

وقال يف تقدير افربىل "وقد اعرتض صاحب املنتخب على النحويني يف تقدير افبرب يف  
)ال إل؛ إال هو(، فقالواىل تقديره )ال إلَ؛ يف الوجوْد إال ا (، فقالىل يكبون ذلبك نفيبًا لوجبود     

الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكالم  اإلل؛، ومعلوم أن نفي املاهية أقوى يف التوحيد
 . (51)على ظاهره واإلعراض عن هذا اإلضةار أوىل"

ث  ذكر بعد ذلك اهلدف من ذكر اإلعراب، وهبو إعالبة اللببس، وتصبويب أع وجب؛      
حنوع قد يؤدع إىل خلل يف العقيدة، فقالىل "وليس املراد هنا ذكبر اإلعبراب، ببل املبراد رفبع      

الوجبود   لنحاة يف ذلك، وبيان أن؛ من جهة املعتزلة، وهو فاسبد، فب ّن قبوهل ىل نفبي    اإلشكال الوارد على ا
 . (53)"(52)(ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)   ألّن العدم ليس بشيء، قال تعاىلليس تقييدًا

 . الكالم يف كتب العقيدة: املبحث الثاني

وضك العقديون معنى الكالم، وأكثروا من االحتداج بأقوال أهل العربية يف توضبيك  
، هذا املعنى، وأتبوا بالشبواهد واألمثلبة، ثب  فنبدوا األقبوال الضبعيفة، واألبيبات املغلوطبة         

 وتناولوا أقسام الكالم من نظرة عقدية، وميكن تفصيل ذلك من خالل املطالب ايتيةىل 
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 . إنكار العقديني أن يكون الكالم يف القلب: املطلب األول

 ىل  يقول في؛على بيت األخطل الذع  دُّواأنكر العقديون أن يكون الكالم يف القلب، ور
 إنَّ الك بببالَم ل ْفبببي الُفبببؤاْد َوإّنةبببا  

 

 (54)الُفبؤاْد َدْلبيال   علبى  ج ْعَل اللِّسان  
 
 

، مسبّةى الكبالم   َرُكْذَيب  ويف ذلك قال ابن القي ىل "... ف ع ْلَ  أّن األخطل مل يرد بهبذا أنْ 
ما فسبر بب؛ املفسبرون     -كان قال ذلك إن -وال أحد من الشعراء يقصد ذلك ألبتة، وإمنا أراد

للشعر، أع أصل الكالم من الفؤاد، هو املعنى، ف ذا قال اإلنسان بلسان؛ ما ليس يف قلب؛، فبال  
تثق ب؛، وهذا كاألقوال اليت ذكرها ا  عن املنافقني، وذكر أنه  يقولون بألسنته  ما لبيس يف  

 قلوبه ، وهلذا قال األخطل قبل ذلكىل 
 ك  ْمبببْن َخطيبببٍب خ ط َببببًةال ي عْدَبنَّببب

 
 الببببحّتببى َيكببوَن َمببَع الك ببالمي أْصي  

 

 
 ابةببببإنَّ الك بببالَم ل ْفبببي الُفبببؤاْد َوإّن

 
 (55)ج ْعَل اللِّسان  علبى الُفبؤاْد َدْلبيال"    

 
 

 . املفرد واملرّكب من الكالم عند العقديني: املطلب الثاني

التفتباعاني إىل هبذه األقسبام     أّن الكبالم ينقسب  أقسبامًا، وأشبار     العقديني بّيَن بعض
بقول؛ىل "والكالم ينقس  إىل املهةل واملوضوع، واملوضوع إىل املفرد واملركب، واملفرد إىل االس  
والفعل واحلرف، واملركب إىل التام الذع يصك السكوت علي؛، وإىل غري التام، واللفبظ أعب    

 . (56)من احلروف والكالم، وقد خيص"
أن القبول املركبب غبري التبام لبيس كالمبًا، وإن        -يِّن النحويبون كةا يَب -وَبّينوا أيضًا

تركب من لفظني أو أكثر، ويف ذلك قال ابن حزمىل "وقد يكون القول مركببًا مبن لفظبني، وال    
كقولكىل إن جئتين، أو كقولكىل إذا مات عيٌد، ف ن قلتىل إْن جئتين أكرمتك، كبان  ًا، يكون تاّم
 . (57)"ًانقطعْت حركت ؛، كان كالمًا تاّم، أوىل إذا مات عيٌد اًاكالمًا تاّم

 . عند العقديني اللغة تثبت صفة الكالم إىل اهلل تعاىل: املطلب الثالث

 يف أّن اللغْة   عز وجل اا يذكره أهل  الكالمي صفة  استدّل أهل العقيدة على أّن
وال يكونان  أيضًا، وهةا ال يكونان إال حبرف وصوت، كالٌم ، وأن النداَءكالٌم املسةوَع
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ويف ذلك قال أبو القاس  . ي ْسْةع وي نادع ا   ادرد املعنى، وقد ورد يف القرآن الكري  أّن
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ )(ىل "قول؛ تعاىلىل به535األصبهاني )

. واملسةوع إمنا هو احلرف والصوت، ال املعنى  ألن العرب تقولىل يعت  الكالَم (58)(وئ
. دلَّ على أن؛ احلرف (ەئ ەئ)عت  املعنى. فلّةا قالىل وفهةت  املعنى، وال تقول ي

وألن االستدارة إمنا حصلت للةشركني بشرح استةاع كالم ا ، فلو كان ما   والصوت
وألن؛ قالىل   يعوه من النيب علي؛ الصالة والسالم ليس بكالم ا ، مل لصل االستدارة هل 

إليه   ألّن ما مل يصل  فال توع أن يكون كالمًا مل يصل (59)(ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ)
ڦ )إليه  ال يتأتى هل  تبديل؛، فل  يبق إال أن يكون احلرف والصوت، وألن؛ قال تعاىلىل 

. والنداء عند عيع أهل اللغة ال (60)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
 . (61)يكون إال حبرف وصوت"

 . باملقطع واحلرف والصوت واحلركات واملدودعندهم تعلق الكالم : املطلب الرابع

اهت  أهل العقيدة يف تبيان معاني املقاطع واحلروف واألصوات واملدود، وهبذه كلبها   
من علوم اللغة، ويبدو أن ذكره  هبذه األشبياء متعلبق افهبوم الكبالم نفسب؛، ملبا فيب؛ مبن          

وألن اللغة هي اليت لك  يف هذا املوضبوع، فقبد اهتةبوا بتفاصبيل املقباطع        اختالف بينه 
بنوا األمر عن دراية وعل ، وقال يف ذلك التفتاعانيىل "قبد اشبتب؛ علبى    واحلروف بأنفسه ، ليت

مع اشبتهاره فيةبا ببني القبوم، فأوردنبا يف ذلبك ماصبرح بب؛         ، بعض املتأخرين معنى املقطع
وغريهب ، وهبو أن احلبرف الصبامت مبع املصبوت املقصبور        ، واإلمام، وابن سينا، الفارابي

تك أو الضةة أو الكسر، ومع املصوت املةبدود يسبةى   يسةى مقطعًا مقصورًا، مثل )ُلَبْب( بالف
مقطعًا ممدودًا، مثل )ال( و)ل ( و)لي(، وقد يقال املقطع املةدود ملقطع مقصبور مبع صبامت    
ساكن بعده، مثل )هل( و)قل( و)بع(، ملةاثلت؛ املقطع املةدود يف الوعن، ف ن قيبلىل ال حاجبة   

مقطعًا مقصورًا مع سباكن بعبده، سبواء كبان      إىل هذا التفصيل، ف ّن املقطع املةدود ليس إال
مصوتًا، مثل )ال(، أو صامتًا، مثل )هل(، وهلذا يقال إّن املقطع حرف مبع حركبة، أو حبرف    
متحرك مع ساكن بعده، واألول املقصور، والثباني املةبدود، قلنبا املقطبع املةبدود باالعتببار       
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مقصور هو فتحة اهلاء، وباالعتببار  الثاني صامتان، هةا اهلاء والالم يف )هل(، بينهةا مصوت 
على ما يراه أهبل العربيبة   ، ليس بينهةا مصوت مقصور، األول جمرد صامت ومصوت ممدود

املصوت املةدود ليس إال إشباعًا للةصبوت   ذوذلك ألن  بينهةا فتحٌة وألٌ  )ال( الٌم من أّن
أن احلركبات أبعباض    املقصور، فيكون املقصور مندرجًا يف املةدود جزء من؛، وهذا مبا يقبال  

حروف املد، فال يكون )ال( إال صامتًا مع مصوت ممدود، قال ويتأل  من احلبروف الكبالم،   
ويفسر باملنتظ  من احلروف املسةوعة املتةيبزة، وحيبرتع باملسبةوعة عبن املكتوببة واملتخيلبة،       

 . (62)وباملتةيزة عن أصوات الطيور"

 .  والعقديني تغاير املصطلحات بني النحاةاملبحث الثالث: 

بدأت املصطلحات تتداخل بني النحاة والعقديني، وهذا معروف بني العلوم املتنوعبة،  
بل أحيانًا يف العل  نفس؛ قد تتداخل بعض املصطلحات، فيكون للةصبطلك الواحبد دالالت   
متنوعة تفه  يف سياقها، أو تتنوع املصطلحات والداللة واحدة، وميكن ذكر أه  املصطلحات 

 ىل من خالل املطالب ايتيةاخلت بني النحو والعقيدة اليت تد

 .  املبتدأ واخلرب/ املوضوع واحملمولاملطلب األول: 

تبني من خالل الدراسة أن العقديني يسةون املصبطلحني الشبهريين عنبد النحبويني،     
وهةا )املبتدأ وافرب(، يسةونهةاىل )املوضوع واحملةول(، ويف ذلبك يقبول اببن حبزمىل "واتفبق      

ائل على أن َسةَّوا امُلخَبر عن؛ موضوعًا، وعلى أن َسبةَّوا ْذك بَرك ملبن تريبد أن ختبرب عنب؛       األو
وضعًا، واتفقوا على أن يوا افرب )حمةواًل(، وكون الصفة يف املوصوف )َحْةاًل(  فةا كبان  

قيل في؛ىل هذا )محل جوهرع(، وما كان غرييا قيلىل هذا )محل  -كةا قدمنا -ذاتيًا من الصفات
َرضي(، وكل هذا اصطالح على ألفاظ يسرية جتةع لتها معاني كثرية، ليقرب األفهام. ف ذا َع

قلتىل عيٌد منطلٌق، فب)عيٌد( موضوع، و)منطلٌق( حمةوٌل على عيد، أعىل هو وص  لب؛. وهبذا   
يسةي؛ النحويونىل )االبتداء وافرب( إذا جاء على هذه الرتبة. ف ذا يعت املوضوع واحملةول، 

 .  (63)يد امُلْخَبَر عن؛ واف َبَر عن؛، فاعل "ف منا تر
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 .  أقسام زمان الفعلاملطلب الثاني: 

يقس  النحويون الزمن يف األفعال ثالثة أقسامىل املاضي، واحلال، واملسبتقبل، ويقسبة؛   
العقديون ثالثة أقسام أيضًاىل املاضي، واملقبي ، وايتبي، وقبد اختلفبت بعبض املصبطلحات       

اب؛، لكنه  جعلوا عمن احلال أوهلا كلها، ويف ذلبك يقبول اببن حبزمىل     بينهةا لكن املعنى متش
"والزمان ينقس  ثالثة أقسامىل أحدها مقي ، وهو الذع يسةي؛ النحويون فعل احلال، ث  ماٍض، 
ث  آٍت، وهو الذع يسةي؛ النحويون الفعل املستقبل. وقد أكثبروا يف افبوض، يف أيهبا قببل،     

وهبو الزمبان    -ء وحقائقها. وهذا أمبر َببيِّن، وهبو أن احلبال    وإمنا ذلك للدهل بطبائع األشيا
 . (64)أوهلا كلها  ألن الفعل حركة أو سكون يقعان يف مدة" -املقي 

 .  النعوت والصفاتاملطلب الثالث: 

َبيَّنت كتب العقيدة أن مصطلك النعت عند النحويني يسةي؛ املتكلةبون الصبفة، وهبو    
النحويني يتحرعون من مصطلك الصفة، ويفضبلون   مصطلك دارج يف كتب النحو اين، لكن

)النعت(  ملا يف ذلك من أمن للبس، حيث إن لفظ )صفة( ل؛ معباٍن أخبرى عنبد النحبويني،     
اببن حبزمىل "يعبين الفالسبفة بهبذه اللفظبة الشبيء البذع يسبةي؛ النحويبون           يقول ويف ذلك 

قالواىل هو اس  مشبتق  )النعوت(، والذع يسةي؛ املتكلةون )الصفات(، وإذا ري؛ النحويون 
 . (65)من فعل، مثلىل صك يصك، فهو صحيك، وما أشب؛ ذلك"

 .  االسم وامَلصَدراملطلب الرابع: 

أنب؛ اسب      واذكربل ، علي؛ صطلك امل ْصَدر املعروف عند النحاةمأهل العقيدة  طْلقمل ي 
عبّ  مبن   حًا خاصَّبا لب؛، ببل هبو أ    للسالمت؛ من العلل، وبالطبع ف ن لفظ االس  ال يعد مصط

ذلك، فقالواىل "وذكروا يف قولك )الصِّحَّة( أنها اس  ال كلةة، وهبذا البذع يسبةي؛ النحويبون     
امل ْصدر، وهو على احلقيقة اس   للسالمة من العلل، إال أن؛ ينقس  قسبةنيىل فةنب؛ مبا يكبون     
ْفْعاًل لفاعل، وَحَركًة ملتحبرك، كالضَّبْرب مبن الضبارب، ومنب؛ مبا يكبون صبفة ملوصبوف،          

 . (66)حة للصحيك، ف نها حمةولة في؛، وصفة من صفات؛"كالّص
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 .  التوابع وحروف املعاني/ اللواحق والربطاملطلب اخلامس: 

ذكر أهل العقيدة أن بعض املصطلحات افاصة، من مثل )اللواحق(، ويقصدون بهبا  
( الصفة والتوكيد، وغري ذلك، فيقابلها عنبد النحبويني التواببع، أو بعضبها، وذكبروا أن )أل     

التعري  هي من الزوائد اللواحق، وذكروا أيضًا مصطلحًا آخر هو )الرَّْبط(، وهو مبا يقاببل   
ول اببن حبزمىل "وللخبرب تواببع، يتهبا      قب حروف املعاني يف املصطلك النحبوع، ويف ذلبك ي  

والتأكيبد مقبول قولبكىل العقبل     ، األوائل )لواحَق وربطًا(، فاللواحق أشياء عائبدة يف البيبان  
مقامهةبا يف  يقوم . واألل  والالم الداخالن على اللغة العربية للتعري ، أو ما احلسن لزيد..

سائر اللغات، هي من اللواحق أيضًا  ألن كل ذلك بيان الحق باملبني، فلذلك ييبت هبذه   
بزوائد لواحق. وأما البربط، فهبي البيت يسبةيها النحويبون حروفبًا يف املعنبى، وهبي ألفباظ          

ني االس  والصفة، وبني املخرب عن؛ وافبرب،  باالس  واالس ، و وضعت للةعاني املوصلة بني
كقولكىل عيد يف الدار، وعيد مل يق ... ومنفعة هذه احلروف يف البيان عظيةة، فينبغبي تثقيب    

 . (67)معانيها يف اللغة، إذ ال يت  البيان إال بها، وتنوب عن تطويل كثري"

 . اسم اجلنس/ الكلياتاملطلب السادس: 

نطقيون مصطلك )الُكلِّيات( على ما يسةي؛ النحويون اسب  جبنس، ويف هبذا    يطلق امل
يقول ابن تيةيةىل "وقيل يف حق املخلوقىل إّن ل؛ قوًة وعلةًا، مل يكن هذا العل  والقوة هبو هبذا   
العل  والقوة، وال هو مثل؛، بل هذا عل  وقوة خيتص ب؛ الربُّ، وهذا علب  وقبوة خيبتص بب؛     

سةَّى القوة والعل  عند اإلطالق، مل يستلزم ذلك أن يكون أحدهةا هبو  العبد، وإذا اتفقا يف م
عني ايخر، وال أن يكون مثل؛... وهذه األياء اليت يسةيها بعض الناو )مشبككة(، وهبو   
نوع من األياء املتواطئة التواطؤ العام، وهي من األياء العامة اليت تسبةيها النحباة اسب     

 . (68)الكليات... " جنس، ويسةي معانيها املنطقيون
وقال أيضًاىل "ولفظ الُكلِّي، يريدون ب؛ ما ال مينع تصوره من وقوع الشركة في؛، ثب  قبد   

يف افارج، كشريك البارع، وقبد يكبون معبدومًا، وإمنبا يقبدره البذهن ... وقبد         يكون ممتنعًا
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تقع، وهب   ومل ، لكن ال يقبل الشركة، وقد ميكن وقوع الشركة في؛، يكون موجودًا يف افارج
ال مينبع تصبوره مبن وقبوع     ًا، ميثلون هذا باس  اإلل؛ والشةس، وتعلبون مسبةَّى هبذا كلّيب    

ال جملبرد  ، فاحنصبر نوعب؛ يف شخصب؛   ، وإمنا امتنعت الشركة في؛ لسببب خبارجي  ، الشركة في؛
وإمنا يصك هذا إذا كان لفبظ اإللب؛ ولفبظ الشبةس اسب       . وهذا مشهور بينه ، تصور معناه

يقصد ب؛ الشةس املعينة، وال اإلل؛ املعني املعروف، ف ن الُكلِّي عنبده  مثبل   جنس، حبيث ال 
 . (69)اس  جنس يف اصطالح النحاة، وهو ما علق على الشيء وعلى كل ما أشبه؛... "

 . الشرطاملطلب السابع: 

اختل  معنى مصطلك )الشرح( بني النحويني والعقديني، قال ابن تيةيبةىل "... واملبراد   
ما يلزم من عدْمْ؛ عدم  احُلك  ي، سواء عرف ذلك بالشبرع أو بالعقبل، مثبل كبون      بالشرح هنا

الطهارة شرطًا يف الصالة واحلياة، شبرطًا يف العلب ، لبيس املبراد مبا يسبةي؛ النحباة شبرطًا،         
كاجلةلة الشرطية املعلقة بب)إْن( وأخواتها، ف ّن هذا يف املعنبى سببب لوجبود اجلبزاء، ولفبظ      

 .  (70)ذا وهذا باالشرتاك"الشرح يقال على ه

 . الظروفاملطلب الثامن: 

من النحاة  تبني من خالل الدراسة أن هناك اختالفًا يف مصطلك الظرف بني كلٍّ
وتتضةن معنى احلرف ، على املكان أو الزمان وأهل العقيدة، فالظروف عند النحاة تدّل

العقيدة أن الظروف  ن أهل يَّوَب)يف(، وقد تعين عند اللغويني األجسام اليت يوعى فيها غريها، 
عند النحاة أمشل من ذلك، فه  يسةون بها األلفاظ اليت يعرب العرب بها عن املعاني اليت 
هي أعّ  من ذلك، ويف ذلك قال ابن تيةيةىل "لفظ الظرف في؛ اشرتاك، غلط بسبب؛ أقوام، ف ّن 

ا استعةلت هذه األدوات الظرف يف اللغة قد يعنى ب؛ اجلس  الذع يوعى في؛ غريه، فيظن إذ
املخلوقات، تكون يف جوف؛، وأنها حمل ل؛، يكون يف جوفها، وهذا  يف حق ا  تعاىل أن؛ حملُّ

ة، بل النحاة يوا على ذلك يف حق ا  تعاىل ألبتَّ مما يعل  قطعًا أن هذه األدوات مل تدلَّ
بالظروف  حتى يدخل يف ، اليت هي أع  من ذلك، األلفاظ اليت يعرب بها العرب عن املعاني
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، (71)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وأنواع متعددة، وقد قال تعاىلىل ، ذلك ما ال حييط باملظروف

ۆئ )ىل ، وقال تعاىل(72)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقال تعاىلىل 

ەئ )ىل تعاىل ، وقال(73)يَسْجُدُون{ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 . (75)"(74)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ل على املكان اللغوع، ليتناسب مع وص  ا  عز وذكر ابن تيةية أن ظرف املكان يد
وجل يف مكان؛ وعلوه، ويف ذلك يقولىل "... وأن؛ الظاهر فال شيء فوق؛، والبباطن فبال شبيء    

 بالسفول، ال حقيقة وال جماعًا، بل قالىل )لبيسَ  ّطدون؛، مل يقل أنت السافل، وال وص  ا  ق 
هناك... وبيان ما يف احلديث الصبحيك مبن    ، فأخرب أن؛ ال يكون شيء دون؛(76)يء(َش ك وَند 

، أنب؛ مبن   (77)(ٌءْيَشب  ك وَنب د  فليَس، الباطن  ، وأنَتٌءْيَش ك فوق  فليَس، الظاهر  قول؛ىل )وأنَت
املكبان، لداللبة لفظهبا     ظبروفَ ىل املعلوم أن )فوق(، و)دون( من األياء اليت تسةيها النحاة

حبسب املضاف إلي؛، فكون الشيء فوق ال  على املكان اللغوع، فأما لفظ الفوق فظاهر، وهو
ينايف أن يكون لت غريه، وانتفاء أن يكون فوق؛ شيء ال مينع أن يكبون لتب؛ شبيء، فقولب؛ىل     

(، فنفى أن يكون فوق ا  شيء، وذلك يقتضي أن؛ سبحان؛ ٌءْيَش ك فوق  فليَس الظاهر  )وأنَت
 . (78)وتعاىل أكةل شيء ظهورًا، والظهور يتضةن العلو... "

 . حنوية يف كتب العقيدة املبحث الرابع: قضايا

حنوية معينة، ف َدَرسوها، وأتوا بأقوال النحاة فيها، ابا يؤيبد    قضاياتطرَّق العقديون إىل 
 ىل  من خالل املطالب ايتية القضايامسائله  العقدية، وميكن ذكر أه  ما تطرقوا إلي؛ من هذه 

 . نازعالعامل اأَلْوَلى يف التاملطلب األول: 

يف قول؛ ، وذلك من ذلك ما ذكره ابن تيةية يف تبيان معنى )الكاف( من )كالذين(
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعاىلىل 

، إذ يتناعع عليها عامالن ناصبان أو (79)(ٱ ٻ ٻ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
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ال ناصب ورافع، ومهةا كان التوجي؛ النحوع، فقد َبيَّن أن؛ ال يقتضي اختالفًا ال يف إعراب و
يف معنى، فقالىل "وحقيقة األمر على هذا القول أن الكاف تناععها عامالن ناصبان، أو ناصب 

 -ورافع من جنس قوهل ىل أكرمت وأكرمين عيٌد، والنحويون هل  فيةا إذا مل خيتل  العامل
أن العامل  -وهو قول سيبوي؛ وأصحاب؛ -قوالنىل أحدهةا -كقولكىل أكرمت وأعطيت عيدًا

دهةا، وأن ايخر حذف معةول؛  ألن؛ ال يرى اجتةاع عاملني على معةول يف االس  هو أح
أن الفعلني عةال يف هذا االس ، وهو يرى  -قول الفراء وغريه من الكوفيني -واحد، والثاني

ٿ ٿ ٹ )أن العاملني يعةالن يف املعةول الواحد، وعلى هذا اختالفه  يف حنو قول؛ىل 

يكون التقديرىل َوَعَد اُ  املنافقني الناَر كوعْد الذين  وأمثال؛، فعلى قول األولني (80)(ٹ ٹ
ث  حذف . أو كعذاْب الذين من قبلك ، كالذيَن من قبلك ، من قبلك ، وهل  عذاٌب مقيٌ 

اثنان من هذه املعةوالت لداللة ايخر عليهةا، وه  يستحسنون حذف األولني، وعلى 
ينها هي املتعلقة بقول؛ )َوَعد(، وبقول؛ الكاف املذكورة بعىل ميكن أن يقال، القول الثاني

)ل َعن(، وبقول؛ )وهل  عذاٌب م قيٌ (  ألن الكاف ال يظهر فيها إعراب، وهذا على القول بأن 
العةل واحد يف  فوجه؛ أّن، عةل الثالثة النصب ظاهر، وإذا قيل إّن الثالث يعةل الرفع

من الناو من تعل التشبي؛ يف اللفظ، إذ التعلق تعلٌق معنوع ال لفظي، وإذا عرفت أن 
العةل، ومنه  من تعل التشبي؛ يف العذاب، فالقوالن متالعمان، إذ املشابهة يف املوْجب 
تقتضي املشابهة يف املوَجب، وبالعكس، فال خالف معنوع بني القولني، وكذلك ما ذكرناه 

ومآخذ ال من اختالف النحويني يف وجوب احلذف وعدم؛، إمنا هو اختالف يف تعليالت 
ال يف إعراب وال يف معنى، ف ذن األحسن أن تتعلق الكاف ادةوع ما تقدم ، تقتضي اختالفًا

 . (81)فيكون التشبي؛ فيهةا لفظيًّا"، من العةل واجلزاء

 . جميء التمييز معرفةاملطلب الثاني: 

ومن هؤالء الفراء، ويف ذلك يقول يف ، يرى بعض النحاة جبواع جميء التةييز معرفة
"العرب توقع َسْفَ؛ ىل (82)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)ىل عراب قول؛ تعاىلإ

، وهي من املعرفة (83)(ۋ ۋ)وهي معرفة، وكذلك قول؛ىل ، على )نفس؛(
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ىل "وعندع أن معنى ، ويف ذلك يقولالزجاجومن النحاة من ال تيز ذلك، ك. (84)"كالنكرة
أو خلة ختلص من ، جنس التةييز ال حيتةل التعري   ألن التةييز إمنا هو واحد يدل على

. وقال (85)خالل، ف ذا عرف؛ صار مقصودًا قصده، وهذا مل يقل؛ أحد ممن تقدم من النحويني"
. فيكون على ذلك (86)، إال أن )يف( ح ْذف ت"(َسُفَ؛ يف نفْس؛)، اعنى (نفَس؛ َ؛ْفَس)أيضًاىل "إّن 

 (نفَس؛)ىل "الفراءومنه  أيضًا العكربع، حيث يقول فيةا ذكر منصوب على نزع افافض. 
ىل "وقال الفراءىل هو يقول ردًا على الفراء بعد ذلك، ث  (87)  ألن معناه َجهيَل"(َسْفَ؛)مفعول 

 . (88)متييز، وهو ضعي ، لكون؛ معرفة"
ڎ ڎ )َبيََّن ابن تيةية أن أصك األقوال يف إعراب )نفَس؛( من قول؛ تعاىلىل وقد 

علون؛ متييزًا، على البرغ  مبن   هو قول الكوفيني الذين ت (89)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک
؛، نفَس َ؛ْفإال من َس عن ملة إبراهيَ  ب كون؛ معرفة، ويف ذلك قالىل "فقد بني سبحان؛ أن؛ ال يرغ 

هبذا أصبك القبولني يف ذلبك، وهبو مبذهب       . نفسًا، أع كانت نفس ؛  سفيهًة جاهلًة َ؛ْفَسىل أع
 . (90)معرفًة، كةا يكون نكرة" الكوفيني من النحاة، تّوعون أن يكون املنصوب على التةييز

 . استعمال كاد مع النفي: املطلب الثالث

َبيََّن ابن تيةية أقوال النحاة يف اسبتعةال )كباد( مبع النفبي، ومبا يرتتبب علبى هبذه         
األقوال من تفسري ييات عديدة يف القرآن الكري ، وذكر الوج؛ املشبهور يف ذلبك، وهبو أّن    

بت، إال يف النفي احملض، وذكر أيضًا جواع اإلتيان بهبا للنفبي   املثبت بها منفي، واملنفي بها مث
تارة، ولإلثبات تارًة، ودعا إىل التفريق بني النفي املطلق والنفي املقيد يف ذلك، حيبث يقبولىل   

، فاملنفي بها مثبت، واملثبت بها منفي، وهذا هبو املشبهور، وعليب؛    (91)(چ چ چ  )
ا تارة، وهذا تارة، ف ذا صرحت ب ثبات الفعبل، فقبد   عامة االستعةال، وقد يقالىل يراد بها هذ

جئ حئ مئ )، و(92)(ڻ ۀ ۀ)وجببد، فبب ذا مل يببؤت إال بببالنفي احملببض، كقولبب؛ىل     

، فهذا نفي مطلق، وال قرينة مع؛ تدل على اإلثبات، فيفرق بني مطلقها ومقيدها، (93)(ىئ
 . (94)وقال بكل قول طائفة"، وهذه األقوال الثالثة للنحاة
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، وفيب؛  (95)(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ك قول؛ تعباىلىل  ث  فّسر بعد ذل
ي بني الوج؛ األظهر من أقوال النحاة، إذ يقولىل "ومعلوم أنه  ال بد أن يفقهوا بعض األقبوال،  
وإال فال يعيش اإلنسان بدون ذلك، فعل  أن املراد أنهب  يفقهبون بعبد أن كبادوا مل يفقهبوه،      

 .  (96)رها"وهذا أظهر أقوال النحاة وأشه. وكذلك يف الرواية

وذكر ابن القي  بعض أقوال النحاة أيضًا يف ذلك، وذلك من خالل تبيان معنبى قولب؛   

، حيث يقولىل "واختل  يف معنى ذلك، فقال كثري مبن  (97)(ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)تعاىلىل 
النحاةىل هو نفي ملقاربة رؤيتها، وهو أبلغ من نفي؛ الرؤية، وإن؛ قبد ينفبي وقبوع الشبيء، وال     

مبن أفعبال املقارببة، هلبا      (كادىل )ن؛ قالىل مل يقارب رؤيتها بوج؛، قال هؤالءتنفى مقاربت؛، فكأ
، فهو إثبات مقاربة الفعل، ف ذا (عل ف َي كاَد)حك  سائر األفعال يف النفي واإلثبات، ف ذا قيلىل 

 . (98)، فهو نفي ملقاربة الفعل"(ل َعف َي ْدك مل َي)قيلىل 

ئفة أخبرىىل ببل هبذا دالٌّ علبى أنب؛ إمنبا       ث  ذكر قول الفريق ايخر، فقالىل "وقالت طا
ليس لغريها من األفعال، ف نها إذا أثبتبت نفبت،    )كاَد( هلا شأٌن يراها بعد جهد شديد... ألّن
، فةعنباهىل وصبلت  إليبك بعبد اجلهبد      (ما ْكبدت  أ ْصبل  إليبك   )وإذا نفت أثبتت، ف ذا قلتىل 

، فهي نفي لقيام؛، كةا قبال تعباىل   (كاَد عيٌد َيقوم )والشدة، فهذا إثبات للوصول. وإذا قلتىل 

ڱ ڱ ں ں ڻ )، ومن؛ قول؛ تعباىلىل  (99)(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

 . (101)"(100)(ڻ

 . إعمال املصدر يف الفاعل واملفعول: املطلب الرابع

ذكر أهل العقيدة مسألة إعةال املصدر عةَل الفعبل، وتطرقبوا إىل عةلب؛ منكَّبرًا وإىل     
املضباف إليب؛، فريفبع الفاعبل إذا أضبي  إىل املفعبول،       عةل؛ مضافًا، حيبث يعةبل يف غبري    

ىل وينصب املفعول إذا أضي  إىل الفاعل، وبينوا أقوال النحاة يف ذلك، وذكروا قول من يقبول 
ول ابن تيةيةىل "وعيبادة املصبدر يعةبل    قإّن إعةال؛ منكَّرًا أحسن من إعةال؛ مضافًا، ويف ذلك ي
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 املضاف إلي؛، وهلذا إن أضي  إىل الفاعل، نصبب  عةل الفعل، لكن إذا أضيَ ، َعْةَل يف غري
املفعول، وإن أضي  إىل املفعول، رفع الفاعل، فتقبولىل أعدببين َدقُّ القصباري الثبوَب، وهبذا      

ومبن النحباة مبن يقبولىل إعةالب؛ منكَّبرًا       . وج؛ الكالم، وتقولىل أعدبين دقُّ الثوْب القصبار  
؛ باأليباء، والصبواب أن إضبافت؛ إىل    أحسن من أعةال؛ مضافًا  ألن؛ باإلضبافة قبوع شببه   

 عةالب؛ فيهةبا، فقبول القائبلىل أعدببين دقُّ     إأحدهةا، وإعةال؛ يف ايخر، أحسن من تنكريه و
القصبار ، فب ن التبنكري أيضبًا مبن خصبائص        الثبوبْ  قُّمبن قولب؛ىل دَ   الثوَب، أحسن  القصاري

لكبن ملبا تعبذرت     األياء، واإلضافة أخ   ألن؛ اس ، واألصل في؛ أن يضاف وال يعةبل، 
إضببافت؛ إىل الفاعببل واملفعببول عيعببًا، أضببي  إىل أحببدهةا، وأعةببل يف ايخببر، وهكببذا يف 

 . (102)ن أمكن إضافتها إليها كلها، كاملضاف إىل الظاهر فهو أحسن... "إاملعطوفات 
وذكر ابن تيةية أيضًا أن املصدر يعّبر ب؛ عن املفعول كثريًا يف لغة العرب، فقالىل "ولفظ 

م مثل لفظ الرمحة، واألمر، والقدرة، وحنو ذلك من ألفاظ الصفات، اليت يسةونها يف الكال
اصطالح النحاة مصادر، ومن لغة العرب أن لفظ املصدر يعرب ب؛ عن املفعول كثريًا، كةا 

أع خملوقة، فاألمر  (103)(ى ائ ائ)يقولونىل دره  َضْرب األمريي، ومن؛ قول؛ تعاىلىل 
ڑ ک ک ک )، (104)(گ گ)، كقول؛ىل ى املصدريراد ب؛ نفس مسّة

ۓ ڭ ڭ )، ويراد ب؛ املأمور ب؛، كقول؛ تعاىلىل (106)(ىئ ىئ ی ی ی)، (105) (ک

، فاألول هو من كالم ا  وصفات؛، (108)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ) (107)(ڭ ڭ 
والثاني مفعول  ذلك وموجب؛ ومقتضاه، وكذلك لفظ الرمحة، يراد بها صفُة اْ  اليت يدل 

، (109) (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)كقول؛ تعاىلىل  عليها اي؛ الرمحن الرحي ،
 . (110)ويراد بها ما يرح  ب؛ عباده... "

 .  العطف على الضمري اجملرور من غري إعادة اجلاراملطلب اخلامس: 

هذه مسألة معروفة عند النحويني، وقد تطرق إليها أهل العقيدة لتبيان معاني بعض 
ٿ ٿ ٿ  )فسري قول؛ تعاىلىل آيات القرآن الكري ، فةن ذلك ما ذكره ابن تيةية يف ت

، حيث يقولىل "تفسريها أع تساءلون (112)(ٹ)قراءة جر  على (111)(ٹ ٹ ٹ
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تساءلون ب؛ وباألرحامي، كةا يقالىل سألتك باْ  وبالرح ي، ومن عع  من النحاة أن؛ ال توع 
عادة اجلاّر، ف منا قال؛ ملا رأى غالب الكالم ب عادة اجلار،  إال ب، العط  على الضةري اجملرور

 . (113)ال فقد س ْةع من الكالم العربي نثريه ونظْة؛ العط   بدون ذلك... "وإ

 . فتح همزة أنَّ وكسرها: املطلب السادس

كان هدف الباحثني يف العقيدة من دراسة هةزة )أّن( من حيث فتحهبا وكسبرها هبو    
ليتحقبق    ةزة، فبينوا وج؛ فتك اهلال علًة، تفسري العبارات اليت جعلوا القول فيها ايًا مفردًا

قال ابن تيةيةىل "ف ذا قالىل النبيذ  امُلسْكر  حبراٌم، فقبال امُلديببىل َنعب .     . املصدر املؤوَّل من ذلك
فلفظ )َنع ( يف تقدير قول؛ىل هو حرام، وإذا قالىل ما الدليل علي؛ل فقالىل البدليل  عليب؛ لبري      

  عليب؛ وسبل ىل )ُكبلُّ م سبْكٍر     ُكلِّ م سْكر، أوىل أّن كلَّ م سبْكٍر حبراٌم، أو قبول البنيب صبلى ا     
، وحنو ذلك من العبارات اليت جعل الدليل فيها ايًا مفردًا، وهو جزء واحبد، مل  (114)َحراٌم(

 تعل؛ قضية مؤلفة من ايني مبتدأ وخرب، ف ّن قول؛ىل لري  كّل م سْكر، اس  مضاف. 

ا يف حيزهبا يف تقبدير   وقول؛ )أّن كلَّ م سكٍر حراٌم( بالفتك مفرد أيضبًا، فب ّن )أنَّ( ومب   
املصدر املفرد، و)إنَّ( املكسورة وما يف حيزها علة تامبة، وهلبذا قبال النحباة قاطببةىل إّن )إنَّ(      
تكسر إذا كانت يف موضع اجلةلة، واجلةلة خرب وقضية، وتفتك يف موضع املفبرد، البذع هبو    

 . (115)لة التامة"جزء القضية، وهلذا يكسرونها بعد القول  ألنه  إمنا حيكون بالقول اجلة

 . شرط التعريف يف أمساء اإلشارة: املطلب السابع

ذكر العقديون كالمًا طوياًل يف كون أياء اإلشارة من املعارف، فحبددوا خاصبية أن   
تكون معرفة، وهي اإلشارة مع العبارة ليتحقق التعري  بها، وإال فال تكون أيباء اإلشبارة   

ى ذلبك مبرتبط بالعببارة، وأنهبا ال تبؤدع التعريب        داّلة على التعري ، فيكون تعريفها علب 
إال ب شارة املبتكل  إليب؛، ومعرفبة السبامع إىل أع     ، الواضك وحدها، وَبيَّن وا أنها ال تعني املراد

شيء يشري املتكل ، ويف ذلك َذك ر ابن تيةيبةىل "... أن اإلشبارة مبع العببارة هبي ملبن ذكبر يف        
ية، أو اجلةل الطلبية، وسواء يف ذلبك اإلشبارة بلفبظ    العبارة، سواء كان ذلك يف اجلةل افرب
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وألفاظ الدعاء والنداء، وذلبك أن املبتكل  إذا قبالىل ف َعبَل     ، )هذا(، أو حنوه من ألفاظ اإلشارة
هذا الرَّج ل ، أوىل هذا الرَّج ل  َيْنط ْلق ، أوىل أ ك ريْم هذا الرَّج َل، وحنبو ذلبك، فب ن العببارة، وهبي      

شري إلي؛ املتكل ، وهلذا يى النحاة هذه أياء اإلشارة، وهذه األلفاظ لفظ )هذا( يطابق ما ي
(، ذاك)و(، هبذا )إال ب شارة املبتكل  إىل املبراد بهبا، وهلبذا مبن يبع       ، بنفسها ال تعني املراد

، ومل يعرف إىل أع شيء أشار املتكل ، مل يفه  املبراد ببذلك، فالداللبة    (أولئك)و(، هؤالء)و
ع اللفظ وباإلشارة، إذ هذه األلفباظ ليسبت موضبوعة لشبيء بعينب؛،      على العني، هي ادةو

وإمنا هبي موضبوع جلبنس مبا يشبار إليب؛، وأمبا تعبيني املشبار إليب؛، فيكبون باإلشبارة مبع              
 . (116)اللفظ"

 . حكاية احلال: املطلب الثامن

تطّرق العقديون إىل حكاية احلال يف الزمن املاضي، وبّينوا ما يقول؛ أهل النحو من 

ع جميء الكالم على عمن حاضر إذا كان في؛ ما يبني املراد من حكاية احلال يف املاضي، جوا

ويف هذا قال ابن تيةيةىل "والعرب تقولىل مضى حتى ال يرجون؛، وشربت اإلبل حتى تيء 

وهذا  (118)(ې ې ې ې) (117)البعري، فيقول برأس؛ كذا، ومن؛ قراءة من قرأ

ڑ ک ک ک ک گ گ گ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)، وقد قال تعاىلىل ماٍض

وهذا قد  (119)(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ألن؛ حكى حاهل  املاضي، وهلذا تقول النحاةىل هذا   مضى قبل نزول القرآن، والفعل مضارع

، ف ن قيل املعروف يف مثل هذا أن يقالىل (120) (ڳ ڳ ڳ)حكاية حال، كقول؛ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ )كانوا يفعلون؛، كةا قال تعاىلىل 

، قيل لكن إذا كان يف الكالم ما يبني املراد مل حيتج إىل ذلك، ال سيةا إذا ذ ْكر (121)(ەئ

 . (122)ماٍض وحاضٌر، َوَعةَّه  افطاب، فهنا يتعني حذف كان... "
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 .  االختالف يف التقديم والتأخرياملطلب التاسع: 

، أرجع ابن تيةية عبدم جبواع التقبدي  والتبأخري يف بعبض املسبائل إىل قبول النحباة        
وأرجع؛ أيضًا إىل الفه  السلي  للنص، فقد أنكر تقدم جواب )لوال( عليها يف بعض اييات، 
فقالىل "وأما ما يدعى من التقدي  والتبأخري يف غبري ذلبك، كةبا يبدعي مبن التقبدي  يف قولب؛         

، وإن هذا قد تقدم في؛ جبواب )لبوال(   (123)(ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)
 . (124)اة، وال دليل على دعواه، وال يقدح يف العل  باملراد"عليها، فهذا أواًل ال تيزه النح

ک گ گ )وكذلك أنكر على طائفة قوهل  بالتقدي  والتأخري يف قول؛ تعباىلىل  

، وبيَّن أن الفه  السلي  مينع ذلبك، فقبالىل "قبالوا    (125)(گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ةبوا مبن قولب؛ )تبولَّ     تقديره فألق؛ إليه ، فانظر ماذا يرجعون، ث  تول عنه ، فكبأنه  ملبا فه  

عنه ( جميئ؛ إلي؛ ذاهبًا عنه ، احتاجوا إىل أن يتكلفوا ذلك، وهذا ال حاجة إلي؛، وإمنا أمره اا 
ليعل  ما يصنع ب؛ أن يعطيب؛ الكتباب، ثب  ينعبزل عنب؛        جرت ب؛ عادة املرْسل كتاَب؛ إىل غريه

، ولبو أراد ذلبك،   قببل إلبيّ  أىل أع، حتى ينظر ماذا يقابل؛ ب؛، وليس مراده بقول؛ )تولَّ عبنه ( 
أنب؛ ال ببد أن يرجبع إليب؛، فلبيس يف      ، لقالىل فألق؛ إليه  وأقبل، وقد عل  من كون؛ رسواًل ل؛

 . (126)ذلك كبري فائدة... "

 . االستثناء املنقطع: املطلب العاشر

ی )ذكر ابن أبي العز احلنفي أّن االستثناء الواقع يف سورة هود من قول؛ تعاىلىل 

ينايف أبدية  ال (127)(ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب
اجلنة، وذكر توجيهات حنوية يف ذلك، رجك بعضها، وضّع  بعضها ايخر، فقالىل "... فأما 
أبدية اجلنة، وأنها ال تفنى وال تبيد، فهذا مما يعل  بالضرورة، أّن الرسول صلى ا  علي؛ 

يئ جب حب خب مب  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)وسل  أخرب ب؛، قال تعاىلىل 

. (خب مب ىب يب)، أع غري مقطوع، وال ينايف ذلك قول؛ (128)(ىب يب جت حت خت مت 
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، وهذا يكون ملن (إال مدة مكثه  يف النار)معناه ىل واختل  السل  يف هذا االستثناء، فقيل
دخل منه  إىل النار، ث  أخرج منها، ال لكله ... وقيلىل )إال( اعنى )الواو(، وهذا على 

وسيبوي؛ تعل )إال( اعنى )لكن(، فيكون االستثناء . و ضعي وه، قول بعض النحاة
ورجح؛ ابن جرير، وقالىل إّن ا  تعاىل ال خل  لوعده، وقد وصل االستثناء بقول؛ىل . منقطعًا

 . (129)"(حت خت مت)

 . اختالف املعاني بني حروف العطفاملطلب احلادي عشر: 

تل  عن العط  بب)ث  َّ(، حيث ذكر أهل العقيدة كالم النحاة يف أن العط  بالواو خم 
العط  بالواو يقتضي مطلق اجلةع، أما العط  بب)ث  َّ( فيقتضي الرتتيب، وفّسروا على ذلك 
بعض أحاديث العقيدة، ملا يرتتب عليب؛ مبن أمبور مهةبة يف جمبال العقيبدة، ويف ذلبك قبال         

مبا شباء ا     إنك  تشركون، تقولبونىل ىل (ىل "قول؛به1233سليةان بن عبدا  بن عبدالوهاب )
هذا نص يف أن هذا اللفظ من الشرك... ونهى النيب صلى ا  علي؛ وسبل  عبن   . (130)وشئت

ذلك، وأرشد إىل استعةال اللفظ البعيد من الشرك، وهو قول ما شاء ا  ثب  شبئت... فب ن    
قلتىل قد ذكر النحاة أن )ث  َّ( تقتضي اشرتاك املعطوف واملعطبوف عليب؛ يف احلكب  كبالواو،     

جاع ذلك بب)ث  َّ(، ومنع من؛ الواو، وغاية ما يقبالىل إّن )ث ب َّ( تقتضبي الرتتيبب، وبالف      فل  
الواو، ف نها تقتضي مطلق اجلةع، وهذا ال يغري صورة االشرتاك قبل النهبي عبن ذلبك، إمنبا     
هو إذا أتى بصورة التشريك عيعًا، وهذا ال حيصل إال بالواو، والف )ث  َّ(، ف نها ال تقتضبي  

 . (131)ع، إمنا تقتضي الرتتيب، ف ذا أتى بها، عالت صورة التشريك واجلةع يف اللفظ... "اجلة

 . )ال( اليت قبل القسماملطلب الثاني عشر: 
ذكر يف مباحث العقيدة مسألة )ال( اليت تبأتي قببل القسب  يف القبرآن الكبري ، وببيََّن       

واللغة فيهبا، ذكبر يف شبرح كتباب     العقديون الوج؛ يف جميئها استنادًا إىل ما ذكره أهل النحو 

ىل "هذا ق َسبٌ  مبن ا  عبز    (132) چی  ی  ی  ی  چالتوحيد من تفسري قول؛ تعاىلىل 
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وجل ي قْس  اا شاء من خلق؛، وهو دليل على عظةة املقسب  بب؛ وتشبريف؛. وتقبديرهىل أقسب       

 ، فعلى هذا تكبون )ال( صبلًة لتأكيبد   (133)چٻ  ٻ ٱ چاواقع الندوم، ويكون جواب؛ىل 
النفي، فتقدير الكالمىل ليس األمر كةا ععةت  يف القرآن أنب؛ سبحٌر أو كهانبة، ببل هبو قبرآٌن       

. قال ابن جريرىل قال بعض أهل العربيةىل معنى قول؛ىل )فال أقس ( فليس األمر كةبا  (134)كري 
 . (135)تقولون، ث  استؤن  القس  بعد، فقيلىل )أقس ("

 . املصدر املؤكد للفعلالثالث عشر: املطلب 

( يف مسألة حقيقة كالم ا  تعاىل أّن العرب إذا ذكرت املصبدر  به402ذكر الباقالني )
وأكدت ب؛ الفعل وجب أن يكون حقيقة، واسبتدّل بقبول أهبل العربيبة يف ذلبك، إذ يقبولىل       

وجبب أن يكبون   "والبارع سبحان؛ حي ال يستحيل عندنا وعندك  أن يكون قبائاًل متكلةبًا، ف  
وصف؛ لنفس؛ بالقول حمةواًل على احلقيقة دون اجملاع... اتفاق أهل العربية على أن العبرب إذا  
ذكرت املصدر وأكدت ب؛ الفعل وجب أن يكون حقيقة كقوهل  كلةت؛ تكليةا وضربت؛ ضبربا  
 وأن؛ لذلك مل تز أن يؤكدوا شيئا مبن اجملباع البذع سبألت  عنب؛ فيقولبواىل قبال احلبائط قبوال         

وختربني العينان إخبارا  ألن ذلك يوجب أن تكون هذه األوصاف حقائق فيةا أجريت علي؛، 

 . (137)"(136)(ڃ چ چ)ولذلك صار قول؛ىل 

 . املصدر املؤولاملطلب الرابع عشر: 

        ذكر يف كتب العقيدة موضوع املصبدر املبؤول، وأشبري إىل أن دخبول )أْن( اففيفبة علبى
در، ويدل على املستقبل، ف ن كان الفعل ماضيًا، كان داالًّ الفعل املضارع يكون انزلة املص

على املاضي، واستخدموا هذا الرأع النحبوع يف البرد علبى افصبوم، وفسبروا يف ذلبك       
بعض آيات القرآن، قال يف ذلك الباقالنيىل " مسألةىل ف ن قالوا فةا أنكرمت أن يكبون قولب؛ىل   

ف؛  ألن أهل العربيبة قبالواىل   داللة على حدث الكالم واستئنا (138)(ائ ائ ەئ ەئ وئ )
)أ ْن( اففيفة إذا دخلت مع الفعل كانت مع؛ انزلة املصدر، ف ن كان الفعبل ماضبيًا، كبان    
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معنى املصدر ماضيًا، كقولكىل َسرَّني أْن ُقْةَت، معناهىل َسبرَّني قيام بك، وإن دخلبت علبى     
معنباهىل يعدببين    فعل مضارع، كان املصدر لالستقبال، كقولكىل يعدبين أْن تقبوَم، فيكبون  

قيام ك يف املستقبل، وحيسن في؛ ذكر )غدًا(، وحيسن يف املصدر ملا مضى ذكر )أمبس(، وال  

ائ  )توع أن يكون الفعل الواقع بعد )أْن( اففيفة للحال، فوجب أن يكبون قولب؛ تعباىل    

 . (139)داللة على استقبال القول وحدوث؛" (ائ ەئ ەئ وئ 

 كر أن؛ ميكن للفعبل الواقبع بعبد )أْن( أن يكبون فعبل      ث  عاد مفصِّاًل يف هذا املوضوع، وذ
احلال، ورد على بعض النحويني الذين ينكرون هذا البرأع، وطبالبه  بالبدليل يف نقبا      
طويل، حيث يقولىل "فأما ادعاؤك  أّن الفعل الواقع بعد )أْن( اففيفة ال يصبلك أن يكبون   

لناه عن؛، وعن احلدة علي؛  ألنب؛  فعل احلال فباطل غري مسلَّ ، ومن قال هذا من النحاة سأ
ليس احكّي عن العرب حكاية  اللغة، وإمنا هو رأع قوم مبن النحبويني، فيقبال ملبن قبال      
ذلك منه ىل ْلَ  قلَت هذا، وما دليلك علي؛ل ف ن قالىل ألن احلال إمنا يكبون باالسب ، حنبو    

حلبال إمنبا يكبون    قول؛ىل جاءني عيٌد ضاحكًا وماشيًا وراكببًا، وضبربت  عةبرًا مشبدودًا، فا    
بأياء الفاعلني واملفعولني، ف ذا وقع الفعل موقع االس ، مل تز أن يدخل علي؛ شيء مبن  
عوامل األفعال  ألن عامبل الفعبل ال يبدخل علبى االسب ، و)أْن( اففيفبة مبن عوامبل         
األفعال، فيقال ل؛ ما أنكرت من أن ال تب ما قلتب؛ ألجبل أن الفعبل املضبارع قبد وقبع       

يف خرب االبتداء، كقولبكىل عيبٌد يقبوم ، فهبو      ؛  يف مواضع، منها أن؛ وقع موقعموقع االس
يف الصفة، كقولكىل مررت برجبٍل يقبوم ،    ؛انزلة قولكىل عيٌد قائٌ ، ومنها أن؛ قد وقع موقع

 . (140)فهو انزلة قولكىل مررت برجل قائ "
      عليب؛ )أْن( أو   ذكر الباقالني أيضًا أن الفعل املضارع هو انزلبة االسب  حتبى لبو دخلبت

عوامل األفعال األخرى، ويف ذلك يقولىل "ومنها أّن الم االبتداء يدخل عليب؛ كةبا يبدخل    
على االس ، كقولكىل إّن عيدًا ل َيقوم ، فهو انزلة قولكىل إّن عيدًا ل قبائٌ ، ومنب؛ قولب؛ تعباىل     

، أعىل إّن؛  ل حاْكٌ  َبْيَنه ْ ، فقد وقع الفعبل املضبارع موقبع    (141)(ڱ ڱ ڱ ں)
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االس  يف هذه املواضع، ومل مينع ذلك من أن يدخل علي؛ عوامل األفعبال، أال تبرى أنبك    
تقولىل عيٌد لْن يقوَم، فنصبت؛ بب)لن(، ومل مينع وقوعب؛ موقبع االسب  مبن أن يبدخل عليب؛       
عامل الفعل فينصب؛ على األصبل البذع تبب يف حكب  إعبراب األفعبال، وهبذا مبطبل         

يدل على بطالن ذلك وفساده أّن افليبل ببن أمحبد وغبريه      العتةاده  إبطااًل ظاهرًا. ومما
من جلة أهل العربية قالواىل إّن الفعل الذع يف أول؛ الزوائبد األربعبة مضبارع لالسب  مبن      
الوجوه اليت ذكرناها، وقالواىل إن؛ مضارع وإن وقع بعبد )أْن( اففيفبة، وقبال افليبلىل إّن     

يكون لالستقبال، فبهذا الوجب؛ أيضبًا    الفعل املضارع يصلك أن يكون للحال، ويصلك أن
ضاَرَع قولكىل )رجٌل(، الذع يصلك أن تريد ب؛ عيدًا، ويصلك أن تريد ب؛ عةبرًا، ومل يقبل   
إّن دخول )أْن( اففيفة علي؛ خيرجب؛ عبن هبذه املضبارعة، وإمنبا قبال إّن السبني وسبوف         

 .  (142)خيرجان؛ عن احلال إىل االستقبال"

 . يف كتب العقيدةصرفية  املبحث اخلامس: قضايا

كان للبحث الصريف نصيب كبري يف مسائل العقيدة اإلسالمية، وذلك ألن كبثريًا مبن   
دالالت األلفاظ اليت جرت على لسان العرب قد بدأت تعطي مفاهي  عقدية مهةة، فبال ببد   
من تسديلها، والبحث فيها، ليكتةل عل  العقيدة اكتةااًل صحيحًا، وكذلك ف ن هناك بعبض  

 ميكبن ذكبر  ملا لةل من أهةية بالغبة يف العقيبدة، و    لتاج إىل دراسة واعيةوالقضايا  املسائل
 ىل  من خالل املطالب ايتية اليت وقفوا عليها والقضايابعض هذه األلفاظ 

 .  لفظ اجلاللةاملطلب األول: القول يف 

هةبا  اختل  أهل العل  يف لفظ اجلاللة )ا (، أهو مشتق أم جامد، وما يؤدع كبلٌّ من 
 إىل نتيدة منفردة يف مسائل العقيدة، واختالفه  يف ذلك مشهور، وعلي؛ قال ابن القي ىل  

وكبببذا اخبببتالُفه   أم ْشبببتقًّا ي بببَرى  
 

 
أْم جامببببدًا قببببوالني مشببببهوارني   

 

واألْصببل  مبباذا فيببْ؛ خل ببٌ  ثابببتٌ    
 

 
عنببببد النحبببباْة وذاك  ذو األلببببواني 
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 هببببذا ولفببببُظ اْ  أظهببببر  ل ف ظ ببببٍة
 

 (143)اللِّسببان  بهببا َمببَدى األ ْعمبباني َنط ببَق  

  
 

فةن قال إن؛ مشتق، جعل أصل؛ صفًة، وهي اإلهلية، ث  انقلب َعل ةبًا، ومبن قبال إنب؛     

(ىل "... بهب 1188جامد، أق رَّ ْبْقَدْمْ؛، والقدي  ال مادة ل؛ فيشتق منها، ويف ذلك قال السبفاريين ) 

مشعرا بصفات الكةال لالشبتهار. قبال   وعلى تقدير كون؛ يف األصل صفًة، فقد انقلب َعل ةًا 

اإلمام احملقق ابن القي  يف كتاب؛ )بدائع الفوائد(ىل عع  السهيلي وشيخ؛ اببن العرببي أن اسب     

قدي ، ال مادة لب؛   -سبحان؛  -ا  غري مشتق  ألن االشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واي؛ 

 .  (144)فيستحيل االشتقاق"

القولني من اختالف يف املعنبى، ممبا يبؤدع إىل اخبتالف      ث  َبيََّن بعد ذلك ما يف هذين

َعق دع، وذلك إذا أريد باالشتقاق تولد الفرع من أصل؛، وذكر مصطلحات النحباة يف ذلبك،   

حيث يقولىل "وال ريبب أنب؛ إن أريبد باالشبتقاق هبذا املعنبى فهبو باطبل، ولكبن مبن قبال            

وهبي   -تعباىل   -اد أن؛ دال على صبفة لب؛   باالشتقاق مل يرد هذا املعنى، وال أمل بقلب؛، وإمنا أر

اإلهلية، كسائر أيائ؛ احلسنى من العلي  والقدير، ف نها مشتقة من مصادرها بال ريب، وهبي  

قدمية، والقدي  ال مادة لب؛، فةبا كبان جبوابك  عبن هبذه األيباء، فهبو جبواب مبن قبال            

ال أنها مالقيبة ملصبادرها يف   باالشتقاق يف ا ، ث  اجلواب عن اجلةيع أنا ال نعين باالشتقاق إ

اللفظ واملعنى، ال أنها متولدة منها تولد الفرع من أصل؛، وتسةية النحاة املصدر واملشتق منب؛  

أصاًل وفرعًا ليس معناه أن أحدهةا متولد من ايخر، وإمنا هو باعتببار أن أحبدهةا متضبةن    

شبتقاق تبالعم يسبةى    لآلخر وعيادة، فاالشتقاق هنا ليس هبو اشبتقاق مببادو، وإمنبا هبو ا     

املتضةن )بالكسر( مشتقا، واملتضةن )بالفتك( مشتقًّا من؛، وال حمبذور يف اشبتقاق أيباء ا     

 . (145)بهذا املعنى. انتهى"
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 . (اإلله)لفظ القول يف : املطلب الثاني

تتةًة ملا سبق من أصل لفظ اجلاللة كان أكثر افالف يف لفظ )إلب؛( ينصبب يف أصبل    
أصل االشتقاق حيدد معناه، ويف ذلك قال السفاريينىل "ث  اختل  مبن قبال    اشتقاق؛، حيث إّن

بأن؛ مشتق يف مأخذ االشتقاق، فقيلىل إن؛ من َتألََّ؛ إذا تذلل، فةعناه املتذلَّل لب؛، والثالثبي منب؛    
 . (146)"أ ل َ؛ َيأ ل ؛، بفتك احلشو يف املاضي واملضارع واملصدر، اعنى اعتةد وجلأ إىل غريه

والتفعل يف تأل؛ للداللة على حصول شيء فشيء، كةبا يف تفهب  وتعلب     ىل "وقال أيضًا
ونظائره، ووجه؛ أن معنى أل؛ إىل الشيء استند إلي؛، وهو يقتضبي البذل واالفتقبار  ألنب؛ ال     
يعتةد على غريه إال بعد ذل؛ لدي؛ وافتقاره إلي؛، فكان معنى تألَّ؛ تذلل وافتقر واحتاج، وقيبل  

عل  وهلا، ومعناه لري، لكن قلبت الواو هةزة فصار إهلبًا، كةبا أببدلوا    من ول؛ يول؛ من باب 
ويساَدة، فقالواىل إيساَدة، وحنوه، فلةا دخلت علي؛ أداة التعري  صار اإلل؛، ث  حبذفت اهلةبزة   
لكثرة دوران؛ على األلسنة، فصار )ا (، فزيدت األل  بني البالم واهلباء لتكبون كبالعوض     

 . (147)"عن اهلةزة، فصارىل )إل؛(

 . (األحد)لفظ القول يف : املطلب الثالث

تكل  أهل العقيدة يف أصل لفظ )األحد( الذع يراد ب؛ الصفة املعروفة   عبز وجبل،   
ورجعوا يف ذلك إىل أهل النحو واللغة واملعاني، وقالوا إّن أصبل؛ )َوَحبد(، ثب  قلببت البواو      

لبك قبال أببو إسبحاق الزجباج      هةزة، وبعد ذلك بينوا الفرق ببني الواحبد واألحبد، ويف ذ   
(ىل "األحد قال أهل العربية أصل؛ َوَحد، ث  قلبت الواو هةزة، وهذا يف الكبالم عزيبز   به311)

جدًا أن تقلب الواو املفتوحة هةزة، ومل نعرف ل؛ نظريًا إال أحرفًا يسرية، منهبا أنباة وأحبرف    
 ٌ ، وحاكٌ  َوَحك ٌ ، وقال النابغةىل نظريتها، ويقال هذا واحٌد َوَوَحٌد، كةا قدمناه من سامٌل َوَسل 

 (148)علببببببببببى م ْسببببببببببَتأْنٍس َوَحببببببببببدْ 
 

 
وقال بعض أصحاب املعانيىل الفرق ببني الواحبد واألحبد، أن الواحبد يفيبد وحبدة       
الذات فقط، واألحبد يفيبده بالبذات واملعباني. وعلبى هبذا جباء يف التنزيبل )ُقبْل ه بَو اُ            

 . (150)؛ وصفات؛ تعاىل ا  علوًّا كبريا"أراد املنفرد بوحدانيت؛ يف ذات (149)أ َحٌد(
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(ىل "وأمبا األحبدىل فقبال أهبل العربيبةىل      بهب 535وقال يف ذلك أبو القاس  األصبهاني )
أصل؛ َوَحد، والفرق بني الواحد واألحدىل أّن الواحبد هبو املنفبرد بالبذات، ال يضبام؛ آخبر،       

لك يف موضببع واألحببد هببو املنفببرد ببباملعنى ال يشببارك؛ فيبب؛ أحببد، قيببلىل إّن األحببد يصبب   
، والواحد يف موضع اإلثبات، يقالىل مل يبأتين مبن القبوم أحبد، وجباءني مبنه        (151)اجلحود

 . (152)واحد، وال يقالىل جاءني منه  أحد"

 .  لفظ الذاتاملطلب الرابع: القول يف 

اختل  أهل العقيدة واللغة يف لفظ )ذات(، فبعضه  يصحك النطق بهذا اللفظ علبى  
لفظ مولد، وهبو   (ذات)ر ذلك، ويف هذا قال ابن تيةيةىل "ولفظ الرب عز وجل، وبعضه  ينك

تأنيببث )ذو(، ومعنببى ذات، أعىل ذات علبب ، وذات قببدرة، وذات حيبباة، فتقببدير ذات بببال  
 -تقدير املضاف املستلزم لإلضافة بدون اإلضافة، وهلذا أنكر طائفة من أهل العربيبة ، صفات

الواىل هذا مؤنث، والربُّ ال ترع علي؛ اسب   النطق بهذا اللفظ، وق -كابن برهان، واجلواليقي
 . (153)مؤنث، ولكن الذين أطلقوه عنوا ب؛ نفسًا ذات عل ، أو حقيقة ذات عل "

أما استعةال لفظ )الذات( اعنى عني الشيء ونفس؛، فقد أنكره أهل العقيبدة، وَبّينبوا   
اببن قبّي  اجلوعيبة    أن ذلك ليس من لغة العرب، وال أتى القرآن بهذا املعنى، ويف ذلك يقول 

(ىل "وأما استعةاهل  ذات الشيء اعنى عين؛ ونفس؛، فال يكاد يظفر ب؛، وكبذلك قولب؛   به751)

ليس املراد ب؛ عليةًا ادرد الصدور، فب ّن هبذا لبيس فيب؛ كببري       (154)(پ پ پ ڀ )
 أمر، وهو انزلة أن يقالىل عليٌ  بالرؤوو والظهور واأليدع واألرجل، وإمنا املراد بب؛ىل علبي ٌ  

اا ت ْضْةر ه الصدور من خري وشر، أع باألسرار اليت يف الصدور، وصاحبة الصدور، فأضافها 
 .  (155)إليها بلفظ يعّ  عيع ما يف الصدور من خري وشر"

وكذلك ف ن أهل العقيدة تكلةوا يف مسألة دخول )أل( على لفظ )الذات(، وبينوا أن 
ولدة، ومل ي ْدز ذلك كثرٌي منه ، ويف هبذا يقبول   عاعة من أهل اللغة َعدُّوا ذلك من العربية امل

ابن القي ىل "وملا ولدوا هذا االستعةال، أدخلوا عليها األل  والالم، وهو مبن العربيبة املولبدة    
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أيضًا، فقالوا )الذات(، والعرب ال تستعةلها إال مضافة، وقد تناعع فيها أهل العربية، فكبثري  
هو خالف لغة العرب وبعضبه  تعلب؛ قيباو     منه  يغلط أصحاب هذا االستعةال، ويقول

اللغة وإن مل ينطقوا ب؛، والصواب أن؛ من العربيبة املولبدة، كةبا قبالواىل )الكبل( و)الببعض(       
و)الكافة(، والعرب ال تستعةلها إال مضبافة، وقريبب مبن هبذا لفبظ )املاهيبة( و)الكةيبة(        

 . (156)و)الكيفية( و)اينية("

 . بني الوصف والصفة: املطلب اخلامس

( بصورة واسعة ما اختل  في؛ أهل العقيدة يف لفظي الوصب   به403ذكر الباقالني )
والصفة، ورد هذا افالف إىل ما يقول؛ أهل العربية يف ذلبك، فقبالىل "وقبد اسبتدلوا علبى أن      
الصفة هي نفس الَوْص  الذع هو القول بأن أهل العربية قالوا إّن الَوْصب  والصِّبف ة اعنبى    

انزلة الَوْج؛ واجْلهة، والَوْعن والزَِّنة، والَوْعد والْعَدة، فوجب أن تكون الصِّبف ة  واحد، وإنهةا 
. ث  ذكر مبا ذكبروه مبن تفصبيل صبريف ابا نقلبوه مبن         (157)هي القول ألجل هذا اإلطالق"

النحاة، وذلك ردًّا على الفريق الذع ال يرى بأن يكون الوص  والصفة اعنى واحد، فقبالىل  
كرمت أن يكون معنى إطبالق أهبل العربيبة أن الوصب  والصبفة واحبد أنهةبا        "يقال هل  ما أن

مصدران ال غري ذلك  ألن الَوْعن والَوْعد والَوْص  مصادر، تقولىل َوَعدت  َوْعبدًا، وَوَعنبت    
َوْعنًا، وَوصف ت  َوْصفًا، فهو كقولكىل َوَعبدت  ْعبَدًة، ووعنبت  عيَنبًة، ووصبفت  ْصبف ًة، وكبان        

ة، ووعنت ويعنة، ووصفت ويصفة، كقولبكىل قعبدت ْقعبدة، وجلسبت     األصلىل وعدت ويعد
ْجلسة، ومشيت ْمشية، فتكسر أول؛ إذا أردت ب؛ هيئبة مبن اجللبوو والقعبود، ولبيس ذلبك       
انزلة قولك جلست َجلسة، وقعدت ق عدة وركبت َركبة بفتك أول؛  ألن؛ إذا فبتك أولب؛ كبان    

ان املراد ب؛ هيئة ذلك الفعبل، وإمنبا حبذفت    املراد ب؛ مرة واحدة من الفعل، وإذا كسر أول؛ ك
الواو من قولك وصفت صفة، ووعدت عدة، من املصدر  ألنها حذفت مبن الفعبل  وذلبك    
أنه  قالواىل وعد َيْعبد، ووصب  َيْصب ، ووعن َيبزين، واألصبل َيْوْعبد َوَيبْوعين، َوَيْوْصب ،         
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  إذا غبريوا الفعبل   فحذفت الواو لوقوعها بني ياء وكسرة يف قولبكىل َيْوْصب ، ومبن شبأنه    
ضربًا من التغيري أن حيةلوا املصدر علي؛، فلذلك قالواىل ْصبف ة ويْعبدة وعنبة، واألصبل ويْعبدة      
وويْعنة وويْصفة على ما بيناه، فهذا مبراد أهبل النحبو بقبوهل ىل إّن الَوْصب  والصِّبف ة واحبد.        

و الصبفة، أّن َوْصب    وتوع أيضا أن نقول إّن أهل العربية إمنا أرادوا بقوهل ىل إّن الوص  هب 
 . (158)عيٍد لعةٍرو بأن؛ عامٌل، هو ْصفة عيد الواْص  لعةرو"

 .  بني االسم واملسمَّى والتسمية: املطلب السادس

ببل إّن  هناك خالف كبري ببني أهبل العقيبدة يف معباني االسب  واملسبّةى والتسبةية،        
واللغبويني والنحبويني،   افالف الواقع يف هذه املعاني قبد تعبّدى إىل املنطقبيني واألصبوليني     

إحبدى   -توافقًا يف الداللة، أو تناقضبًا وتبداخالً   -ويبدو أّن "قضية االس  واملسّةى والتسةية
القضايا الفكرية الكربى اليت طال فيها النزاع، واحتدم فيها اجلبدل، وتضباربت فيهبا ايراء،    

السبّنة، هبي املهباد النظبرع     وكانت مسألة خلق القرآن اليت قال بها املعتزلة، وتربَّأ منها أهبل  
 . (159)الفكرع هلذه القضّية يف الفكر اإلسالمي، وال سيةا بني األشاعرة واملعتزلة"

قبد  البباقالني، و وقد َنظَّر العقديون يف هذه القضية وتصدَّوا هلا، ومن هؤالء املنظرين 
ل الفصل إىل بني قول )أهل احلق( وبني قول )أهل األهواء(، وأرجع القو -حبد كالم؛ -ف رَّق

فقبالىل  ورأى أّن االسب  هبو عبني  املسبةَّى،     أهل العربيبة، وذكبر أنهب  )الع ةبَدة( يف ذلبك،      
"واختل  الناو يف االس ، هل هو امُلَسةَّى نفس؛، أو صفة توجد بب؛، أو قبول غبري املسبّةى،     
 والذع يذهب إلي؛ أهل احلق أن االس  هبو امُلَسبةَّى نفسب؛، أو صبفة متعلقبة بب؛، وأنب؛ غبري        

التسةية. وععةت املعتزلة مع سبائر مبن وافقهبا مبن أهبل األهبواء والببدع أن االسب  غبري          
 -أن أهل اللغة، املسةى، وأن؛ قول املسةى وتسةيت؛ ملا ياه. والذع يدل على صحة ما قلناه

إّن االسب  هبو املسبةى نفسب؛. وببذلك كبان       ىل وقالوا، قد صرحوا بذلك -الذين ه  العةدة
 . (160)ه من أهل اللغة"يقول أبو عبيدة وغري
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ث  أخذ الباقالني يذكر األدلة على ذلك القبول، وذلبك باالحتدباج بأبيبات الشبعر      
 واييات القرآنية، حيث يقولىل "وأنشد أبو عبيدة يف ذلك قول لبيدىل  

 إىل احل ْولي ث ب َّ اْسب   السَّبالمي َعل ْيُكةبا    
 

 (161)َوَمْن َيْببْك َحبْواًل كباْماًل فقبد اْعَتبَذرْ      

 

 
وإمنا أراد باس  السالمي السالَم نفس؛، فكي  يكون االس  هو التسةية اليت هي ىل الواق

قول املسةي، وه  قد جعلوا نفس املسةى، وإن كان شخصًا أو عرضًا هو االس ل وليس 
ىل ث  اس  اْ  عليكةا... (ث  اس  السالم عليكةاىل )إمنا أراد بقول؛، إنَّ لبيدًاىل لقول من قال

ڃ ڃ چ چ چ )قول ا  تعاىلىل ، أن االس  قد يكون هو امُلَسةَّى ومما يدل على

فأخرب أنه  يعبدون  (162)(چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
ذلك على  أياء، وه  إمنا عبدوا األشخاص دون الكالم والقول الذع هو التسةية. فدّل

 ڇ)ى... ويدل على ذلك أيضًا قول ا  سبحان؛ىل هو نفس املسّة، أن االس  الذع ذكره

علي؛، كذلك قول؛  ر اُ ذك مما مل ي ىل ، أع(163)(ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 . (165)سبك ربَّك األعلى"ىل ، أع(164)(ں ڻ ڻ ڻ )

مصببطلك مببن هببذه  (، فقببد وضببَع تعريفببًا واضببحًا لكببّلبهبب793أمببا التفتبباعاني )
، املصطلحات الثالثة، ث  َعلََّق على ُكلٍّ منها، وَببيَّن مبا يقابلبها مبن مصبطلحات النحبويني      

أنواع الكلةبة، وقبد يقيبد     حيث يقولىل "االس  هو اللفظ املفرد املوضوع للةعنى على ما يع ُّ
باالستقالل والتدرد عن الزمبان، فيقاببل الفعبل واحلبرف علبى مبا هبو مصبطلك النحباة،          

ى هو املعنى الذع وضع االس  ب عائ؛، والتسةية هو وضع االس  للةعنى، وقبد يبراد   واملسةَّ
 . (166) باي؛، كةا يقالىل س ةَِّي عيدًا، ومل ي َس َّ َعْةرًا... "بها ذكر الشيء 

ن االس  هو املسبةى نفسب؛، وَببيََّن أّن االسب  واملسبةَّى      ىل إث  ذكر اإلشكال يف قوهل 
والتسةية غري متفقة يف معانيها، حيث قالىل "فال خفاء يف تغباير األمبور الثالثبة، وإمنبا اففباء      
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من أن االس  نفس املسةى، وفيةا ذكره الشيخ األشعرع مبن  فيةا ذهب إلي؛ بعض أصحابنا 
ىل أع، البدال علبى الوجبود    (ا )مثبل  ، ما هو نفس املسةى، أن أياء ا  تعاىل ثالثة أقسام

إنب؛ هبو   ىل مما يدل على فعل، وما ال يقال، وما هو غريه، كافالق والراعق، وحنو ذلك، الذات
وأمبا التسبةية، فغبري االسب      . يدل على الصفات القدميبة وال غريه، كالعامل والقادر، وُكّل ما 

واملسةى، وتوضيح؛ أنه  يريدون بالتسةية اللفظ، وباالس  مدلول؛، كةا يريبدون بالوصب    
 . (167)قول الواص ، وبالصفة مدلول؛... "

ث  َبيَّن بعد ذلك معنى عبادة األياء، وذلبك بقولب؛ىل "ومعنبى عببادة األيباء أنهب        
، كةبن يبى نفسب؛ بالسبلطان    ، اليت ليس فيها من اإلهليبة إال جمبرد االسب    يعبدون األصنام 

 . (168)ن؛ فرح من السلطنة باالس ... "إفيقال ، وليست عنده آالت السلطنة وأسبابها

(، فقبد ف صَّبَل يف ذلبك تفصبياًل دقيقبًا، حيبث ذكبر األيباء         بهب 456أما ابن حزم )
األيبباء علببى املسببةَّيات، إذ يقببولىل  واملسببةَّيات وعالقتهببا بالصببفات واألعببالم، ووقببوع

"واألنواع وأصناف األنواع اليت كأنها أنواع، كقولناىل رجل وامرأة وذكر وأنثى. وأمبا األيباء   
املختصة، فهي اليت تقع على ذات املسةَّى وحده، أو علبى كبل شبخص مبن أشبخاص مبا،       

خاص مبا لتةييبز   وهي أن تكون املسةيات منها وضعت هلا أياء ختبتص باملسبةَّى، أو بأشب   
بعضها من بعض، ف ّما تتفق فيها وإّما ختتل ، وقبد تببدل وال تسبتقر اسبتقرارًا العمبًا، إمنبا       
يكون باختيار املسةِّي، ولو شاء مل ي َس ِّ بذلك، ومل يقصد بب؛ اإلبانبة عبن صبفات جمتةعبة يف      

أصباًل، وهبي   املسةَّى دون غريه، كةا قصد يف األول، وال اشتقت للةسةَّى بها من صفة فيب؛  
يسةيها النحويون )األياء األعالم(، وذلك حنو قولكىل عيٌد وعةٌرو، أو عيٌد وعيٌد، أو أسبٌد  
يف اس  رجل، أو كافور يف اي؛ أيضًا، وما أشب؛ ذلك. فهبذه أقسبام املسبةيات كلبها لبت      

 . (169)األياء، ووقوع األياء كلها على املسةَّيات وال مزيد"

 -اء ا  تعاىل أياء أعالم غري مشتّقة، ولكن صفات أفعالب؛ ث  ذكر بعد ذلك أّن أي
ال فيب؛، وببذلك يقبولىل "وأيباء ا      ، هي املشتقة، وهي أعراض حادثة يف خلقب؛  -عز وجل
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. وأمبا صبفات الفعبل لب؛     تعاىل اليت ورد النص بها أياء أعالم غري مشتقة من شيء أصبالً 
ا أشب؛ ذلك، وتلك األفعال أعبراض حادثبة يف   تعاىل فةشتقة من أفعال؛، كاحمليي واملةيت، وم

 . (170)خلق؛، ال في؛، تعاىل ا  عن ذلك"

(، فقد ذكر أّن االس  غري املسةَّى قطعًا عنبد النحباة   به794أما بدر الدين الزركشي )
واملتكلةني، وال خالف يف ذلك عنده، إمنا افالف يف معنى االس  قبل التلقيبب، أع االسب    

اة ال يطلقون االس  على غري اللفظ، واملتكلةون ال مينعون ذلك، وَبيََّن أّن املعنوع  ألن النح
اللفظ والذات اليت أطلق اللفظ عليهبا متغبايران، فقبالىل "والبذات واللفبظ متغبايران قطعبًا،        
والنحاة إمنا يطلقون االس  على اللفظ  ألنه  إمنا يتكلةبون يف األلفباظ، وهبو غبري املسبةَّى      

ني، والدالُّ هو االس  عند الفريقني، وليس هو املسةَّى قطعًا، وافبالف إمنبا   قطعًا عند الفريق
هو يف معنى اللفظ قبل التلقيب، فعلى قواعد املتكلةني يطلقون االسب  عليب؛، وخيتلفبون يف    
أن؛ الثالث أو ال، فافالف عنده  حينئبذ يف االسب  املعنبوع هبل هبو املسبةَّى أو الل ال يف       

النحاة، فال يطلقون االس  على غري اللفظ  ألن صناعته  إمنبا تنظبر يف    وأما. االس  اللفظي
وال مينع هذا اإلطالق  ألن؛ إطبالق اسب  املبدلول علبى     ، األلفاظ، واملتكل  ال يناعع يف ذلك

الدالِّ، ويريد شيئًا آخر دعاه عل  الكالم إىل لقيق؛ يف مسألة األياء والصبفات، وإطالقهبا   
 . (171)ةا تقرر يف عل  الكالم"ك، على البارع تعاىل

ث  ذكر أمثلة على ذلك، وَبيََّن مراد ُكلٍّ من النحاة واملتكلةني، وعاد يف ذلك توضيحًا 
يف حملِّ افالف، فقالىل "ولنربع ذلك يف قالب مثبال، فتقبول إذا قلبتىل عببد  اْ  أنب   الناقبْة،       

ون معناه، وهو ما يفه  من؛ مدح فالنحاة يريدون باللقب لفظ )أن  الناقة(، واملتكلةون يريد
ما أشعر ْبَضَعٍة أو ريف َعبٍة، ال ينافيب؛، ألّن    -ويعنون ب؛ اللفظ -إّن اللقبىل أو ذم، وقول النحاة

اللفظ يشعر بداللت؛ على املعنى، واملعنى يف احلقيقبة هبو املقتضبي للضبعة أو الرفعبة، وذات      
لِّ افبالف يف هبذه املسبألة، وبب؛ يظهبر أّن      عبد ا  هي امللقَّب عند الفريقني، فهذا تنقيك  حمب 

االس  املسبةَّى أو غبريه، خباصٌّ بأيباء األعبالم املشبتقة، ال يف كبل اسب ،          افالَف يف أّن
 .  (172)واملقصود ب؛ إمنا هو املسألة املتعلقة بأصول الدين"
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 . بني األمساء والصفات: املطلب السابع

أياء ا  احلسنى، فأياء ا  صبفات تبدل   ي بّين أهل العقيدة كالمًا مهةًا يف مسألة 
على معاني عند أهل العربية، وهي صفات؛ عز وجل القائةة ب؛ عند أهبل العقيبدة، ويف ذلبك    
يقول ابن تيةيةىل "ومن أيائ؛ القدير، والقدرة تستلزم من قدرت؛ على املخلوقات مبا ال يبدل   

لتب؛ علبى علةب؛ واختصاصب؛     علي؛ العل  وخلق؛ للةخلوقات يدل على قدرتب؛ أبلبغ مبن دال   
بالقدرة أظهر من اختصاص؛ بالعل  حتى إن طائفة من النظار كأبي احلسن األشبعرع وغبريه   
يقول أخص وصف؛ القدرة على االخرتاع فال يوص  بذلك غريه، واجله  ببن صبفوان قبلب؛    
يقولىل ليس يف الوجود قادر غريه، وال لغريه قدرة، واألشبعرع وإن أثببت للةخلبوق قبدرة     

ن يثبت قدرة ال تؤثر يف املقبدور، ومل يقبل أحبد مبن العقبالءىل إّن أخبص وصبف؛ احليباة         لك
والعل ، وال إّن غريه ليس حبي وال عامل، فكان جعبل القبدير ايبًا، وغبريه صبفة، إن كبان       
الفرق حقًّا أوىل من العكس، فكي  إذا كان الفرق باطاًلل فب ن أيباءه تعباىل البيت يعرفهبا      

هي صفات يف اصطالح أهل العربيبة، تبدل علبى معباني  هبي صبفات؛       الناو هي أياء، و
القائةة ب؛، فاحلي يدل على احلياة، والعلي  يدل على العل ، والقدير يدل على القبدرة، هبذا   
مذهب سل  األمة وعاهري األم ، ومن الناو فرقة شاذة تبزع  أن هبذه األيباء ال تبدل     

ناو فيةا يسةى بب؛ سببحان؛، ويسبةى بب؛ غبريه،      على معاني، كأياء األعالم، وقد تناعع ال
كاحلي، والعلي ، والقدير، فاجلةهور على أنب؛ حقيقبة فيهةبا، وقالبت طائفبة كبأبي العبباو        

 . (173)الناشيىل إنها حقيقة يف الرب عز وجل، جماع يف املخلوق"
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 اخلامتة

 -الذع تناولبت فيب؛ النحبو عنبد العقبديني      -بعد االنتهاء من بسط مادة هذا البحث
 النتائج اليت توصلت إليها فيةا يليىل احلقائق وميكنين عرض 

وتببيني مبراده . فهب  كبثريًا مبا       العقديني الدور البارع للنحو والصرف يف لليل كالم -1
ليفصبلوا بيبنه  فيةبا      يردون األمر يف املناععات وافالفبات إىل أهبل اللغبة والنحبو    

 ه  اليت يطلبونها. اختلفوا في؛  ليددوا عند النحاة واللغويني بغيت

دور النحاة يف كثري من املسائل النحوية والصرفية، حيبث يببدأ العقبدع    العقديني  أخذ -2
يصوِّب وي خطِّئ يف جمال اللغة، وقبد يصبل فيب؛ األمبر إىل جتهيبل مبن لبيس لب؛ علب           

 . بالعربية

 ّن أكثبر اللغبة جمباع،   ىل إالنحبويني  يف قبول  توسيع دائرة التأويبل والتفسبري واالحتةبال    -3
بينوا أن؛ إذا كبان أكثبر اللغبة جمباعًا، فب ّن أنبواع       حيث ، واعرتاض العقديني على ذلك

 التأويالت ستسهل على النفوو.  

اصطلك الكلةة، وما طرأ على هذه الكلةة من تطور داللبي يف علب    العقديني  اهتةام -4
  العبرب مل يعبرف عبنه  أنهب     حتى يصححوا املفهوم الشائع آنذاك، وتبيان أّنالنحو، 

 استعةلوا لفظ الكلةة والكالم إال يف اجلةلة التامة.  

املنطقبيني  العقبديني و  غري أّن، بني العقديني واملنطقينيتشاب؛ تقسي  األلفاظ بني النحاة و -5
 يناقضون تقسيةه  أحيانًا، وخيلطون مع النحاة يف املصطلك.  

الفعبل اجملبرد عبن    عل؛ املنطقيون كلةبًة، وهبو   تةا فيعلى العقديني  االستشكال الواقع -6
 وختطئة النحويني للعقديني يف ذلك.  االس ، وقالوا إّن ذلك ال يوجد يف كالم العرب، 
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وهبو إعالبة   ذكر العقديني أهداف استخدامه  اإلعبراب يف مسبائل العقيبدة صبراحًة،      -7
اللبس، وتصويب أع وج؛ حنوع قد يؤدع إىل خلل يف العقيدة، ورفع اإلشكال البوارد  

 لك.  على النحاة يف ذ

يف تبيان معاني املقاطع واحلروف واألصوات واملدود، وهذه كلها مبن  اهتةام العقديني  -8
ملبا فيب؛ مبن      علوم اللغة، ويبدو أن ذكره  هذه األشياء متعلبق افهبوم الكبالم نفسب؛    

اختالف بينه ، وألن اللغة هي البيت لكب  يف هبذا املوضبوع، فقبد اهتةبوا بتفاصبيل        
 ليتبنوا األمر عن دراية وعل .   املقاطع واحلروف بأنفسه ،
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

، وببدورع أشبكر جامعبة الكويبت     [AA10/ 15]( مت متويل هذا العةل من قبل جامعة الكويت، مشروع حبث رق  1)

 على دع  البحث ومتويل؛. 

والتنزيب؛ يف توجيب؛ إعبراب القبرآن الكبري  عنبد السبّنة واملعتزلبة )رسبالة           ( السعيد، خالد عببدالقادرىل أثبر التوحيبد   2)

ماجستري(، إشرافىل األستاذ الدكتور إبراهي  السامرائي، ومساعدةىل األستاذ الدكتور راجبك الكبردع، قسب  اللغبة     

 ( صفحة.  140هب، عدد الصفحات )1404العربية وآدابها، كلية ايداب، اجلامعة األردنية، 

لعلي ، مصطفى أمحدىل أثر العقيدة وعل  الكالم يف النحو العربي )رسالة ماجستري(، إشبرافىل األسبتاذ البدكتور    ( عبدا3)

هبب، عبدد الصبفحات    1412أمحد كشك، واألستاذ الدكتور حمةد السيد اجلليند، كلية دار العلوم، جامعة القباهرة،  

 ( صفحة.  517)

ة يف التوجي؛ النحبوع واللغبوع لنصبوص القبرآن والسبّنة )رسبالة       ( ذياب، شاهر فارو حسنيىل أثر العقيدة األشعري4)

م، عبدد  2001ماجستري(ىل إشرافىل األستاذ الدكتور إياعيل عةايرة، كلية الدراسبات العليبا، اجلامعبة األردنيبة،     

 ( صفحة.  192الصفحات )

ماجسبتري(، إشبرافىل األسبتاذ     ( افليفات، صايل عبد السالم، أثر النحو يف عقيبدة التوحيبد يف لغبة التنزيبل )رسبالة     5)

 ( صفحة.  123) م، عدد الصفحات2011الدكتور عبد القادر مرعي، جامعة مؤتة، 

( السي ، حمةد بن عبدا  بن محدىل األثر العقدع يف تعدد التوجيب؛ اإلعراببي ييبات القبرآن الكبري  ععبًا ودراسبة،        6)

، دار التدمريبة،  1عةار، ويوسب  ببن حمةبد السبعيد، ح    تقدي ىل عبدا  بن حمةد الغنيةان، وعبدالرمحن بن حمةد ال

 م. 2008 -هب1429الرياض، 

 . 5( فصلتىل 7)

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل اقتضباء الصبراح املسبتقي  خمالفبة أصبحاب اجلحبي ،       8)

 . 139ص 1، ج هب1369، مطبعة السنة احملةدية، القاهرة، 2لقيقىل حمةد حامد الفقي، ح
( ذم الق َدريّية ورد يف أحاديث عديدة، منها ما رواه أبو داود والبيهقي والربيع بن حبيب، عن ابن عَةَر رضي ا  عنب؛،  9)

عن النيب صلى ا  عليب؛ وسبل  قبالىل "ال ق َدريَّبُة َمدبوو  هبذه ال أمَّبْة، إن َمريضبوا فبال َتعبود وه ْ ، َوإْن َمباتوا فبال             
. أبو داود، سليةان بن األشعث أبو داود السدستاني األعدعىل سنن أبي داود، لقيقىل حمةد حميبي البدين   َتْشَهدوه ْ "
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(، وىل البيهقي، أمحد ببن احلسبني ببن علبي     4691رق  ) 222ص 4عبد احلةيد، دار الفكر، بريوت، الح، الت، ج
طبا، مكتببة دار البباع، مكبة املكرمبة،      بن موسى أبو بكر البيهقيىل سنن البيهقي الكربى، لقيقىل حمةد عبد القبادر ع 

(، واألعدعىل الربيبع ببن حبيبب ببن عةبر البصبرع األعدعىل       20658رقب  )  203ص 10م، ج1994 -هب1414
، دار احلكةبة،  1اجلامع الصحيك مسند اإلمام الربيع بن حبيب، لقيبقىل حمةبد إدريبس، وعاشبور ببن يوسب ، ح      

(. وكذلك ما رواه الرتمذع عن اببن  799رق  ) 302ص 1جهب، 1415سلطنة عةان،  بريوت، ومكتبة االستقامة، 
عباو رضي ا  عن؛ قالىل قال النيب صلى ا  علي؛ وسل ىل "صْنف اني من ُأمَّيت ليس هُلَةا يف ال  ْسبل امي َنصبيٌب ال ة ْرجَئبُة    

ذع، لقيبقىل أمحبد   َوال ق َدريَُّة". الرتمذع، حمةد بن عيسى أبو عيسى الرتمذع السلةيىل اجلامع الصبحيك سبنن الرتمب   
 (. 2149رق  ) 454ص 4حمةد شاكر وآخرين، دار إحياء الرتاث العربي، بريوت، الح، الت، ج 

( العةراني، حييى بن أبي افري بن سامل العةراني الشافعيىل االنتصار يف الرد على املعتزلة القدريبة األشبرار، لقيبقىل    10)
 . 156ص 1م، ج1999الرياض،  ، دار أضواء السل ،1سعود بن عبد العزيز افل ، ح

، 3( البخارع، حمةد بن إياعيل أبو عبدا  البخارع اجلعفيىل اجلامع الصحيك، لقيقىل د. مصطفى ديبب البغبا، ح  11)
(، وىل مسل ، مسل  بن احلداج أبو احلسني 529رق  ) 203ص 1م، ج1987 –هب 1407دار ابن كثري، بريوت، 

ىل حمةد فؤاد عببد البباقي دار إحيباء البرتاث العرببي، ببريوت، الح،       القشريع النيسابورعىل صحيك مسل ، لقيق
(، وىل ابن ماجة، حمةد بن يزيد أبو عبدا  القزويينىل سنن ابن ماجة، لقيقىل حمةبد  633رق  ) 439ص 1الت، ج

 233ص 4(، وىل سبنن أببي داود، ج  177رقب  )  63ص 1فؤاد عبد الباقي، دار الفكبر، ببريوت، الح، الت، ج  
(. وىل النسائي، أمحد بن شعيب أببو  2551رق  ) 678ص 4، وىل اجلامع الصحيك سنن الرتمذع، ج(4729رق  )

، دار 1عبد الرمحن النسائيىل السنن الكربى، لقيقىل د. عبد الغفار سليةان البنبدارع، وسبيد كسبروع حسبن، ح    
ببانىل  (، وىل اببن حببان، حمةبد ببن ح    7761رقب  )  419ص 4م، ج1991 -هبب 1411الكتب العلةية، بريوت، 

 16م، ج1993 -هبب 1414، مؤسسبة الرسبالة، ببريوت،    2صحيك اببن حببان، لقيبقىل شبعيب األرنبؤوح، ح     
 (. 1567رق  ) 359ص 1(، وىل سنن البيهقي، ج7443رق  ) 475ص

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل بيبان تلببيس اجلهةيبة يف تأسبيس ببدعه  الكالميبة،       12)
 . 350ص 1هب، ج1392، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، 1ةد بن عبد الرمحن بن قاس ، حلقيقىل حم

 . 350ص 1( املصدر السابق، ج13)

( ابن عساكر، علي بن احلسن بن هبة ا  بن عساكر الدمشقي، تبيني كذب املفرتع فيةا نسب إىل اإلمام أبي احلسبن  14)
 . 90ص 1ب، جه1404، دار الكتاب العربي، بريوت، 3األشعرع، ح

 حالق".   وقال بعدهاىل "أخربني أبو عةرو أنا ثعلب عن عةرو بن أبي عةرو الشيباني عن أبي؛ قال ال أقول حلقة إال يف عع
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( ابن عيسى، أمحد بن إبراهي  بن عيسىىل توضيك املقاصد وتصحيك القواعبد يف شبرح قصبيدة اإلمبام اببن القبي ،       15)
 . 271ص 1هب، ج1406سالمي، بريوت، ، املكتب اإل3لقيقىل عهري الشاويش، ح

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل الرد على املنطقيني، دار املعرفة، ببريوت، الح، الت،  16)
 .  8ص 1ج

  .چے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  من قول؛ تعاىلىل. 79( األنبياءىل 17)

، دار سبوعلر للطباعبة والنشبر،    2أو التوحيبد احلقيقبي، ح   ( النورسي، بديع الزمان سعيد النورسيىل حقيقة التوحيد18)
 . 143ص 2م، ج1988

( ابن قي  اجلوعية، أبو عبد ا  مشس الدين حمةد بن أبي بكر بن أيبوب ببن سبعد الزرعبي الدمشبقيىل الصبواعق       19)
 –هبب 1418 ، دار العاصبةة، الريباض،  3املرسلة على اجلهةية واملعطلة، لقيقىل د. علي بن حمةد الدخيل ا ، ح

 . 451 -540ص 2م، ج1998

 . 111( البقرةىل 20)

 . 150( األنعامىل 21)

 . 23( األنبياءىل 22)

 . 157 -156ص 1التقريب حلد املنطق، ج (23)

 . 265ص 1( شرح املقاصد، ج24)

سبيد   ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن عبد السالم ابن تيةيةىل اجلواب الصحيك ملن بدل دين املسيك، لقيقىل علي25)
 . 266 -265ص 3صبك املدني، مطبعة املدني، مصر، الح، الت، ج

 .  34ص 1( الرد على املنطقيني ج26)

( ابن عقيل، بهاء الدين عبد ا  بن عقيل العقيلي املصرع اهلةدانيىل شرح ابن عقيل على ألفية اببن مالبك، لقيبقىل    27)
 . 13ص 1م، ج1998-هب1419 ، مكتب دار الرتاث، القاهرة،2حمةد حميي الدين عبداحلةيد، ح

 . 268ص 3( اجلواب الصحيك ج28)

(، وىل سنن اببن  2694رق  ) 2072ص 4(، وىل صحيك مسل ، ج6043رق  ) 2352ص  5( صحيك البخارع، ج29)
(، وىل سبنن  3467رقب  )  512ص 5(، وىل اجلامع الصحيك سنن الرتمذع، ج3806رق  ) 1251ص 2ماجة، ج

 (. 831رق  ) 112ص 3يك ابن حبان، ج(، وىلصح10666رق  ) 207ص 6النسائي، ج

 . 129 -128ص 1( الرد على املنطقيني ج30)
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(، ولفظ؛ عن عبدا  بن مشعود أّن النيب علي؛ الصالة والسالم قالىل "َمْن 2910رق  ) 175ص 5( سنن الرتمذع، ج31)
ا، ال أُقبول ىل أمل َحبْرٌف، َول كبْن أ لبٌ  َحبْرٌف، ول باٌم       قَرأ  حْرًفا من كَتاْب الّلْ؛، فل ؛  بْ؛ حَسَنٌة، وال َحَسَنُة بَعْشري أ ْمَثاهل ب 

 َحْرٌف، َوميٌ  َحْرٌف".  

 ( املصدر السابق.  32)

 . 5( الكه ىل 33)

 . 24( إبراهي ىل 34)

 . 10( فاطرىل 35)

 . 64( آل عةرانىل 36)

 . 266 -265ص 3( اجلواب الصحيك ج37)

 .  34ص 1( الرد على املنطقيني ج38)

، دار 3سيناىل اإلشارات والتنبيهات مع شرح نصري الدين الطوسي، لقيقىل سبليةان دنيبا، ح   ( ابن سينا، أبو علي بن39)
 . 146ص 1املعارف، مصر، الت، ج

 . 147 -146ص 1( املصدر السابق، ج40)

 . 110( ط؛ىل 41)

 ، البدار السبلفية، الكويبت،   4( الشنقيطي، حمةد األمني الشنقيطيىل منهج ودراسات ييات األيباء والصبفات، ح  42)
 . 43ص 1م، ج1984 -هب1404

 . 147 -146ص 1( اإلشارات والتنبيهات، ج43)

 . 11( الفتكىل 44)

 . 27( الفتكىل 45)

 . 170ص 1( الرد على املنطقيني، ج46)

( من ذلك حديث ي َرة  بن ج ْندٍب رضي ا  عن؛ أّن رسول الّلْ؛ صلى ا  علي؛ وسل  قالىل "أَحببُّ ال كل بامي إىل الّلبْ؛    47)
 3س ْبحاَن الّلْ؛، وال َحْةد  للَّْ؛، وال إل َ؛ إال ا ، واللَّب؛  أك َببر ، ال يض برُّك  ببأ يِّهينَّ ببَدأ َت... " صبحيك مسبل ، ج        أْرَبٌع 

 (. 2137رق  ) 1685ص
َعل بى إيْببَراْهيَ     ( من ذلك حديث أ بي أ يُّوَب رضي ا  عن؛ىل "أ نَّ َرس وَل اللَّْ؛ صلى ا  علي؛ وسل  لْيل ة  ُأْسبريَع ْببْ؛ َمبرَّ   48)

لي؛ وسل ، ف ق باَل  َخْليلي الرَّْحَةني، ف ق اَل إيْبَراْهي   ْلْدْبرييَلىل َمْن َمَعك  َيا ْجْبرييل ل ق اَل ْجْبرييل ىل َهَذا م َحةٌَّد صلى ا  ع
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َبَتَها ط يَِّبٌة، َوأ ْرض َها َواْسَعٌة، ف ق اَل َرس بول  اللَّبْ؛ صبلى    إيْبَراْهي  ىل َيا م َحةَّد ، م ْر ُأمََّتك  أ ْن ي ك ْثر وا ْغَراَو ال َدنَّْة  ف  ينَّ ت ْر
 103ص 3ا  علي؛ وسل  إليْبَراْهيَ ىل َوَما ْغَراو  ال َدنَّْةل ق اَلىل ال َحْوَل َوال ُقوَّة  إيال ْباللَّْ؛". صبحيك اببن حببان، ج   

 (.  821رق  )
 . 35ص 1( املصدر السابق، ج49)
 . 112ص 1هب، ج1391، املكتب اإلسالمي، بريوت، 4العز احلنفيىل شرح العقيدة الطحاوية، ح ( احلنفي، ابن أبي50)

 . 111ص 1( املصدر السابق، ج51)
 . 9( مري ىل 52)

 . 112ص 1( شرح العقيدة الطحاوية، ج53)

ديبوان  ( مل أعثر على البيت يف ديوان؛، انظرىل األخطل، غياث بن غوث بن طارقة بن عةرو بن سبيحان أببو مالبكىل    54)
 م. 1994، دار الكتب العلةية، بريوت، 2األخطل، شرح؛ وقدم ل؛ىل مهدع حمةد ناصر الدين، ح

 . 271ص 1( توضيك املقاصد، ج55)
، دار املعبارف  1( التفتاعاني، سعد الدين مسعود بن عةر بن عبد ا  التفتاعانيىل شرح املقاصبد يف علب  الكبالم، ح   56)

 . 220ص 1، جم1981 -هب1401النعةانية، باكستان، 

( ابن حزم، أبو حمةد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسيىل التقريبب حلبد املنطبق، لقيبقىل د.إحسبان عبباو،       57)
 . 80ص 1م، ج1987، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 2ح

 . 6( التوبةىل 58)

 . 15( الفتكىل 59)

 . 30( القصصىل 60)

حمةد بن الفضل التيةي األصبهانيىل احلدة يف بيان احملدة وشرح عقيبدة أهبل    ( األصبهاني، أبو القاس  إياعيل بن61)
 1م، ج1999 -هبب 1419، دار الرايبة، الريباض،   2السنة، لقيقىل حمةد بن ربيع ببن هبادع عةبري املبدخلي، ح    

 . 431ص

 . 220ص 1( شرح املقاصد، ج62)

 . 24 -23ص 1( التقريب حلد املنطق، ج63)

 . 61ص 1( املصدر السابق، ج64)

 . 79ص 1( املصدر السابق، ج65)
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 . 79ص 1( املصدر السابق، ج66)

 . 80ص 1( املصدر السابق، ج67)

( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  ببن تيةيبةىل كتباب الصبفدية، لقيبقىل حمةبد رشباد سبامل، دار الفضبيلة، الريباض،           68)
 . 6ص 2م، ج2000 -هب1421

 . 327 -326ص 1( الرد على املنطقيني ج69)

 . 295ص 1صدر السابق، ج( امل70)

 . 30( األنعامىل 71)

 . 12( السددةىل 72)

 . 206( األعرافىل 73)

 . 38( فصلتىل 74)
 . 121 -120ص 1( بيان تلبيس اجلهةية، ج75)
 ( سيأتي خترت؛ يف اهلامش الالحق.  76)

(، وىل سبنن أببي   3831رقب  )  1259ص 2(، وىل سنن ابن ماجبة، ج 2713رق  ) 2084ص  4( صحيك مسل ، ج77)
 4(، وىل سببنن النسببائي، ج3400رقبب  ) 472ص 5(، وىل سببنن الرتمببذع، ج5051رقبب  ) 312ص 4د، جداو
 (.  966رق  ) 246ص 3(، وىل صحيك ابن حبان، ج7668رق  ) 395ص

 . 222 -221ص 2( املصدر السابق، ج78)

 . 69، 68( التوبةىل 79)

 . 17( قىل 80)
 .  22ص 1( اقتضاء الصراح املستقي ، ج81)
 . 130( البقرةىل 82)
 . 58( القصصىل 83)

( الفراء، أبو عكريا حييى بن عياد الفراءىل معاني القرآن، لقيقىل أمحد يوس  جناتي وحمةد علي الندبار، دار السبرور،   84)
 . 79ص 1الح، الت، ج

( الزجاج، أبو إسحاق إبراهي  بن حمةد بن السرع بن سهل البغدادعىل معاني القرآن وإعراب؛، لقيقىل د. عببداجلليل  85)
 . 210ص 1م، ج1994، دار احلديث، القاهرة، 1ليب، حعبده ش
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 ( املصدر السابق.  86)

القبرآن، لقيبقىل علبي    ( العكربع، حمب الدين أبو البقاء عبد ا  بن احلسني بن عبد ا  العكربعىل التبيان يف إعراب 87)
  .99ص 1حمةد البداوع، مكتبة عيسى البابي احلليب وشركاه، الح، الت، ج

 سابق.  املصدر ال (88)

 ( سبق ختريج ايية.  89)

 . 76ص 3( اجلواب الصحيك، ج90)

 . 71( البقرةىل 91)

 . 40( النورىل 92)

 . 78( النساءىل 93)

، 1( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن عبد السالم ابن تيةيةىل منهاج السنة النبوية، لقيبقىل د. حمةبد رشباد سبامل، ح    94)
 . 142 -141ص 5هب، ج1406مؤسسة قرطبة، 

 . 93الكه ىل  (95)

 . 142 -141ص 5( منهاج السنة النبوية، ج96)

 . 40( النورىل 97)

( ابن قي  اجلوعية، أبو عبد ا  مشس الدين حمةد بن أببي بكبر ببن أيبوب ببن سبعد الزرعبي الدمشبقيىل اجتةباع          98)
 . 18ص 1م، ج1984 -هب1404، دار الكتب العلةية، بريوت، 1حاجليو  اإلسالمية على غزو املعطلة واجلهةية، 

 . 19( اجلنىل 99)
 . 51( القل ىل 100)

 . 18ص 1( اجتةاع اجليو  اإلسالمية، ج101)

 . 202ص 7( منهاج السنة النبوية، ج102)
 . 11( لقةانىل 103)
 . 93( ط؛ىل 104)
 . 63( النورىل 105)

 . 5( الطالقىل 106)

 . 38( األحزابىل 107)



 د. عبداحملسن أمحد الطبطبائي 

 137                                     م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - ثامن عشرالالعدد 

 . 1( النحلىل 108)
 . 7( غافرىل 109)
عبد السالم ابن تيةيةىل درء تعارض العقل والنقل، لقيبقىل عببد اللطيب  عببد      ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن110)

 . 261ص 7م، ج1997 -هب1417الرمحن، دار الكتب العلةية، بريوت، 
 . 1( النساءىل 111)
( قرأ عهور السبعة ما عدا محزة وأبا جعفر ويعقوب )واألرحاَم( بالنصب، عطفًا على اس  )ا ( يف و)اتقبوا ا  (،  112)

رأ محزة وإبراهي  النخعي وقتادة واملطوعي وغريه  )واألرحامي( باجلر، عطفًا على اهلاء يف )ب؛(، أو أن؛ جمرور وق
بباء مقّدرة، أو بالق َس . وعع  البصريون ومنه  املربد وابن عطية أن؛ حلن، وقال ابن خالوي؛ىل ليس عنبدنا حلنبًا    

عليب؛ الصبالة والسبالم. وقبرأ عببدا  ببن مسبعود واألعةبشىل         ألن محزة ال يقرأ إال بأثر يعزي؛ إىل رسول ا  
، دار سبعد  1)وباألرحامي( بتكرير حرف اجلر. انظرىل افطيب، عبداللطي  حمةد افطيبىل معدب  القبراءات، ح  

 . 6 -5ص 2م، ج2002الدين، دمشق، 
 . 408ص 1( اقتضاء الصراح املستقي ، ج113)

(، وىل سنن اببن  1733رق  ) 1586ص 3صحيك مسل ، ج (، وىل4078رق  ) 1579ص 4( صحيك البخارع، ج114)
 4(، وىل سبنن الرتمبذع، ج  3685رق  ) 328ص 3(، وىل سنن أبي داود، ج3387رق  ) 1123ص 2ماجة، ج

 (. 5092رق  ) 212ص 3(، وىل سنن النسائي، ج1864رق  ) 291ص
 . 175ص 1( الرد على املنطقيني، ج115)

 . 464ص 2( بيان تلبيس اجلهةية، ج116)

ءة اجلةهور )حتى يقوَل( بالنصب، على الغاية أو التعليل، وقبرأ نبافع وغبريه )حتبى يقبول (. انظبرىل معدب         ( قرا117)
 . 295ص 1القراءات، ج

 . 214( البقرةىل 118)
 . 58( مري ىل 119)

 . 18( الكه ىل 120)
 . 90( األنبياءىل 121)
االسبتغاثة املعبروف ببالرد علبى     ( ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أببو العبباوىل تلخبيص كتباب     122)

 2هب، ج1417، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة، 1البكرع، لقيقىل أبو عبدالرمحن حمةد بن علي عدال، ح
 . 540 -539ص



 قضايا حنوية وصرفية يف كتب العقيدة 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          138

 . 24( يوس  123)
 . 716ص 2( الصواعق املرسلة، ج124)
 ،28( النةل 125)
 . 716ص 2( الصواعق املرسلة، ج126)
 . 108( هودىل 127)
 السابقة.   ( ايية128)
 . 481ص 1( شرح العقيدة الطحاوية، ج129)
( احلاك ، حمةد بن عبدا  أبو عبدا  احلاك  النيسابورعىل املستدرك على الصحيحني، لقيقىل مصطفى عبد القبادر  130)

(. ونص؛ىل "عن عببد ا   7815رق  ) 331ص 4م، ج1990 -هب1411، دار الكتب العلةية، بريوت، 1عطا، ح
يلة بنت صيفي امرأة من جهينة، قالتىل إّن َحْبرًا جباء إىل النَّْببي صبّلى اُ  عليبْ؛ َوَسبلََّ ، ف ق باَلىل       بن يسار، عن قت

ىل ُقوُلبواىل مبا   إّنُك  ت ْشرْكو َن َتُقولوَن ما َشاَء اُ  َوْشْئَت، َوَتقولونىل َوالك ْعبْة، ف قاَل َرس ول  اْ  صّلى اُ  عليْ؛ َوَسلََّ 
 ْشْئَت، َوُقوُلواىل َوَربِّ الك ْعَبْة".   شاَء اُ  ث  َّ

( ابن عبدالوهاب، سليةان بن عبد ا  بن حمةد بن عبد الوهابىل تيسري العزيز احلةيبد يف شبرح كتباب التوحيبد،     131)
 . 536 -535ص 1مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، الح، الت، ج

 . 75( الواقعةىل 132)

 . 77( الواقعةىل 133)
 . 115ص 5ه ُأقْس ، ودخلت )ال( توكيدًا". معاني القرآن وإعراب؛، ج( قال الزجاجىل "معنا134)

 . 384ص 1( تيسري العزيز احلةيد، ج135)
 . 164( النساءىل 136)

( الباقالني، حمةد بن الطيب الباقالنيىل متهيد األوائل يف تلخيص الدالئل، لقيقىل عةاد الدين أمحبد حيبدر، لبنبانىل    137)
 . 274ص 1م، ج1987 -هب1407، 1مؤسسة الكتب الثقافية، ح

 . 40( النحلىل 138)

 . 277ص 1( متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ج139)
 . 278ص 1( املصدر السابق، ج140)

 . 124( النحلىل 141)
 . 279ص 1( متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، ج142)
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 . 108ص 2( توضيك املقاصد، ج143)

ىل لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثريبة لشبرح   ( السفاريين، الشيخ حمةد بن أمحد السفاريين األثرع احلنبلي144)
 .  30ص 1الدرة املضية يف عقد الفرقة املرضية، الح، الت، ج

 .  14ص 1وانظرىل تيسري العزيز احلةيد يف شرح كتاب التوحيد، ج

 . 30ص 1( لوامع األنوار البهية، ج145)
 ( املصدر السابق.  146)

 ( املصدر السابق.  147)
 بيت يف معلقة النابغة، والبيت كاماًل هوىل   ( هذا جزء من عدز148)

 بذع اجل ليل على مستأْنٍس َوَحْد        كأنَّ َرحْلي وقد عاَل الّنهار  ْبنا  

انظرىل الذبياني، النابغة الذبيانيىل شرح ديوان النابغة الذبياني، تقدي  ومراجعبةىل سبي  البدين الكاتبب، وأمحبد      
قةيحبة، مفيبد قةيحبةىل شبرح املعلقبات      . وىل22م، ص1989ة، ببريوت،  عصام الكاتب، منشورات دار مكتبة احليا

   .398م، ص1987، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1العشر، ح
 . 1( اإلخالصىل 149)
( الزجاج، أبو إسحاق إبراهي  بن حمةد بن السرع بن سهل البغدادعىل تفسبري أيباء ا  احلسبنى، لقيبقىل أمحبد      150)

 . 58ص 1ة، الح، الت، جيوس  الدقاق، دار الثقافة العربي
 ( اجلحود هنا النفي.  151)
 . 175ص 1( احلدة يف بيان احملدة، ج152)
 . 157ص 10( درء تعارض العقل والنقل، ج153)
 . 13( امللكىل 154)
 . 1384ص 4( الصواعق املرسلة، ج155)
 . 1384ص 4( املصدر السابق، ج156)
 . 252ص 1( متهيد األوائل، ج157)
 . 253ص 1( املصدر السابق، ج158)
( السراقيب، وليد حمةدىل التداخل الداللي ببني االسب  واملسبّةى والتسبةية يف البرتاث العرببي، جملبة جامعبة قطبر          159)

 . 77م، ص2005 -هب1426لآلداب، العدد السابع والعشرون، 
 . 260 -258ص 1( املصدر السابق، ج160)
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 ملا حضرت؛ الوفاة، وأوهلاىل  ( هذا بيت من قصيدة قصرية قاهلا لبيد بن ربيعة العامرع خياطب ابنتي؛ 161)

 َوَهْل أنا إال ْمْن َربيَعة  أْو م َضْر          َتَةّنى ابَنتاَع أْن يعيَش أبوه ةا 

 .79العامرع، لبيد بن ربيعة العامرعىل ديوان لبيد بن ربيعة العامرع، دار صادر، بريوت، الح، الت، ص

 . 14( يوس ىل 162)

 . 121( األنعامىل 163)

 . 1( األعلىىل 164)

 . 260 -258ص 1( متهيد األوائل، ج165)

 . 169 -168ص 2( شرح املقاصد يف عل  الكالم، ج166)

 . 169 -168ص 2( املصدر السابق، ج167)

 . 169 -168ص 2( املصدر السابق، ج168)

 . 40( التقريب حلد املنطق، ص169)

 ( املصدر السابق.  170)

ال ا ، لقيقىل علي حميي البدين علبي القبرة راغبي،     ( الزركشي، بدر الدين حمةد عبد ا  الزركشيىل معنى ال إل؛ إ171)
 . 139 -138ص 1م، ج1985 -هب1405، دار االعتصام، القاهرة، 3ح

 . 139 -138ص 1( معنى ال إل؛ إال ا ، ج172)

 . 294ص 3( اجلواب الصحيك، ج173)



 د. عبداحملسن أمحد الطبطبائي 

 141                                     م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - ثامن عشرالالعدد 

 املصادر واملراجع

ن األخطل، شرح؛ وقدم ل؛ىل مهدع األخطل، غياث بن غوث بن طارقة بن عةرو بن سيحان أبو مالكىل ديوا -1
 م. 1994بريوت، دار الكتب العلةية، ، 2ححمةد ناصر الدين، 

اجلامع الصحيك مسند اإلمام الربيع بن حبيب، لقيقىل ىل األعدعالبصرع الربيع بن حبيب بن عةر األعدعىل  -2
 هب. 1415ن، اسلطنة عة ، مكتبة االستقامة، دار احلكةة، بريوت، و1، وعاشور بن يوس ، ححمةد إدريس

األصبهاني، أبو القاس  إياعيل بن حمةد بن الفضل التيةي األصبهانيىل احلدة يف بيان احملدة وشرح عقيدة  -3
 م. 1999 -به1419، ، دار الراية، الرياض2أهل السنة، لقيقىل حمةد بن ربيع بن هادع عةري املدخلي، ح

تلخيص الدالئل، لقيقىل عةاد الدين أمحد حيدر، الباقالني، حمةد بن الطيب الباقالنيىل متهيد األوائل يف  -4
 م. 1987 -هب1407، 1حبريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 

البخارع، حمةد بن إياعيل أبو عبدا  البخارع اجلعفيىل اجلامع الصحيك، لقيقىل د. مصطفى ديب البغا،  -5
 . م1987 – به1407، دار ابن كثري، بريوت، 3ح

سنن البيهقي الكربى، لقيقىل حمةد عبد القادر ىل علي بن موسى أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بنالبيهقي،  -6
 م. 1994 -هب1414، مكة املكرمة، مكتبة دار الباع، عطا

، دار املعارف 1التفتاعاني، سعد الدين مسعود بن عةر بن عبد ا  التفتاعانيىل شرح املقاصد يف عل  الكالم، ح -7
 م. 1981 -به1401، النعةانية، باكستان

 ابن تيةية، أمحد بن عبد احللي  بن تيةية احلراني أبو العباوىل  -8

، مطبعة السنة احملةدية، 2اقتضاء الصراح املستقي  خمالفة أصحاب اجلحي ، لقيقىل حمةد حامد الفقي، ح -
 . به1369، القاهرة

، مطبعة 1ح بيان تلبيس اجلهةية يف تأسيس بدعه  الكالمية، لقيقىل حمةد بن عبد الرمحن بن قاس ، -
 . به1392، احلكومة، مكة املكرمة

، 1تلخيص كتاب االستغاثة املعروف بالرد على البكرع، لقيقىل أبو عبدالرمحن حمةد بن علي عدال، ح -
 . به1417، مكتبة الغرباء األثرية، املدينة املنورة

 الح، الت. ، مصراجلواب الصحيك ملن بدل دين املسيك، لقيقىل علي سيد صبك املدني، مطبعة املدني،  -
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ُ ُِعْنَدُِسيَبَوْيِهُُاإِلْضَمارُُِمصطلح 

 شودة بنت زيد الّرحّصد. 

 :اْلُمَلخَُّص

، وعلى آلِه وصحبِه الُم على رسوِل اهلِل، والّصالُة والّسالّرمحِن الرحيِم بسِم اهلِل
 وتابعيِه إىل يوِم الّديِن.

الكتاِب، إحباٌر يف َعامٍل من َعوامِل وهو مصطلُح اإلضماِر عنَد سيبويِه هذا البحُث 
ِِ، وسرامرُت معاََيرُه،    كتاِب سيبويِه ، فاغرتفُت من منرِي علِمِه وتضلعُت من غزيِر فكرِر

نره صصرطلِح اإلضرماِر يف الكتراِب، تتّبعرُت فيره كلماِترِه        وحاكيُت ألفاَظُه، وعردُت م 
  َِ ِِ، وتأملُت شرواهَد وتعبرياِتِه، واستنطقُت أبواَبَه وفصوَلَه، وأَصُت إىل حديِثِه وأفكاِر

تعريِف بتأريخ ظهورِ، ثّم حتدثُت عن تها. مهدُت لُه اومناذَجَه؛ ابتغاَء دالالتها و إحياء
ِِ، وسرريورِة لفرِا اإلضرماِر عنرَد انيتقردمَ ،       اإلضماِر عنرَد أهرِ  اللغرِة وا    الصرطال

، وأتبعُتُه صا وصَ  إىل يدي من هم عنُهوبعِد سيبويِه هم من استعماِلقرِبوهم به، ومراِد
ثمَّ حديِث سيبويه عن مصطلِح اإلضماِر، وأدليت من كرالِم سريبويِه   . كتِب انيعاصرين

ُِ بلفِا اإلضماِر.   على ما قصَد
ُِ أّ  اإلضرماَر يف     رحليت هذِ وقد تأّكَد وقْد عدُت من لي بلفِا سريبويِه ومعنرا

غرِي الّضمائر هو: مرا مل يههرْر مرن أركراِ  التبركيرِب النبحروي، مرن أفراٍء وأفعراٍل،          
وما عرداهما  ، يف معنى التبركيِب، ُبِنَي عليهنب الرتكيُب وُقصَد لفُههنب انيؤثرُة واألدواُت

 ، وحذِف بعِض أحرِف الكلمِة. فحذٌف، كحذِف الفْضالِت
بأَواِعَها، ظاهرًة ومسترتًة، مّتصلًة  ودلب لفُا اإلضماِر يف الكتاِب، على الّضمائِر

هلرا عالمرة ،    من حيُث انيبنرى إىل قسرمِ : ضرمائرِ   يف كتابه ومنفصلًة. وقّسَم الّضمائَر 
 .وهي انيسترتُة، ليَس هَلا عالمة  وهي الهاهرُة بأَواِعها، وضمائُر
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Abstract: 

 This research, which bears the title "THE TERM OF "Edhmar" 

IMPLICATION REGARDING SIBAWAYH", is a journey in the world 

of books, especially the book of Sibawayh. I went deeply inside the book 

to embrace its knowledge and ideas. I sailed deeply inside the book to 

follow its meanings, ideas and expressions then I came back from this 

fruitful journey with the term of "implication in the book". Through my 

fruitful journey, I did my best to follow and understand the chapters and 

themes of the book through listening to its words, ideas, indications and 

examples. 

I began and opened my research by dating the history of the 

beginning of implication and the definition of it according to scholars of 

linguistics and terminology and the existence and use of the implication 

term by the foremost scholars and what did they mean by it, and if they 

were close to the same use of Sibawayh or whether they were far from it. 

After that, I mentioned the books of the scholars of Hadith that I 

had. then I mentioned the words and opinions of Sibawayh about the 

term of implication and my own demonstrations based on the words and 

opinions of what Sibawayh meant by the term of Implication. 

I returned from my fruitful journey with full ascertainment based 

on the expressions, words and meanings of Sibawayh that implication 

"excluding pronouns" means: all what does not appear of the 

grammatical syntax parts regarding verbs and nouns. In addition, the 

composition and syntax were based on the effectual tools in the meaning 

of composition provided that it meant these tools, and all other words 

after that are omissions like the omission of some letters of the word. 

The expression of implication in the book indicates all kinds of 

personal pronouns; apparent, latent, connected and separated. Sibawayh 

divided pronouns in his book according to structured pronouns into two 

types: personal pronouns have sign and these pronouns are the apparent 

pronouns with all its kinds, and personal pronouns that have no sign; and 

they are latent pronouns. 
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 :مَقدَِّمُة

احلمُد هلِل ربِّ العاني ، والصبالُة والسبالُم على خاَتِم األَبياِء وانيرسلَ ، وسرّيِد  
 بإحساٍ  إىل يوِم الديِن! األوبلَ  واآلخريَن وعلى آلِه وصحِبِه، وَمن تبَعُه

يسرتعمُ  لفرَا    سريبويهِ  وجردتُ  سريبويهِ  من خالِل قراءاتي يف كتاِبف بعُدأّما 
يف  خبرالف احلرذفِ  يف أبواب بعينها، وخباصة يف اجلزء األول منره  ِر كثرًيا جدًّا اإلضما

، َفَوقَر يف ِذهين شيٌء منُه، فأخرذُت يف تتبعرِ  حديِثرِه يف األبرواِب اأُلوِل     تلكم األبواب
ِِ الكرثريِة الريت     فقررُت أْ  َأِصَ  قراءتي، وِمن َثرمب دراسرةُ  ، الهنع منُه، فتأكََّد النعصرو

ّمعْت لدّي، فكاَ  ميالُد هذا البحِث: مصطلُح اإلضماِر يف كتراب سريبويِه، وحبرث     جت
دُت منه كثريًا حنوًا ولغرًة  أفو، آخرين يتصال  به، ُسعدُت صصاحِبِة الكتاِب أيب سعادٍة

وأدبًا فللِه سيبويِه ! وهلِل كتاُبُه ! عليِه من اهلِل شرببيُب الرمحرِة وانيغفررِة وعلرى شريِ ِه      
 الفنوِ . مجيِ  ليِ  وعلى مجيِ  علماِئَنا اني لصِ  يف اخل

درسُت تعبرَي سيبويِه عن اإلضرماِر وألفاَظرُه، وداللَترُه، مرن خرالِل حديثرِه يف       
 ترراريخ ظهررور اسررتعمال مصررطلحالكترراب ومعاجلتررِه للمسررائِ ،  هِّرردًة صرروجٍز عررن 

ِِ، ُثمب تتبعُت اُِمعن، واإلضماِر ٍٍ   حماوالِت العلماِء يف وضِ  يف اللغِة ويف االصطال فرر
بينُه وبَ  احلذِف، ثّم ختمُتُه بكلمٍة ضّمنُتها أبررَز النترائِ  ومرا َجراَل يف خرانري مرن       

 عن لفِا سيبويِه وتعبرِيِِ.  نبحوي إعراِض ال

ونبيعُة هذِِ الدراسِة فرضْت علّي نريقَة انيعاجلرِة مرن وصرٍف وحتليرٍ . وأل ب     
مل فقرد احنصرر يف تفسرري َّصرِه ودرسرِه، و     َصِّ سيبويِه وحرَدُِ   هذا البحَث ينطلُق من

ما قالُه غرُيُِ إال عنَد حتديِد زمِن استعماِل احلذِف مرادًفرا لضضرماِر فقر  .    أتطرٍ إىل 
ِِ  ِِسيبويِه للتبدليِ  تارًة، وللتبأمعِ  تارًة ثاَيًة، وللشبْر واقتضى ذلَك َقَ  كثرٍي ِمن َصو
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ِِ الواردة، فطبيعُة البحِث أْمَلْت ذلَك، تارًة ثالثًة، ف والُبّد ال يأخذ ب أحٌد كثرَة النعصو
االستجابة، فمنها اَطلَق ومنها بزَغ جنُمُه، وقْد حرْصُت علرى َقرِ  لفِهرِه فيَمرا ال      من

ِِ، ُثمب وصَف  يستدعي لفهي. وهذِ الدراسُة يف فك ِر شيِخ النعحاِة اقتضْت تتبَ  النعصو
َِ القواعِد. حاولُت عرَض  ما فيَها، ِِ، واست ال ِِ ومراِد وحتليَلَها، واست راَج مقصوِد

 ذلَك يف أسلوٍب سهٍ  قريٍب. 

علميٍة عهيمٍة جعلْتين استعذُب أشواَك الطريرِق، فرال يكراُد     فوائَدوَما لقيُتُه مْن 
ألَّي اآلَ  وجدُت يكوُ  هلا تأثرٌي يف َسريي إليِه، وإَِّي ألَوي مواصلَة اإلحباِر يف جلِتِه؛ 

 ...الّطريَق وأبصرُت انيناَر

ِِ، منها: وحبمِد اهلِل   وضعُت يدي على بعِض أسراِر تعبرِي سيبويِه ومقاصِد

أّ  اإلضماَر غرُي احلذِف والّتقديِر، وأّ  اإلضماَر واحلذَف ليسا صرتادفر  عنرَد   
ُِ أّ  اإلضماَر يف غرِي  الّضمائر هو: ما مل يههرْر مرن   سيبويِه، وتأّكد بلفِا سيبويِه ومعنا
يف معنى التبركيِب، ُبِنَي  انيؤثرُة أركاِ  التبركيِب النبحوي، من أفاٍء وأفعاٍل، واألدواُت

عليهنب الرتكيُب وُقصَد لفُههنب. وما عرداهما فحرذٌف، كحرذِف الفْضرالِت، وحرذِف      
 بعِض أحرِف الكلمِة. 

 ، وسالٌم على انيرسل ، وصلَّى اهلُل على وآخُر دعواَا أِ  احلمُد هلِل ربِّ العاني
 ين! بإحساٍ  إىل يوِم الّد َبّينا حممبٍد وعلى آلِه وصحِبِه وَمْن تبعُه
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 : اإلضماِرظهوُر مصطلِح 

قب  أ  َلَ  يف عامِل الكتاِب واستعماِل مصطلِح اإلضماِر فيره، حيسرُن أ  منّهرَد    
ِِ. لذلك بتاريِخ ظهورِِ، ُثمب تعريِفِه يف ال  لغِة واالصطال

عن َجريا  مصطلِح اإلضمار على ( 1)أّما ظهورِ فتحّدثنا انيصادُر التارخيّية
ألسنِة النبحوي  يف فجِر الّدراسة الّنحوّية، فهو قديٌم ِقَدَم الّتفكرِي الّنحوي، استعملُه 

انيصطلح الّنحويو  يف ختري  األساليب العربّية، وتوجيه القراءاِت القرآَّية، ويبدو أ  
هر(، 154هر(، وأبي عمٍرو بِن العالء )ت149كا  معروًفا عند عيسى بِن عمَر )ت
هر( عليهم رمحُة اهلل! فاختياُر عيسى لقراءِة 170وهما من شيوِخ اخلليِ  بِن أمحد )ت

ڀ چوقوله  ،٣8 انيائدة: چٺٺ ٺچيف قوِله تعاىل: ( 2)الّنصِب

، (٣): ادخلوا األوُل فاألوُلورف  )األول( يف قول العرب ،2النور:  چڀ ڀ
يدلَّ على أَّه يراعي إضماَر العامِ  الّناصِب يف اآليت ، والّرافَ  يف قوِل العرب. أّما 
أبو عمرو بن العالِء فقد جرى مصطلُح اإلضماِر على لساَِه صراحة يف حماورٍة جرْت 

، (4)حوِل الشعراءبينُه وبَ  معاصِرِِ عيسى بِن عمَر رواها ابُن سّلاٍم يف نبقاِت ف
يقوُل  ،10:سبأ چژ ژ ڑ ڑچ لتوجيِه َصِب كلمِة "الّطري" يف قوِلِه تعاىل: 

رمَحُه اهلُل! " كاَ  عيسى يقوُل: على الّنداء، كقولك: يازيُد واحلارَث، نّيا مل ميكنه: يازيُد 
يا احلارُث، وكا  أبو عمرو يقول: لو كاَت على الّنداء لكاَت رفًعا، ولكّنها على 

أي  ،12:سبأ چڻ ڻچإضماِر: وس رَا الّطرَي، كقوِله على إثِر هذا: 
كما استعمَله شيُخ سيبويِه اخلليُ  بُن أمحَد رمحه اهلل! يف ختريِ  كثرٍي ، (5)وسّ رَا الريح"

من األساليِب العربّيِة، وقد حفَا كتاُب سيبويِه تلَك الت رجيات، كت ريِ  َصِب 
، (6)على إضماِر فعٍ  دلب عليه انيذكوُر بعد االسِم االسِم بعَد حروِف االستفهاِم
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والكتاُب حافٌ  بأمثاهلما، وإّ  َهرة يف بعِض أبواِب ، (7)واإلضمار قب  النعت انيقطوع
كتاِب سيبويه، وخباصٍة يف أبواِب إضماِر الفعِ ، كباِب ما ينتصُب على إضماِر الفعِ  

وباِب ما جرى من األفاِء اليت مل تؤخْذ من ، (8)انيرتوِك إظهارِ يف غرِي األمِر والنبهي
وباِب ما حيذُف منه الفعُ  لكثرِتِه يف ، (9)الفعِ  جمرى األفاِء اليت أخذت من الفعِ 

وغرِيها كثري؛ َلتبّيُن شيوَع استعماِل هذا انيصطلِح عند أشياِخ سيبويه. ، (10)كالِمهم
 ٍز عن مصطلِح احلذِف. ولكْن َجرى استعماُلُه يف تلَك احلقبِة غرَي متمي

 : غِةيف الّل اإلضماِرتعريُف 

 تدوُر مادُة َضَمَر يف اللغة حوَل معنيِ  رئيسِ : 
 الّدقُة والقّلُة والضبلُة و االَكماُش.  األوُل:

 الغيبُة واخلفاُء والّسرُت و االستكناُ .  والثاَي:

ٍُ البطِن، فمِن انيعنى األوِل: الضعْمُر والضعُمر، مثُ  الُعْسر وا لُعُسر: اهُلزاُل وَلحا
َوَضَمَر الفرُس وَضُمَر، َيْضُمر ُضمورًا، َخفب حلُمُه، وِمنُه رجٌ  ضرْمٌر: ضرامُر الربطِن    
خفيُف اجلسِم، وانيرأُة ضْمرة ، وِمنُه ُلْؤُلٌؤ ُمْضَطِمٌر: ُمْنَضمٌّ، الَّرِذي ِفري َوَسرِطِه بعرُض     

ابُ . وَتَضرّمَر وجُهرُه: اََْضرمبْت ِجل دُترُه ِمرَن ال ُهرَزاِل.       اِلاَِْضَماِم. والضبِمرُي: الِعنُب الذ
 . (11)ِإذا َذَهَب ماُؤِ، َوَقِد اََْضَمَر، وُمْنَضِمٌر، وَقِضيٌب ضامٌر

السِّررع وداِخرُ  اخلرانِر، والضبرِمرُي      ، وهرو هم: الضبرِمريُ اَي: قرولُ ن انيعنى الّثوِم
 : (12)وانُيْضَمُر: انيوضُ  وانَيف عوُل؛ َومنه قول اأَلْحوِالشبْيُء الَِّذي ُتْضِمرِ ِفي َقل ِبَك، 

 سَيْبَقى َلَها، ِفي ُمْضَمِر الَقل ب واحَلشرا 
 

 َسررِريَرُة ُوٍد، َيررْوَم ُتْبلررى السبررراِئرُ   
 :(1٣)وَأْضَمْرُت الشبْيَء: َأْخَفيته. وَهًوى ُمْضَمٌر وَضْمٌر: َمْ ِفيٌّ؛ َقاَل ُنريٌح 

 ْمٍر، ِإذا ُذِكرَرتْ ِبِه َدِخيُ  َهًوى َضر 
 

 اوالَتهَبر  َسل َمى َلُه جاَش ِفري اأَلحشراءِ   
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وَأْضَمَرْته اأَلرُض: َغيبَبْته البالُد ِإما ِبَمْوٍت وِإمرا بَسرَفٍر. والضِّرماُر ِمرَن ال َمراِل:      
 . (14)الَِّذي َلا ُيْرَجى ُرجوُعه

 . (15)َحتبى َيِصرَي ُمْتفاعلنواإِلْضماُر: ُسكوُ  التباِء ِمْن ُمَتفاِعلن ِفي ال َكاِمِ  

َحَرَكَترُه كانُيْضرَمر، ِإ  ِشرََْت ِجَْرَت ِبَهرا، وِإ  ِشرََْت        وِإمنا ِقيَ  َلُه ُمْضرَمٌر أَل ّ 
. (16)َسكَّْنته، َكَما َأ  َأكثر انُيْضَمر ِفي ال َعَرِبيبِة ِإ  ِشََْت ِجََْت ِبِه، وِإ  ِشََْت َلْم تأ ِت ِبرهِ 

ل ابن فارس: ")َضَمَر( الضباُد َوال ِميُم َوالرباُء َأْصرَلاِ  َصرِحيَحاِ ،   ويف هذين انيعني  يقو
 . (17)َأَحُدُهَما َيُدلع َعَلى ِدقٍَّة ِفي الشبْيِء، َوال بِخُر َيُدلع َعَلى َغْيَبٍة َوَتَستعٍر"

ُر ووشائُ  الُقربى ب  هذيِن األصلِ  ظاهرة ، فاهلزاُل واالَضماُم والرّذبوُل ُتَعبِّر  
ُِ       هابعِض أجزاِء اجلسِم وذهاِب عن زواِل واختفاِئها عرن األَهراِر، وَكرذلَك مرا تضرِمُر

وختفيِه، وما يذهُب وال َترجو عودَتُه، ك ع هذِ فيها زواٌل واختفاٌء وتواٍر عن األَهراِر.  
وكذلَك انيضمراُت يف العربيِة من أفاٍء وأفعاٍل وأدواٍت، هي يف احلقيقرِة تتفيرة  مرن    

ظاهَرٍة يف اللفرِا، ظراهرة  يف الرذِّهِن حاضررة  ُمعتَبرَرة  ُمرراَدة ،        ومتوارية  غرُي، ركيِبالّت
ركيُب مبينٌّ عليها، وَلْيَسْت َمطََّرَحًة َساقطًة منسّيًة، ُي في انيتكلُم بعَض الكلِم مرن  ّتالو

ق  الكلم، ولرو  إجياًزا؛ لفطنِة السامِ ، ومعرفتِه موا؛ لفِهه وهي حاضرة  يف ذهِنِه وعقِلِه
 سأَلُه أحٌد ألجاَب مباشرًة دوَ  عناٍء أو َتَأخعٍر. 

 اإلضماُر يف االصطالِح: 

نّوفُت يف عدٍد من كترِب الّنحرِو لعّلري أظفرُر بتعريرٍف لضضرماِر، أو حبرديٍث        
ٍُ على األق  ِّ بيَنُه وبَ  َقِرينِه احلذف، َفُعدُت  غرَي واجدٍة مرا   -آسفًة-مستق ٍّ عنه يفرِّ

النعحاِة كانيررِِِّّد، وابرِن السبرراِج،     ؛ إْذ مل َأِجْد َمْن َتَناَوَلُه ُمْسَتِقاًل، فُمتقدِّموشفي الغليَ ي
والزبجباجيِّ، وأبي سعيٍد السِّريايّف، والزبتشرّي يف َمَواِضَ ، ساروا على نريقِة سريبويِه  
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ي، وابررُن الشبررَجريِّ، أّمررا ابررُن ِجنِّرر -وسرريأتي بياَُهررا-يف اسررتعماِل لفررِا اإلضررماِر 
ٍٍ،  ، يف مواض  أخَر والزتشري وابُن اأَلَباريِّ، والُعك َبِريِّ، وابُن عصفوٍر، وابُن َيِعري

إّلا إشراراٍت يرذكروَ    ، وابُن احلاِجِب، وابُن مالٍك؛ فكاَوا يستعملوََُه مرادًفا للحذِف
رمَحرُه  –من التبطبيِق، فابُن ِجنِّي  فيها أ ب الفاعَ  ال حيذُف، إّلا أ ب هذِِ اإلشاراِت خَلْت

عرن احلرذوِف الريت َتِعر ع ِبَهرا العربيبرُة، يف       ( 18)َتحدبَث يف باِب شجاعِة العربيرةِ  -اهلل!
احَلرَكرِة واحلررِف والكلمرِة والّتركيرِب،     ككرثريًة   ٍتذوفاحمر األلفاِظ و الّتراِكيِب، فذَكَر 

ٍْ       وكثرٌي ّ ا َذَكَر َيُ صع اجلملرَة والّتركيربَ   َينردرُج حترَت اإلضرماِر واحلرذِف ومل يفرّر
يف الّتعبرِي عّمرا مل يههرْر مرن أركراِ  الّتركيرِب وهري        بينهما، كما مل ينُح َمنحى سيبويِه

ُمرادة  والّتركيُب مبينٌّ عليها، حيُث عّبر باإلضماِر غالًبرا ومل ُيعّبرر عرنهّن باحلرذِف إّلرا      
ِد، وابُن السبرباِج، حيُث وجدُتهم َيقتفوَ  أثَر نريقرِة  عرًضا، وَكَما فعَ  أبو العّباِس انيِِّّ

سيبويِه يف احلديِث عّما مل يههْر من أركاِ  الّتركيِب، ولع ب أّوَل َمن حاوَل الّتفريَق بَ  
 . (21)ُثّم الزِّركشيع، (20)ُثّم ابُن َمَضاٍء، (19)احلذِف واإلضماِر َهريًّا هو اإلماُم السعَهيِليع

، (22)"اإلضرماُر هرو اخلفراُء، واحلرذُف: القطرُ  ِمرَن الشبريءِ       "هيليع فقاَل: أّما السع
ُِ ُثَم ُحِذَف لعارٍض ما، ومّثَ  لُه حبذِف العائِد انينصروِب   وَخصب احلذَف صا أمكَن ِذك ُر

ْم وَمَ  َهذا مْل َيلتِز، (2٣)من الصِّلِة، وَقَصَر اإلضماَر على ما مل ُيلفا  بِه من ضمائِر الّرفِ 
ٍٍ، بْ  َجَرى يف الّتطبيِق على ما جررى عليرِه أسرالُفُه مرن االسرتعماِل       ُِ مْن َفْر صا قربَر
انيرتادِف للمصطلح ، وَخصب الّتقديَر صا ال يقتضيِه ِبَناٌء، كانيصدِر، فانيصدُر ال ُيضمُر 

 . (24)فيه الفاعُ  ولكْن يقدر

ٍَ الّنحروي َ  "أما ابُن َمَضراٍء فرذكَر أ ب    ُيَفرِّقروَ  برَ  اإلضرماِر واحلرذِف،      حرذا
ثرّم مل ُيفررٍِّ هرو بينهمرا، وَدَعرا إىل إلغراِء       ( 25)"فيقولو : إّ  الفاعَ  ُيْضمُر وال ُيحذف

احلذِف والّتقديِر مْن كّ  ما ال حاجَة إليِه، وإلغاء كّ  حمذوف لو ظهَر لتغّيرَر الكرالُم،   
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ي والّثَوالرِث، والّتَمراريِن إىل آخرِر مرا دَعرا      َكما دَعا إىل إلغاِء العامرِ ، والعلرِ  الّثرَواَ   
ٍَ يف مطلرِ  األسرلوِب الّثراَي )احلرذف(     . (26)إليه برَ  احلرذِف   ( 27)أّما الّزركشيع ففرّر

َوجعرَ  اإلضرماَر   ( 28)"واإلضماِر، فجعَ  احلذَف " إسقاَط جزِء الكرالِم أو كلهره لردلي    
عن حقيقِة احلذِف، ثرّم فائدِترِه، فأسرباِبِه،     ، ُثّم حتّدَث( 29)خاصًّا صا بقَي أثُرُِ يف اللفِا

فأدلِتِه، فشروِنِه، وختَم بأقساِمِه، ومنها حْذُف الفاعِ ، وذكَر فيِه أّ  الفاعَ  ال حيرذُف  
( ٣0)واحلقع أَُّه يف انيذكوراِت مضمٌر ال حمذوٌف"" إّلا يف ثالثِة مواضٍ ، وبعَد ِذك ِرَها قاَل: 

ٍُ، ومل ُيلتَزم صا قرر هذِِ حماولة  متميزة ، ولكّن جرْت دراسُتُه على ِ، فقد مل ُيضَب   الفر
استعماِل انيصطلحِ  مرتادفِ ، َيشهُد لذلَك مناذُج احملذوفاِت اليت مثبَ  ِبَهرا، علرى أيبرِة    

 حاٍل ُيحَسُب لُه فْضُ  السببِق والِبدايِة. 

شرطَر ُكترِب انيصرطلحاِت،     وبعد هذِ الّتط َوافِة يف كتِب َأْسالِفي، وّليُت َوْجِهي
اإلضرماُر:  و. (٣1)إسقاُط الّشيِء ال معنرى  اإلضماَرأّ  : لّتعريفاِت ذكَر اجلرجاَيعا َففي

و ِزَياَدة  ِبَغْيِر َتْغِيرٍي، وعقرَد الكفرويع مقارَرًة بيَنرُه وبرَيَن      ، (٣2)ِِترُك الّشيِء َم  بقاِء أثِر
براِب احلرذِف واالختصراِر لكرّن اإلضرمار      وأَّهما مرن  ، االشرتاِك، َفذَكَر أَّهما سواٌء

" إسقاُط الشيِء لفهرًا ال معنرى،    ويف موضٍ  آخَر ذكَر أّ : اإلضماَر. (٣٣)َكانيذكوِر لغًة

ُِ ِمن اللفِا وهو مراٌد بالنِّيبِة والّتقديِر، كقوِلِه تعراىل:    چَواْسرأِل القرَيرةَ  چوما ُتِرَك ِذك ُر
خبرالِف اإلجيراِز فإَبرُه عبرارة  عرن      ، َثمبَة مقدبرواْشرتَط لضضماِر أ  يكوَ   82يوسف 

 . (٣4)اللفِا القليِ  اجلامِ  للمعاَي بنفِسِه "

فذكَر أ ب انيضمَر " اسٌم ُوِضَ  نِيُتَكلهٍم ، وحتدبَث عْن انيْضَمِر واإلضماِر عنَد الّنحاِة
ُِ َلف ًها... واإلضماُر ِع ُمَ اَنٍب أو أو ؛ ْنَد النعَحاِة: َأْسهُ  من التبْضرِم ِ َغاِئٍب َتَقدبَم ِذك ُر

 . (٣5)ِلَأ ب التبْضِمَ  ِزَياَدة  بتغيرِي ال َوضِ  "
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عبرِداهلِل   دراسًة للردكتور  َاجد، ويف هذا العصِر وإَذا جتاوْزََا هذِ احلقبَة وَهْرَا
وهي دراسة  جرادة  مرن أفضرِ  مرا قررأُت يف      ، اخلثرا  عن مصطلحاِت الّنحو الكويّف

ا، ا وافًيا شرًحوشرحَه، الكويفِّ حِوالّن فيها مصطلحاِت سِة انيصطلحاِت، استعرَضدرا
، صعنى احلذِف اإلضماَر: اُِا ّفا َصابتدأَه، متفرقٍة عن مصطلحاٍت َثحتدب ِهوبعد اَتهاِئ

، الكوفيرو َ  يف ذلركَ  ُها، وتابَعر كرثريً  ا الفرراءُ َهاليت اسرتعملَ  من انيصطلحاِت ُهأَّ فذكَر
 ، ويفهُماحلذِف بدَل اإلضماِر فيها لفَا استعمَ ، شواهَد ثالثَة الفراِء من كالِم ٍَوسا

 حرالفَ  وقردْ . باإلضرمارِ  ِِتعربريِ  بردلَ  باحلذِف َريعّب أْ  عليِه كاَ  الفراَء أّ  ِهمن كالِم
 ا الشراهدا ِ ، أّمر ال إضرمارٌ  حرذفٌ  مرا فيرهِ   أل ب؛ األوِل اهِديف الّشر  الصواُب الدكتوَر

ُِ صعناُِ اإلضماَر استعمَ  حيَث، م  الفراِء فالصواُب خراِ اآل  الصروابَ  َوُه الذي أرا
ِِمصاحبِت نوِل بعَد - ، مرن الرتكيربِ   جرزءٌ  يف األصِ  انيضمَر ؛ أل بسيبويِه ي لنصو

 عِن اخلثراُ  الدكتوُر َثحتّد ّمُث، - ايِهويستدِع انيضمرِة الكلمِةِب مرتب   ركيِبفمعنى الّت
 ، وذكررَ صعنى احلرذفِ  اإلضماِر باستعماِل الفراَء سبَق ُهأَّ فذكَر، سيبويِه عنَد اِراإلضم

ا ، أّمر صحيحِ  غرُي مريِنا اأَلَل، وِكباحلذِف التعبرِي استعماُل َوُه سيبويِه عنَد األكثَر أّ 
يف  ضرمارِ ا لضمرادًف باحلذِف ي التعبرِيِف ُِوغرَي الفراَء سبَق سيبويِه أّ  فالصواُب األوُل
 عردع ُي األسراسِ  الرتكيربِ  مرن أجرزاءِ   إّ  ما مل يههررْ  حيُث( ٣6)اجلملي الرتكيِب أبواِب
ُِ ا الّثر . أّمر واالسرتعمالُ  ا، وهذا تدّل عليه اللغُةا ال حذًفإضماًر  سريبويهِ  اَي فنصرو

 الرتاكيربَ  ا خيرصع فيَمر  ذلَك خالَف لوجَد سيبويِه كتاَباألستاذُ  ، فلو استعرَضتنفيِه
 عنُه يعِّْ تصريفيٍة، فلْم لعلٍة ، وما يسقُ انيباَي والزيادِة حروِف ا حذُف، أّمضمائَروال

 تعربريُ  كرا َ  ، حيرثَ الكتاِبيف   صِصالّت جماالِت وهذا أحُد، (٣7)إال باحلذِف سيبويِه
  وهي:، أضرٍب على ثالثِة ِِوغرِي يف الرتكيِب ا مل يههْرعمب سيبويِه
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 ا حبررفِ ًدا أو مقّيمقروًَ ِهومشتقاِت اإلضماِر عها لفَاَم استعمَ  أبواٌب :ُلاألّو رُبالضب
أ وانيبتَد ِهوعمِل الفعِ  ا يف أبواِبوهَذ، قلياًل احلذِف بلفِا ُهاقَبأو َع ُهرادَف و، اكثرًي اجلرِّ

 . اَهمعموالِت و والنواسِخ ِِوخِِّ

،  َقر َف اإلضماِر المَةوَع ِهقاِتومشت اإلضماِر لفَا فيها استعمَ  أبواٌب ي:اَِالثب رُبالضب
 رادْفومل ُير ، وأْ  انيصدريبِة، ومسترتًة ظاهرًة ومنفصلًة صلًةّتُم مائِرالّض ذا يف أبواِبوَه
 . يٍدَق دوَ  اإلضماَر اُِفب رُبذا الضبَه بْ ، احلذِف وبَ  ُهبيَن

، اإلضرمارِ  لفراَ  تعمْ ومل يس فق   احلذِف معها لفَا استعمَ  أبواٌب :ُثاِلالثب رُبالضب
 . (٣8) انيفردِة انيباَي يف الكلمِة حروِف ِفحْذأبوابُ  وهَي

ٍُ  جّنريّ  ابرنَ  أّ  ِمالقريّ  ِهاهلل يف كتاِبر عبردُ  الردكتورُ  ا ذكرُِوّ   احلرذفِ  بر َ  يفرر
 -حراةِ مرن النّ  ِِكغرريِ  جّنّي ّإ  ابَن وأقوُل، ال حيذُف الفاعَ  يرى أّ  حيُث، واإلضماِر

الفاعرُ    ا إذا كرا َ ، إّلبإضمارِِ ، ب  يقولوَ الفاعِ  حذَف ال يروَ  -عليه فيما انلعُت
 احلرذفِ  بَ  فريِقالّت يف عدِم ابُن جّنّي كباقي الّنحاِة، وأو مقّدٌر ، فهو حمذوٌفللمصدِر

 . أسطٍر قبَ  ا أوضحُت ذلَكَم، َكواإلضماِر

، واإلضرمارِ  احلرذفِ  بر َ  ٍٍفرر  ركشي يف وضِ الّز إىل حماولِة الدكتوُر أشاَر مبُث
 فريرقِ الّت يف عردمِ  النحاَة ُِمضاء وَقَد ابَن ذكَر قبُ . ثمب ما ذكرُت، َكدة جّي وهي حماولة 

 عنَد هو الغالُب اإلضماِر مصطلِح استعماَل اهلل أّ عبُد الدكتوُر . وذكَرانيصطلحِ  بَ 
 قرررَ  ، ثرمّ واخلالفَ  البصريَ  نَدع متقاربٍة بنسٍب انيصطلحاِ  يرتدُد يف حِ ، الكوفيِ 

 ِةمر  َيبر   عرن احلرذفِ   إىل التعربريِ  أقرربَ  ُهجتعُلر  اإلضماِر نيصطلِح اللغويَة الداللَة أّ 
 تردلع  يف اللغرةِ  احلرذفِ  داللرةَ  أّ  ، على حِ يف اللفِا ِِأثِر وظهوِر هِنيف الّذ احملذوِف

ِِ  اسرت دامِ  عرنِ  أبعردَ  ِةّير هذِ الّن َرتصّو ، وهذا جيعُ يِءالّش وإبعاِد على معنى االّنرا
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ا تبردو  ا أو صررفيًّ ا حنويًّر مصرطلحً  احلذِف داللَة إىل أّ  ، ثم خلَصيف انيصطلِح الكلمِة
 ومرا قرررُِ  ، (٣9)تتلفرةً  هما اللغويُةكاَت داللُت ، وإْ اإلضماِر مصطلِح لداللِة مساويًة
ا ما َخَلرَص  ، أّمسيبويِه من استعماِل إليِه نيا وصلُت وهو موافٌق، اهلل جّيٌدعبُد الدكتوُر

 حوّيرو  الّن ، وإ  كرا َ غالًبا يف الكتاِب متمايزاِ  انيصطلحِ  ؛ ألّ عليِه ُهإليه فال أوافُق
 ُحوسرريأتي توضرري، بينهمررا ِقيفرهتُمرروا بررالّتمل يو، هما مرتادفررِ آثررروا اسررتعماَل ُِبعررَد

 مبحث الّتعبري والّداللة.  الكتاب يف ا يفهَماستعماُل ما ورَدَك انيصطلحِ 

و ن حاوَل الّتفريَق بَ  انيصطلحِ  الّدكتوُر علي أبو انيكارِم يف كتابرِه احلرذِف   
والّتقدير، ذكَر أّ  الّنحاَة ُيفّرقوَ  بَ  احلرذِف واإلضرماِر، وأّ  اإلضرماَر هرو اسرتتاُر      

َد يف الصريغِة مرا يردلع    الضمرِي يف الفعِ ، يقوُل: " إذ اإلضماُر أو االستتاُر هو أ  يوجر 
على انيضمِر أو انيسترت. أّما يف حالِة احلذِف فال يشرتُط أْ  يوجَد يف الصريغِة مرا يردلع    

ٍِ وحدِ" ثّم ذكَر أمثلًة على انيصطلحِ  ، (40)على احملذوِف، ب  ميكُن أ  يفهَم من الّسيا
أسندْت إليِه، وكذلَك بقّيُة يف رأيِه، فصيُغ: ذاكر، وأذاكُر، وَذاكُر، تدلع بنفِسها على ما 

وجعرَ  مجيرَ  مرا مل يرذكْر مرن أركراِ  الّتركيرِب        . (41)الصيِغ اليت ُيضمُر فيهرا الفاعر ُ  
ف رصب احلرذَف حبرذِف العوامرِ ،     ، (42)وإضماَر األدواِت من قبيِ  احلرذِف والّتقرديرِ  

انيكارِم يف سلِك والواقُ  أّ  ما وضعُه أبو . (4٣)وجعَ  الّتقديَر لك ِّ حذٍف غرِي العوامِ 
مصطلِح اإلضماِر؛ ال ُيمّثر  منره إال َوًعرا واحرًدا مرن صرنٍف واحرٍد مرن مصرطلِح          

وَمرا جعَلرُه مرن قبيرِ      . (44)اإلضماِر عنَد سيبويِه، وهو الضمائُر، كما سيّتضُح يف حمّلِه
الّتقديِر خيالُف ما جرى عليِه سيبويِه وقرَرُِ يف الكتاِب، وهو الذي سعى هذا البحرُث  

ِِ سيبويِه َفِسِه. إل  ثباتِه بنصو

وإذا اَتقلنا إىل الّدكتوِر عروض القروزي يف كتابرِه: انيصرطلُح الّنحرويع: َشرأُتُه       
وتطررّوُرُِ حّتررى أواخررِر القرررِ  الّثالررِث اهلجرررّي، وجرردَاُِ يرررى أّ  سرريبويِه اسررتعمَ  
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عّبَر  -زيُّكما يرى انيؤلُف القو –مصطلحي اإلضماَر واحلذَف صعنى واحٍد، فسيبويِه 
عن الفعِ  احملذوِف " بصوٍر ونرائَق كثريٍة، فتارًة يقوُل عنُه: )باُب ما حيذُف منُه الفعرُ   
لكثرِتِه يف كالمِهم حّتى صراَر صنزلرِة انيَثرِ ( وترارًة يصرُفُه باإلضرماِر، فيقروُل: )وّ را         

ُِ....( ولعدِم اسرتقرارِِ َعلرى    ينتصُب يف هذا الباِب على إضماِر الفعِ  انيرتوِك إظهاُر
ُِ األمثلَة الّسابقَة فيعلُ  حرذَف الفعرِ ...، ومررًة     ٍِ واحٍد يعوُد ثاَيًة وهو يشر اصطال

   "...ُِ ويرجرُ  القروزيع هرذا    ( 45)ثالثًة يسّمي حذَف الفعِ  باسِم الفعرِ  انيررتوِك إظهراُر
 . (46)االعمَ  من سيبويِه إىل أّ  انيصطلَح مل يستقرَّ عنَد سيبويِه استقراًرا كليًّ

مرن   ب  انيصرطلح ِ  فريِقالّت أجِ  من حماولة ( 47)حويف الّن الوجوُب كتاِبويف 
" يردلع علرى أّ     احلذَف ها: أّ ، خالصُتوانيصطلحاِت اللغِة وكتِب، حِوالّن كتِب خالِل

جزًءا من شيٍء اقتط  وأسق  واّنرِ، حبيث ال ميكن إرجاعه، أّما اإلضماُر فهو يردلع  
ُِ، فانيعنى انيشرتُك على أّ  ال ّشيَء موجوٌد، ثّم ُأخفي، ومل يّطرِ َهائيًّا، ب  ميكُن إظهاُر

ب  اللفه  الزواُل والّتواري، ولكّن احلذَف زواٌل بدو  عودٍة، وترواٍر بردو  ظهروٍر    
مرًة أخرى، واإلضماُر زواٌل غرُي َهائي وتواٍر ميكُن أ  يههَر، كما أّ  اإلضماَر ُيحتمُ  

ُِ م وذكرَر مؤلرُف   ، (48)  اختفاِئِه صعنى أَّه موجوٌد غرري أَّره ال يههرر لاَهرار"     وجوُد
يف  ووردْت الرتكيربُ  إليهرا  يت حيتاُجاّل م  الكلمِة الكتاِب أّ  النحاَة استعملوا احلذَف

؛ ويسرتغنى عنهرا   فتحرذفُ  األسرلوبيةِ  مرن األغرراضِ   غرٌض ، ثم يطرُأ اثلٍة تراكيَب
غلرَب اسرتعماُل    لكن، واأيًض فحذٌف ا اإلضماُر، أّمركيِب الّتعليها يف ما يدلع لوجوِد

 تصّوُرُي واإلضماِر للحذِف تالية  ه مرحلة فذكر أَّ قديُرا الّتأّم. (49)النحاِة له مَ  الضمائِر
حروي ،  قردير مرن النّ  من اللغرة، والتّ  واإلضماُر ، فاحلذُفوانيضمِر احملذوِف فيها عُ 
ٌّ صا فرض فالتقديُر  رِفالّه متعّلِق ا، كتقديِرمل يكن موجوًد وإْ  حّويُةالّن نعُةالّص ُهْتخا
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الذي سربقه مرا    االسِم انيرفوِع قبَ  الفعِ  تقديِركوجمرورِ إذا كاَا مستقرين، و واجلاِر
 . (50)خيتّص بالفع 

 :اإلضماِر سيبويِه ومصطلُح

ِِ سريبويِه ومدارسرِتها      وتأمُّلرها؛ أ   الذي َوَقَر يف ذهين بعد اسرتعراِض َصرو
 : بينهما مهاهَر ُهتفريُق ، وأخَذاحلذِف ِهومقارِب اإلضماِر بَ  ٍُيفّر سيبويِه

 ركيربِ الّت من أركرا ِ  ما ال يههُر ، فعنواَاُتالكتاِب أبواِب يف عنواَاِت :األوُل انيههُر
: مرا  ِهوِلر وق، (51)يف إّ  يف ليَس وكاَ  كاإِلضماِر : اإلضماُرِهفيها باإلضمار، كقوِل يعّبُر

 . (5٣)وغريهما، (52)إظهارِ انيستعمُ  فيه الفعُ  يضمُر

، وهو: باُب ما حيرذُف منره الفعرُ     ومل يرتِك الّتعبرَي باإلضماِر إّلا يف باٍب واحٍد
ولعّ  السربَب يف ذلرَك أّ  كوََرُه صنزلرِة     . (54)لكثرِتِه يف كالِمِهم حّتى صاَر صنزلِة انَيَثِ 

ال تتغّيرُر؛ صراَر ظهروُر الفعرِ  مسرتحياًل، أي مرن اإلضرماِر         انيثِ ، واألمثاُل جامردة  
ِِ الّساقِ  انيستغنى عنُه الذي ال حيتراُج إليرِه    الواجِب، واإلضماُر الواجُب صنزلِة انيّطر

 الّتركيُب، وهو الذي يعُِّ عنه سيبويِه غالًبا باحلذف. 

 ركيربِ الّت يههرر مرن أركرا ِ    ا مْلعن م عبرِييف الّت اإلضماِر لفَا استعمَ  ي:اَِالّث انيههُر
 كاملرةٍ  ، ففي أبواٍببِه ولو مل يلفا  منُه ، فهو ركٌنعليِه مبينٌّ ركيَبالّت، أي أ  َّاألساِس
 ، ويف أبروابٍ حذٍف كلمُة ذكَرُت أْ  دوَ  ِهمسائِل فق  يف معاجلِة اإلضماِر لفَا استعمَ 

ا مفردًا إّل باحلذِف أحياًَا، ومل يعِّْ باحلذِف ُهغالبًا ورادَف اإلضماِر لفَا أخرى استعمَ 
فاألبواب اليت عِّ فيها . (55)انيباَي والزيادة وما حذف لعلة تصريفية حروِف يف أبواِب

 باإلضمار يف معاجلة مسائله فحسب، هي: 

 (. 72-69/ 1باُب اإلضماِر يف ليَس وكاَ  كاإِلضمار يف إّ  ) -1
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 واحد منهما َيف َعُ  بفاعله مث  الذى َيف َعُ  به باُب الفاعَلْيِن وانيفعوَلْين اللذين ك ع -2
 (. 80-7٣/ 1وما كا  حنو ذلك )

باُب ما يكوُ  فيه االسُم مبنيًا على الفع  ُقدََّم أو ُأخََّر وما يكو  فيه الفعُ  مبنّيرا   -٣
 (. 84-80/ 1)على االسم 

براُب   باُب ما خُيتاُر فيه النصرُب ولريس قبَلره منصروٌب ُبنرَى علرى الفعر ، وهرو         -4
 (. 101-98/ 1)االستفهام 

باُب َما جرى من األمر والّنهى على إضمار الِفع  انيستعَمِ  إظهاُرِ إذا َعِلْمرت    -5
 (. 256-25٣/ 1) أّ  الرج  ُمْسَتْغن عن َلف ِهَك بالِفع 

 (. 27٣-257/ 1) باب َما ُيْضَمُر فيه الفعُ  انيستعمُ  إظهارُِ يف غري األمر والّنهى -6

هذا الباب على الفاع  انيضَمِر يف النّية ويكوُ  معطوفرًا   وُ  َمعطوفًا يفباب َما يك -7
 (. 279-277/ 1على انيفعول... )

 (. ٣84-٣80/ 1) باُب َما يكوُ  انيصدُر فيه توكيدًا لنفسه َصبًا -8

 (. 1٣0/ 2باٌب يكوُ  انيبتدُأ فيه ُمضَمرًا ) -9

أبرواِب الفعرِ ؛ أبرواُب     ومن األبواِب اليت ُعّبَر فيهرا باإلضرماِر فحسرُب غرريِ    
فاها باإلضماِر، وفيها عّبَر عن غرِي الهاهِر منها: باإلضرماِر بغررِي   أالضبمائِر وهي ما 

 . ومل يعّبْر عنها باحملذوِف إنالًقا، عالمٍة، أو بانيضمِر أو بالضمرِي

اُب الفعِ  ا، َوِهَي أبوأّما األبواُب الّتي عّبَر فيها باإلضماِر وراَدفُه باحلذِف أحياًَ
 ،ُِ  فهي: وباُب إضماِر اخلِّ، انيضمِر انيرتوِك إظهاُر
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باُب ما َيْنتصُب على إضماِر الفعِ  انيرتوِك إظهاُرِ استغناًء عنه )باُب ما َجرى منُه  -1
  .(27٣/ 1على األمِر والّتحذيِر 

 –( 280 /1باٌب ُيْحَذُف منُه الفعُ  لكثرِتِه يف كالِمهم حّتى صراَر صنزلرٍة انَيَثرِ  )    -2
 وهذا هو الباُب الوحيُد الذي َذكَر يف عنواَِِه كلمَة حذٍف. 

باُب ما ينتصُب على إضماِر الفعِ  انيرتوِك إظهراُرِ يف غررِي األمرِر والنبهرى )أ( يف      -٣
)إّما( ، و29٣/ 1ّما( أ(، )ج( بعَد )291/ 1(، )ب( يف النداِء )290/ 1احلاِل )

(1 /294 .) 
صادِر علرى إضرماِر الفعرِ  غررِي انيسرتعمِ  إظهراُرُِ )َسرقيًا        باُب ما ُيْنَصُب من اني -4

 (. ٣11/ 1َوْرعيًا( )

باُب َما ُأْجرَي ُمجرى انَيصادِر انَيْدُعوِّ ِبها من الصِّفاِت، وَذلَك َقوُلَك: "َهِنيَرًا َمِريرًا"    -5
(1 /٣16 ،٣19 ،٣18 .) 

 غرَي انيصادَر يقصُدُِ )ينتصُب بإضماِر الفعِ  انيرتوِك إظهاُر أيًضا من انيصادرباُب  -6
 (. ٣22/ 1ُسْبحاَ  اهلِل، وَمعاَذ اهلِل، وَرْيحاََه( )ك انيَتصّرفِة

باُب ما ينتصُب فيه انيصدُر كاَ  فيه األلُف والالُم أْو َلْم يكْن فيرِه علرى إضرماِر      -7
 (. ٣٣5/ 1الفعِ  انيرتوِك إظهاُرِ )ما أََت إاّل َسريًا، وإالَّ َسريًا َسْيرًا( )

 (.  129/ 2اخلِِّ( )  إضماَريقصُد  من االبتداِء ُيضَمُر فيه ما ُيْبنى َعلى االبتداِء ) باٌب -8

أّما األبواُب اليت عّبَر فيها بكلمِة احلذِف ومشتقاِتها فقرُ  فهري األبرواُب الّتري     
وما َُزَِّل منزلَة احلرِف كعجرِز انيركرِب، وتراِء    ( 56)حتّدَث فيها عن حذِف حروِف انيباَي

ومرا ُحرِذَف لعلرٍة    ( 59)وحرروِف الزيرادةِ  ( 58)وما ُحِذَف من أجَ  الّترخيِم، (57)ِثالتأَي
 . (62)وما كاَ  فضلًة من روابِ  الّصلِة، (61)وأبواُب الّتصريِف بعاّمٍة، (60)تصريفّيٍة
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، الِفعلري و فسيبويِه عّبَر عِن اجلزِء الذي مْل يههْر من الّتركيِب الّنحوّي االْسرمي 
يف ألفاِظِه باإلضماِر ومشتقاِتِه، فيقروُل: انينصروُب علرى إضرماِر      ُرواألدواِت اليت تؤثِّ

ُِ، على إضرماِر انيبتردِأ،    ُِ، أْو على إضماِر الفعِ  انيرتوِك إظهاُر الفعِ  انيستعمِ  إظهاُر
 . إخل، وَلْم َيُقْ  على َحْذِف َكَذا، ... إخلعلى إضماِر اخلِِّ... 

يِة الدِّقِة، َوِفيِه من اإِلْيَحاَءاِت مرا فيرِه، َفَلرو َكراَ      يف غا الكتاب يفوَهَذا التبعبرُي 
َيرى اإلضماَر حذًفا َفَما الذي مينُعُه مَن الّتعبرِي بِه، وِب اصٍة أ ب هذِِ الكلمَة اسرتعمَلها  
يف كتاِبِه يف مواضيَ  خاصٍة، َهَذا ِمرْن ِجهرٍة، وِمرْن جهرٍة ُأخررى أّ  يف ذلرَك تناقًضرا        

 .يكوُ  احملذوُف مستعماًل إظهاُرُِ؟! ظاهًرا؛ إْذ كيَف

أو يكوُ  يف ذلك َعيٌّ؛ إْذ كيَف يكوُ  علرى حرذِف الفعرِ  انيررتوِك إظهراُرُِ؟!      
ُِ أ ب الّنحر    ( 64)وابرِن الّسرراجِ  ( 6٣)بعرَد سريبويِه مرن لردِ  انيرِّدِ      وي وِمّما جيردُر ذكرُر

نريقَة سيبويِه، فرالتزموا لفَهرُه   من الكوفي ، قِد ِالتزموا ( 66)بْ  والفراُء، (65)والسِّريايفِّ
َفِطُنروا  وقرد  يف األبواِب الّسابقِة، لفَا اإلضماِر مَ  ما مْل يههْر مرن أركراِ  الّتركيرِب،    

ِِ، وُيلحُا َأَُّه ُكّلما َبُعَد العهُد بسيبويِه ونالْت الفرتُة الزمنّيُة بينُه وبَ  الّن  حروي  ِلمراِد
رِي سيبويِه، وتغّيَر اللفُا واألسلوُب، والعكرُس صرحيٌح،   ابتعَد الّتعبرُي الّنحويع عن تعب

وَهذا ما رأيُتُه يف أسلوِب انيِِّد وابِن الّسراِج والّسريايّف، وتعبرِيهم وألفاِظهم، ُثرّم َبرَدَأ   
يتوارى لفُا اإلضماِر الذي شاَع عنَد هؤالِء تبًعا لسيبويِه شيًَا فشيًَا حّترى وجردَاُهم   

ى لفِا اإلضماِر، وهَذا ما وجدُتُه يف انيفصِ  للزتشرّي، حيُث يؤثرو  لفَا احلذِف عل
يف حرِ  أَّرُه يف   ، (67)اإلضرمارِ ب خالَف سيبويِه يف باِب انيبتدِأ واخلِِّ، فاستبدَل احلذَف

ُثرّم جنرُدِ اختلرَف بنسرٍب     ( 68)أبواِب إضماِر الفعِ  التزَم نريقَة سيبويِه إىل حردٍّ كربريٍ  
فرإَذا َوصرل نا إىل ابرِن احلاجرِب يف     ، (69)اِت األَباريِّ والُعكرِّيِّ متفاوتٍة عنَد أبي الِّك

كافيِتِه وجْدََا لفَا اإلضماِر يتوارى خلَف احلذِف يف أبرواِب انيبتردِأ واخلرِِّ وأبرواِب     
 . (70)إضماِر الفعِ ، فال يههُر إّلا قلياًل
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ِِ، حيرُث     ويبدو أّ  ما ساّر عليِه ابُن احلاجِب قْد َذاَع يف تبليِف الّنحاِة مرن بعرِد
ِِ مقدمِتِه الكافَيِة  ٍَ، وابرِن   ، كر يف زمنرِه وبعرِدِِ   حويِ الّن َأئّمُةتوافَر على شر ابِن يعري

اخلباِز انيوصليِّ وُهما معاصرراِ  لرُه، وابرِن مالرٍك، والّرضريِّ، وَشررَحها هرو َفُسره،         
ٍِ رُيَهرا الكربرُي يف   وال خيَفى تأث، (71)وجتاوزْت شروُحها على ما أْحَصى حمقُقها مََة شر

مؤلفاِت اخلالفَ  كابِن مالٍك الذي وّجهْت تبليُفُه الّدراساِت الّنحويَة قروًَا اسرتمرْت  
 . (72)كاَ  تلميًذا البِن احلاجِب ُهإىل يوِم النباِس َهذا، وخباصٍة أّ  ابَن مالٍك َفَس

َمرَ  غَلبرِة    واْسرُتعمال مرتادفر ِ   اإلضرمارِ ِف بأقوُل من ُهنا اسُتبِدَل لفرُا احلرذ  
زمَن ابِن احلاجرِب ومرن بعرَدِ،     علماِءاحلذِف على الّصورِة اليت عرفناها يف مؤلفاِت ال

بينهما إّلا على سبيِ  الّتجّوِز، على  يرادُفأّما سيبويِه فكاَ  َيٌ صع ك ب َقبيٍ  بلفٍا، وال 
 . ما وصفُت سابًقا

َِ الكتاِب وتأمعِل إيثراِر الّتعربرِي باإلضرماِر يف    ها وما وجدُترُه مرن   فبتتبعي َصو
موانِن واحلذِف يف ُأَخَر، أقوُل: ال خيلو استعماُل سيبويِه نيصطلِح اإلضماِر يف أبرواِب  

 األفعاِل وانيبتدِأ واخلِِّ من احتمالِ : 

أّ  سيبويه يقصُد باإلضماِر ما مْل يههْر من أركاِ  الّتركيِب األساِس م  إرادِترِه   األول:
ِِ، فاستعماُلُه لفَا اإلضماِر عرن قصرٍد وإرادٍة وإدراٍك   وبناِء الّتر كيِب عليِه َمَ  بقاِء أثِر

ِلمدُلولِه، وِمْن ُهنا تكوُ  مرادفُتُه باحلذِف غرَي مقصودٍة، وإَّما وردْت عفو اخلرانِر ال  
ِة قصًدا، وخباصٍة أَُّه قِد انَّرَد استعماُلُه يف مجيِ  عنواَاِت األبرواِب انيرذكورِة، ومعاجلر   

 مسائِلها. 
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أَُّه استعمَ  لفَا اإلضماِر عفًوا ال قصًدا، وأَُّه إَّما يريُد به احلذَف، أْي الّشيَء  الثاَي:
َِ غرَي انيراِد، والّساقَ  غرَي انيعتدِّ بِه، وِلذلَك كاَ  إرداُفُه باحلذِف عْن قصٍد، يسدع  انيطَّر

  تغايَر!!!. أحدُهِما َمسدب اآلخِر، فال متاُيَز يف ذهِنِه وال

 : تيِةوالذي أنمَنع إليه، وأعتقُدُِ االحتماُل األوُل، لاموٍر اآل

أّ  الكلمَة انيضمرَة جزٌء أساٌس من الّتركيِب، أْي مسنٌد ومسرنٌد إليرِه، فتحردَد     األول:
   ،ُِ موقُعها يف الّتركيِب، وحتددْت وظيفُتَها، وال يليُق بركٍن أساٍس يف الّتركيرِب االّنررا

 قاُط، وعدُم االعتداِد بِه. واالس

: إّ  الفاعَ  غرَي الّهاهِر مضمٌر ال حمذوٌف؛ دليٌ  وحجة ، النحوي  وَلَنا يف قوِل
فما سبُب ختصيِصهْم الفاعَ  بعدِم جواِز حذِفِه دوَ  أركاِ  الّتركيِب األخرى؟ ، أليس 

بأّ  الفاعَ  كاجلزِء مرن   انيبتدُأ واخلُِّ والفعُ  أركاًَا أسًسا من الّتركيِب؟ وليس قوُلهم
الفعِ  بدليٍ  كاٍف لت صيِصرِه باإلضرماِر دوَ  مثيالِترِه! فكمرا أّ  الرّركَن الّثراَي مرَن        
الّتركيِب الفعلرّي ال جيروُز حذُفرُه، وإذا مْل يههرْر فهرو مضرمٌر، فكرذلَك براقي أركراِ           

ن الّتركيرِب االفرّي،   الّتركيِب األخرى: الفعُ  من الّتركيِب الِفعلّي، وانيبتدُأ واخلُِّ م
فإذا مْل تههر يف الّتركيِب َفِهَي مضمرة  ال حمذوفة . وكثرًيا ما رأينا الّنحاَة َمَ  تصررحِيِهم  
ِِ باحلذِف، فهر  تعربرُيهم هرذا ُيعردع حرذفً      ا أّ  الفاعَ  مضمٌر يعِّوَ  عن عدِم ظهوِر

لى ألسنِتهم عفًوا ال قصًدا؟ ، وجرى عأّ  هَذا جتّوٌز يف الّتعبرِي ْوبانيعنى االْصطالحي، أ
فإ  كاَ  الّثاَي، فكذلَك ما َجرى على لساِ  سيبويِه من الّتعبرِي باحلذِف عرن انُيضرمِر   

 من أركاِ  الّتركيِب األساِس هو ِمَن العفِو ال ِمَن الَقْصِد. 

أو منصروًبا،   أّ  يف الّتركيِب أثًرا باقًيا للكلمِة انيضمرة، إّما معمواًل هَلا: مرفوًعا الّثاَي:
وإّما موقَعها اني صَص هَلا، وال ُيمكُن أْ  يكوَ  لكلمٍة هذا شرأَُها أْ  تكروَ  مطرحرًة    

 غرَي مرادٍة. 
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، برْ  َقرد مجرَ     أّ  سيبويِه قِد استعمَ  لفَا احلذف يف كتابِه يف مواضَ  متعددٍة الّثالث:
ُِ بعرَد حرروِف     بينُه وبَ  لفِا اإلضماِر يف قولِه: " وإَّما يقبُح حرذُف الف  عرِ  وإضرماُر

وهرو اإلسرقاُط    -؛ ليبّيَن أَّه يقبُح احلرذُف  ( 7٣)االستفهاِم؛ نيضارعِتها حروَف اجلزاِء."
بعَد حروِف االستفهاِم، وكذلَك يقبُح  -ألبّتة، والّترُك َهائيًّا، وخلو الّتركيِب من الفعِ 

؛ ألّ  الرتكيرَب مربينٌّ علرى    اإلضماُر وهو عدُم الّههوِر مَ  وجوِد أثرِِ وما يردلُّ عليره  
الفعِ ، فال يستغين الّتركيُب عن الفعِ  ظاهًرا حمسوًسا أو مضرمًرا غررَي حمرذوٍف؛ ألّ     
ٍُ ذلرَك قروُل سريبويِه يف آخرِر فقررِة الرّنصِّ        اجلزاَء واالستفهاَم خيتّصاِ  بالفعِ . يصّد

يسرتغنى عرن اإلضرماِر إ  مل    الّسابِق: " ألّ  األمَر والّنهَي ال يكوَاِ  إّلرا بالفعرِ ، فرال    
فلو كاَْت الكلمتاِ  صعنى واحٍد، أو أَّه يقصُد باإلضماِر احلرذَف فلمراذا مْل   ( 74)يههر."

ٍُ، وإَّي ألَّزُِ حكمَة  يستعمْ  سيبويِه احلذَف مباشرًة فيعبُِّر بِه وُهَو اإلماُم الدقيُق احلاذ
 َق. سيبويِه ودّقَتُه عِن استعماِل األلفاِظ َكيفَما اّتف

ٌِ َفيسة  تدّعُم مرا ظهرَر لري     – حبمِد اهلِل –َوقعْت لي  الّراب : من كالِم سيبويِه َصو
، على أّ  اإلضماَر يقصُد بِه سيبويِه مرا  صواُبُه، بعُضَها قطعيع الدِّاللِة، وبعُضها غالٌب

َِ غرَي انيراِد. و َهذِِ بعُض ِِ  ال يههُر من أركاِ  الّتركيِب، وليَس الّساقَ  انيّطر الّنصو
 اليت تنصع على ما أقوُل: 

أّوُلها َصٌّ َفيٌس يف أوِل الكتاِب، حّدَد فيه أَواَع احملذوفاِت يف الكالِم، َفَقاَل يف 
 باِب ما يكوُ  يف اللفِا من األعراِض: 

"اعلْم أَّهم ّ ا َيحذفوَ  الكلَم وإْ  كاَ  أصُله يف الكرالِم غررَي ذلرَك، وحيرذفوَ      
َيستغنوَ  بالّشيِء عن الّشيِء الذي أصُلُه يف كالِمِهرْم أ  ُيسرتعمَ  حتبرى    ويعوِّضوَ ، و
 . - وسرتى ذلك إ  شاَء اهلِل -يصرَي ساقطًا 
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فما ُحذَف وأصُلُه يف الكالِم غرُي ذلَك. َلْم َيُك، وال َأْدِر، وأشرباُِ ذلرَك. وأّمرا    
ُع، وال يُقولوَ : َوَدَع، اسرتغنوا عنهرا   استغناُؤُهْم بالّشيِء عِن الّشيِء َفإَبهم يُقولوَ : َيَد

بَتَرَك. وأْشباُِ ذلَك كثرٌي. والعوُض قوُلهم: َزَاِدَقة  وزَاديُق، وَفراِزَة  وَفراِزيُن، َحرذُفوا  
الياَء وَعّوُضوَها اهلاَء. وقوُلهم: اْسطاَع ُيْسطيُ ، وإَّما ِهرَي َأنراَع ُيطيرُ ، َزاُدوا الّسرَ      

كِة العِ  ِمْن َأف َعَ . وقروُلُهم اّللرُهمب، َحرذُفوا "َيرا" وأل حُقروا انيريَم       ِعوًضا ِمْن َذَهاِب حر
 . (75)ِعوضًا"

، مرن ِبنيرِة الكلمرةِ    َأْحررفٌ هري  ررر  رَفُك ع احملذوفاِت الّتي ذكَرَها ررر رمَحرُه اهلُل!  
وكذلَك التبعويُض: حرٌف بدَل حرٍف، فلو كاَ  احلذُف ينطبُق َعلى الّتركيِب وأجزاِئرِه  

 لذكَر لُه مثااًل، أْو أشاَر إىل ذلَك إشارًة يسريًة. 

ِِ القطعّيِة قوُلُه   "واعلرْم أَبرُه لريَس ُكر ع حررٍف       -رمَحَه اهلُل!–ثاَي هذِِ الّنصو
َيه َهُر بعَدِ الفعُ  ُيْحذُف فيه الفعُ ، ولكنبَك ُتضِمُر بعَد َما َأضمرْت فيره العررُب ِمرَن    

ُر مرا أظَهرُروا، وُتْجرِرى هرذِِ األشرياَء الّتري ِهرَي َعلرى مرا          احلروِف وانَيواِضِ ، وُتهِه
َيست فُّو  صنزلِة ما َيحذفوِ  من َفِس الكالِم و ا هو يف الكالِم َعلى ما َأجَرْوا، فليَس 
ك ع حرٍف حيذُف منه َشيٌء وُيْثَبُت فيِه، حنُو: َيُك وَيُكْن، ومل ُأَبْ  وُأباِل، مل َيحمل ُهم ذاَك 

َيفعُلوُِ ِبمثِلِه، وال حيمُلُهم إذا كاَُوا ُيْثِبُتوَ  فيقوُلو  يف ُمْر: ُأوُمرْر، أْ  يقوُلروا   على أْ  
 . (76)ْر"يف ُخْذ: ُأوُخْذ، وفى ُكْ : ُأوُكْ . فِقْف َعلى َهذِِ األشياِء حيُث وَقُفوا ُثمب َفّس

 أشرياءَ  ذفوَ ا، وحيَها وال حيذفوََأركاًَ ، فهم يضمروَ احلذِف غرُي اإلضماُر إذْ 
 يف عردمِ  احملرذوفِ  مثُ  ا حيذفو ، وانيضمُرعن َم وال يضمروَها، فما يضمرو  خيتلُف

 ه. ه وَسياَِوانراِح، بِه االعتداِد ه يف عدِم، وليس مثَلركيِبا يف الّتِ لفًهوجوِد
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ٍْ بررَ  : إقائررٌ  أ  يقرروَلَفررال أظررنع بعررَد قرروِل سرريبويِه َهررَذا   ب سرريبويِه مْل يفررر
 طلَحِ . ومهاهُر االْستدالِل بهَذا النبّص: انُيص

ُِ الِفعُ  ُيْحذُف فيِه الِفعُ ، وَلكنبَك ُتضِمُر بعَد َما  -1 قوُلُه: ليَس ك ع حرٍف َيه َهُر بعَد
 به، ولكْن ، واني تصِةلُه انيالزمِة بعد األداِة ال حيذُف َأضمرْت فيه العرُب. فالفعُ 

، فرال يضرري   لُه به وانيالزمِة اني تصِة األداِة بعَد فعِ ال مكاِ  ِدحُدَتبعدها؛ ِل يضمُر
 به.  االعتداِد عدُم و، عنه االستغناُء احلذَف ؛ ألّ ال حيذُف ، لكْنأو يضمَر ذكَرأ  ُي

وُتْجِرى ِهذِِ األْشياَء الّتي ِهي على ما َيست فُّوَ  صنزلرِة مرا َيحرذُفوَ  مرن َفرِس       -2
ي ما ُتضِمُر لرغبِتِهْم يف االْسرت فاِف ُمْجرَرى َمرا    الكالِم...، فقوُلُه ُتجري هذِِ: أ

الّتركيرِب علرى حرذِف بعرِض      إضماَر أركاِ  َيحذُفوَ  ِمن حروِف الكلمِة، يقيُس
 وحترددِ ، بهرا  للعلرمِ  مرن الكلمرةِ   األحررفِ  بعَض حروِف الكلمِة، فكما حيذفوَ 

 مكاَها.  بها وحتدِد للعلِم األركاِ  ها، يضمرو  بعَضمكاَِ
ُه: "فليَس ك ُّ حرٍف حيذُف منُه شيٌء وُيْثَبُت فيِه، حنرُو: َيرُك، وَيُكرْن، ..." إخل،    قوُل -٣

ُيْضمُر َكيَفما شاء، ، ِبَهوى انيتكّلِم ورغبتِه احلروِف وحذُف األركاِ  فليَس إضماُر
" فقْف ، أْو َكما قاَل: العرِب سنَن وُيههُر َكيَفما اّتفَق لُه، بْ  َيلتزُم ِبما َوَرَد، ويّتبُ 

 .ْر"على َهذِِ األشياءِ حيُث وَقُفوا ُثّم َفّس

ِِ، قوُلُه:  وَلو صنزلِة إْ ، ال يكروُ  بعرَدها إاّل اأَلفعراُل؛ فرِإْ      "ثالث َهذِِ الّنصو
سقَ  بعَدها اسٌم ففيِه ِفعٌ  مضَمٌر يف هذا انيوضِ  ُتْبَنى عليِه اأَلفاُء. فلرو قلرَت: َأاَل   

 فسراغَ ، ُهلرم حمّلر  وُع الفعِ  مكاَ  حتدَد إْذ. (77)"مل حيسْن إالَّ النصُب، ...ماَء ولو باردًا، 
إذ   ، فرال برأسَ  ا الفعر ُ فيره إّلر   حر ع ال َي هرذا انيكرا َ   أّ  رَفوُعر  لَما ُع؛ فلّمُِإضماُر
وهرو   آخررَ  ، وألمِربِه قيقِةالّد ، ومعرفتِهأو القارِئ امِ الّس يف ذهِن ِِ، حلضوِرِِبإضماِر

ا ، تبًعر الكلمراتِ  أمراكنِ  حترددُ  ، إْذركيربِ يف الّت الكلمراتِ  بر َ  والرّتالزمُ  ُِاالختصا
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يف اللغرة. فهرذا    ما استقرب يف حدوِد يف الكالِم ِفصرععة الّتَس تيُحلوظائفها فيه، وهذا ُي
 علرى فعر ٍ   مربينٌّ  ُهبره أَّر   ال خترتصع  أداًة إذا ولَي االسَم لم أّ ، وبهذا ُعالكلِم إضماُر
ُِ يف التبركيِب.  و ركٍن أشدب مضمٍر ُِ وَأثُر  لُه دوُر

ِِ الّتي تقطُ  صراِد سريبويِه بانيضرمِر ِبأَّرُه غررُي الّهراهِر، َمرَ         راب  َهذِِ الّنصو
إرادته وبناء الرتكيب عليه، وليَس احملذوَف؛ َقوُله: " وهذِ ُحَجٌ  ُسِمَعْت مرن العررِب   

ها من العرِب. ِمن ذلَك قوُل العرِب يف َمَثٍ  من أْمثاِلهم: وّ ْن ُيوثُق به، َيْزُعُم أَُّه َسِمَع
"اللَُّهمب َضُبعًا وِذئبًا" إَذا كاَ  يدعو بذلَك على َغنِم رُجٍ . وإَذا سألَتهم َما َيْعُنروَ  َقرالوا:   

تفسررُيِ  اللُهمب اْجَمْ  أو اجعْ  فيَها َضُبًعا وذئًبا. وُكلُّهم ُيَفسَُّر ما َيْنرِوى. وإَبمرا َسرُهَ     
 . (78)عنَدهم؛ أل ب انيضَمر قْد اسُتعمَ  يف هذا انيوضِ  عنَدُهم بِإظهاٍر..."

فقوله: ُكُلهم ُيفسِّر ما َينوي... يق َطُ  بأَبُه أضمَر الفعَ  وُهَو َمنويٌّ عنَدُِ حاضٌر 
ٌِ ساق  .   يف ذهِنِه، ال مّطر

َِ الكتاِب يف أبواِب إضماِر الفعِ  وإضم اِر انيبتدِأ واخلِِّ وما وِمن تتبعي َصو
َكاََا أصَلُه؛ وجدُت أَبُه مْل ُيراِدِف اإلضماَر باحلذِف إّلا يف اإلضرماِر الواجرِب، ولريَس    
ذلَك دائًما، ب  يف أحِد هذِِ األبواِب مل يستعمْ  لفَا احلذِف مطلًقرا َكَمرا يف" براب مرا     

ي َيليِه وُهَو " باُب ما ينتصُب مرن  والباِب الذ( 79)ا "ا لنفِسِه َصًبيكوُ  انيصدُر فيه توكيًد
َفذَكَر يف األوِل إضماَر الفعرِ ، وذكرَر يف الّثراَي إضرماَر انيبتردِأ      ( 80)انيصادِر ألَُّه حاٌل"

 واخلِِّ حيًنا آخَر، ومل َيْجِر لكلمِة احلذِف ذكٌر. ، حيًنا

ُِ باحلذِف يف األبواِب الّتي ذكَر فيهرا احلرذَف؛   انيعنرى   فال ُيمكُن أ  يكوَ  مراُد
االصطالحيب؛ ألَبُه يف ك ِّ باٍب َرادَف اإلضماَر فيِه ِباحلذِف َبّيَن أسباَب اإلضماِر، كرر  

 َكثرِة استعماِلِه يف الكالِم، أو لعلِم اني انِب ِبِه، أو صاَر بداًل من الفعِ . 



 ِعْنَد ِسيَبَوْيِه اإِلْضَماِر مصطلُح 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          170

ِِ، وَلوال ا ِِ وُمراِد ِِ غرِي َهذِِ ما َيدلع َعلى َقصِد إِلنالرُة  ويف الكتاِب من الّنصو
 . (81)لنقلُتها، ولكْن أحيُ  القارَئ الكريَم إليها يف مكاََِها من الكتاِب

 الّتعبرُي والدِّاللُة: 

انيتصّفُح لكتاِب سيبويِه َيرى لفَا اإلضماِر ومشتقاِتِه يرتدُد كرثرًيا، فِمرن تعربرٍي    
انيضررمِر، باإلضررماِر، إىل تعرربرٍي بانيضررمِر، والّضررمرِي، وعالمررِة اإلضررماِر، وعالمررِة   

...ُِ ُِ وُيضمُر  .وانيضمرين، إىل أضمَر
وقد تكررْت هذِِ األلفاُظ وحنُوها يف الكتاِب كثرًيا، وقْد أحصيُت من مواضِعَها 

يف الكتاِب معرًفا بأل اثنرتِ    اإلضماِرفقد ورد لفُا ، ًعاموضثالمثٍَة ومثاَيًة وأربعَ  
 ٣ورَد تسًعا وعشرريَن مررًة، ويف ج   2ورد أربَ  عشرَة مرًة، ويف ج 1وستَ  مرًة، يف ج

ورد اثنيت عشرَة مرة، وورد جمررًدا مرن أْل َكررًة أو مضراًفا      4ورَد سبَ  مراٍت، ويف ج
ثالَث  ٣تسَ  عشرَة مرًة، ويف ج 2ستًّا وثالث  مرًة، ويف ج 1اثنتِ  وسبعَ  مرًة، يف ج

تسرَ    1مررًة، يف ج  أربَ  مراٍت، وورد لفرا أضرمَر تسرَ  عشررةَ     4عشرَة مرًة، ويف ج
مررًة واحردًة، وورد لفرا أضرمرَت يف مثاَيرة       ٣تسَ  مرراٍت، ويف ج  2مراٍت، ويف ج

مررت ،   ٣مثراََي مرراٍت، ويف ج   2ستب عشرَة مررًة، ويف ج  1وعشريَن موضًعا، يف ج
مثاََيرَة عشرَر    1يف ج، يف ثالثرة وثالثرَ  موضرًعا    ُتْضرِمرُ ، وورد لفا 4وكذلك يف ج

ُيضرمُر يف   يف سبَعِة مواضَ ، وورد لفراُ  ٣يف مثاَيِة مواضَ ، ويف ج 2موضًعا، ويف ج
يف أحَد عشَر موضًعا،  2يف أربعَة عشَر موضًعا، ويف ج 1واحٍد وثالثَ  موضًعا، يف ج

يف تسرعٍة   ُمْضرَمرٍ يف موضرٍ  واحرٍد، وورد لفرُا     4يف مخسِة مواضرَ ، ويف ج  ٣ويف ج
يف  ٣يف عشرِة مواضَ ، ويف ج 2ضًعا، ويف جيف ستَة عشَر مو 1وعشريَن موضًعا، يف ج

اثرنِ  وثالثرَ     1يف سرتٍة وسرتِ  موضرًعا، يف ج    ْضرَمر ثالثِة مواضرَ ، وورَد لفرُا انيُ  
يف أربعرِة مواضرَ ، ويف الرابرِ      ٣يف ستٍة وعشرريَن موضرًعا، ويف ج   2موضًعا، ويف ج
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يف  2ضرٍ  واحرٍد، ويف ج  يف مو 1يَن يف سرتِة مواضرَ ، يف ج  ْضرَمر مثُلها، وورَد لفُا انُي
مخسِة مواضَ ، وورد لفُا الضمرِي معرًفا بأْل يف موضٍ  واحرٍد، وجمررًدا مرن أْل وغررَي     
مضاٍف يف موضٍ  واحٍد، وورَد مضاًفا لالسِم الهاهِر يف ثالثرِة مواضرَ ، ويف موضرٍ     

ا للضمرِي واحٍد مضاًفا للضمرِي، ويريُد بالّضمرِي يف هذِ انيواضِ  الضمائَر، وورَد مضاًف
، وتضرمُرِ ثرالَث   ٣يف موضٍ  واحٍد يريُد بره السِّرِر، كمرا ورَد تضرمُرها مررت  يف ج     

، ٣، و ج 1مرررة واحرردة، وأضررمرِ مرررت ، يف ج   2مرررت ، ويف ج 1مررراٍت، يف ج
 . (82)1وأضمرها مرة واحدة يف ج

 لع عليه: وهذِ أمثلة  على استعماِل سيبويِه هلذِِ الّتعبرياِت، ُمتَبعة بتوضيِح ما تد

وُهَو اإلضماُر، قوُل سيبويِه: "هذا  -إْ  صحب الّتعبرُي-فِمن استعماِلِه اللفَا الّرئيَس  -1
باُب اإلضماِر يف ليَس وكاَ  كاإلضماِر يف إّ ، إَذا قلَت: إَُّه من يأِتنرا َأِترِه، وإَّرُه    

 َأَمُة اهلِل ذاهبة . 

ثَلُه. فَلوال أّ  فيِه إضماًرا مل فمْن ذلَك قوُل بعِض العرِب: ليَس َخَلَق اهلُل م
 . (8٣)َيُجْز أْ  تذكَر الفعَ  ومل تعمل ُه يف اسٍم، ولكن فيه اإلضماُر مثُ  َما يف إَُّه ..."

ومنه قوُله: "هذا باُب َما َجَرى من اأَلمِر والنبْهري َعَلرى ِإْضرَماِر الِفْعرِ  انُيْسرَتْعمِ        -2
ُِ إَذا علمَت أ ب الربجَ  مستغ ٍن عْن لفِهَك بالفعرِ ، وذلرَك قوُلرَك: زيردًا،     ِإظهاُر

وعمرًا، ورأَسُه. وذلَك أََّك رأيَت رجاًل َيْضرُب أو يشُتُم أو يقتُ ، فاكتفيرَت صرا   
 . (84)ه أ  تلفَا لُه بعمِلِه، فقلت: زيدًا، ..."هو فيه من عمِل

: " ال تكروُ   -اهلُل! رمَحرهُ -َوِمَن التبعبري صشتقاِت اإلضماِر )ُتْضِمُر، ُمْضَمٍر( قوُلرُه   -٣
الَت إال َمَ  احلِ ، ُتضمُر فيها مرفوًعا وتنصُب احلَ ؛ ألَُّه مفعوٌل بِه، ومل َتَمّكْن 

 . (85)متكَُّنَها، ومل ُتستعمْ  إال ُمضمرًا فيها، ..."
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ومن ِاستعماِل لفِا انيضمِر، قوُلُه: "وهذِ حجٌ  ُسمعْت من العرِب و ن ُيوَثُق بِه،  -4
ُه فَعها من العرِب. من ذلَك قوُل العرِب يف مثرٍ  مرن أمثراِلهم: "اللرهمب     يزعُم أََّ

َضُبًعا وِذْئًبا" إَذا َكاَ  َيْدُعو بذلَك على َغَنِم رجٍ ، وإَذا سألَتُهْم ما َيعُنرو ؟ قراُلوا:   
اللهمب اْجمْ ، أو ِاْجع  فيها َضُبًعا وذئًبا، وكُلهرم يفّسرُر مرا ينروى. وإَّمرا َسرُهَ        

 . (86)ُِ عنَدهم؛ ألّ  انيضمَر قْد اسُتعمَ  يف هذا انيوضِ  عندهم بإظهاٍر..."تفسرُي
 : (87)ومن استعماِل لفِا أضمَر، قوُله بعَد أّ  َذَكَر بييّت عمرو بِن شأٍس -5

 بنررى أسررٍد هررْ  تعلمرروَ  بالَءَررا  
 

 إذا كرراَ  يوًمررا ذا كواكررَب أشررنعا  
 إذا كاَررْت احُلررّو الطررواُل كأََّمررا    

 
ُِ األرجواَ  انيضرلَّعا َكساها ال   ّسال

" أضمَر لعلِم اني انِب صا َيعِني، وهو اليوُم. وفعُت بعَض العرِب يقوُل:  
 . (88)أشنعا ويرفُ  ما قبَله، كأَه قال: ِإَذا َوَقَ  يوٌم ُذو كواكَب أشنعا"

ومن استعمال أضمرت، تضمُر، انيضمر، َأْضمَر، قوله يف حديِثِه عن باِب الّتنازِع:  -6
.. أو حتمُلُه على البدِل، فتجعُله بداًل من انيضمِر، كأََّك قلَت: ضربُت وضربنى ".

َاٌس بنو فالٍ ، وعلى هرذا احلرّد تقروُل: ضرربُت وضرربين عبرَد اهلل، ُتضرمُر يف        
 ضربين، كما أضمرَت يف ضربوَي. 

فررإ  قلررَت: ضررربين وضررربُتهم قوُمررك، رفعررت؛ ألَررك شررغلت اآلخررر  
 . (89)فأضمرَت فيه، ..."

ومن استعماِل عالمِة اإلضماِر، قوُلُه: "مل يكوَُروا ليحرذُفوا األلرَف ألَّهرا عالمرُة       -7
 . (90)اإلضماِر..."

ومن استعماِل لفِا ضمرٍي، قوُلُه: "وإذا قلَت: ضرُبوَي وضربُتهم قوَمك، جعلرَت   -8
 القوَم بداًل من ُهم؛ أل َّ الفعَ  ال بدب َلُه من فاعٍ ، والفاعُ  ههنا مجاعرة  وضرمريُ  

  .(91)اجلماعِة الواُو..."
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وِمِن استعماِل لفِا اإلضماِر، للّداللِة على الّضمرِي انينفصِ ، قوُلُه: "َهذا براُب َمرا    -9
يكوُ  مضمرًا فيه االسُم متحواًل عن حاِلِه إَذا َأظهَر بعَدُِ االسَم، وذلرَك لروالَك   

لرو َجراءْت عالمرُة    ولوالي، إَذا أضمرَت االسَم فيه َجررَّ، وإَذا أظهررَت َرَفرَ . و   
 . (92)اإلضماِر على الَقَياِس لقل َت: لوال أََت، ..."

ومن استعماِل لفِا اإلضماِر للداللِة على الّضمائِر قوُلُه: "انيعرفُة مخسرُة أشرياَء:    -10
األفاُء اليت هي أعالٌم خاصة ، وانيضاُف إىل انيعرفِة، إذا مل ترْد معنى التنروين،  

انيبهمة، واإلضمار... وأمبرا اإلضرماُر فنحرو: هرو،     واأللف والالم، واألفاُء 
 . (9٣)وِإّياُِ، وأََت، وَأَا، ..."

ِِ وحنِوَها ظهرْت تعربرياُت سريبويه ِ   عرن هرذا    -رمحرُه اهلُل! -ففي هذِ الّنصو
 هي مصطلِح اإلضماِر. ، انيصطلِح، وكلُّها أوجٌه متعددة  حلقيقة واحدة

ِِ وغرِيهرا فِهرَي تردوُر حروَل شريَِ       أّما داللُة هذِ الّتعبرياِت يف هذِ ال ّنصو
 ُهما: ، رئيسِ 
 الّضمائُر بأَواِعَها، ظاهرًة ومسترتًة، مّتصلًة ومنفصلًة.  األّوُل:
 االستتاُر واخلفاُء وعدُم الّههوِر م  َِيبِة انيسترِت وبناِء الّتركيِب عليِه.  الّثاَي:

ُِ سيبويِه قْد حتمُ  الدِّاللتِ  جمتمعت  ، فيقصرُد باإلضرماِر: الّضرمائَر،    وَصو
     ٍِ واخلفاَء واالستتاَر وعدَم الّههوِر َمَ  َِيبِة اللفِا غرِي الّهراهِر، وَهرذا ظهرَر يف َصرو
ٌِ بالّداللرِة      كثريٍة، منها الّنّصاِ  األوُل والّسادُس اللذاِ  َقلُتُهَما. وقرْد تسرتق ع َصرو

ِِ األربعِة  األخريِة )السرابِ ، والثرامِن، والتاسرِ ،    على الّضمائِر فق ، ّكما يف الّنصو
والعاشِر( وتستق ع أخرى بالداللِة على اخلفاِء واالستتاِر، وعدم الههور م  َِيبِة اللفِا، 
ِِ: الّثاَي، والّثالِث، والرابِ ، واخلرامِس، واآلَ  سرنقُف َتأمرُ  بعرَض      َكما يف الّنصو

ِِ، لنتبّيَن منها الّدالالِت الّتي ذ  كرُتها آًَفا. هذِ النصو
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ِِ سيبويِه الّتي محلْت الّداللتِ   الّنصع األوِل: " هذا باُب اإلضرماِر  -فمن َصو
يف ليَس وكاَ  كاإلضماِر يف إّ  إَذا قلَت: إَُّه َمْن يأِتنا َأِتِه، وإَِّه أَمرُة اهلُل ذاهبرُة. فمرن    

إضرماًرا مل جُيرْز أ  ترذكَر     ذلَك قوُل بعِض العرِب: ليَس َخَلَق اهلُل مثَلُه. فَلوال أّ  فيرهِ 
 . (94)الفعَ  ومل ُتْعِمل ُه يف اسٍم، ولكْن فيه اإلضماُر مثُ  ما يف إَُّه..."

يتبادُر إىل الّذهن من العنوا  اخلفاُء واالستتاُر وعردُم الّههروّر، كمرا يتبرادُر إىل     
مرِي مسترًتا ذهن انيت صِص الذي قد َخِبَر هذِِ األبواَب؛ استتاُر الضمري، أْي جعُ  الّض

يف الفعِ  َكَما يف هذيِن الّشاهديِن من كالِم العرِب وغريهِما، َفكذلَك َما شاَكَلُهما ِمن 
مرُي، ويتأكُد هذا حينما منضي يف قراءِة الرنصِّ فتجردُِ   الّتراكيِب الّتي مل يههْر فيها الّض

بة  " حيُث دخلرْت إّ  علرى مرا لرُه     يقوُل: " إذا قلَت: إَُّه َمن يأِتنا َأِتِه، وإَُّه أمُة اهلِل ذاه
الّصدارُة يف اجلملِة يف انيثاِل األوِل، وهو )َمن( الّشرنّيُة، وارتفاُع الركنِ  بعد )إّ ( يف 
انيثاِل الّثاَي، وكالُهما خيالفاِ  انيشهوَر انيعلوَم من كالِم العررِب، فُعلرم أّ  مّثرَة شريًَا     

ا( متبادٌر إىل الرّذهِن، يكراُد ينطرُق برِه انيرتكّلُم،      مسترًتا غرَي ظاهٍر يف الّتركيِب، )مضمًر
وهذا انيضمُر هو ما حددُِ سيبويِه؛ محاًل على َهائِرِ مرن القررآِ  الكرريِم ومرن كرالِم      

 چڻڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چالعرِب، كما يف قوِلِه تعاىل: 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ وقوُلررُه عررزَّ وجرر ب:  ،90: يوسررف

  .54األَعام:  چچ چ چ ڇ 
والثاَي: تواتُر جميِء اجلزأيِن بعَد )إّ  وأّ ( أوُلُهَما منصروٌب واآلخرُر مرفروٌع،    

گ ڳ ڳ ڳ ڳ چ : وقوِلرِه عرزَّ وجر ب    ٣: الطالٍ چے ے ۓ ۓچ كقوِلِه تعاىل: 

  .20: البقرة چڱ
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فكما برَز هذا الضمرُي واّتصَ  باحلرِف كرذلَك ُجِعر  هرذا الضرمرُي يف الفعرِ       
حيُث استقرب يف الذهِن من االستعماِل اللغويِّ للغِة العربّيِة أّ  الفعرَ    الذي ولَيُه فعٌ ،

ال يدخُ  على الفعِ ، وهذا ما استفاَض يف كالَم العرِب، إْذ إّ  بناَء اجلملِة يف العربّيرِة  
مكّوٌ  من الفعِ ، َيِليِه الفاعرُ ، أو اُفرُه إْ  كراَ  َاسرً ا، ُثرّم مرا احتريَ  إليرِه مرن          

قاِت انيسهمِة يف الّتركيب لفًها ومعنى، وح  جاءْت تراكيُب خترالُف مرا اسرتقرَّ    انيتعّل
فردخ  الفعر  علرى    ، (95)وُعرف من استعماِل اللغِة من مثرِ : لريَس خلرَق اهلُل مثَلرهُ    

إْذ ارتفرَ  اجلرزآِ  بعرَد كراَ ، ولريَس كر ب       ، (96)اُس صنفا الفع ، وإذا ما ِمتع كا  الّن
 ضرمريَ  اسِخالناسخ منصوب غريِ؛ جعلوا يف الّن حيث ولَي، (97)وى تلقي انيساكُ الّن

 انيعرروفَ  انيشرهورَ  ا خرالفَ ّ  ُهَيِلما َو وبَ  اسِخالّن بَ  وفاصاًل، ا لهاًف يكوُ  أِ الّش
ه: ِ كقوِلر ويف غرريِ  صِّيف هذا الرنّ  الذي ذكرِ سيبويِه اإلضماِر فلفُا. العرِب من كالِم

الريت يف   ، واأللرفُ ذلركَ  َ ، حنرو: قرد فَعر   ظراهرة   عالمرة   لرهُ  الذي ليسرتْ  "واإلضماُر
، انيرفروعِ  يف الفعر ِ  فهرو انيضرمرُ   شرركه انيههررُ  أ  َي ا ما يقبُحوقوله: "وأّم( 98)..."،َفَعَلا

  يف الكتاب. وغريها  ا هو مبثوٌث( 99)ك: فعلُت وعبُد اهلل، وأفعُ  وعبُد اهلل"قوُل وذلَك

ِِ وحنِوها دلب علرى الّضر  أقوُل: لفُا اإلضماِر الوار مري، كمرا  ِد يف هذِ النصو
 ركيب عليه. هور م  بناء الّتدّل على االستتاِر واخلفاِء وعدِم الّه

ِِ ا جدًّ فق ، وهذِ كثرية  مائِرعلى الّض اللُة، وهي الّداَيِةالّث ائفِةالّط ومن َصو
مائر، وهرذِ  علرى الّضر   لرةِ إال يف الّدال مل يسرتعملها سريبويهِ   أّ  ألفاظًا معّينرةً  وخباصٍة
هي لفُا الّضمرِي، ولفُا عالمِة اإلضماِر، وعالمة انيضرمرين، فهرذِ األلفراُظ     األلفاُظ

وحنُوها استعمَلها سيبويِه يف الداللِة على الضماِئر فق ، فلفُا الضمرِي ورد يف الكتاب 
 واحٍديف و، (100)َرمائيف ستٍة منها َقَصَد به الّضعلى التفصي  السابق آًَفا، سبَ  مراٍت، 

عالمرة )اإلضرمار، إضرمار، انيضرمر،      وورد لفراُ ، (101)به السرّر واخلفراء   فق  قصَد
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اللرة علرى   موضعًا، استعملت هري ومرا قبلرها للدّ    مَت  وتسعٍة وعشرينمضمر( يف 
البارزة فق  متصلًة ومنفصلًة، ويف َّص سيبويِه انيرذكور قبرَ  أسرطٍر مالمرُح      مائِرالّض
اإلضرماَر هري الضرمائَر عيَنهرا،      أّ  سريبويه جعر َ   االَتبراَِ  ما يلفُت ، وأّوُلمائِرالّض

انيعرفرة، وفيره    أَرواعِ  مائر، اليت هي أحردُ حو بالّضيف الّن فاإلضماُر جمرًدا هو ما يعرُف
الرفرِ  متصرلًة    كلِم واحلضروِر والغيبرِة، ضرمائرِ   الرتّ  مائِر بأَواِعهرا، ضرمائرِ  َذك ُر الّضر 
نًة، وأشار إىل انيسترتة، َكَما حتدبَث عن ضمائِر الّنصِب متصلًة متحركًة وساك، ومنفصلًة

الة على وائد الّدومنفصلًة، وضمائِر اجلرِّ وما يشرتكاِ  فيِه، وَجَعَ  ما يّتصُ  بها من الّز
بهرا   ويقصردُ ، إىل ما لره عالمرة  ظراهرة     أَيِث منها، وقّسم الّضمائَرالّتثنيِة واجلمِ  والّت

  مائر انيسترتة.ا بالّضوجعله خاصًّ، ظاهرة  ، وما ليس له عالمة وانيتصلَة صلَةانينف مائَرالّض

مائَر مرا هري إال   هرذِ الّضر   كالِم سيبويِه يف هذا الرّنصِّ ويف غرريِ، أ ّ  ومفهوُم 
ٍِ مضمرين عالماٌت فليسرت هرذِ الكلمراُت    : متكلم ، تانب ، وغائب ، ألش ا

أو كناياٌت عرنهم، وبعرض الّنحروي     ، ماٌت هلوعالم مب  دليٌ  عليه، عَ  انيضمرين
وهذِ العالماُت َائبة  ، (10٣)يف اللفا فانيقصوُد بها غرُي ظاهٍر( 102)يسّمي انيضمَر انيكينب

الّضرمرَي  : األنفاُل َراموا، اسرتبدلوا   األنفاُل، َقوُل : األنفاُل َاَمأ  َقوَل عنه، فبدَل
وترؤدي معناهرا   ، عنها، حت ع حملها وكنايًة، ليهادلياًل ع اَية)األنفال( الّث كلمِة( بالواَو)

ت ا كرهر أخصَر منها، فالضمائُر كناياٌت عن األش اِ وليسرت ذواتهرم، فلّمر    بلفٍا
 عالمراتٌ  ، فالضمائُرمائُرهي هذِ الّض، عليها وضعوا عالماٍت األفاِء تكراَر العرُب

ٍِ ٍِ تدلُّ ، أو عالماٌتمتكلمَ  و تانبَ  معروفَ  على أش ا غرائب ،   على أش ا
ََِّلِليف الكالم؛ سبق ذكرهم  عربري مرن سريبويه مرن     أخررى، وهرذا التّ   بهم مرًة ا يصر

ا مبّيًنر  -رمحره اهلل! -ه هذا قوُل ه، يؤكُديف كتاِب األلفاِظ يف استعماِل البارزِة قِةالّد مهاهِر
مرا   ا بعردَ اًفر  ضرمرُ ما ُتإَّ َك؛ ألَّمعرفًة اإلضماُر ما صاَر: "وإَّمائِرالّض تعريِف وجَه
 . (104)ه"ا يعلُمشيًَ ك تريُد، وأَّا تعينوَم عينن َترف َمَع قْد من ُيحدبُث أّ  تعلُم
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و وأَرا  سرمية؛ ألّ  ُهر  عرن التّ  أَرتَ  ى استغنيَتا حّتوال أََ هَو:  ه: "ومل يُقوقوُل
ِ ِ تعربريُ كما يؤكردُ ، (105)"عرفت من يعين م أََكإذا عِل للمضمر، وإمنا يضمُر عالمتاِ 

 . (106)ذلك" انيسترت بقوله: "واإلضمار الذي ليست له عالمة ظاهرة حنو: قد َفَعَ  عن انيضمِر

 . مائَربه الّض يقصُدهنا  سيبويِه عنَد اإلضماُر :فأواًل

ّص ما قد يف هذا الّن له، بقَي ال عالمَة ، وآخَرعالمة  لُه ، قسٍمإىل ِقسمِ  ينقسُم ا:وثاًَي
ا ال صِب واجلرِّ ّ ألَف االثن  اليت يف َفَعَلا، وضمائِر الّن جيعُ  يبويِهأّ  س القارَئ ُيوهُم
ال  -أعلرمُ  واهلُل-، وسريبويهِ عالمرة   لُه الذي ليَس بعد اإلضماِر أتى بهّن هلا؛ إْذ عالمَة
 ذكررَ  حر َ  ُه، ولكّنر ا له عالمرة  ّ  واجلّر صِبالّن االثن  وضمائُر ألُف ، إْذذلَك يقصُد

 هلرا عالمرة    الريت لريسَ   فر ِ الّر ضرمائرَ  بعدها مباشرًة ذكَر اليت هلا عالمة  فِ ّرال ضمائَر
واجلّر،  صِبالّن ضمائِر ها بذكِرها، أردَفف  كّلالّر أ  اَتهى من ضمائِر )انيسترتة(، وبعَد

 سيبويه.  كالَم يقرُأ حَ  وهلٍة أوَل القارِئ بذهِن الذي قد يعلُق اللبُس وبهذا يزوُل

 به.  ا خاّصًةأبواًب مائِرالّض من أَواِع َوٍع لكّ  جعَ  ذا النصِّه وبعَد

ِِ علرى   اإلضماِر للفِا سيبويِه استعماُل وهي ما دلب الثِةالّث ائفِةالّط ومن َصو
مرا   ه: يف " باِبقوُل، عليه ركيِبالّت وبناِء انيضمِر م  َّيِة هوِرالّه وعدِم واالستتاِر اخلفاِء

 انيسرتعَمِ  إظهراُرِ إذا َعِلْمرت أّ  الرجر َ     الِفعِ  على إضماِر يهوالّن رى من األمِرَج
 رأيرتَ  : زيدًا، وعمررًا، ورأَسره. وذلرك أَبركَ    َكقوُل وذلَك عن َلف ِهَك بالِفعِ  ُمْسَتْغٍن
ه ه أ  َتلفرَا لره بعمِلر   ، فاكتفيَت صا هرو فيره مرن عمِلر    َيْضِرُب أو َيْشِتُم أو َيقتُ  رجاًل

الناِس، فقلَت:  : َأْضِرُب شبرَّْوِقْ  عمَلك بزيٍد. أو رأيَت رجاًل يقوُلا، أي َأفقلت: زيًد
زيدًا. أو رأيَت رجال حيدَُّث حديثا فَقَطَعُه، فقلَت: حديَثك. أو َقرِدَم رجرٌ  مرن سرفٍر     

هرذا ومرا    مست َبٌر، فعلرى هرذا جيروزُ    ه أَُّهبعلِم . استغنيَت عن الفعِ : حديَثَكفقلَت
 . (107" )َأشبهه...
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ِ، ه وسرِتبه وإخفاِئ طِقالّن وعدَم الفعِ  ذكِر : أي عدَمالفعِ  ه على إضماِرفقوُل
ومرا   اليت فيها اني انُب لولكن احلا، به االعتداِد ه وعدَمه وإسقاَنوليس يعين اّنراَح

 ه اني انربُ مرا يفعُلر   صا يرتمع  فابتدأ مباشرًة، الفعِ  عن ذكِر منه أغنْت ِ انيتكّلُميشاهُد
"؛ ك بزيردٍ عمَلر  ه فقلت: زيًدا، أي أوقْ له بعمِل ه أ  تلفَايَت صا هو فيه من عمِل"فاكتف
ِ وأضمَر الفعِ  عن َطِق انيتكلُم عدَل ، ولذلَكمرغوٍب تكرارًا غرَي ِ سيكوُ ذكَر ألّ 

 ههررُ ّص ت" ويف هذا الّنه أَه ُمست َبٌربعلِم عن الفعِ  ه "استغنيَتا على فهم تانِباعتماًد
ه... "، لره بعمِلر   ه أ  تلفراَ صا هو فيه مرن عمِلر   ه: "اكتفيَت، فقوُلعبرِييف الّت يبويِهس دقُة

! ِههو من حاِلر  ُهه ويعلُمما يعمُل َكبنطِق فعلُه اكتفيَت صا رأيتَره وشاهدتَره من أ  تكرَر
ق ، ف انيفعوِل على ذكِر يقتصُر انيتكلَم ( جعَ واني اَنِب انيتكلِم )حاِل احلالِ  فاتصاُل
 يْنِزعرو َ  ها حيرثُ وأهِل العربيِة اللغِة م  نبيعِة ، وهذا ما يتفُقوالفاعَ  الفعَ  وأضمَر

 من ورائه.  ال نائَ  حشٍو عن ك ِّ ويرغبوَ ، واالختصاِر إىل اإلجياِز
-رمحه اهلل!-هذا يف األمر، ومثله يف النهي، وقد خّصه سيبويه بالتحذير، يقول 

ر، كقولك: األسَد األسَد، و اجلداَر اجلداَر، والّصرَّب الّصرَّب،   : "وأما النهي فإَه التحذي
، أو يرون  الصرَّب، وإ    األسردَ  ، أو يقرربَ اني وَف انيائَ  اجلداَر ه أ  يقرَبوإمنا َهيَت

 . (108)، ..."من الفعِ  ما أضمَر يف هذِ األشياِء أظهَر شاَء

ا ؛ حرذرً بانينصروبِ  ى انيرتكّلمُ فراكتف  على الفعِ  انيشاهدُة ِته  ا دّلفهذا وأمثاُل
 انيفيد، واعتمادًا على علم اني انب وفهمه.  غرِي كراِرا من الّتوفراًر

واخلطاب، أو ما ميكن  انيشافهِة ما يكو  يف حاِلمث  هذا اإلضمار إَّ أّ  وبديو 
ا يف أ  َطلق عليه لغة احلديث واخلطراب، حيرث َسرتعم  مثر  هرذا الرتكيرب كرثريً       

ثين على بعض الزميالت أو الطالبات، َقرول:  من ُي ح  َسمُ  ا، فمثاًلحديثنا وكالمن
، وح  َررى مرن   انيوقَف فانمَة، عائشَة، ... أي: امدحي، أو ال تنسي، أو ما يناسُب
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ا، سرارَة،  لره: زيردًا، عبرَد احملسرن، خالردً      يقسم ب  األنفال َقودًا، أو حلوى، فنقوُل
من  ، وح  َقابُ انيقاَم ا يناسُبارَة... أو حنو ذلك ّ ا، أو زْد سزيًد َوًفا،... أي: أعِ 

؟، أي: هراِت  ، مرا وراَءك ؟، َقرول: أخبراَرك، مرا عنردك    ، أو من سرفرٍ م من مهمٍةقِد
مرن   يف كرثريٍ  قرالُ ُي مرن الكترابِ   يف هرذا انيوضر ِ   راكيِبالّت يف هذِِ وما قيَ أخبارك. 
 . فيه جائٌز الفعِ  ا إضماُرّ  اليت تناوهلا سيبويِه األبواِب

اللِة على اخلفاِء واالستتاِر وعدِم الّههوِر م  َّية انيضمِر ومثُ  هذا النصِّ يف الّد
النصع الّثالُث، وهو قوُل سيبويِه: " ال تكوُ  الَت إال م  احلرِ ، ُتضرِمُر فيهرا مرفوًعرا     

 . (109)مضمًرا فيها... "وَتْنِصُب احلَ ؛ ألَُه مفعوٌل بِه، ومل متّكن متكُّنها ومل تستعمْ  إال 

ُِ، فانيضمُر ُهنرا   فقوله: ُتضمُر فيَها مرفوًعا، أْي: ُت في االسَم وتسرُتُِ فال تههُر
اسُم "الَت" وتنصُب احلَ  ألَُّه مفعوٌل به، وَهذا معنى قوِله؛ إْذ ال ميكُن أْ  يقصرَد مرن   

عتداِد به واالسرتغناَء  )تضمُر( احلذَف؛ أل ب احلذَف يعين االقتطاَع واالسقاَط وعدَم اال
عنه، وال شيَء مْن هذِِ الّدالالِت مراٌد َههنا؛ ألّ  صورَة الّتركيِب األساسيبَة مكوبَة  من 
احلرِف الناسِخ العامِ  عمَ  ليَس على مذهِب سيبويِه، يليِه االسُم انيرفوُع، ثرمب اخلرُِّ   

وبًَا مرن ثالثرِة أركراٍ  ُأُسرٍس:     انينصوُب، ثالثُة أركاٍ  ُأُسٍس، كما كاَ  تركيُب ليَس مك
اجِح مرن  ليَس، ُثمب اْسِمها، ُثّم خِِّها، واخلالُف بَ  الرتكيبِ  أّ  ليَس فعٌ  علرى الررّ  

أقواِل العلماِء، و"الَت" حرٌف، وأّ  ليَس اُفها ظاهٌر ومضرمٌر، و"الَت" مضرمٌر فقر ،    
عربيب جرى بإضماِر أحرِد اجلرزأيِن،   وقْد يههُر االسُم فُيضَمُر اخلُِّ؛ أل ب االستعماَل ال

والغالُب أ  يكوَ  االسَم، وعلى هذِِ األركاِ  الثالثِة ظاهرًة ومضرمرًة تعتمرُد داللرُة    
تبادَر إىل ذهِنرَك انيضرمُر وإْ  مل   قلت: َِدَم انيفرنو  والَت حَ  مندٍم،  الّتركيبِ ، فإذا

 چٿ ٹ ٹ چحلرقِّ سربحاََُه:   قروَل ا  منردم، ويف  والَت احلُ  حَ أي: نطْق بِه، ت
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ذكرروا القرراءة   ، ذكر العلماُء إضافة إىل اسِم الَت انيضمِر كما قرّدرِ سريبويه   ،٣: ِ
ٍِ والَت احلرُ  حرَ    (، أي: 109األخرى برف  حِ  وإضمار اخلِّ) أي لريَس  ، منرا

ٍِالَت حُ   أو واحلُ  حَ  مهرٍب.  هلذا فمعرفُتِك باالستعماِل العربيِّ . (110)هلم منا
الرتكيِب جعَلَك تدِرُك اجلزَء غررَي الهراهِر منرُه، ومرن ثرَرّم َتجرري علرى اسرتعماِلهم         
وتقتفي سَنَنهم يف الكالِم، وهذِ نبيعُة العربيِة وأهِلهرا حيرُث فطرروا علرى الت ّفرِف      
 واإلجياِز واالختصاِر ما اسطاعوا إىل ذلَك سبياًل، واالكتفاِء باإلشارِة الدبالَِّة، واللمحرةِ 
انيفهمِة؛ ولذِلَك عببَر سيبويِه عن اجلزِء غرِي الهَّاهِر بانيضرمِر إشرارًة إىل قصرِد إخفاِئرِه     
وسرِتِِ لقوبِة الدِّاللِة عليرِه، ال حذِفرِه وإسرقاِنِه، فقروُل سريبويِه: " ُتضرِمُر فيَهرا... ومْل        

 ًءا من َتْركيِبَها اأَلساِس. تستعمْ  إال ُمضَمًرا فيَها..." يعين: ُتْ ِفي وَتسُتُر وال ُتهِهُر ُجْز

وبعُد َفلفُا اإلضماِر ومشتقاِتِه اليت َكثرُرَر ُوُروُدَهرا يف الكتراِب ولريَس يف هرذِ      
ِِ فحسُب دلب على اخلفاِء واالستتاِر وما مل َيهَهْر من أجزاِء التبركيِب األساِس:  النعصو

للّناسرِخ أو خرًِّا لرُه، مرفوًعرا أو     الفعُ  َاصًبا ورافًعا، انيرفوُع مبتدًأ أو خرًِّا، اًفرا   
منصوًبا، وأْ  انيصدريُة الناصبُة للمضارِع، وُربب اجلراربِة لالسرِم، والالفرُت للّنهرِر أ ب     
سيبويِه مل يستعمْ  هذا انيْصطَلَح َمَ  الَفْضالِت: انيفعروالِت، احلراِل، التمييرِز...، أّمرا     

ر عْن َترِك بعِض حروِفَها باإلضرماِر برْ  عببرَر    حروُف انيباَي يف الكلمِة انيفردِة فلم ُيعبِّ
ِِ باحلرذِف إْذ عببرَر           ُِ باإلضرماِر غررُي مقصروِد باحلذِف، وهرذا َيرُدلع علرى أّ  مقصروَد
ِباإلضماِر يف ك ِّ ما اْختَفى من التبركيِب مَ  إرادِتِه وبقاِء تأثرِيِِ فيرِه معنرى ومبنرى، يف    

رَي لرُه يف التبركيرِب، ويف هرذا َتهَهرُر ِدقَّرُة سريبويِه يف       حِ  عببَر باحلذِف عْن مرا ال ترأث  
بَ  االستعمالِ  أو  فرادفواا َمْن جاَء بعَدُِ من النعحاِة به لتزماستعماِل انيصطلحاِت مل ي

ِبَغضِّ النبهرِر عرْن َمردى َُْضرِ  هرذِِ انيصرطلحاِت يف تلرَك الفررتِة         -بَ  انيصطلحِ  
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ِِ اللغرِة؛ فِلرذلَك آثررُِ     والتبعبرُي -انيتقدِّمِة باإلضماِر أقرُب إىل واقِ  التبركيِب، وإىل رو
سيبويِه دوَ  ُمقارَبْيِه: احلذِف والتبقديِر َمَ  ُوُروِد هذيِن انيصطلحِ  يف كتابِه، َلكنبُه َعَدَل 

ُِ سيبويِه يف كتاِبِه  َذا، أضرمَر  على إضرماِر كر   –َعنُهَما وعّبَر ِباإلضماِر ِلَما ذكرُتُه وكّرَر
 ُِ ومل يقْ  ق ُّ على تقديِر كَذا، أو حذِف كَذا، وإ  -فيِه، إضماُر الفعِ  انيستعمِ  إظهاُر

رادَف اإلضماَر أحياًَا باحلذِف يف بعِض مواضِ  اإلضماِر يف التبركيِب فهرو مرْن براِب    
 التبجوِِّز يف التبعبرِي. 

اإلضرماِر يف جمراِل التبركيرِب اخلفراَء      وَمردع هذا كما قلُت مراًرا أَبُه َيقِصرُد ِمرن  
واالستتاَر وعدَم الهُّهوِر م  َيبِتِه وبناِء التبركيِب عليه، حيُث تقروُم العالئرُق اللفهيرُة و    
انيعنويُة بَ  أجزاِء التبركيِب على االعتداِد بهذا اللفِا غرِي الهَّاهِر، وإَبمرا َترواَرى فلرْم    

ٍِ حيًنرا آخرَر،      َيههْر اجياًزا واختصاًرا، وا كتفاًء بداللِة احلاِل وانيشراهدِة حيًنرا، والسريا
ومعرفِة حاِل التبركيِب َوُوُضوِحِه يف ِذهِن انيَتَكلهِم والسبرامِ  حيًنرا ثالًثرا. فلريَس األمرُر      
ُِ، ب  انيوضوُع موضوُع تركيٍب ُيبيُِّن َخفاَيراُِ وَمرا ُيحريُ  برِه مرْن أحرواٍل        تقديًرا يقدُِّر

 ؤثُِّر فيِه... واهلُل أعلُم!وظروٍف ت
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 اخلامتة

وإْ  كاَْت رغبِتي يف صحبِتِه نّيرا تنترِه   ، متَّْت حبمِد اهلِل معامُل هذا البحِث الرئيسُة
 : ومن َفائِس ما عدُت به من رحليت م  الكتاِب، بعُد

 إْذ است دَم ك ب مصطلٍح يف مكاَِِه الالئرقِ ؛ متايُز اإلضماِر واحلذِف يف ذهِن سيبويه 
 : فاإلضماُر عنَد سيبويِه شيَاِ ، والذي دّلْت عليه الدِّاللُة اللغويُة

مرن أفراٍء و   ، وَما مْل يههْر من أركراِ  الرّتكيرِب الّنحرويّ   ، الضمائُر بأَواِعَها  -1
 . ُبِنَي عليها الّتركيُب، واألدواُت انيؤثرُة يف بعِض لفهِه، أفعاٍل

2-  َِ ََ عليرِه الّتركيرُب مرن ُمكمرالِت      وما ، أّما احلذُف فهو ما ُأسقَ  واّنر مل ُير
 . وتأّكَد ذلَك بلفِا سيبويِه ومعناِ، أركاَِِه

  النتيجَة الّتاليَة: -حبمِد اهلِل تعاىل!–أسجُ  بانمَناٍ  وراحِة باٍل 

مل يسرتعمْ  سريبويِه مصرطلَح    -باستقراٍء شبَه تاٍم للحذِف ومشتقاِتِه يف الكترابِ 
أو ، أو لعّلرٍة صررفّيةٍ  ، كرالّترخيمِ ، ألغرراضٍ ؛ انيبراَي احلذِف مفرًدا إال َمَ  حروِف 

لتنرزيلهّن منرزلَة احلرِف ؛ أو عجِز انيضاِف، أو عجِز انيركِب، حلذِف حرِف التأَيِث
فكراَ  يرؤثُر   ، أّما مسائُ  الّتركيِب فاستعماُل احلرذِف فيهرا قليرٌ  جردًّا    ، من الكلمِة

ِب اإلضرماِر يف الّتراكيرِب كلِّهرا عّبرَر فيهرا      وعنواَاُت أبوا، الّتعبرَي باإلضماِر كثريًا
ويف أبواب بأكمِلها عاجَل مسائَلها كلَّهرا ومْل يرذكْر فيهرا    ، باإلضماِر عدا باٍب واحٍد

 . لفَا احلذِف إال قلياًل

  اإلضماَر باحلذِف إّلا يف اإلضماِر الواجِب، وليَس ذلَك دائًما، ب  سيبويه مْل ُيراِدِف
ِب مل يستعمْ  لفَا احلذِف مطلًقا َكَما يف" باب ما يكروُ  انيصردُر   يف أحِد هذِِ األبوا

  .والباِب الذي َيليِه وُهَو " باُب ما ينتصُب من انيصادِر ألَُّه حاٌل، اا لنفِسِه َصًبفيه توكيًد
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     ثرّم مل َِ ُِ بعرَد إذا كاَ  احمل ع للفعِ  وتتصًّا به فالفعُ  غرُي انيذكوِر بعَد ما اّنرَد ذكرُر
 هْر فُهَو مضمٌر، وليَس حمذوًفا. يه

        اإلضماُر يف كتاِب سيبويِه يف غرِي الّضرمائِر وغررِي احملر ِّ اني رتِص بالفعرِ  وانيبتردِأ
ٌِ نيا خالَف انيستقرَّ الّشائَ  يف تراكيرِب  ، وما كاَا أصَلُه؛ واخلِِّ هو ختريٌ  أو إصال
، رفُ  اخلِِّ بعرَد كرا َ  ، عَد إّ رفُ  االسِم ب، دخوُل الفعِ  على الفعِ : مث ، العربيِة

ليّطررَد الرتكيرُب علرى وترريٍة     ؛ دخوُل الفاِء يف خِِّ انيبتدِأ غررِي الّشررنّي أو شربهه   
والّتقرديُر انيرحلرُة التاليرُة للقروِل     ، واحدٍة فيدخُ  ك ُّ ما َردب عرن الّشرائِ  انيسرتقرِّ    

 . باإلضماِر يتصوبُر فيها عَ  انيضمِر 

 قريَّ باستعماِل احلذِف مرادفًا لضضمار، وأَّه است دَم باستفاضرٍة  حتديُد الزمُن الّت
ُِ الّنحاُة يف ذلك.   عنَد ابِن احلاجِب، وقّلَد

    ٍعالمرَة  ، إّ  ألفاَظ الضمائِر اليت تستعمُ  يف العربيِة جيعُلها سريبويِه عالمرَة إضرمار
وضمري كذا يف ، وضمري، ومل يسِمها ضمريًا م  استعمالِه لكلمِة الّضمري...، مضمٍر

 . ولكّنُه يف االستعماِل يعّبُر بعالمِة انيضمِر، إْذ ورد  مراًدا بهن الّضمائر؛ كتاِبِه

دقيًقرا  ، كاَ  سيبويِه دقيًقا يف لفِهرهِ : وقبَ  أ  أغلَق قلمي أسجُ  الّتوصيَة الّتاليَة
ُِ ، يف تعبرِيِِ عن اإلضماِر وعن احلذِف وأ  يسرتعم   فاألحرى واألجدُر أ  ُيقتفى أثَر

،... فر سقًيا لَك منصوٌب بإضماِر فعٍ  تقديُرُِ سقاَك اهلُل، اإلضماَر يف أركاِ  الّتركيِب
ُِ فرأرى  ،... ألََّره َرصٌّ يف الريم ِ   ؛ وانيبتردُأ أضرمرَ  ،... واخلُِّ أضمَر لسدِّ احلاِل مسدب

 . هِنولقربِه من انيعنى اللغويِّ انيتبادِر إىل الّذ، لدّقِتِه؛ االلتزاَم به
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 . 41 ، الزعبيدي، نبقات النحوي  واللغوي 21/ 1ابن سالم، نبقات فحول الشعراء  (1)

 . 476/ ٣احملي  البحر أبو حيا ، تفسري (2)

 . ٣98/ 1سيبويه، الكتاب (٣)

 . 21/ 1ابن سالم، نبقات فحول الشعراء  (4)

 . 54، وينهر: القوزي، انيصطلح النحوي21/ 1ابن سالم، نبقات فحول الشعراء  (5)

 . 102/ 1سيبويه، الكتاب  (6)

 . 75/ 2السابق  (7)

 . 291/ 1السابق (8)

 . ٣47/ 1السابق (9)

 .  286، 28٣ -280/ 1السابق (10)

ب، و الزبيردي، تراج   ، وينهرر: ابرن منهرور، لسرا  العرر     ٣71/ ٣مقاييس اللغة ، ابن فارس( 11)
 ضمر.  : العروس، مادة

 ، اللسا  مادة ضمر.  84األَصاري، األحوِ، ديواَه ( 12)

 ضمر.  : مادة، تاج العروسالزبيدي، ضمر، : مادة، اللسا ( ابن منهور، 1٣)

 . السابق( 14)

 . 426/ 5ابن عبد ربه، العقد الفريد ( 15)

 ضمر.  : ج العروس، مادةابن منهور، لسا  العرب، ضمر، الزبيدي، تا( 16)

 . ٣71/ ٣( ابن فارس، أمحد، مقاييس اللغة 17)

 . ٣60/ 2( ابن جين، عثما ، اخلصائص 18)



 شودة بنت زيد الّرحّصد.  

 185                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

 . 165 ( السهيلي، عبد الرمحن، َتائ  الفكر19)

 .  8٣( ابن مضاء، الرّد على النحاة 20)

 . 102/ ٣( الزركشي، الِّها  يف علوم القرآ  21)

 . 165الفكر( السهيلي، عبد الرمحن، َتائ  22)

 . ( السابق2٣)

 . 50( السهيلي، عبد الرمحن، أمالي السهيلي 24)

 .  8٣الرّد على النحاة ابن مضاء، ( 25)

 . 1٣5-127-71-69( ابن مضاء، الرد على النحاة: 26)

 . 102/ ٣( الزركشي، الِّها  يف علوم القرآ  27)

 .  102( السابق/ 28)

 . ( السابق29)

 . 144/ ٣( السابق ٣0)

 .  86اَي، التعريفات( اجلرج٣1)

 .  السابق (٣2)

 . 1٣5/ 1أبو البقاء، الكليات ( ٣٣)

 . 184/ 1السابق ( ٣4)

 . السابق( ٣5)

 . ٣٣5، 265/ 1ينهر على سبي  انيثال الكتاب (٣6)

 . 165/ 1ينهر على سبي  انيثال الكتاب  (٣7)

 . 6الرشود، جماالت اإلضمار يف الكتاب  (٣8)
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 في املدونات اللغوية للمتعلمين تحليل األخطاء
  اللغوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة
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 د. عبداهلل بن حييى الفيفي

 أستاذ اللغويات احلاسوبية املساعد
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 في املدونات اللغوية للمتعلمين تحليل األخطاء

  ية ملتعلمي اللغة العربيةاللغو  املدونة
 
 نموذجا

 د. عبداهلل بن حييى الفيفي

 البحث ملخص

يهدف البحث إىل تسليط الضوء على استخدام املددونات اللغويدة للمدتعلمني    
Learner Corpora     كمصدر لغوي جملدا  حتليدل األخطداءError Analysis  يف

الدراسات. فيبددأ البحدث    الدراسات املعاصرة، وآلية االستفادة منها يف هذا النوع من
مبقدمات أساسية حو  هذا اجملا  تتضمن املقصود بتحليل األخطداء، وبيداأ أهميتد ،    
والتفريق بني الغلط واخلطأ، مع حماولة لتأصيل نشأة هذا اجملا ، وبياأ مراحل تطوره، 
والبدايات احلديثة ألحباث حتليل األخطاء يف وقتنا احلاضر. كما يشرح البحُث األسس 

ًً بعدد ذلدىل إىل مناقشدة مفصدلة للمنه يدة       ا لنظرية اليت قام عليها هذا امليداأ، مندتق
العلمية املستخدمة يف حتليل األخطاء، واليت تتضمن جمموعة من اخلطوات الرئيسة اليت 
تهدف للوصو  إىل نتائج عملية ميكن االستفادة منها وتطبيقها يف تعليم اللغدة الثانيدة   

دف من البحث فإن  يطبق هذه املنه ية على عينات واقعية مدن  وتعلمها، ولتحقيق اهل
املدونة اللغوية ملتعلمي اللغدة العربيدة، فيقددم بدذلىل منوذجدًا عمليدًا لًسدتفادة مدن         

 مدونات املتعلمني يف جما  حتليل األخطاء.

 حتليل األخطاء، املدونة اللغوية، تعليم اللغة، أخطاء األداء، أخطاء :الكلمات املفتاحية
 الكفاية.
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Abstract 

The paper aims to highlight the use of learner corpus as a 

language resource for Error Analysis (EA) in the recent studies. It 

starts with introductory information about this domain including the 

meaning of EA, its importance and the difference between "Error" 

and "Mistake". The paper also presents the origin of error analysis, 

stages of development of this field and the beginning of the 

systematic studies of EA. The theoretical background is also 

explained, it is followed by a detailed discussion about the 

methodology researchers use in EA which contains a number of 

fundamental procedures, these procedures were developed to lead 

studies to practical results that can be exploited in second language 

learning and teaching. The current study applies those procedures 

on an authentic samples taken from the Arabic Learner Corpus in 

order to provide a practical example of taking advantage of learner 

corpora in the error analysis area. 

 

Keywords: Error Analysis, Corpus, Language Learning, Performance 

Errors, Competence Errors. 
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 :دقمم امل

يربز موضوع حتليل األخطاء عند احلديث عدن تعلديم اللغدة الثانيدة وتعلمهدا،      
ليحتل مكانًا واضحًا كأحد املناهج األساسية يف الدراسات احلديثة يف هذا اجملدا ، بدل   
إن  بات أحد املوضوعات الرئيسة اليت تدرس حتت علم اللغة التطبيقي. وقد أسهمت 

أعين املدونات اللغوية احملوسبة وخصوصًا مدونات  –ديثة مصادر البيانات النصية احل
مددع مددا يددوفره احلاسددا مددن أدوات للبحددث   ،(Learner Corpora)املددتعلمني 
يف فتح الباب أمام الباحثني لدراسات أوسع يف هذا اجملا ، حيدث تسدهم    –والتحليل 

الدرئيس   دراسات حتليل األخطاء يف عدة جماالت حاسوبية ولغويدة إىل جاندا اجملدا    
املتمثل يف تعليم اللغة الثانية وتعلمها، ممدا يسداعد علدى بنداء كتدا دراسدية، ومدواد        
تعليمية، ومعاجم طًبية، ذات قدرة أكدرب علدى الوفداء بأهدداف العمليدة التعليميدة،       
وباحتياجات املتعلمني أنفسهم. ومن هنا ينطلق موضوع هذا البحث الذي يهددف إىل  

ورات احلديثة يف جما  املصادر اللغوية، شارحًا منه ية حتليل ربط حتليل األخطاء بالتط
األخطاء، ومستندًا على األسس النظرية اليت يقوم عليها هذا امليداأ، مع تطبيق عملي 

 على مناذج مستقاة من اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربية. 

 :املدقصود بتحليل األخطاء

حتليل  (Lüdeling & Hirschmann, 2015)لودلينق وهريمشاأ  يعرف
بأن  أداة من األدوات البحثية، وأأ من لوازم  Error Analysis (EA) األخطاء

استخدام هذه األداة النظر يف بعض النقاط، مثل حتديد األخطاء املدروسة وتصنيفها، 
 ,Ellis & Barkhuizen أليس وباركويزأ أما .ومشو  السياق اللغوي بالتحليل

ليل األخطاء عمليًا بأن  دراسة األخطاء اللغوية اليت يقع فيها فيعرفاأ حت ((2005
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متعلمو اللغة أثناء أحاديثهم أو كتاباتهم، ويتضمن ذلىل جمموعة من اإلجراءات 
وميكننا تعريف حتليل األخطاء بأن   .للتعرف على أخطاء املتعلمني ووصفها وتفسريها

جية ملتعلمي اللغة مع وصف هذه "منه ية حبثية تسهم يف التعرف على األخطاء اإلنتا
 األخطاء وبياأ أسبابها".

وميكددن نظريددًا أأ حتدددث هددذه األخطدداء أثندداء عمليددة االسددتقبا  اللغددوي     
(Comprehension)  أو أثندداء عمليددة اإلنتدداج(Production) ،لصددعوبة لكددن و

 استحالة حتديد موقع اخلطدأ بدقدة،  بسبا  اكتشاف األخطاء املتعلقة بعملية االستقبا 
 حتليل األخطاء يركز على تلىل اليت حتدث أثناء عملية اإلنتاج.فإأ 

 :Mistakeوالغلط  Errorالفرق بني اخلطأ 

، لكننا سنركز على الفدرق فيمدا   (1)لسنا هنا بصدد دراسة الفرق اللغوي بينهما
 (Corder, 1967) ويدرى الباحدث أأ كدوردر   خيص جما  تعلدم اللغدة واكتسدابها     

 (Performance)األداء أخطاء هذين املصطلحني، حني ميَّز بني  بني أفضل من فرَّق
( Competence)أخطاء الكفايدة  وبني أثناء احلديث أو الكتابة، اليت تقع من املتعلم 

 Corderويقتدبس كدوردر   خلفيت  املعرفية عن اللغة الديت يتعلمهدا،   إىل اليت مرجعها 
نددوع األو  يسددمي ال الددذي (Miller, 1966) تسددمية هددذين النددوعني مددن ميلددر

"Mistake )غلط( " والثاني"Error)خطأ( " . 

( 140حاشدية الصدفحة   هدد:  1402كما أأ هناك نوعًا ثالثًا لألخطاء أشار إلي  صديين ) 
ًً عن كوردر  وهو  Introducing Applied Linguisticsيف كتاب   (Corder, 1973)نق

ثة بأأ زلة اللسداأ تعدين األخطداء    ، وفرَّق بني هذه األنواع الثً(Lapes)زلة اللساأ 
هدو ذلدىل النداتج عدن      (Mistake)النامجة عن تردد املتكلم وما شاب  ذلىل، والغلط 
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فهدو ذلدىل الندوع مدن     ( Error)إتياأ املتكلم بكًم ال يناسا املوقف، وأمدا اخلطدأ   
 األخطاء اليت خيالف فيها املتحدث أو الكاتا قواعد اللغة.

، فهو كما ذكرندا يصدنف الندوع    (Miller, 1966)وبالرجوع إىل تقسيم ميلر 
، وهدي يف  (Language performance)حتت أخطاء األداء اللغدوي   األو  "الغلط"

أما النوع الثاني  .الغالا أخطاء غري منتظمة، وال تعكس أي دور يف عملية تعلم اللغة
تصدنيف  ن " ففي الغالا يقع بسبا نقص يف الكفاية اللغوية لدى املدتعلم، وميكد  اخلطأ"

وهدي يف  ، (Transitional competenceهذه األخطاء حتت أخطاء الكفاية املرحليدة ) 
ومع هذا  .غالبها أخطاء منتظمة، وتعكس جزءًا من النظام املعريف اللغوي لدى املتعلم

غلدط  اليؤكد علدى أأ التفريدق بدني     Corder كوردر التصنيف ألخطاء املتعلمني فإأ
(Mistake) طأ اخلو(Error)     واحدة من الصعوبات اليت تواجد  الباحدث، فداحلكم

على أخطاء املتعلم حيتاج إىل دراسة وحتليل دقيقني، وال يكفي رصدها فقط، ويوافقد   
 & Lüdeling)لودلينق وهريمشاأ يف تصنيف األخطاء وصعوبة الكشف عن نوعها 

Hirschmann, 2015)     كدن  اللذاأ يشرياأ إىل أأ التفريدق بدني هدذين الندوعني مم
نظريًا، لكن  قد يكوأ صعبًا عمليًا  ألن  ال سبيل إلدراك ما يف ذهن املتعلم من املعرفة 

كما أند  ال سدبيل    – الكفاية املرحلية يكوأ سببًا يف أخطاءقد  مما – اللغوية من ناحية
والديت قدد    – ملعرفة الظروف احمليطة اليت قد تؤثر على أداء املتعلم مدن ناحيدة أخدرى   

وحتى عند دراسة حاالت كثرية خلطأ واحد  ،–األداء اللغوي يف أخطاءتكوأ السبا 
وقع من ذات املتعلم فقد يصعا اكتشاف ما إذا كاأ بسبا نقص يف املعرفة اللغويدة،  
أو أن  جمرد خطأ وقع في  الطالا بشكل متكرر ملشكلة لدي  يف استخدام لوحة املفاتيح 

.ًً  مث
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 :أهمي  حتليل األخطاء

وهو من أوائل مدن كتبدوا يف جمدا  حتليدل      – (Corder, 1967) كوردر يرى
أأ األخطاء اللغوية قادرة علدى أأ تكشدف لندا بعدض ابواندا املتعلقدة        –األخطاء 

بالنظام اللغوي الذي يستخدم  املتعلم يف مرحلة زمنية حمددة أثناء تعلم اللغة، ويؤكد 
وإأ مل يكدن هدذا النظدام    على أأ املتعلم ال خيدرج عدن كوند  يسدتخدم نظامدًا لغويدًا       

 صحيحًا بعد. كما يرى أأ أهمية األخطاء اللغوية تكمن يف ثًثة جوانا: 

للمعلم، حيث ختربه األخطاء عند حتليلها بطريقة منه ية عن مدى تقدم املتعلم  األول:
 حنو اهلدف اللغوي املرسوم ل ، وبالتالي كم بقي لتحقيق هذا اهلدف.

ه األخطداء اللغويدة يف الكشدف عدن آليدة تعلدم اللغدة        للباحث، حيث تساعد الثااي:: 
 التعلم. فرتةواإلجراءات اليت يوظفها املتعلم خً   اإلسرتاتي ياتواكتسابها، وما هي 

ملتعلم اللغة نفس ، وقد نعتربه أهم هذه ابوانا، حيدث إند  ال غندى للمدتعلم      الثالث:
  :عن هذه األخطاء اليت هي مبثابة

لم الختبار فرضيات  حو  طبيعة اللغة اليت يتعلمها، ومدن ثدم   أداة يستخدمها املتع (1
 .حيصل على تغذية راجعة حو  هذه األخطاء، مما يساعده على بناء نظام  اللغوي

إسرتاتي ية يوظفها املتعلم عند تعلم  للغة الثانية، وحتى الطفل عند اكتساب  لغت   (2
بدني أم وطفلدها،    لذلىل حبدوار بسديط   (Corder, 1967) كوردروقد مثل  .األم

 حتى وصل لًستخدام الصحيح.كيف استفاد الطفل من األخطاء ظهر في  

أأ حتليل األخطاء غالبًا ما يثري ردات فعل  (Granger, 2002) قراجنر وترى
رافضة ملثل هذا النوع من الدراسات بسبا عودتها إىل تلىل األزمنة السابقة اليت كداأ  
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على  قراجنرلى أنها جمرد عيوب يف لغة املتعلم، وتؤكد ينظر فيها إىل األخطاء اللغوية ع
أأ احلقيقة هي عكس ذلىل، فتحليل األخطاء مفتاح مهم يف الدراسات اليت تسدهم يف  
فهم التطور احلاصل يف اللغة املرحلية للمتعلم مما جيعلها عملية أساسية يف بناء األطدر  

املددواد التعليميددة حيتدداجوأ املنه يددة والرتبويددة لتعلدديم اللغددة، فدداملعلموأ ومصددممو 
ملعلومات دقيقة لل وانا اللغوية اليت ُيتوقع من الطالا أأ يكوأ قادرًا على اكتسابها 
يف كل مرحلة، وذلىل لتقديم الدخل اللغوي األنسا هلدذه املراحدل، ومدن هندا كداأ      
 حتليل األخطاء مصدرًا قيمًا ملثل هلذه املعلومات، وال بد هنا مدن التنويد  علدى أأ مدا    

لكدن وعدي املعلدم     ،سبق ال يعين تركيز التدريبات واألنشطة الصدفية علدى األخطداء   
 . ذات جودة أعلىبطًب  سيقود حتمًا إىل نتائج 

 :يبذة تارخيي  عن حتليل األخطاء

لو حاولنا الرجوع إىل بداية االهتمام باألخطاء اللغوية يف لغتنا العربية، فسن د 
 –صدلى اهلل عليد  وسدلم     –ري إىل اهتمدام الدن    ما يش –مع ضعفها  –من الروايات 

 –، أما اآلثار الديت وردت عدن الصدحابة الكدرام     (2)بتقويم اللساأ عند وجود اللحن
فهي كثرية وقد بسطها الباحثوأ يف الكتا اليت حتدثت عن نشأة  –رضواأ اهلل عليهم 

لروايات تشدري  النحو العربي، وقد ال يكوأ من املناسا إعادة بسطها هنا، لكن هذه ا
إىل أأ تفشي األخطاء كانت السبا يف نشدأة علدم النحدو، وبدذلىل ميكنندا القدو  أأ       

 االهتمام باألخطاء قد سبق وضع قواعد النحو العربي.

إىل أأ ( Ellis & Barkhuizen, 2005) أليس وبداركويزأ ويشري الباحثاأ 
حناة القرأ الثامن عشر  يعود إىل –فيما خيص اللغة اإلجنليزية  –تاريخ حتليل األخطاء 

اهتموا مبا يصح استخدام  لغويًا وما ال يصح، فكانت منه ية حتليدل األخطداء    نالذي
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استمر ذلىل إىل القرأ املاضي  .لديهم مبنية على هذا األساس الذي يشب  "ُقل وال َتُقل"
حيث بدأت تظهر كتا ومعاجم تتحدث عن األخطاء الشائعة ملتعلمي اللغة الثانية أو 

 Commonألجنبية، ومنها على سبيل املثا  "األخطداء الشدائعة يف اللغدة اإلجنليزيدة"    ا

Mistakes in English  لفيتيكيدس(Fitikides, 1936).     أمدا الدراسدات الديت
ركزت على البحث يف آلية تعلم واكتساب اللغة باستخدام حتليل األخطداء فلدم تبددأ    

اسات حتليل األخطداء حمدل الدراسدات    إال يف ستينيات القرأ املاضي عندما حلت در
، ومل تكن الدراسدات التقابليدة لثدل منه يدًة     (Contrastive Analysis)التقابلية 

لتحليل األخطاء، بل كاأ اهلدف منها إجدراء مقارندة بدني نظدامني لغدويني ميدثًأ يف       
 الغالا لغتني خمتلفدتني، األوىل هدي اللغدة األم للمدتعلم والثانيدة هدي لغتد  اهلددف،        

ويتضمن ذلىل وصف السمات اللغوية لكل من اللغتني حمل الدراسة مع بيداأ أوجد    
الشب  واالختًف بينهما، ومن ثم التنبؤ باألخطاء اليت ميكن أأ يقع فيها متعلمو اللغة 
اهلدف، وكانت هذه الدراسات ُتبنى على االعتقداد بدأأ األخطداء اللغويدة حتددث يف      

ومن أمثلدة   . قواعد اللغة األم وقواعد اللغة اهلدفالغالا نتي ة التداخل اخلاطئ بني
بعنواأ "الرتاكيا النحويدة لجنجنليزيدة    (Kufner, 1962) كفنر هذه الدراسات التقابلية دراسة

، وكدذلىل  The Grammatical Structures of English and Germanواألملانيدة"  
الرتاكيا النحوية لجنجنليزيدة  بعنواأ " (Stockwell et al., 1965)وآخروأ  ستوكويل دراسة

مددن  .The Grammatical Structures of English and Spanishواإلسددبانية" 
االنتقادات اليت وجهت هلذه الدراسات أأ كثريًا من األخطاء اليت تنبأت بهدا مل تقدع،   
وأأ بعض األخطاء اليت تقع من املتعلمني مل تتنبأ بها  وبناء على هذه النتدائج العمليدة   

مدن  لدراسدات التقابليدة والديت    اليت تقوم عليهدا ا إضافة إىل رفض األسس النظرية  –
فقدد حداو     – (Chomsky, 1957 تشومسدكي  النظريدة السدلوكية )انظدر    أهمهدا 
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الباحثوأ إجياد منهج بديل لدراسة اكتساب اللغة الثانية، فكاأ أو  توجههم إىل منهج 
نهايدة السدتينيات ومطلدع السدبعينيات     حتليل األخطاء، وممن كتا عن هذا املدنهج يف  

ل صَّحيث َف – (1981)ُطبعت مقاالت  بعد ذلىل يف  – Corder كوردر باحث يدعى
احلديث حو  األسس النظرية واإلجراءات العملية ملنهج حتليل األخطاء، وقدد بدات   

لكدن تربعد    ، هاهذا املنهج ميثل األداة الرئيسة إلجراء األحباث حو  تعلم اللغة الثانية واكتسداب 
ًً، ففي منتصف السبعينيات بدأت منداهج أخدرى يف الظهدور     على املناهج األخرى مل يدم طوي

 (Obligatory Occasions Analysis) (3)ومنها على سبيل املثا  "حتليل احلاالت املفرتضة"
بعد ذلىل  (Pica, 1983)بيكا ، ثم طورت  (Brown, 1973) براوأ الذي كتا عن 

 Target-Like Use) (4)ليددل االسددتخدام الشددبي  باهلدددف"  وأطلقددت عليدد  "حت 

Analysis).         هذا ال يعين انتهاء مدنهج حتليدل األخطداء، فقدد قدام بعدض البداحثني
 تايلر واكتساب اللغة ومنهمبتطويره وابتكار وسائل جديدة الستخدام  يف فهم آلية تعلم 

(Taylor, 1988)  الذي اقرتح منه ية نوعية(qualitative) ديدة لدراسة األخطاء تستند ج
هدارلق  -باردويف ومن الباحثني أيضًا .إىل ما يسمي  بالتقاليد التفسريية لقواعد السلوك اإلنساني

اللتداأ اسدتخدمتا حتليدل األخطداء      (Bardovi-Harlig & Bofman, 1989) وبافمن
اأ يف لقياس الدقة اللغوية بإجراء مقارنة بني أخطداء جممدوعتني مدن املدتعلمني ختتلفد     

طريقدة للتغلدا علدى     (Lennon, 1991) ليدنن  املستوى اللغوي، كذلىل استعرض
املشاكل اليت قد تطرأ عند حتديد األخطاء وذلىل بالنظر إىل السدياق األوسدع للخطدأ،    

منه يدة مدن  دس     (Ellis & Barkhuizen, 2005) أليس وبداركويزأ كما قدم 
يهدا يف ثنايدا هدذا البحدث  هدذه      مراحل لتحليل األخطاء، وسدنأخذ مثدااًل عمليدًا عل   

الدراسات وغريها أثبتت أأ منهج حتليل األخطاء ال يزا  مناسبًا ومستخدمًا إىل اليوم 
 .هاللبحث يف آلية تعلم اللغة واكتساب
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ولو اجتهنا صوب الدراسات العربية اليت حبثت أخطداء متعلمدي اللغدة العربيدة     
ومنهدا دراسدة العصديلي "األخطداء      الناطقني بغريها فسن د أأ ظهورها كداأ حدديثًا،  

هدد(،  1405الشائعة يف الكًم لدى طًب اللغدة العربيدة النداطقني بلغدات أخدرى" )     
ودراسة العتيق "حتليل األخطاء الداللية لدى دارسي اللغة العربية من غري الناطقني بها 

تابي لددى  هد(، ودراسة احلمد "حتليل أخطاء التعبري الك1412يف مادة التعبري الكتابي" )
املسددتوى املتقدددم مددن دارسددي العربيددة غددري الندداطقني بهددا يف جامعددة امللددىل سددعود"  

هد(، ودراسة العقيلي "حتليل األخطداء يف بعدض أمنداط ابملدة الفعليدة للغدة       1414)
هدد(، وغريهدا مدن    1415العربية يف األداء الكتابي لددى دارسدي املسدتوى املتقددم" )    

 الدراسات.

الغرض الدرئيس مدن دراسدة األخطداء اللغويدة رغدم        أأ نعرف أأ ومن املهم
تارخيها املمتد كاأ ُيركز على بياأ االستخدام اللغوي الصحيح ولييزه عن االستخدام 
اخلاطئ، كما أأ هذه الدراسات مل تكن تعز  أخطاء املتعلمني األجاندا عدن أخطداء    

الهتمدام بالبحدث   الناطقني األصليني لتدرسها يف سياق تعلم اللغة، ويتبع ذلىل عدم ا
اللغوي لدى املدتعلم، واكتشداف   املعريف يف كيفية تعلم واكتساب اللغة، أو بناء النظام 

إسرتاتي ات التعلم لدي ، وحنو ذلىل من األغراض والدراسدات الديت مل توجدد إال يف    
 .احلاضر وقتنا

 :األسس النظري  لتحليل األخطاء

الذي سبق  –هج الدراسات التقابلية كما ذكرنا يف النبذة التارخيية أعًه، فإأ من
قد اعتمد يف أساس  على النظرية السلوكية اليت ترى أأ تعلدم   –منهج حتليل األخطاء 

اللغة يشب  إىل حد كبري عملية ميكانيكية لتشكيل عادة سلوكية جديدة، وأأ العدادات  
مدن  لدذلىل يك  .اليت سبق تشكيلها تتداخل مع العادات ابديدة فتسدبا تشويشدًا هلدا   
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يف التغلا على مدا قدد يقدع     ،وكذلىل املعلم ،التحدي الذي يواج  متعلم اللغة الثانية
من تأثري للعادة اليت سبق تشكيلها )اللغة األوىل للمدتعلم( يف العدادة ابديددة )اللغدة     
الثانية(، فأخذ منهج الدراسات التقابلية على عاتق  مهمة حتديد أوج  االختًف بدني  

ولغت  الثانية، وذلىل لتسهيل اكتساب العادة ابديدة )اللغة الثانية( عن لغة املتعلم األم 
طريق املمارسة املكثفة ألوج  االختًف بدني اللغدتني. ويف مقابدل مدنهج الدراسدات      
التقابلية، برز منهج حتليل األخطاء الذي ارتبط ارتباطًا وثيقًا باالجتاهدات الفطريدة يف   

فإأ النظريات  ،ة السلوكية على دور املثريات البيئيةتعلم اللغة، ففي حني تؤكد النظري
الفطرية تركز على العمليات الذهنية اليت حتدث يف الدماغ عند تعلم اللغة، فالبياندات  
اللغوية )املدخًت( ُتعاَلج داخليًا بواسطة قدرة إدراكية مسدتقلة ُتندتج نظامدًا معرفيدًا     

خرجدات(، هدذا النظدام املعدريف اللغدوي      لغويًا ُيستخدم يف األداء اللغوي الفعلي )امل
، وأو  مددن أطلددق هددذا (Interlanguage)للمددتعلم يطلددق عليدد  اللغددة املرحليددة  

لجنشارة إىل النظام العقلي لقواعد اللغدة   (Selinker, 1972) سيلينكر املصطلح هو
الثانية يف ذهن الدارس يف مرحلة حمددة من عملية التعلم، ورغم التطور الكبري الدذي  

ت ب  نظرية اللغة املرحلية خً  العقود املاضية إال أأ أساساتها ظلدت ثابتدة كمدا    مر
 هي، ومنها:

أأ اللغة املرحلية للمتعلم تتكوأ من نظام معريف لغوي ضمين، مع تعذر الوصو   .1
 حلقيقة القواعد اليت حتكم هذه اللغة املرحلية.

متحددث النداطق بلغتد  األم    اللغة املرحلية ُتمثل نظامًا لغويًا للمدتعلم كمدا أأ لل   .2
نظام  اللغوي، وهذا قد يفسر االتساق الذي يظهر يف لغة املتعلم أثناء اسدتخدام   

 اللغة الثانية.
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اللغة املرحلية للمتعلم هشدَّة، فهي غري مكتملة وغري مستقرة، ومن السهل خرقها  .3
اخلية عن طريق ما يتلقاه املتعلم من الدخل اللغوي اخلارجي، ومن العمليات الد

 .(Over generalisations)مثل املبالغة يف التعميم 

اللغة املرحلية للمتعلم نظام انتقالي مرحلي كما هو واضح من تسميتها، فداملتعلم   .4
 يبين قواعد لغت  مع الوقت، وهذا يعين انتقا  املتعلم عرب سلسلة من املراحل.

والقواعدد الديت يسدتخدمها     اللغة املرحلية قابلة للتغري، فاملتعلم قد يغري الرتاكيدا  .5
خً  أي مرحلة من مراحل تطور نظام  املعريف اللغوي، ورغم أأ جدزءًا يسدريًا   
من هذا التغري قد يكوأ عشوائيًا إال أأ أغلب  حمكوم وفق هذا النظام الدذي ميثدل   

 اللغة املرحلية.

بة توظيفهدا،  اللغة املرحلية نتاٌج لجنسرتاتي يات العامة للتعلم، حيث تؤثر فيها وفق نس .6
املبالغدة يف  و، (L1 Transfer)ومنهدا تطبيدق قواعدد اللغدة األم علدى اللغدة اهلددف        

 ، وغريها.(Simplification)، والتبسيط (Over generalisations)التعميم 

معابددة الددنقص يف لغتدد  املرحليددة بددبعض اإلسددرتاتي ات  قددد يل ددأ املددتعلم إىل .7
وحنوهدا، وذلدىل لتعدويض     (Paraphrasing)التواصلية مثدل إعدادة الصدياغة    

النقص املعريف لدي  عن اللغة اهلدف، أو للتغلا على الصعوبات اليت جيدها عندد  
 احلديث بها.

اللغة املرحلية قد تتح َّر، أي أأ يتوقف منوها عند املتعلم، وبالتدالي ال يصدل إىل    .8
 .(5)مستوى املتحدث األصلي
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ًً غدري   ومما جيدر اإلشارة إلي  أأ بعض هذه األسس ال  زالت حمل نقا،، فالباحثوأ مدث
جممعني على أأ اللغة املرحلية قابلة للتغري، ومنهم من يفضل التعامدل مدع الدتغري الدذي يطدرأ      

ال الكفايددة اللغويددة ( Performance)عليهددا علددى أندد  مظهددر مددن مظدداهر األداء اللغددوي  
(Competence)على سبيل املثا   قريق ، انظر(Gregg, 1990)  ذلدىل أيضدًا نظدرة      ومدن

الباحثني إىل إسرتاتي ات التعلم املسؤولة عن تطور اللغة املرحلية الديت ال زالدت حمدل نقدا،،     
فمنهم من يرى أنها لغوية حبتة، ومنهم من يرى أنها تتضمن عمليات أوسع ذات طابع إدراكي، 

 ًً اء يف سدهم حتليدل األخطد   أوقد  .(White, 1989) وايت، و(Ellis, 2002)أليس انظر مث
تأييد كثري من هذه األسس، حيث وجد الباحثوأ أأ األخطاء اليت يرتكبها املتعلموأ ذات نظام 
حمدد وليست عشوائية، وأأ هذه األخطاء تتغري مبرور الوقت مما يشري إىل ما حيدث لنظام اللغدة  

وي، املرحلية من تطور، إضافة إىل ما يزودنا ب  حتليدل األخطداء مدن أدلدة حدو  التح در اللغد       
 كدوردر  وتت لى الصلة الوثيقة بني حتليل األخطاء ونظرية اللغة املرحليدة مدن خدً  مقداالت    

(Corder, 1981)         "اليت طبعدت يف كتداب بعندواأ "حتليدل األخطداء واللغدة املرحليدةError 

Analysis and Interlanguage (Ellis & Barkhuizen, 2005.) 

 :منهجي  حتليل األخطاء

إىل أأ حتليدل األخطداء يف الوقدت احلدالي      (Granger, 2002) قراجندر  تشري
خيتلف عن  يف سبعينات القرأ املاضي، حيث إأ األخطاء يف ذلىل الوقت كانت ُتحلل 
بعيدًا عن سياقاتها اللغوية، ودوأ النظر إىل ابواندا الصدحيحة يف لغدة املدتعلم، ومل     

ة، أما حتليل األخطداء  تكن توجد تقسيمات موحدة ومعيارية لتصنيف األخطاء اللغوي
، وسددياق (co-text)اليدوم فإندد  يراعددي السدياق بشددكلي : السددياق اللغدوي للخطددأ    

، وكًهما متاح اليوم يف كثري من مدونات املدتعلمني، إضدافة   (context)االستخدام 
 إىل وجود بعض التقسيمات املوثقة واملشروحة لتصنيف األخطاء اللغوية.
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ا أدوات حاسددوبية تسدداعدهم علددى البحددث  َيسددتخدم البدداحثوأ يف الغالددو
تقددم هدذه األدوات   كمدا  يف جمدا  حتليدل األخطداء،     همعند إجراء دراساتوالتحليل 

مفيدة مثدل إحصداء املفدردات، اسدتخراج قدوائم الشديوع للمفدردات        أخرى وظائف 
اسدددددتخراج املتصددددداحبات اللغويدددددة و، (Frequency lists)والرتاكيدددددا 

(Collocations)افات السدياقية  ، إنتاج الكش(Concordances)، املقارندة بدني   و
املدونات اللغويدة   وأمن األدوات املناسبة للعمل على النصوص والنصوص وغريها، 

 Althubaity and Almazrua, 2014; Althubaity)العربية: برنامج غواص 
et al. 2014برنامج (، وSketch Engine (Kilgarrif 2014; Kilgarriff et 
al., 2004 ) وبرنددامج علددى اإلنرتنددت ،AconCorde (Roberts, 2014; 

Roberts et al., 2006) الفيفدي وأتويدل   ، وميكن الرجوع لدراسدة (Alfaifi & 

Atwell, 2016) وفيها تقييم جملموعة من أدوات حتليل املدونات اللغوية العربية. 

طريقدة تشدمل    (Ellis & Barkhuizen, 2005) ألديس وبداركويزأ  يقددم  
يف أحباثد ،   (Corder, 1974) كدوردر  مستقاة مما كتب لدراسة األخطاء مراحل  س 

 وهي باختصار:

 .مجع عينة من لغة املتعلمني .1

 .حتديد األخطاء اللغوية يف العينة .2

 .وصف األخطاء .3

 .تفسري األخطاء .4

 .تقييم األخطاء .5
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وفيما يلي تفاصيل أكثر حو  اإلجراءات واإلشكاليات املرتبطدة بكدل مرحلدة    
 ،(Ellis & Barkhuizen, 2005) ، مأخوذة مما كتب  أليس وباركويزأذه املراحل اخلمسمن ه

 .من اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربيةمع تطبيقات على مناذج 

 .مجع عينة من لغة املتعلمني -1

من املهم عند مجع العينة أأ تكدوأ مواصدفاتها مناسدبة لسدؤا  البحدث الدذي       
ث إأ اختيار العينة قد يؤثر على نوعية األخطاء املوجودة فيها، حناو  اإلجابة عن ، حي

فأخطاء الكتابة ختتلف عدن أخطداء الكدًم، وأخطداء األطفدا  ختتلدف عدن أخطداء         
البالغني، وأخطاء الكًم العفوي املباشر قد ختتلف عن أخطداء الكدًم املعدد سدلفًا،     

ولدذلىل  اء املستوى املتقددم   وأخطاء املتعلمني يف املستوى املبتدئ قد ختتلف عن أخط
حنتاج إىل مراعاة جمموعة من العوامل املؤثرة املتعلقة بالطالدا وباملهمدة اللغويدة الديت     
ُيستكتا أو ُيستنطق من خًهلا، وذلىل مثل العمر، وابنس، واللغدة األم، واملسدتوى   
اللغوي، ونوع النص )مكتوب أو منطوق(، والنوع األدبي )سردي، أو ح داجي، أو  

وقتدًا  املتعلم اقشة، أو غري ذلىل(، وهل املهمة حمدودة بوقت إلنهائها، وهل سيعطى من
لجنعداد قبل املهمة، وهل سيسمح للمتعلم باستخدام مراجع أثناء الكتابة أو الكدًم،  

 .وحنو ذلىل من العوامل

وميكن التمييز بني طريقتني بمع العيندة، األوىل أأ يركدز الباحدث علدى عيندة      
ًً نصوصًا منطوقة سردية مدن طدًب   حمددة وفق ا لعوامل املذكورة أعًه، في مع مث

بالغني ذكور يف املستوى املتقدم ولغتهم األم هي الفرنسية، حبيث يطلا منهم احلديث 
مباشرة دوأ إعداد مسبق، ثم تليها مهمدة مشدابهة ولكدن مدع إعطدائهم مهلدة كافيدة        

اإلجابة على أسئلة حبثية حمددة مثل: ما  لجنعداد، ومثل هذه العينة املركَّزة تساعد على
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أثر اإلعداد املسبق للمهام الشفهية السدردية علدى أخطداء متعلمدي اللغدة الفرنسديني       
الذكور البالغني يف املستوى املتقدم؟ أما الطريقة الثانية في مع فيهدا الباحدث جمموعدة    

ًً املكتوب واملنطوق، من عدة فئات عمر يدة، ومسدتويات   عامة من البيانات تشمل مث
لغوية، ذكورًا وإناثًا، وهكذا  وهنا حيتاج الباحث لوصف مكونات هذه العينة وصدفًا  

 دقيقًا ليتمكن الحقًا من دراسة العوامل املؤثرة على أخطاء املتعلمني.

وبغض النظر عن الطريقة اليت يستخدمها الباحث يف مجع بيانات ، فإن  قد جيمدع  
دونة لغوية جاهزة إأ وجد فيهدا مدا يطدابق مواصدفات     عينت  بنفس ، أو يعتمد على م

مصممة وفق معايري واضدحة   –دراست  وأسئلت  البحثية، واالعتماد على مدونة لغوية 
بات ممارسة شائعة يف األحباث اللغوية النظرية والتطبيقيدة علدى حدد سدواء، فهدي       –

ىل اختيار جزء حمدد جتعل عينة البحث حمايدة، ونتائ   قابلة للتعميم  فيعمد الباحث إ
من هذه املدونة إأ كاأ سيبحث وفق الطريقة األوىل )املركَّزة(، أو يبحث فيهدا كاملدة   

 أو يف عينة عشوائية إأ كاأ سيعتمد على الطريقة الثانية )العامة(.

مدن نصدوص املدوندة اللغويدة      اتويف حبثنا احلالي سدنعمد إىل اسدتخدام عيند   
، وتضم هذه املدوندة اللغويدة جمموعدة مدن     (Alfaifi, 2015)ملتعلمي اللغة العربية 

املواد املكتوبة واملنطوقة اليت حررها متعلمو اللغة العربية يف اململكة العربية السدعودية  
 يف شدارك  ،(كلمدة  282،732ًا )نصد  1585 وتشدمل  م،2013و م2012بني عامي 

اليت تشكل حمتدوى  فأما املواد  خمتلفة. أم لغة 66و جنسية، 67 من طالبًا 942 إنتاجها
املدونة فمنها نصوص مكتوبة يدويًا، وأخرى باستخدام احلاسا، وكدذلىل مقدابًت   
صوتية مس لة، تدور مجيعها حو  موضوعني: األو  سردي يقص في  الطالا رحلة 

 .وختصص  يف املستقبل العلميالطالا ميول    يف إحدى اإلجازات، والثاني يناقش في
 ٪47م من متعلمي اللغة العربية الناطقوأ بغريها وميثلوأ وأما الطًب املشاركوأ فه
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ميكن أأ لثل نصوصهم عيندة ضدابطة،    أهل اللغة الذين إىل إضافة املدونة، حمتوى من
 ،(٪35 واإلناث ،٪67من كً ابنسني )الذكور  مجيعهم، ومن املدونة ٪53ونسبتها 
 العربيدة  اململكدة  اتوجامعد  اللغدة  ومعاهدد  الثانويدة  املددارس  مدن  عدد يف يدرسوأ

 سنة  وميكن تنزيدل نصدوص املدوندة يف    42 و 16 بني أعمارهم وتتفاوت السعودية،
، إضدافة إىل األصدو    (xml)أو ملفدات لغدة الرتميدز املمتددة      ،(txt)ملفات نصدية  

 ،(mp3)، وكذلىل التسد يًت الصدوتية يف ملفدات    (pdf)املكتوبة يدويًا يف ملفات 
 ى الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي: من خً  موقع املدونة عل

http://www.arabiclearnercorpus.com.

 .حتديد األخطاء اللغوية يف العينة -2

من املهم االتفاق على أساس أو تعريف للخطأ لينطلق من  الباحث يف حكمد   
طأ يف لغة املتعلم، وقدد يكدوأ هدذا األسداس أو املعيدار      خبعلى ما هو خطأ وما ليس 

ندًا على "قواعد اللغة"، أي أأ ما خالف القواعد اللغويدة يعدد خطدأ، وقدد يكدوأ      مست
املعيار قائمًا على "االسدتخدام اللغدوي"، أي أأ مدا خدالف االسدتخدام املتدداو  بدني        

من حيث املنهج العلمدي  هذا املعيار الثاني قد يكوأ  .الناطقني باللغة فهو خطأ لغوي
املطلوبدة يف مثدل هدذه احلدا   ألند  خيضدع لدرأي        بعيدًا بعض الشيء عن املوضوعية 

الباحث وتقييم  بالدرجة األوىل، مما يعين احتما  وجود تفاوت كبري بني البداحثني يف  
حتديد ما هو خطأ وما هو صواب بناء على "االستخدام اللغوي"، كما أأ استخدام هذا 

ضابط دقيدق لد ،   املعيار مييل إىل االعتماد على األسلوب اللغوي الذي يصعا وضع 
أكثر من اعتماده على القواعد اللغوية املتفق عليهدا بدرجدة كدبرية، إضدافة إىل أهميدة      

للحكم على اخلطأ وفدق هدذا املعيدار، فمدا قدد       (context)معرفة سياق االستخدام 
يكوأ خطأ يف سياق قد يكوأ صوابًا يف غريه  وكل هذه األسباب جتعل معيار "االسدتخدام  
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بنداء   .(Ellis & Barkhuizen, 2005)ثوقية مدن معيدار "قواعدد اللغدة"     اللغوي" أقل مو
على ما سبق فقد يكوأ من الصعا تعريف اخلطأ بدرجة مقبولة من املوضدوعية بنداء   

ممدن حداو     (Lennon, 182: 1991) ليدنن  على معيار "االستخدام اللغدوي"، وكداأ  
أو جمموعدة الصدي     –ويدة  تعريف  وفق هذا املعيار فقدا  إأ اخلطدأ هدو: "الصديغة اللغ    

اليت يف غالا الظن ال يستخدمها الناطق األصلي باللغدة يف نفدس السدياق     –اللغوية 
الذي وردت في ، ويف نفس الظروف اليت استخدمت فيها"، وقد يسبا هدذا التعريدف   

إشكااًل منه يًا من الناحية العمليدة، فدإذا كداأ الباحدث نفسد  هدو الدذي        كما ذكرنا 
ما إذا كاندت مسدتخدمة أو غدري مسدتخدمة مدن قبدل        –ي  اللغوية سيحكم على الص

فليس هناك ما يضمن موضوعية احلكم، وقد يكدوأ احلكدم علدى     –الناطق األصلي 
أما حتديدد اخلطدأ وفدق     .اخلطأ من قبل عدة أطراف أحد احللو  املقبولة هلذا اإلشكا 

ًً بأأ اخلطأ هو م ا خالف قواعدد اللغدة املتفدق    معيار "قواعد اللغة" فيمكننا أأ نقو  مث
، سدواء أكداأ ذلدىل مدن حيدث      املفردات أو الرتاكياباألصوات أو عليها فيما يتعلق 

 .الرسم أو الصرف أو النحو أو الداللة، أو حنوًا من ذلىل
وبغض النظر عن املعيار الذي نستخدم  لتحديد اخلطأ، فإنندا حنتداج إىل القيدام    

 خطاء، وميكن تلخيصها فيما يأتي:ببعض اخلطوات العملية عند حتديد األ

كدأأ  و لتبددو  –سواء أكانت نصًا مكتوبًا أو حدديثًا منطوقدًا    –إعادة بناء العينة  أوال:
 ناطقًا باللغة هو الذي أنت ها.

نص املتعلم مع الدنص الدذي أعيدد بندانه مدن قبدل        –مقارنة ابمل يف النصني  ثانيًا:
همدا ننظدر يف إمكانيدة قبدو  ابملدة الديت       وعند وجود اختًفدات بين  –ناطق باللغة ال

أنت ها املتعلم وموافقتها ملعيار اخلطأ الذي نتبناه )القواعد أو االستخدام(، وتبقى بعد 
 ذلىل ابمل اليت ال ميكن قبوهلا فنكوأ بذلىل قد حصرنا ابمل املشتملة على أخطاء.
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ت اخلاطئة يف كل مجلة وذلىل بتحديد الكلمة أو الكلما ،تضييق جما  اخلطأ أكثر ثالثًا:
من ابمل الغري مقبولة يف نص املتعلم، لنصل بذلىل إىل حتديد دقيق لألخطاء اللغويدة  

 يف العينة اليت بني أيدينا.

لكن إشكااًل قد يواجهنا يف اخلطوة األوىل، وهو صدعوبة الوصدو  إىل الصديغة    
ن شكل، وكل واحدد  األصلية عند إعادة بناء العينة، فقد حيتمل البناء الصحيح أكثر م

من هذه األشكا  يشري إىل سبا خمتلف للخطأ، وتبقى الصيغة النهائية الديت يقصددها   
املتعلم غري معروفة، ومثا  ذلىل عبارة "أأ كل حاج رجا  الذين أحرموا باحلج ليسدوا  

 ، فمثل هذه ابملة قد حتتمل التصويبات التالية:(6)لباس اإلحرام"

 موا باحلج لبسوا لباس اإلحرام.أأ كل حاج رجل من الذين أحر 

 .أأ كل احل اج الرجا  الذين أحرموا باحلج لبسوا لباس اإلحرام 

وقد حتتمل تصويبات أخرى، لكننا سنًحظ أأ كل تصويا يشري إىل جمموعدة  
من املشاكل منها ما هو مشرتك بني التصويبني ومنها ما ليس كذلىل، فالتصويا األو  

 : يشري إىل أأ املشكلة تكمن يف
 .( رجل -رجا  ) املطابقة يف العدد (1)
 .( من) سقوط حرف ابر (2)

 .( لبسوا) اخلطأ اإلمًئي يف إبدا  الباء ياًء يف الفعل (3)
 والتصويا الثاني يشري إىل أأ املشكلة تكمن يف: 

 .( الرجا  –رجا  ) و( احل اج –حاج ) التعريف والتنكري (1)

 .( احل اج –حاج ) املطابقة يف العدد (2)
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 .( لبسوا) ئي يف الفعلاخلطأ اإلمً (3)

هذه املسدألة أأ  ثل أأ أحد احللو  املمكنة مل (Corder, 1974) كوردر يرىو
ُيسأ  املتعلم عن مقصده من حديث  أو نص ، ليسهل الوصو  إىل أقدرب صديغة لثدل    
هذا املقصد، لكن هذا احلل ممكن فقط يف حا  استطاع الباحث معرفة املتعلم صاحا 

يدرى أأ   (James, 1998) جديمس  إليد ، ومدع ذلدىل فدإأ    النص وأمكن  الوصدو   
األخطاء يف الغالا تبقى غامضة بالنسبة للمتعلم، فيسدتحيل عليد  تبعدًا أأ حيددد أي     

 الصي  هي األنسا ملا يقصده بكًم  أو كتابت . 

ويف بعض احلاالت يساعدنا السياق على استنتاج الصديغة املقصدودة، فالعبدارة    
ًً: "وسألنا ال يتضح فيها ما  (7)بعض السؤا  من الفق  و احلديث و غرب ذالىل" التالية مث

ًً أو مسؤواًل، فقد يكوأ املقصود منها:  إذا كاأ املتحدث سائ

وسألناه بعض األسئلة من الفق  واحلديث وغدري ذلدىل )املتحددث وزمدًنه هدم       -
 السائلوأ(.

-     ً نه هدم  وسألونا بعض األسئلة من الفق  واحلديث وغدري ذلدىل )املتحددث وزمد
 املسؤولوأ(.

ابدواب سدؤاهلم" تدد      لكن ابملة اليت بعدها "وأعطوا مكافأة الذين إسدتطعوا 
على أأ املتحدث وزمًنه كانوا مسؤولني ال سائلني، ألأ مدن جييدا علدى السدؤا      
ُيعطى مكافأة، فيكوأ التصويا الثاني هو األقرب ملقصود املدتعلم، وبالتدالي جندد أأ    

أو يف رسدم اهلمدزة إأ   ( سدألونا  –سألنا ) سقاط الضمري )الواو(( إ1اخلطأ يرتكز يف )
 –السدؤا   ) ( املطابقدة يف العددد  2، )( ُسدئللنا  –سدألنا  ) كاأ الفعدل مبنيدًا للم هدو    

 .( ذلىل –ذالىل ) و( غري –غرب ) ( أخطاء الرسم اإلمًئي3، )( األسئلة
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 .وصف األخطاء -3

"هو يف األساس  (Corder, 1974: 128) وصف األخطاء كما يشرح  كوردر
عملية مقارنة بني النص األصلي املشتمل على األخطاء والنص الصحيح الذي أعيدد  
بنانه"، فهذه العملية تتضمن حتديد االختًفدات بدني الصدي  الديت يسدتخدمها املدتعلم       
وتلىل اليت قد يستخدمها الناطق باللغة، وبالتالي فالوصدف ُيدددددرك ز علدى السدمات     

 تشمل خطوتني: –وصف األخطاء  –نص املتعلم، وهذه املرحلة الظاهرة يف 

وضُع نظام لتصدنيف األخطداء ووصدفها، ُيسدتخدم يف وسدم األخطداء بعدد         األوىل:
 حتديدها يف النص.

 إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاء. الثانية:

إىل اثنني من املعايري الواجدا توفرهدا عندد    ( James, 1998) جيمسويشري 
األو  أأ حيتوي هذا التصدنيف علدى تفاصديل     :نظام لتصنيف األخطاء ووصفهابناء 

تسمح لد  بوصدف األخطداء بدأعلى درجدة مدن الدقدة، والثداني أأ يكدوأ واضدحًا           
 أليس وباركويزأللمستخدم فً يشتمل على أخطاء غامضة وغري مفهومة، وقد أشار 

(Ellis & Barkhuizen, 2005)   سدتخدمة لوسدم   إىل جمموعة مدن التصدنيفات امل
حتددثت  عدة دراسات  فهناك األخطاء يف اللغة اإلجنليزية، أما فيما خيص اللغة العربية

حتليل األخطاء اليت يقع فيها متعلمو اللغة، ورغم أأ هذه الدراسات قدد صدنَّفت     عن
ًً      واقعيدة  بعض أنواع اخلطأ معتمدة علدى عيندات    مدأخوذة مدن املدتعلمني )انظدر مدث

هدد(،  1415هد، والعقيلي، 1414هد، واحلمد، 1412، والعتيق، ده1405العصيلي، 
ًً لألخطداء ميكدن اعتبداره مرجعدًا يف وسدم املددونات          إال أنها مل تضع تصدنيفًا شدام
اللغوية، وقد يرجع السبا إىل أأ مدونات املتعلمني مل تكن قد اكتسبت شهرتها كنوع 
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ثدل هدذه التصدنيفات    ، حيث كانت السدبا الدرئيس يف ظهدور م   مستقل من املدونات
  العامة لألخطاء اللغوية.

 Abuhakema et)وآخروأ  أبو حكيمة وُيعترب تصنيف األخطاء الذي قدم 

al., 2008, 2009)   األوىل يف هدذا اجملدا ، وهدو يف األصدل ترمجدة       مدن احملداوالت
يف  (Granger, 2003)أوردتد  قراجندر   لتصنيف األخطاء يف اللغة الفرنسدية الدذي   

ملزيد مدن اإليضداح    (Alfaifi & Atwell, 2012) الفيفي وأتويل ، انظردراسة هلا
 (Alfaifi et al., 2013)وهناك تصنيف آخدر قدام الباحدث ببنائد       .حو  هذا التصنيف

وفيد    ،(Alfaifi, 2015)وهو جزء من مشروع املدوندة اللغويدة ملتعلمدي اللغدة العربيدة      
ت  تبعًا لتسلسل املستويات اللغوية كمدا  طبقتاأ، األوىل تشمل جماالت اخلطأ، وقد ُرتب

يف عًمات  اخلطأداللي، الطأ اخلنحوي، الطأ اخلصريف، الطأ اخلمًئي، اإلطأ اخليلي: 
الرتقيم، وحتت كل جما  من هذه اجملاالت اخلمسة جمموعة من الفئات الفرعيدة )انظدر   

جمموعة مدن  وقد أسس الباحث تصنيف األخطاء هذا مستندًا على نتائج  .(1 ابدو 
 الفيفدي وأتويدل   األحباث العلمية اليت درست عينات من أخطاء متعلمي اللغة )انظدر 

Alfaifi & Atwell, 2012)   املدوندة  مدن  ، ومن ثم اخترب التصنيف علدى عيندات
والذين شداركوا أيضدًا يف   ، مبشاركة جمموعة من الباحثني اللغوية ملتعلمي اللغة العربية
حتدى وصدل إىل نسدخت      ات مستقلة لتحسدين  وتنقيحد   تقويم هذا التصنيف عدة مر

ق على عينة خمتلفة من النصوص للتأكدد مدن دقتد  ومشولد      طبَّ، ويف كل مرة ُيالثالثة
ووضوح أنواع اخلطأ في   كما قام الباحدث بدراسدة حدو  اسدتخدام هدذا التصدنيف       

ت أظهدر و، –باالشدرتاك مدع أبدو حكيمدة نفسد        –أبو حكيمدة  باملقارنة مع تصنيف 
حقق نتائج أعلى خصوصدًا فيمدا يتعلدق بتحديدد      الفيفيالنتائج أأ استخدام تصنيف 

الفيفدي   هدذه الدراسدة انظدر    تفاصديل أكثدر عدن   لًطًع علدى  اجملا  العام للخطأ، و
 .(Alfaifi et al., 2013)وأخروأ 
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مدع األندواع الفرعيدة     الفيفدي فئات اخلطدأ يف تصدنيف   أدناه  1ابدو  يعرض 
ًً مرجعيًا كل فئةاملندرجة حتت  يشرح كل نوع من أنواع اخلطأ ، وقد أنشأ الباحث دلي

 الرمدز ختيدار  للتوضديح، كمدا يشدرح الطريقدة املناسدبة ال     مع أمثلدة  يف هذا التصنيف 
ببعض النقاط والقواعد اهلامة اليت جيا اتباعهدا   املستخدميزود و أ،طكل خل الصحيح

ت التداخل احملتملة وطريقة التعامل من حاال ًاعدد ويشرح، وسم األخطاءعند عملية 
، وهذا الدليل جزء من مشروع املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية اليت سدبق  (8)معها

وضُع نظام ذكرها، هذا فيما خيص اخلطوة األوىل ضمن مرحلة وصف األخطاء، وهي "
 ."لتصنيف األخطاء ووصفها، ُيستخدم يف وسم األخطاء بعد حتديدها يف النص

 الباحث.: النسخة الثالثة من تصنيف األخطاء اللغوية العربية الذي طوره 1ابدو  
Error 

Category 

 جما  اخلطأ

Error Type 

 نوع اخلطأ
Tag 

 الرمز

io1. 

Orthograph

y 

 اإلمًء
‘l‘imlā’ 

1. Hamza (ء، أ، إ، ن، ئ، ئد) اخلطأ يف اهلمزة <OH> 

2. Confusion in Hā’ and Tā’ Mutadarrifatīn  اخلطأ يف اهلاء والتاء
 املتطرفتني )د ، دة، دت(

<OT> 

3. Confusion in ‘alif and Yā’ Mutadarrifatīn (ا، ى، ي)  اخلطأ يف
 األلف والياء املتطرفتني

<OA> 

4. Confusion in ’alif Fāriqa (كتبوا) اخلطأ يف األلف الفارقة <OW> 

5. Confusion between Nūn (أ) and Tanwīn (ًٌٍ) اخللط بني النوأ والتنوين <ON> 

6. Shortening the long vowels تقصري الصوائت الطويلة (اوي  َُل) <OS> 

7. Lengthening the short vowels تطويل الصوائت القصرية (َُل  اوي) <OG> 

8. Wrong order of word characters اخلطأ يف ترتيا احلروف داخل الكلمة <OC> 

9. Replacement in word character(s) استبدا  حرف أو أحرف من الكلمة <OR> 

10. Redundant character(s) زيادة حرف أو أكثر <OD> 
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Error 
Category 

 جما  اخلطأ

Error Type 

 نوع اخلطأ
Tag 

 الرمز

11. Missing character(s) نقص حرف أو أكثر <OM> 

12. Other orthographical errors أخطاء إمًئية أخرى <OO> 

2. 

Morphology 

 الصرف
‘ssarf 

13. Word inflection اخلطأ يف اختيار بنية الكلمة املناسبة <MI> 

14. Verb tense اخلطأ يف زمن الفعل <MT> 

15. Other morphological errors أخطاء صرفية أخرى <MO> 

3. Syntax 

 النحو
‘nnaḥw 

16. Case اخلطأ يف اإلعراب <XC> 

17. Definiteness والتنكري اخلطأ يف التعريف  <XF> 

18. Gender )اخلطأ يف ابنس )التذكري والتأنيث <XG> 

19. Number (singular, dual and plural)  اخلطأ يف العدد )اإلفراد
 والتثنية وابمع(

<XN> 

20. Redundant word كلمة زائدة <XT> 

21. Missing word كلمة ناقصة <XM> 

22. Other syntactic errors خطاء حنوية أخرىأ  <XO> 

4. Semantics 

 الداللة
‘ddalāla 

23. Word selection اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة <SW> 

24.  Fasl wa wasl (confusion in use/non-use of conjunctions)  

 اخلطأ يف الفصل والوصل )اخلطأ يف استخدام أدوات العطف(
<SF> 

25. Other semantic errors أخطاء داللية أخرى <SO> 

5. 

Punctuation 

 عًمات الرتقيم

‘alāmāt  
‘t-tarqīm 

26. Punctuation confusion عًمة ترقيم خاطئة <PC> 

27. Redundant punctuation عًمة ترقيم زائدة <PT> 

28. Missing punctuation عًمة ترقيم مفقودة <PM> 

29. Other errors in punctuation أخطاء أخرى يف عًمات الرتقيم <PO> 
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"، فاملثدا   إحصاء مدى شيوع كل خطأ من هذه األخطاءأما اخلطوة الثانية وهي "
التالي يشرحها، حيث أخذ الباحث عينة من املدوندة اللغويدة ملتعلمدي اللغدة العربيدة      

كلمدة لكدل    5000) أهل اللغة ومتعلميها مدن غريهدم  كلمة، لثل  10.000تشمل 
، وقام ثًثة خمتصني بوصف األخطاء يف هدذه العيندة عدن طريدق وضدع الوسدم       فئة(

ًً أمدام أي خطدأ يف اهلمدزة     <OH>املناسا أمام كل خطأ )الوسم  (، وأظهدرت  مدث
النتائج أأ ترك عًمات الرتقيم، واخلطأ يف اهلمزة، هما األكثدر شديوعًا بدني متعلمدي     

 ء شيوعًا يف العينة املوسومة.أكثر عشرة أخطا 2اللغة العربية، ويوضح ابدو  
 

 .: األخطاء األكثر شيوعًا يف عينة املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية2ابدو  
 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ م
 %23 عًمة ترقيم مفقودة عًمات الرتقيم 1
 %19 اخلطأ يف اهلمرة اإلمًء 2
 %7 اخلطأ يف اختيار الكلمة املناسبة الداللة 3
 %7 عًمة ترقيم خاطئة عًمات الرتقيم 4
 %5 كلمة زائدة النحو 5
 %5 اخلطأ يف التعريف والتنكري النحو 6
 %5 اخلطأ يف اهلاء والتاء املتطرفتني )د ، دة، دت( اإلمًء 7
 %5 كلمة ناقصة النحو 8

 الداللة 9
 اخلطأ يف الفصل والوصل

 )اخلطأ يف استخدام أدوات العطف(
4% 

 %3 نقص حرف أو أكثر إلمًءا 10
   83% 

 نسبة اخلطأ إىل كامل العينة املوسومة 
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، فسدن د أأ  (Nativeness)ولو وزعنا األخطاء بناء على عامل أصالة اللغة 
أكثر األخطاء شيوعًا لدى الناطقني بالعربية هما: اخلطأ يف اهلمدزة، يليد  تدرك عًمدة     

بيدة فدإأ أكثدر األخطداء شديوعًا لدديهم علدى        الرتقيم  أما بالنسبة للناطقني بغدري العر 
اخلطأ يف اختيدار الكلمدة   الرتتيا: ترك عًمة الرتقيم، واخلطأ يف التعريف والتنكري، و

توزيدع األخطداء علدى النداطقني      3، ووجود كلمة زائددة  ويوضدح ابددو     املناسبة
( Alfaifi, 2015)بالعربية والنداطقني بغريهدا، وميكدن الرجدوع إىل دراسدة الفيفدي       

 لًطًع على تفاصيل أكثر حو  عملييت الوسم واإلحصاء.

 .: األخطاء األكثر شيوعًا موزعة على الناطقني بالعربية والناطقني بغريها3ابدو  

 م
 الناطقوأ بغري العربية الناطقوأ بالعربية

 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ

 %28 مرةاخلطأ يف اهل اإلمًء 1
عًمات 

 الرتقيم
 %18 عًمة ترقيم مفقودة

2 
عًمات 

 الرتقيم
 النحو %26 عًمة ترقيم مفقودة

 اخلطأ يف
 التعريف والتنكري 

12% 

 اإلمًء 3
اخلطأ يف اهلاء والتاء 

 املتطرفتني
 الداللة 7%

اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

11% 

4 
عًمات 

 الرتقيم
 %10 كلمة زائدة لنحوا %6 عًمة ترقيم خاطئة

 الداللة 5
اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

 %8 كلمة ناقصة النحو 5%

 %4 اخلطأ يف اإلعراب النحو 6
عًمات 

 الرتقيم
 %8 عًمة ترقيم خاطئة
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 م
 الناطقوأ بغري العربية الناطقوأ بالعربية

 النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ النسبة نوع اخلطأ جما  اخلطأ

 الداللة 7
اخلطأ يف الفصل 

 والوصل
 النحو 4%

اخلطأ يف ابنس 
 )التذكري والتأنيث(

5% 

 اإلمًء 8
نقص حرف أو 

 أكثر
 الداللة 3%

 اخلطأ يف
 الفصل والوصل 

4% 

 اإلمًء 9
استبدا  حرف أو 
 أحرف من الكلمة

 %4 اخلطأ يف اهلمرة اإلمًء 3%

 الصرف %3 كلمة زائدة النحو 10
 اخلطأ يف اختيار

 بنية الكلمة املناسبة 
4% 

   88%   84% 

ن ولنأخذ مثااًل للبحث عن إحدى الكلمات  للكشف عن دقدة اسدتخدامها مد   
قبل الناطقني بغري العربية، فلو حبثنا يف كامل املدونة عن استخدام كلمدة "َيَتَعلَّدق" لددى    

مرة، وميكن أأ نستبعد واحدة منها   28الناطقني بغري العربية، سن د أنها استخدمت 
ألأ الكلمة نفسها تكررت يف ذات ابملة ومل ترد بينهما مفردٌة صحيحة، وبالتالي فإأ 

ة الستخدام كلمة "يتعلق"، أتى حرف ابر "الباء" بعدد  دس عشدرة حالدة     حال 27لدينا 
، بينما أتت كلمات أخرى متنوعدة بعدد احلداالت الباقيدة الديت لثدل       %56منها لثل 

(، ومبدا أأ كلمدة "يتعلدق"    4من جمموع احلاالت )انظر هذه احلاالت يف ابددو    44%
بكذا" إأ مل يفصدل بينهمدا بالفاعدل حندو     يعقبها يف الغالا حرف ابر "الباء" حنو: "تعلق 

"تعلق فًأ بكذا" فيمكن تصنيف هذا اخلطدأ علدى أند  مدن األخطداء الدالليدة، وهدو        
"Word selection    يف عشدر حداالت وهدي الديت     اخلطأ يف اختيدار الكلمدة املناسدبة "

مدن  استخدم فيها املتكلم أو الكاتا كلمة ال ترد بعد الفعل "يتعلق" بناء على مدا جندده   
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(، وأمدا املثدالني   4يف ابددو    10إىل  1)األمثلدة مدن    (9)أمثلة هلا يف املعاجم العربيدة 
"، حيث كلمة ناقصة Missing word" الباقيني فيمكن تصنيف اخلطأ فيهما على أن 

 12و 11أسقط الكاتا حرف الباء من السياق دوأ استبدا  حرف آخر ب  )األمثلدة  
 (. 4يف ابدو  

 .مات الواردة بعد الفعل "يتعلق" من غري مصاحباتها الصحيحة: الكل4ابدو  

 السابقالسياق  م
 مفردة البحث

 مع الكلمة التالية 
 الًحقالسياق 

نوع الكلمة بعد 
 مفردة البحث

 وصف اخلطأ

 حرف جر ذالىل ثم بعد يتعلق فى لدكاتر يوضح الناس ما 1
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

 حرف جر ذالىل، فسئلت فى يتعلق فى مامن يوضح الناس  2
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

3 
التخصص ألأ هذا 

 التخصص
 حرف جر جيمع أحكام اهلل يتعلق يف

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 يتعلق يف أعرف أكثر من أمور 4
الدين والشريعة 

 كما
 حرف جر

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 يتعلق عن يف الفصل عماالطًب  5
النصيحة وشروط 

 الرحلة
 حرف جر

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

6 
هلم، ثم ألقيت حماضرة 

 يتعلق أ
 حرف جر الفوائد يتعلق عن

 اخلطأ يف اختيار 
 الكلمة املناسبة

 حرف جر األحاديث والتفسري يتعلق على كثريا من املعلومات اليت 7
 اخلطأ يف اختيار

 ة املناسبةالكلم 

 حرف جر حياتي، أخربني يف يتعلق على لي أبي قصًة ما 8
 اخلطأ يف اختيار

 الكلمة املناسبة 

9 
اإلخوة سألقي إليكم 

 حماضرة
 حرف ناسخ طلبة العلم طلا يتعلق أأ

 اخلطأ يف اختيار
 الكلمة املناسبة 

 ظرف هذا التخصص لي يتعلق حو  مثل هذا التخصص ومما 10
 ار اخلطأ يف اختي

 الكلمة املناسبة
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 السابقالسياق  م
 مفردة البحث

 مع الكلمة التالية 
 الًحقالسياق 

نوع الكلمة بعد 
 مفردة البحث

 وصف اخلطأ

 كلمة ناقصة اسم أو اجملا  الذي يتعلق التخصص فإن  نشعر باالرتياح وفيما 11

12 
اللغة، ومرياثنا العلمي 

 فيما
 كلمة ناقصة اسم وغريها ال ميكن يتعلق الشرعية

وعند وسم األخطاء يف هذه األمثلة فإأ الوسم سديكوأ للكلمدة الدواردة بعدد     
عشرة األوىل )ألنها غري مناسبة للسدياق(، وأمدا االثنداأ األخدرياأ     الفعل يف األمثلة ال

فسيكوأ للفعل نفس  لوجود كلمة مفقودة بعده مباشرة )وهي حرف ابر الباء(، كما 
 .5يف ابدو  

 .: وسم حاالت اخلطأ الواردة مع الفعل "يتعلق"5ابدو  
 املثا  م
 عدذالىل ثم ب <SW> يفلدكاتر يوضح الناس ما يتعلق  1

 ذالىل، فسئلت فى <SW> يفمن يوضح الناس ما يتعلق  2

 جيمع أحكام اهلل <SW> التخصص ألأ هذا التخصص يتعلق يف 3

 الدين والشريعة كما <SW> أعرف أكثر من أمور يتعلق يف 4

 النصيحة وشروط الرحلة <SW> الطًب يف الفصل عما يتعلق عن 5

 الفوائد <SW> عن هلم، ثم ألقيت حماضرة يتعلق أ يتعلق 6

 األحاديث والتفسري <SW > كثريا من املعلومات اليت يتعلق على 7

 حياتي، أخربني يف <SW> لي أبي قصًة ما يتعلق على 8

 طلبة العلم طلا <SW> اإلخوة سألقي إليكم حماضرة يتعلق أأ 9

 حو  هذا التخصص لي <SW>مثل هذا التخصص ومما يتعلق  10

 التخصص أو اجملا  الذي <XM>رتياح وفيما يتعلق فإن  نشعر باال 11

 وغريها ال ميكن الشرعية <XM >اللغة، ومرياثنا العلمي فيما يتعلق  12
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 .تفسري األخطاء -4

يرى الباحثوأ يف اكتساب اللغة الثانية أأ هذه املرحلة هي أهم مراحدل حتليدل   
حدوث ، والدذي   األخطاء، حيث تتضمن حتديد مصدر كل خطأ للوقوف على أسباب

يعنينا هنا هو املصدر اللغوي النفسي للخطأ، أي العمليات الذهنية السدتخدام اللغدة   
 (Rampton, 1987)الثانية وطبيعة نظامها املعريف يف ذهن املدتعلم، ويدرى رامدب     

وجود مصادر لغوية اجتماعية لألخطاء، ومنها أأ يعمد املدتعلم إىل اسدتخدام صديغة    
كوسيلة للتحكم يف االنطباع الذي يريد إيصال  للطرف  –خبطئها  مع معرفت  –خاطئة 

ًً التلطف يف الرفض باسدتخدام أسداليا تدوحي بأند  ال يدزا        اآلخر، ومن ذلىل مث
 متعلمًا بسيطًا للغة.

أحد األسباب البارزة للوقوع يف األخطداء يرجدع إىل الصدعوبة الديت يواجههدا      
املتعلقة باللغة الثانية أثناء التواصل املباشر مع  املتعلم عند اسرتجاع املعلومات اللغوية

اآلخرين، فالصي  والقواعد اليت مل يسيطر عليها املتعلم بعد، تتطلا من  جهددًا ذهنيدًا   
كبريًا، ولذا قد يل أ إىل استخدام صي  وقواعد سبق ل  اسدتخدامها والسديطرة عليهدا    

 مع أنها خاطئة.

عمليات الذهنية اليت قد يسدتدعيها املدتعلم   وعند تفسري األخطاء حنتاج ملعرفة ال
عند عدم إملام  بالصي  أو القواعد الصحيحة للغة الثانية، وهنا ال بد من التفريق بدني  
نوعني أساسيني من العمليات يؤدي كل نوع منها إىل فئة خمتلفة من األخطاء: أخطداء  

خدل اللغدة الثانيدة    وأخطاء نابعة من دا ،(interlingual)سببها التداخل بني اللغات 
 (.intralingual)نفسها 
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فاألخطاء اليت يسببها التداخل بني اللغات تندتج يف الغالدا مدن تدأثري قواعدد      
على اللغة الثانيدة، ويدذكر كدوردر     –لغت  األم أو أي لغة يعرفها  –وصي  لغة أخرى 

(Corder, 1983)        عمليتني حتدت هدذا الندوع مدن األخطداء: النقدل(Transfer )

، وحيدث النقل عند إقحام املتعلم لقواعد لغة أخدرى يف  (Borrowing)رتاض واالق
نظام  اللغوي املعريف املسمى باللغة املرحلية لتصبح جزءًا منهدا، أمدا االقدرتاض فهدو     
استخدام مؤقت لصي  وقواعد لغة أخرى كإسرتاتي ية للتواصدل فقدط، وال يسدتلزم    

ملرحلية بشكل دائدم. ولديس مدن السدهل     إدراج هذه الصي  والقواعد يف نظام اللغة ا
حتديد ما إذا كانت إحدى الصي  أو القواعد املستخدمة يف اللغدة اهلددف هدي نتي دة     
لعملية النقل من لغة أخرى، ولكي نستطيع ابزم بأأ النقدل هدو سدبا اخلطدأ فإنندا      

طأ حنتاج إىل إجراء مقارنة بني متعلمني من خلفيات لغوية خمتلفة، لنكتشف أأ هذا اخل
يصدر عن جمموعة طًب يشرتكوأ يف لغة واحدة، وال يقع في  أولئىل الذين ينتمدوأ  

 إىل اللغات األخرى.

نابعة من داخل اللغة الثانية نفسها فهي انعكاس إلسدرتاتي يات  أما األخطاء ال
التعلم العامدة، أي الديت تظهدر لددى كدل املدتعلمني بغدض النظدر عدن لغداتهم األم،           

 قائمة بأهم هذه اإلسرتاتي ات: (James, 1998)ويستعرض جيمس 

 Over)التعمديم الزائدد   : وهدو ندوع مدن    (False analogy)القياس اخلداطئ   .1

generalisations)       الذي سبق ذكره، كاستخدام ابمدع السدامل ملدا جيمدع مجدع
 تكسري )حديقة جيمعها على حديقات بد  حدائق(.

أأ االسدم "زدزة" مؤندث    : ومن ذلدىل اعتقداد   (Misanalysis)التحليل اخلاطئ  .2
 بسبا التاء املربوطة، أو أأ "عثماأ" مثنى بسبا األلف والنوأ يف آخره.



 منوذجًا اللغوية ملتعلمي اللغة العربية املدونة املدونات اللغوية للمتعلمني يف حتليل األخطاء 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                          228

: ويعددرب عندد  (Incomplete rule application)اسددتخدام قواعددد ناقصددة  .3
، ومن ذلىل اخلطأ يف موقع اسم (Under generalisations) بالتعميم الناقص

ن؟" قياسًا علدى مدا حيدل حملدها يف مجلدة      االستفهام "أين" يف مجلة "وضعَت الكتاب أي
 التثبت. ابواب "وضعُت الكتاب على الطاولة"، وذلىل يف حا  مل يقصد بهذه ابملة

: مثل إسقاط األجدزاء الديت   (Exploiting redundancy)حذف تكرار املعنى  .4
 هلا وظيفة حنوية لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى، مثل حذف عًمة ابمدع 

 يف "رأيت الطًب وهم يذها إىل املدرسة".( او والنوأالو)
 :(Overlooking co-occurrence restrictions)جتاهل قيود التًزم اللغوي  .5

فمع أأ لفظديت "عاجلدة" و"سدريعة" مرتادفتداأ، إال أأ "وجبدات عاجلدة" ليسدت مدن         
 املتًزمات اللفظية خبًف "وجبات سريعة".

الل وء إىل تبسيط القواعد اليت قدد حتتداج إىل    : أي(Simplification)التبسيط  .6
جهد لتعلمها، مثل استخدام صيغة املفرد يف مجيع احلداالت "َأعدرُف كدلَّ الطدًب     

 الذي جنحوا يف االختبار".

من املشاكل املرتبطة باستخدام هذه القائمة أو غريها أن  قد يكوأ من الصدعا  
قوع اخلطأ، فاخلطأ الواحد قد تنطبق حتديد أي هذه اإلسرتاتي يات هي املسؤولة عن و

 علي  أكثر من إسرتاتي ية.

وميكددن النظددر إىل اخلطددأ بطريقددة أخددرى، فدديمكن أأ يكددوأ خطددأ َطَبعيددًا     
(natural)،   أي ناجتًا عن إسرتاتي يات التعلم العامة اليت سبق استعراضها، أو خطدأ

االسدتقرائي  اخلطأ  (Stenson, 1974)، وُيعرِّف ستينسن (induced) (10)استقرائيًا
بأن  ذلىل اخلطأ الناتج عن طريقة تعليم اللغة، وميثل ل  باخلطأ أثناء التدريبات الشفهية 

 يف القاعة الدراسية، وميكننا تنزيل  على املثا  التالي:
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 املعلم: يا خالد  اسأ  زميلىل سامل أين ذها يف اإلجازة املاضية؟ 
 ة؟خالد: يا سامل  أين ذها يف اإلجازة املاضي 

يريداأ أأ هدذا    (Ellis & Barkhuizen, 2005) لكدن ألديس وبداركويزأ   
اخلطأ ميكن أأ يكوأ طبعيًا وميكن أأ يكوأ ُمحدثًا يف نفس الوقت، فإذا أرجعنداه إىل  

إسرتاتي يات التعلم العامة مثل استخدام قواعد ناقصة، كاأ بذلىل طبعيًا، وإأ إحدى 
بشكل عام فإأ حتديد اخلطأ كاأ خطأ ُمحدثًا. ونظرنا إىل أثر عملية التعلم وتسببها يف 

مصدر اخلطأ ليس من األمور السهلة، وذلىل لكثرة املصادر اليت مل يتم التعرف عليهدا  
بدقة إىل اآلأ، وحتى لو مت ذلىل فإأ اإلشكاالت املرتبطة بهذه املصادر قدد تسدتمر يف   

لنا إىل مصددره،  الظهور، حيث إأ اخلطأ نفس  قد يعطينا فقط طرف اخليط الذي يوص
مرسديا  -ويبقى مصدر كثري من األخطاء غامضًا، وهلذا السدبا فدإأ شداكرت وسديلس    

(Schachter & Celce-Murcia, 1977 ) عندد   الباحثني باحلذر الشديديوصياأ
التعرف على مصدر أحد األخطاء، حيث إأ كثريًا من األخطاء قابلة للتفسري بناء على 

 ا مبصدر وحيد.مصادر متعددة أكثر من ارتباطه

والديت َتسدر د جمموعدة مدن      4وبالرجوع لقائمدة األخطداء الدواردة يف ابددو      
حاالت اخلطأ يف ما َير ُد بعد الفعل "يتعلق"، فإأ أقرب ما ميكدن أأ ُتفسَّدر بد  األخطداء     

 Overlooking co-occurrence"جتاهل قيود التًزم اللغدوي  العشرة األوىل هو 
restrictions،"  حرف ابر "الباء" من مًزمات الفعل "يتعلق"، وقد اسدتبَدَ   حيث إأ

ًً واضدحًا، وقدد ُيفسَّدر       بها املتكلم أو الكاتا كلمة أخرى، مما جعل يف الكدًم خلد
(، حيث سقط حرف ابر البداء، بأند  مدن قبيدل     12و 11اخلطأ يف املثالني األخريين )

سدقط الكاتدا األجدزاء    ُي"، أي أأ Exploiting redundancy"حذف تكرار املعنى 
 اليت هلا وظيفة حنوية لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى.
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ومثل هذه التفسريات ال ميكن القطع بها كما ذكرنا، فقد جند لددى املدتكلم أو   
تفسريًا آخر خمالفًا ملا نعتقد، كما أأ بعدض هدذه األخطداء قدد      –لو سألناه  –الكاتا 

ال مدن داخدل اللغدة الثانيدة      (interlingual)للغدات  يكوأ من قبيل التداخل بدني ا 
، أو من قبيل الغلط ال اخلطأ، أي أن  مرتبط باألداء اللغدوي  (intralingual)نفسها 

ال بالكفاية اللغوية، وبالتالي فإننا حنتداج أواًل ألدلدة أكثدر وضدوحًا إلثبدات أأ هدذه       
دلة أخدرى ترشددنا ملصددر    لدى املتعلم، ثم أل النظام املعريف اللغوياألخطاء تعكس 

 عملية. هذا اخلطأ، وبالتالي لتفسري أسباب  بدقة أكرب  ليكوأ البحث فيها بعد ذلىل ذا نتي ة

 .تقييم األخطاء -5

تقييم األخطاء ليس مرحلدة أساسدية يف حتليلدها بقددر مدا هدو إجدراء إضدايف         
ة إىل لًستفادة من نتائج التحليل، وهو يتضمن حتديد وزأ كدل خطدأ ومددى احلاجد    

 أخذه يف االعتبار عند تصميم املواد التعليمية، ويشمل تقييم األخطاء اخلطوات التالية:

حتديد اخلطأ الذي سيتم تقييم ، وقد يشمل ذلىل مجيع األخطداء املسدتخرجة مدن     .1
نص املتعلم أو جمموعة خمتارة منها وهو الغالا، ويتم استعراض هذه األخطاء إما 

 أو يف كامل السياق النصي هلا.يف ابمل اليت وردت فيها، 
حتديد املعيار املناسا للحكم على األخطاء، وأشهر املعدايري املسدتخدمة هدو "وزأ     .2

اخلطأ" أي مدى أهميت  وخطورت  علدى لغدة املدتعلم، ومدن املعدايري أيضدًا "درجدة        
 وضوح اخلطأ"، و"كثرة تردده أو تكراره".

ئمة بابمل املشتملة على األخطاء إعداد أداة لتقييم اخلطأ، وتتضمن يف الغالا قا .3
ًً تتبع  طريقدة التقيديم، ومدن أشدهر هدذه الطدرق تقيديُم األخطداءل          أو النص كام
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باستخدام تصنيٍف في  عدة درجات تبدأ مدن "األكثدر أهميدة" وتنتهدي عندد "األقدل       
، الدذي  Likert Scale (Likert, 1932) يكرتالأهمية"، أو باستخدام مقياس 

يارات التالية: "مهم جدًا"، "مهم"، "حمايد"، "غري مهم"، "غري مهم علدى  ميكن أأ يشمل اخل
 اإلطًق"، أو حنو ذلىل.

اختيار التقييم املناسا لكل خطأ، ومن األفضل أأ يتم التقييم بواسطة اثنني على  .4
 األقل، وكثرة املقيمني يزيد من مصداقية النتائج ومن إمكانية تعميمها.

بتقيديم األخطداء يف سدبعينيات ويانينيدات القدرأ      اشتهرت الدراسات املعنيدة  
املاضي، إال أأ شهرتها صارت أقل بسبا عدم وجود مقياس دقيق لدوزأ األخطداء،   
ومع ذلىل فإأ معلم اللغدة قدد حيتداج إىل اختداذ قدرار حدو  األخطداء األكثدر أهميدة          

 بآخر.ملعابتها، وبالتالي فهو عمليًا سيحتاج إىل إجراء تقييم لألخطاء بشكل أو 
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 اخلامت 

سلط البحُث الضوَء على منهج حتليدل األخطداء، فشدرح املقصدود بد ، وَبديََّن       
أهميت ، وأعطى نبذة تارخيية عن  مع شرح األسس النظرية اليت قام عليها، كمدا رَبَطدُ    
بأحد مصادر اللغة الطبيعية ملتعلمي اللغة العربيدة وهدي مددونات املدتعلمني، فشدرح      

ظريًا وطبقها عمليًا على مناذج من املدونة اللغوية ملتعلمي اللغدة  خطوات هذا املنهج ن
العربية، وقدم مثااًل على ذلىل بالكشف عن دقة استخدام كلمة "َيَتَعلَّدق" بدني متعلمدي    

مدن جممدوع    %44العربية الناطقني بغريها، فوجدد أأ نسدبة احلداالت اخلاطئدة لثدل      
اخلاطئدة علدى أنهدا مدن األخطداء      احلاالت املدروسة، وقد ُصدنفت أغلدا احلداالت    

"، أي عندددما اخلطددأ يف اختيددار الكلمددة املناسددبة Word selectionالدالليددة، وهددو "
 قبيليستعمل املتعلم حرف جر غري "الباء" مثل "يف" و "عن" وحنوهما، وُيفسَّر ذلىل بأن  من 

إأ  إذ "،Overlooking co-occurrence restrictions"جتاهل قيود التًزم اللغدوي  
. النسبة البسديطة الباقيدة   الفعل "يتعلق"احلرف املستعمل مكاأ "الباء" ليس من مًزمات 

من احلاالت اخلاطئة مل يستعمل فيها املتعلم أي حرف بعد الفعل، وُصنف فيها اخلطدأ  
ال بد مدن وجودهدا    كلمة ناقصة" Missing word"على أن  خطأ حنوي، أي أأ هناك 

 مددن قبيددل "حددذف تكددرار املعنددى ل ملددة، وُفسِّددر بأندد  إللددام الرتكيددا الصددحيح ل

Exploiting redundancy"  أي أأ ُيسقط الكاتا األجزاء اليت هلا وظيفة حنويدة ،
. ومثل هذه التفسريات ليست قطعية كما ذكرنا لكنها ال تؤدي إىل تغيري كبري يف املعنى

املدتعلم، وتسدهم يف   لددى   النظدام املعدريف اللغدوي   إال باجتماع أدلة كافية تكشف لنا 
 الكشف عن مصدر هذه األخطاء، وتفسري أسبابها بدقة أكرب.
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كما يؤكد البحث يف ختام هذه الدراسة على القصدور الواضدح يف الدراسدات    
العربية القائمة على حتليل األخطداء، ولعدل إبدراز أهميتد  وشدرح منه يتد  يف هدذه        

نظدر البداحثني إىل أهميدة قيدام      الدراسة، مع ربط  باملصدادر اللغويدة احلديثدة، يلفدت    
دراسات عربية تسهم يف اإلفادة مدن هدذا امليدداأ، وتصدل بدإذأ اهلل إىل نتدائج أكثدر        

تطدوير طرائدق   مشواًل ودقدة يف تفسدري أخطداء متعلمدي اللغدة العربيدة، وبالتدالي يف        
 تعليم اللغة العربية وتعلمها بشكل عام. التدريس، واملواد التعليمية، واملعاجم، ويف
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 ات:اش والتعليدقااهلوام

: الَغَلُط: َأأ َتع يا بالشيء فً َتع ر َف وج  الصواب في . هد(1414البن منظور ) يف لساأ العرب( 1)
بني اخلطأ والغلط مبا يلي: "أأ  (55م: 1997) مييز أبو هً  العسكريو واخلطأ: ضدُُّ الصواب.

ابًا يف نفسد ، واخلطدأ ال يكدوأ    الغلط هو وضع الشيء يف غري موضدع ، وجيدوز أأ يكدوأ صدو    
 صوابًا على وج ".

( عن أبي الدرداء رضي اهلل عن  قا  : "مسع الن  صدلى اهلل  2/439روى احلاكم يف مستدرك  ) (2)
ضدعف    ،علي  وسلم رجً قرأ فلحن فقا  رسو  اهلل صدلى اهلل عليد  وسدلم أرشددوا أخداكم"     

 (.914قم )( ر2/315األلباني يف سلسلة األحاديث الضعيفة )

يهدف هذا املنهج إىل حتليل مسات لغوية حمددة يف اللغة اهلدف للمتعلم، بقياس دقة اسدتخدام    (3)
هلذه السمات مقارنة مبا يفرتض أأ يكوأ علي  السدياق الصدحيح، وذلدىل للكشدف عدن مددى       

لسمة اكتساب  هلذه السمات، وميكن استخدام الصيغة املختصرة التالية الستخراج دقة استخدام ا
 :، ومتابعة منوها لدى املتعلماللغوية حمل الدراسة

  

مع احتساب حداالت االسدتخدام غدري املفرتضدة، أي     " حتليل احلاالت املفرتضة منهج "نفس  هو(4)
 Over)اليت يستخدم فيها املتعلم السمة اللغوية يف غدري حملدها، ويعدرب عنهدا بدالتعميم الزائدد       

generalisations)غت  كما يلي:، وصي 

  

اللغدة العربيدة، ميكدن االطدًع علدى البحدث التدالي:        ملتعلمدي  حو  التح ر اللغدوي   للقراءة (5)
، التح ر يف لغة متعلمي اللغة العربية النداطقني بغريهدا، جملدة    (هد1426العصيلي، عبدالعزيز )

 .389-301(: 33) 17جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية
عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية

 

 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية

عدد حاالت التعميم الزائد + عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية
(نسبة مئوية)  دقة االستخدام  =

عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية
عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية

 

 

(نسبة مئوية) دقة االستخدام  =
عدد املرات الصحيحة الستخدام السمة اللغوية

عدد حاالت التعميم الزائد + عدد املرات املفرتضة الستخدام السمة اللغوية
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 النص رقم  ( ميكن االطًع على السياق الكامل لل ملة يف6)

S821_T1_F_Pre_NNAS_W_H يف املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية  
www.arabiclearnercorpus.com

يف املدونددة اللغويددة  S515_T1_M_Pre_NNAS_W_Cهددذه ابملددة مددن الددنص رقددم  (7)
 ملتعلمي اللغة العربية.

 ميكن االطًع على دليل وسم األخطاء عن طريق الرابط التالي:  (8)
http://www.abdullahalfaifi.com/Error_Tagging_Manual_v2.pdf 

ًً: )َتَعلََّق( الشوك بالثوب: َعللق، و (9) الوحُش أو الظُ  باحللبالة: وقدع فيهدا   -يف املع م الوسيط مث
فًنًا، وبد : أحبَّد  )املع دم الوسديط،     -الشيَء: َعلَّق . و–و اإل بُل: أكلت الَعْلَقى. -وَأمسكت  . و

 هد(. 1426

 (م2007 وآخدروأ  جداك سدي  ( ترجم مع م لوجنماأ لتعليم اللغات وعلم اللغدة التطبيقدي )  10)
 إىل خطأ استقرائي.( Induced Error)مصطلح 
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 وأثره في العمل النحوي   املعنى اللغوي  

 د. هادي أمحد فرحان الشجرييأ. م. 

 ملخص البحث:  

وعلرى أارا    ؤه بربرا  املعنرى    إن الكالم العربي كالم مؤتلف تررتط  أجر ا  
  هرهه النظريرة  يف العمل يف  األصل  واألفعال هي املعنى قامت نظرية العمل النحوي

العمرل  وعلرى   و الداللرة  واملعنى اللغوي لألفعال هو األاا  الرهي يمميّّر  بّنهرا يف   
تعرددت    وعلرى أاااره أيًرا     ومتعدية والزمرة أاااه كانت األفعال تاّمة وناقصة  

 . هامفاعّل
العالقة الوطّدة بني معنى الفعل وعملره يف الككّر   وقرد     يربزهها الطحث و

علرى  موزعرة  مادتره   جراتت   وقد تطني فّه بوضوح أثر معنى الفعل يف عمله النحوي
 الثراني ها  ويف ومتام األفعال أثر املعنى اللغوي يف نقص ألول  بّنت يف اثالثة مطاحث

الثالث أثر املعنى اللغروي يف تعردد   ول ومها  ويف  الاألفع أثر املعنى اللغوي يف تعدي
 .   ومهدت لكل ذلك بطّان األاطاب اليت أوجطت تنوع املعنى للفعل الواحداملفاعّل
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Summary linguistic meaning and its impact on grammar work 

Abstract 

The Arab-speaking words Matlv linked to its parts, the bond 

of sense, based on the meaning of the grammar of action theory, 

and actions are the basis for action in this theory, language and 

meaning of the acts is the basis on which distinguishes them in 

significance and work, and on the basis of which was full and 

incomplete acts, and translational and necessary, and on the basis of 

its effects is also multiplied.  

This research highlights the close relationship between the 

meaning of the verb and his work in the installation, has been 

shown in which clearly the impact of the meaning of the verb in its 

grammar, came article spread over three sections, shown in the first 

impact of the linguistic meaning in the lack of actions and 

completeness, and in the second the effect of linguistic meaning in 

infringement actions and relevance, and in the third the effect of 

meaning in the linguistic multiplicity Mufail, and paved the way for 

each statement that the reasons that necessitated the diversity of 

meaning of the act of one.  
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 :املقدمة

إّن الّلغرة هرري الواررّلةق األلقرى للتعررطري عررا األفكرال واملشرراعرل لشررمو ا واررهولة    
ااتعما ا  وهي واّلة التواصل بني أبنات اجملتمع  تصلم بّنهم يف حاضرهم  وبّنهم وبني ما 
تقّدمهم ما أبنات جنسهم  ماّدتها يف هها التعطري  وذاك التواصل جمموعة كطرية مرا املفرردات   

لغوية املسموعة واملقروتة  تلك املفردات اليت حتّملت يف مسرية ااتعما ا كثريا  مرا املعراني   ال
اجلديدة  بطرق شتى بالتخصّص تالة  وبالتعمّم أخرى  وبالتًمني ثالثرة  وباجملراز لابعرة     
وباالصطالح خامسة  أو بغري ما مّر ما طرق التغّّر الداللي  وإن نظررة فاحصرة ألّي مراّدة    

 اجملتمع.   مّة تطّّا لنا مطلغ ما حتّملته تلك املفردات ما معاٍن يف مسريتها التالخيّة بني أبناتمعج
إّن تكاثمري معاني املفردة مّدانمره كتر  املعراجم فحسر ل إذ و ّفرة املعجرم أن  مرع        
شتات معاني املفردة الواحدة ما بّئات متنوعة  وعصول متفاوتة  ثم يربطها بربرا  األصرل   

  مشريا  يف أحّان قلّلة  ومتغافال  يف أكثر األحّان عا العالقة اليت ترب  تلك املعاني  اللغوي
 واليت اّوغت تيوّلد بعًها ما بعض.  

أّما االاتعمال فلّس مّدانه تكثري املعاني للمفرردة الواحردةل ألّن ذلرك يعرّد وارّلة      
كفرّال  باارتخالا املعراني    لطس وتًلّل تنايف و ّفة اللغةل لها كان اّاق املقرال  واملقرام   

املقصودة ما املفردات ذات التنوع الداللي  ولكّنه مع فاعلّّتره يف غالر  األحّران يف حسرم     
يف  االشركاكق داللة املفردة تسّللت يف بعض الكاكّ  احتمالّةق املفردِة ألكثر ما معنىل فكان 

 . (1)معنى الككّ ااتنطا  ما أاطاب اختالف العلمات يف  املفردة اططا  لئّسا  لفظ
وتعّددم معنى املفردة يشمل مجّع أقسام الكلم  أمساتها  وأفعا ا  وحروفهرا  وغايتنرا   
يف هها الطحث أن خنتّص الفعلي ما بني األقسام لنطّّا ما خاللره أثرر تعردد معنراه يف عملره      

و اللفرظ  هر وهو مصدل التعطري عا أفكال املتحدثني بههه اللغرة    يف كّل لغة النحويل فالفعل
  وبطاقرة كرّل   (2)الهي يصّول النشا  واحلركة  وكّل ما متوج به حّاة الطشر ما فكر ووجدان

 . (3)فعل تتمثل يف صّغته وداللته  وهي اليت حتدد و ّفته يف الككّ 
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وعلى أارا  املعنرى قامرت    أج اؤه بربا  املعنى   ترتط ق مؤتلٍف إّن كلَّ تركٍّ  مفٍّد
نظريرة  واملعنرى   هرهه ال يف العمرل يف   األصرلم واألفعال هري  العربّي   نظرية العامل يف النحو

أاااه كانت األفعال تاّمرة  وعلى   (4)لألفعال هو األاا  الهي يمميّّ  بّنها يف العمل اللغوّي
األفعرال  فكران منهرا     تعرددت مفاعّرل تلرك     وعلى أاااه أيًا  والزمة ومتعديةوناقصة  

 عدي إىل مفعولني اثنني  واملتعدي إىل ثالثة مفاعّل.  املتعدي إىل مفعول واحد  واملت

 مشكلة الدراسة: 

إّن تنّوعي مطاني األفعال مصاحٌ  بتنّوع معانّها  ومقتٍض لتنّوع عملها  وهرها مشرهول   
  فنجرد الفعرل بطنّتره    وما غري املشهول تنّوع املعنى والعمل مع اشكاك صّغة الفعل  مألوف

  وجنرده يف بعرض املواضرع    يف موضرع آخرر   ناقصرا  و  يف موضع ا وحروفه ذاتها يستعمل تاّم
يتعردى     وأخررى الزما   ويف مواضع أخرى متعديا   واملتعدي تالة يتعدى إىل مفعول واحرد 

العمل يف اّاقات خمتلفرة  وهرهه الدلاارة       فاشكاك الصّغة مل مينع تنوعإىل أكثر ما مفعول
 .    وتطني أاطاب تنوع معنى تلك األفعالتكشف األبواب اليت تتنوع فّها معاني الفعل

 الدراسات السابقة:  

مل أجد فّما اطلعت علّه ما مصادل دلااة  مستقلة  جامعرة   رهه الفكررة  وإن     
كانت مادة الطحث مطثوثة مفرقة يف كت  النحو املختلفة  وكت  املعاجم  ولكا لرّس  

 ل. هناك لاب  يربطها أو جامع ينظم خرزها يف الك واحد مستق

 أهداف الدراسة: 

 تهدف الدراسة إىل: 

بّان تنوع املعاني اللغوية الكامنة يف األفعال ذات الطنّرة الواحردة  وحصرر أارطاب هرها       .1
 التنوع  وأثر السّاق يف كشف تلك املعاني.  
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بّان التفاعل الطنات بني الو ّفة الداللّة لألفعال مع و ائفها النحوية  وأن الداللة التامرة   .2
 ال تتحصل إال ما خالل اجلمع بني املعاني اللغوية والنحوية.  للككّ  

التدلّل على أن القواعد النحوية لّس قواعد جامدة  برل هري تابعرة للمعنرى نابعرة مرا        .3
 الداللة اللغوية ملفردات الككّ .  

بّان األبواب النحوية اليت كان ملعنى العامل فّها أثر كطري يف تغرري عملره النحروي  وقرد      .4
ب النقص والتمام  وباب التعدي والل وم  وتعدد املفاعّل ما األبواب اليت  هرر  كان با

 فّها التالزم بني تغّري املعنى والعمل بشكل واضح.  

 منهج البحث وخطته: 

قام الطحث على منهج االارتقرات والتتطرع لعمرل األفعرال ومعانّهرا يف كتر  النحرو        
داللتهرا املتنوعرة يف تلرك األبرواب  وبّران      واملعاجم اللغوية  ثم حصرر أبوابهرا النحويرة  و   
وقد اقتًت ططّعة الطحرث أن تقّسرم مادتره    التفاوت يف عملها النحوي تطعا  لتغّّر دالالتها  

  تسطقها مقدمة ومتهّد  بّنت يف املقدمة مشكلة الطحث  وأهدافه  ومنهجه على ثالثة مطاحث
 خامتة بأهم النتائج.  وخطته  وبّنت يف التمهّد أاطاب تنوع معنى الفعل  ثم 

وفّه اتًح أثر املعنى املعنى اللغوّي يف الّنقص والّتمام.  أثر أما املطحث األول فجات بعنوان:
 اللغوي يف متام األفعال ونقصانها  وتغّّر علمها تطعا  لهلك.  

وفّره اتًرح أثرر    أثر املعنى اللغوّي يف التعرّدي واللر وم.    فجات بعنوان:املطحث الثاني وأما 
 عاني األفعال بتعديها حدود أفعا ا إىل مفاعلّها أو اكتفائها مبرفوعاتها.  م

وفّه أفعرال تعرددت   أثر املعنى اللغوّي يف تعّدد املفاعّل.  فجات بعنوان: املطحث الثالثوأما 
 مفاعّلها يف اّاقات خمتلفة تطعا  لتنوع معانّها يف تلك السّاقات.  
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 متهيد:  

 كّف يتعدد معنى الفعل؟

األصل يف كّل مفردة لغوية امسّة كانت  أو فعلّة  أو حرفّة أن  تدّل علرى معنرى    إّن
حمددل ألّن دّقتها يف الداللة يناا  و ّفة اللغة األاااّة يف التفاهم والتواصل  ولكّا واقرع  
االاتعمال اللغوي يشهد أّن املفرردات اللغويرة يمّرع أقسرامها قرد اتسرعت فّهرا الداللرة          

ة الواحدة يف االاتعمال الّومي عالمرة للداللرة علرى معران متنوعرة  وقرد       فأصطحت اللفظ
عقدت هها الطحث لطّان أثر تنوع املعنى اللغوي لألفعرال يف عملرها النحروي  فكران ل امرا       
علّي أن  أتلّمس أاطاب تنوع املعنى يف األفعال  وإيرادهرا يف هرها املوضرع  وإن  كران ارابقا       

يمتحّصل إال بعد التأمل يف معاني األفعال مجّعا   فهو إذا  نتّجة ما  للطحث  فهو يف احلقّقة ال
نتائج الطحث ااتوت بعد أن انتهى الطحث بكرّل تفاصرّله  ولكرا ال برد مرا تقدميرهل ألنره        

 كاألاا  الهي اّطنى علّه الطحث.  

وبعد تأّملي فّما ولد يف هها الطحث مرا أفعرال تنّوعرت معانّهرا لأيرت أّن أارطاب       
 ميكا حصرها باآلتي:  التنوع

 االشرتاك اللفظي:  .1

إّن اشكاك معنّني أو أكثر يف بنّة واحدة قد تتعدد أاطابه  فقد يكون االشكاك اتفاقرا   
لفظّّا  خالصا  مطعثه االشتقاق  قاد إىل احتراد الطنّرة مرع تنروع املعنرى  واألصرول االشرتقاقّة        

لفعرل ذاتره نراتج عرا اشركاك لفظري       للمعاني املختلفة تدل على أّن اجتماعها يف حرروف ا 
 فحس   كما يف الفعل )لأى( فإّن ما معانّه إصابة الرئة  وشّتان بني الرئة والرؤية؟

وقد يكون أصل الوضع اططا  يف االشكاك  كأن توضع الطنّة ما أول أمرها دالة على 
جأ له  نقول معنّني أو أكثر  هو خالف األصل كما يقول اللغويون  وإمنا هو ملجأ ما ال مل
 املعاني.   به إذا تعهل اجلمع بني املعاني املتطاينة للفعل الواحد  وقد نص علّه ابا فال  يف كثري ما
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وفّه جمال كطري لالجتهاد  فما يعسر مجعه مرا املعراني علرى متأّمرل قرد يسرهل علرى        
 متأّمل آخر.  

 التضمني:  .2

اخلاصرة  عرا طريرل صرلة     إّن التًمني حتمّل معنى جديد لطنّة فعل آخر له داللتره  
حرفّة دالة على املعنى اجلديد يف الغال   وهو باب الكه حناة الطصرة خصوصا  عندما تنرّوع  
صالت األفعال احلرفّة يف الشواهد الفصّحةل لّسّدوا به باب النّابة بني حروف اجلرر الرهي   

د  ثرم توارعوا فّره    فتحه حناة الكوفة  وما  ره إىل اللغة ما القول بتعدد داللة احلرف الواح
 . (5)ففسروا به تنوع عمل بعض األفعال الالزمة واملتعدية

 لوازم املعنى:  .3

وهها باب ما أبواب اجملاز اللغوي العقلي خيتلف عّمرا يلّره بططّعرة العالقرة املقّردة      
بالتشطّه يف باب االاتعالة  فكل مفردة لغوية  ا معنرى أصرلي مشرهول معرروف برني أبنرات       

مفردة طائفة ما املعاني الثانوية املالزمة للمعنى األصرلي  ومعراني األفعرال     اللغة  ومع كّل
كونها أحداثا  مادية أو معنوية تكثر معهرا املعراني الثانويرة املالزمرة  وقررب املعنرى الثرانوي        
املالزم ما املعنى األصلي قد يطّح ااتعمال الفعل يف تلك املعراني الثانويرة. فالفعرل )دلى(    

تمثّل يستعمل مبعنى ختل  ومبعنى علم  وأصل الفعل هو الداللرة علرى قصرد    على اطّل ال
الشيت وتتطعه  وما لوازم القصد والتتطع: اخلتل  كما أّن ما نتائجه: الظفر بالشريت والعلرم   

 به  وهها باب وااع لتفسري تنوع معاني األفعال اّتطني واعه ما خالل هها الطحث. 

 االستعارة:  .4

الفعل الواحد بطريل جماز االاتعالة  فنرراه ترالة يمسرتعمل يف بابره     فقد تتكاثر معاني 
مبعناه األصلي بعمله املشهول  ثم نراه يف اّاق أخر يمستعمل يف جمازه بعمل آخر يتناا  مع 
اّاقهل فالفعل )غم ( على اطّل التمثّل  حقّقتره خنرس الشريت بالشريت  فحقره أن يكرون       
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عض املواضع لإلشالة باحلاج  واجلفا فجات الزما  مناارطا   متعديا  لواحد  ولكّنه ااتعري يف ب
 ملا أاند إلّه. 

 توّسع املعنى:  .5

إّن لكّل فعل مسراحة مرا املعنرى تًرّل وتتسرع  فهرو كالنقطرة الوار  يف القطعرة          
املستقّمة   ا طرفان  وكال الطرفني معنى جديد  فقد ييْقويى معنى الفعل يف بعض السرّاقات  

ً رعمف معنرى الفعرل يف بعرض          حتى يمخّّل للسامع أنه مبعنى فعل آخرر فّمفسّسرره بره  وقرد يي
السّاقات حتى يمخّّل للسامع أنه مبعنى فعل آخر فّمفّسره به  ومرا ذلرك الظرا علرى ارطّل      
التمثّل  فقد فقّسر يف بعض السّاقات مبعنى الّقني  وفقّسر يف أخرى مبعنى الظرّال فرإّن زيرادة    

قني يف بعرض املواضرع  فّقرال حّنئره: إنره مبعنرى الرّقني  وإّن        الظّا قد تقرب ما دلجة الّ
ضعف الظّا قد يقرب يف بعض املواضع ما دلجة الشك  فّقال حّنئه: إنره مبعنرى الشرك     

 ولكّا داللة الظا يف الواقع لّست بّقني وال شك  واّتًح ذلك جلّا  يف ثنايا الطحث.  

ك ههنا مل تغادل املعنرى األصرلي للفرظ    والفرق بني هها السط  وما قطله ما اجملاز  أّن
 إىل غريه  ويف اابقه غادلت املعنى األصلي للفظ فعربت به عا الزمه. 

 تقارب املعاني:  .6

قد تتقالب املعاني فّمرا بّنهرا تقالبرا  يسرمح للمرتكلم أن يعّطرر عنهرا بلفرظ واحرد           
وتقالب معنى العّد كتقالب معنى اخللل واجلعل والتصّري  وتقالب معنى ال عامة والكفالة  

واحلس   وغريها  وقد تطني هها األمر جلّا  يف املطحث األخري ما هها الطحرث  فكرثرٌي مرا    
 معاني الفعل املعرب عنها بألفا  خمتلفة ميكا إلجاعها إىل أصل معنوي مشكك  مع بّنها. 

 اختالف املتعلق:  .7

و متطاينة إذا ما دخرل يف  قد يكون للفعل معنى أصلّي خاا يعّطر عنه بألفا  متقالبة أ
اّاقه اخلاال الختالف متعلقه  وهها اط  لئّس مرا أارطاب تنرّوع معراني الفعرل  بردا       
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واضحا  يف ثنايا هها الطحث  ال اّما يف املطحرث الثراني منره  ومثالره: الفعرل )أزَّ(ل فإّنره يف       
ال  فقّسرر مبعنرى   أصل معناه يدل على حتريك وإزعاج  فإذا أاند إىل ذات غري عاقلة كالقدل مث

التصويتل ألنه املناا  للقدل  وإذا أاند إىل الشّطان كان مبعنى حتريرك شرهوات اسنسران    
 باسغرات  وهو املناا  حلاله.  

واّّتًحم هها األمر جلّّا  أيًا  يف باب عيِلم وأخواتره  فرإّن تعيَلرلي العْلرممل براملعلوم إن       
كان على ارطّل التفصرّل تعرّدى إىل مرا يمطرّّام       كان على اطّل اسمجال تعّدى إىل واحد  وإن 

 ذلك التفصّلي فاحتاج إىل مفعول ثاٍن.  

 اإلبدال:  .8

أشال إىل هها السط  ابا فال  يف مقايّسه  وهو يعاجل معاني الفعل )قسطس ي(  فرهكر  
أّن أصل معنى الفعل أن يدل على اجلمع  وعندما وصل إىل ذكر معنى )القسْطع( الرهي يردل   

فأمَّا قولقهم: قسطسطت الشَّيتي  إذا قطعتيه  فلّس ما هرها   طس ( يف بعض اّاقاته  قال: )علّه )قس
ًّادم قس: إنَّما هو ما باب اسبدال  واألصل    ومل يهكر لهلك دلّال . (6)(تمط ًيال

وإني أللى القول باسبدال عموما  اططا  ضعّفا  ما أارطاب تعردد معنرى الفعرل  وإن     
 نع كان أشّد ضعفا   وإمنا أولدته يف هها املوضع سشالة ابا فال  إلّه. خال ما الدلّل املق

 .املعنى اللغوّي يف الّنقص والّتمامأثر املبحث األول: 

 الّنقص والّتمام: 

 اختلف النحاة يف تفسري الّنقص يف باب كان وأخواتها  و م يف ذلك مههطان:  

 .احلقّقياملهه  األول: افتقالها إىل الداللة على احلدث 

والفعل الناقص أّن الفعل التاّم يدّل على معنرى وزمرا  حنرو      فالفرق بني الفعل التاّم
ًي ب  و)كان( إّنما تدّل على ر قولك: )ضيريبي(  فإّنه يدل على ما مًى ما ال مان  وعلى ال
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أو على ما يأتي ما ال مان  فهري    ما مًى ما ال مان فق   و)يكون( تدّل على ما أنت فّه
 . (7) ّل على زمان فق ل فلّما نقصت داللتها كانت ناقصةتد

ل ال حقّقٌّة لفظٌّة عطالةل أي: هي أفعاٌل النحاة أفعالي وتطعا   ها التفسري مّساها بعضم
باام مدلوله   ييّمالفعل يف احلقّقة ما دّل على حدث  واحلدث الفعل احلقّقيل فكأنه ام ألّن

دّل على حدث مل تكا أفعاال  إال ما جهة اللفظ والتصرفل فلّما كانت أفعال هها الطاب ال ت
 . (8)فلهلك قّل عنها: أفعال عطالة

  .املهه  الثاني: افتقالها إىل شّئني

  ...يِفكتييي ٍعْفما برمل و متاٍموإىل هها املهه  أشال ابا مالك يف األلفّة بقوله: وذم

أّن الّتمررامي االكتفرراتم برراملرفوع  إخل(: فّرره إشررالة إىل  و مترراٍمقررال الصررّطان: )قولرره: وذم
والنقصاني االفتقالم إىل املنصوب أيًرا   فتسرمّة هرهه األفعرال ناقصرةل لنقصرانها عرا بقّرة         

 . (9)األفعال باالفتقال إىل شّئني(

والهي يكجح عندي يف ارط  التسرمّة هرو املرهه  األولل ألّن واقرع االارتعمال       
على أوقاٍت خمصوصرٍة ال يمنكرر  ثرم إّنرك ال تكرادم       يشهدم له  فشهرة ههه األفعال يف الداللة

تًعم الّدي على حيديٍث فعلّي متمٍّّ   هه األفعال  فإذا تطّّا  ا حدٌث خراا  غرادلت نيْقصرها    
 إىل متسامها.  

ثم إّن تفسري الّتمام باالكتفات باملرفوع عند أصحاب املهه  الثاني  كما هو واضح يف 
ًم ه أّن ما معاني ههه األفعال التامة ما ال يكتفي مبرفروع برل اتراج    نّص الّصطان املتقدم  ينق

 إىل منصوب  كما اّتًح يف الصفحات اآلتّة.  

ّن هرهه األفعرال مترى تغّّرر     إوقد اتفل الّنحاة على تفسري التمام يف ههه األفعرالل إذ  
ّقت عمرال     مّسّت أفعاال  تامرة  واارتح  عا مشهول ااتعما ا يف الداللة على ال ما معناها

 .  وهي ناقصةحنويا  غري الهي كان  ا 
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م ذكرها  أي كان وأخواتها  ما عدا قال اجلرجاني يف املقتصد: )فههه األفعال اليت تقّد
 لّس تكون على ضربني:  

أحدهما: أن ال تسكت فّها على املرفوع  وتأتي باخلرب املنصوب  كقولك: كران زيرٌد   
  مان فق   وتمسّمى ناقصة.  أخاك  وذلك إذا جعلتها دالة على ال

والًرب الثاني: أن جتري جمرى اائر األفعال  فّقال: كان زيٌد  ويسكت  وذلرك إذا  

 . (10)تامة(   وتمسيّمى280: الطقرة (ې ى ى ائ ): أليد به معنى: وقع وحدث  كقوله تعاىل
 ة  وإن كران الزمرا  فالزمر      إن ما األفعال ما لادفته يف املعنى ليميوهي حّنئه تعمل عي

 . (11)كان متعديا  فمتعدية
ومجّع ههه األفعال تكون ناقصة وتاّمة  إال لّس باتفراق فإّنهرا تلر م الرّنقص  وزال      

 . (12)مبعناه وفتئ على خالف بني النحاة  وحكم ما يمن سي م إىل التمام يف العمل النحوّي حكم ما هو
اجلديرد  قرال أبرو حّران معلقرا        وتسمّتنا  ا بالتاّمة إمنا هو تعطري عا عملها النحوّي

مرا   على تسمّتها تاّمة عند ابا مالرك يف التسرهّل: )وقولره: مسّرت تامرة  وعملرت عمرلي       
ل . فتأّمر (13)(يف شيٍت ما ههه املعاني  فتحتراج إىل خررب   نواقصي لادفت  يعين: أّنها ال تكونم

 وّي!قوله: )يف شيت ما ههه املعاني(! يتطّّا لك أثر املعنى يف العمل النح
مع بّان مرا تسرتحقه مرا عمرل     ههه األفعال ناقصة وتامة  وفّما يأتي تفصّل ملعاني 

 : ملا تدل علّه ما معنىحنوّي تطعا  

 أواًل: كان.

 كان الناقصة:  (1
لّس يف كان الناقصة داللة فعلّة متنوعة  إذ شر  نقصانها خلّوها ما حيرديٍث معرّّا    

تظهرم يف االاتعمال  فهي يف غال  اارتعما ا تردّل    ولكا  فّها مع ذلك داللة زمنّة متنّوعة 

  وقرد تردّل علرى احلرال      213الطقررة   (ڇ ڇ ڇ ڇ )على املًّي  حنو قوله تعراىل:  
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  110آل عمرران  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )  قولقه تعراىل:  (14)واتمله  كما اتِملم غريه

د   وقر 7اسنسران ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )  حنو قولره تعراىل:   (15)وقد تدّل على االاتقطال

چ چ  )  ومنه قولره تعراىل:   (16)تدّل على الدوام  فكادفم )مل يي يل(  وهو كثري يف ااتعما ا

  .  96النسات (چ ڇ 
  وجعلوا ما ذلرك قولره تعراىل:    (17)وقد ذكر الّنحاة أّن كان الناقصة تأتي مبعنى صال

 . (19)أخر   وآيات(18)  أي: صالت ما الغابريا83األعراف (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  )
اقصررة  وإن  تنّوعررت داللتهررا ال منّررة يف االاررتعمال  فررألى أنهررا يف تلررك وكرران الن

االاتعماالت ال ختلو ما الداللة على املًّي  فكأّن يف ااتعما ا يف تلرك السرّاقات إشرالة    
 خفّّة إىل أّن تلك األحكام حمِسمي أمرمها فّما مًى  وإن  بدت جديدة أو دائمة بالنسطة إلّكم.  

ن مبعنى صال متحّصٌل ما اشركاكهما يف الداللرة علرى الر ما      وأحس  أّن جميت كا
ولكّا شّتان ما بني االاتعمالنيل )فالصريولة قد تقتًي ال ما الطويل  خبرالف كران فإنهرا    

  أي: كان هها شأنها منه املاضي  وكأّن هرها هرو   (ڻ ڻ  ) تطوي ال ما  فقوله تعاىل:

اجلديردةس حاصرلٌة قطرل    كرأّن حالتيهرا    (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وجودها  وحنو: 
 .  (20)الّنظرمل واملشاهدة  وكأّنها هكها منه الِقديم(

وكان الّناقصة مبعانّها ال منّة املتنّوعة ال خترجم عرا بابهرا يف العمرل  فهري مرع ذلرك       
فقدانها للحيرديِث  التنّوع ال ميّن ال ت الم ترفعم وتنص م  وبقاتم عمِلها على حاله دلٌّل معترٌب على 

 التامة.   تغُّرهم تغّّري العمل على ما اّأتي تفصّله يف معاني كان الهي يوج م
ونقصم داللتها على احلدث هو الهي شّجع النحاةس إىل أن  يلجؤوا إىل تقديرها لتفسرري  
اسعراب يف بعض الكاكّ  مبا ال خيّل باملعنى  فكراني مرا مطاحرث )كران الناقصرة( مطحرثم       

هفها مع امسها بكثرة بعد )إن   ولو(  وبقّلة بعرد )لردن     حهِف كان وحديها بعد )أّما(  أو ح
 . (21)وهاّل  وإاّل(
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 : (22)فقولم العّطا  بامل مردا 
 أبرررا خراشرررة أّمرررا أن رررتي ذا نيفسررررٍ  

 
ًّرررطمعم      فرررإّن قرررومي مل ترررأكْلهمم ال

 
 

يف شطره األول مرفوع ومنصوب )أنتي ذا نفرر(  وال عامرل فّهمرا لفظرا   فتصرحّح      
وجد عامال  عمله الرفع والنص   ومعنراه ال خيرّل مبعنرى الطّرت  ولرّس      إعرابه يوج  أن ن

هناك عامل أنس  ما )كان الناقصة(  وهكها جرى األمر يف بقّرة الشرواهد الفصرّحة الريت     
 قّدلوا فّها كان حمهوفة لتصحّح إعرابها.  

ل زيردت  (23)وال يساولني شّك يف أن )كان( ال ائدة قسرم مرا أقسرام كران الناقصرة     
  وألى أن القول بأنها زائدة فّه جتّوز يف العطالة  فهري  (24)د الداللة على ال ما فحس لتأكّ

مل تفالق داللتها على ال ما يف الشواهد اليت اّقت دلّال  على زيادتها  وإمنا فالقت مرألوف  
 ااتعما ا يف الدخول على املطتدأ واخلرب والعمل فّهما.  

 : التامة كاني (2

ر معناها  واملعاني اليت ذكرهرا النحراة لكران التاّمرة     عملها إذا تغّّ إّنما تتّم كان ويتغري
متنوعة  ويف بعًها تقالب كطري  وقد خيتلف النحاة يف تفسري معنرى كران يف املوضرع ذاتره      
فّولد كّل منهم معنى خمتلفا  تطعرا  الجتهراده  ولكرّنهم اتفقروا علرى عردم نقصرانها يف تلرك         

ري معناها  وهي يف مثانّة ما املعاني الريت ارّأتي ذكرهرا فعرٌل     اختلفوا يف تفس املواضع  وإن 
الزٌم يكتفي مبرفوعه كسائر األفعال الالزمة  ويف معنّني منها  وهما املرهكولان آخررا   فعرل    

 متعٍد إىل مفعول واحد.  

 أما املعاني اليت ورد ذكرها لكان التاّمة فهي: 

 معنى )خمِلل(:  .1

ما مواضرع كران  جرات يف الكتراب: )وقرد يكرون        ذكره اّطويه على أنه موضع آخر
 . (25)اهلل( تقول: قد كاني عطد اهلل  أي: قد خمِللي عطدلكان موضع آخر يمْقتيصرم على الفاعل فّه  

 . (26)وتابعه على ذلك حناة آخرون



 وأثره يف العمل النحوّي املعنى اللغوّي 

 م القرى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أجملة                                                          256

 معنى )حيديثي( أو )ويقسعي( أو )ومِجدي(:  .2

واضع متابعا  ألئمة متقردمني  األنطالي يف تفسري بعض امل أبو الربكاتمجع ههه املعاني 
بّران داللرة كران التاّمرة:     يف   فقرال  (28)  وتابعه على ذلك كثرٌي مّما جات بعرده (27)ما النحاة

)والوجه الثاني: أنها تكون تاّمة  فتدّل على ال مان واحلدث كغريهرا مرا األفعرال احلقّقّرة      
ې ى ى )ل اهلل تعراىل:  وال تفتقر إىل خرب  حنو: كان زيٌد  وهي مبن لة: حدث ووقع  قرا 

ڄ ڄ ڄ  )  أي: حدث ووقع  وقال تعراىل:  ٢٨٠الطقرة:  (ائ ائ ەئ ەئ 

  يف ٤٠النسررات:  (چ ڇ ڇ ڇ )  وقررال تعرراىل: ٢٩النسررات:  (ڄ ڃ ڃ 
  أي: ٢٩مرريم:  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  )  وقرال تعراىل:   (29)قراتة ما قررأ برالرفع  

هنرا ناقصرةل ألّنهرا ال    وجد وحردث  وصرطّا  منصروب علرى احلرال  وال  روز أن تكرون ه       
اختصاا لعّسى يف ذلكل ألّن كالًّ قد كان يف املهد صطّّا   وال عج  يف تكلّم ما كان فّما 
مًى يف حال الصيّب  وإّنما العج  يف تكلّم ما هو يف املهد يف حال الصيّب  فدّل على أنهرا  

 ث. وعلى هها قو م: أنا مه كنتم صيِديققك.  ديد  وحيِجههنا مبعنى: وم
 :  (30)قال الشاعر

 ِفررد ى ِلطيِنرري ذمه ررلمل بررامل شيررّ طياني نيرراقسِتي
 

 إذا كرراني يرروٌم ذو كسوياِعرر ي أسش ررهي م   
 : (31)أي: حدثي يوٌم. وقال اآلخر 

 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  
 

ِي ييه ِدممررررهم الّشررررتياتم     فررررإّن الّشررررّ 
 
 

 . (32)الشتات( ثيديأي: حي
 معنى )حيصيلي(:  .3

}وَإِن كَاننَ ُوو  نى ذه  ابا هشام يف تفسرري كران التاّمرة يف قولره تعراىل:      وإىل هها املع
فعرل الزم.  مبعنرى   وإذا ااتعملت تاّمة كانت  قال الشِّ خالد األزهري: )٢٨٠الطقرة:  عُسْاٍََ{  

 . (33)(رٍةس عم وذم ليصيأي: وإن  حي  (رٍةس و عمذم   حنو: )وإن كانيليصيفكان مبعنى: حي



 د. هادي أمحد فرحان الشجرييأ. م. 

 257                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - العدد الثامن عشر

ًيري(:  .4  معنى )حي

  وقد ذكره بعض النحاة يف تفسري )كان( يف قوله ريًيوقد يراد بر)كان( التامة معنى حي
 . (34)}وَإِن كَننَ ُوو عُسٍََْ{  تعاىل: 

 معنى )ثيطيتي(:  .5

ّمّت تامة  وعملرت  ام ...تيطيذكره ابا مالك يف التسهّل فقال: )وإن  أليد بر)كان(: ثي
 . (35)عيميلي ما لادفت(

ابا مالك وااٌع  فهو يشمل كثريا  مّما فّصله غرريه  قرال يف شررح    ومعنى الّثطات عند 
ر عنره    وثطروت كرّل شريت هسرطه  فترالة يعّطر      تيراد بها معنرى ثطير  كان بأن يم الّتسهّل: )وتتّم

 ر عنه هدث  كقوله: باألزلّة  حنو: كان اهلل وال شيت معه. وتالة يعطي
 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  

 
ِي    يمه رملممررررهم الّشررررتياتم  فررررإّن الّشررررّ 

 
 

 .}وَإِن كَننَ ُوو عُسٍََْ{    كقوله تعاىل: ريًير عنه هسوتالة يعطي
 . (36)  حنو: ما شات اهلل كان(عيقسر عنه بقّدل أو ويوتالة يعطي

يف إثطات هها املعنى: )فإذا ااتعملت تاّمرة اكتفرت براملرفوع  فتكرون      ّوطّيوقال الّس
 . (37)وال شيت معه(كان مبعنى: ثطت  كان اهلل 

 معنى )قّدل(:  .6

أشال إلّه ابا مالك يف نّصه املتقدم  وقد جعله معنى ما معراني الثطرات الرهي تردّل     
 علّه كان التاّمة.  

 معنى )أقام(:  .7

  وجعرال  (38)قد أشال إىل هها املعنى أبو حّان والدالئّي يف شررحّهما علرى التسرهّل   
 :  (39)منه قول الشاعر

 لملي علررى ويهيررٍلكرانوا وكّنررا فمررا نيررد  
 

 أنيح ررام فّمررا لسِطث نررا أم  همررمم عمجمررلم     
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 معنى )جات(:  .8
  وجعرال منره قرول    (41)  وتابعه ابا منظول يف اللسران (40)ذكره األزهري يف التههي 

 الشاعر:  
 إذا كررررراني الّشرررررتاتم فرررررأد ِفئموِني  

 
ِي يمه رملممررررهم الّشررررتياتم     فررررإّن الّشررررّ 

 
 

 معنى )كسفسلي(:  .9
  ونقلره ابرا مالرك عرا أبري حممرد       (42)علر  عرا ابرا األعرابري    ذكر هها املعنرى ث 

  وكان بهها املعنرى تكرون فعرال     (43)الططلّواي  ثم تابعه على ذلك ميا  جات بعده ِماي النحاة
متعديا  إىل مفعول واحد  يقال: كنت الصيّب  أي: كفلته. قال األمشوني: )وتأتي كران مبعنرى   

 . (44)الصيبَّ  إذا كسفسلسه. وكاني الّصوفي  إذا غ يلسهم(كفل  ومبعنى غ ل  ويقال: كاني فالٌن 

 معنى )غس يلي(:  .10
هو كسابقه قد اطل إىل نقلره ابرا مالرك عرا أبري حممرد الططلّواري  وتابعره علّره          

. وهي بهها املعنى كسابقتها تكون فعال  متعدّيا  ملفعول واحد  يقال: كنتم الصوفي  (45)النحاة
 املتقدم إشالة إىل هها املعنى.  أي: غ لته  ويف نص األمشوني 

أقول: إّن كان التاّمة فعٌل كسائر األفعال فّه داللة على حدث  وزمرا  فحدثره كروٌن    
عاّم  وزمنه املًيُّ  فااتغنت الناقصة خبربها عا الكرون العراّم يف أصرل وضرعها  واكتفرت      

ث والر ما   بالداللة على ال ما  وبقّت التاّمة على أصل وضرعها مرا الداللرة علرى احلرد     
وتكاد تكون كّل معاني كان التامة إاّل األخرييا ترجع بسهولة إىل أصل معنروي واحرد  هرو    

  وإمنا تفراوت التعرطري عنهرا الخرتالف ارّاقاتها مرا جهرة  واخرتالف         (46)حدوث يف زما
 النا ريا يف تلك السّاقات.  

عنى العراّم برطعض   أّما املعنّني األخرييا فاألول  وهو معنى )كفل( ميكا إدخاله يف امل
ويف الطراب كلمرٌة   التكّلف  وقد لأه ابا فال  غريطا  ذه  ِعْلممه بههاب ما عيِلميرهم  فقرال: )  

 لعلَّها أن تكون ما الكالم الهي ديليج بدملوج ميا عيِلمه. 
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(  وألى أن وجود الشخص يقولون: كقن ت على فالن أكون علّه  وذلك إذا كسفسلت به
 تكون ما نتائجه الكفالة.  الدائم املصاح  ميكا أن

وأما األخري  وهو معنى )غس يل( فتطاعد معناه مع ما تقّدمه يرجح أن يكون كّل منهما  
 أصل مستقل. 

 .ثانيًا: َأْصَبَح

يكون )أصطح(  وتالّاه  فعال  ناقصا   فريفرع وينصر  يف حرالتني  أوالهمرا: الداللرة      

}فَطَانََ عَََََْْان   باخلرب  حنو قوله تعاىل: على الوقت املخصوا  فكأنها  رٌف التصاف االام 

. وثرراني (47)  أي: يف وقررت الصررطاح20القلررم فَأَصْااحَتَ ْ كَنَّركااَِ ِ  طَانِفٌ  ِّنااَّ ِّكَنااهَ وَنُااِْ وَاانِف ُ ن 
 داللتهررا علررى وقتهررا املخصرروا إىل إفررادة الصررريولة   احلررالتني: مرادفررة صررال بتجّردهررا عررا   

 چٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  چ  :  حنرررو قولررره تعررراىل(48)والتحرررول

  فّتغري عملها إذا أليد بها معنرى الردخول يف هرهه    أيًا  هاوتالّ  إمنا يتم هها الفعلو .  6احلجرات
كرأْفجيري   أي: كأّن الفعل تًّما حدث الدخول  مع الداللرة الر ما املخصروا     األوقات  

  17الرروم:  ََّاِف ِفا َ مو ْسُا نَ وَِفا َ مورْاحِتُ ن       }فَسُحْتَننَ اَّ  ومنه قوله تعاىل: (49)وأْ هيري  وأع تيمي
 .  (50)أي: حني تدخلون يف املسات  وحني تدخلون يف الصطاح

 :  (51)ومنه قول الشاعر
 وتيش ررركقو بعيرررّ ٍا مرررا أسكسرررلَّ لملكسابيهرررا

 
 وِقّ لي املنراِدي أسص رطيحي القرومم أد ِلِجري     

 
 
 

 .  (52)أي: دخلوا يف الصطاح
 :  (53)ومنه قول الشاعر 

 فأص ررطيحموا والّنررويى عيرراِلي ممعيّرِاررهملم 
 

 ولررّ سي كررلَّ الّنررويى تمْلِقرري املسسيرراِكّ ام  
 
 

 .  (54)أي: أصطحوا وههه حا م  فالواو للحال  وأصطحوا تامة  اكتفت مبرفوعها
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وكأني ألى أن التدّلج يف التواع يف الداللة ال منّة  ها الفعل  وما يلّه ما األفعرال  
الداللة اخلاصة على ال ما املخصروا  يروحي بأصرالة أضرّقها داللرة علرى        مما يشابهه يف

الرر ما  وهررو الرردخول يف الوقررت املخصرروا  أي اقرركان حرردث الرردخول مررع الوقررت   
املخصوا  وهها ما ميثله الفعل التام  ثم تمومّاع يف داللته ال منّة لّفالقره حردثم الردخول     

  إىل جمررد التحرّول   املخصروا فرالق وقتيره   إىل جترده للداللة على الوقرت املخصروا  ثرم    
 املقتًي لتطاول ال ما  واألخريان هما ما علّه الفعل الناقص.  

  .ثالثًا: َأْضَحى

ونقصه كسابقه يف احلالتني  فمثال األول  يف الداللة على الوقرت املخصروا  قولره    
ى غسريبيت  الشَّم سم غسريبيت  ِبهمنموِبِه كسميا ميا  أسض حيى ييو م ا ممح رملم ا مملسطِّّ ا حيتَّصلى اهلل علّه والم: )

 :  (56)  ومثال الثاني يف مرادفة صال  قول أبي متام(55)(ويلسديت هم أقمُّهم
 إملذيا املكسررالملمم عمقَّررت  واا ررتمِخفَّ بهررا   

 
 أسض حيى النَّديى والسَّديى أقّمرا  لره وأسبيرا    

 
 

  (57)ى الردخول يف وقرت الًرحى   إمنا يتّم هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد بره معنر  و
 :  (58)ومنه: قول الشاعر

 ومررا  فسعيلسرراِتي أّنِنرري أقح ِسررام الِقررريى 
 

 إذا اللّلررةق الّشرره طياتم أض ررحيى جيِلّرردمها 
  

 
ومعنى: أضحى جلّدها  أي: دخل جلّدمها يف وقت الًحى  يريد: أنه طرال مكثرهل   

املعنرى  كمرا هرو  راهر  فعرٌل الزٌم        وهو بهرها  (59)لشدة الربد  ومل يهب عند التفاع النهال
 اكتفي مبرفوعه.  

 .رابعًا: َأْمَسى

ونقصه كسابقّه يف احلالتني  فمثال األول  يف الداللة على الوقت املخصروا  قولره   
  ومثال الثاني يف (60)(له ما عمل يديه أمسى مغفولا  ما أمسى كاالًّصلى اهلل علّه والم: )

 : (61)مرادفة صال  قول ابا الرومي
 أمسررى الشررطابم لدات  عنررك مسررتلطا 

 
 ولررا يرردومي علررى العصرررييا مررا اع تقطررا   
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إمنا يتم هها الفعل ويتغري عمله إذا أليد به معنى الدخول يف املسرات  فتجرري جمررى    و
 : (63)  ومنه قول الشاعر(62)نام  ومنه اآلية املتقدمة

 حّتررى إذا ا سّ ررلم أسم سيررى شررامي أْفرمخيررهم
 

 ٌس نيْأيرررا  وال كسثيررر موهمررراَّ ال ممرررؤ ِن 
 
 

   وهو بهها املعنى فعل الزٌم يكتفي مبرفوعه.  (64)أي: دخل يف املسات

  .خامسًا: َباَت

ااتعمال )بات( فعرال  ناقصرا  كاارتعمال مرا ارطقه مرا أفعرال الوقرت املخصوصرة          
ذف ََّ }وَاََّّا   عند داللته على الوقت املخصوا  ومنه قوله تعاىل: (65)املتقدمة  يكون يف حالتني
 :  (66)احلمداني وعند مرادفته لصال  ومنه قول أبي فرا   64الفرقان َحِْتو نَ َّفَََنَِِْ سُجكدًا وَقفَْنًِّن  

 أققررولم ويقسررد  نياحيررت  ِبققر برري محاميررةٌ   
 

 كس حرراليأيررا جالتررا هررل  برراتي حالقرر 
 
 

وإمنرا  لرّال    ر عمله إذا أليد به معنى: عرّر   وهرو النر ول    إمنا يتم هها الفعل فّتغّّو
قرول عمرر لضري اهلل عنره:      عّطر النحاة بعر ل ألنه ناتج عا الدخول يف وقت املطّت  ومنه

   أي: عّر  بها.  (67))أّما لاول اهلل صلى اهلل علّه والم فقد بات مبنى(
 :  (68)ومنه قول الشاعر

 لّ ررررتي ِشررررع رملي مررررا أنيرررراميهمم ؟  
 

 نيح ررررام أد لسج نيررررا وهررررم  بيرررراتموا    
 
 

  .ّلسادسًا: َظ

وااتعماله ناقصا  كااتعمال أخواته املتقدمة يف حالتني  عند ختصّصه احلردثي املسرندي   
إىل امسه بوقت النهال  ويطدو أن هها ما نروادل اارتعماله  )وقرد ولدت ) رّل( يف القررآن      
الكريم يف مثانّة مواضع  لّس فّها موضٌع واحٌد ختّصصي الفعلم فّه بالّنهال  ممرا يردّل علرى    

  فكأّنه غادله إىل الداللة على جمّرد االتصراف دون  (69)ها األصلي قلّلم االاتعمال جدا (أّن ه
ُِ ُِّسْا َُها وَنُا َ        النظر إىل وقته املخصوا  ومنه قولره تعراىل:    ََّ َوهَُْا ِْ َِانثوو ََ ََّا َََِادُُن  ََ َُشنا َُا  }َوِإ

 .  58النحلكَظفِْ  
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به معنى: دام وااتمر  حنو: لو  رّل الظلرمم   إّنما يتم هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد و
هلك النا   أو طال  حنو:  ّل اللّل والنطرات  أو مبعنرى: أقرام نهرالا   وهري يف كرّل هرهه        

 .  (70)املعاني فعٌل الزٌم يكتفي مبرفوعه
ويطدو يف كّل ههه املعاني الالزمة للفعل ) ل( التام  طول الوقت املرالزم  را  فكرأّن    

ّها ما االقتًات ال مين األصلي  رها الفعرل  الرهي يردل علرى وقرت       هها الطول تسرب إل
 النهال بطوله. 

  .سابعًا: َصاَر

يقول النحاة: إّن معنى )صال الناقصة( هو الصريولة  أي: التحّول يف ذات االارم أو  
  واملتأّمل يف داللة ههه املفردة يرى مطلغ تأثري ال ما فّها  فال صرريولة  وال حترّول   (71)صفته

ما حال إىل حال إال ب مٍا طالي أو قسصمررل لرها فكرّل فعرل جترّرد عرا داللتره اخلاّصرة علرى          
احلدث  وخلقصي لداللة التحول املقتًّة لل ما فحس  يملحل بصال الناقصة يف العمل  وقد 

 . (72)أحللي النحاةق بها عشرة أفعال فّصلتها بشواهدها يف هٍث مستقل
ها الفعل فّتغري عملره إذا أليرد بره معنرى: لجرعل فتتعردى       ه ّمِتإمنا ييأما صال التامة ف

 .  53الشولى: ََالَ إَََِّ اَََِّّف مَرفريُ اثوُِّ ِّ   }   حنو قوله تعاىل:(73)بإىل
 : (75)  ومنه قول امرئ القّس(74)أو معنى: انتقل

 فِصرررر نيا إىل احلقس رررنيى وليقَّ كالممنيرررا 
 

 ولمض ررتم فررهيّلت  صيررع طيٌة أيَّ إذ لسررالمل   
 
 

أو معنى: جاتل فتتعدى أيًا  هرف اجلر  وتفّد معنى االنتقال: قال ابا يعّش: )وقد 
معنى االنتقال أيًرا  كقولرك: صرال زيرٌد إىل      ستعمل مبعنى جات فتتعدى هرف اجلر  وتفّدمتم

عمٍرو  وكلُّ حيٍّ صائٌر إىل الّ وال  فههه لّس داخلة على مجلة  أال تراك لرو قلرت: زيرٌد إىل    
 يكا كالما   وإمنا ااتعما ا هنا مبعنى جات  كما ااتعملوا جات مبعنى صال يف قرو م:  عمٍرو مل

ما جاتت حاجتك  أي: ما صالتل ولهلك جات مصدلها املصري  كما قالوا: اجمليت  قال اهلل 
٤٨احلج: }وَإََِّيك اَّْ َرفري  تعاىل: 

(76) . 
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  قال ابرا  ٢٦٠الطقرة:  نَُّك إََِّْْاهَ  }فَرَُْ  حنو قوله تعاىل: (77)أو معنى: ضّم  أو قسطسع
 (قطسرع )أو  (ضرمّ )فتتعردى برإىل  أو معنرى     (لجرع )راد بهرا معنرى   صال بأن يم ّمِتمالك: )وتي

 . (78)فتتعدى بنفسها إىل مفعول واحد(

  .ثامنًا: زال

ماضي هها الفعل مشكك يأتي لعدة معان  وإمنا ميّّر ه مًرالعه وعملره ترابع ملعنراه       
معناهرا مرع حررف النفري املرالزم  را  االارتمرال علرى الصرفة ومالزمتهرا            ف ال الناقصة 

  ومنره قولره تعراىل:    (79)ومًالعها يي ال  وعملها لفع املطتدأ امسا   ا  ونص  اخلرب خربا   ا
 .  119ر 118هود:  إِالَّ ََِّّ ِّكِفَِ ََُِّّهَ  }وَالَ  َزَاَّو نَ ُِّخْتََففف 

عل تاّم متعدٍّ إىل مفعول واحد  ووزنه فعيل بفرتح العرني    وزال اليت مًالعها يي ملي لم )ف
ومعناه: ماز  مبعنى مّّ   تقول: زل  ضأنك ما مع ك  أي: مّّ  بعًها ما بعض  ومصردله:  

 . (80)ال َّيل بفتح ال اي(
وزال اليت مًالعها يي مولم )فعل تاّم قاصر  ووزنه فعيل بفتح العرني أيًرا ل ألنره مرا     

}إِنك اَََّّاَِ    ومعناه: االنتقال  تقول: زل  عا مكانرك  أي: انتقرل عنره  ومنره:     باب نيصيري يين صمر
  أي: انتقلترا   41فراطر: }وَََّاِفَّ ََاََّتَان     أي: تنتقال  41فاطر:  ُ ْسفهُ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْضَ ََن مَازُوالَ    

 . (81)ومصدله: ال وال  أي: االنتقال(
ة  حنرو: مرا زال زيرٌد عرا     ل الناقصة تكون تاّمر وذه  أبو علي يف احللطّات إىل أن زا

 . (82)مكانه  أي: مل ينتقل عنه
  كما  وز يف كان إذا أليرد  فّه ال ميتنع عندي أن  وز االقتصال على الفاعل)وقال: ف

 . (83) (لتماييت وزيْليَّويدل على هها ما حكي يف تصاليف ههه الكلمة ما قو م زي  به وقع

 .تاسعًا: َبِرَح

  فإذا دخله حرف النفي  نفرى الررباح  وعراد إىل    (84)برح: زال وصال يف الرباحمعنى 
  وهو بهها املعنى فعل ناقص  يعمل الرفع والنص   ومرا مجّرل   (85)الثطات وخالف ال وال

 : (86)ما ميثل به  ها املعنى قول ابا اخلّا  الدمشقي
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 عيِشررلي اماِمررردي وه رريي عاِشرررقسٌة لسرررهم  
 

 اجلسمررالم ممعيشَّررقا وكسررهاكس مررا بيرررملحي    
 
 

}وَإُِْ قَانََ ُِّ سَاَ َّففَتَانالُ الَ    هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى: ذه   حنرو:   ّمِتإمنا ييو

 .  (88)اخلفات   وباملعنّني فقّسر قو م: بيرملح(87):  هرمعنى  أو أذه   أي: ال ٦٠: الكهفَََََْحُ   

 .عاشرًا: َفِتئ

أي: ما زلت  وفّه لغتران: مرا فِتئرت  ومرا فترأت  وال       قال أبو زيد: ما فتأت أذكره 
  وهو بهها املعنى فعل ناقص يرفع وينصر   ومنره قولره تعراىل:     (89)يتكّلم به إال مع اجلحد

 . (90)يواف  واملعنى: ال ت ال تهكر يواف }مَنهلل مَفْتَأو مَذْكوَُ  ُ سٌَُ 

ذكر هها املعنى أبرو حّران    اكا  هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى:  ّمِتإمنا ييو
 . (92)  ونقله عنه الشِّ خالد األزهري(91)ونقله عا بعض اللغويني والنحويني

أو معنى: نسي  فقد نقل السّوطي أّن الّصرغانّي ذكرر يف نروادل اسعرراب اارتعما ا      
 . (93)تامة  حنو: فِتئ تم عا األمر فست أ : إذا نِسّتمه

  .حادي عشر: اْنَفّك

  ومالزمتره   اسقطال على الشريت : ما انفك وما فتئ وما برح معناهااجي: )قال ال ج
 : (95)النابغة   وهو بهها املعنى كأخواته فعل ناقص يرفع وينص   ومنه قول(94)(وترك االنفصال منه

 كما لّقّت ذاتم الّصرفا مرا حيلِّفهرا   
 

 ومررا انفّكررت األمثررالم يف النررا  ايررائريه   
 
 

غري عمله إذا أليد به معنى: خيلسصي  أو ان فسصيلي  فّكون مطراوع  إمنا يتم هها الفعل فّتو
 . (96)فّك اخلامت وغريه: فسصيلسه  واألاريي: خّلصيه. وهما متقالبان

}ََِّْ  َكوَِّ اََّّاذف ََّ كَفَاَُوا ِّفاَّْ ََنْاَِ     األنطالي مبعنى متفرقني يف قوله تعاىل:  أبو الربكاتوفّسرها 
  فقال: )ومنفكني تاّمة ال خرب  ال ألنهرا مبعنرى: متفررقني     ١الطّنة:    نفَكِّ َاَّْكفتَنبِ وَاَّْ ُشَِْكف َ ُِّا 

 . (97)كقولك: انفكت يده(
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  .ثاني عشر: َداَم

هها الفعل مبعنى ااتمّر مسطوقا  مبا املصدلية الظرفّّة  ولّست )ما( ههنا نافّة  كمرا يف  
وإمنرا اتراج إىل كرالم قطلره يكرون معره        األفعال السابقة  ولها ال يمكتفى به  كما ال يطتدأ به 

 : (99)املعري   وهو بههه القّود فعٌل ناقص يرفع وينص   ومنه قول أبي العالت(98)املصدل مجلة تامة
 ويمشررريبم مرراتم املقرر  نمل  مررا دامي صررافّا  

 
 تعّكرررررا ويي هيرررردم فّررررِه والملٌد  إن   

 
 

ثطت  قال اّطويه: )وقد دام فرالن   هها الفعل فّتغري عمله إذا أليد به معنى  ّمِتإمنا ييو
 . (100)أي: ثطت(

أو معنى: بقي  أو اكا  قال ابا مالك: )وتتم دام بأن يراد بهرا معنرى بقرى  كقولره     

  أو اكا  ومنه احلديث: )نهرى أن  ١٠٨هود: }خَنَّفدف ََّ ففََْن َِّن هَاَِّ ف اَّسكا َنوَاتُ وَاثَِّْضُ   تعاىل: 
   وهو بههه املعاني فعٌل الزٌم يكتفي مبرفوعه.  (102)لساكا(  أي: ا(101)يمطال يف املات الدائم(

أقول: بعد التأمل يف كّل ما قّدمت ما معاني  هه األفعال ناقصها وتامهرا إنري أللى   
واضجا  أثر اختالف املتعّلل بتغّّر داللة كان وأخواتها على املعنرى  وانتقا را مرا التمرام إىل     

ذاتا  كاني أو معنى  ل مِيرت هرهه األفعرالم ودّلرت علرى       النقص  فإن  كان التعّلل بشيت واحٍد
حيديِث خااٍّ يناا  السّاق الهي ولدت فّه  وإن  تعّلل املعنرى مبرا فّره نسرطة برني شرّئني        

 واتاج إىل حديث مفّصل نقصت  داللتها على احلسديث  واقتًت ما يتمم معناها ما اخلرب.  

 .دي واللزوماملعنى اللغوي يف التعأثر املبحث الثاني: 

 معنى التعدي واللزوم:  

  ومعنى الفعل هو الهي يقًي بكون الفعل إّن األفعال على ضربني متعٍد وغري متعّد
إىل حمل غرري الفاعرلل ألن معنرى التعردي:      اوجمتعّديا  أو غري متعٍد. فاملتعّدي ما كان معناه 

وز الفاعرل إىل حمرلٍّ غرريه     الفعرل جترا   ّنإه  أي: يقال: عدا طوله  أي: جتراوز حردّ    التجاوز
 بفالن.  وذلك امل هو املفعول به  وهو الهي اسا أن يقع يف جواب مبا فعلت؟ فّقال: فعلت
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وقترل  أال    ضررب : حنرو  فكلُّ ما أنطأ لفظه عا حلوله يف حٍّّ  غري الفاعل فهو متعردّ 
فعرل   تعردي كرلّ  لها فقد كان ما املل (103)ترى أن الًرب والقتل يقتًّان مًروبا  ومقتوال 

 وأفعرال احلروا ّ    لغريها  وما أشطه ذلك ما أفعرال الرنفس   للجسم كانت مالقّة  فّه حركٌة
 . (104)اخلمس حنو: نظرت  ومشمت  ومسعت  وذقت  وملست  ومجّع ما كان يف معانّها

  حنو: قام وذهر   أال تررى أن معنرى    وما مل ينطئ لفظه عا ذلك فهو الزم غري متعّد
ولها فقد كان ما األفعال اليت ال تتعدى مرا  ل (105)وز الفاعل  وكهلك الههابالقّام ال يتجا

  أو فعرال  مرا أفعرال الرنفس غرري متشرطث       تهكان منها خلقة  أو حركة للجسم يف ذاته وهّئ
 . (106)م  وغً   وما أشطه ذلكواال  وكرم    وقاممحّراو  اوّدابشيت خالج عنها  حنو: 

  أثر املعنى يف اللزوم والتعدي:

عندما نقرأ يف نصوا لغتنا العربّة جند أفعاال  يف اّاقات معّنة الزمة مكتفّرة  
مبرفوعها  قد مّت معناها يف ذلك السّاق  ثم جندها يف اّاق آخر قد جتاوزت مرفوعهرا  
إىل املنصوب  والفعل ذاته هروفه ذاتها  وحنا نقول: هل الداللة يف املتعّدي والرالزم  

 باقّة على حا ا؟ 
واب الهي حناول أن نثطته ما خرالل هرها الطحرث  أن معنرى الفعرل هرو الرهي        واجل

يتحكم بعمله النحوي  وبعطالة أخررى هرو ارط  تعديتره ول ومره  وال أحسر  أّن الفعرل        
 والزما  يف آن واحد.    بداللته ذاتها يكون متعديا 

ون فّمرا يتعردى   يقول أبو حّان: )وإذا أش ريب تي الالزمي معنى فعٍل متعدٍّ فرأكثر مرا يكر   
هرف اجلر  فّصري يتعدى بنفسه  فما النحاة ما قا  ذلك لكثرته  ومنهم ما قصره علرى  

}فَََْْتْاذَِِّ اََّّاذف ََّ  ُخَانَّففو نَ عَاَّْ     السماع. وقد جات تًمني ما يتعردى معنرى الرالزم  قرال تعراىل:      
 . (107)  أي خيرجون وينفصلون(٦٣النول: َََِِّْالف  

ى التًمني  الهي يتعّدى به الفعل الرالزم   بو حّان حتت مسّموهها الهي أشال إلّه أ
 ويل م به الفعل املتعدي  هو نوع ما أثر املعنى يف التعدي والل وم.  
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انكشرف   يف العململ  بنٌّة فعلّّة واحدة متنوعةق فّها  انود التنطّه علّه أخرى أنواعوهنا 

 : (108)أاطابه ما تنّوع معانّها الهي تعددتما خالل األمثلة التالّة أن تنّوع العمل إمّنا جاتها 

 أّز:   -1

ت يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كران مبعنرى: صرّوت  حنرو: أزّ    

القدلم أزي ا   أي: صّوتت بالغلّان. ومنه احلديث النطروي  فعرا مطرّرف عرا أبّره أنره قرال:        

 يطكي.    يعين: أنه(109)أزي  كأزي  املرجل(وجلوفه   يصليوهو   )أتّت النيب صلى اهلل علّه والم

ويكررون متعررّديا : إذا كرران مبعنررى: أغرررى  حنررو: أّز الشررّطانم اسنسرراني  أي: أغررراه   

  قرال  ٨٣مرريم:  }ََََِّْ مَََ ََوَّن ََِّْسََْنَن اَّشكَْنطف َ عَََاَ اَّْكَانففَِ ََّ مَاَُُّمنُِْ َََ ا    باملعاصي. قال اهلل تعاىل: 

  وكرها يكرون   م إىل املعاصي وتغرريهم  وقرال الًرحاك: تغرريهم إغررات     الفرات: أي ت عجه

 . (110)متعديا  إذا كان مبعا )نيكسحي(  أو)ضيّم(  أو )حيّث(

  وإمنرا افكقرت يف   (111)وكل املعاني املتقدمة إمنا ترجع إىل معنى التحريرك واسزعراج  

 العمل الختالف ططّعة التحريك فّما تعلقت به. 

  أّن:   -2

فعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: كران التاّمرة  يقرال: ال     يكون هها ال

 أفعله ما أّن يف السمات جنم  أي: ما كان يف السمات جنم.  

 أّن املريض أنّنا   إذا لّق صوته.  : فّقال منهوكها: إذا كان مبعنى: لّق صوت املريض  

طه  ويف بعرض  كساملراتي أّنرا   مبعنرى: اير        فّقرال: أنَّ كسويكون متعّديا : إذا كان مبعنى اي

 . (112)ه وأغلهّطثم أغله  أي: صم أخطال العرب: أّن مات 
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 بّس:   -3

ل  حنرو: برّس يف   فقر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: لي 

 ل.  فقالسري  أي: لي

طره مبرا  معره مرا     لس: خي   حنو: برّس الّسرويل  أي  لسويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: خي

ا أو غريه. وكها إذا كان مبعنى: فّتتي  حنو: بيسيس تم الشريتي بّسرا   أي: فّتتيره  ومنره قولره      م اي

. طرت ِلت وخمّتر ت اجلطرال: أي: لق ّسر   قال ال جاج: بم٥الواقعة: }وََُسك ف اَّْجِحَانَو ََسُان    تعاىل: 

 . (113)ْطلسل(  أو )حّنى(وكها يكون متعديا  إذا كان مبعنى )أل ايلي(  أو )أ

  أحردهما الّسرو ق  ومنره الرطيّس يف     (114)واملعاني املتقدمة ترجرع إىل أصرلني خمرتلفني   

 السري  واسلاال  واسطالق  والّتنحّة  والثاني: فسّت الّشيتي وخلسطسه.  

 ل: طيحي  -4

   حنرو: املررأة احلامرل   دّل علرى يكون هها الفعل الزما   ومتعرديا : فّكرون الزمرا : إذا    

 ال . طيلت املرأةق حيحطي
 . (115)كر طالة  وهي الّشاده باحلسلي الصّدي  صيطياد  حنو: حيويكون متعّديا  كان مبعنى: صي

 لممير ح أصٌل واحٌد يدلُّ على امتداد الشيت. ثّم يم امموالّل والطاتم احلاتميقول ابا فال : )
طيل املرأة إىل هها املعنرى العراّم     وقد تلّطف يف لّد حي(116)(علّه  ومير ِجع الفروع مرجٌع واحد

 . (117)(وما الطاب احلسطيل  وهو احلسم ل  وذلك أن األّيام تيم تيدُّ بهفقال: )

 حرا:   -5

   حنرو: حيررياي   ِغر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: لي
 ّراا.    واجلمع حمريٌص  فهو حيمهمومة    لغطة ِغصا   أي: لير الرجلم ِح
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 : (118)ومنه قول امرئ القّس
 تيجيرراوز تم أح رااررا  إلّ هررا وميع شيرررا  

 
 علررّي ِحررراٌا لررو يسررّروني مْقتيِلرري   

 
 

  حنو: حرراي القّصرالم الثروب  شرّقه  وحرصرتم      شيّلويكون متعديا  إذا كان مبعنى: 
 . (119)الرجلي حرصا : إذا شجيج تيهم شّجة  حالملصية

  أحردها: اجلشيرعم  ومنره    (120)ّني إىل أصلني خمرتلفني وقد ألجع ابا فال  ههيا املعن
 االاتعمال األول  والثاني: الّشل  ومنه االاتعمال الثاني.  

 ح ل:   -6
  ومنره: حر يلي   ضيِميكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: حي

 ة.  موضيأشّد احلق ضيِمولا   حي ملا  وحم  اللنبم حي
ويطردو أن   .(121)لا   أي: قدلتره   ت الشريت حير  ل  يإذا كان مبعنرى: قرّدل  حنرو: حير     ويكون متعديا 

 . (122)وضعه اختالف املعنى يف هها الفعل يرجع إىل داللته على أكثر ما معنى يف أصل

 حّ :  -7
  حرّ  الشريت يف   يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: حّك

 وحّك.     قال اللّث: يعين ما حّ  يف القل (123)حواّز القلوب(يث: )اسثم   ويف احلدالنفس: حّك
وكرال  . (124)عره طسه بالسّف  إذا قسحلقومي   حنو: حّ عيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: قطس

  وإمنرا اختلرف معنراه يف التعرطري     (125)املعنّني لاجع إىل أصل واحد  وهو الفسر ضم يف الشريت 
 الختالف ما أقاند إلّه. 

 حّ :   -8
ّطرت  ع  حنرو: حي رييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: أا ر 

  وكها إذا كان مبعنى )نيقسصي(  تقول: حطسْطتم ما الشريت  أي: نيقسص رتمه    تعيالناقةق  أي: أاري
 . وكها إذا كان مبعنى )ليخمصي(
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اهللق الرهنوبي. وكرها إذا كران مبعنرى:      ّ   حنو: حير عيضيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: وي
 . (126)  وكها إذا كان مبعنى )نيقسشي(وٍّلقتم الشيتي ما عمْططسحيديلي  حنو: حي

  وإّنما اختلف التعرطري  (127)واملعاني املتقدمة لاجعة إىل أصل واحد هو إن ال ما عملّو
 عنه الختالف ما تعلل به.  

 خسأ:   -9
أ سير ا  حنو: خيّيّكون الزما : إذا كان مبعنى: كّل وأع يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : ف

 ّا.    أي: كّل وأع الطصرم
 . (128)ديعمطيفس هتمر جيسأ  أي: زيخي  حنو: خسأتم الكل ي فسويكون متعديا  إذا كان مبعنى زجر

  وإمنرا اختلرف التعرطري عنره     (129)وكال املعنّني يرجرع إىل أصرل واحرد هرو اسبعراد     
 رم ييط عمدم عا إدلاك ممراِده إذا كّل وأعّا  والكل  يمطعيدم بالّ ج رمل.  الختالف متعلقه  فالطص

 شّم:  -10
ّم ال  حنرو: شير  يكون هها الفعل الزما   ومتعرديا : فّكرون الزمرا : إذا كران مبعنرى: عير      

 ما   إذا التفع أعالهما.  مياألنفم  واجلطلم شي
شريتي مّشرا   لتعررف    ال تممير   حنرو: مشس ويكون متعدّيا  إذا كران مرا أفعرال احلروا ّ    

وكال املعنّني يرجعم إىل معنى املقالبة والدنّو  فما عرال عرا شريت فقرد قراليبي      . (130)لائحته
ًِي الدنوَّ والقربي منه  . (131)غرييه ودنا منه  وال ِمر ية يف أّن شّم الشيت يقت

 ضّل:  -11
ّل : ضير   حنرو ابييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران مبعنرى: غسر    

ال عرا  ضالال   أي: جير    ومنه: ضّل فالٌنالياب. وكها إذا كان مبعنى: جيالال   إذا غسالشيتم ضي

}وَقَانَّو ا  ات  حنو: ضّل فالٌن  إذا ماتي  قال اهلل تعراىل:  ريل. وكها إن كان مبعنى: مي  أو طسيٍاِد

   تنا وفنّنا.  أي: إذا ِم١٠السجدة: ََِفذَا ضََََْنَن ففي اثَِّْضِ  
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كان مبعنرى:   للتم الطريلي. وكها إن كان مبعنى مل يهتد  حنو: ضي ويكون متعّديا  وكها إن 
 . (132)للتم الشيتي  إذا نسّتهنسيي  حنو: ضي

وكّل املعاني السابقة ترجع ما غري تكلف إىل أصل واحد هو ضّاع الشيت وذهابه يف 
 . (133)غري حقه

 طال:  -12

ر  حنرو: طرالي   صمر كون الزما : إذا ألدت به ضرد قس يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّ
وال . وكها إذا كان مبعنى: امتّد  وكّل ما امتّد ما زما  أو ل م مرا هرّم وحنروه فقرد     الشيتم طق

 طال  كقولك: طال ا مُّ واللّل.  

ول  ومنره يف حرديث االاتسرقات: )فطرال     يف الّطر  ويكون متعدّيا  إذا كان مبعنى: فراقي 
 ول القامة.  ه يف طق  أي: فاقس(134)العّطا م عمميري(

 ومنه قول الشاعر:  
 ختررررَ  بقسر نيّ هيررررا بيرمليررررري ألاكسررررةٍ   

 
 وتيْطررومل بِظْلفسّ هررا إذا الغمص ررام طسالسهررا   

 
 

 . (135)أي: طاو ا فلم تنله

  وإمنرا  (136)واملعاني املتقدمة ترجع إىل أصل واحد يدل على فًل وامتداد يف الشريت 
 متعلقات الفعل فّها.   تنوّع التعطري عنها لتنّوع

 عديا:  -13

ى  حنرو: عردا   رييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران مبعنرى: جير    
 ى.  ريالفر م وغريه عدوا   إذا جي

رق: لم. وكرها إذا كران مبعنرى اير    وكها إذا كان مبعنى  سلسم  حنو: عدا السلطانم  إذا  س
 .  قكريعدا اللّص علّي  إذا اي
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كران مبعنرى      وكرها إذا عّديا  إذا كان مبعنى جتاوز  ومنه: عدا فالٌن طوله  أي: جراوزه ويكون مت
املعاني ترجع ومجّع ما تقّدم ما فروع . (137). شيغيلي  تقول: عداني الشيتم عنك  أي: شيغيلسين

 . (138)متعلقاتها وإمنا اختلف التعطري عنها الختالفإىل أصل واحد يدّل على جتاوز يف الشيت  

  : غسمي -14

 تم مير ال  حنرو: غس يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: أشير 
 رت.  باحلاج  واجلسْفامل  أي: أشي

. (139)هرتمصير  ا   أي: عيم ر غس ر  حنو: غمر تم الشريتي  صيويكون متعديا  إذا كان مبعنى: عي
 غريه  ومرا املواضرع املسرتعالة    أصل هها املعنى يدّل على نيخ سمل شيٍت بشييت  ثم يمس تعالم إىل

 . (140)غسمي تم باحلاج 

 فسجير:  -15

ب وألاب  حنرو:  هييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: كسر  
 .  ب وألابيهيولا   أي: كسجمر الرجلم فقجيفس

 . (141)يتهرا   أي: أجرج تم املاتي فسر جيى  حنو: فسريويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: أج 

ثمَّ وأصل ههه املعاني وغريها إمنا يرجع إىل أصل واحد يدّل على التفسّتح يف الّشيت  )
ثرم    ولهلك مسِّي الكسِهب فجرولا  ل كثمر هها حتَّى صال االنطعاثم والتفتُّح يف املعاصي فقجولا 

 . (142)(كثمر هها حتَّى مسِّي كلُّ مائٍل عا احللِّ فاجرا 

 فسصيل:  -16

ل صير   حنرو: فس مرا القًرات  عل الزما   ومتعديا : فّكون الزمرا : إذا كران   يكون هها الف

}وَََّ كان فَرَاََ ف اَّْريفاريُ     ج  ومنره قولره تعراىل:    رياحلاكم بني اخلصمني. وكها إذا كان مبعنرى: خير  
 جت.  ري  أي: خي٩٤يواف: 
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ه. تمر ْل: أزيال   أيص ر لتم الفصّلي عا أّمره فس صيويكون متعّديا  إذا كان مبعنى أزال  حنو: فس
 . (143)هت ميطست املرأةق ولديها  أي: فسلسصي  يقال: فسميطسوكها إذا كان مبعنى: فس

ل  وإذا ص ر ل: يكون الزما  وواقعا   وإذا كان واقعا  فمصردله الفس صيفس: )فساألزهريقال 
 . (144)ول(صمكان الزما  فمصدله الفق

 . (145)  الشيت ما الشيت وإبانته عنهواملعاني املتقدمة إمنا ترجع إىل أصل واحد يدل على متّّ

 قسطس :  -17

  يطسر   حنرو: قس سيطييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنرى: عير  
 .  سيطيقطوبا   أي: عي

وكها إذا كران    تهج  يتم الشرابي  أي: ميط طس  حنو: قسجي يويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: مي
 . (146)هتمع طسطتم الشيتي  أي: قسْط  حنو: قسعيطسمبعنى: قس

وأصلم معنى القسْطِ  يدّل على اجلسم ع  ومنه تيْقِطّ  اجلسطني وهو العطمو   ومنه قسطسر ي  
الّشرابي  وهو م جه  وامل جم مجع  أما قسطس ي مبعا قسطسع فلّس ما هها الطراب كمرا يررى ابرا     

ًي ي  . (147)فال   وإمنا دخله باألبدال  وإمنا أصله قس

 ف: كسني -18

عا  تمْفنيل  حنو: كسدييكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى: عي
 : (148)عنه  ومنه قول القطامّي تمْلدييت  أي: عيالّش

 فسصيرررالقوا وصمرررْلنا واّتقسو نيرررا ِبميررراكرٍ 
 

 لررّيع لسمي مررا فّنررا عررا الطّررعمل كسرراِنفم    
 
 

 عا الطّع.   ٌلاِدأي: عي

. (149)هتمر ْظِففرا   أي: حي ن تم الشريتي كس ْفر ني  حنرو: كس ظسِفر إذا كان مبعنى: حي ويكون متعدّيا 
  وال خيفى أّن الّست ري على الّشيت قد يمصاحطه (150)وأصل املعنّني أصل واحد يدّل على الّست رمل

 مٌّل عا ِجهيِته. 
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 هيري :  -19

  سري  ومنره: هير  ايْفسير س يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى 
 .    وخّل س سسيْفطا   أي: اير الرجلم يف كالمه هي

قا  عنّفرا . وكرها     الثوبي  أي: مّ قه مي  سريويكون متعّديا  إذا كان مبعنى: مّ ق  ومنه: هي
 . (151)فّه ايعيطا   إذا طسر ضي فالن ييه رملطقه هير الرجلم ِع  س  حنو: هريايعيإذا كان مبعنى طس

  وال خيفرى أّن مرا لروازم هرها     (152)أن  يدّل على اختصرام وتشرامت  أصل هها الفعل 
 املعنى الّطعا والّسْفسيطسةق والّتم يل.  

 هيمي ي:  -20

  يمير   ومنره: هي  يويا ر يكون هها الفعل الزما   ومتعديا : فّكون الزما : إذا كان مبعنى وي
 بواوااه يف القل .  ّطانمالّش

 طته يف غري وجهه. منه: هم تم الرجلي  إذا ِع  وابيويكون متعديا  إذا كان مبعنى: عي
  ومنره  (153)هتمر صيه أو عيحركتم يتيالّش تم  مي  حنو: هيريصيوكها إذا كان مبعنى: حّرك وعي

 : وميا  هيمي  نيا لأايهم تيهيّشميا(154)لؤبة قول
ًيررغي     أصررلم ا مرر  أن  يرردّل علررى ضيررغ ٍ  وعيص ررٍر  ومنرره ا سم رر م يف الكررالم كأّنرره يي

 . (156)  ثّم ااتعري يف غريه  وما اجملاز هيم  م الّرجلمل يف قفاه(155)فياحلر 

 .املعنى اللغوي يف تعدد املفاعيلأثر املبحث الثالث: 
ه مما يتعدى إىل مفعولني أصرلهما املطتردأ   فه النحاة على أّنضرب ما أفعال العربّة صّن

هه األفعال يدل على الرّقني   واخلرب  واملعاني اليت جتمع أفعال هها الطاب ثالثة  صنف ما ه
على التحويل  وهي بههه املعاني تنص  املفعولني   على الظّا  وثالث يدّل وصنف ثان يدّل

أفعراال  أخررى  را     عا هها الطاب فتكروني  صرفيتم ولكا تلك األفعال ذاتها هروفها ميكا أن 
ا صرفت عرا معناهرا   عملها النحوي اخلاا املخالف لعملها يف باب األفعال النااخة  إذا م

 يف هها الطاب.  
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يقول الكّشي: ) ّا وأخواتها: إذا أفدن تصول الشيت على صرفة عملرا النصر  يف    
 .  (157)املطتدأ واخلرب  و ا معان أخر فال تتجاوز إذ ذاك مفعوال  واحدا (

ويف السطول القادمة تفصّل لعمل تلك األفعال تطعا  للمعاني اليت تدّل علّها  فنراهرا  
متعديرة إىل مفعرول واحردة  وترالة متعديرة إىل مفعرولني  وترالة جنردها أفعراال  الزمرة           تالة 

   وحروف الفعل ذاتها ولكّا املعنى خمتلف.  (158)قاصرة

 .الصنف األول: أفعال اليقني

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

  .أواًل: علم

ى معاٍن متنوعة  وتطعا  ملعناه يكون عمله فّمرا يرأتي بعرده  ومرا     فعل مشكك يدّل عل
 ههه املعاني:  

 معنى )عرف(:   (1

متعرّد   وهو بهها املعنرى فعرلٌ  ل ألنها مبعنى عيريفي  ويسمّه بعض النحاة بعلم العرفانّّة
ذلك    فمالملاألّو ميْلفت ال تريد إاّل ِعريلت مبن لة عيِم. قال اّطويه: )وقد يكون عي(159)لواحٍد

}وَآخَاَِ ََّ ِّفاَّ     وقرال ارطحانه:   ٦٥الطقرة: }وَََّقَدْ عََف ْتوُِ اََّّذف ََّ اعْتَدَواْ ِّفنكوِْ ففي اَّسكاحْ ف   قوله تعاىل: 

ِِْ الَ مرَيََْ ُ وََُُِ اََُِّّ  رَيََْ َُُاِْ      فهري ههنرا مبن لرة عرفرت كمرا كانرت لأيرت علرى         ٦٠األنفرال:  هُووَف
 . (160)وجهني(

ِ ن         اىل: ومنه أيًا  قوله تع ْْ ََ ُا َن اَا ِْ اَل َمرْي َانمفكو َوَِّك َُطوا ِن  ََهَكوِ ِّناَّ  ََخْا  ُِ   78النحرل: }َواََّّا
فر)شّئا (: منصوب على وجهني  أحردهما: أن يكرون منصروبا  علرى املصردل  والتقردير: ال       
تعلمون علما   والثاني: أن يكون منصوبا ل ألنه مفعول )تعملون(  وتعلمون مبعنى )تعرفون( 

 .  (161)صال على مفعول واحدلالقت
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 معنى )الّقني(:   (2

وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنصر  املطتردأ واخلررب مفعرولني  ويسرمّه      

}فَاِِنْ    وما هها املعنرى  قولره تعراىل:    (162)ة متّّ ا   ا عا العرفانّّةالّقّنّّ ميِلبعض النحاة  بعي

   .١٠املمتحنة: عََف ْتو ُ نَُّك ُُِِّّّْفنَنت{  

ويطدو أن العالقة بني معنّي )عيِلم( هو التدلج ما اسدلاك العام إىل اسدلاك اخلاا  
فإن  كان إدلاك املعلوم وحتصّله إمجاال  ذاتا  أو معنى كان متعرديا  إىل مفعرول واحرد  وكانرت     
عيِلررمي عرفانّّررة كمررا عّطررر النحرراةق  وهررو واضررح يف الشررواهد املتقدمررة  وإن  تعّلررل اسدلاكق   

لتحصّلم بصفة خاصة يف املعلوم  كان الفعل متعديا  ملفعولني اثنني  أو ما: املعلروم مطلقرا    وا
ذاتّا أو معنى  وهو الًمري العائد علرى النسرات يف الشراهد املتقردم )عِلمتمروهّا(  والثراني:       
 الصفة اخلاصة اليت أدلكتها يف املعلوم العاّم  وألدتي الّتنصرّصي علّهرا  وهري صرفة اسميران     

)املؤمنات( يف الشاهد املتقدم  وهها يقتًي الكاب  املعنوي بني املفعولنيل إذ املفعرول الثراني   
)املؤمنات( هو املفعول األول يف املعنى  كمرا كران اخلررب هرو املطتردأ يف املعنرى يف مثرل هرها         

أعرّم   الككّ   كما يقتًي أن  يكون املفعول األول أعّم مطلقا  ما املفعول الثرانيل والنسرات  
 ما املؤمنات.  

 معنى )مشقوق الشفة(:  (3

وهرو بهرها   فهرو كالعالمرة    يقال: عيِلمي عمْلمية  فهو أع لسمم  أي: مشقوق الشرفة العلّرا    
 : (164)قال عنكة   ومنه(163)املعنى فعل الزم

 غاِنّيرررٍة تيريْكرررتم ممجيرررّدال    وحيِلّرررلمل
 

 تيم كقرررو فسرمليصيرررتمهم كسِشرررد قمل األسع لسرررممل  
 
 

جع هها املعنرى  الرهي هرو العالمرة  هرو األصرل املرادي ملرادة )عيِلرمي(          ويطدو أن مر
العني والالم واملّم أصٌل صحّح واحرد  يردلُّ علرى أثيرٍر بالشريت      املعنوية  قال ابا فال : )

 . (165)(والعالمة العيلسممل اجلهل  وقّااه قّا م والِعْلم: نقّضم...   يتمَّّ م به عا غريه
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 اليت يدل عليها هذا الفعل. من املعاني ثانيًا: درى: 

 معنى )ختل(: (1
  وهو بهها املعنى ممرا يتعردى   يف بعض املواضع معنى )خيتيلي( )دلى( على الفعل يدل

إىل مفعول واحد  قال ابا مالك: )ويقال: دلى الرهئ م الصرّدي: إذا اارتخفى لره لّفكاره       
 . (166) فتتعدى إىل مفعول واحد  وإلّه أشرت بقولي: ال خلست ٍل(

 نى )علم(: مع (2
  فّتعردى إىل مفعرولني  وهرها مرهه  مجرع مرا       ميِلر عنرى عي مبهها الفعرل   ويستعمل

 :  (168)منهم: ابا مالك  وااتدل  ها املعنى بقول الشاعر (167)النحاة
 دململي تي الويِفيَّ العيه دي يرا عمرر وي فراْغتيِط ْ   

 
 فررررإنَّ اْغِتطياطررررا  بالويفسرررراِت حيِمّرررردم 

 
 

دهم مّمرا يتعردى هررف اجلرر  قرال أبرو حّران: )ومل يرهكر         وأنكرها املغالبة وهي عن
يف دلى  ًمني  وامفرو ق ع ذلك فلعله بالّتِمكان ام أصحابنا دلى  فّما يتعدى إىل اثنني  فإن 

الثراني   ييبرا م ة بقر   ييّدأنه يتعدى لواحد هرف اجلر حنو: ما دليرت بره  ولرهلك حرني عمر     

١٦يونس: َِّاكوِ َِِف  }وَالَ ََهْمصحوبا  بالطات  قال تعاىل: 
(169) . 

ومعنّا )دلى( وإن  بدا للسامع تطاعدم ما بّنهمال فأصلم الداللرة فّهمرا واحرٌد  وهرو:     
قصد الشيت واعتماده طلطا   قال ابا األعرابي: )تدّليت الصّدي  إذا نظرتي أيراي هرو ومل ترره    

 . (170)بعد  ودليته: خيتيْلتمه(
إىل الزمّه  فميا  قصدي الشيتي وطلطه خيتيرلي  فأصل الفعل قصد الشيت وطلطه  ثم صال 

 له لّظفر به  كما أّن ميا  قصدي األمري وطلطه أد لكسه وعيِلميه.  

 .ثالثًا: رأى

فعل مشكك يأتي ملعان  وتطعا  ملعناه يكون عمله النحوّي  وما املعاني اليت يدّل علّها 
 هها الفعل: 



 وأثره يف العمل النحوّي املعنى اللغوّي 

 م القرى لعلوم اللغات وآدابهاجامعة أجملة                                                          278

 :معنى )أبصر( (1
  وهو   أي يكون ما أفعال احلواّ ريصيا الفعل معنى أب ما املعاني اليت يدّل علّها هه

 . قال ابا مالك: )ويقال: لأيرتم (171)عندئه ما األفعال املتعدية لواحد كسائر أفعال احلوا 
 . (172)ه(مبعنى أبصرتم الشيتي

: قرال مكري   ٩١هرود:  }وَإِوَّن ََّنَََاكَ ففْنَن ضَريفْف ن  وهها املعنى هو الوجه يف قوله تعاىل: 
 . (173): )قوله: )ضعّفا ( حال ما الكاف يف )نراك(ل ألنه ما لؤية العني(سّيالقّ

  :معنى )اعتقد( (2
وقد يدل هها الفعرل علرى معنرى اعتقرد  تقرول: لأى أبرو حنّفرة حرّل كرها  ولأى          
الشافعي حرمته  أي: ذه  أبو حنّفة إىل حل كها  وذه  الشافعي إىل حرمتره  وهرو بهرها    

تلف فّها النحاة  فمهه  الفالاي وابا مالك أنهرا مرا األفعرال    املعنى ما األفعال اليت اخ
 . (174)املتعدية إىل واحد  وعند غريهما مما يتعدى إىل مفعولني

قال أبو حّان يف شرحه على تسهّل ابا مالك: )وما ذه  إلّه املصرنف مرا أّن لأى   
نهرا تتعردى إىل   إذا كان مبعنى اعتقد يتعدى إىل واحد هو مهه  الفالاّي  وذه  غرريه إىل أ 

 اثنني  وجات يف كالم العرب ما يدل على ذلك  قال الشاعر:  
 لأى الّنا ي إاّل ميا  لأى ِمث لي ليأِيِه

 
  (175)(املسخيرالملجمل  قسص ردي  تيرّراِكنيي  خيويالجي 

  
 

 :معنى )علم أو  ّا( (3
  قرال أبرو حّران يف    (176)وهو بههيا املعنّني ما نوااِ االبتدات فّنصرطهما مفعرولني  

ومبعنى  ّا قال: يقال: )إنهم يرونه بعّردا     ميِلالناصطة لالمسني: )ولأى مبعنى عي (لأى)ن بّا
 . (177)أي: يظّنونه  ونعلمه( (٧-٦)املعالج:  ونراه قريطا (

 : (178)وما األول قول الشاعر
 لأيررررتم اهللس أكررررربي كررررلِّ شيرررري تٍ  

 
 ممحيافسظسرررررة  وأْكثيرررررريهمم جمنمرررررودا   
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الداللة علرى العلرم  وهرو املناار  ملعنرى الرؤيرة  فنراتج         ويطدو أن أصل املعنى هو
الرؤية الطصرية علٌم يقّيّن  ثم نقل هها العلم الّقّيّن إىل الرؤية العقلّةل ألنهرا توّلردت منهرا     
وما توّلد ما الّقني يقنٌي  وأحس  أن اآلية اليت محلها الّنحاة على معنى )الظّا( أوىل منره أن  

ألنهرم كرانوا ال   ن الكرافر هسر  نظرره يررى يروم احلسراب بعّردا ل )       تمح ميل على العلمل أل
يصّدقون به  وينكرون الطعرث بعرد املمرات  والثرواب والعقراب  فقرال: إنهرم يرونره غرري          

 . (179)(واقع

  :معنى)احلقلمّّة( (4
قال ابا مالك: )وقد أحلقت العرب لأى احلقلمّّة برر)لأى( العلمّّرة  فأدخلتهرا علرى     

 :  (180)صطتهما مفعولني  ومنه قول الشاعراملطتدأ واخلرب ون

 يمررررؤيّلققِني أبررررو حيررررنيٍش وطسْلررررلٌ 
 

 وعيّمررررررراٌل وآوملنيرررررررة  أقثيالسرررررررا    
 
 

 أقلياهمررررم لمْفقسِترررري حّتررررى إذا مررررا 
 

 تيفسرررّرى اّللّ رررلم وان خيررر يلي ان ِخ يالسرررا   
 
 

 إذا أسنيررررا كاّلررررِهي أجرررررى ِلرررروملل ٍد
 

 . (181)إىل آٍل فسلسررررم  يمررررد لملْك ِبلسالسررررا( 
 
 

الرررات وا مرر ة والّررات أصررٌل يرردلُّ علررى نظررٍر وإبصرراٍل بعررنٍي أو ابررا فررال : )قررال 
الطصررية املتعديرة إىل مفعرول واحرد أصرٌل         وإني ألزم زعما  لاجحا  أن )لأى((182)(بصرية

لررأى االعتقادية  ولأى العلمّة  ولأى احللمّة  ويشهد  ها القول العالقة املعنوية الوطّردة  
لسال  واضحا  بني ههه املعانيل فرؤية العرني نظرٌر حقّقري  ال مررات فّره       بّنها  وإني أللى تس

ولؤية االعتقاد نظٌر علمّي خاّا قد نمخيالسفم فّه  والرؤيرة الّقّنّرة نظرٌر علمرّي عراّم نمشراييعم       
 علّه  ولؤيا املنام نظٌر فكرّي ال ديخ لي ألحٍد فّه.  

  :معنى )ضربي الّرئة( (5
عنى: أصطته يف لئته  وهو بهها املعنى ما األفعرال املتعديرة إىل     واملالطائري يقال: لأيتم

 .  (183)مفعول واحد
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وأحس  أن اشكاك اللفظ فحسر  هرو الرهي أدخرل هرها املعنرى يف معراني )لأى(        
الطصريةل الختالف أصل االشتقاق بّنهما  وذلك يوج  املفالقة بّنهمرا يف املعنرى  فراألول    

 والرؤية! الطصر  أما هها الفعل فمشتل ما الرئة  وشّتان بني الرئة مشتل ما الرؤية الناجتة عا حاّاة

 .رابعًا: وجد

فعل مشكك يأتي ملعان متنوعة  وتطعا  ملعنراه يف الككّر  ارّعمل يف مفرداتره  ومرا      
 املعاني اليت يدّل علّها هها الفعل:  

  :معنى )أصيابي( (1
متعرّد   هو بهها املعنرى فعرلٌ  اب  وما املعاني اليت يدل علّها الفعل )وجد( معنى أصي

الته  أي: إىل مفعول واحد  ومصدله أيًرا : الوملج رديانم  أو الومجمرودم  يقرال: وجرد فرالن ضير       
 . (184)أصابها

 }وَوَهَادَ عفنادَنَن قَ ًِّْان    األنطرالي يف قولره تعراىل:     أبو الربكرات  وعلى هها املعنى محلها
نرت )وجردها( ههنرا مبعنرى )علرم(        فقال: )ووجدها: مبعنى )أصابها(  ولو كا86الكهف: 

لكانت اجلملة يف موضع نص ل ألنها املفعرول الثراني لرر)وجد(ل ألن )وجردتم( إذا كانرت      
 . (185)مبعنى )علمتم( تمعّدى إىل مفعولني(

  :الّقّنّّة معنى )علم( (2
فإن كان بهها املعنى عيِملي عيميلي األفعال النااخة فدخل على املطتدأ واخلررب ونصرطهما   

  وقولره تعراىل:   102األعرراف:  }وَإِن وَهَدْوَن ََكْ َََنُِْ ََّفَنسفاقف      وما ذلك قوله تعاىل: مفعولني

ْْاًَا وَََعَْظاَِ ََْهاًَا           ِف ُناَ  َخ ََّا َ  َمِجادُواُل عفناَد اَّ ْْا ٢٠امل مرل:  }وََِّن موقَدنُِّ ا َثوفوسفكِو ِّنَّْ َخ
. ومنره قرول   (186)

 :  (187)الشاعر
 وجيرررّدتمممفلّمرررا بيلسغ نيرررا األّمهيررراِت   

 
ًيرراِجعمل    بيِنرري عمِّكقررم كسررانموا ِكررريامي املس

 
 

 .  (188)ومصدل )وجد( بهها املعنى: وملج دياٌن عا األخفش  وومجموٌد عا السريايف
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  :معنى )ااتغنى( (3

  أي: فرالنٌ  ما املعاني اليت يردّل علّهرا الفعرل وجرد معنرى اارتغنى  يقرال: وجردي        
 . (189)ي مبرفوعه  ومصدله: ويج ٌد وومج ٌد وِجديٌةيكتف الزٌم ااتغنى  وهو بهها املعنى فعٌل

  :معنى )ح ن( (4

ما املعاني اليت يدل علّها الفعل وجد معنى حر ن  حنرو: وجردت علرى فرالن  أي:      
 . (190)ح نت  وهو بهها املعنى فعل الزم أيًا   ومصدله: ويج ٌد

  :معنى )حقد( (5

نى احلقد  وهرو بهرها   يقال: وجدت على آل فالن  فّدّل وجد يف هها التعطري على مع
 . (191)املعنى فعل الزٌم  ومصدله: موجدة

ويطدو أن ههه املعاني تفرقت ما أصل مادّي واحد  )فالواو  واجلّم  والدال( أصرل  
  فأصله أن  يكون متعديا  إىل شيت مرادّي  (192)واحد يدل على الشيت تلفّه  بعطالة ابا فال 

الت للعلم بره  أو لغررض إبهامره علرى     ملمو   ثم ااتغين عا مفعوله يف بعض االاتعما
السامع  فكان الزما  مبعنى )ااتغنى(ل ألّن وجد فالٌن هو مبعنى: وجد فالٌن ما يغنّره  وكرها   
األمر يف وجدي فالٌن على بين فالن  أي: وجد ما  عله ح ينا   أو حاقدا   ثم اا تمغ ين عا هرهه  

 املفاعّل للعلم بها أو لغرض إبهامها. 
يف ااتعماله يف إدلاك الهوات واملعاني  وزادوا له مفعروال  ثانّرا  إذا أليرد    ثم تواعوا 

 التنصّص على صفة خاصة يف املوجود األول ذاتا  كان أو معنى  فكانت وجد الّقّنّة. 

 الصنف الثاني: أفعال الظّن: 

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

 .: ظّنأواًل

أصطح هها الفعل عنوانا  علرى براب مرا أبرواب األفعرال الناارخة الناصرطة للمطتردأ         
 واخلرب  فال يكاد خيلو كتاب ما كت  النحو ما باب  ّا وأخواتها.  
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وهها الفعل مع كونه علما  على األفعال النااخة ميكا أن يعمل عمال  آخرر إذا تغّّرر   
 هها الفعل؟  قّل: على كم ضربا  يستعمل معناه  فإن 

 فاجلواب أن هها الفعل يستعمل على ثالثة أوجه  فّدّل على ثالثة معاٍن: 

 معنى )الظّا(:  (1

أحد االحتمالني على اآلخر  وهها هو املعنى املشهول  ها الفعرل  وهرو    وهو ترجّحم
 .  (193)بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  مفعولني  هما املطتدأ واخلرب

 :  (194)لشاعرومنه قول ا
 صيررالّا احلسررر ِب  إن  شررطَّت  لسظسرى   سنين تمرركس

 
 فسعيرررَّد تي فررّميا  كسرراني عينهررا ممعيرررِّدا    

 
 

 معنى )الّقني(:  (2

فقد ولد هها الفعل يف أاالّ  عربّرة فصرّحة داالًّ علرى معنرى الرّقني  وهرو بهرها        
  ومرا  (195)أ واخلررب املعنى كسابقه ما األفعال النااخة اليت تنص  مفعولني  أصلهما املطترد 

}فَظَنُّا ا ََوََُّاِ ُِّّ َاقفريُ نَان       وقولره:  ٤٦الطقررة:  }اََّّذف ََّ  َظونُّ نَ ََوََُّاِ ََُِّّقوا  ََِّنَِاِْ     ذلك قوله تعاىل: 
 . ٥٣الكهف: 

 :  (196)ومنه قول الشاعر
 فسٌقْلررتم لسهمررم  قنُّرروا بررألفسي  ممررديّججٍ   

 
 ايرررررياتمهممم يف الفالاررررّي املسررررّردِ   

 
 

 )الّتهمة(: معنى  (3

}وََِّان    ومنه قوله تعاىل: (197)وهو بهها املعنى كسائر األفعال املتعدية إىل مفعول واحد

 . (198)  يف قراتة ما قرأ بالظات  أي: مبّتهم٢٤التكوير: نُ َ عََََ اَّْغَْْبِ َِضَنف   

ترتهم؟  قال اّطويه: )وقد  وز أن تقول:  ننتم زيردا   إذا قرال: مرا تظراُّ  أي: مرا      
 . (199)متهم( قول:  ننتم زيدا   كأنه قال: اّتهمت زيدا   وعلى هها قّل:  نني  أي:فت
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 .  (200)(وشّك  خمتلفني: يقنينيملالظات والنون أقصيّ ل صحٌّح يدلُّ على معنّيقول ابا فال : )

ويف عطالته إغفال ألصل املعنى وانتقال إىل طرفّه  فالظّا هو االعتقراد املتوار  برني    
فالقل  إن  توقف بني شّئني بال مٍّل ألحدهما فهرو شراّك  وإن  لّجرح أحرد     الّقني والشك  

 . (201)الّقني األمريا ما غري أن  يطرح اآلخر فهو  اّن  وإن  طرحه فهو غال  الظّا  وهو قريٌ  ما

  مل (202)وإني أللى أن أصل داللة فعل )الظّا( هو االخطال عا اعتقراد قلريّب خراا   
  ومل تسفل بره الشركوك مطلرغ التهمرة  وإّن اارتعماله يف هرهيا       تصعد به األدلة مطلغ الّقني

املعنّني هو توّاع إىل طريف املعنى  ما غري أن  يغادل معنراه األصرلي فّردخل فّهمرا  فلرّس      
 ) ّا( الّقّنّة مبن لة الّقني  كما أّن ) ّا( االتهامِّّة لّس مبن لة الشّك.  

د  فقولك:  ننت زيردا   يعنرى حسر     وأصل الفعل أن  يكون متعديا  إىل مفعول واح
ما ألى أّن زيدا  هو موضع  ّني  وهو الهي فقّسر باالتهام  وهو أصٌل يكاد يكون مهجولا  يف 
االاتعمال فلم تطل منه إال بقايا معجمّة  وقد غل  اارتعمال الظرّا املفّصرل  وهرو الرهي      

 اهّة الظّا وططّعته. يتعدى إىل مفعولني  أو ما يطني موضع الظّا  وثانّهما يطّّا م

 ثانيًا: َحَجا: 

هها الفعل مشكك يدل على معاٍن متنوعة  وتطعا  ملعناه يكون عملره فّمرا بعرده  وممرا     
 يدّل علّه هها الفعل: 

 معنى ) سّا(:  (1

  (203)يرد هها الفعل مبعنى ) ّا(  فّكون فعال  متعديا  ينص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  
 :  (204)ومنه قول الشاعر

 قسد  كقن تم أح جمو أبيرا عيم رٍرو أخيرا ِثقسرةٍ    
 

 حّترررى ألسّمرررت  ِبنيرررا ييو مرررا  ممِلّمررراتم 
 
 

 ألاد: قد كنت أ ّا  فعداه إىل مفعولني هما يف األصل مطتدأ وخرب  كما يفعل بأ ّا.  
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 معنى )غسلس ي(:  (2

  (205)حدويرد هها الفعل مبعنى )غسلس ي( يف اماجاة  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول وا
قال الشِّ خال األزهري: )وتأتي حيجيا مبعنى غسلس ي يف اماّجة  حنو: حيجيرا زيرٌد عمررا   أي:    

 . (206)غسلسطيه يف اماّجِة(

 معنى )ليدَّ(:  (3

ويرد هها الفعل مبعنى )لّد(  فّكون فعرال  متعرديا  إىل مفعرول واحرد  حنرو: حيجيّ رتم       
 . (207)السائلي  إذا ليديد تمهم

 (: معنى )قسصيدي (4

ويرد هها الفعل مبعنى )قسصيدي(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول واحد  حنرو: حجيرو تم   
 . (208)بّتي اهلل  أي: قصدته

 معنى )ويقسفي(:  (5

ابا مالك مع توّاعه يف ذكر معاني )حجا(  وقرد انفررد برهكره     ههها املعنى مل يهكرو
 :  (210)العجاج قول وأنشد علّه  (209)على التوضّح يف شرحهالشِّ خالد األزهري 

 فسهمرررررررراَّ ييع كقْفرررررررراي ِبرررررررره إذا حيجيررررررررا 
 

 
 أي: إذا وقف.  

ه قال: حيجيا الرجرلم ييح جمرو    أّن ه أخهه ما األزهري  فقد ذكر عا األصمعّيويطدو أّن
 .  (211)إذا أقام باملكان وثطت  وااتدل برج  العجاج املتقدم

 معنى )اياقي(:  (6

 متعديا إىل مفعول واحرد  حنرو: حيجيرو تم    ويرد هها الفعل مبعنى )اياقي(  فّكون فعال 
 . (212)اسبلي  أي: امْقتمهيا
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 معنى )كستيمي(:  (7
ويرد هها الفعل مبعنى )كستيمي(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعرول واحرد  حنرو: حيجيرو تم     

. قال األزهرّي: )وقال ابا هانئ: قال أبو زيد: حجا اره ييح جمروه   (213)احلديثي  أي: كستيم تمهم
كتمه...   ويف نوادل األعراب: ال حماجاة عنردي يف كرها وال مكافرأة  أي: ال كتمران لره       إذا

 . (214)عندي وال اك(

 معنى )حيِفظس(:  (8
ويرد هها الفعل مبعنى )حيِفظس(  فّكون فعال  متعديا  إىل مفعول واحد  حنرو: حيجيرو تم   

 . (215)احلديثي  أي: حيِفْظتمهم
 .  (216)شّئا ( شّئا   وما هيجيو تم منه شّئا   أي: ما حيِفْظتم منه وقال الكسائّي: )ما حيجيو تم منه

 معنى )بيِخلي(:  (9
 . (217)ويرد هها الفعل مبعنى )بيِخلي(  فّكون فعال  الزما   حنو: حيجيا مباله  أي: بيِخلطه

وههه املعاني املتنوعة للفعل )حجا( قرد تلّطرف ابرام فرال  يف إلجاعهرا إىل أصرلني       
إطافررة الشرريت بالشرريت ومالزمترره  والثرراني: القصررد والتعّمررد  ثررم قررال:  متقررالبني  األّول

  أي أن التقالب بّنهما ميكا أن يعود به ما نظرر  (218))والقّا  فّهما ملا نظر قّا  واحد(
 نظرة تأّمل إىل أصل واحد.

 ثالثًا: َحِسَب: 

املعراني   هها الفعل مشكك بني معاٍن  وتطعا  ملعناه ينس  له ما يستحل ما عمل  وما
 اليت يدل علّها هها الفعل: 

 معنى )الظّا أو الّقني(:   (1

يدّل هها الفعل على معنى الظّا أو الّقني  فّكون ما األفعال الناارِ الريت تنصر     
}اََّّاذف ََّ ضَاََّ     كقوله تعراىل (219)املطتدأ واخلرب مفعولني  وحيِس ي: أكثر ااتعما ا يف غري املتّقا
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} َ ْمَ  َحْريَا وَُُِ    وقول تعاىل: ١٠٤الكهف: اَّدُّوَْْن وَنُِْ  َتْسَحُ نَ ََوََُِّْ  ُتْسفنُ نَ صُنْريًن   سَريَُُِْْْ ففي اَّْتََْنٍف
 . ١٨اجملادلة: اَََُِّّ هَ فْريًن فََْتَْففو نَ ََُِّ كَ َن  َتَْففو نَ ََّكوِْ وَ َتْسَحُ نَ ََوََُِّْ عََََ اَيْء{  

 :  (220)ومنه قول الشاعر
ًيرراتي شيررح مية   ويكقّنررا حيِسررط    نيا كقررلَّ بيّ 

 
 لّيرررراِليي القسّ نيررررا جمررررهيامي وِحم ّيرررررا 

 
 

 : (222)  ومنه لطّد(221)ويقّل ااتعما ا يف املتّّقا
 حيِسط تم الّتقسرى واحلسم ردي خيّ رري ِتجيراليةٍ    

 
 ليبياحررا  إذا مررا املسررر تم أص ررطيحي ثياومليررا      

 
 

 : (223)وقول النمر با تيو ل 
 كقن ررتم حيِسررط تمِنيشيررهملد تم وفرراتموِني و

 
 فسِقررررريا  إىل أن  ييش ررررهيدموا وتيغيُِّطرررري  

 
 

  كّل معنرى علرى   ٧١املائدة: }وََِسفحُ اْ ََالَّ مَكو نَ ففتْنَاٌ{   ومما اتمل املعنّني قوله تعاىل: 
 قراتة اطعّّة مشهولة: 

ففي قراتة ما نص  )تكرون(  فرإّن حسر  مبعنرى الظرّا والشرّك  و)أن ( مصردلية        
 . (224)للمًالعناصطة 

  فإّن حس  مبعنى العلم والّقني  و)أن ( املخففة مرا  (225) ويف قراتة ما لفع )تكون(
الثقّلة  وامسها مًمر معها  و)تكرون( يف موضرع خررب )أن ( املخففرةل ألن )أن ( للتأكّرد       

 . (226)والتأكّد ال  وز إال مع الّقني  إذ هو نظريه وعديله
  فاألصرل أن  (227)ل ملعنى احلساب  الرهي هرو العردّ   وههان املعنّان يعودان يف األص

يكون خالّا  ما معنى الظّا  والّقني  فهما كالطرفني له  فإذا زدت يف حسابك لألمر وصرل  
 إىل الّقني  ومتى ضيعمف حسابك لألمر وصل إىل الظّا.  

 معنى )امحّر وابّّض(:  (2

لّشقرة  وهو بهرها املعنرى   يدّل هها الفعل على تغّّر يف اللون إىل احلمرة والطّاض أو ا
ما األفعال الالزمة اليت تكتفري مبرفوعهرا  فّقرال: حيِسر ي الّرجرل  إذا امحرّر لونره وابرّّض         

 . (228)كالربا  وكها إذا كان ذا شقرة
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وقد يكون تغّّر اللون ما لوازم احلسطان الطعّدة  فاملرت الهي قد ي يد يف حتسرطه ألمرر   
 خمّف.   ّطدو أثر ذلك يف وجهه  كاألثر الهي ادثه موقففيقلقه  وقد يتولد عنده خوف ي عجه 

 .رابعًا: َخاَل

 فعٌل مشكك ملعاٍن  ولكّل معنى عمٌل خيّصه  وما املعاني اليت يدّل علّها هها الفعل:  

 معنى )الظّا أو الّقني(:  (1

  وأكثرر  (229)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلرب مفعرولني 
 :  (230)ما ا يف غري املتّّقا  ومنه قول الشاعرااتع

ًمرضمل الّطرر في ذيا هيررو ى    أخيالقركس   إن  لسرم  تيغ 
 

 ييسموممكس مرا ال يمس رتيطساعم مراي الويج ردِ     
 
 

 : (231)وقد تستعمل يف معنى الّقني  ومنه قول طرفة
 إذا الّنا م قسالوا ميا  فست رى ِخْلرتم أّنِنري   

 
 أتيطيّلرررد عمِنّرررتم فسلسرررم  أْكسيرررل  ولسرررم  

 
 

 : (232)وقول اآلخر
 ديعيرراِني العيررهياليى عيّمهمررّا وِخْلتمِنرري  

 
 ِلرريي اا ررٌم فسررال أقد عيررى برره وهررو أّولم  

 
 

 معنى )نيظسري(:  (2

 :  (234)  ومنه قول الشاعر(233)وهو بهها املعنى ما األفعال املتعدية إىل مفعول واحد
 فسظسْلررتم لسررديى الطيّ ررِت العيِتّررلمل أسخيّ لقررهم 

 
 ايي ممش رررتياقسانمل لسرررهم ألملقسرررانمل  وِمْطررروي 

 
 

 أي أنظر إلّه. 

 معنى )عيِج ي أو تيكّطري(:  (3

  قرال الشرِّ خالرد    (235)وهو بهها املعنى ما األفعال الالزمة اليت تكتفري مبرفوعهرا  
 . (236)بنفسه( يقال: خيال الّرجل  تكّطر وأع ِج ي: )وتأتي خال للعمج ِ   األزهرّي
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 معنى ) سلسعي(:  (4
  أي: عنى ما األفعال الالزمة اليت تكتفي مبرفوعها  يقال: خرال الفرر م  وهو بهها امل

 . (237)يف مشّته  يمي لع  وغس
أصل الفعل )خال( أن  يدّل على حركة يف تلّون  وأصله ما يتخّله اسنسان يف منامرهل  

مرا    وال بمع دي يف التطا  معنى الظّا والرّقني والنظرر بفكرر اسنسران و    (238)ألّنه يتشطه ويتلّون
يتخّّله  والتطا  حركة املتكرب والظالع باخلّال غري الثابرت  ملرا بّنهمرا مرا مناارطة التحررك       

 اخلاا وعدم االاتقرال.  

 .خامسًا: زعم

 الفعل:   هها الفعل مشكك بني معان  وتطعا  ملعناه يكون عمله فّما بعده  وما معاني هها

 معنى )قسالي(:  (1
  (239)بهرها املعنرى فعرل متعرٍد ملفعرول واحرد      يدل هها الفعل على معنى)قال(  وهو 

 : (240)كقول أبي زمبيّ د الطائّي
 يا لسه في نيْفِسي إن  كسراني اّلرهي زيعيممروا   

 
 حيّقرررا  وميررراذا ييررررمّد الّيرررو مي تيْلهملّ ِفررري 

 
 

  ونقرل عنره أنره    ابا منظرول كان الهي قالوه حّقا   نص علّه ابا بري  وأيده  أي: إن 
لبّعة ال اتمل اوى الًرمان  وبّرت أبري زمبيّ رد ال اتمرل اروى       قال: )بّت عمر با أبي 

 . (241)القول(

 معنى ) ّا(:  (2
يدل هها الفعل على معنى) ّا(  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة الريت تنصر    

 . (242)املطتدأ واخلرب مفعولني

 :  (243)ومنه قول الشاعر
 ٍِ  زيعيميت ِنررري شيرررّ خا  ولسس رررتم ِبشيرررّ 

 
ّ طرررا  إّنميرررا الّشرررّ     ِم ميرررا  ييرررِدبُّ ديِب
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 }ََعَاَِ اََّّاذف ََّ كَفَاَُوا ََن ََّّاَّ  ُحرْيَ وا ا      واألكثر تعّدي زعم إىل أن وصرلتها  حنرو قولره تعراىل:     

 .  ٧التغابا: 

 : (244)وقول كثّّر
 ويقسررد  زيعيميررت  أسّنرري تيغيّّررر تم بيع ررديها  

 
 وميرررا  ذا اّلرررهي يرررا عيرررّ  ال ييتيغيّّررررم 

 
ها ابا مالك االعتقادية فقرال: )ومرا أخروات حجرا الظنّرة زعرم       اوزعم الظّنّة مّس 

 : (245)االعتقادية  كقول الشاعر
 فررإن  تي  عمِمِّنرري كقن ررتم أج هيررلم ِفررّ كقمم 

 
 فررإّني شيررريي تم احِلْلررمي بيع ررديِك باجلسه ررلمل 

 
 . (246) ومصدل زعم ههه: زيع ٌم  وزمع ٌم  وزملع ٌم( 

 معنى )كسفسلي أو ضيمياي(:  (3

)كفل أو ضيمياي(  وهو بهها املعنى فعرل متعرٍد إىل مفعرول     الفعل على معنىيدل هها 

 چڦ  ڦ  ڄچ    ويف التن يررل:(247)واحررد  حنررو: زعمررت زيرردا   أي: كفلترره وضررمنته  

 . (248) (  ويف احلديث: )الديا مقًي  وال عّم غالم(72)يواف: 

 : (249)ومنه قول عمر با أبي لبّعة
 اققْلرررتم كسّفررري لرررِك ليه رررٌا بالّرضيررر

 
 واز عمِمري يررا ِهن رردم قسالسرت  قسررد  ويجيرر    

 
 

 معنى )ليأس ي(:  (4

يدل هها الفعل على معنى)ليأس ي( با م  وتركره  حنرو: زعرم زيرٌد  إذا لأ   ومنره:      

زعّم القوم هو فالن  أي: لئّسهم وهو بهها املعنى فعرل متعرٍد لواحرد ترالة بنفسره  وترالة       

 . (250)باحلرف
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 معنى )ايميا أو هي يل(:  (5

ل هها الفعل على معنى)ايرميا أو هير يل(  يقرال: زعمرت الشراة  مبعنرى: مسنرت        يد
 . (251)وه لت  وهو بهها املعنى فعل الزٌم يكتفي مبرفوعه

وههه املعاني املتنوعة للفعل زعم ميكا أن  ترجع إىل أصرلني خمرتلفني  األول: القرول    
 . (252)ما غري صّحة وال يقني  والثاني: التكّفل بالشيت

  .عّد سادسًا:

 ذكر الّنحاة  ها الفعل معنّني  وتطعا   ما اّكون عمله فّما بعده  واملعنّان هما:  

 معنى )حيسي ي(:  (1

ويدل هها الفعل على معنى )حيسي ي( ما احلساب  أي: العّد الهي يمرراد بره إحصراتم    
أي: حيسيرط تمه     حنرو: عرديد تم املسرالي    (253)املعدوِد  وهو بهها املعنى مما يتعّدى إىل مفعول واحد

 : (254)أح سمطمه  وخمّرج علّه قولم جرير
ًيرل ميج رِدكقم      تيعمّدوني عيْقرري الّنّ رِ  أسْف

 
 بيِنرري ضيررو طسرى لسررو ال الكسِمرريَّ املققسّنعيررا 

 
 

 على أن )أفًلي جمِدكم( بدٌل ما )عقري الّنِّ (. 

ّل فقرال:  ويف هها الطّت ختر ات أقخير  ااتوفاها أبرو حّران يف شررحه علرى التسره     
 )وقال بعض أصحابنا: وزاد فّها بعض النحويني عيّد  وجعل ما ذلك:  

ًيرل ميج رِدكقم      تيعمّدوني عيْقرري الّنّ رِ  أسْف
 

 بيِنرري ضيررو طسرى لسررو ال الكسِمرريَّ املققسّنعيررا 
 
 

وال حّجة يف ذلكل الحتمرال أن يكرون )أفًرل جمردكم( بردال  مرا )عقرر الّنّر (          
 راد به إحصات املعدود  كما يقال: فال يعّد لنفسه آبات  كراما .  وتعّدون ما العّد الهي ي

وقال أيًا :  وز أن جتعل تعّدون يف الطّت مبعنى: حتسيرطون  علرى طريرل التًرمنيل     
ألنه إذا حِس  عقر الّنّ  يف مآثره وجمده  فقد حس  ذلك جمدا   فًرّما عرّد  الريت للعردد     

 الشعر.   م مفعوال  ثانّا  على التًمني  وهو جائ  يفمعنى حِس  اليت للظّا  فّكون أفًل جمدك
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وقال أيًا : أفًل جمدكم نعت لعقر الّنّ   وعّد مبعنى حسي   كأنره قرال: حتسمرطون    
 . (255) عقر الّنّ  الهي هو أفًل جمدكم مّما تفخرون به(

 معنى ) سّا(:  (2

رب مفعرولني.  وهو بهها املعنى ما األفعال املتعدية النااخة الريت تنصر  املطتردأ واخلر    
وهها املعنى مّما فّه خالف بني النحراة فمرهه  أكثرر الطصررية إنكراله  ومرهه  الكروفّني        
وبعض الطصرية أنه ما أفعال هها الطاب  وهو اختّرال ابرا مالرك  وأبري احلسرني برا أبري        

 . (257)وقّل: هو مبعنى  ّا بالتًمني  أو ما حِس  الشيتي وعّده جمدا  واؤددا (  256)الربّع

ابا هشام فّما نقله عنه أبو حّّان: )قالت اجلماعة ال يصح أن يتعّدى )عيرّد( إىل   وقال
 : (259). وما أثطته جعل منه قول النعمان(258)اثنني ال لغة وال ااتعماال (

 فسال تيع دمِد املسرو لسى شيررملي كسكس يف الِغنيرى   
 

 ولسِكّنميررا املسررو ىل شيرررملي كسكس يف العمررد ممل   
 
 

 : (260)وقول اسيادّي
 لسرررا أسعمررردُّ اسْقتيرررالي عمرررد ما  ولسِكرررا  

 
 فسْقررردم ميرررا  قسرررد  لمزملئ تمرررهم اسع رررديامم   

 
  وهرها واضرح   (261)إن العني والدال أصل صحّح واحد ال خيلو ما العّد واسحصات 

 يف معنى )حس (  ثم إّن العّد قد يكون ذهنّا  فّتًّما معنى احلسطان والظّا.  

 الصنف الثالث: أفعال التحويل: 

 وما أشهر أفعال هها الطاب اليت يتًح فّها تنوع العمل لتنوع املعنى ما يأتي:  

 أواًل: صّير: 

فعل مشكك يدل على معان  وتطعا ملعانّه يكون عمله فّما بعرده  ومرا املعراني الريت     
 يدل علّها هها الفعل:  
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 معنى )التحويل(:  (1

  ومنره  (262)واخلررب مفعرولني  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ 
 : (263)قول لؤبة

 فسصمرررررررِّّرموا ِمث رررررررلي كسعيص رررررررٍف ميرررررررأكقول
 

 
 معنى )ان تيقسلي أو ليجيعي (:   (2

وهو بهها املعنى ممرا يتعردى إىل مفعرولني أحردهما هررف اجلرر  حنرو: صرّّرتك إىل         
 . (264)موضعك  أي: نقلتك إلّه

  .ثانيًا: اختذ

أبري علري الفالاري  أنره ممرا يتعردى إىل        يف هها الفعل خالف بني النحاة  فمرهه  
مفعولني  وإىل مفعول واحد هس  املعنى والسّاق  وذه  ابا برهان إىل أن اخته ال يتعردى  

 .  (265)إىل واحد  وأنه ال يعلمها إال تتعدى إىل اثنني  الثاني فّهما مبعنى األول

ل فّمرا بعرده    وعلى املهه  األول فالفعل مشكك يدل على معان  وتطعا  ملعنراه يعمر  
 وما املعاني اليت يدل علّها هها الفعل:  

 معنى )صّّر( أو) جيعيل( املصّّرة:   (1

  ومنره  (266)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  

ذَ اََّّاُِ إَِْااََانفَِْ  }وَامَّخَاا  وقولرره تعرراىل: ٢٣اجلاثّررة: }ََفَََََ ْا َ َِّااَِّ امَّخَاذَ إََََِّااُِ نَا َاالُ     قولرره تعرراىل: 

 . ١٢٥النسات: خََفَْ  

  إذ قرال يف االلتشراف:   ابرا أبري الربّرع   وعطالة جعل املصّّرة نقلها أبرو حّران عرا    

١املمتحنة:  (ٻ ٻ پ پ پ))ومبعنى جعل املصّّرة  
(267) . 
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 معنى )الكسس  (:  (2
فعولني ما مل يفرد    إذ نقل أّن اخته مّما يتعدى ملالسمني احلليبوهها املعنى اجلامع ذكره 

فاملعنى اجلامع هو املالبسة  ويمدّل على ههه املعراني اجلامعرة    ابا أبي الربّع  وعند (268)كسطا 
بألفا  متنوعة هس  املعنى املناا  للسّاق الهي ترد فّره  فترالة بالعمرل  وترالة براللطس       

پ پ پ ڀ ) وتالة بالكس   قال أبو حّان: )ويف الطسّ : اختره يتعردى إىل واحرد مبعران     

  واختررهت خامتررا   ١٧األنطّررات:  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)  و ٩١املؤمنررون:  (ڀ
 . (269)أي: لطست  واختهت ماال   أي: كسطت  و مع ذلك كله معنى املالبسة(

 . ٤١العنكطوت:  }كَ َ ََِ اَّرْيَنكَحُ تف امَّخَذَتْ ََْْت ن وما ذلك أيًا قوله تعاىل: 
ّدى الثنني... وقد يتعّدى ملفعول واحد إذا كران معنراه:   قال السمني احلليب: )اخته يتع

١١٦الطقرة: }وَقَنَّو اْ امَّخَذَ اََُِّّ وَََّدًا  عمل  وجعل  حنو: 
(270) . 

وتقالب معاني اجلعل والتصّري والكس  هو الهي اّوغ التعطري عنها بلفظ واحرد يف  
 السّاقات املختلفة.  

  .ثالثًا: َجَعَل

تطعا  ملعانّه يعمل فّما بعده  وما املعراني الريت يردّل علّهرا     فعل مشكك يأتي ملعان  و
 هها الفعل: 

 معنى )خيلسلي(:  (1
قال أبو حّان يف شرحه على السهّل: )ذكرر النرا  أّن مرا أقسرام جعرل أن تكرون       

ضَ وَهرَيَاََ  }اَّْتَ ْدُ َّفَِّف اََّّذفي خَََقَ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْمبعنى خلل  فتتعدى إىل مفعول واحد  كقوله تعاىل: 

١األنعام:  اَّظمَو َنتف وَاَّنُّا َِّ  
. وقد مًى النقل قريطا  عّد جعل يف اآلية مبعنى أوجد  وهمرا  (271)

 متقالبان.  
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. ومرا اآليرات   (272)وقال السمني: )ويكون  أي جعل  مبعنى اخللل  فّتعدى لواحد(

  َانء كواََّ اَايْء{ َِايف ََفَاََ  ُُِّّْفنُا ن       }وَهرَيََْنَان ِّفاََّ اَّْ   ها املعنى قولره تعراىل:    (273)األزهرياليت ذكرها 
 .  30األنطّات: 

   .22الطقرة: }اََّّذفي هَريَََ ََّكوُِ اثَِّْضَ ففََاان   قوله تعاىل:  وما اآليات امتملة  ها املعنى
قال السمني احلليّب: )وجعل فّها وجهان  أحدهما: أن تكرون مبعنرى صرّّر  فتتعردى     

 مفعوال  أول  و)فراشا ( مفعوال  ثانّا .  ملفعولني  فّكون )األلض( 
والثاني: أن تكون مبعنى )خلل( فتتعدى لواحرد  وهرو )األلضي(  ويكرون )فراشرا (     

 . (274)حاال (

 (:  ٧الكهف: }إِوَّن هرَيََْنَن َِّن عََََ اثَِّْضِ َِ نٌَ  ََََّّن  وقوله تعاىل: 
ن جعلته مبعنرى: صرّّرنا  وإن   قال مّكي القّسي: )قوله: )زينة   ا( مفعول ثان جلعلنا إ

جعلته مبعنى خلقنا  نصطت زينة على أنره مفعرول مرا أجلرهل ألن خلقنرا ال يتعردى إاّل إىل       
 .  (275)مفعول واحد(

  ومنره قولره تعراىل:    (276)ويدخل يف هها املعنى ما عرب عنره بعًرهم مبعنرى )أوجرد(    

 .  ١األنعام: ريَََ اَّظمَو َنتف وَاَّنُّ َِّ  }اَّْتَ ْدُ َّفَِّف اََّّذفي خَََقَ اَّسك َنوَاتف وَاثَِّْضَ وَهَ

 معنى )أْلقسى(:  (2
وما املعاني اليت يدل علّها معنى )ألقى(  وهو بهها املعنى مرا األفعرال املتعديرة إىل    

 . (277)مفعول واحد  كقو م: جعلت بعض متاعي على بعض

  ١٩الطقررة:  آَُاوفَِاِ    } َجْريََو نَ ََصْنَِريََُِْ ففيوجعل السمني احلليب ما ذلك قوله تعاىل: 
 . (278)فاجلعل عنده هنا: مبعنى اسلقات

  قرال أبرو   ٢٥األنعرام:  }وَهَريََْنَن عَََاَ قوَوا ََِِِْ ََكفنكاٌ      ومما اتمل هها املعنى قوله تعاىل: 
 . (279) حّان: )وجعل هنا اتمل أن تكون مبعنى )ألقى( فتتعلل )على( بها(



 د. هادي أمحد فرحان الشجرييأ. م. 

 295                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - العدد الثامن عشر

 معنى )أو جي ي(:  (3

 يدل علّها معنى )أوج (  وهو بهها املعنى ما األفعال املتعديرة إىل  وما املعاني اليت
 . (280)مفعول واحد  كقو م: جعلتم للعامل كها

 معنى )صّّر(:  (4

  ومنره  (281)وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتدأ واخلررب مفعرولني  
  وقرول تعراىل:   ٢٣الفرقران:  جَريََْنَانالُ نَحَانء ِّكن وا ًِّا     }وَقَدفِّْنَن إَََِّ َِّن عَ فَوا ا ِّفاَّْ عَ َاَ  فَ   قوله تعاىل: 

 . ٤القصص: }وَهَريَََ ََنََََْن افَْريًن   وقول تعاىل: ٧٧الصافات: }وَهَريََْنَن ُوِّن كتَُِ نُِْ اَّْحَنقف   
ل ألنهمرا  (أهلرها وشرّعا   )  يصيقال أبو الربكات األنطالي يف إعراب اآلية األخرية: )ني

  ا ات ٥القصص: }وَوَجْريََََُِْ ََِف كٌ   ألنه مبعنى )صّّر(  وكهلك: قوله تعاىل:  مفعوال )جعل(ل
 . (282)واملّم  وأئمة مفعوال )جعل(ل ألنه مبعنى )صّّر(

 : (283)ومنه قول النابغة
 وذمو الّتاجمل ِمرا  غسّسراني يين ظقررم جياِهردا     

 
 ِلّيج عيرررلي ِفّنيرررا جيرررّدنيا هرررو أا رررفسال 

 
 

 (: معنى )اع تيقسدي (5

يدّل هها الفعل على معنى اعتقد  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة الريت تنصر    
املطتدأ واخلرب مفعولني  قال ابا مالك: )وما أخوات حيجيا الظنّة جعرل االعتقاديرة  كقولره    

 .  (284)ي: اعتقدوهم(  أ١٩ال خرف: }وَهرَيََو ا اَّْ َََِفكٌََ اََّّذف ََّ نُِْ عفحَنهُ اََّكِْ ََِّ إِوَنث ن  تعاىل: 
 معنى ) ّا(:  (6

كقرو م: اجعرل   وترأتي مبعنرى الظرّا     )فقرال   املطالك ابا األثرري وقد ذكر هها املعنى 
 . (286)ونقله عنه ابا أبو حّان  (285)(األادي ثعلطا  واهجم علّه

وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتردأ واخلررب مفعرولني  كمرا هرو      
 هي محلت علّه.  احلال يف  ّا ال
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 معنى )ايّمى(:  (7

  فأحلقره  (288)  وتابعه علرى ذلرك بعرض النحراة    (287)ذكره ابا أبي الربّع يف الطسّ 
بطاب  ّا يف العمل  فنص  به املطتدأ واخلرب مفعولني  حنو: جعلت ولدي زيدا   وجعرل مرا   

  وقرد مًرى قريطرا     ١٩ال خررف:  َِّ إِوَنث ن  }وَهرَيََو ا اَّْ َََِفكٌََ اََّّذف ََّ نُِْ عفحَنهُ اََّكِْ َذلك قوله تعاىل: 
 لأي ابا مالك يف عّد )جعل( يف ههه اآلية مبعنى )اعتقد(.  

 معنى )الّشروع(:  (8

ويدّل هها الفعل على معنى الشروع  الهي هو ج ت مرا أفعرال املقالبرة  وهرو بهرها      
اخلررب  إاّل أن   املعنى األفعال النااخة اليت تعمل عمل كان وأخواتها  فكفع املطتردأ وتنصر   

 . (289)اخلرب يف هها الطاب مجلة فعلّة
 :  (290)وما ذلك قول الشاعر

 وقسررد  جيعيْلررتم إذا مررا ققم ررتم يمث ِقلقِنرري 
 

 ثيرررو ِبي فرررأن هيضم نيه رررضي الّشرررالملِب   
 الّثِململ

 
وال خيفى التقالب املعنوي بني كل ههه املعاني مما اهل التعطري عنهرا بلفرظ واحرد يف    

 لفة.  السّاقات املخت

 رابعًا: َخَلَق: 

فعل مشكك يدل ذكر له النحاة معنّني  وتطعا   ما اختلف علمه  فتالة يتعدى الثنني  
 وتالة يتعدى لواحد:  

 معنى )صّّر( أو )جيعيل( املصّّرة:  (1

  وابرا  (291)ذه  مجاعة ما مفسري القرآن الكريم ومعربّره  مرنهم: مكري القّسري    
إىل أن خلل تتعدى إىل مفعولنيل إذا كان مبعنى صّّر   (293)  وأبو الربكات األنطالي(292)عطّة

أو جعل املصّّرة  وهو بهها املعنى ما األفعال النااخة اليت تنص  املطتردأ واخلررب مفعرولني     
ٌَ عفظَنًِّان   }ثوِك خَََقْنَن اَّنُّطْفٌََ عَََقٌَ  فَخَََقْنَان اَّْريَََقَاٌَ ُِّضْاغٌَ  فَخَََقْنَان اَّْ ُضْاغَ     وجعلوا ما ذلك قوله تعاىل: 

 .  ١٤املؤمنون: 
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وقد أنكر أبو حّان هها املهه  فقال: )وقال بعرض النرا : يصرح أن يكرون خلرل      

مرا قولره تعراىل:    }ضَاريفْف ن   مبعنى جعل  فّكسطها ذلك قوة التعدي إىل اثنني  فّكون قوله 

إىل أن خلرل يتعردى    مفعوال  ثانّا   وال أعلم حنويا  ذه  ٢٨النسات: }وَخَُفقَ اإلِوسَننُ ضَريفْف ن  
 . (294)(إىل اثنني فّكون ما هها الطاب

 معنى )اخكع أو أحدث(:  (2

املعرربني   ر بعرضم   وعّط(295)إذ اخللل يف كالم العرب ابتداع الشيت على مثال مل يسطل
عا ذلك باالخكاع واسحداث  وهرو بهرها املعنرى فعرل متعرد ملفعرول واحرد  قرال مكري          

 }ثواِك خَََقْنَان اَّنُّطْفَاٌَ عَََقَاٌ      ّّر تعردت إىل مفعرولني  حنرو:    القّسي: )وخلل إذا كانت مبعنى صر 

}خَََاقَ اَََّّاُِ     وإن كانت مبعنى اخكع وأحدث تعدت إىل مفعرول واحرد  حنرو:    14املؤمنون: 

٤٤العنكطوت:  اَّسك َنوَاتف 
(296) . 
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 اخلامتة
أن نروج    بعد ههه اجلولة املتنوعة يف كت  اسعراب والنحو  ومعراجم اللغرة  ميكرا   

 أهم النتائج اليت أافر عنها هها الطحث  وهي:  

تنوعت أاطاب تعدد املعاني يف الفعل الواحد  وقد كشرف الطحرث بعًرها  فمنهرا مرا       -1
يرجع إىل االشكاك  ومنها ما يرجع إىل التًمني  ومنها ما يرجع إىل ااتخدام الفعل يف 

يرجع إىل التواع يف املعنى  ومنهرا   لوازم معناه  ومنها ما يرجع إىل االاتعالة  ومنها ما
 ما يرجع إىل اختالف املتعلل.  

إّن فقدان داللة كان على احلدث وخلوصها لل ما اّهل فّها التنّوع ال ميّن  كما ارّهل   -2
 . القول ب يادتها يف مواضع  وإضمالها يف مواضع أخرى

التنروع  إّن داللة بعض أخوات كان على ال ما املخصوا وخلوها ما احلردث ارّهل    -3
 .  ال ميّن فّها  فجاز ااتعما ا يف أزمنة أواع مما تدّل علّه ألفا ها

إّن تقالب املعاني يف كثري ما األحّان اّهل التعطري عنها بلفظ واحد جرامع يردّل علرى     -4
 معنى مشكك بّنها.  

إّن اختالف عمل الفعل الواحد يف اّاقات متنوعة هو الهي أجلأ النحاة إىل الطحث عا  -5
 منااطة لتلك األفعال يتناا  كّل معنى مع عمله اخلاّا يف اّاقه.  معاٍن 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 . 99الططلّواي  التنطّه على األاطاب اليت أوجطت االختالف بني املسلمني: ينظر: ( 1)

 . 3/ 1السرقسطي  األفعال )التقديم(:  (2)
 . 5/ 1السرقسطي  األفعال: ( 3)
 . 192النجال  من لة املعنى يف نظرية النحو العربي:  فاطمةينظر: ( 4)
(  ذو القعردة   30( وقد كتطت يف ذلك هثا  مستقال  نشر يف جملة كلّرة الدلاارات اسارالمّة والعربّرة بردبي  العردد)      5)

 م. 2005هر=ديسمرب1426
 . 105/ 5: ة( ينظر: ابا فال     مقايّس اللغ6)

 . 283/ 3: اخلوالزمي  التخمري شرح املفصل يف صنعة اسعراب  89/ 7ابا يعّش  شرح املفصل: ينظر: ( 7)
 . 89/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 8)
األزهرري  التصرريح مبًرمون      وينظرر:  371/ 1الصطان  حاشّة على شرح األمشروني علرى ألفّرة ابرا مالرك:       (9)

 . 249/ 1: التوضّح
 . 400/ 1جلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: ا (10)

والسّوطي  همرع ا وامرع يف شررح مجرع       144/ 4: أبو حّان  والتهيّل والتكمّل يف شرح كتاب التسهّلينظر: ( 11)
 . 372/ 1  واألمشوني  شرح ألفّة ابا مالك: 369/ 1: اجلوامع

 . 341/ 1ابا مالك  شرح التسهّل:  (12)
 . 144/ 4والتكمّل يف شرح التسهّل:  أبو حّان  التهيّل (13)

  320/ 1  ج: 3( حتتمل كران أن تكرون مبعنرى صرال  ينظرر: عًرّمة  دلاارات ألارلوب القررآن الكرريم  ق:           14)
 . 411والنقّ   الفعل الناقص: 

 . 216/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 15)
 . 333/ 1  ج: 3الوب القرآن الكريم  ق  وعًّمة  دلااات أل180/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 16)
 . 363/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 17)
 . 338/ 4( ينظر: أبو حّان  الطحر امّ : 18)

 . 329/ 1  ج: 3( ينظر: دلااات ألالوب القرآن الكريم: ق19)
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 . 218/ 1( السامرائي  معاني النحو  ج: 20)

 . 227/ 1السامرائي  معاني النحو:   و382/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 21)
 . 128( ينظر: العطا  با مردا   الديوان  22)

 . 211/ 1( مهه  بعض النحاة أن ال ائدة قسم قائم برأاه. ينظر: الفوزان  دلّل السالك إىل ألفّة ابا مالك: 23)
أحسرا زيردا واألكثرر علرى أن      ( مما يؤيد ذلك قول السّوطي يف ا مع: )أما كان ال ائدة فّجوز الفصل حنو ما كران 24)

 . 41 /3املاضي املنقطع أتي بكان أو املستقطل أتي بّكون(فعل التعج  يدل على املاضي املتصل باحلال  فإذا أليد 
 . 46/ 1( اّطويه  الكتاب: 25)
ل يف أبرو حّران  الترهيّل والتكمّر    و  183وا روي  األزهّرة يف علرم احلرروف:      96/ 4: املربد  املقتً ينظر: ( 26)

 . 138/ 4شرح التسهّل: 
  96/ 4  واملررربد  املقتًرر : 354/ 2  والسررريايف  شرررح كترراب اررّطويه:  47/ 1اررّطويه  الكترراب: ينظررر: ( 27)

 . 401/ 1واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 
  368/ 1 والسّوطي  همع ا وامرع:   97/ 7شرح ابا يعّش:   و183ا روي  األزهّّة يف علم احلروف: ينظر: ( 28)

 . 372/ 1وشرح األمشوني: 
الردانّي   أي برفع: حسنة  على أن تكون )كان( تامة  وهي قراتة احلرمّّني: نرافع وابرا كرثري مرا السرطعة. ينظرر:       ( 29)

 . 263: التّسري يف القراتات السطع
صرل يف شرواهد اللغرة    الطّت ملقّا  العائهي  وهو ما شواهد اّطويه. ينظر: يعقوب  د. إمّل برديع  املعجرم املف  ( 30)

 . 273/ 1العربّة: 

الطّت للربّع با ضطع الف الي  ويف بعض املصادل: يمه رملممه الشتاتم. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شرواهد اللغرة   ( 31)
 . 25/ 1العربّة: 

 .  124/ 2الطّان يف غري  إعراب القرآن: :   وينظر134: األنطالي  أارال العربّةأبو الربكات  (32)
 . 249/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 33)

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 34)
 . 130/ 4  وينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 341/ 1ابا مالك  شرح التسهّل:  (35)
 . 1153/ 3ائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل:   وينظر: الدالئي  نت342/ 1ابا مالك  شرح التسهّل: ( 36)

 . 372/ 1  وينظر: شرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع: ( 37)
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/ 3  والدالئي  نتائج التحصّل يف شرح التسهّل: 139/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 38)
1153 . 

طاني. ويف لواية اللسان )كون(: ... علرى وهرم... . عجلروا. ينظرر: يعقروب       الطّت لعطد اهلل با عطد األعلى الشّ( 39)
 . 205/ 6املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: 

 . 377/ 10: األزهري  تههي  اللغةينظر: ( 40)
 ينظر: ابا منظول  لسان العرب: )كون(.  ( 41)
 . 377/ 10األزهري  تههي  اللغة: ينظر: ( 42)

  139/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ك  شرررح التسررهّل: ابررا مالررينظررر: ( 43)
 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع: و

 . 372/ 1شرح األمشوني: ( 44)
  139/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 45)

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1وطي  همع ا وامع: والسّ
 . 148/ 5( ابا فال   مقايّس اللغة: 46)

 . 237/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 47)

 . 238/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 103/ 7( ينظر: ابا يعّش  شرح املفصل  ج: 48)
  130/ 4ن  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:   وأبررو حّررا341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 49)

 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1التوضّح: واألزهري  التصريح مبًمون 
  وابا مالك  شررح التسرهّل:   401/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 50)

  واألزهري  التصريح مبًمون التوضرّح:  130/ 4ان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وأبو ح341ّ/ 1
1 /249 . 

 . 77الطّت للّشماخ با ضرال  ينظر: الديوان:  (51)

 . 139/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 52)
 . 139/ 8اللغة العربّة:  الطّت حلمّد با ثول  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد( 53)
 .  139/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 104/ 7: شرح ابا يعّش: ينظر( 54)

 . 253/ 23( اسمام أمحد  املسند: 55)
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 . 128/ 1( التربي ي  شرح ديوان أبي متام: 56)

  130/ 4يف شرررح التسررهّل:    وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 57)
 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 .  314/ 2: عطد الوااع با أاامة  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: هو( 58)

 . 104/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 59)
 . 7/ 4(  ج: 9214حديث لقم )كن  العمال  ولي  ( الربهان ف60)
 . 336/ 1: ( ابا الرومي  الديوان61)
  وابا مالك  شررح التسرهّل:   401/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 62)

مبًمون التوضرّح:     واألزهري  التصريح130/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 341/ 1
 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1السّوطي  همع ا وامع:   و249/ 1

 . 125الطّت لهي الرمة  ينظر: الديوان: ( 63)
 . 140/ 4ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 64)
 . 236/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 105/ 7( ابا يعّش  شرح املفصل: 65)
 . 282: فرا  احلمداني  الديوان وأب( 66)
 . 319/ 4( األعظمي  املنة الكربى: 67)
 . 38( الطّت جلهمية األبرش  كما يف ططقات فحول الشعرات: 68)
 . 236/ 1( السامرائي  معاني النحو: 69)
  140/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 70)

 . 249 /1  واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 1154/ 3شرح كتاب التسهّل: ووالدالئي  نتائج التحصّل يف 
 . 235/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 1156/ 3( ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 71)
 األلدني.   يف جملة جممع اللغة العربّة باب األفعال النااخة  وهو هث قّد النشر( الشجريي  املعنى اللغوي وأثره يف اتساع 72)
  130/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 341/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 73)

 . 372 /1  وشرح األمشوني: 1/368والسّوطي  همع ا وامع:   249/ 1التوضّح: واألزهري  التصريح مبًمون 
 . 141/ 4التكمّل يف شرح التسهّل: ينظر: أبو حّان  التهيّل و( 74)
 . 330: امرئ القّس  الديوان (75)
 . 103/ 7شرح ابا يعّش: ( 76)
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/ 1  واألزهرري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:     141/ 4أبو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:      ينظر: ( 77)
 .  372/ 1  وشرح األمشوني: 368/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   249

 . 1153/ 3  وينظر: الدالئي  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل: 342/ 1مالك  شرح التسهّل:  ابا( 78)
 . 243/ 1  والسامرائي  معاني النحو: 356/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 79)

وابرا    401/ 1  وينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 327/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 80)
  والسرّوطي  همرع   122/ 4  وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 334/ 1مالك  شرح التسهّل: 

 . 356/ 1ا وامع: 
  وأبرو حّران    1/334  وينظرر: ابرا مالرك  شررح التسرهّل:      327/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 81)

 . 356/ 1وطي  همع ا وامع:   والس123ّ/ 4التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: 
/ 1  وشررح األمشروني:   369-368/ 1السرّوطي  همرع ا وامرع:    . وينظرر:  250-249/ 1شرح التصرريح علرى التوضرّح:     (82)

372  . 
 . 273الفالاّي  احللطّات:  (83)
 .  )برح(: ( ينظر: الفريوزآبادي  القامو  امّ 84)

 . 106/ 7( ينظر: ابا يعّش  شرح املفصل: 85)

 . 257ابا اخلّا  الدمشقي  الديوان: ( 86)

  143/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 342/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 87)
 . 249/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 372/ 1  وشرح األمشوني: 369/ 1ينظر: السّوطي  همع ا وامع: ( 88)
 . 334/ 1  وابا مالك  شرح التسهّل: 330/ 14دل معنى  ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( وقد اهف لفظا ويق89)

 . 334/ 1( ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: 90)
 . 70( أبو حّان  النكت احلسان: 91)

 . 250/ 1( األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 92)
 . 368/ 1( ينظر: السّوطي  همع ا وامع: 93)

 . 7اني احلروف: ( ال جاجي  مع94)
 . 1159/ 3  وينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 77( النابغة الهبّاني  الديوان: 95)
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  143/ 4  وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل: 343/ 1ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ( 96)
 . 373 /1وشرح األمشوني:   1/369السّوطي  همع ا وامع:   و250/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 525/ 2( األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 97)
 . 246/ 1( ينظر: السامرائي  معاني النحو: 98)

 . 505/ 1( املعري  أبو العالت  الديوان: 99)
 . 401/ 1  وينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 46/ 1اّطويه  الكتاب: ( 100)

 . 96/ 1يف الصحّح:  أخرجه الطخالي( 101)
  142/ 4  وينظرر: أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:        343/ 1ابا مالك  شررح التسرهّل:   ( 102)

/ 1  واألزهري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:    1153/ 3الدالئي  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسهّل: 
 . 372 /1  وشرح األمشوني: 369/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   249

 . 62/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 103)

 . 597/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 170/ 1: ابا السراج  األصول يف النحوينظر: ( 104)
 . 62/ 7ينظر: شرح ابا يعّش: ( 105)
 . 170/ 1ينظر: ابا السراج  األصول: ( 106)
 . 2089/ 3أبو حّان  التشاف الًرب ما لسان العرب: ( 107)
فعرال    عشرريا ما تركته ما األفعال يفوق ما اخكته بأضعاف مًاعفة  وكثرتها توج  االختّال منها  فراخكت   (108)

ما جهة  وتنوع أاطاب تعدد معنى الفعل ما جهرة ثانّرة     يتطني فّها بوضوح فرق املعنى بني ما ل م وما تعدى
 ولتطتها على الكتّ  األلفطائي.  

 . 197(: 1214()حديث18صالة  باب الطكات يف الصالة )أخرجه النسائي يف كتاب ال( 109)
 86/ 1  والسرقسطي  األفعال: 280/ 13ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 110)
 . 13/ 1( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 111)
 . 86/ 1  والسرقسطي  األفعال: 562/ 15ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 112)
 . 71/ 4  والسرقسطي  األفعال: 315/ 12ة: ينظر: األزهري  تههي  اللغ( 113)
 . 181/ 1( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 114)
 . 399/ 1  والسرقسطي  األفعال: 78/ 5ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 115)
 . 130/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 116)
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 . 132/ 2(ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 117)

   وما لوايات الطّت: جتاوزت أهواال... لو يشرون مقتلي  ومعنى يشرون: يظهرون.  200ينظر: ديوانه: ( 118)
ال بّردي  تراج العررو  مرا       و401/ 1  والسرقسرطي  األفعرال:   239/ 4ينظر: األزهري  تهرهي  اللغرة:   ( 119)

 . 512/ 17: جواهر القامو 
 . 40/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (120)
 . 386/ 1  والسرقسطي  األفعال: 357/ 4هي  اللغة: ينظر: األزهري  ته( 121)

 . 55/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 122)
 . 163/ 9(: 8748أثر عا عطد اهلل با مسعود  أخرجه الطرباني يف املعجم الكطري )حديث ( 123)

 . 379/ 1  والسرقسطي  األفعال: 411/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 124)

 . . 8/ 2فال   مقايّس اللغة:  ينظر: ابا (125)

 . 378/ 1  والسرقسطي  األفعال: 415/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 126)
 . 13/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (127)

 . 500/ 1  والسرقسطي  األفعال: 483/ 7ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 128)

 . 182/ 2ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (129)

 . 331/ 2  والسرقسطي  األفعال: 291/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة:  (130)
 . 175/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (131)

 . 208/ 2  والسرقسطي  األفعال: 462/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 132)
 . 356/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (133)

 . 144/ 3 غري  احلديث واألثر: أخرجه ابا األثري يف النهاية يف( 134)
 . 390 /29  وال بّدي  تاج العرو : 169/ 1السراج  األصول:   وابا 17/ 14ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 135)
 . 433/ 3ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (136)

 . 248/ 1  والسرقسطي  األفعال: 108/ 3ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 137)
 . 249/ 4ا فال   مقايّس اللغة: ينظر: اب (138)
 . 13/ 2  والسرقسطي  األفعال: 55/ 8ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 139)

 . 394/ 4(ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 140)
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 . 16/ 4  والسرقسطي  األفعال: 48/ 11ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 141)

 . 475/ 4ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (142)
 . 45/ 4  والسرقسطي  األفعال: 192/ 12نظر: األزهري  تههي  اللغة: ي( 143)

 . 192/ 12األزهري  تههي  اللغة: ( 144)
 . 505/ 4ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (145)

 . 108/ 2  والسرقسطي  األفعال: 3/ 9ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 146)
 . 105/ 5ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (147)

 . 25ينظر: ديوانه:  (148)

 . 148/ 2  والسرقسطي  األفعال: 274/ 10ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 149)
 . 142/ 5ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (150)
 . 155/ 1  والسرقسطي  األفعال: 170/ 6ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 151)

 . 47/ 6ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (152)

 . 160/ 1  والسرقسطي  األفعال: 164/ 6زهري  تههي  اللغة: ينظر: األ( 153)

 . 184صدل بّت  وعج ه: فألغم اهلل األنوف الرمّغما. ينظر: ديوانه: ( 154)
 . 65/ 6ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة:  (155)

 . 380/ 2( ال خمشري  أاا  الطالغة: 156)

 . 93لنجال  من لة املعنى:   وينظر: ا186( الكّشي  اسلشاد إىل علم اسعراب: : 157)

 ( إمنا أشرت إىل األفعال الالزمة يف هها املطحث ااتكماال  ألثر املعنى يف العمل.  158)
  320/ 2  واألنطالي  الطّان يف غرير  إعرراب القررآن:    597/ 1( ينظر: اجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 159)

  والسرّوطي   28/ 6والتكمّل يف شرح التسرهّل:    التهيّل   وأبو حّان251/ 1واللطاب يف علل الطنات واسعراب: 
 . 7 /2  ومعاني النحو: 479/ 1همع ا وامع: 

 . 40/ 1اّطويه  الكتاب: ( 160)
 . 82/ 2ينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: ( 161)

 . 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 162)
 . 479/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 27/ 6: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ينظر (163)



 د. هادي أمحد فرحان الشجرييأ. م. 

 307                                   م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - العدد الثامن عشر

 . 207( الديوان: 164)
 . 415/ 2( ابا فال   مقايّس اللغة: 165)
 . 32/ 2  وشرح األمشوني: 480/ 1  وينظر: السّوطي  همع ا وامع: 79/ 2( ابا مالك  شرح التسهّل: 166)
  وشرررح 480/ 1  والسررّوطي  همررع ا وامررع: 359/ 1صررريح مبًررمون التوضررّح: ينظررر: األزهررري  الت( 167)

 . 32/ 2األمشوني: 
 . 315/ 2   وينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة:79/ 2الطّت بال نسطة يف ابا مالك  شرح التسهّل: ( 168)
  30/ 6ل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:    أبرو حّران  الترهيّ     وينظرر:  2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 169)

 . 475/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
 . 272/ 2:   مقايّس اللغة( ابا فال 170)
/ 1  واجلرجراني  املقتصرد يف شررح اسيًراح:     96/ 4  واملرربد  املقتًر :   368/ 2ينظر: اّطويه  الكتاب: ( 171)

/ 3اخلوالزمي  التخمري يف شررح املفصرل:   و  37/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   493
 . 482/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 276

 . 81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 172)
 . 27/ 2  وينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 408/ 1القّسي  مشكل إعراب القرآن:  (173)
  482/ 1  والسرّوطي  همرع ا وامرع:    55/ 3ملكنرون:  ينظر: السمني احلليب  الدل املصون يف علوم الكتراب ا ( 174)

 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 2102/ 3أبو حّان  التشاف الًرب:   وينظر: 38/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (175)
تهيّل والتكمّل يف شرح التسرهّل:    وأبو حّان  ال96/ 4  واملربد  املقتً : 368/ 2ينظر: اّطويه  الكتاب: ( 176)

 . 276/ 3  واخلوالزمي  التخمري يف شرح املفصل: 37/ 6
 . 2102/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 177)
 . 215/ 2الطّت خلداش با زهري  ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 178)
 . 603/ 23( الطربي  جامع الطّان: 179)
 . 129با أمحر الطاهلّي  شعره: قائلها عمرو ( 180)
 . 2105/ 3  وينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: 83/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 181)
 . 472/ 2( ابا فال   مقايّس اللغة: 182)
 . 482/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 37/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 183)
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  وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح      97-96/ 4  واملرربد  املقتًر :   40/ 1اب: اّطويه  الكتر ينظر: ( 184)
  480/ 1  والسرّوطي  همرع ا وامرع:    276/ 3  واخلوالزمي  التخمري يف شرح املفصل: 29/ 6التسهّل: 

 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 115/ 2ينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: ( 185)
 . 2100/ 3أبو حّان  التشاف الًرب:   و97-96/ 4املربد  املقتً : ينظر: ( 186)
 . 233/ 1شرح ديوان احلمااة: الطّت لّ يد با احلكم الكالبي  ( 187)
 . 29/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 188)

  480/ 1  والسررّوطي  همررع ا وامررع:  29/ 6 ينظررر: أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:  ( 189)
 . 364/ 1واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 

 . 480/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 29/ 6ينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ( 190)
  والسرّوطي   6/29  وأبو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:      97-96/ 4ينظر: املربد  املقتً : ( 191)

 . 480/ 1همع ا وامع: 
 ( ابا فال   مقايّس اللغة:  192)

  واألزهرري  التصرريح مبًرمون    80/ 2وابا مالرك  شررح التسرهّل:      156ينظر: األنطالي  أارال العربّة: ( 193)
 . 29/ 2وشرح األمشوني:   365-364/ 1التوضّح: 

 . 186/ 2  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: الطّت بال نسطة يف املصادل النحوية  ينظر: يعقوب( 194)
واألزهرري  التصرريح مبًرمون      80/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    و  156ينظر: األنطالي  أارال العربّة: ( 195)

 . 29/ 2وشرح األمشوني:   365-364/ 1التوضّح: 
 . 47: الديوانالطّت لدليد با الصّمة  ينظر: ( 196)

واألنطالي  أارال العربّرة:    597/ 1  واجلرجاني  املقتصد يف شرح اسيًاح: 189/ 3قتً : املربد  املينظر: ( 197)
األزهرري   و  276/ 3التخمري يف شرح املفصرل:  واخلوالزمي    2101/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: و  156

   .29/ 2  وشرح األمشوني: 365-364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
اخلطّر   معجرم القرراتات    صحابة  وهي قراتة: ابا كثري  وأبري عمررو  والكسرائي. ينظرر:     قرأ بها مجع ما ال( 198)

 . 330/ 10: القرآنّة
 . 93ومن لة املعنى:   251/ 1  وينظر: اللطاب يف علل الطنات واسعراب: 126/ 1اّطويه  الكتاب: ( 199)
 . 462/ 4( ابا فال   مقايّس اللغة: 200)
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 . 110( اجلرجاني  التعريفات: 201)
( يقول الدكتول السامرائي بعد ذكره ملعنّي  ا  الشرك والرّقني: )يظهرر ممرا مرر أن األصرل يف الظرا أن يكرون         202)

شكا...  والهي يطدو لي أن إبقاتها على معناها ما أمكا أوىل  وما ذكر ما معاني الّقني ميكا تأويلره( معراني   
 . 22/ 2النحو: 

وأبرو حّران  الترهيّل      2099/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 203)
 . 476/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   21/ 6والتكمّل يف شرح التسهّل: 

 . 513 /1لتمّم با مقطل  وألبي شطل األعرابي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: الطّت نس  ( 204)
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2هّل: ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسرر ( 205)

 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 476/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
 . 364/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 206)
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 207)

 . 31/ 2   وشرح األمشوني:1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1: التوضّحألزهري  التصريح مبًمون وا
  21/ 6وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 208)

 . 31/ 2 وشرح األمشوني:  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1مبًمون التوضّح: واألزهري  التصريح 
 . 364/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ينظر: ( 209)
 . 24ينظر: ديوانه: ( 210)
 . 132/ 5ينظر: األزهري  تههي  اللغة: ( 211)
  واألزهرري   21/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شررح التسرهّل:     77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: ( 212)

 .  476/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1لتوضّح: التصريح مبًمون ا
  واألزهرري   6/21وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         77/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 213)

 .  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 133/ 5األزهري  تههي  اللغة: ( 214)
  واألزهرري   6/21وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         77/ 2ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 215)

 .  1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1التصريح مبًمون التوضّح: 
 . 133/ 5األزهري  تههي  اللغة: ( 216)
  21/ 6يف شرررح التسررهّل: وأبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل   77/ 2ينظررر: ابررا مالررك  شرررح التسررهّل:  ( 217)

 . 31 /2  وشرح األمشوني: 1/476والسّوطي  همع ا وامع:   364/ 1مبًمون التوضّح: واألزهري  التصريح 
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 . 142/ 2( ابا فال : مقايّس اللغة: 218)

وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     80/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 219)
 .  482-481/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 30/ 2وشرح األمشوني:   35/ 6يف شرح التسهّل:  والتكمّل

 .  169/ 3الطّت ل فر با احلالث الكالبّي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 220)

  35/ 6لتسرهّل:  وأبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح ا       2101/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًررب:  ( 221)
 . 482-481/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   30/ 2وشرح األمشوني: 

 . 246ينظر: لطّد  الديوان: ( 222)

 . 45ينظر: ديوانه: ( 223)
 . 246/ 3وهي قراتة ابا كثري  ونافع  وابا عامر  وعاصم. ينظر: الفالاّي: احلجة للقرات السطعة: ( 224)

 . 246/ 3ومح ة. ينظر: الفالاي  احلجة للقرات السطعة: وهي قراتة أبي عمرو  والكسائي  ( 225)

 . 77/ 8  وشرح ابا يعّش: 271/ 1ينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 226)

 . 56/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 227)
وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     81/ 2ابا مالك  شرح التسرهّل:  ينظر: ( 228)

وشرح األمشروني:    365/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح:   و36/ 6التكمّل يف شرح التسهّل: و
 . 482-481/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   30/ 2

وأبرو حّران  الترهيّل      2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     80/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسرهّل:  ( 229)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1والسّوطي  همع ا وامع:   36/ 6والتكمّل يف شرح التسهّل: 

 . 370/ 2الطّت بال نسطة يف املصادل النحوية. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 230)

   .. ولواية الديوان: إذا القوم...24ينظر: ديوانه: ( 231)

 . 370الطّت للنمر با تول   ينظر: ديوانه: ( 232)
/ 6وأبو حّان  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:       2102-2101/ 3نظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ي( 233)

 . 28/ 2وشرح األمشوني:   37
 . 179/ 8الطّت لّعلى با األحول األزدّي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 234)

والسّوطي  همع ا وامع:   2101/ 3حّان  التشاف الًرب:    وأبو81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 235)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1

 . 365/ 1األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 236)
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األزهرري  التصرريح     و2101/ 3  وأبرو حّران  التشراف الًررب:     81/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 237)
 . 28/ 2وشرح األمشوني:   482/ 1همع ا وامع:   والسّوطي  365/ 1مبًمون التوضّح: 

 . 235/ 2( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 238)
 . 365/ 1ينظر: األزهري  التصريح مبًمون التوضّح: ( 239)
 . 120ينظر: شعر أبي زبّد الطائّي: ( 240)
 ينظر: لسان العرب )زعم(  وال بّدي  تاج العرو  )زعم(.  ( 241)
  وشررح  360/ 1األزهرري  التصرريح مبًرمون التوضرّح:       و2098/ 3تشاف الًرب: أبو حّان  الينظر: ( 242)

 . 31/ 2األمشوني: 
 .  138/ 1الطّت ألبي أمّّة أو  احلنفي. ينظر: يعقوب  املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربّة: ( 243)
 . 386ينظر: ديوانه: ( 244)
 .  36/ 1م: 1945عة دال الكت  املصرية  الطّت ألبي ذؤي  ا هلي. ينظر: ديوان ا هلّني: مطط( 245)
 . 76/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 246)
األزهرري  التصرريح مبًرمون      وابرا منظرول  اللسران )زعرم(  و    76/ 2ابرا مالرك  شررح التسرهّل:     ينظر: ( 247)

 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 365/ 1التوضّح: 
 . 67/ 4(: 2405أخرجه ابا ماجة يف كتاب الصدقات )لقم احلديث( 248)
 : فاقطلي يا هند...   والرواية األوىل يف اللسان وتاج العرو .  15يف الديوان: ( 249)
  وشرررح 1/365األزهررري  التصررريح مبًررمون التوضررّح:   و76/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 250)

 . 31/ 2األمشوني: 
  وشرررح 1/365التوضررّح: األزهررري  التصررريح مبًررمون   و76/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 251)

. أولد الشِّ خالد األزهري  ا معنى اابعا  وهو )طِمرع(  والرهي مبعنرى طِمرع إمنرا هرو       32/ 2األمشوني: 
 )زيِعمي( بكسر العني  هكها ضط  يف التههي  واللسان والتاج يف مادة )زعم(.  

 . 10/ 3( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 252)
 . 364 /1  واألزهري  التصريح مبًمون التوضّح: 21/ 6شرح التسهّل: والتكمّل يف  ينظر: أبو حّان  التهيّل( 253)
 . 907ينظر: ديوانه: ( 254)

 . 23-22/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (255)
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أبرو حّران  التشراف      و434/ 1  والطسّ  يف شرح مجرل ال جراجي:   77/ 2ينظر: ابا مالك  شرح التسهّل: ( 256)
  واألزهررري  التصررريح 21/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:   و2099/ 3ب: الًررر

 . 475/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 31/ 2وشرح األمشوني:   364/ 1مبًمون التوضّح: 
 . 31/ 2  وشرح األمشوني: 2099/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ( 257)
 . 31/ 2  وينظر: شرح األمشوني: 2099/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 258)
 . 29النعمان با بشري  ينظر: ديوانه: ( 259)
 . 338أبو دؤاد اسيادي  الديوان: ( 260)

 . 29/ 4( ينظر: ابا فال   مقايّس اللغة: 261)
  38/ 6أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و2103/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًررب:  ( 262)

 . 483/ 1  والسّوطي  همع ا وامع: 367/ 1صريح: وشرح الت
 . 181ملحل ديوانه: ينظر: ( 263)

   38/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: ينظر: ( 264)

 . 44/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   و2104/ 3ينظر: أبو حّان  التشاف الًرب: ( 265)

 . 44/ 6وأبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   2104/ 3ف الًرب: ينظر: أبو حّان  التشا( 266)
 . 2104/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 267)

 . 354/ 1ينظر: السمني  الدل املصون: ( 268)

 . 44/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وينظر: 2104/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 269)

 . 354/ 1مني  الدل املصون: ينظر: الس( 270)
 . 94/ 2  وينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: 53/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:  (271)
 . 172/ 1الدل املصون: السمني  ( 272)
 . 374/ 1ينظر: األزهري  تههي  اللغة )جعل(:  (273)

 . 253/ 1وينظر:   192/ 1ينظر: الدل املصون: ( 274)
 . 100/ 2  وينظر: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن: 469/ 1لقّسي  مشكل إعراب القرآن: ا( 275)

  والسرّوطي   6/25أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   و78/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ينظر: ( 276)
 . 471: والناغوي  حروف اجلر وأثرها يف الدالالت  479/ 1همع ا وامع: 
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  25/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    و78/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 277)
وال ترتّر (   ... . يف منت التسهّل البا مالك  ولد)وجعل اليت ال لتصرّري 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 

 ويف شرحه فّسر الكتّ  مبعنى اسلقات ومثل له مبا نقلناه يف املنت.  
 . 172/ 1ينظر: السمني  الدل املصون:  (278)
 . 576/ 4  وينظر: السمني  الدل املصون: 101/ 4أبو حّان  الطحر امّ : ( 279)
  25/ 6أبررو حّرران  التررهيّل والتكمّررل يف شرررح التسررهّل:    و78/ 2ابررا مالررك  شرررح التسررهّل: ينظررر: ( 280)

 . 479/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 
  وأبرو حّران  التشراف    78/ 2ابرا مالرك  شررح التسرهّل:       و94/ 2إعراب القرآن: ينظر: القّسي  مشكل ( 281)

  172/ 1  والردل املصرون:   6/25أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و2103/ 3الًررب:  
   .471  وحروف اجلر: 483/ 1والسّوطي  همع ا وامع: 

 . 94 /2  والقّسي  مشكل إعراب القرآن: 536/ 2  وينظر: 229/ 2القرآن: األنطالي  الطّان يف غري  إعراب ( 282)
 . 124ينظر: ديوان النابغة اجلعدي: ( 283)
 . 25/ 6أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل:   وينظر: 78/ 2ابا مالك  شرح التسهّل: ( 284)
 . 447/ 1( ابا األثري  الطديع: 285)
 . 2103/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 286)
 . 433/ 1ينظر: الطسّ  يف شرح مجل ال جاجي: ( 287)
 . 172/ 1الدل املصون: ينظر: السمني  ( 288)
  328/ 4أبرو حّران  الترهيّل والتكمّرل يف شررح التسرهّل:         و390/ 1ابا مالرك  شررح التسرهّل:    ينظر: ( 289)

 . 172/ 1والسمني  الدل املصون: 
سة لعمرو با أمحر الطاهلّي  إال أن قافّتها لائّة ال المّة كما وقرع  قال الطغدادي يف اخل انة: )والطّت ما أبّات مخ( 290)

 . 358/ 9يف إنشاد النحويني(  ويف لواية األبّات اخلمسة ) الّشالملِب الّسِكرمل( خ انة األدب: 
 . 94  و52/ 2ينظر: القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 291)
 . 41/ 2ينظر: ابا عطّة  امرل الوجّ : ( 292)
 . 181/ 2األنطالي  الطّان يف غري  إعراب القرآن:  ينظر:( 293)
 . 53/ 6وينظر: أبو حّان  التهيّل والتكمّل يف شرح التسهّل: . 2106/ 3أبو حّان  التشاف الًرب: ( 294)
 . 26/ 7ينظر: األزهري  تههي  اللغة )خلل(: ( 295)
 . 94/ 2القّسي  مشكل إعراب القرآن: ( 296)
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 مصادر البحث

 الطديع يف علرم العربّرة  حتقّرل: د. فتحري أمحرد علري الرديا         هر(  606طالك با حممد اجل لي  )تابا األثري  امل
النهاية يف غري  احلرديث واألثرر: حتقّرل: طراهر أمحرد الر اوي        هر. و1420  مكة املكرمة  1جامعة أم القرى   

 وحممود حممد الطناحي  دال إحّات الكاث العربي  بريوت  لطنان.  

 هر(  التصريح مبًمون التوضّح: حتقّل: د. عطرد الفتراح هرريي    905د زيا الديا با عطد اهلل  )تاألزهري  خال
 م. 1992هر= 1413  1إبراهّم  القاهرة   

 هر(  تههي  اللغة: حققه جمموعرة مرا العلمرات  ولاجعره األارتاذ حممرد علري        370األزهري  حممد با أمحد  )ت
 م. 1964هر=1384  النجال  الدال املصرية للتألّف والكمجة

 هر(  شرح ألفّة ابا مالك: ططع مع حاشّة الصطان  ومعه شررح الشرواهد   900األمشوني  علي با حممد  )ت حنو
 للعّين  حتقّل: طه عطد الرؤوف اعد  املكتطة التوفّقّة  مصر. 

 لضرا  دال املرأمون   هر(  صفة اجلنة: حتقّل: علي لضا با عطد اهلل با علري  430األصطهانّي  أمحد با عطد اهلل  )ت
 م. 1995هر=1415  القاهرة  2للكاث   

        1األعظمي  حممد ضّات الرمحا  املنة الكربى شرح وختريج السنا الصغرى للحرافظ الطّهقري  مكتطرة الرشرد  
 . م2001هر=1422الرياض  

   علّران أبرو   هرر(: دلاارة وحتقّرل: د. أنرول     275امرئ القّس  الديوان وملحقاته بشرح أبي ارعّد السركري  )ت
 م. 2000هر=1421  العني  1اويلم  ود. حممد علي الشوابكة  مرك  زايد للكاث والتاليِ   

 الطّران  م. و1975هر(  أارال العربّة: حتقّل: حممد بهجة الطّطال  دمشل  577األنطالي  عطد الرمحا با حممد  )ت
فى السقا  ا ّئرة املصررية العامرة للكتراب      يف غري  إعراب القرآن: حتقّل: د. طه عطد احلمّد طه  ومراجعة مصط

 م. 1980هر=1400

   .األنصالي  حسان با ثابت  الديوان  ضططه عطد الرمحا الربقوقي  دال إحّات الكاث العربي 

           األنصالي  النعمان با بشري  الديوان: عين بنشرره وتصرحّحه أبرو عطرد اهلل حممرد برا يوارف السرولتّي  املططرع
 هرر. 1332الرمحانّي مبصر  

         اسيادي  أبو دؤاد  الديوان: نشر جواتاف جرونّام  ضما دلاارات يف األدب العربري  ترمجرة: إحسران عطرا
 م. 1959  بريوت  1منشولات مكتطة احلّاة   
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   .)الطاهلّي  عمرو با أمحر  شعره: مجعه وحققه: حسني عطوان  مططوعات جممع اللغة العربّة بدمشل  )ال. ت 

 هر(  صحّح الطخرالي )اجلرامع الصرحّح املسرند مرا حرديث       256د اهلل حممد با إمساعّل  )تالطخالي  أبو عط
لاول اهلل صلى اهلل علّه والم واننه وأيامه(: حتقّل: حم  الرديا اخلطّر   وتررقّم: حممرد فرؤاد عطرد الطراقي         

 هر. 1400  القاهرة  1وأشرف على ططعه: قصّي حم  الديا اخلطّ   املططعة السلفّة   

 ضرططه بكرري حّراني  وصرححه صرفوة      كن  العمرال   هر(  975ربهان فولي  علي املتقي با حسام الديا  )تال
 . م1985هر=1405  5السقا  بريوت  مؤاسة الراالة   

 هر(  التنطّه على األارطاب الريت أوجطرت االخرتالف برني املسرلمني يف       521الططلّواي  أبو حممد با عطد اهلل  )ت
اداتهم: حتقّل وتعلّل: د. أمحد حسا كحّل  ود. محر ة عطرد اهلل النشررتي  دال االعتصرام      آلائهم ومهاهطهم واعتق

 م. 1978هر=1398  القاهرة  1 

 هر(  خ انة األدب: حتقّل: عطد السرالم حممرد هرالون  مكتطرة اخلراجني       1093الطغدادي  عطد القادل با عمر  )ت
 م. 1989هر=1409  القاهرة  3 

 م1994هر=1414بريوت    2بي متام  قدم له لاجي األمسر  دال الكتاب العربي   التربي ي  شرح ديوان أ . 

   م. 1968ثعل   أمحد با اّى  شرح ديوان زهري: نشر الدال القومّة للططاعة والنشر  القاهرة 

 ال هر(  املقتصد يف شررح اسيًراح: حتقّرل: د. كرا م املرجران  د     471اجلرجاني  عطد القاهر با عطد الرمحا  )ت
 م. 1982الرشّد للنشر  بغداد  

 هر(  حتقّل: حممد صديل املنشاوي  دال الفًّلة  مصر. 816اجلرجاني  علي با حممد  )ت 

    ال. ت(.  3جرير با عطّة  الديوان: حتقّل: نعمان أمني طه  دال املعالف مبصر(   

     م. 2000  القاهرة  4حسان  متام  اللغة بني املعّالية والوصفّة: عامل الكت 

 هر(  مسند اسمام أمحد با حنطرل: املشررف العرام علرى إصردالها: د. عطرد اهلل برا عطرد         241ابا حنطل  أمحد )ت
  برريوت   1امسا الككي  واملشرف العام على حتقّقها: الشِّ امدث شرعّ  األلنراؤو   مؤاسرة الرارالة       

 م. 1995هر=1416

 الًرب مرا لسران العررب: حتقّرل: د. لجر  عثمران حممرد         هر(  التشاف 745أبو حّان  حممد با يواف  )ت
م. والطحرر امرّ : دلاارة    1998هر=1418  القاهرة  1لاجعه: د. لمًان عطد التواب  الناشر مكتطة اخلاجني   

  برريوت  لطنران    1وحتقّل: عادل أمحد عطد املوجود  والشِّ علي حممد معوض وآخرون  دال الكت  العلمّرة    
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  1والتهيّل والتكمّل يف شرح كتاب التسهّل: حتقّل: د. حسرا هنرداوي  كنروز إشرطّلّا       م. 1993هر=1413
والنكت احلسان يف شرح غاية اسحسان  حتقّرل: د. عطرد احلسرني الفتلري  مؤاسرة      م. 2005هر=1426الرياض  

 م. 1985هر=1405  بريوت  1الراالة   

 م. 2002هر=1422  دمشل  1ّف: دال اعد الديا   اخلطّ   د. عطد اللطّف  معجم القراتات القرآنّة: تأل 

 هر(  التخمري شرح املفصل يف صنعة اسعراب: حتقّل: د. عطد الرمحا برا  617اخلوالزمي  القاام با احلسني  )ت
م. وترشرّح العلرل يف شررح اجلمرل: إعرداد      1990  لطنان  1الّمان العثّمني  دال الغرب اساالمي  بريوت   

 م. 1998هر=1419مريي  جامعة أم القرى  مكة املكرمة  عادل حمسا اامل الع

 هر(  الديوان  حتقّل: خلّل مرردم برك  مططوعرات اجملمرع العلمري      517ابا اخلّا  الدمشقي  أمحد با حممد  )ت
 . م1958هر=1377العربي بدمشل  

  الًراما  مكتطرة   هرر(  التّسرري يف القرراتات السرطع  حتقّرل: د. حرامت صرا         444الدانّي  عثمان با ارعّد  )ت
 م. 2008هر=1429  1الصحابة  اسمالات  الشالقة   

   م. 1981دليد با الصّمة  الديوان: مجع وحتقّل: حممد خري الطقاعّي  قدم له: شاكر الفحام  دال قتّطة  دمشل 

 هر(  نتائج التحصّل يف شرح كتاب التسرهّل:   حتقّرل: د. مصرطفى الصرادق    1089الدالئي  حممد با حممد  )ت 
 العربي  مطابع الثولة للططاعة والنشر  بنغازي.  

      ذو الرمة  غّالن با عقطة  الديوان  شرح أمحد با حامت الطاهلّي  لواية: أبي العطا  ثعل   حتقّرل: عطرد القردو
 م. 1982  بريوت  1أبي صا   مؤاسة اسميان   

 م. 1980  2يدة  بريوت   لؤبة با العجاج  الديوان: حتقّل: ولّم با الولد  دال اآلفاق اجلد 

            1ابا أبي الربّع  الطسّ  يف شرح مجل ال جراجي: حتقّرل: د. عّراد برا عّرد الثطرّيت  دال الغررب اسارالمي  
 م. 1986بريوت  

              3ابا الرومي  علي برا العطرا   الرديوان  حتقّرل: د. حسرني نصرال  مصرر  دال الكتر  والوثرائل القومّرة  
 . م2003هر=1424

 هر(  معاني احلروف  حتقّل: علري توفّرل احلمرد  مؤاسرة الرارالة       340طد الرمحا با إاحاق  )تال جاجي  ع
 . م1986هر=1406  بريوت  ودال األمل  إلبد  2 

 هر(  أاا  الطالغة  حتقّل: حممد باال عّرون السرود  دال الكتر  العلمّرة      538ال خمشري  حممود با عمر  )ت
 . م1998هر=1419  1بريوت   
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 هر(  تاج العرو  ما جواهر القامو : اجمللس الروطين للثقافرة والفنرون    1205  حممد مرتًى احلسّين  )ال بّدي
 م. 2001هر=1422  الكويت  1واآلداب   

    م. 2008هرر=1429  عمان  3السامرائي  فاضل صا   معاني النحو: دال الفكر 

 د. عطرد احلسرني الفتلري  مؤاسرة الرارالة       هر(  األصول يف النحو  حتقّل316ابا السراج  حممد با اهل  )ت :
 م. 1987  بريوت  2 

 هر(  األفعال: حتقّل: د.حسني حممد حممد شرف  ومراجعة: د. 400السرقسطي  اعّد با حممد املعافري  )ت بعد
 م. 1992هر=1413حممد مهدي عالم  القاهرة  

 د شاكر  دال املعالف  مصر.  هر(  ططقات فحول الشعرات: حتقّل: حممود حمم231ابا االم  حممد )ت 

 هرر(  الردل املصرون يف علروم الكتراب املكنرون: حتقّرل: د. أمحرد حممرد          756السمني احلليب  أمحد با يواف  )ت
 م. 1987هر=1407  دمشل  1اخلرا   دال القلم   

 بريوت.   هر(  الكتاب: حتقّل: عطد السالم حممد هالون  عامل الكت  180اّطويه  أبو بشر عمرو با عثمان  )ت 

 هر(  شرح كتراب ارّطويه: حققره: د. لمًران عطرد الترواب  ا ّئرة املصررية العامرة          368السريايف  أبو اعّد )ت
 م. 1990للكتاب  

 هر(: همع ا وامع يف شرح مجع اجلوامع  حتقّل: أمحد مشرس الرديا    911السّوطي  عطد الرمحا با أبي بكر  )ت
 م. 1998هر=1418  دال الكت  العلمّة  بريوت  لطنان  1 

    الشجريي  د. هادي أمحد  املعنى اللغوي وأثره يف اتساع باب األفعال النااخة  وهو هث قّد النشر يف جملرة جممرع
 .  اللغة العربّة األلدني

    م. 1968  1الشّماخ با ضرال  الديوان: حتقّل: صالح الديا ا ادي  دال املعالف مبصر 

  1هرر(  دال الفكرر     1206ح األمشروني علرى ألفّرة ابرا مالرك: )ت     الصطان  حممد با علي  حاشّة على شرر  
 م. 1999هر=1419بريوت  

        الطائي  حرملة با املنهل شعره: حتقّل نولي مّحودي القّسي  ااعد اجملمرع العلمري العراقرّي علرى نشرره  مططعرة
 م. 1967  بغداد  1املعالف   

 حققه وخرج أحاديثه: محدي عطرد اجملّرد السرلفي  مكطرة     هر(  املعجم الكطري360الطرباني  الّمان با أمحد  )ت :
   القاهرة.  2ابا تّمّة   
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   1980طرفة با العطد  الديوان: دال صادل  بريوت . 

    م. 2000  2طويلة  عطد الوهاب عطد السالم  أثر اللغة يف اختالف اجملتهديا: دال السالم 

 ا   نشر وزالة اسعالم يف الكويت  مططعة حكومرة الكويرت    العامري  لطّد با لبّعة  الديوان: حتقّل: إحسان عط
 م. 1984  2 

      العجاج  عطد اهلل با لؤبة  ديوان: لواية وشرح: عطد امللك با قري   حتقّل: عطد احلفرّظ الفالارّي: احلسرا برا
أبرو بكرر برا     هر(  احلجة للقرات السطعة )أئمة األمصال باحلجاز والعراق والشام الهيا ذكرهم377عطد الغفال  )ت

جماهد(: حققه: بدل الديا قهوجي وبشري جو اتي  لاجعه ودققه: عطرد الع ير  لبراح  أمحرد يوارف الرّدّقاق  دال       
 م. 1984هر=1404  دمشل  1املأمون للكاث   

 هرر(  امرل الوجّ  يف تفسري الكتراب الع ير : حتقّرل: الرحالرة الفرالوق       541ابا عطّة  عطد احلل با عطّة  )ت
د اهلل با إبراهّم األنصالي  والسّد عطد العال السّد إبراهّم  وحممد الشرافعي الصرادق العنراني  مططوعرات     وعط

 م. 2007هرر=1428  قطر  2وزالة األوقاف والشؤون اساالمّة   

 هر(  اللطاب يف علل الطنات واسعراب: حتقّرل: غرازي خمترال طلّمرات  دال     616العكربي  عطد اهلل با احلسني  )ت
 م. 2001هر=1422الفكر املعاصر  بريوت  ودال الفكر  دمشل  

    م. 2000  بريوت  1العمكلّي  النمر با تول   الديوان: مجع وشرح وحتقّل: د. حممد نطّل طريفي  دال صادل 

 دمشرل  دال املنرالة  برريوت     1هر(  احللطّات  حتقّل: حسا هنداوي  دال القلرم    377أبو علي الفالاي  )ت  
 م. 1987هر=1407

    م. 1988  4عمر با أبي لبّعة  ديوان: حتقّل حممد حمّي الديا عطد احلمّد  دال األندلس 

   م. 1970عنكة  ديوان: حتقّل: حممد اعّد مولوي  دمشل 

 هر(  شرح الشواهد: ططع مع حاشّة الصطان على شرح األمشوني  حتقّل: طه عطد الرؤف ارعد   855العّين  )ت
 ّة.  املكتطة التوفّق

    هر(  مقايّس اللغة  حتقّل وضرط : عطرد السرالم حممرد هرالون  دال الفكرر        395أمحد با فال   )تابا فال
 . م1979هر=1399

 م1994هر=1414  2فرا  احلمداني  الديوان  شرح خلّل الدويهي  بريوت  دال الكتاب العربي    وأب . 

  الريررراض  1طابه وآثررراله  دال إشرررطّلّا   الفنّسررران  أ. د ارررعود برررا عطرررد اهلل  اخرررتالف املفسرررريا أاررر  
 م. 1997هر=1418
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 الفوزان  عطد اهلل صا   دلّل السالك إىل ألفّة ابا مالك: دال املسلم . 

  هررر(  القررامو  امررّ   مصررر  ا ّئررة املصرررية العامررة للكترراب     817الفريوزآبررادي  حممررد بررا يعقرروب  )ت
 . م1980هر=1400

 هرر(  مشكل إعراب القرآن: حتقّل: د. حرامت صرا  الًراما  دال الطشرائر      437القّسي  مكي با أبي طال  )ت
 م.  2003هر=1424  دمشل  1 

    م. 1971  1كثري عّ ة  ديوان: حتقّل إحسان عطا   دال الثقافة  بريوت 

 ود. هر(  اسلشاد إىل علم اسعراب: حتقّل: د. عطد اهلل علي احلسرّين الربكراتي  695الكّشي  حممد با أمحد  )ت  
 م. 1989هر=1410  مكة املكرمة  1حمسا اامل العمريي  جامعة أم القرى   

 هر(  انا ابا ماجة: حققه وخرج أحاديثه وعلل علّه: د. بشال عواد معرروف   273ابا ماجة  حممد با ي يد  )ت
 م. 1998هر=1418  بريوت  1دال اجلّل   

 حتقّل: د. عطد الرمحا السّد  د. حممد بردوي املخترون    هر(  شرح التسهّل672ابا مالك  حممد با عطد اهلل  )ت :
 م. 1990هر=1410  1هجر للططاعة   

 هرر(  املقتً : حتقّل: حممد عطد اخلالل عًّمة  عامل الكت   بريوت. 285املربد  حممد با ي يد  )ت 

 رح الرديوان(: ضرططه وصرححه    املتنيّب  أمحد با احلسني  الديوان  بشرح أبي الطقات العكربي)املسمى برالتطّان يف ش
 ووضع فهالاه: مصطفى السقا  وإبراهّم األبّالي  وعطد احلفّظ شليب  دال املعرفة  بريوت  لطنان  )ال. ت(.  

 هر(  توضّح املقاصد واملسالك بشررح ألفّرة ابرا مالرك: شررح وحتقّرل: د. عطرد        749املرادي  ابا أم قاام  )ت
 م. 2001هر=1422  القاهرة  1 الرمحا علي الّمان  دال الفكر العربي  

 هر(  شرح ديوان احلمااة: نشره: أمحد أمني  وعطد السالم هالون  مططعرة جلنرة   421املرزوقي  أمحد با حممد  )ت
 م. 1967هر=1387التألّف والكمجة والنشر  القاهرة  

 فاطمرة لاشرد    هرر(  شررح املكرودي علرى ألفّرة ابرا مالرك: حتقّرل: د.        807املكودي  عطد الرمحا با علي  )ت
 م. 1993الراجحي  جامعة الكويت  

 هرر(  لسان العرب: دال صادل  بريوت  )د. ت(.  711ابا منظول  حممد با مكرم  )ت 

   م. اللغرة برني املعّاليرة والوصرفّة: د. مترام حسران  عرامل        1953النابغة اجلعدي  الديوان: نشر مالية نللّنو  لوما
  م.2001هر=1421  4الكت   القاهرة    
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    م1991هر=1411  1النابغة الهبّاني  الديوان  حتقّل: حنا ناصر احليت  بريوت  دال الكتاب العربي . 

          لّطّرا   1الناغوي  حممد طّ  فانكا  حروف اجلر وأثرهرا يف الردالالت: منشرولات كلّرة الردعوة اسارالمّة  
 م. 2002

  م. 2003هرر=1424  دبي  1العربي: دال العامل العربي    النجال  د. لطّفة إبراهّم  من لة املعنى يف نظرية النحو 

 هر(  انا النسائي: حكم على أحاديثه وآثاله وعلل علّه العالمة امدث حممرد  303النسائي  أمحد با شعّ   )ت
 .  1ناصر الديا األلطاني  اعتنى به: أبو عطّدة مشهول با حسا آل المان  مكتطة املعالف  الرياض   

 دلااة حنوية داللّة بني القدمات وامردثني  جملرة جامعرة الناصرر  العردد       -مد حسني  الفعل الناقصالنقّ   د. حم
 . م2014ديسمرب  -الرابع  يولّو

   م. 1945ا هلّني  ديوان ا هلّني: مططعة دال الكت  املصرية 

 عرني امللروحي  دمشرل     هر(  األزهّّرة يف علرم احلرروف: حتقّرل: عطرد امل     415ا روي  علي با حممد النحوي  )ت
 م. 1993هر=1413

             برريوت  لطنران    1يعقوب  د. إمّرل برديع  املعجرم املفصرل يف شرواهد اللغرة العربّرة: دال الكتر  العلمّرة  
 م. 1996هر=1417

 هر(  شرح املفصل: عامل الكت   بريوت  )د. ت(643ابا يعّش  يعّش با علي  )ت  . 
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 ةالبالغي قواعدوال ةر النقدياييمصطلح "البديع" عند القدماء بين املع

 د. عبد القادر احلّسون

 البحث ملخص

عناد القادماء   ، قدية ومصطلحا بالغياا ظاهرة فنية ومسألة ن، الباحث يف "البديع"
 تلفت انتباهه أمور تدعو إىل االهتمام والدراسة، لعّل أهّمها: 

أّن البديع كان حمّل تنازع بني الشاعراء اداد ني والنقااد والبالغايني حاول أّوليتاه        -
 . ومفهومه ووظائفه

لاي  تطلعاع   أّن مفهوم البديع عند النقاد والبالغيني ال يبدو متجانسا مع املفهاوم ا  -
 . إليه الشعراء

االساتهجان ولناّن    اقف علماء الشعر والبالغة من البديع قد غلا  عليها  اأّن مو -
 . اهتمامهم به فاق كّل حد

لقد كانت هيه املالحظات منطلقات لالهتمام مبصاطلح الباديع والبحاث فياه     
وج، نرى ونقّدر، سبيل مادد حس  ما قصد تدقيق املفهوم وحتيينه. والسبيل إىل ذلك، 

حيتاج من ناحية إىل احلفر يف ذاكارة املصاطلح باالرجوع إىل املعاانل والادالالت الا        
تعلعقت به يف مراحل النشأة والتطّور عند القدماء، ويستدعل من ناحية أخرى االنفتاح 
على املفاهيم والتصورات احلديثة ال  مينان أن تثار  مفهاوم الباديع وتإايف إلياه       

 ها سابق عهد. أبعادا مل ينن للقدماء ب
 -االندياح  -اإلبداع  -البديع  -البالغة  -النقد  -الشعر اددث  النلمات املفاتيح:

 الصورة الشعرية.
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The Term “Badiֿכ” of the ancients: between Critical 

Criterias and Rhetorical rules 

 

He who studies “Badiֿכ”- as an artistic phenomenon, a subject 

of criticism, and a rhetorical concept of the ancients - certainly 

notices important matters such as the following:  

 “Badi
ֿכ
” has been a subject of disagreement among modernist 

poets (Almohdathin) and critics of rhetoric as to what constitutes 

its primacy, meaning, and functions.  

 The concept of “Badi
ֿכ
”adopted by critics and rhetoricians does 

not seem to be homogeneous with the conception poets have 

aspired to.  

 The attitude of poetry and rhetoric scholars towards “Badi
ֿכ
” has 

been overcome by derision, yet their attention to it has exceeded 

all limits.  

The above observations have led to an attention to investigate 

the term “Badiֿכ” so as to inspect and update its very meaning. The 

way to achieve the mentioned goal, we believe, is a double one. On 

the one hand, we need to ‘dig’, as it were, into the history of the 

term by revisiting the meanings and connotations that marked both 

its appearance and developments with the Ancients. On the other 

hand, one needs to open up on the modern concepts and perceptions 

that can enrich the concept of “Badiֿכ” and add to it dimensions that 

did not come to the attention of the Ancients.  

Key words: "Mohdath" poetry, criticism, rhetoric, “Badiֿכ”, creativity, 

displacement, and the poetic image.  
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 :  متهيد

عناد  ، نل اهلجار  ُتعّد ندعة التجديد يف "الشاعر ادادث" بداياة مان القارن الثاا      
منعرجا يفصل بني مرحلتني ، مؤّرخل األدب والنقد والبالغة من القدماء واملعاصرين

فالقدماء بنوا معظم تصاوراتهم النقدياة   ، خمتلفتني يف تاريخ األدب ونقده عند العرب
ولايلك أكعاد   ، والبالغية حول فّن الشعر على أساا  املقارناة باني "القاديم" و"ادادث"     

ّن تأسيس علمل النقد والبالغاة كاان بادافع االنشاغال بدراساة مظااهر       املعاصرون أ
"عنادما نتعّماق   : وقد ذه  إحساان عّباا  إىل القاول   . التجديد عند الشعراء ادد ني

يف تااريخ النقاد العربال سانجد أّن اإلحساا       ... املواقف النقدّية لدى كباار النقااد  
ورأى محعااد  صاّمود أّن    (1)هم للنقد"همم اخلفّل يف شحيبالتطّور والتغّير هو العامل 

وملعاا "ررحات   ، األحنام النقدية والبالغية كانت يف البداية جمّرد أحنام ذاتية انطباعياة 
مسألة املفاضلة بني الشعراء وبني التجارب الشاعرية القدمياة وادد اة تطاّورت تلاك      

تولعاد االهتماام   ف، األحنام وأصبح املعتمد يف تقريرها خصائص العبارة يف النّص ذاته
 (2)باألسالي  والصور وبنّل ما له صلة بفنون القول ومسالك التعبري"

وإذا ما رمنا أن نعلعل هيه الظاهرة املتالزمة بني التجديد الشعر  ونشأة علمال  
النقد والبالغة بدا لنا أّن ذلك يعود باألسا  إىل ربيعة الظاهرة التجديدية يف الشاعر  

ومل خيرجوا عن أغراضها ، دون مل يغّيروا نظام القصيدة العموديةفالشعراء اجملّد، اددث
وأظهاروا ولعاا فائقاا باالتفّنن يف     ، ولنّنهم عملوا على تغيري اللغة الشعرية، التقليدية

وجلبات  ، وقد ُأرلق على الفنون ال  انتشرت يف أشعارهم، أسالي  تصريف النالم
علاى  ، وهايا املصاطلح يعادّ   . "البديع"إليها اهتمام نقاد الشعر اسم جامع هو مصطلح 

"أوَل كلمة تربعت فوق جمموعة من املصطلحات املرصودة لوصف ، رأ  حممد الُعمر 
 (3)اخلطاب من زاوية اخلصوصية التعبريية"
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واملتتبع الستخدامات مصطلح البديع يف املصانفات الاا ياة األدبياة والنقدياة     
فمن املالحظ أّن من حنته وأشاعه يف ، وتطّوره والبالغية يلفت انتباهه أمر يتعلعق بنشأته

ولنّن املفهوم الي  أعطل له قد تشانعل بعاد ذلاك عناد النقعااد      ، البداية هم الشعراء
وملعا كان املصطلح واملفهوم غري متدامنني ومل يظهرا يف سياق خطاب واحد . والبالغيني

فهل أّن املفهوم الي  ، فإّن ذلك يدعو بالإرورة إىل التساؤل عن مدى التطابق بينهما
، وضعه نقاد الشعر وعلماء البالغة يستوع  الظاهرة الفنّية ال  مّيدت أشعار ادد ني

 وأرلقوا عليها اسم البديع؟
تقتإل اإلجابة عن هيا التساؤل على املستوى املنهجل مقارباة نقدياة حتليلياة    

 تتّبع ما ررأ عليه أ ناء تتوخى التدّرج من البحث يف نشأة املصطلح وتشنعل املفهوم إىل
وتقتإال إىل جانا  ذلاك تصانيف     ، التداول واالستعمال من وجوه التطّور والاتغري 

التصورات اجلدئية املنّونة للمفهوم وتفسريها واملقارناة بينهاا للوقاول علاى األبعااد      
وإذا كانت املقارنة . التداولية للمصطلح حس  اجملاالت والسياقات ال  استعمل فيها

نطلقاتها األوىل مقارناة داخلياة تتعلاق باجملااالت األساساية الا  اساتخدم فيهاا         يف م
فإّن املقارنة اخلارجية ، وهل الشعر والنقد والبالغة، مصطلح البديع يف الااث العربل

إذ ، مع النظريات النقدية والبالغية احلديثة ذات املنابت الغربية تبدو ضرورية ومؤكعدة
 . ملفهوم وجتديده وفتحه على آفاق أرح مينن يف ضوئها حتيني ا

 . نشأة البديع: قراءة يف خطاب الشعراء .1

فهم اليين وضاعوا االسام   ، ارتبط ظهور البديع عند القدماء بالشعراء ادد ني
وغالبا ما نس  البديع إىل الشاعر مسلم ، واستخدموه صفة ألشعارهم ومتييدا مليهبهم

ذكر صاح  "األغانل" يف سياق ترمجته له أّناه  وقد . (اه208بن الوليد األنصار  )ت 
، وهو الي  لقع  هيا اجلنس بالباديع واللعطياف  ، "أّول من قال الشعر املعرول بالبديع
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يف نظار  ، وإذا كاان مسالم يعادّ    (4)وتبعه فيه مجاعة من الشعراء وأشهرهم فيه أبو متعام"
يشاركه فيه جمموعة مان  بل ، واضع االسم ومؤّسس امليه  فإّنه ال ينفرد به، القدماء

( ودعبال اخلداعال   اه199( وأبل نوا  )ت اه168الشعراء أمثال بشار بن برد )ت 
 . (اه231وبصفة خاّصة أبو متعام الطائل )ت ، (اه220)ت 

وعلى كثرة إحلاح القدماء على نسبة اسم البديع إىل الشعراء اداد ني فاإّنهم مل   
ومل يعتمدوا علاى أقاواهلم يف ضابط    ، يهبهمحيفظوا ما تنلعم به هؤالء الشعراء على م

بل اكتفوا بأخي املصطلح من الشعراء واحتنر النقاد ، معانل االسم وشرح املقصود به
وما من شكع يف أّن هيا الفراغ يعّد من املعوقات ال  حتول . والبالغيون حتديد املفهوم

ن يساتقّر يف مؤلفاات   وقبل أ، دون الوصول إىل ربيعة املفهوم يف مرحلة النشأة األوىل
ولنن مع ذلك من املمنن أن حناول استعادة العناصر األساساية الا    . النقد والبالغة

شنعلت مفهوم البديع عند الشعراء بالتعويل على املعانل اللغوية للنلمة وبالرجوع إىل 
ال  مينن أن نرصاد مان خالهلاا     (5)ما تإّمنته الدواوين من أبيات "الشعر على الشعر"

 . ّم مقّومات البديعأه

الشالء الاي    : "الَبِديُع والِبْدُع: فمن ناحية املعانل اللغوية جاء يف "لسان العرب"
. اْخَتَرْعتاه ال علاى ِمثاال   : وَأبدْعُت الشالء . والَبِديُع امُلْحَدُث الَعجي ... ينون َأّواًل

جااء  : وَأباْدَع الشااعرُ  ... اهاا والَبديع من َأمساء اهلل تعاىل إِلْبداِعه اأِلشياء وِإْحداِ ه ِإيَّ
َفُنِنَث ، ومل ينن َحْباًل، "حْبٌل بديع اْبُتدَئ َفْتُلُه: وورد يف "القامو  اديط". (6)"...بالبديِع

... "إنَّ تَهاَماَة كباِديِع الَعَساِل"   : ومناه احلاديثُ  ، والادقق  اجَلديادُ  ،  م ُغِدَل  م أعيَد َفْتُلُه
احَلَدُث يف الدين بعاَد  : )والِبْدَعُة( بالنسر... الي  ينوُن أوَّاًلاأَلْمُر : بالنسر، والِبْدُع

 .(7)"...اإِلْكَماِل
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أهّم ما يستفاد من شروح كلمة "البديع" يف املعاجم أّنها حتيل على حقال داللال   
فالبديع إذن هو اجلدياد الاي    ، من أهّم معانيه االبتداء واخللق واإلحداث واالخااع

وإّنما كايلك مبعناى املغاايرة    ، س باملعنى الدمين التعاقيب فحس خيتلف عن القديم لي
فهل كان هيا املعنى هو الي  أراده الشاعراء اداد ون ملاا أرلقاوا علاى      . واالختالل

 شعرهم صفة البديع؟
إذا ما أعدنا النظر يف دواوين الشعراء اليين نس  إليهم ميه  البديع حبثا عن 

الوقول على مااّدة شاعرّية غديارة تبادو معّبارة عان        أبيات "الشعر على الشعر" أمنننا
وال ميننناا يف هايا اجملاال الإاّيق أن نستقصال مجياع       ، تصّور الشعراء ملفهوم الباديع 

 . ليلك سننتفل باختيار أمثلة دالة من شعر أبل نوا  وأبل متام، األبيات

 .(ناملال)فمن أبيات أبل نوا  ال  مينن االعتماد عليها يف هيا السياق قوله 
 ِصًفُة الاطُّالوِل َباالَغااُة الِقااااْدمِ  

 
 فااْجاااَعْل ِصااَفاتَك ِلاْبَنااِة اْلَنااْرمِ  

 ...................................   
 َتِصُف الُطُلوَل َعَلاى السَّاَماِع ِبَهاا   

 
 َأ َفُيو الِعيااِن َكَأْناَت ِفال اْلَفْهاِم؟     

 ًعاِوإَذا َوَصْفاااَت الْشااااْلَء ُمتَّاابِ   
 

 (8)َلاْم َتْخُل ِمْن َزَلٍل َوِمااْن َوْهامِ   
استخدم أبو نوا  يف أبياته عبارات دالعة لوصف امليه  الشعر  القديم مينن  

فاااا"بالغة  ، إذا استحإرنا أضدادها أن نتبّين أهّم صافات املايه  الشاعر  اجلدياد    
ماع" يقابله الوصف والوصف "على الس، القدم" تستدعل عبارة مقابلة هل "بالغة العصر"

ويّتإح من هيه . وإذا وصفت الشلء "مّتبعا" البديل عنها أن تصفه "مبتدعا"، "على العيان"
املقابالت الإمنية أّن جوهر امليه  الي  يدعو إليه أبو نوا  هو البحث عن بالغة 

وبايلك فاإّن   . (9) (اها 286شعرية جديدة جتعل الشعر "أشنل بالدهر" بعبارة املرّبد )ت
 . املعانل األساسية لنلمة البديع معنى املعاصرة من
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 .(املديد): وألبل نوا  أبيات أخرى يف وصف ميهبه الشعر  يقول فيها
 َغااارَي َأّنال َقاااِئااٌل َمااا َأَتااِناال    

 
 ِمااااْن ُظُنااوِنل ُمَناااّيٌب ِللِعَياااانِ  

 آِخااااٌي َنْفِساال ِبَتااااأِليِف َشاااْلء    
 

 تَّى امَلَعااااِنلَواِحااد  ِفاال الِلْفااِظ َشاا 
 َقاااِئٌم ِفاال الااَوْهِم، َحتَّااى ِإَذا َمااا   

 
 ااِنَاااَت ُمَعااامَّى امَلناُرْماَتاااُه ُرْمااا 

 َفَناَأنقاااال َتااااِبٌع ُحْساااَن َشااااْلء   
 

 (10)ِماْن َأَمااِمل َلااْيَس ِبامُلسَتَبااانِ   
 

"أفق الشعرية ويرى أدونيس أّن هيه األبيات تعّد مبثابة "البيان الشعر " املعّبر عن" 
واملتفّحص يف معانل األبيات ودالالتها تستوقفه عبارات مهّمة تبدو مبثابة ، (11)اجلديدة"

تصدر ، حس  أبل نوا ، فمنابع هيه الشعرّية. املفاتيح لفهم ربيعة الشعرية اجلديدة
الة واللغة ال  تعّبر بها عن نفسها هل لغة محع، من "الظّن" و"الوهم" ال من الواقع املشهود

واجلمال الي  ترمل هيه اللغة إىل كشافه  ، أوجه ينون فيها للفظ الواحد "شّتى املعانل"
فشاعرّية  . بل هو غامض و"لايس باملساتبان"  ، وتصويره ال يقع يف حّيد الوضوح والبيان

، تقع على الطرل املقابل ملا مينن تسميته بااا"شعرّية البياان"  ، حس  أبل نوا ، البديع
وليس له من سبيل إىل ذلك إالع ، يروم النشف عن الغامض ادّج  ألّن شاعر البديع

وبهايا فاإّن مان أخاّص     . حترير اللغة من سلطان العادة والتعبري بها عن أبنار املعانل
 . معانل البديع البحث عن لغة شعرية جديدة

أّما أبو متعام الطائل فقد أكعد القدماء أّنه ذه  يف البديع مياه  جعلتاه خياالف   
بل كاان مفتخارا   ، مننرا ليلك، هو نفسه، ومل ينن. ن القول الشعر  عند العربسن

 (.املديد. مج)وممعا قاله يف ذلك ، مبيهبه ومدافعا عنه
 لِااااااَل يف َتْرِكاااااايِبِه بِاااااااَدعٌ  

 
 (12)َشااَغَلْت َباااِلااال َعااِن الس ااَننِ  
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فالشاعر يؤكعاد  ، السنن"يلفت انتباهنا يف هيا البيت املقابلة الصرحية بني "البدع" و "
وهاو  ، أّن ميهبه يف القول الشعر  قائم على االبتداع وخمالفة السنن الشعرية القدمياة 

سنن( ليشري إىل أّن األمر عنده مايه  مقصاود ولايس    / يستعمل صيغة اجلمع )بدع
. إذ تادّل علاى معناى االختياار    ، ولعّل عبارة "تركيبه" تؤكعد ذلاك ، جمّرد صدل عارضة

 . القصدية والشمول: ن ذلك معنيني مهمني من معانل البديع هماونستنتج م
  .(سريع)وممعا قاله أبو متعام واصفا شعره على لسان املتلقل 

 َيُقاااوُل َمااااااْن َتْقاااَرُع َأْساااَماَعهُ 
 

 (13)َكاااْم َتااَرَك اأَلوَُّل ِلاْلآِخاااار  
 

ل يف العمل علاى  ويبدو من خالل هيا البيت أّن النتيجة األساسية للبديع تتمّث
فقاد وقار يف األذهاان أن    ، قل  املعادلة ال  كانت سائدة يف عصار الشاعراء اداد ني   

الشااعراء القاادامى مل ياكااوا للمتااأخرين شاايبا حّتااى ذهاا  اباان رباربااا العلااو     
( يف كتابه "عيار الشعر" إىل أّن شعراء زمانه يف "حمناة" مان أمارهم "ألّنهام قاد      اه322)ت

ولنّن أبا متعام . (14)عنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخالبة ساحرة"سبقوا إىل كّل م
. يف بيته امليكور يقل  هيه الوضعية ليجعل للمتأخرين التقّدم على الشاعراء األوائال  

وهيا أمر يف غاية األهمّية ألّنه حيّول معيار التفاضل بني الشعراء إىل منطق الفاّن بعاد   
 . أن كان حمنوما مبنطق الدمن

ا أّن ميه  البديع هو ميه  اخلروج عان املاألول وخمالفاة السانن فمان      ومب
وهيا ما وصف به أبو متعام قصيدته ملعاا  ، الطبيعل أن تّتسم األشعار بالغرابة والغموض

  .(بسيط: )قال
 ُخااْيها ُمْغّرَبااًة ِفاال اْلااَأْرِض آِنَسااًة

 
 (15)ِبُنلق َفْهٍم َغِري   ِحنَي َتْغَتاِربُ  
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ديع أزمة تواصل بني شعر أبل متعام واجلمهور املتلقعل عّبرت عنها لقد أحدث الب
"مل ال : املصادر خبرب تنقل فيه حوارا رريفا دار بني الشاعر وبعض قّراء شعره ملعا ساألوه 

ويبدو أباو متعاام يف البيات    . (16)"ومل ال تفهمون ما يقال؟": " فنان جوابه تقول ما يفهم؟
فهو ال يعترب الفهام أو اإلفهاام   ، لعالقة بني املبدع واملتلقعلامليكور وفّيا لتصّوره لنوع ا

وفاق تصاّور   ، وإذن فإّن الغموض الشاعر  ، مسؤولية الشاعر بل يراه واج  القارئ
وإّنماا  ، كما كان يعتقد أصحاب البيان، ال يعّد صفة سلبية يف الشعر، أصحاب البديع

 . هو مقّوم أسا  من مقّومات جودة الشعر

خمتلف العناصر املستفادة ّمما أوردناه من أبيات "الشعر علاى الشاعر"    وإذا مجععنا
أمنننا أن نستنتج أّن املعانل اللغوياة األولّياة لنلماة الباديع ظلعات حاضارة بقاّوة يف        
التصّور الي  عّبر عناه الشاعراء ملعاا اّتخايوا هايه النلماة مصاطلحا يطلقوناه علاى          

د أهّم املعانل املشنعلة ملفهوم البديع عند ومينن أن حنّد. أشعارهم ويصفون به ميهبهم
 : الشعراء ادد ني يف العناصر التالية

     املعنى العام للبديع هو التجديد واخلروج على النمط الشعر  الساائد عان قصاد
 . ودراية

         يقتإل التجديد استبدال البالغة القدمياة ببالغاة معاصارة حتاّرر لغاة الشاعر مان
 . قيودها

 ة جديدة ختتلف اختالفا نوعيا ووظيفيا عن شعرية البيانيؤّسس البديع شعرّي . 

 العملّية اإلبداعية عند شعراء البديع تتجّن  الرتابة والتنرار وتندع حنو املغامرة . 

 يستوج  شعر البديع مبا تإّمنه من أوجه الطرافة والغموض تغيري مراسم التلقل . 
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 . استجابة النقاد: من اإلقصاء إىل االحتواء .2

مّثلاات نظريااة الفصاااحة الاا  حتنعماات يف مجااع اللغااة وتاادوينها منطلقااا لقااد 
وكان للمعايري الصفوية ال  انبنت عليها هيه النظرياة  ، للمفاضلة بني القديم واددث

وليلك كان من الطبيعال أن  ، أ ر بالغ يف تفإيل الشعر القديم وجعله منوذجا حيتيى
ومبا أن "البديع" كان ميّثال باألساا  عناد    . تدان كّل حماولة للخروج عليه وخمالفة سننه

أصحابه من الشعراء ادد ني مشروعا للتجديد ودعوة للخروج علاى مراسام الشاعر    
فقد ترّت  على ذلك إ ارة ، التقليد  وحبثا عن لغة شعرية بديلة تعّبر عن روح العصر

وياروى  ، شاعر ادافظني ممعا جعلهم يواجهون هيا املشروع ويّتهمون أصحابه بإفساد ال
أّول من أفسد الشعر مسلم بن : "مسعت أبل يقول: عن أبل القاسم بن مهرويه أّنه قال

، واستحسان ميهباه  ،  م اتبعاه أباو متاام   ، جاء بهيا الي  مّساه النا  البديع، الوليد
فسلك رريقاًا  ، وأح  أن جيعل كل بيت من شعره غري خاٍل من بعض هيه األصنال

  .(17)ونشف ماؤه"، وذهبت رالوته، ففسد شعره، املعانلوعرًا واستنره األلفاظ و

لقد كانت مقولة "إفساد الشعر" ركناا أساساا مان أركاان املفاضالة باني القاديم        
وتعاّد  ، ونتج عن هيه املقولة نظرة إرالقياة تقإال بتفاّوق الشاعر القاديم     ، واددث

ولبن حاول ، تنلعفالبديع احنرافا احندر بالشعر من أعلى مرات  اجلودة إىل الفساد وال
النقاد تعديل هيه النظرة وتنسي  ما أفرزته من أحنام مطلقة فاإّن آراءهام يف الباديع    

واملتعّمق يف كالم النقاد على الباديع يادرك أّنهام مل    . ظلعت حمنومة بالتوّجس واحلير
وإمنا على العنس مان  ، يوسعوا النظرية النقدية لتستوع  البديع كما وصفه الشعراء

وا املفهاوم ليساتجي  للمعاايري والتصاورات الا  اساتفادوها مان الشاعر         ذلك ضيق
 . القديم
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يف ، وعلى غدارة ما تنلم به القادماء خبصاوا الباديع فاإّن آراءهام مل ختارج      
فظلعاوا يادورون حوهلاا لصاياغة     ، عن  ال ة حماور كربى وّجهات تفنريهام  ، اعتقادنا

نقديااة ومسااتجيبا ملعايريهااا مفهااوم حمااّدد جيعاال البااديع خاضااعا لساالطة املؤسسااة ال
 : وهيه اداور هل. وأحنامها

  إفراغ مصطلح البديع من معناه األصلل الدال على اخلروج واالبتداع وجعله يدّل
فالباديع ال يعاّد مايهبا خماعاا ألّن     ، على معنى منااقض هاو االّتبااع واالحتاياء    

ل ابن املعتد يف مقدمة كتاب قا. الشعراء ادد ني مل يسبقوا إليه بل اّتبعوا فيه القدماء
"قد قّدمنا يف أبواب كتابنا هيا بعض ما وجدناه يف القرآن واللغة وأحاديث : "البديع"

الرسول صالعى اهلل علياه وسالعم وكاالم الصاحابة واألعاراب وغريهام وأشاعار         
لايعلم أّن بّشاارا ومسالما وأباا     ، املتقدمني من النالم الي  مّساه ادد ون الباديع 

ولنّناه كثار يف   ، ن تقّياد بهام وسالك سابيلهم مل يسابقوا إىل هايا الفانّ       نوا  وم
 .(18)" فأعرب عنه ودّل عليه، فعرل يف زمانهم بهيا االسم، أشعارهم

   التنبيه إىل أّن اإلفراط يف استخدام فنون البديع يؤّد  حتما إلىن استنراه األلفااظ
عاّد شاررا أساساا مان     وهو ما يسب  تعطيال البياان الاي  ي   ، والتعقيد يف املعانل
وضارب لاه ماثال    ، وقد صّرح بايلك عباد القااهر اجلرجاانل    . شروط فّن الشعر

"وقد جتاد يف كاالم املتاأخرين ا ن    : قال. بأصنال الدينة ال  توضع على العرو 
كالما محل صاحبه فرُط شغفه بأمور ترجع إىل ما له اسم يف البديع إىل أن ينسى أّنه 

وُيخّيل إليه أّنه إذا مجع أقسام البديع يف بيت فال ضاري  ، بنيويقول لُي، يتنلعم لُيفهم
ورّبماا رماس   ، ويوقع السامع من رلبه يف خبط عشواء، أن يقع ما عناه يف عمياء

كما ُ قِّل على العرو  بأصنال احللّل حّتاى  ، بنثرة ما يتنلعفه على املعنى وأفسده
 .(19) " يناهلا منروه يف نفسها
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 جمموعة من الفنون البالغية املعروفة وقد حّددها ابن املعتد  حصر مفهوم البديع يف
يف مخسة فنون هل االستعارة والتشبيه والتجنيس واملطابقة ورّد العجد على الصدر 

وقّدم شواهد على كّل فّن من كالم املتقادمني تثبات أّناه كاان     ، وامليه  النالمل
النقاد على أّن البديع هاو اسام   وأمجع . جير  يف خمارباتهم وأّن ادد ني مل خياعوه

جامع ال يقصد به إالع تلك الفنون الا  أرنا  البالغياون بعاد ذلاك يف تفريعهاا       
 . اوتنويعها وتشقيق األمساء هل

فأفرغوا ، ويف ضوء هيه االعتبارات العامة متنعن النقعاد من التحنعم يف املصطلح
عوه ملفهوم بالغل ضّيق يسهل البديع من مفهومه اإلبداعل الي  محعله له الشعراء ورّو

، وقد اعتمدوا لتحقيق ذلك على التمييد بني االسم واملسّمى. استيعابه والسيطرة عليه
أّماا  . ومل ينان معروفاا عناد القادماء    ، من اصطالح ادد ني، يف نظرهم، فاسم البديع

املسمى فقد كان سابقا على االسم وموجودا قبله وضااربا يف كاّل كاالم بلياغ شاعرا      
وعلى هيا األسا  سّوغ النقاد ألنفسهم مقاربة البديع وتقييمه يف ضوء . وقرآنا ونثرا

وانتهوا من ذلك إىل حصر االختالل بني القدماء وادد ني ، املقارنة مع الشعر القديم
 : يف البديع يف ناحيتني أساسيتني

مى كانات تاأتل   الناحية األوىل نوعّية تتمّثل يف أّن فنون البديع عند الشعراء القادا  (1
بينما أصابحت عناد الشاعراء اداد ني     ، بصفة عفوية ومن باب االّتفاق والصدفة

 . مقصودة ومطلوبة لياتها

والناحية الثانية كمّية مؤّداها أّن فنون الباديع يف أشاعار املتقادمني قليلاة تاأتل يف       (2
 فاال ينااد بيات مان    ، أّما يف أشعار املتأخرين فقد كثارت ، القصائد بصفة عارضة

 . األبيات خيلو من أحدها أو أكثر
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إىل هيه املعايري يف املقارنة بني القدماء " وسارته" يف اجلرجانل القاضل لقد استند
 حتفال  وال واملطابقاة  بالتجنيس تعبأ العرب تنن ومل": فقال، وادد ني يف مسألة البديع

 يف ذلك يقع نكا وقد. القريض ونظام الشعر عمود هلا حصل إذا واالستعارة باإلبداع
 إىل الشاعر  أفإاى  فلّماا ، وقصاد  تعّماد  غري على البيت يف هلا ويّتفق قصائدها خالل

 الرشاقة يف أخواتها عن ومتّيدها واحلسن الغرابة من األبيات تلك مواقع ورأوا ادد ني
 ومقتصاد ، ومايموم  وحمماود ، ومسالء  حمسان  فمن، عليها االحتياء تنلعفوا واللطف
 .(20)" ومفرط

 مان  تبّيناا  واداد ني  القادماء  بان  اجلرجاانل  عقادها  ال  املقارنة هيه ّملناتأ إذا
 هايه  قلعاة  تعادى  إذ البديع فنون استعمال يف تفاوتهم تفّسر ال  األسباب أهّم خالهلا
 : أساسيني عاملني إىل املتقدمني أشعار يف الفنون

 ألّنهام  اهلااساتعم  يتعّمادون  وال الصانعة  فنون يقصدون القدامى الشعراء ينن مل (1
 هايه  وقعات  فاإذا  تعلعام  وال تعّمال  غاري  من يقولونه الشعر على مطبوعني كانوا

 . والصدفة باالتفاق حلصوهلا وحمدودة قليلة تنون فإّنها أشعارهم يف الفنون

 كاان  بال  األلفااظ  استعمال يف التفّنن على مركعدا القدامى الشعراء اهتمام ينن مل (2
 مثال  نظاماه  إحناام  علاى  ويسااعد  الشعر عمود تيثّب أن شأنه من ما إىل موّجها

 كثارة "و" املااّدة  غدارة"و" التشبيه مقاربة"و" الوصف يف اإلصابة"و" وصّحته املعنى شرل"
 الشاعر  بهاا  يقّيمون كانوا ال  املقاييس هل فهيه. "األبيات وشوارد األمثال سوائر

 فهال . . ملقابلاة وا واملطابقاة  التجنايس  أّماا  الشاعراء  بني أساسها على ويفاضلون
 عماود  علياه  يتوقعاف  وال دونه من القريض نظام يّتسق  انو  وأمر فإلة عندهم
 . الشعر
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 أيإاا  نعادوه  أن فايمنن  الباديع  فناون  استعمال من ادد ني الشعراء إكثار أّما
 : مقابلني عاملني إىل اجلرجانل حس 

 رلبهاا  يف ّحاون ويل الشعر بصناعة املتصلة الفنون يقصدون ادد ون الشعراء كان (1
 . زمانهم يف قائما ميهبا وأصبحت أشعارهم يف كثرت ليلك استعماهلا ويتعّمدون

 مان  الحظوا فقد، بأهّميتها وعل عن ناجتا ادد ني عند البديع فنون استعمال كان (2
 عان  متّيادت  قاد  الفناون  هيه على توفعرت ال  األبيات أّن املتقدمني أشعار خالل

 مانهم  ظّناا  منهاا  واإلكثاار  حماكاتها فتعّمدوا. والرشاقة بالغرابة واّتصفت أخواتها
 . أوفر اجلودة من الشعر حظع كان أكثر كانت كلعما أّنها

فعلى أساسها متنعان القادماء   ، لقد أفإت هيه املقارنة إىل نتائج مهّمة وخطرية
فمان  . من صياغة معايري عاّمة مّيدوا مبوجبها بني حدود متفاوتة يف ماياه  الشاعراء  

منطلق االختالل بني العفوية والقصد أكعدوا أّن الشاعر إّماا أن يناون "مطبوعاا" يأتياه     
الشعر من باب البديهة واالرجتال أو "صاح  صنعة" يقّوم شعره ويعيد فيه النظار بعاد   

ومن جهة التفاوت يف املقدار بني كثرة فنون الصنعة وقلعتها أحّل النقاد على . (21)النظر
فاملقتصاد هاو الاي     . الصنعة درجات تااوح بني "االقتصااد" و"اإلفاراط"   أّن يف ميه 

أّما املفرط فإّنه يتجااوز  . ينقعح الشعر ويهّيبه ويوّشيه مبقدار مقبول من الفنون البالغية
وهاو احلاّد األقصاى املقابال     ، املقدار ويستنره األلفاظ واملعانل حّتى يقع يف "التنلعاف" 

 (22)  اإلحسان فإّن التنلعف هو سب  اإلفسادوإذا كان الطبع سب. للطبع

هنيا إذن توّصل النقاد القدماء يف ضوء املقارنة بني القديم واددث إىل إعاادة  
صياغة مفهوم البديع على حنو ينّر  هيمنة النموذج الشعر  التقليد  بوصفه أصال 

ا إالع مان جهاة   فال ينظار إليها  ، وحيّد من حماوالت اخلروج عليه،  ابتا للشعرية العربية
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يف نظار القادماء   ، وعلى هيا األسا  عّد البديع. كونها متّثل احنرافا عن ذلك األصل
 . ومنتهاه التنلعف، ميهبا شعريا منطلقه الصنعة، وبإمجاعهم

، إّن النقاد قد حّوروا مفهوم الباديع وغّياروا وجهتاه   : وبهيا املعنى مينن القول
ون الصانعة بعاد أن كاان يف األصال ساؤاال      فقد جعلوه مبحثا بالغيا مداره علاى فنا  

إبداعيا حموره التجديد والبحث عن مسالك لقول الشعر بعيادا عان اداكااة وخاارج     
 . سلطة النموذج الشعر  القديم

 . التقعيد البالغي ونهايات البديع .3

، لقد وضع ابن املعتّد يف كتابه "البديع" األسس األوىل للدراساة البالغياة للشاعر   
فتقسيمه البديع إىل مخسة فنون كان منطلقا ملن جاء بعده من ، ها ومسارهاوحّدد وجهت

البالغيني لتوسيع القائمة وإضافة أمساء جديدة إليها مع االلتدام بنفس الرؤية النقدية 
واملتتّباع حلإاور الباديع يف املصاّنفات البالغياة      . ال  تشنعل يف ضوئها مفهوم البديع

مل يطّوروا اجلان  النظر  يف املساألة وإّنماا صارفوا جاّل      القدمية يالحظ أّن البالغيني
 . جهودهم إىل العناية باجلان  التطبيقل

فمن الناحية النظرية أضاال البالغياون إىل مصاطلح الباديع مصاطلح "العلام"       
وجعلوه أحد العلوم الثال ة ال  يتفّرع إليها علم البالغة وهل علم البديع وعلم البيان 

مفهوم الباديع كماا اساتقّر عناد      من املالحظ أّن هيه اإلضافة مل تغّيرو. وعلم املعانل
كما عّرفه حممد بن علل اجلرجاانل  ، فعلم البديع، وإّنما أبقت على أهّم أركانه، النقعاد

"علم يعرل منه وجوه حتسني النالم باعتبار نسبة أجداء بعإه إىل بعض : ها(729)ت
"علام  : هاا( 734ريف اخلطيا  القادويين )ت  وهو يف تع (23)مع رعاية أسباب البالغة"

ومن الواضح  (24)". يعرل به وجوه حتسني النالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الداللة
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فهاو يهاتّم   ، البديع ووظيفته وشروره مل تتغّيار  من خالل هيين التعريفني أّن موضوع
، الم وحتساينه بالفنون أو الوجوه البالغّية ال  تتمّثل وظيفتها األساسية يف تاديني النا  

ومل يغفال البالغياون عان التأكياد أّن     . وخيإعها ملعايري البيان ومطابقة مقتإى احلال
فاال يقاول   ، الفنون ال  أرلق عليها اسم البديع ليست خماعة ومل يسبق إليها ادد ون

 . (25)عنده" ها(، إالع "من ال رواية له وال دراية396أبل هالل العسنر  )تحس  ، باالخااع

ّما من الناحية التطبيقية فالدار  ملؤلفات البالغة يالحظ أّن تناوهلا للبديع قد أ
حتنعمت فيه  الث ندعات هيمنت على الدر  البالغل واستفرغت جهود البالغايني  

 . هل الندعة االستقصائية وندعة التصنيف والتبوي  والندعة التعليمية
 حصاء فناون الباديع والبحاث    تظهر مالمح الندعة االستقصائية يف احلرا على إ

وينفل للتدليل على هيمنة هايه الندعاة أن نايكر أّن    ، عن أنواع جديدة وتسميتها
فنون البديع بلغت مع أبل هالل العسانر  صااح  "الصاناعتني" مخساة و ال اني      

وقد زاد أسامة بن ، منها تسعة وعشرون معروفة قبله وستة أنواع من إضافته، نوعا
ابه "البديع يف نقد الشعر" على هيا العدد فاستقصاى مخساة   ها( يف كت584منقي )ت

فقّسام  ، ها( على ذلك654 ّم أضال ابن أبل اإلصبع املصر  )ت. وتسعني نوعا
 . البديع يف كتابه "حترير التحبري" مائة و ال ة وعشرين بابا

   وتبدو ندعة التبوي  والتصنيف يف تقسيم البديع إىل أبواب وتصنيف األباواب إىل
وقد قّسم البالغيون البديع بابني كابريين هماا   ، والتمييد يف كّل فّن بني أنواع فنون

وجعلوا داخل كّل باب منهماا جمموعاة مان    ، "ادّسنات املعنوية" و"ادسنات اللفظية"
فماان ادساانات املعنويااة املطابقااة واملقابلااة ومراعاااة الاانظري واالسااتتباع ، الفنااون

لفظياة اجلناا  والساجع ورّد العجاد علاى الصادر       ومن ادّسنات ال... والتوجيه
فالطبااق  ، ولنّل فّن من فنون البديع أنواع تتفّرع عنه... ولدوم ما ال يلدم وغريها
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ومنه ، ومنه رباق السل  ورباق اإلجياب، مثال يتفّرع إىل حقيقل وجماز  ومعنو 
  . (26)وقس على ذلك يف سائر الفنون البديعية، اخلفّل والظاهر

 لندعة التعليمّية يف املؤلفات البالغية فتتجلعى يف نواح عّدة لعّل أهّمها احلارا  أّما ا
، على ختصايص تعرياف لناّل فاّن مان فناون الباديع يقاوم علاى حاّد وتبويا            

واستحإار األمثلة الشعرية وتصنيفها إىل أمثلة للجاودة ينبغال للشاعراء حماكاتهاا     
وقاد بلغات الندعاة    . ن جتّنبهاا واالقتداء بها وأمثلة للتنلعاف والإاعف ال باّد ما    

والبديعّية قصيدة تانظم يف  ، التعليمّية أوجها بظهور فّن أرلق عليه اسم "البديعيات"
من فنون  ااملديح النبو  وهلا غرض تعليمل يلتدم الشاعر يف كّل بيت من أبياتها فّن

ومن أشهر البديعيات ال  نظمت هليا الغرض نيكر بديعياة صافل الادين    ، البديع
وبديعية ابن حجاة احلماو    ، ها( وتقع يف مائة ومخسة وأربعني بيتا750لعل )تاحل

  .(27)ها( يف مائة وا نني وأربعني بيتا837)ت

مينننا أن خنلص يف ضوء هايه املالحظاات حاول تنااول الباديع يف املصاّنفات       
فهاوم  البالغية من الناحيتني النظرية والتطبيقية إىل أّن املفهوم الي  أصبح سائدا هو امل

الصناعل الي  خيتدل البديع يف جمموعة من الفنون تستخدم لتحسني الناالم وصابغه   
ويبادو أّن صارل الباديع إىل هايا املنحاى الشانلل       . بألوان الدينة يف ألفاظه ومعانيه

وحتويله إىل قوال  لغوية جاهدة حيرا البالغيون على إحصائها وتساميتها وتبويبهاا   
لبالغ يف مسار الشعر العربل الي  حتاّول مان اإلباداع إىل    وتصنيفها قد كان له األ ر ا

فأصبحت القصائد جمّرد معارض لتلك ادّسانات البديعّياة ختلاو مان وجاوه      ، الصنعة
 . اإلضافة واإلبداع
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وهنيا يّتإح إذن أّن النقااد والبالغايني القادماء قاد صااغوا مفهاوم الباديع        
وإذا كانت دوافعهام إىل ذلاك   ، بداعلبطريقة غلعبت فيه البعد الصناعل على البعد اإل

تعود إىل هيمنة النموذج الشعر  القديم الي  استلهموا مناه معاايريهم النقدّياة فاإّن     
النتائج ال  أفرزتها رؤيتهم ادافظة متّثلت يف نهاية البديع روحا وبقائه شنال وهو ماا  

من شكع يف أّن هيه وما . حّول الشعر يف عصور االحنطاط إىل حماكاة وتالع  باأللفاظ
النتائج تدعو إىل حترير املصطلح من املفهوم القديم الاي  هايمن علياه وفتحاه علاى      

 . تصّورات جديدة قد تثريه وتعيد إليه حيويته األوىل

 . مقدمات إلحياء مصطلح البديع وحتيينه .4

يبدو مفهوم البديع من أكثر املفاهيم النقدية والبالغية القدمياة قابلياة للتحايني    
أّن املعناى االصاطالحل الاي     ، كما سبق أن بّيناا ، والسب  يف ذلك، إعادة الصياغةو

صاغه النقاد والبالغيون مل ينن مطابقا للمعنى اللغو  للنلمة وال متماشيا مع املعانل 
وما حيفعدنا لتوسايع مفهاوم الباديع    . ال  أرادها واضعو املصطلح من الشعراء ادد ني

أحيطت به أّننا جند يف التصاورات النقدياة والبالغياة احلديثاة      وحتريره من القيود ال 
مفاهيم أساسية تتقارع مع البديع وتؤكعد أن داللته أعمق ممعا حاّده باه النقااد وعلمااء     

وسانتوقف للتمثيال علاى ذلاك عناد  ال اة مفااهيم أساساية هال اإلباداع           ، البالغة
 . واالندياح والصورة الشعرية

   ملصاطلح الباديع ماع املفهاوم املعاصار ملصاطلح "اإلباداع"        يتقارع املفهوم القاديم
(laCréation )     بال  ، ليس من جهة االشااك يف اجلاير اللغاو  املوّحاد فحسا

. كيلك من ناحية املفهوم العاّم املتمحور على معانل اإلنشااء واالخاااع واخللاق   
علاى   وإذا كان املفهوم املعاصر ملصطلح اإلباداع مفهوماا موّساعا ومعقعادا يطلاق     
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وتتاداخل فياه خمتلاف أركانهاا مان صااح  الانّص إىل        ، عملية اإلنشااء األدبال  
فإّن مصطلح البديع مينن أن حيّد من النثافاة  ، اخلصائص الفنية إىل موقف القارئ

الداللية ملفهوم اإلبداع إذا ما خّصصناه لناتج العملّية اإلبداعية أ  للانّص يف حاّد   
فالبديع إذن هو صفة للنّص الي  تتحقعق . قعيهوبصرل النظر عن مبدعه ومتل، ذاته

 . فيه شروط اإلبداع

  ( "مينن أن جند ملفهوم البديع امتدادا يف مفهوم "العادولL'écart   عناد املعاصارين )
، وهو من املفاهيم احلديثة الا  ترتناد عليهاا الدراساة األسالوبية للانّص األدبال       

يتناقإان رأسا مع مفهاوم القاعادة    والبديع واالندياح أو العدول يلتقيان يف أّنهما
ووفق مفهوم العدول فإّن الفنون البالغية ال ينظر إليهاا الياوم بوصافها    ، أو املعيار

وإّنماا  ، حلية لتديني النالم كما كان شائعا يف التصاور النقاد  والبالغال القاديم    
ك وهل ال تستمّد وظيفتها تل، أصبحت تعّد جوهر األدب وبؤرته الفنّية واجلمالية

بل مبا حتقعقه من اخاااق  ، من حماكاة النماذج السابقة والنسج على املناويل املعتادة
وعلاى هايا األساا  يّتإاح أّن     . للمعايري املشاكة واندياح عن األمنااط املألوفاة  

البديع واالندياح يشاكان يف الداللة على ا لية الفنّية ال  تتحقعق بواسطتها أدبياة  
 .(28)األدب

 هوم "الصورة الشاعرية"  يدفعنا مف(image poétique)      وهاو مان املفااهيم النقدياة
والبالغياة احلديثااة إىل إعاادة تصااّور مفهااوم الباديع علااى حناو  ااولّل يتجاااوز     
التقسيمات البالغية ال  تناولت وجوه البديع تناوال جدئيا ال يقيم وزنا للعالقات 

ج يف إراار موّحاد هاو ماا أصابح      القائمة بينها ال  جتعل منها لبنات متالمحة تندر
وقاد حظيات الصاورة باهتماام باالغ عناد       . يطلق عليه مصطلح الصورة الشعرية

وحااولوا دراساتها بآلياات    ، فعّدوها جاوهر الانّص األدبال   ، الدارسني املعاصرين
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وقد لفت مصطلح الصاورة   .(29)جديدة ختتلف عن ررق التحليل البالغل القديم
واختيوه مصاطلحا جامعاا ملاا    ، نوا به تنظريا وتطبيقافاعت، اهتمام الدارسني العرب
فيه  أمحد الشاي  إىل "أّن الصاورة الشاعرية هال األداة    ، تفّرق من فنون البالغة

ال  تاك  من اللغة بداللتها اللغوية املوسيقية ومن اخليال العي  جيمع بني عناصر 
اّتخاي جاابر عصافور    و، (30)التشبيه واالستعارة والنناية والطباق وحسن التعليال" 

مصطلح "الصورة الفنّية" مدخال لدراسة الااث النقاد  والبالغال مؤكعادا أن هايا     
مبصاطلحات النقاد الغربال     املصطلح "مصطلح حاديث صايغ حتات وراأة التاأّ ر     

ولنن املشاكل والقإاايا الا  يثريهاا املصاطلح احلاديث      ... واالجتهاد يف ترمجتها
  .(31)اختلفت رريقة العرض والتناول"وإن ، ويطرحها موجودة يف الااث

إّن أهّم ما مينن استخالصه من املفاهيم النقدية والبالغية احلديثة الا  يتقاارع   
 : معها مفهوم البديع يتمّثل يف نتيجتني أساسيتني

أّن هيه املفاهيم تؤكعد ماا ذهبناا إلياه ساابقا مان أّن النقااد        مؤّداهاالنتيجة األوىل  (1
قد اختدلوا مفهوم البديع وأفرغوه من حمتواه ملعا قصروه علاى  والبالغيني القدامى 

 . جوان  الصنعة اللفظية وأخإعوه ملعايري صارمة وندعة شنلية مفررة

النتيجة الثانية ملّخصها أن مصطلح البديع يبدو قاابال للتحايني وإعاادة الصاياغة      (2
ل إىل تقديم الندعة بتشّرب التصورات واملفاهيم النظرية احلديثة ال  تغلع  فيها املي

وهاو ماا يتناسا  ماع     ، اإلبداعية يف األدب على حساب ندعاة اداكااة والتقلياد   
 . املفهوم األصلل للبديع
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 ةــــخامت

، حاولنا أن نّتخي مصطلح "البديع" موضوعا للدراسة والتحليل العتبارات عادة 
النقاد  والبالغال   لعّل أهّمها أّنه يعّد أحد املصطلحات املركدية يف الاااث األدبال و  

وهاو إىل ذلاك مصاطلح إشانالل اختلفات فياه       ، القاانه مبراحل التأسيس والتحّول
عناد املقارناة باني صاورته     ، كما أّن املفهوم الي  اقان به يبادو ، ا راء حّد التناقض

مفهوما ملتبسا ، األوىل يف بدايات ظهوره والصورة النهائية ال  آل إليها عند البالغيني
فما أراده الشعراء ادد ون بالبديع ليس هو الي  ترّسخ يف مصانفات  ، انسوغري متج

 . النقد والبالغة

وتتّبعنا ، ووعيا بهيه اإلشناليات احلافعة بالبديع حاولنا احلفر يف ذاكرة املصطلح
وتوّخينا املقارنة بني السياقات ال  اساتخدم  ، سريورته من الشعر إىل النقد إىل البالغة

 : ن لنا أّن املفهوم يتنّون من ربقتني دالليتني خمتلفتنيفتبّي، فيها

ربقة حتتية تنمن يف املعنى اللغو  لنلمة البديع ويف مقاصد الشعراء ادد ني ملعاا   -1
ويف هيا املستو  يبدو مفهوم البديع مفهوما حيويا . استخدموها صفة ألشعارهم

روج عن التقاليد الشعرية الرتباره مبعانل االخااع والتجديد وخمالفة السنن واخل
 . السائدة

فاختفى منه ، وقد حتّجر فيها مفهوم البديع، ربقة فوقّية رّسخها النقعاد والبالغيون -2
واختادل يف قائماة مان القوالا      ، وغل  عليه البعد الصاناعل ، املعنى اإلبداعل

 واساتفرغ البالغياون جهاودهم يف   ، البالغية املنّمطة أرلق عليها اسام "ادّسانات"  
 . إحصائها وتبويبها مع أّن وظيفتها عندهم وظيفة شنلية ال تتجاوز حدود الدينة
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والختبار هيه النتيجة ال  قادنا إليها احلفر يف ذاكرة املصطلح نظرناا مان بااب    
املقارنة يف بإعة مفاهيم نقدية وبالغّية معاصرة بدت لنا متقارعة مع مفهوم البديع يف 

فانتهى بناا ذلاك إىل   ، اإلبداع والعدول والصورة الشعرّيةدالالته األوىل وهل مفاهيم 
وذلاك بتخليصاه مان احلاّد     ، أّن مفهوم البديع يبدو قابال للتحايني وإعاادة الصاياغة   

وهايا املطلا  ال   . البالغل الإّيق وإحياء دالالته العميقة ال  رماح إليهاا الشاعراء   
ة تعيااد النظاار يف املفاااهيم إالع يف إرااار قااراءة شااامل، يف اعتقادنااا، ميناان أن يتحقعااق

 . واملصطلحات البالغية القدمية يف ضوء منجدات التفنري البالغل احلديث
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 ع 43، ص 1945، 1اوي، القاهرة  دار إحياء الكتب العربّية،  البج

 ع  78، ص1ت، ج -ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ححع أمحد حممود عاكر، القاهرة  دار املعار ، د (21)

ابن رعيق القريوااي، العمدة يف حماسن الشعر واقعد ، حعحع حممعد حمعي العدين عبعد اجلميعد،        ( 22)
 ع 129، ص1981بريوت  دار اجليل، 

حممد بن علي اجلرجااي، اإلعارات والتنبيهات، حح عبد القعادر حسعني، القعاهرة  دار اهضعة      (23)
 ع 257ت، ص-مصر، د

اخلطيب الق ويين، التلخيص يف علعوم البالغعة، حعحع الربقعوقي، القعاهرة  املكتبعة التجاريعة،        ( 24)
 ع 347، ص 1932
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 ع 273أبو هال  العسكري، الصناعتني، ص( 25)

   ع1971مثال  اخلطيب الق ويين، اإليضاح يف علوم البالغة، بريوت  دار الكتاب اللبنااي،  ااظر( 26)

أثرهعا، بعريوت  ععال الكتعب،     -حطّورهعا -علي أبو ةيد، البديعيات يف األدب العربي، اشعتحها ( 27)
 ع 1983، 1 

 العادية ااظر  للتوّسع حو  مفهوم العدو  ودور  يف حتقيق ما ميّي  اللغة الشعرية عن اللغة ( 28)
- Jean cohen, Structure du langage poétique, flammarion éditeur, Paris, 

1966.  

- Michael Riffaterre , Essais de stylistique structurale, (présentation et 

traduction par Daniel Delas), Paris, Flammarion,1970.  

ة الصعورة الشععرية ميكعن الرجعو  إم أعمعا  جمموععة معو        من أهّم املراجع الغربية يف دراسع ( 29)
(Groupe µ  وبصفة خاّاة كتابي ) 

- Rhétorique générale, Éditions Larousse, 1970.  

- Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions 

Complexe, Bruxelles, 1977.  

 ع 248، ص 1973، القاهرة  النهضة املصرية، 2دبي،   د الشايب، أاو  النقد األأمح( 30)

جابر عصفور، الصعورة الفنيعة يف العلال النقعدي والبالغعي عنعد الععرب، بعريوت  العدار          ( 31)
 ع 7، ص1992، 3البيضاء  املرك  الثقايف العربي،  ع 
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 املصادر واملراجع

 املراجع العربية-أ

 بد العديد بن ناصر املانع، الرياض: دار العلاوم للطباعاة   ابن رباربا العلو ، عيار الشعر، تح. ع
 .  1985والنشر، 

 ت.  -ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح. أمحد حممود شاكر، القاهرة: دار املعارل، د 

 ت – اجليل، د دار: البديع، بريوت اهلل، كتاب املعتّد، عبد ابن  . 

  ،ت. -، د دار صادر: بريوت، لسان العربمجال الدين، ابن منظور 

 ت. -، د3الطائل، الديوان، شرح اخلطي  التربيد ، القاهرة: دار املعارل، ط، أبو متام 

 1983 ،1أ رها، بريوت: عامل النت ، ط-تطّورها-البديعيات يف األدب العربل، نشأتهاعلل، ، أبو زيد . 

  ت-وقال السعودية، د اللغة واألدب، تح. عبد احلميد هنداو ، نشر األ يفالنامل ، املرّبد، أبو العبا  . 

  ، ت. -الديوان، بريوت: دار صادر، داحلسن بن هانئ، أبو نوا 

  ،1989الشعرّية العربّية، بريوت: دار ا داب، علل أمحد السعيد، أدونيس . 

 1959األغانل، تح عبد الستار أمحد فّراج، بريوت، ، االصفهانل، أبو الفرج . 

  تح حممد حمل الادين عباد احلمياد، باريوت املنتباة      الطائيني بني يف "املوازنة، أبو احلسن، ا مد "
 . ت-العلمية د

  ،الوسارة بني املتنيب وخصومه، تح حممد أباو  اجُلرجانل، أبو احلسن علل بن عبد العدير القاضل
 . 1945، 1الفإل إبراهيم وعلل حممد البجاو ، القاهرة: دار إحياء النت  العربّية، ط

 ت. -القاهرة، د شاكر، جّدة حممد حممود البالغة، قدمه أسرار القاهر، اجلرجانل، عبد 

 حممد بن علل، اإلشارات والتنبيهات، تح عباد القاادر حساني، القااهرة: دار نهإاة      ، اجلرجانل
 .  ت-مصر، د
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  ، 1972، 4زهر ا داب، بريوت: دار اجليل، طعلل، احلصر . 

  1973إة املصرية، ، القاهرة: النه2أمحد، أصول النقد األدبل، ط ، الشاي . 

  1981التفنري البالغل عند العرب، تونس: منشورات اجلامعة التونسية، ، صمود، محاد . 

 د. ت.  ،يف "أخبار أبل متام" بريوت: املنت  التجار  للطباعة والتوزيع، أبو بنر حممد بن حيل، الصولل 

 2012وق للنشر والتوزيع، تاريخ النقد األدبل عند العرب، رام اهلل: دار الشر، عّبا ، إحسان . 

  تح. علل البجاو  حممد أبو الفإل ابراهيم، القاهرة: عيساى  ، الصناعتني، أبو هالل، العسنر
 .  1981البابل احلليب، 

 جابر، الصورة الفنية يف الااث النقد  والبالغل عند العرب، بريوت/ الدار البيإااء:  ، عصفور
 . 1992، 3املركد الثقايف العربل، ط. 

 2005 التخييل والتداول، الدار البيإاء: دار إفريقيا الشرق،البالغة اجلديدة بني ، ُعمر ، حممدال . 

  تاح. حمماد نعايم    القاامو  ادايط  ، باد ، أبو راهر جمياد الادين حمماد بان يعقاوب     آالفريوز .
 . 2005العرقسوسل، بريوت: مؤسسة الرسالة، 

 1971ريوت: دار النتاب اللبنانل، اخلطي ، اإليإاح يف علوم البالغة، ب، القدويين . 

 اخلطيا ، التلخايص يف علاوم البالغاة، تاح. الربقاوقل، القااهرة: املنتباة التجارياة،          ، القدويين
1932 . 

 ابن رشيق، العمدة يف حماسن الشاعر ونقاده، تاح. حمماد حمال الادين عباد اجلمياد،         ، القريوانل
 . 1981بريوت: دار اجليل، 

  ،2بريوت: دار النت  العلمّية، طاملرزبانل، معجم الشعراء . 

 الشعر على الشعر، حبث يف الشعرّية العربّية من منظور الشعراء علاى شاعرهم   ، الطاهر، اهلمامل
 . 2003ميالد ، تونس: منشورات كلّية ا داب منوبة،  11إىل القرن 
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 Cohen, Jean, Structure du langage poétique, Flammarion éditeur, 

Paris, 1966.  

 Rhétorique de la poésie. Lecture linéaire, lecture tabulaire, Éditions 

Complexe, Bruxelles, 1977.  
 Rhétorique générale, Éditions Larousse, 1970.  

 Riffaterre, Michael, Essais de stylistique structurale, (présentation et 

traduction par Daniel Delas), Paris, Flammarion,1970. 
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غة
ُّ
 تحليل الخطاب وتعليم الل

 أ. د. وليد العناتّي

 

 مقدمة يف أهمية النَّص املرتجم ومسوغات َتْرَجَمِته: 

 : أهمها ما يلي؛ ددةقد حفزني لرتمجة هذا البحث إىل العربية حوافُز متع

أن موضوع البحث موضوع طريف وجديد نسبًيا يف اللساانيات التطبيقياةو وهاو     .1
موضوع نادر يف اللسانيات التطبيقية العربياة؛ فاالبحوا النااجزة فيات ج تت ااو       

 . (2)أصابع اليد الواحدة

أن البحث يقدِّم رؤى نظرية يف وجوه استثمار حتليال اخلطااب يف تعلايم صناصار      .2
مهاراتهاو ثم تراه يشفع ذلك بتوجيهات صملية تصلح للتطبيق داخل صف ولغة ال

اللغة الثانية. وج تقتصر صنايتت صلى غرفة الصف واملتعلمني وحدهم ولكنت يقادِّم  
إرشاداٍت ونصائَح وتوجيهاٍت ملعدي املواد التعليمية ومؤلفي كتب تعليم اللغات 

 األجنبية. 

هذا البحث ستضيء معامل جديدة للمشاتغلني   وبناء صلى ذلك حنسب أن ترمجة

بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها من املعلمني ومعدي املواد التعليمياة واملشارفني   

 صلى الربامج. 
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 :  منهجيَّة الرتمجة

عناى الانا اليليازي ونقلات بدقاة      وقد اصتمْدُت يف ترمجيت هذه صلى متثُّال م 
فاا يف بنية امجملة والرتكيب اليليزي صند نقلهما إىل وهلذا فإنك واجٌد اختال؛ احرتا و

وملا كان النا اليليزي قائًما صلى الرتابط . العربية مع احتفاظهما بدجلتهما الدقيقة
فقاد  و أي ترابط األفكار مع غياب أدوات ربط شاكلية ظااهرة  ؛ والتماسك املضمونّي

د وجسّيما يف حالة غياب الحالة لزمين أن أضيف صباراٍت أو روابَط ُتبني صن املقصو
أو حذف ما ينبغي تكراره يف امجملاة العربياة أو الفقارة    و الضمريية يف النا األصلّي

 . الواحدة

فكاثرًيا  ؛ للنا ُثمَّ إنين جتاو ت بنية النا اليليزّي الشكليَّة من حيث تفقريه
أنَّ ؛ ْصتِمُدُه يف العربياة ولذلك التزْمُت تقسيًما شكلًيا َأ؛ الفقراتوما تداخلت األفكار 

كما أظهْرُت تقسيماٍت فرصيةا ونقاطاا بار ة جاءت مندجماة يف  . لكل فكرٍة رئيسيٍة فقرةا
ف علت بعضها صناويَن فرصيةا بار ةا َيْسُهُل صلى من يبحث صن ؛ منت النا اليليزي

اللغاة   ة حتليل اخلطاب مبساتويات ومن ذلك إبرا  صالقو فكرة جزئية أن جيدها مباشرة
حتليال اخلطااب باملهاارات اللغوياة      وإبرا  صالقاة و واملفردات(و والنحوو األصوات)

 . وتدريسها

املعلِّم( صلى صايغة امجماع تساهيالا    و وقد آثرت استخدام صيغة املفرد )املتعّلم
صنادما   وكاذا فعلات  . إج أْن يكون السياق يقتضي امجمع تعييًنا؛ وتيسرًيا صلى القارئ

إذ آثرت صيغة املفرد ؛ هي( يف امجملة نفسهاو يستعملون الضمرَيْين )هوكان املؤلفون 
رأيُت أْن أضايف حواشاي موضِّاحة وُمْغنياة ملانت الانَّّا       و. الغائب للّتْيسرِي ليس إج

 . األصلي أنَّى اقتضى ذلك
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 : َمْسَرُد املصطلحات األساسية يف الرتمجة

:(Classroom-centered Research) البحث الّصفّي 

البحث العلمي الذي ُيْنَ ُز بناء صلى ملحوظاات ومشااهدات صافية خالصاة     
حتقيقاا ألهداف معينةو أو لقياس مهارة أو سلوك معني. وكاثرًيا ماا ُيْساَتعمل يف هاذا     
السياق مصطلح )اخلطاب الّصّفّي( الذي يتضمن مجيع أنواع التفاصالت الصافية الايت   

 نفسهم. تدور بني املعلم والطلبة وبني الطلبة أ

 (: Discourse Analysis) حتليل اخلطاب

منهج صلمي يف دراسة النّا املكتاوب يعاتين يف إطااره العاام بدراساة الانَّا       
دراسة شكلية حتلل بنيتت الرتكيبية وصناصار ترابطات ومتاساكت صلاى املساتوى اللغاوي       
اخلالاو ويعتين مان ناحياة أخارى بدراساة بنياة الانا املنطقياة وانسا ام قضااياه          
وترابطها الدجلي. ولكن دراسة النا واخلطاب جتاو ت هاذين البعادين إىل دراساة    
السياق واملقاصد والغايات واخللفيات الفكرية الكامنة يف اخلطااب. وقاد أطلاق هاذا     
املصطلح يف بدايتت صلى حتليل احملادثة واخلطاب الشفويو ولكن كاثرًيا مان اللساانيني    

" حتليل احملادثة" وب" بوصفت دراسة للخطاب املكتوب أصبحوا يفرقون بني " حتليل اخلطا
 بوصفت دراسة للخطاب املنطوق والتحاور الشفوي. 

 : (Pedagogical discourse Analysis) تعليمية حتليل اخلطاب

امجوانب املنه ياة والرتبوياة يف اساتثمار التحليال النظاري للخطااب يف بنااء        
 . دروس اللغة وتنفيذها واختبارها وتقوميها
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:(Authentic Interaction ) األصيل التفاعل  

ُمْ َمُل التفاصل الصفّي الناجز بني املعلم والطلبة من ناحية والطلبة واملعلم من 
ناحية أخرى. وهو ليس امجانب التعليمي أو املادة التعليمية املباشرة اليت يقّدمها املعلم 

التعلم. ومان ذلاك ماثال    يف الصف وإمنا هو مجيع صمليات التحاور والتفاوض حول 
طلب األستاذ من املتعلمني أن يفتحوا الكتاب أو يقرؤوا قاراءة صاامتةو أو أن يسا ل    

 ...الطالب سؤاجا أو يعلِّق صلى قضية أو رأي أو يطلاب أحادهم مان األساتاذ طلًباا     
صحيح أن هذا التفاصل متعلق باملادة التعليمية ولكنت لايس املاادة التعليمياة املباشارة.     

ن القول إن املصطلح مرادف للخطاب الّصّفّي أو التفاصل الّصّفّي مبا يتضمنت من وميك
 لغة املعلم واستعماجتهاو وطرق تفاصل الطلبة معت ومع  مالئهم اآلخرين. 

 (: (Good Reader القارئ اجليد

َتَفهُّماتو  ومتعلِّم اللغة الذي يوظِّف اسرتاتي ياٍت قرائيةا متنوصةا يف قراءة النا 
الًبا ما يوظِّف اجسرتاجتياِت املعرفيَة وفاوَق املعرفياة العلياا الايت تتطلاب التحليال       وغ

والتفسااري والااات ويل ومهااارات منطقيااة متقدمااة. وقااد ُيَسااّمى أحياناااا )القااارئ      
 اجسرتاتي ّي(. 

 : (Poor Reader) فالقارئ الضعي

وأكثرهاا ج   غاري معقادةو  ومتعلم اللغة الذي يوظِّف اسرتاجتيات قرائية بسيطة 
فاوق املعرفياة؛ فقاد يقتصار صلاى تتباع       ويبلغ مستوى اسارتاجتيات القاراءة املعرفياة    

 استعمال املع م مثالا. واملفردات يف امجملو 
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(Writing Competence) الكفاية الكتابية/ اإلنشائية
(3)

 : 

اقتداُر متعلم اللغاة صلاى إنتااط خطااب مكتاوب يراصاي فيات قواِصاَد الرسام          
 وتقاليد الكتابة باللغة اهلدفو وأصراف اخلطاب يف سياقات وظيفية دالَّة.  المالئيو

 :(Target Speech Community) الكالمي اهلدف اجملتمع

 ُمْ َتَمُع اللغة اهلدف؛ اجملتمع الناطق باللغة املتعلَّمة. 

 : Communicative Approach)) املقاربة التواصلية

الثانية تنطلق من فكرة جوهرياة مفادهاا أن الوظيفاة    ُمقاَرَبٌة نظرية لتعليم اللغة 
األساسية للغة هي التواصلو ومن َثمَّ فإن صلاى بارامج تعلايم اللغاة أْن تعلِّام اللغاة       
بوصفها وسيلة تواصل يساتعملها ماتعلم اللغاة الثانياة للتواصال بهاا ماع النااطقني         

قتدار صلى استعمال اللغة األصليني. وتعتين املقاربة التواصلية بالكفاية التواصلية واج
وانطالقاا من هاذه املقارباة   استعماجا مناسًبا أكثر من صنايتها بالدقة والصحة النحوية. 

ظهرت طرق تعليمية متعددة تقصد إىل بناء الكفاية التواصلية لدى املتعلمنيو ومنهاا:  
وميكان أن  تعليم اللغة موقفًياو وتعليم اللغة ألغراض خاصةو وتعليم اللغة باملهمات. 

 نعدَّ توظيف حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة نسخة متقدمة يف تعليم اللغة تواصلًيا. 

 : (Discourse Knowledge) املعرفة اخلطابية

املعرفة غري الواصية اليت يكتسبها الناطق األصيل باللغاة باملمارساة اججتماصياة    
نطوقاة؛ كقدرتات صلاى متيياز     املواطالصت صلى نصوصها املكتوبة ووالثقافية للغتت األمو 
تقالياادهاو والتمييااز بااني أصااراف اخلطاااب املكتااوب واخلطاااب وأصااراف النصااو  

املنطوقو وكيفية ترابط مجل النا وأدوات ذلك الرتابط.... إخل. أما يف جماال تعلايم   
ألن ماتعلم اللغاة الثانياة ج ميتلكهاا      )اللغة الثانية فيغلب أن تسمى )الكفاية اخلطابية

 تعلمها بوصفها جزًءا من الكفاية التواصلية العامة. وصليت 
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  :(The discourse Oriented Curriculum) منهاج خطابيُّ التوجيه

منهاط لتعليم اللغة الثانية ينطلق من حتليل اخلطاب يف أهدافت وبنائت وتدريباتات  
آخار مكتوًبااو   وطرق اختباره؛ فهو يتناول أنواًصا نصية متباينةو ويقدِّم خطابا منطوقاا و

وظائفهاا يف الانا ودورهاا يف متاساكت وإبارا       وويتناول معاني املفردات يف الساياق  
ة ألداء وظائف اجتماصية متنوصاة  قضاياهو ويعتين باألنواع النصية من حيث هي وسيل

 إخل(.  ...إصالن جتاريو وصفة طعامو مناظرة نقدية)

 (: Authentic Text) النَّص األصيل

ِتَج لت دية وظيفاة تواصالية اصتيادياة يف اةيااة اليومياةو مان ذلاك:        ُكلُّ نا ُأْن
الصالن الت اريو والنشرة الخباريةو وجفتاات الااَمحاّل الت ارياة.... إخلو ولايس     
القصد من إنتاجت أن يكون تعليمًيا كالنّا املصنوع. والنا األصيل ذو أهمية كربى 

ظم يف تطبيقات حتليل اخلطاب؛ إذ إنات يقادِّم   يف تعليم اللغة تواصلًياو ولكنَّ أهميتت أص
 حقيقًيا جستعمال اللغة يف جمتمعها ولدى الناطقني بها. ومنوذًجا واقعًيا 

 (: Pragmatic Transfer)النقل التداولّي 

استعمالية مان لغتات األم وأصرافهاا    وأن ينقل متعلم اللغة الثانية أصرافاا تداولية 
فقد ينقل املاتعلُِّم فعاالا كالمًياا مان لغتات األم      ؛ ة اهَلَدَفالتداولية صندما يستخدم اللغ

ظنًّا أنت يؤدي الوظيفاة التداولياة والثقافياة    ؛ ويستعملت يف اللغة اهَلَدف بالطريقة نفسها
وهو يؤدي يف منتهاه إىل خط  تواصلي وسوء فهم بل قد يت او  ذلك إىل صدِّه و نفسها

 اخلطا  يف : ومان أمثلاة ذلاك   . ا أّن املتحدَا أجنيبٌّسوء أدب إن مل يكن املستمع ُمَقدًِّر
و وصدم مراصاة درجة الت دب يف اةاوار و َتَمثُّل العالقة بني املتخاطبني )صالقات القوة(

 . أو ترمجة العبارة ترمجة حرفية
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 : الَنصُّ املرتجم باللغة العربية

 . التقاء حتليل اخلطاب وتعليم اللغة: املقدِّمة

واصلية يف تعليم اللغة اليت بدأت يف بواكري السبعينيات )من القرن إن املقاربة الت
املاضي( وتدرَّجت حتى غلبت صلى معظم تعلايم اللغاة يف العاامل؛ يف التَّصاوُّر صلاى      
األقل إْن مل َيُكن يف التطبيقو جعلت الناس يدركون أهمياة الرتكياز صلاى اخلصاائا     

الا لربامج تعليم اللغة. وأصابح مقباوجا   التواصلية جستعمال اللغة بوصفها جزًءا مكمِّ
" اللغاَة تواُصاالا   وصلى حنو واسع يف جمال تعلايم اللغاة أنناا ُنَعلامِّ " اللغاة للتواصال"       و
(language for communication )و(language as communication )

وبكلمات أخرى: إن هدف تعليم اللغة هو اجقتدار صلى التواصال باساتخدام اللغاة    
الطريقة الُفْضلى لتعلايم اللغاة   ودف حتى وإن كان الوقت املتاح للتواصل حمدوًداو اهل

هي باستعماهلا للتواصل. وهكاذا فاإن هادف تعلايم اللغاة هاو إقادار املاتعلم صلاى          
التواصلو وأسلوب التدريس املالئم للمتعلم هو اختبار مقامات تواصالية ذات صالة   

 وممارستها. 

اللغة تواصلًيا دون اجصتماد صلى حتليل اخلطااب  ولن يكون من اةكمة تعليم 
اصتماًدا كبرًيا؛ فتحليل اخلطاب سيقدم إطاًرا رئيسًيا ُيْحَتَكُم إليت يف اختاذ القارارات يف  
تعليم اللغة وتعلمها. ومثة صوامل ضرورية لتطوير بيئة تعليمية حيث ميكن اكتسااب  

الق سياقات مناسبة للتفاصلو وبياان  اللغة وتنميتها من خالل املقاربة التواصلية؛ فاخت
تبادجت املستمع/ املتكلم والقارئ/ الكاتبو وإتاحة الفرصة للمتعلم ملعامجة اللغة يف 
مواقف متنوصةو كلُّها صوامُل تسهم يف توفري تلك البيئة التعليمية املنشاودةو ويف ذلاك   

 جمال جكتساب اللغة الثانية وتطورها يف سياق تواصلّي. 
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ليل اخلطاب والتداولية بتعليم اللغة وتعلمها من حيث إنهما مياثالن  ويتصل حت
صاملني ِخطابيني متصلني مييِّزان التواصل البشري؛ فتحليل اخلطاب ميثِّل املعنى املقصود 
الذي ينقلت السياق ومن َثامَّ فهاو معاينٌّ بالعالقاات التتابعياة يف النتااط. والتداولياة        

اتج من املعامجة اللسانية والتفاصل اججتماصي؛ آخاذةا بعاني   ُتوضِّح املعنى )املؤول( الن
 اجصتبار تنوًصا من العوامل السياقية يف اجستقبال النهائي. 

 إن تعليم اللغة حيتاط تركيًزا صلى: 
 اسرتاتي يات بناء الرسالة؛ لتسهيل إنتاط املتعلم ملقصده التواصلي.  .1

املتعلم صلى معامجاة مقاصاد املاتكلم    اسرتاجتيات الت ويل؛ لضمان َحّد من اقتدار  .2
 والكاتب معامجة استنباطيةو ولو صلى حنو تقرييب. 

و فاإن تعلايم اللغاة   و النصف الثاني من القارن العشارين   وحتى ولسنوات صدة
يف تعلايم   هذا يعاين وو استعمل امجملة بوصفها وحدَة التحليل األساسيةو كاللسانيات

 . يناِت والنشاطاِت تركز صلى امجمل املنفردةأن القواصَد واألمثلَة والتمر اللغة
وبناء صلى ذلك فإن هذه املقاربة ُت يُز املمارسة اللغوياة خاارط الساياق؛ فقاد     
تكون امجملُة شائقةا أو غري اصتيادية أو غامضة ولكنها صندما تعزل صن الساياق فإنهاا   

لى امجمال يف اللغاة   ستفتقر إىل املعنى اةقيقي. لقد مرت أجيال من املتعلمني مترنوا ص
 اهلدف وظلوا غري قادرين صلى َسْلِك تلك امجمل يف أجزاء مفيدة من اخلطاب. 

أما يف املقاربات األحدا لتعليم اللغة وتعلمها فقد أصبح اخلطااب أو الانا   
أصبحت الكتب التعليمية املعاصرة ُتقدِّم النصو و وهو الوحدة األساسية للتحليلو 

بوصفها أساًسا لفهم اللغة واستعماهلا اصتماًدا صلى صدد أكرب  قصريةا كانت أو طويلةاو
من النصو  الدالَّة املفيدة. لقد غيَّرت هذا املقاربة نوَع النشاطات امُلْنَ اَزِة يف صاف   
اللغة تغيرًيا كبرًيا؛ إذ أصبح املتعلمون حمتاجني إىل الرتكيز صلى مساٍت خطابيٍة متنوصٍة 

 يف أي نشاط لغوي معيَّن. 
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مثة منظوٌر آَخُر ُأضيف إىل املادة اللغوية يف النشاطات الصفية صنادما أصابح   و
اخلطاب هو وحدة التحليل؛ إنت جمموصة اخلصائا اللسانية اججتماصية اليت ترافق أي 
تفاصل طبيعّي؛ فقد أصبح املشارك اةقيقّي أو الاُمَتَخيَّل املنخرط يف نشاط تواصلي يف 

واقعًياا فاإن الُعْمار    ولنشااط الّصّفااّي ميثال تفااصالا حقيقًياا      الصف ُمهمًّا. وإذا كان ا
والوضع اججتماصي وغريهما من السمات الشخصية للمتفااصلني ج ميكان جتاهلاهاو    
وُيَتَوقَّع من املتعلمني تطوير وصي باجختيارات اللغوية املتعلقة بتلك السمات؛ فاملعلم 

باختيارات التمثايالت اللغوياة الايت تاوائم     حباجة إىل خربة يف اختاذ القرارات املتعلقة 
مسات املشاركني وتوائم اخلصائا التداولية للموقف املقادَّم. وأصابحت األحاداا    
اللغوية الّصّفّية خصيصةا مهمة يف صف اللغة؛ حتاى وإن كانات ُمْصاَطَنَعةا؛ إذ ينبغاي     

اللغويَة اليت ميكن أن َتْحاُدَا  هلذه املواقف امُلْصَطَنعة أْن ُتمثِّل َتْمثيالا تقريبًيا األحداَا 
 يف التفاصل الطبيعي. 

لقد كان اهلدف الرئيسي لصفوف اللغة قبل تبين املقاربة التواصاليَّة هاو إقادار    
املتعلمني صلى إنتاط امجمل املقبولاة لساانًيا والتعارف صليهااو وقاد أضاافت املقارباة        

التواصال. إن الفكارة الضِّاْمنيَّة    التواصليَّة إىل ذلك ُبْعًدا مهًما جدا هو: اسرتاتي يات 
للمقاربة التواصلية هي إقراُر حقيقٍة مفاُدها أن املاتعلمني قاد ج ُيْن ازون أباًدا كفاياة      

مع ذلك فإنهم سيحتاجون استعمال اللغة اهلدف يف أناواع متعاددة مان    ولغوية تامة؛ 
ُيْمكنهاا   لذلك فإن الواحد منهم حمتاط إىل تطاوير اسارتاتي ياِت َتواصال    والتواصل؛ 

تبدو اسارتاتي يات التواصال   والتغلب صلى نقا املعرفة اللغويةو وميكنها ُتعويضها. 
هذه صامليةاو جزئًياو من وجهة نظر املتعلم ملَّا كان ُمْمِكًناا نقال بعضاها مان اللغاة األم      
بن اح. ولذلك فإن املاتعلمني جيادي التواصال يف لغاتهم األم لاديهم فرصاة جيادة        

ني فاصلني يف اللغة الثانية بالرغم من أنهم قد ج يعرفون اللغة الثانية ليصبحوا متواصل
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اإلطنااب  وكما يعرفون اللغة األم. إنناا نرياه اناا إل القاعلى إلاد إإاادى ال ايا ة        
اإلمياءات )حركات اجلسع( من بني أشياء أخرى يف أثناء التواصل الريفوّي، وستبعو و

ان صف اللغة يقعِّم فرًصا فعالة الساتعما  ملال   اذه القعلات قابلة للنقل متامًا إذا ك
 اذه االسرتاتيجيات يف اللغة اللانية. 

نتيجة للقبو  العام باملقالبة التواصلية فقع اقتضد تعليم اللغة وتعلمهاا دممجا    و
التفاإاال التواصاالمل باملنهاااها فمسهااال مسااتعململ اللغااة اغوياااتلهم اللغويااة واللقافيااة 

الواقعمّل يؤثِّر يف اختيال املعلم التفاإالتل ال فيَة امل نوإة أو واالجتماإية يف التفاإل 
امل ممة خ يً ا الختالق اخل ائص الرئيسية لألحعاث الواقعية يف  رفاة ال افا   
فلم يعع بممكان مغعمّلم اللغة تقييعغ نفسه ليكونم مربًِّيا أو حنوًيا، بملج إمَليجه، إل حع ما، أنج 

 عجِلًكا جوانبم متنوإًة من حتليل اخلطاب ومعتنًيا بذلك. يكون لسانًيا اجتماإًيا مغ
حلسن احلظ فمن إعًدا من الكتب متوافرى األن لتأكيع اذه احلاجاة التعليمياةا   و

( يف كتاباه   اخللطااب  نيرياَة حتليال اخلطااب، وأثبا م       Cook1989فقع َقعَّم كاو  ) 
احملاعودىا ففامل اجلااء األو ،     مالءمتها التطبيقية لتعلُّم اللغة وتعليمها لذوي اخللفياة 

الذي يعتين بالنيرية، قعَّمم املؤلفغ تعريفاٍت سهلة التناو  للمفاايم األساسية يف حتليل 
 دلَّل يف اجلاء اللانمل إلد إسهام حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة. واخلطاب. 
( صنيعم كو ا فوجَّه إمله إل الطلبة املبتعئني يف Nunan 1993صنع نونمن )و

ليل اخلطاب، وخاطب معلممل اللغة الذين يستلمرون حتليل اخلطااب يف تعلايمهم.   حت
وقع ق ع كتاب  نونمن ، كما جاء يف املقعمة، تاويع القالئ بااااال  بعض املفاايم املفاتيح 
يف اااذا الااا ، وإتاحااة فرصااة للقااالئ الستكريااام تلااك املفاااايم يف االسااتعما   

(ix:1993لقع ساإعت الن وص اليت .)    اختالاا  نونمن  يف تويايح حتليال اخلطااب 
 وتعميق فهم القالئ له. 
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أما الكتب الثالثة األخرىو املوصوفة تالًياو فقد َقدََّمْت خلفيةا نظرياةا ُمْساَتْوِصَبةا   
 لتطبيق حتليل اخلطاب يف تعليم اللغة: 

( تعمَّق يف بياان كيفياة َتعااُلق حتليال اخلطااب      McCarthy1991) فمكَّارثي
تعالقات باخلطاابني   واملفارداتو وصلام وظاائف األصاوات(و     واصر اللغة )النحاوو  بعن

كان اهلدف الرئيسي من الكتاب مساصدة معّلمي اللغة ليصابحوا  واملنطوق واملكتوب. 
صلى دراية ومعرفة بتحليل اخلطاب. وقد شا ع املعلماني ومطاوِّري املاواد التعليمياة      

طوقااا يف مؤلَّفااتهم وماوادهم التعليمياة     صلى استعمال اخلطاب الطبيعاي مكتوًباا ومن  
 والنشاطات الصفية. 

( فقد َقَصَدْت أن ُتَقدَِّم للمعلمني واملشتغلني بتعلايم  Hatch1992أما هاتش )
اللغة َفْهًما أفضَل لاااااكيفية ربط النظرية العامة للتواصل وج سيما حتليال اخلطااب   

الكتاَب مناقشةا لوثائَق وأفعال  كالمية  بتعليم اللغةو وبيَّنت ضرورة ذلك. لقد ضمَّنِت
 وحتليالا بالغًيا من بني جماجت أخرى. 

 (McCarthy andولعل أوصَب كتاٍب متوافر يكون كتاب َمّكارثي وكاارتر  

Carter1994)(4)  .الذي يوائم بني الوصف املبدئي خلصائا اخلطاب وتعليم اللغة
طابو وأظهَر كيف ميكن تطبياق  وهو يصف البحث واملستخلصات يف جمال حتليل اخل

هذه املستخلصات يف التعليم الصفّي؛ إنت كتاب غين بالنصاو  األصايلة الايت تاوفِّر     
 مادة ثرية للتحليل والتمثيل. 

يبدو واضًحا من هذه املراجعة املوجزة أن صدًدا من النصو  املفاتيح ظهرت و
ليل اخلطاب وتعليم اللغة. مؤخًَّرا لت خذ ب يدي املعلمني وتضعهم صلى بداية طريق حت

وبات معلمو اللغة والعاملون يف امليدان صلى وصي ب همياة تعليمياة حتليال اخلطااب.     
ومع أن تنفيذ وجهة النظر هذه مل يت او  كثرًيا من األماكن فإن املعلماني واملمارساني   

 أصبحوا اليوم صلى وصي ب همية تعليمية حتليل اخلطاب. 
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 .لَرْسم منظومة التعليم والتعلم املعرفة املشرتكة: القاعدة

لقد اصتنى منظور حتليل اخلطاب يف تعليم اللغاة صناياة خاصاة بفكارة املعرفاة      
املشرتكة؛ وهي فكرة متعلقة مبعرفتنا العامة بالعامل؛ تلك املعرفة اليت ميكن للمشااركني  

صاء أو يف تفاصل ما استدصاءها قبل اةدا التواصلي ويف أثنائت وبعده. إن هذا اجستد
اجصتماد صلى معرفة العامل ليس دائما واصًيا ولكنت يوثر يف التفاصل التواصالي تيسارًيا   
أو َحْ ًبا ومنًعا. إن املدى الذي يتقاسم فيات املشااركون مثال هاذه املعرفاة سايؤثر يف       

 درجة فاصلية التفاصل التواصلي. 
ططاون  هام ا ويفرتض املتكلمون معرفة مشرتكة صنادما اااطبون اآلخارينو    

َتَلفُّظاِتهم اصتماًدا صليها. أما املستمعون فإنهم يتوسلون املعرفَة القبليَة صندما يفسارون  
امُلْنَتَظار  اطط الُكتَّاُب لنصوصهم بالنظر إىل ما يفرتضونت ب ْن القاارئ  وتدفق الكالم. 

نصو  أما القُّراء فإنهم يتوسلون معرفتهم القبلية صندما يعامجون ال. يعرف صن العاَلم
املقروءة؛ بل إنَّ املتفاصلني اتارون أو يفضلون اللغاة الايت توسِّاع بعاض اخلصاائا      

 املوقفية املشرتكة وتقويها. 
يف التفاصال  وصندما نسيء تقدير املعرفة املشرتكة أو إدراك املشاركني اآلخارين  

وقاد  فإنت من احملتمل أننا يا ف باختالق مناذَط قاصرة أو خطرية من سوء التواصال.  
حيدا سوء التواصل هذا بني الناطقني باللغاة ويف املواقاف اللساانية الثقافياة نفساها      

؛ ومان ثامَّ فاإن    (5)ولكنها حتدا صلى حنو أكثر تكراًرا صرب اةدود اللسانية والثقافياة 
 املعرفة املشرتكة جيب أن تتضمن: 

 .معرفةا صامةا بالعامل .1

 كالمي اهلدف الذي يسعى املتعلم جكتساب لغتت. ومعرفةا لسانيةا ثقافيةا تتعلق باجملتمع ال .2
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يف أدبيات القاراءة والكتاباة؛ إنهاا     يؤدي مصطلُح "املعرفة القبلية" دوًرا مركزًياو
املعرفة الذهنية )املفهومية( اليت ُتَمكُِّن املتفاصلني من التواصل مع اآلخرين باالقراءة أو  

( املعرفاة  Marr and Gormley1982: 90غاورملي ) والكتابة. وقاد صارَّف ماار    
 القبلية ب نها: 

" معرفة صن األحداا واألشخا  واألشياء تقدِّم إطاًرا مفهومًيا للتفاصال ماع   
( الفكرة إىل " كل شيء" يعرفت الفرد مباا يف  Schallert1982وسَّع سكارلت )والعامل. 

باتريشيا  ذلك املعرفة الضمنية والصرحية بإجراءات التعبري صن املعلومات وطرقها. أما
(  فقد طاوَّرن إطااًرا َمْفهومًياا للمعرفاة     Alexander 1991)(6)ألكسندر وُاْخريات

و ومعرفة بنية (7)يتضمن اجملال وقواصد السلوك بوصفها جزًءا من معرفة املستوى العام
 النا والنحو والبالغة بوصفها جزًءا من معرفة الفرد اخلطابية. 

اللغة ُيْنَ ُز صندما يكون مثة معرفُة صامَّاٌة  إن التفاصل التواصلي بني مستخدمي 
ومعرفٌة خطابية قبلية مشرتكة بني الجراءات وفهم النا. ومثة حاجة إىل ربط ثالثة 

 من أنواع )املعرفة القبلية(: 
 املعرفة الواقعية أو املعرفة الثقافية القبلية.  -

 العمل السابق أو اخلربة اةياتية.  -

 تمِع اخلطاب. اِلْلُف امُلَسبَُّق جمل -

ففي اللغة املنطوقة حيتاط املتحاِورون إىل ِإْلاٍف بااألصراف اججتماصياة الثقافياة     
وإدارة التفاصل. ثم إنَّ اصتبااراِت أصاراِف التا دُّب وأصاراف تباادل األدوار وأشاكال       
التخاطب مهمة حفاظاا صلى التناغم اججتماصي والتفاوض الشخصي. وأما يف اللغاة  

الُكتَّاب والُقرَّاء حباجة إىل أصراٍف كتابية ُمْشرَتكٍة وإْلاٍف بااألنواع النصاَية    املكتوبة فإّن 
 والتقاليد البالغية للنصو . 
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مثة حاجة يف تعليم اللغة الرمسي للتمييز بني املتعلمني الراشدين والصبيان أو 
ثقافياة  واألطفال يف املدرسة؛ فمتعلمو اللغاة الراشادون يا تون مان خلفياات لغوياة       

وكما ذكرنا سابقاا فإن اخللفية الثقافية جزء مهم مان معارفتهم بالعاامل. وملثال     تلفةو خم
هؤجء املتعلمني الراشدين حيتاط صفُّ تعليم اللغة اةديث أن ُيَقدَِّر اجختالفاِت صارب  

؛ (Tanen1985)الثقافية اليت ميكن أن تتصادم ماع التواصال النااجح باللغاة اهلادف      
ختطايط املنهااط لياوائم التفاصال التواصالي صلاى حناو ياوفِّر          ولذلك فإنت مان املهام  

 يعكس َتَفهُّمهم اجختالفاِت صرب الثقافات. وللمتعلمني اخلربةو 

بوصفهم متعلماي لغاة صليناا أن ن خاذ يف      طالُب املدارس يكون همَّنا وصندما
قدَّم للطلبة فالنا امل؛ واكتسابهم ملعرفة العامل التطور النمائي اةسبان منظوًرا آخر هو

الذي قد ج يكاون   (8)باللغة اهلدف قد يتضمن صعوباٍت يف احملتوى َمْرجعها املوضوع
وقد يكون املوضوع صعًبا جحتوائت َمعلوماٍت ثقافيةا ليس للطلبة و معروفاا لدى الطلبة

 ثمَّ إن ختطيط منهاط اللغة وختطيط درس اللغة جبد أن ُيَقدِّرا اةاجَة. بها إلٌف واصتياد
إىل مواءمة معرفة املاتعلم القْبِليَّاة لبنااء املعرفاة املشارتكة الضارورية للماتعلمني كاي         

 . يتفاصلوا بن اح يف أثناء اةدا التواصلي املرسوم

لقد أوىل منظور حتليل اخلطااب يف تعلايم اللغاة صناياة ظااهرة لفكارة املعرفاة        
ومل َيُعْد ممكًنا . صي الناجحمبا أن هذا العامل يقع يف قلب التواصل بني الشخ املشرتكة

بال جياب صليهاا أن    ؛ للمنه ية الصفية أْن تقتصر صلى املدونة اللساانية للغاة اهلادف   
ومن أجل . توسع أنشطتها وختطط لتضمني اجصتبارات الثقافية اججتماصية والتداولية

الايت  استعمال اللغة بفاصلية حيتاط متعلم اللغة إىل امتالك معرفة يف صدد من العناصار  
 . تؤثر يف التواصل البشري
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بوصافها  و يدرك أن املعرفة املشارتكة  أساُسُت اخلطاب إن منوذًجا لتعليمية اللغة 
املعرفة العامَّاةو واملعرفاة   اجصتماد املتباَدل: تقوم صلى و طبقات متضافرة بناًء مؤلَّفاا من

صلاى   ؛ وبنااء (Johns1997)إخل.  ...السياقيةو واملعرفة اللسانيةو واملعرفة اخلطابياة 
 . هذا فإن املعرفة املشرتكة ذات أولوية ُقْصوى يف تعليمية اللغة اةديثة

 .القاعدة إلجياد قاعدة التعلم: اللغة ...اخلطاب

ُمْعَتَبار    نظرنا إىل جمتمع اخلطاب بوصفت جمموصة من الناس يشرتكون يف َقْدر  إذا
و ًيا رمزًيا متعارفاا وبيئةا فيزيائيةا معروفةانظاماا سلوكوبوصفت مجاصةا ثقافيةا وو من املعرفة

ميكننا بساهولة أن نارى   و بالطبع لغة مشرتكةوو جيمعهم هدٌف صاٌم أو اهتماٌم َمْشَتَرٌكو
يؤلفاون جمموصاة    معلمهام وإن الطاالب  . جمتمٌع كالميٌّ فرياد  كيف أنَّ غرفَة الصِف

وإمناا   لاى هاذه العناصار   وج يتوقف األمار ص . تتشارك معظم العوامل املذكورة سابقاا
 . باحرتام اجلتزامات والتعهدات حنو اجملموصة إىل َصْقٍد ِضْميّن يت او ها

بني التالميذ واملعلم َفْهٌم ُمْشَتَرٌك  َصّف تعليم اللغة األجنبية وهكذا فقد شاع يف
ميكان للمعلام والطاالب     َمفاُدُه أنَّ التواصَل سيحدا باللغة اهلادف حتاى وإن كاان   

ثمَّ إنَّ األحداا والنشااطاِت الصافيََّة يف أي صاّف    . بفعالية أكثر باللغة األم التواصل
مان ناحياة املوقاف الصافّي ولكنهاا ُتْساتعمل        يتبنى املقاربة التواصلية ليست حقيقية

 ملواقَف يف العامل الواقعي خارَط الصف. بوصفها متثيالٍت 
وفاصلاة  سات خصاائا ضارورية     (Swales1990: 24)لقد طاوَّر ساويلز   

 لتعرف جمموصة من الناس بوصفهم جمتمَع خطابو وحنن نتبناها يف صف تعليم اللغة: 

. إن اهلدف العام من صف تعليم (9)تمع اخلطاب ُجْمَلُة أهداٍف صامٍة متفق صليهاجمل .1
اللغة واضح متاًما: " ترقية اكتساب اللغة اهلدف" صلى حنو فاردي ومجااصيو وصلاى    
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ك. وقد يكون مثاة صافوف معيناةو أحياًنااو هلاا أهاداف       َنْحوٍ  فاصل ما أمكن ذل
أخرى أكثر حتديًدا ولفرتة حمددة من الوقتو ولكن هذه األهداف احملددة صادة ماا  

 تكون ضمن أهداف أصمَّ يف اكتساب اللغة. 

َصّفو مبا يف ذلاك َصاّف    ف ي؛ تمِع اخلطاِب آلياٌت للتواصِل البيين بني أصضائتجمل .2
ذاتات آلياة للتواصال البايين؛ فااملعلِّم يتواصاُل ماع طلبتات          تعليم اللغةو هاو حباد  

بالتعليماِت واملعرفة وإرشاادهم بطارق متنوصاة. والطلباة يتواصالون ماع املعلام        
األصماال  وبالواجبات البيتية والنشاطات امجماصيةو وغري ذلاك مان املشاروصات    

ون ذلاك  التعليمية. ويتواصل الطلباة فيماا بيانهم يف الساياق الّصاّفّي. وقاد يكا       
وثيق الصلة باملوقفو ويف أحيان أخرى يكاون جازًءا مان بنااء     والتواصل حقيقًيا 

 اصتقاٍد َمفاُدُه أنَّ العامَل جزٌء من النشاط الّصّفّي. 

 جملتمِع اخلطاِب آلياُتت التشاركيُة لتقديم املعلومات واجست ابات وردود األفعال.  .3

ُتَقادِّم اسات اباٍت وردوًدا صلاى     إّن لصّف تعليم اللغة آليااٍت تشااركيةا فريادةا   
تقدم تغذية راجعة لدرجِة مقارباِة أدائهام اللغاوي    ونشاطات تعلم الطلبة التشاركيةو 

ُتَقدِّم هذه اآللياُت معلومااٍت لصادادهم لألصماال التالياة. ويف ساياق      وللغة اهلدفو 
بينماا   ة الراجعاة لتقديم املعلومات وتقديم التغذيا صف اللغة صادة ما يكون املعّلم ضابطاا 

يكون الطلبة يف مرحلة نهاية التلقيو أما يف السياقات الرتبوية األكثر حداثة فإنت ميكن 
 اجست ابة. ُمبادرين يف تقديم املعلومات وتقديم ردود األفعال وانبثاق للطلبة أن يكونوا 

 جملتمع اخلطاب نوٌع نصايٌّ أو أكثاُرو وهاو يساتثمرها لتعزياز أهدافات التواصالية.        .4
( فإن" كل نوع نصي ميثِّل منوذًجا لياا    Bhatia1993: 16اصتماًدا صلى بهاتيا )

ناجح  لغرض تواصلي حمدد بتوظيف معرفٍة ُصْرفيَّة ملصادَر لغوياٍة وخطابياٍة". فقاد    
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طوَّر صف اللغة صلى حنو مؤكَّدو وما يزال يطوِّرو توقعاٍت للخطااب متساقةا ماع    
تدار يف الصف. إن التدريس والتوجيات الاذي    األهداف ومع نوع النشاطات اليت

ُيَوجِّت بت املعلُم الطلبَة يتَِّخُذ َنْوًصا َنصيَّا ي َلُفت الطلبة. ويتعلم الطلبة أي ناوع َنّصاّي   
مناسب لنتاجهم اللغوي بوصفت جزًءا من التفاصل بنشاطات صفية متنوصة. وقد 

فاا يف مجيع الصفوف ومن يكون صدد من مالمح هذه األنواع النصية شائًعا ومعرو
َثمَّ مجميع صفوف اللغة؛ انطالقاا من أنها تشارتك يف األهاداف والتقالياد. ولعال     
صاافوفاا معينااة ُتطااوِّر أنواصهااا النصااية الفرياادة الاايت تااواِئم األهااداَف املشاارتكَة  
وتفضيالِت أستاٍذ معني  وجمموصة معينة من الطلبة. ومهما َيُكْن فإنت َيْظَهر أّن صلى 

طالب يلتحق بالصّف بعد بداية السنة الدراسايةو ماثالاو أْن ياتعلم خصاائَا      أّي
 . (10)(genre) أسلوبتوُمحدَّدةا خلطاب الصف 

؛ فإضاافة إىل اماتالك جمتماع اخلطااب أنواصات      (11)جملتمع اخلطاب ُمْع مت اخلا  .5
 النصية اخلاصة فإنات قاد اكتساب بعاض الوحادات املع مياة اخلاصاة )مع مات        

ا املتطلب يناسب السياق الصفي صلى حنو جيد؛ فلغاة املدرساة هلاا    هذواخلا (. 
مع مها اخلا  )وحدات مع مية معينة(و وتعلايم اللغاة لات مع مات اخلاا و      
وصّف معني قد يكون لت مع مت اخلا . ثم إنَّ أي معلِّمو وجسّيما معّلم اللغةو 

مع َم الصِف فيماا  قد يكون لت خمزون مفضَّل من املفردات والرتاكيب اليت َتصرُي 
 . وقد يضيف الطلبة القادة ُمفرداِتهم وتراكيَبهم املفضَّلَة للسياق العام. (12)بعد

صلاى قادر مناساب مان املعرفاة      و (13)تمِع اخلطااب أصضااء باا" مساتوى صتباة"     جمل .6
والتََّعرُّض اخلطابّي. ومع احرتامنا هلذا املتطلَّب احملدد فإنَّ للصف خصائَا صامليةا 

زًءا من أي نظام مدرسي؛ ففي بداية كل صام دراسي ُيَعدُّ األساتاذ وحاده   ُتَمثِّل ج
خبرًيا بينما ُتَهيَُّ  كل جمموصة من التالميذ لنظام اخلطااب يف صافهم. ومان ناحياة     
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مشاركتهم يف جمتمعهم اخلطابي فإنت ميكننا صدَّ الطالب يف كل سنة جديادة مبتادًئا   
 ة العام. سيصبح خبرًيا يف مهارات حمددة يف نهاي

صندما يشتغل َصفُّ اللغة بوصفت جمتمًعا خطابًيا فإنت بهذا يبتدع سياقت اخلاا   
الذي ميكن فيت للمعلم والطلبة أن يطوروا ممارسة اخلطاب اللساني وصرب الثقايف الذي 

 يعز  مساصيهم حنو اهلدف العام لرتقية كفايات متعلمي اللغة اهلدف وأداءاتهم. 
غة ومطوري املنهاط وجيب صليهم اجستفادة من صف اللغة إنت ميكن ملعلمي الل

و َبْل جياب صلايهم اساتثمار    (Bern1985)بوصفت ُمْ تمَع خطاب أوو كما قال برين 
السياق اججتماصي لصف اللغة صلى حنو كامل مبا أنت يعكس ما حيدا يف اجملتمع صلى 

بني التفاصال األصايل اةقيقاي     حنو أْوَسَع وَأْشَيَع. فالواحد منا يستطيعو مثالاو أن مييز
الذي يتعامل مع الشؤون اةقيقية للصف وأصضائتو واملادة املمثِّلة اليت تصبح حقيقياةا  
فقط بوصفها جازًءا مان العقاد الضامين يف الصاف. إن العناصار األصايلة اةقيقياة         

ثلاٌة حياث   سيكون هلا َقْدٌر ُمْعَتبَار يف سياق التعليم والتعلم؛ مبا أنت ج شاك يف أنهاا أم  
. وبتعبري آخر فإن الطلبة يف أثنااء  (14)يركز الطالب صلى املعنى أكثر من الرسالة نفسها
اليت يتفاصلون بهاا وإمناا يركازون     (15)التفاصل الصفي اةقيقي لن يفكروا دائما باللغة

هذا الق تفاصالا أصايالا باللغاة اهلادفو ويسامح للماتعلمني      وصلى أهداف التفاصل؛ 
مهمة يف استعمال تلك اللغة. ثمَّ إّن التفاصالِت األصايلَة ساتثري   ودالَّة مبراكمة خربة 

 اخلربَة يف اللغة اهلدف وتقود إىل اكتساب أكثر فعالية. 

ومن ناحية ثانية فإن حقيقة أن صف اللغة جزء من نظام املدرساة وأن أولئاك   
صاادة ماا حيفاز الطلباة     الطلبة ينبغي أن ُيْظِهروا نتائج أو ُمْخَرجاٍت خلربتهم التعلميةو 

لالنهماك يف التفكري واملعرفة املاورائية اليت ستسهِّلو ِمْن َثمَّو صملياة الاتعلم الاواصيو    
 وستطّوُر أمناطاا خطابية ألنواع التفاصل الثالثة التالية: 
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التفاصل اةقيقي بني املتعلمني واملعلم من ناحية وبني املتعلمني أنفسهم من ناحياة   .1
 مجون قضايا حقيقية تتعلق ببيئتهم اةالية. أخرى صندما يعا

 مطالب املمارسة اليت هي جزء من منهاط التعلمو  .2

التفكر( املتعلقة مبا تعلموهو وحماولة بناء متثيل ذهاين للخاربة   ومطالب اجستبطان ) .3
 التعلمية ملا يقابلهم يف املستقبل. 

 . َفْرصّي منهاقواصَد خطاٍب خمتلفةا َسُتطوَّر لكل خطاب  وصلى حنو ما فإن

  :حتليل اخلطاب وتعليم مستويات اللغة

مثة تطبيقات مهمة لتحليل اخلطاب يف تعليم صناصر اللغة: وظائف األصواتو 
 . (16)والقواصدو واملفردات

 تعليم وظائف األصوات: وحتليل اخلطاب  . أ
إن تعليم األصوات الوظيفية يتقاطع مع تعليم اخلطاب املنطوق؛ فعلم وظائف 

و تقادم  (17)و وصلى حنو خا  املالمح التطريزية أو العناصر " فاوق القطعياة"  األصوات
جمال توافقات التنغيم. وما يزال السياق هو الذي حيدد اجختياار األمثال للفونيماات    
فوق القطعية ألي موقف كالمي؛ ومثال ذلك أن اجسرتاتي ية التداولياة العاماة الايت    

م ت كيد املعلومات القدمياةو وت كياد املعلوماات    يستعملها الناطقون باليليزية هي صد
امجديدة؛ وبذلك فإنهم يوظفون الفونيمات فاوق القطعياة لدارة املعلوماات وتنظايم     
التفاصل. وبلفظ آخر ففي صف اللغة حيث ُتَدرَّس املهارات الشفوية فإنت جيب ت كياد  

التحكم املناسب يف التفاصل بني اخلطاب والفونيمات فوق القطعية وتعليمت؛ نظًرا ألن 
التنغيم والفونيمات فوق القطعية يف السياق يعد جزًءا جوهرًيا من الكفاية التواصالية  

 الشفوية. 
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ويف سياق التقاطع بني صلم وظائف األصوات وحتليل اخلطاب يبادو ضارورًيا   
 ت كيد كيفية إدارة املعلومات؛ ففي التفاصل الّشفوّي يف اليليزياة ُتْظَهاُر الفاروق باني    

املعلومات القدمية واملعلوماات امجديادة بالفونيماات فاوق الِقْطعياةو أماا التقاابالت        
 والتناقضات فُيَدلُّ صليها بنقلة يف موضع الرتكيز يف اخلطاب امجاري. 

وحيتاط املتعلمون إىل التنبيت هلذه املالمح الصوتية يف اللغة اهلدفو كما حيتاجون 
وجوه اجخاتالف باني النظاام الصاوتي الاوظيفي يف      وإىل أن ينبّاهوا إىل وجوه الشبت 

لغااتهم األم واللغااة اهلاادف؛ فماان الصااعب وصااف الوظااائف اججتماصيااة للتنغاايم 
تدريسها؛ إذ قد يكشف التنغيم أشياَء كدرجاة اهتماام املاتكلم أو مادى اهراطات يف      و

 إخل.  ...تعبري املتكلم صن تهكُّمتوالتفاصلو 
اصال الشافوي يتصال اتصااجا كابرًيا بتعلايم       وج شك يف أن حتليل خطاب التف

 الته ئة يف التواصل الصفّي. 

 تعليم القواصد )النحو(وحتليل اخلطاب  . ب
املدخل املوجَّت خطابًيا لتدريس القواصد ياولي أهمياة للانا انطالقااا مان      إن  

كذلك يولي أهمية لقواصد الاربط النااجزة مان خاالل     والقواصد النحوية املقدَّمة فيتو 
فإنت ُيْنظُر إىل  (McCarthy1991: 62 القواصد املتنوصة. وكما أصلن مّكارثيأشكال 

املعطوفاات يف اخلطااب؛ فمعرفاة    والقواصد صلى أن هلا دوًرا مباشًرا يف ربط العبارات 
القواصد مل تعد تعين معرفة كيف تعمل البنية الشكلية يف امجمل ولكن جيب أن تتضمن 

لبنى النحوية؛ ولذلك فإن الطلبة الذين يتعلمون لغة أيًضا معرفة اخلصائا اخلطابية ل
جديدة حباجة إىل يصبحوا مدركني لذخرية من اخليارات النحوية يف تلك اللغةو ولكن 
األهم من ذلك أنهم حيتاجون إىل أن يدركوا الدور املشروط للخطاب والسياق؛ ذلك 

 الدور الذي ُيْرِشُد املستعِمَل إىل اجختيارات املالئمة. 
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إنت اجصتماد السياقيو والقواصد التداولية للنحو الايت تاؤدي الادور األهام يف     
املقاربة اخلطابية للنحو؛ ففي اللغة اليليزية هذه اجختيارات النحوية كالبناء للمعلوم 

إخل كلاها معتِمادة    ...واساتخدام األدوات  ....واجملهولو وموضع الظرف يف امجملاة 
مماثلة من القواصد اةساسة للسياق يف أي لغة أخارى. ويف   ميكن توليد قائمةوسياقًيا. 

هذه اةاجت وأمثاهلا مجيًعا فإّن مقدرة املتحدا/ الكاتب صلى إنتاط الشكل أو البنااء  
 إنتاًجا صحيًحا ما هي إج جزٌء من صملية ُكْبرى ُيْحُكُم فيها صلاى الدجلاة والتداولياة   

ت باالنظر يف الساياق الاذي ُتْساَتْعَمُل فيات.      )املقاصد( واملالءمة اخلطابية للشاكل نفسا  
ميكان تساهيلها أو إصاقتهاا باجصتمااد صلاى فهام املاتعلم         وكذلك فإن صملية الت ويل

 للوظائف اليت تقدمها األشكال النحوية يف السياق. 

إن بعض أكثر املالمح البنيوية للخطاب املرتابط هو نوع الروابط اجتساقية اليت 
 : Halliday and Hasan1976,1989)اقشاها )هالياداي وحسان   َتَوصَّل إليها ون

)العطف(؛ فاجتساق النصي ميكن إيا ه بانتقاء  الحالةو واجستبدال واةذف والربط
ويوظفها املتحادا والكاتاب كلماا أنت اا     و صلى حنو مالئم هذه األدوات واستعماهلا

 . يستحضرها املستمع والقارئ لت ويل النصو وو النصو 

 اخلطاب وتعليم املفردات:  حتليل . ت

؛ باار  منظااور حتلياال اخلطاااب يف تعلاايم املفااردات وتعلمهااا صلااى حنااو َجِلااّي
 (18)وحدة خطابياة  إنها جزء من؛ فاملفردات ج ميكن تعليمها أو تعلمها خارط السياق

اجدصااء با ن معظام كلماات     وإذا كان بإمكانناا  . ُتْظِهر املعنى املقصود وتوضِّحت أكرب
خاارط   أو تعريف ُمْع مي ميكن تعلُّمات  كلمات املع مية( هلا معنى أساسيالاحملتوى)

السياق فإن املعنى املقصود والتام للكلمة ميكن استخالصت من تكييف املعنى املع مي 
 . السياق الذي َتْظاَهر فيت الكلمة مع ُمَحدِّدات
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ى " الكلماات  ماا ُيَسامّ   أْن نتذكر أنَّ ُثمَّ إننا صندما نتحدا صن لغة أخرى صلينا
يف لغتني خمتلفتني ميكن أن َتْعمال بطرق خمتلفة متاما من حياث املتال ماات    (19)املكاِفئة"

لكال واحادة    (20)والوظائف اخلطابية النمطية املتعارفة يف اللغاة و ومدى حتديد املعاني
ذلاك   ومثاالُ و قد يكون للكلمة معنى حقيقي َحاْريّف ومعاان  جما ياة أخارى    و. منهما
 .He got the ax:مجلة

. رجاال صاانع ِمْفرمااةا ماان اخلشااب: إذ ميكاان أن تعااين حرفًيااا وصلااى اةقيقااة
 . ُسرِّح من صملت؛ ُأِقيَل: (21)وجما ًيا

وهكذا فإن الفهم الذي نتوصل إليت قد يعتمد صلى السياق. فإذا مضى اخلطاب 
)وقطع الشا رة( فاإن املعناى اةاريف     " and he chopped the treeإىل التكملة: 

 so now he,s lookingقيقي هو الذي َيْثُبتو وإذا كان امجزء املكمِّل مان اخلطااب هاو "   اة

for another job"      إنت يبحث صن صمل آخر اآلن؛ فإن التفساري اجملاا ي هاو األكثار
 انس اًما واتساقاا. 

حيتاط متعلم اللغة إىل اكتساب َقْدر  من املعاني احملتملة للكلمةو وأن يكون قادًرا 
صلى تعرف معناها احملدد )اخلا ( الذي يتوافق مع السياق واخلطاب الذي َتِرُد فيات.  
وإذا كان القول باملعنى املع مي واملعنى السياقي ينطبق صلى أي مفردة صلى التعمايم  

 صدد كبري من املفردات اليت تكتسب معاانَي متخصصاة صنادما    فإنت أخّا بالنسبة إىل
 . ُتْسَتْعَمُل يف سياق ُمَحدَّد

 إن حقالا متخصًصا كالبيولوجيا والفيزياء قد يتضمن ثالثة أنواع من املفردات: 

 املفردات األساسية املشرتكة بني مجيع العلوم والتقنيات.  .1

 مفردات حمددة متخصصة يف أحد فروع املعرفة.  .2

مفردات أكثر ختصيًصا وحتديًدا يعرفها املتخصصون بدقة يف أحد اجملاجت الدقيقة  .3
 )امليكروبيولوجي...(. 
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ميكنانناا  و املستخلا من مدونة مفرداتو (22)إن حتليل اخلطاب وحتليل التوافق
وهماا  . من األنواع الثالثاة الساابقة   تواتًرا لكل نوع من التعرف صلى املفردات األكثر

يدرساون هاذه    متعلماي لغاة ثانياة    لوماٍت مفيدةا ملعلم اللغة الذي ُياَدرِّس يقدمان مع
 . (23)اةقول املعرفية

واملفردات اليت تؤدي وظائف خطابية أكثر من تعبريها صن حمتوى دجلي تعتمد 
 صلى السياق لبيان معناها واساتعماهلا. ومثاال ذلاك الكلماة الوظيفياة )آخر/أخارى      

elseيدة وكثرية الدوران نسبًياو وماع ذلاك فإنهاا مل ُتعااَلْج     (؛ فهي وحدة مع مية مف
حياث   (ESL/ EFL)جيًدا يف مناهج تعليم اليليزية ألغراض خاصة ولغةا أجنبياة  

آخار( كغريهاا مان     elseتدريبات حنو امجملة واملفردات هي املتعارفة؛ فهذه الكلمة )
إخل( تقتضايو   ...لشارةاملفردات الحالية )املرجعية( )الضمائر الشخصيةو وأمساء ا

. إنات ج ميكان لتمريناات    (24)بشكل صامو جزًءا من خطاب ساابق لفهمهاا وتفساريها   
والطرق اليت  )آخر elseمستوى امجملةو بالنسبة لناطق غري أصيلو نقل أهمية كلمة )

كاملة السياق )ُأِخَذْت أو وتستعمل صليها يف اليليزية؛ فنحن حباجة إىل أمثلة متعددة 
 (else)لت من مادة أصيلة( لتعاريض املاتعلمني تعريًضاا كافًياا ومالئًماا لكلماة       ُصدِّ

 واستعماهلا بوصفها كلمةا وظيفيةا معقدةا دجلًيا وحنوًيا ونصيًّا. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم مهارات اللغة

نقال  : صندما نستعمل اللغة للتواصل يواجهنا نوصاان رئيسايان مان العملياات    
؛ احملااَور  النا أو الرساالة الايت يقادمها    (25)أن نؤول أوو خاَطبأفكارنا ومقاصدنا مل

فالعملية األوىل تضع ُمْفَتِتَح اخلطاب يف نهاية إنتاط السلسلة )صملية التواصال( بينماا   
وصنادما نناتج اخلطااب فإنناا يماع معرفاة       . الثانية تضع املؤوِّل يف النهاية اجستقبالية
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. لكتاباة بينماا نقادم للمخاَطاب دصًماا ساياقًيا      اخلطاب مع اسرتاتي يات الكاالم أو ا 
بني معرفاة اخلطااب ماع اسارتاتي يات اجساتماع       وصندما ُنؤوِّل اخلطاب فإننا نؤلف

 . والقراءة بينما نتكئ صلى املعرفة القبلية إضافة إىل ختمني السياق املعطى

هارات نستطيع التحدا صن امل: إنت ميكن َجْمُع مهارات اللغة بطريقتني خمتلفتني
من ناحية أو نستطيع التحدا صان املهاارات    (26)النتاجية مقابل املهارات اجستقبالية

 . باللغة املنطوقة أو اللغة املكتوبة ارتباطها وفق

أن ُيَطاوِّر اسارتاتي ياِت تواصال  فعالاةا      صلاى املاتعلم  : املهارات النتاجية ففي
رات اجستقبالية فعلى املتعلم أن وأما يف املها. واملكتوب تت سس صلى النتاط الشفوي

ويف كل مهارة يقتضي مساتعمل  . النا املقروءوت ويل النا املسموع  يطور مهاراِت
 . اللغة استخدام اسرتاتي يات فريدة

 تعليم اجستماع: وحتليل اخلطاب  . أ

أن يطور اسرتاتي ياٍت ُتْظِهُر  حيتاط متعلم اللغة إىلو مثالاو يف اجستماع التفاصلي
اٍت وتكرارات وإساهابات مان املاتكلم لتيساري صملياة الفهام صنادما يواجات         توضيح

ولذلك يبدو أنت من الضاروري صناد اساتعمال    . املستمُع صعوباٍت يف الت ويل والفهم
الل اوء إىل صادد مان اجسارتاتي يات      اللغة املنطوقاة يف التبااُدل اةاواري مواجهاةا    

 مباا أن طبيعاة التباادل الشافوي    ؛ علمالتعويضية جستدراك فقر املصادر اللغوياة للمات  
وميكان أن يكاون هاذا    . معامجات مباشرة من أجل البقاء صلى تدفق الكاالم  تقتضي

فنقا قادرة املاتكلم اللغوياة قاد ُتْلِ ُئات إىل اخلصاائا       ؛ صحيًحا للمتكلم والسامع
 . بينما يستعمل املستمُع املالمَح نفسها لَيْفَهَمو املوقفية والسياقية ِلُيْفَهَم
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إن املعرفة القبلية واملشرتكة للمهارات اجساتقباليةو يف مرحلاة املعامجاة الُعليااو     
املعلوماات املرجعياة املختزناة يف الاذاكرة طويلاة       (تتضمن تفعيالا للمعرفة الت طريياة 

 واملعرفة السياقية. وُيْنَظُر إىل املعرفة( (schematic knowledgeاألمد( 
 Carrell andكارل وإسرتهولد (ملعرفة القبلية الت طريية بوصفها نوصني من ا

Eisterhold1983 )   هما: إطارات احملتوى وهي املعلومات اخللفية حاول املوضاوع
واملعرفة الثقافية اججتماصيةو واملخططات الشكلية وهي معرفة كياف يانظم اخلطااب    

 .مراصًيا األنواع النصية املختلفةو واملوضوصاتو أو األغراض

. السياقية فهي الدراك الشامل لسياق ُمحادَّد لالساتماع أو القاراءة   أما املعرفة 
من املشاركون؟ ما املوقف؟ وما املوضوع؟ وما األغراض؟ : بونَيْرُق املستمعون: مثالا)

وَمْن َكَتَبت؟ وألي غرض و أما الُقرَّاء فإنهم ي خذون بعني اجصتبار موضع ظهور النا
فهمهم للخطاب املتصل أو الساياق   قراء يستثمرونوهكذا فإن املستمعني وال ُكِتَب؟(

بينماا الُقاّراء   و يتنبؤون مبا ينبغي قولت جحقااواملستمعون يتذكرون ما الذي قيل : مثالا)
 . إخل ...الطار األصم( الذي ظهر فيت الناوو أجزاَءهوي خذون بعني اجصتبار صنوان النا 

َة ملعامجااة مهااارة اجسااتماع وصلااى معلاام اللغااة أن يسااتثمر السِّااماِت املشاارتك
 اللغة تزويد املتعلمني بنشاطات اساتماع متنوصاة تشاغلهم يف    وميكن ملعلمي. والقراءة

ويف أثناء هذا النشاطات من املهام للمعلام   . تطبيقات اجستماع صلى مستوى اخلطاب
 : أن يؤلِّف بني املهاّم التالية

 التنغيم. والوقف والَتَعرُّف صلى املالمح الصوتية الوظيفية: النرب  -

املع مياة النحوياة مثال: مؤشِّارات اخلطاابو والرتاكياب       الَتَعرُّف صلى العالمات  -
 املع ميةو وترتيب الكلمات. 
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 الَتَعرُّف صلى تنظيم احملتوى.  -

 وذلك كلُّت بالتعاون مع اخلصائا السياقية. 

تفهُّام   إن املستمع الناجح الفاصل سيؤلِّف باني مجياع العناصار الساابقة حماولااا     
 . الرسالة املنطوقة

اساتخدام   (Geddes and Sturtidge 1979)لقد اقرتح غياد  وْساتورِتج   
( لدمج  فاصل  مجميع العالمات واملالمح Jigsawنشاطات استماع اأُلْح ية الناقصة )

السابقة. ويف هذا النشاط تستمع كل جمموصة من جمموصات املتعلمني إىل جزء خمتلاف  
اخلطاب )مثالا: قصةو َوْصفة طعامو حماضرة مصغرةو نشرة أخباار(  من قطعة أكرب من 

وتاادوِّن أساافلها النقاااط املهمااة. وبعااد ذلااك ُتشااارك كاالُّ جمموصااٍة جمموصااةا أخاارى 
و وبالتادريج تاتمكن كال جمموصاة مان بنااء       (27)معلوماِتهاو ثم تشاركها جمموصةا ثالثةا

هذا النشاط بينما حيصال الطاالب    خطابها. إن مهارات اجستماع الفرصية ُتْسَتْعَمل يف
صلى فرصة ملشاركة جتربتهم )مع اآلخرين( وأفكارهم ما يؤدي إىل أن يصبحوا واصني 

بعملية اجستماع. ومثة اسارتاتي يات   ((Metacognitivelyوصًيا إدراكيًّا ما ورائًيا 
وتكتيكااات تعتمااد صلااى اخلطاااب ميكاان مناقشااتها وماان َثااّم إثباتهااا يف اجسااتعمال 

 ستقبلي. امل

ومثة تنوع آخر من النشاطات ميكن تطويره ملواكبة البيئاة املاتغرية الايت يكاون     
اجستماع فيها جوهرًيا؛ ف نظمة الربيد الصوتي والرد اآللي )صلى اهلاتف( أمثلة مهمة 
وضرورية لالستماع األصيل الذي ينبغي أن يتعرض لت املتعلمون. وتس يل املكاملات 

اليت ُيْطَلُب فيها إىل املتعلم أن يستمع ثم يفسر ويلخِّا ماا مسعاتو    اهلاتفية التفاصليةو
ميكن أن تكون نشاطاِت استماع  تطبيقيةا مفيدةا. وسيكون مفيًدا ملتعلمي اللغاة الثانياة   
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اجستماُع إىل مقتطفات من مواّد تلفزيونية أو نشرات أخبار وكذلك حماضرات قصرية 
وِّري املواد التعليمية وخمططي املنهاط حباجاة إىل  يف موضوصات متنوصة. ويظهر أن ُمَط

  (. Celce-Murcia 1995aدمج مثل هذه اخلربات يف صف تعليم اللغة )سالس مورسيا

وجيب أج ننسىو إضافة إىل ذلكو أنت حتى متعلم اللغة األجنبية متقدم املستوى 
بيعاي للكاالم   قد يواجت مشكالت يف املستويات الدنيا الصغرى يف تفكيك التدفق الط

صندما يستمع. ويف بعض اةاجت فإن السياق الكلي يعاوِّض مثال هاذه املشاكالت.     
ويف حاجت أخرى ج ميكن للسياق تعويض ذلاك؛ ومثاال ذلاك أن طالاب امجامعاة      

(commonest)بدجا من  (communist)املستمع حملاضرة ويسمع 
قاد يسايء    (28)

بغي صلينا صندما نعلم مهاارات اجساتماع   فهم مقطع  كامل من احملاضرة؛ لذلك فإنت ين
تفكيك الفونيمات حاهلا حال املالماح الكلياة   وأن نولي اهتماًما كبرًيا لقضايا التقطيع 

 العامة اليت وصفناها أصاله. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم القراءة . ب

تفكيك : ملعامجة النا املكتوب صلى القارئ أن ين ز صدًدا من املهمات املتزامنة
وت ويال الرساالة ِبَعاْزو املعناى إىل سلسالة      و بالتعرف صلى العالمات الكتابية الرسالة

 . مقصد املؤلف وأخرًيا استنتاطو الكلمات املكتوبة

يف هذه العملية يوجد صلى األقل ثالثة مشاركني: الكاتبو والناو والقاارئ.  
أواخاار  لقااد درس الباااحثون يف هااذا اجملااال الطبيعااة التفاصليااة لعمليااة القااراءة منااذ

روملاااااهارات  ,Rumelhart1977,1980,1984السااااابعينيات ووصااااافوها )
Rumelhart and McClelland 1982   روملااااهارات ومكليالناااادو

(. وتقتضااي مهمااة القااراءة ُقااّراء   Stanovich,1980,1981,1986,سااتانوفتش
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يبادو أن القاارئ   وليختاروا وينتقوا ويطبقوا بعض ما يعرفونت صلى أي ناا جدياد.   
 فعل ذلك صلى حنو أكف  بينما القارئ الضعيف يواجت صعوباٍت مجة. امجيد ي

إن النظر يف النا املكتوب جيًدا ُيْظِهُر خصيصتني مهمتني تيسِّران ت ويل النا 
(Cohesion)و واجتساااق (Coherence)يف أثناااء معامجتاات: اجنساا ام 

. أمااا (29)
 ًما ماع رؤياة كونياة    فهو الكيفية اليت جتعل النا منسا  Coherence))  اجنس ام

تعتمد صلى جتربة الفرد وثقافتت وأصرافت. وميكن النظر إليت بوصفت ِسَمةا للنا تتاللف  
مع الطرائق واملعاني اليت ُتَقدَُّم بها األفكار واملفاهيم والقضايا. إن اجنس ام هو نتي ة 

وبو واملالمح جست ابة القارئ املناسبة ِلُخطَّة الكاتبو وهو يتصل بعامل اخلطاب املكت
التداولية وجمال احملتوى؛ إنت صادة مع يوائم األصراف البالغية املتعارفة ثقافًيا من حيث 

 البنية والتسلسل. 

يف صملية ت ويل النصو  املكتوبة حيدد القارئ غرضت من القراءة ثم يساتدصي  
دهاو واألناواع  تقاليا ومعرفتت بالعاملو وخربتت السابقة يف القراءةو وإْلفت ب صراف الكتابة 

 النصية لبلوغ درجة التفُّهم الضرورية. 

فإنت يشري إىل ِسمات النا الصرحية اليت ُتَقدِّم أدلةا  Cohesion))أما اجّتساق 
ظاهرية صلى وحدتت وترابطت. ويتحقق اجتساق لغوًيا ب دواٍت وروابَط هي صناصار أو  

اق يعتمد اصتماًدا كبرًيا صلى وحدات من اللغة تستعمل لبناء نا أكرب. وملا كان اجتس
األدوات النحوية واملع مية فإن نقا كفاية املتعلم اللغوية قاد جيعال القاارئ يفقاد     
تعالقاٍت اتساقيةو فيعاني نتي ة لذلك صعوباٍت يف صملية الت ويل؛ وصلاى ذلاك فاإن    

ع املعرفة متعلم اللغة حباجة لتطوير اسرتاتي يات جيدة تَؤلُِّف بني املعرفة اللغوية وأنوا
 األخرى سابقة الذكر لتطبيقها بالتزامن يف صملية ت ويل النّا. 
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ثّم إنات ينبغاي لادروس القاراءة أن تازود القاارئ ب نشاطة تسااصده يف تطاوير          
اسرتاتي ياٍت ُتَوظِّف مجيع أنواع املعرفة املتصلة بعملية الت ويل. إن اجنشغال الفاردي  

ألرجاحو يف تطاور اسارتاتي يات القاراءة     ب نشطة القراءة هاذه ساوف َيْظهارو صلاى ا    
 الفاصلةو واسرتاتي يات القراءة الفردية الذاتية. 

ثم إنَّ مقرَر القراءة ِخطابّي التَّوجيت سيسمح للمتعلمني بالتفاوض ماع الانا؛   
اختاذ قراراتهم بالنظر إىل الناو وهناا  ووذلك بإقحامهم إقحاًما مّطرًدا يف اختياراتهم 

ىل اجهراط يف صملية معامجة خمازون ضاخم متعادد األغاراض مان      حيتاط املتعلمون إ
 قضايا القراءة )النصو ( ليصبحوا ُقّراء مستقلني وُقّراء اسرتاتي يني. 

إن امجمع بني العمل املكثف صلى املكون املعاريف والتعارض الاوافر لنشااطات     
ئ اجسارتاتي ي  املعامجة يؤدي إىل مقر ر قراءة ناجح. ومن أجل التوثُّق من منو القاار 

 (meta cognition)صلى املعلم أن يكرس اجنتباه لوصي القارئ والدراك املاورائي
وهذه العمليات تش ع املتعلم ليصابح متعلًماا مساتقال َيْصاُدُر صادوًرا تلقائًياا صان        

 اسرتاتي يات الت ويل يف أثناء صملية القراءة. 

صناية خاصة ملقدرة القارئ صلى امجمع  لقد َأْوَلت مناذُط القراءِة اللسانيُة النفسيُة
بني املعرفة الذاتياة )اخلاصاة( واملعلوماات النصاية لتحصايل املعناى مان النصاو          
املكتوبة؛ وبناء صلى ذلك فإن واضعي الكتب التعليمية واملتخصصني يف القراءة غالًباا  

مفاتيح  (clues)ما يوصون ب ن ُيَخمَِّن القارئ معنى الكلمات غري امل لوفة باستعمال 
من سياق الناو ومن َثمَّ تقليا استعمال املعاجم. إن هذا التمارين مفياد وبشاكل    
صام فعالو ويزود القارئ بطرق خمتصرة مهمة لزيادة تفكيك شايفرات الكاالمو صلاى    

 الرغم من وجود صدد من املزالق اليت ينبغي للقارئ أن حيرتس منها. 
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 (Perils of Guessing)ال يف دراستها (Haynes1993)لقد وجدت هاينز 
أن املتعلمني ُقّراَء اللغة اليليزية لغةا ثانيةا ميكن أن يكونوا خممنني جيدين فقط صندما 

السياق غري الفاصل أو َضْعف مستوى كفاية ويزودهم السياق ب دلة مباشرة للتخمني. 
ما قد يسبب املتعلم قد يؤدي إىل صدم الربط بني حتليل الكلمة والتعرُّف صليهاو وهو 

تشويًشا وسوء فهم للنا اهلدف. وقد أوصت هاينز ب ْن يعمل املعلم صلى جعل 
الطالب واصني بهذه الصعوباتو وأن يش عهم بني الفينة واألخرى لتدقيق  ثان  

 .(30)لتخميناتهم باستعمال املع م
فقد أكَّدا كثرًيا حاجاة   (Dubin and Olshtain1993) أما دوبني وأولشتني

 جصتبار مادى قادرة الانا املعطاى صلاى تقاديم أدلاٍة ساياقية. إن املاؤلفني          املعلمني
يتوصلون إىل جمموصة من مقاييس وحمددات الدصم السياقي املهماة يف الانا لت ويلات    
ت ويالا مالئًما للوحدات املع مية غري امل لوفة اليت تتضمن أدلة َمقصادية مشاتقة مان    

جلياة صلاى مساتوى الفقارة وامجملاة. ومثاة       الفكرة الرئيسيةو وكذلك املعلومات الد
فرصة جيدة لتخمني ناجح ملعنى الكلمة من السياق فقط؛ وذلك صندما يتمكن القارئ 

 من امجمع بني معرفتت العامة واملعلومات املستخلصة من النا. 

 :حتليل اخلطاب وتعليم الكتابة . ت

 عها بالقراءة والتحداجتم إىل الكتابة صادةا صلى أنها مهارة لغوية تواصلية ُيْنَظر
وتشارك التحادَُّا يف  و إنها تشارك القراءَة خصائَا النا املكتوب؛ وجوُه َشَبٍت كثريٌة

يساتخلا منات    فالكاتب يتواصل ب فكااره مان خاالل شاكل كتاابي     ؛ صملية النتاط
وصلى هذا فإن الكاتب . أفكاَر الكاتب ومعانيتو آخر األمرو معروفاا أو جمهولااو القارُئ

ناا  ي خاذ خلفياة القاارئ     ؛ ول صن ابتداع نا  صحيح كتابًيا منس م  ومّتساق  مسؤ
 . الكامنة بعني اجصتبار املعرفية
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املتعلم حباجة إىل إيا  تطبيقاٍت يف الكتابة يف أثناء درس اللغة لتطوير خربات و
 واسرتاجتيات فاصلة ملقاربٍة أساُسها القارئ؛ تلاك املقارباة الايت دائماا ماا تنظار بعاني       

 Chafe1982, Flower1979, Olsonاجصتباار إىل القاارئ املْنَتَظاِر وُتالِئُماُت )    

1977 ،,1994,Ong1982   فلور(. فالكاتب ج ميكنت اجصتماد صلى السياق لتعزياز
فهمت؛ فالكفاية الكتابية/ النشائية تتطور بوصافها حتارًرا تادرجيًيا مان َأْسار الساياق       

حارر" ُيْنَ اُز باالتمكن اجحارتايّف مان املخازون اللغاوّي        هذا " التووصوجا إىل املعنىو 
باستعمال  فاصل  لألصراف البالغية املالئمة؛ من خاالل مراجعاة تفضاي إىل    والكامنو 

النا املكتوب. وصالوة صلى ذلك فإن كتابة الراشدين األكادميياة الناجحاة إمناا هاي     
ها َتْناُتُج يف ناا مكتمال وممكان     نتي ة لعملية النتاط الذاتية وغري املسيَّقة اليت بدور

 تواصلًيا. 

مثة مدرسة فكرية أخرى اختذت وجهة نظر أكثر اجتماصية للكتابة وبنااء صلاى   
ذلك َتْنُظُر إىل الكتابة بوصفها شبيهةا بالكالم. إن مقاربة كهذه غالًبا ما ُتقااِرن الكتاباة   

صراٍف كتابيٍة حمددة. ( اليت تقتضي اجلتزاَم ب Myers1987باألحداا الكالمية )ماير 
( إىل اةاوار  Nystrand1982 نسارتاند وتنظر وجهة النظار اججتماصياة التفاصلياة )   

التفاصلي صلى أنت سيكون مهًما وضرورًيا لتطوير الكفاية الكتابيةو كماا أنات ضاروري    
يكاون خارَي    (Vygotsky1962,1978)لعل فيغوتسكي ولرتقية اخلطاب املنطوق. 

قة بني الكالم والكتاباة؛ فقاد نظار إىل الكتاباة بوصافها حاواًرا       من صرب صن قوة العال
 داخلًيا ُبِنَي ليكوَن تفاُصالا اجتماصًيا. 

إن النشاطات الصفية اليت تفضي إىل الكفاية الكتابياةو كااليت وصافت أصاالهو     
وفَّقاات بااني اخللفيااات الكامنااة للكاتااب صناادما يكتااب واصتناات بالكتابااة للقااارئو 

 . ة للقارئ صندما يقرأاخللفيات الكامنو
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غالًبا ما يدخل الطفُل املدرسَة مبعرفٍة أساسايٍة للحاروف وكتابتهااو ورمباا ماع      
خرباٍت أقل يف الكتابة التفاصلياة. وصاادة ماا تكاون     وخربات قليلة حمدودة يف القراءة 

يف  البيئة املدرسية هي املوقُف األوُل واملسؤوُل الذي ُيَتَوقَُّع أن ي خذ فيت الشااب دوره 
املهااام الكتابيااةو وغالًبااا مااا ينظاار الطااالب إىل املعلاام بوصاافت وحااده فقااط القااارئ 

املساتمع( لادى الطالاب هاي     ) تطوير فكرة أوسَع للمعلم القارئ. إن (31))املخاَطب(
 جزء من كون الطالب" متواصالا جيًدا" يف اخلطاب املكتوب. 

لاى املعرفاة النحوياةو    اصتماًدا كبرًيا ص Coherence)) بينما يعتمد اجنس امو
مثاة  ومتمركاز صلاى صملياة الاتفكري.      (Cohesion) كما ذكرنا أصالهو فإن اجتساق

والتشكيل  (Genre)اصتبار مهم يف خلق اجنس ام يف النا هو اختيار النوع النصي 
وهما اصتباران شديدا اجلتصاق بالغرض من الكتابة. )أصراف النوع النصي(و البالغي 

ر صمومية فإننا منيز بني النا السردّي والنا املعريف )مثل التقارير وصلى مستوى أكث
 املسوحات أو النا العْرضي )املعلوماتي(. و

إىل هاذين   (McCarthy and Carter 1994)لقد أحال َمكَّاارثي وكاارتر   
النوصني النصيني بوصفهما نوصني منطيني ممثَِّلْين؛ فالنا السردي ُيْبناى صلاى تسلسال    

دااو ويتمحور حول بطل. وبناء صلى ذلاك فاإن السارد صاادة ماا يكاون        مين لألح
شخصًيا أو فردًياو وحيكي صن وقائَع تتصل باذلك الشاخا املعاين بات. ومان ناحياة       
أخرى فإن النا الَعْرضي ليس فيت تنظيم  مين بل تنظيم منطقايو وصاادة ماا يكاون     

ا يف غرفاة تعلايم اللغاةو    موضوصًيا وحقيقًيا. وقد يكون كال النوصني من الكتابة مهًما 
ولكن النا الَعْرضي يتطلب نوًصا من التدريب واخلربةو والصف وحاده قاادر صلاى    

 تقدميهما. 
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الوحدة والتماسك  ومثة خصيصة مهمة من خصائا النا جيد الت ليف هي
إن . وتصلها بهاا  صاحبتهااللذين جيعالن امجمل املنفردة يف النا ت خذ الواحدة منها 

ولكنهاا أيًضاا   و جزئًيا نتي ة التنظيم املنس م للقضايا واألفكار يف الفقرةهذه الوحدة 
صلى صملية الكاّد الاذهيّن الايت ينفاذها الكاتاب ِلَخْلاِق اتسااق        و بشكل معتربو تعتمد

وصلاى هاذا فاإن توظياف أدواٍت     . شكلي وحنوّي بني الفقرات وامجمل يف كال فقارة  
يقادِّم القطعاَة صلاى    وو والق وحدة كليةو النالغويٍة متنوصٍة ميكنت أن ُيَقوَِّي اتساق 

 . آمال القارئ اخلبري هيئة ُتَلبِّي

 واٍف وداّل مان النشااطات الكتابياة يف الصاف لتطاوير      إنت ينبغي تنفياذ قادر   
 . مهارات املتعلمني واسرتاتي ياتهم اليت تنتهي إىل ترقية كتاباتهم اخلاصة

 حتليل اخلطاب وتعليم التََّحدُّا . ا

هارة التحدا تشرتك مع الكتابة يف أنها صملياة إنتااط إج أنهاا ختتلاف     مع أن م
جدا صن ِفْعل الكتابة؛ فاللغة املنطوقة ُتْنَ ُز مباشرةو وجيب أن ُتْنَتَج وُتعاَلَج صلى الفور 

(Cook1989)   يف مثل هذا التواصل الشفوي مثة دائما جمال لعدم التوافاق وساوء .
 اجت التالية: الفهم الذي قد ينش  من إحدى اة

 هو ُيْنِتج أشكاجا لغوية غري مقبولة. وأنَّ املتحدا ليس متمكًِّنا من اللغة اهلدفو   -

أّن اخللفية املعرفية الضرورية غري مشرتكة بني املتحدا والسامعو وكل واحد منهما  -
 ي تي إىل التفاصل الشفوي بتوقعاٍت خمتلفٍة. 

صَد الثقافيَة اججتماصية للمالَءماة؛ ومان َثامَّ    أّن املتكلم والسامع ج يتشاركان القوا -
فإن املتحدا قد ينتهك مثل هذه القواصد من وجهة نظار املساتمع؛ بسابب النقال     

 التداولي من اللغة األم. 
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إن اجفرتاض األساسي ألي تفاصل شفوي هو أن املتكلم يريد تباادل األفكاار   
د أن يوظاف الكاالم املتصال    املشاصر واججتاهات واملعلومات ماع الساامعو أو يريا   و

بالسياق؛ فغرض املتحدا أن يكون ُمْفِهًماو وغرض الرسالة أن يؤوهلا السامع تا ويالا  
صحيًحا؛ وبذا فإن املتحدا يهدف إىل مشاركة السامع َقْصَدُه. ومع ذلك فإن " النتاط 

وق ُيسااُء  اخلاطئ" يف إحدى اةاجت الثالا املذكورة قد ُيْنِتُج قطعةا من اخلطاب املنط
 فهمها. 

ويف حماولة لضمان ت ويل السامع للكالم ت ويالا صحيًحا فإن صلاى املاتكلم أن   
يكون مهتما بعوامل الوسيط احملكومة لغوًياو وكذلك صوامل املالءمة احملكومة تاداولًيا  
مبوقف الكالم وباألصراف الثقافياة واججتماصياة الساائدة. وتارتبط صوامال الوسايط       

احتمالية تقديم أداءات خاطئة. وحيتاط متعلم اللغة احتياًجا وا اللسانية بكفاية املتحد
مطَّرًدا إىل تطوير َتَمكُِّنِت اللساني ومعرفتت اللسانية الثقافية بينما يبين خربتت الواساعة يف  
التواصل الشفوي تطويًرا جسرتاتي يات إنتاط كالم مفياد؛ فاجسارتاتي يات أهامُّ يف    

ات اللغوية وغريها من الصعوبات اليت غالًبا ما تكون منطية لدى التغلب صلى الصعوب
 غري الناطقني باللغة. 
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 اخلامتة

إن أصظم صقبة تواجت التحول إىل ما بعد تعليم اللغة تواصالًيا ومان َثامَّ بلاوغ     
مقاربة تواصليَّة مطَّلعة صلى حتليل اخلطاب هاي تزوياد املعلماني واملشاتغلني بتعلايم      

ناهجو ومؤلفي الكتاب التعليمياةو وواضاعي اجختباارات( ب رضاية      اللغة)مطوري امل
حمددة نظرية وتطبيقية يف جمال حتليل اخلطاب؛ فكثري من املشتغلني بتعليم اللغة يتلقون 
تدريًبا يف النحو واألصوات وتعليم مهارات اللغة كالقراءة والكتابة والتحدا. وقليل 

يف حتليل اخلطابو ومع ذلك فإنها يغلب أج  من برامج التدريب تتضمن برناجماا نظرًيا
 تربطت بصف اللغة؛ فهي ج تنقل املعرفة النظرية إىل الصف. 

اجستثناَء يف بارامج إصاداد معلام     (32)وما تزال دروس " تعليمية حتليل اخلطاب"
اللغة؛ صلى الرغم من توافر املادة املنه ية املالئمة )انظر مراجعة النصو  يف فقارة/  

(. إن اةاجة إىل تعليمية حتليل اخلطاب ظاهرٌة؛ ليس ملعلمي اللغة الثانية واللغة املقدمة
األجنبية فحسب ولكن ملعلمي اللغة األم واملتخصصني يف تعليم القراءة والكتابة )حمو 

 األمية(. 

وإىل أن يواكب التادريُب اةاجااِت فاإّن مثاة طرقااا لاردم هاذه الف اوة باني          
 التدريب واةاجات: 

 ءة املواد املالئمةو قرا -1

 والتدريب يف أثناء اخلدمةو  -2

 واملؤمترات املتخصصة.  -3

وملا كان كثري من الصفوف اةديثة بطبيعتها متعددَة الثقافات فإن هاذا يقتضاي   
تدريب املعلم تدريًبا يف )التواصل التثاقفي(؛ فقد يتا لف الصاف املتعادد ثقافًياا مان      
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ت كل جمموصاة صرقياة مان خلفياة ثقافياة      قد جاءومهاجرين جدد من أصراق خمتلفةو 
معينة قد تنطوي صلى خطاب وخصائَا تفاصليٍة ختتلف صن اللغة اهلدف اليت يقدمها 

 نظام املدرسةو وهي ليست م لوفة للمعلم وهيئة املدرسة. 

ويف سياق متعدد الثقافاات كهاذا فإنات مان املهام مجمياع املساؤولني أن يعاوا         
تعلموا كيفية احرتامها فال يعااقبوا املاتعلمنيو دون قصادو    اجختالفاِت الثقافيَةو وأن ي

ألنهم خمتلفون صن الثقافاة اهلادف صنادما يلتزماون التزاًماا كاامالا با صراف ثقاافتهم         
من هنا فإن مفهوم املعرفة املشرتكة يتصل خبلفيات الطالب؛ إنها شيء جيب واخلاصة. 

ِشَد هذا الوصُي املعلمني يف اختيار صلى املعلمني أن يكونوا صلى وصي بتو وينبغي أن ُيْر
 املادة التعليمية وإجراءاِت التعليم يف صفوفهم. 

وإضافة إىل امتالك اخللفية امجيدة يف حتليل اخلطاب والوصي باجختالفات صارب  
الثقافات فإنت جيب أن ُيَدرَّب معلم اللغة صلى كيفية نقال وصيات باخلطااب والسامات     

صلاى املساتويات البنيوياة    وستوى املؤسسي التنظيمي األكارب  الثقافية إىل طلبتت صلى امل
الدنيا. أما املستوى املؤسسي فإننا نقصد بت ختطيط املقررو وتنظيم احملتوى الاذي جياب   

تطور ناجَحْين. وأما املستوى البنيوّي األصغر فإننا نقصد بت صلى وأن ُيفضَي إىل َتعلُّم 
التداوليَة املتعلقاة بالتواصال املتبااَدل يف الصاف؛     حنو أكثر حتديًدا املعلوماِت اللغويَة و

فاملعلم والطالب كالهما حباجة إىل حتمل املسؤولية صن انعكاسات العملياة التعليمياة   
 التعلميةو ولكّن إيا  مثل هذه املسؤولية املشرتكة يقع صلى صاتق املعلمني. 

لدروس اللغة ِخطابيِة إن "املنهاط ِخطابّي التوجيت"و الذي ينبغي أن يكون أساًسا  
التوجُّتو يولي صناية خاصة لثالثة جمااجت: الساياقو وأمنااط النصاو و واألهاداف      
التواصلية. وهكذا فإن رسم أهداف تعلم اللغة ومهماتت وإجراءاتت صاادة ماا ساي خذ    
بعني اجصتبار املالمح السياقية: توقعات تتصل بإيا  الطلبة تتمحاور حاول خلفياات    
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الثقافيةو والنصاو  واملاواد التعليمياة األخارى ساُتْختاُر أو ُتصامَُّم       وية الطلبة اللغو
لتالئم مجهور الطلباةو والنشااطات الصافية ساتحاكي اجحتياجاات اةقيقياة خاارط        
الصف. ومن هذه الناحية فإن منهاًجا كهذا يفرتق صن منهاط لغوّي التوجيت حيث قد 

 (. Celce-Mursia1995 b) صن املنهاط ُيْنَظُر إىل اخلصائا السياقية بوصفها خارجةا

إن منهاًجا خطابي التوجيت يساتوصب العالقاات املتنوصاة باني حتليال اخلطااب       
وصناصر اللغة ومهاراتها صلى حنو ُيْرِشُد املشتغلني باالتعليم يف مجياع جماجتات لدمااط     

ريهام  "مقاربة حتليل اخلطاب" يف صملهم؛ فمحللو اخلطاب واللسانيون اججتماصيون وغ
من الباحثني ميكنهم اصتبار البيئة الصفية سياقاا واحًدا غنًيا )من بني ساياقات أخارى(   

ما حيتاط فحًصا صلى حنو  أقرَب هو اخلطاب الناِجُز يف الصاف  و. (33)لدراسة اخلطاب
)مثل: التواصل الشفوي واملكتوب بني املعلم والطاالب مان ناحياة والطاالب فيماا      

طاب تدريس املادة وأدوات التقييم )بنية اخلطاب يف تلاك  بينهم من ناحية أخرى( وخ
 املوادو وكذلك اخلطاب الذي َتْصُدُر صنت النصو  صندما ُتْسَتْعَمُل يف الصف(. 

ويقود البحث املتمحاور حاول الصاف إىل تعزياز فهمناا للمقارباات خطابياِة        
 امُلْنَطَلِق للتعليم بشكل صام وتعليم اللغة بشكل خا . 
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 ات:ـش والتعليقـاهلوام

 هذا النا العربي ترمجة لبحث:  (1)

- ELITE OLSHTAIN AND MARIANE CELCE-MURCIA, Discourse 

Analysis and Language Teaching, in The Handbook Of Discourse 

Analysis, edited by: Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, and Heidi E. 

Hamilton. Blackwell, 2001, pp: 707-724.  

 انظر: مراجع الرتمجة.  (2)

هكااذا اسااتعملها املؤلاافو وأنااا أميِّااز الكفايااة الكتابيااة بوصاافها مهااارات رساام اةااروف       (3)
والكلمااات ومااا يتصاال بااذلك ماان القضااايا الشااكليةو وأمااا الكفايااة النشااائية فهااي قاادرة  

 املتعلم صلى إنتاط النصو  وإنشائها. 

وأنااا أضاايف إىل هااذه الكتااب الثالثااة كتابااا مهًمااا هااو " اجشااتغال بالنصااو " لااااِا" كااارتر     (4)
 .  Carter, R, and others. (2001), Working With Textsوآخرين". انظر: 

مقتضااى العبااارة يعااين: أن سااوء التفاااهم والتواصاال قااد حياادا بااني أبناااء اللغااة والثقافااة     (5)
 لغتان والثقافتان خمتلفتني!الواحدة فكيف إذا كانت ال

ماان الغريااب جااادا أن تاارد الشااارة إىل العمااال يف ماانت البحااث وُيساااقط نهائًيااا مااان         (6)
 املراجع!!! البحث املقصود هو. . 

- Coming to terms: How Researchers in Learning and Literacy Talk 

about Knowledge, REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH · 

SEPTEMBER 1991 . 

املقصااود باات املعرفااة املاديااة بااالكون واةياااة: معرفااة الشااخا لطبيعااة جساامتو ومعرفااة     
   - (7)الطقس... إخل. 
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املقصااود هناااا أن يكااون الااانا مناسااًبا للمساااتوى النمااائي والنماااو املعااريف للماااتعلم؛       (8)
فالنصااو  امجدياادة متاًمااا صلااى الطلبااة سااتمثل صقبااة كاابرية ألنهاام ج ميتلكااون معرفااة       

ساابقة صاان موضااوع الاانا أو بعااض تفاصاايلتو وبااذلك ساايكون تفاصلااهم مااع الاانا      م
واسااتيعابهم لاات قلاايال وصااعًبا. إن بعااض ماادارس معامجااة اخلطاااب تاارى أن النسااان        
صناادما يعااان الاانا فإناات ج ياا تي خااالي الوفاااض وإمنااا لدياات " أطاار معرفيااة صامااة" صاان     

 الااناو وينتهااي هااذا التفاصاال  املوضااوع وهااي تتفاصاال مااع املعرفااة امجدياادة املوجااودة يف  
 بني املعرفة القدمية وامجديدة إىل الفهم. 

مجلااة املوضااوع مكتوبااة باااللون الغااامق للدجلااة صلااى أنهااا مقتبسااةو وبقيااة الكااالم بيااان       (9)
 . 6-1بكيفية تطبيق املبدأ صلى صف تعليم اللغةو وهذا ينطبق صلى النقاط 

 إىل اخلطاااب الصاافّي الااذي ميارساات املعلاام  حتتماال هااذه العبااارة فهمااني: أحاادهما يشااري  (10)
واملتعلمااون؛ أي طريقااة إدارة الصااف والتفاصاال الصاافي. وقااد يشااري إىل األنااواع النصااية    

 السياق.  املقررات الدراسية. ولعل الفهم األول يكون أقرَب إىلاليت يتعلمها الطلبة يف 

منااا يسااتعمل حقااوجا  ج نقصااد بااذلك أن الصااف يسااتعمل مع ًمااا كتاًبااا حبااد ذاتاات؛ وإ     (11)
دجلياااة معيناااة تتصااال بالتفاصااال الصااافي واملوضاااوصات املطروحاااة يف الصاااف؛ وحنااان 
نستعملها هنا جرًياا صلاى ماا شااع يف الدراساات األسالوبية والنقدياة مان اساتعمال كلماة           
)مع اام( يف قااوهلم )مع اام الشاااصر فااالن( إشااارة إىل تفضاايالتت املع ميااة واةقااول        

 شعره. ويؤِّيد مذهيب هذا السطور الالحقة من النا. الدجلية اليت تغلب صلى 

موضااوع لغااة املعلاام وأثرهااا يف تعلاام الطلبااة أحااد املوضااوصات الاايت درساات يف نطاااق      (12)
اللسانيات التطبيقية؛ ومفااده كياف يساتفيد الطلباة مان لغاة املعلام الايت ينت هاا يف الصاف           

 مناطها ومفرداتها. أ يف استدخال اللغة و



 أ. د. وليد العناتّي 

 393                                  م2017يناير  -هـ  1438ربيع اآلخر  - الثامن عشرالعدد 

ذلك ان أصضاااء جمتمااع اخلطاااب دائًمااا مااا تكااون لااديهم أساساايات اجنتساااب  املقصااود باا (13)
لااذلك اجملتمااع ماان حيااث متثلااهم ألمناااط اخلطاااب والنصااو  األساسااية الاايت يعرفونهااا   

 .  ولو سليقةا

املقصود أن الطالب سريكز صلى وظيفة امجمل والعبارات اليت سيسمعها وكيفية استثمارها يف  (14)
 تت بشكلها وتركيبها اللغوي. التواصل أكثر من صناي

 ويؤيد ذلك التوضيح الالحق للمؤلف. 

 املستعمل.   لغوي وإمنا املقصود بت امجملة أو األسلوبالنظام الليس املقصود باللغة هنا  (15)

أحاارتس بااالقول إن تقساايم هااذا العنااوان الكلااي إىل صنوانااات فرصيااة مسااتقلة هااو ماان      (16)
ًحا وتيسارًيا صلاى مان يبحاث صان جزئياة حماددة.        صنعي وليس مان األصال؛ بياًناا وتوضاي    

 وكذا فعلت يف تقسيم املهارات. 

 املقصود بها الفونيمات فوق القطعية: النرب والتنغيم والوقف.  (17)

الوحدة اخلطابية قد تكون مجلة طويلة يف فقرةو وقد تكون فقرة؛ ومن ّثمَّ فإن املفردة قد تكاون   (18)
 يف النا. جزًءا من مجلة هي جزء من فقرة 

أحيانااا يسااميها املرتمجااون " املعاااِدل الرتمجااي". واملقصااود هنااا أن مكااافئ الكلمااة يف لغااة مااا   (19)
 قد ج يتمتع بالوظائف والعالقات نفسها اليت تتمتع بها يف اللغة األم.  

رغاام أن كااثرًيا ماان املفااردات تااؤدي وظااائف خطابيااة متشااابهة يف اللغااات املختلفااة)فمن    (20)
ألفااااظ العااادد تااادل صلاااى وظيفاااة ترتيبياااة يف اخلطااااب وتعالقهاااا بالساااابق التشاااابت أن 

والالحااق( فالبااد أن يكااون هناااك اختالفااات يف التو يااع وطريقااة التوظيااف داخاال         
 اخلطاب.  
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املعنااى اجملااا ي مفهااوم واسااع؛ فقااد حيماال صلااى التشاابيت واجسااتعارة والكنايااة؛ وغالًبااا مااا  (21)
 َمُل صلى املعنى التداولي أو اجصطالحي. يتعلق هذا باألسلوب األدبيو وقد ُيْح

دراسااة املفااردات الاايت تااال م كلمااة مااا يف اسااتعماجت متااواترة؛ ويعااد هااذا اجملااال ماان      (22)
موضااوصات لسااانيات املاادونات الاايت تعتمااد صلااى صينااات كاابرية جاادا ماان اجسااتعماجت  

 الواقعية للغة. 

دراساة اللغاة ألغاراض صلمياة     : يعين: الذين يدرساون اللغاة ألغاراض خاصاةو وهاي هناا       (23)
 أحياء دقيقة وفيزياء(.  )

مقيَّاادة ي العربيااة فااآخاارو أخاارى( تكااون ماان النحااو العاااملي املشاارتك؛ ف   ل كلمااة )ولعاا (24)
سااياقًيا ونصااًيا؛ فااال ميكاان اسااتعماهلا قباال أن يكااون قبلااها شاايء سااابق قااد يكااون امًسااا   

ورقاةا ومل أجاد األخارى.    نناا نقاول: وجادت    أواًحدا وقد يكاون فقارة كاملاة. ومان ذلاك      
ميكان أن تظهار يف الانا دون وجاود كلماة ساابقة مثال )ورقاةو          إن كلمة األخارى هناا ج  

 (. وقااد يتحاادا كاتااب يف فقاارة طويلااة صاان فكاارة مااا ثاام يقااول: أمااا...األوىلو إحااداهما
قيمااة الوظيفيااة أج تاارى معااي اللة/ القضااية األخاارى فهااي....   الفكاارة/ النقطااة/ املساا 

 أخرى(؟كلمة )واخلطابية ل

( إشارة إىل صملية صقلياة مفادهاا أن املساتمع/ القاارئ يعاان الرساالة        ويلتأستعمل كلمة ) (25)
 اللغوية يف حماولة لتفهُّمها واستيعابها. 

 تصنيف صام ولكن صليت ملحوظات كثرية.  (26)

 الضبط صلى أن اهلاء مفعول بت أولو وجمموصةا مفعول بت ثان و والفاصل مسترت.  (27)

 مثة فرق صوتي يرتتب صليت فرق دجلي.   (28)

 .  مبصطلحات حممد خطابي (29)
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املقصود بذلك أن امِّن املتعلم املعنى من السياق أوجاو ثام ميكنات التوثُّاق مان صاحة ختمينات        (30)
 بالعودة إىل املع م. 

مني هاي املساؤول   لعلَّ هذه الفكرة التقليدية يف تعليم الكتابة وما ترتب صليها مان آراء املاتعل   (31)
املباشر صن التحول إىل فكرة " جمتمع اخلطااب"؛ أن يكتاب الطالاب إىل جمتماع اخلطااب الاذي       

أو جمتماع اخلطااب اجقتصاادي    األطبااء(و  مساتقبلياا: جمتماع اخلطااب الطايب )    سينتسب إليات  
 إخل. ... اجقتصاديون()

لخطااب يف بنااء دروس اللغاة    امجواناب املنه ياة والرتبوياة يف اساتثمار التحليال النظاري ل       (32)
 وتنفيذها واختبارها وتقوميها. 

 .(Classroom Discourse) خلطاب والتفاصل الصفي املعروف بااملقصود بذلك دراسة ا (33)
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