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  :أغراض المجلة

مع الواردة يف قانونه والئحته الداخلية، وأبرزها لة مستمدة من أغراض ا   :إن أغراض ا
احملافظــة علــى ســالمة اللغــة العربيــة، وجعلهــا وافيــة مبطالــب اآلداب والعلــوم والفنــون، ومالئمــًة 

اة املتطـورة، ووضـع املصـطلحات العلميـة والتقنيـة واألدبيـة واحلضـارية، ودراسـتها حلاجات احليـ
  .وفق منهج حمدد، والسعي لتوحيدها يف األقطار العربية كافة

  :خطة المجلة وشروط النشر فيها
أن يُرفق الكاتب حبَثه بالسرية الذاتية والعنوان الربيدي واإللكرتوين، مع تعهد بأن البحث غري  -

  .من أطروحة جامعية، وغري منشور من قبل، ومل يُرَسل إىل جهة أخرىمستل 
لة، وعدد الكلمات  -  أال يقلَّ البحث عن عشر صفحات وأالَّ يزيد على ثالثني صفحة من صفحات ا

  .أما املقاالت فُيقَبل منها ما يقّل عن عشر صفحات. كلمة)٢٥٠(يف الصفحة الواحدة ال يزيد عن 
أن خيلو البحث من أي إساءة إىل الكتّاب والباحثني أو غريهم، وأن حيرتم املعتقدات الدينية  - 

  .والفكرية للشعوب
لة منضدة، وأن تشفع بقرص حاسويب ليزري مسجلة البحوث و أن تكون  -  املقاالت املرسلة إىل ا

  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين
  .ميَّ يف كتابة املراجع وأمساء املؤلِّفني يف منت البحث وحواشيهأن يلتزم الباحث املنهَج العل -
لة البحوث واملقاالت اليت ترد إليها بعد أن ختضع للتقومي الّسّري -   .تنشر ا
  .املقاالت وفق اعتبارات فنيةالبحوث و ترتَّب  -
ااملقاالت اليت ال تُ و البحوث  -    .نشر ال ترّد إىل أصحاِ
ايتهاحلواشي أرق عطىتُ  -    .وتذكر حواشي كل صفحة يف أسفلها. اًما متسلسلة من بداية البحث حىت 
تِقانة : قبل مقابلها األجنيب عند ورودها أول مرة، حنو) أو املعربة( العربية الكلماتتوضع  -

)Technology(حاسوب ، )Computer( نفسية ،)Psychologic.( 
 ....النقطة، الفاصلة، إخل: من الضروري أن يُعىن الكاتب بعالمات الرتقيم -
لة على العنوان -  :ترسل البحوث واملقاالت إىل ا

  ٣٢٧ب .دمشق ص: العنوان البريدي
  E- mail: mla@net. Sy: البريد اإللكتروني

  www.arabacademy.gov.sy  ):اإلنترنت(تُنشر المجلة في موقع المجمع على الشابكة 



  

  
  
  

 الثالثفهرس الجزء 
  الثمانين و  الخامسمن المجلد  

  

  البحوث والدراسات

  
 ٦٣٩ يدالسحممود . د اللغة واهلوية

 ٦٦٣ احلمصيحممد طاهر . د نظريّة النَّْظم وأثرها يف الّدرس النحويّ 

 ٦٨٥ زهري غازي زاهد. د طبيعتها اإليقاعية وأنواعها »الفاصلة القرآنية«
  ٧٠٣  إمساعيل القّيام. د  يف العصر احلديث ويّ صحيح اللغالتّ عيوب 

  :مواقف إنسانية يف الشعر اجلاهلي
 عالقة الشاعر بابنته منوذجاً  

  عبد العزيز طشطوش.د
 مهى املبيضني. ود

٧٢٥ 

  ٧٤٩  مهدي عرار. د  عمَر بن أيب ربيعةَ  شعرِ الّصوِت إىل الصَّمت يف  ِمن
  ٧٧٩  وحيد كبابة. د   ُضوِمطَجْرب عند بالغة االقتصاد على انتباه السامع 

  ٨٠٥  مصطفى عبد املوىل. د  على َصحاح اجلوهرياستدراكات الصغاين 
  ٨٢٥  سناين سناين. د  التطور الداليل للمصطلح الفقهي

  ٨٤٩  عبد احلليم عبد اهللا. أ  معامل اجلملة النحوية عند ابن السراج

  ٨٧١  عيسى فتوح. أ  خليل مطران شاعر األقطار العربية

  املقاالت واآلراء

  ٨٨١  مكي احلسين. د  بعد فعل القول» إنّ «مهزة 
  ٨٨٥  مازن املبارك. د  مفهوم التوعية



  

الرســــــــــالة املوســــــــــومة باإلنصــــــــــاف يف مشــــــــــاجرة 
  )حتقيق( األسالف لطاش كربى زادة

  ٨٨٩  عبد اإلله نبهان. د

  ٩١٩  حممود احلسن. د  تعريف بكتاب رسائل يف اللغة للَبطَْلَيوسي
ا ولغتهاالرسائل    ٩٣٣  أمين بن أمحد ذو الغىن. أ  يف عصر التِّقانة، مضمو

  أ�باء جممعية وثقافية 

الت املهداة   ٩٣٧    ٢٠١٠من عام  لثاينايف الربع  الكتب وا
  



  ٦٣٩

  
  
  

  اللغة واهلوية
  

  )∗(حممود السيد. د

حناول يف هذا البحث املوجز أن نقف على مدخل تعريفي للغة واهلوية، وأن نبني 
ضوء على واقع اللغة العربية واهلوية، ونشري إىل بعض ال االترابط بينهما، مث نسلّط بعض

 إىل اأخريتجارب اآلخرين يف حفاظهم على لغتهم على أا عنوان هلويتهم، لنصل ال
  .تقدمي عدد من التوصيات الرامية إىل احلفاظ على لغتنا العربية رمز هويتنا القومية

   مدخل تعريفي-الًأو
، وهي على وزن فُعلة »لغا أي تكلم ومضارعه يلغو«اللغة أخذت من الفعل 

: فأصل لغة لُغوة فحذفت واوها ومجعت على لُغات ولُغون، واللغو هو النطق، يقال
قد يكون » لغة«، ومثة من يرى أن لفظ  اهم اليت يلغون ا أي ينطقونهذه لغت
  .)١(»كلمة«اليونانية ومعناها » لوغوس« من امأخوذً

، )٢(»أغراضهم هي أصوات يعرب ا كل قوم عن«وجاء يف لسان العرب أن اللغة 
كله مبا ويف دائرة املعارف الفرنسية الكربى ورد أن اللغة هي استطالة للنشاط البدين 

 لتصل ا فشيئًافيه من قسمات وتأشريات باألعضاء، ولكن هذه االستطالة تتطور شيئً
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية )∗(
 - منشورات جامعة دمشق-يف طرائق تدريس اللغة العربية -الدكتور حممود أمحد السيد )١(

  . ٩ ص٢٠٠٨
  .١١٦صه ١٣٠٠ - املكتبة املريية ببوالق مصر- الطبعة األوىل-٢٠ ج-لسان العرب -ابن منظور املصري )٢(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٠

  .)٣(»إىل تلك الصور اردة من الكالم
غة األصوات أفضلية عند لُوجاء يف دائريت املعارف الربيطانية والعلوم االجتماعية أن ل
ريها، وهذه الصور األخرى األمم على بقية صور االتصال األخرى من كتابة وإمياءات وغ

٤(»اتتمم لغة الكالم من غري أن تعوض عنها كلي(.  
أما يف املدرسة الروسية فإن لغة األصوات كانت على الدوام لغة اتمع 

للتواصل بني الناس، وأن االبشري الوحيدة القادرة على أن تكون وسيلة مقبولة متام 
شكل أو آخر أن تنوب مناب اللغة لغة اإلشارات واأليدي ليست لغة تستطيع يف 

يتوكأ عليها اإلنسان االصوتية، ولكنها وسيلة رديفة ذات إمكانات حمدودة جد 
  .)٥(»إلبراز هذا املقام أو ذاك من كالمه
أن مثة إشارات أولية لدى اإلنسان » بافلوف«ويرى عامل النفس الروسي 

 لتغدو إشارات من واحليوان، إال أن اإلشارات لدى اإلنسان تطورت وتكاملت
ولية يف صورة كلمات منطوقة الدرجة الثانية، وهي إشارات تلك اإلشارات األ

  .)٦(»مسموعة ومرئية
وخنلص من التعاريف السابقة إىل أن اللغة مفهوم منظومي مشويل متكامل 
يشتمل على اإلمياءات واإلشارات واألصوات والرموز املكتوبة ومجيع صور التعبري 

اخل، وأن التعبري بأصوات مقطعية ما هو إال أحد ..متثيل ورسومت ومن موسيقا وحن
  .أشكال اللغة
الذي هو يف اصطالح الفالسفة » اهلو«أو » هو« مصدر صناعي نسبة إىل واهلُوية لغةً

                                                           
)٣( Parole: Art) 1091-5881 (Encyelopedie la grande  
)٤( language, Article,  Encyclopedia-Sociol sciences  
دار ابن  - »دراسات لغوية يف ضوء املاركسية«جم كتاب الدكتور ميشال عاصي متر )٥(

  .٧ ص١٩٧٩-١ ط- بريوت-خلدون
  .٣٥املرجع السابق ص )٦(



  حممود السيد.  د-اللغة واهلوية 
  

٦٤١

 هي باطن الشخص الدال على حقيقته أو ا، واهلوية أيض)٧(الغيب أو احلقيقة املطلقة أو اهللا
يزه عن غريه، ويف حياتنا املعاصرة نطلق اسم اهلوية على البطاقة حقيقة الشيء من حيث مت

  .اليت يثبت فيها اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله، وهي البطاقة الشخصية
وللهوية تعريفات عديدة عند الفالسفة واملتصوفة وعلماء النفس والرياضيني 

لوحدة واالندماج ومثة من حصرها باحلقيقة واملاهية والذات وا. اخل..واملناطقة
  .واالنتماء والتساوي والتشابه

واهلوية تكون هوية فرد كما تكون هوية مجاعة، فعلماء النفس يرون أن اهلوية هي 
، وعلماء االجتماع ا وشيخالً وكها وشابالًوحدة ذات الشخص يف مراحله املختلفة طف

من مظاهر اهلوية أو الوجودايرون يف اللغة مظهر .  
، ان نسيجج يتكون من عدة خيوط كل خيط منها ميكن أن يكوواهلوية نسي

هوية  ويتحول إىل هوية، كما أن كل خيط ميكن أن يتآخى مع خيط أو أكثر لتشكل
ويكون  واحدة، وقد حيظى خيط ما بدرجة أكرب من القوة، ويطغى على ما عداه،

إن :  ويقال لدى اجلماعة نفسها، ويف عقول اجلماعات األخرى عنهم،اأفصح حضور
اخل مما يعين أن العنصر الطاغي ..هوية هذه اجلماعة لغوية أو تارخيية أو دينية أو جغرافية

  .هو هذا أو ذاك، دون أن يلغي ذلك دور العنصر اآلخر أو العناصر األخرى
وقد تكون اهلوية جزئية يسرية خاصة بشيء أو إنسان بعينه، وقد تكون كلية 

 كانت اأو أمة، وكلما اتسعت اهلوية لتشمل أفرادمركبة خاصة جبماعة أو شعب 
ا وتشابكًاأكثر تعقيدا وتركيب.  

أن اهلوية ليست ثابتة، إا متحول ومتغري، وهي ليست كاملة «ومثة من يرى 
ادون تغيري باعتبارها معطى سرمديا ساكنائيوغري قابل للتغيري، ولكن ذلك ال ا و 

                                                           

 بريوت - معهد اإلمناء العريب- املوسوعة الفلسفية العربية -الدكتور حممد عابد اجلابري )٧(
  .٨٢١ ص٢ مج١٩٨٦



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٢

 اوية مثل الدين واللغة، مع أن هذه ختضع أيضيعين إنكار وجود بعض ثوابت اهل
  .)٨(»لنوع من التغيري من خالل فهمها وتفسريها وتأويلها وقدرا على تقبل اجلديد

 كان البد ،، واللغة مكون أساسي يف نسيج هذا الكلالًوإذا كانت اهلوية ك
  .لنا من وقفة مستأنية على العالقة بني اهلوية واللغة

   بني اللغة واهلوية الترابط-اثانًي
غين عن البيان أن اللغة واهلوية خاصيتان إنسانيتان، ألن اإلنسان وحده هو 
الذي ميلك الوعي والشعور بالذات وباآلخر، وكل منهما مرتبط بالعقل، وقد 
وجدتا مع وجود اإلنسان على هذه األرض، وكل منهما مركب يشتمل على 

بعضها اآلخر، وإذا كانت اللغة تشمل أجزاء متداخلة، وال ميكن فصل بعضها عن 
 فإن ،طرائق التفكري والتاريخ واملشاعر وإرادة الناس وطموحام وشكل عالقام

اهلوية هي هذه العناصر يف كليتها وتركيبها، فاللغة واهلوية وجهان لعملة واحدة، 
ذلك أن اإلنسان يف جوهره ليس إال لغة وهوية، اللغة فكره ولسانه ويف الوقت 

 قال سقراط اوقدمي. فسه انتماؤه، وهذه األشياء هي حقيقته وهويته وإنيتهن
إذ ال ميكنه أن يتعرف شخصية خماطبه إال من كالمه، » تكلّم حىت أراك«: ملخاطبه

عندما يقولاوهذا ما أشار إليه املتنيب أيض :  
 أصادق نفس املرء من قبل جسمه     

  

 وأعرفهــا يف فعلــه والــتكلّم 
  

املرء بأصغريه قلبه ولسانه« : قيلاوقدمي«.  
 يف اواهلوية ال تولد مع اإلنسان وال تتشكل مرة واحدة، كما أا ليست حراكً

داخله، بل هي ذات عالقة وثيقة باحمليط، شأا يف ذلك شأن اللغة والثقافة، إذ إن 
هوية اإلنسان يرمسها وحيدد شكلها وألواا ما يرد إليه من خارجه، فهي جزء من 

                                                           

 - مؤمتر العروبة واملستقبل-العروبة والدولة املنشودة  -الدكتور عبد احلسني شعبان )٨(
  .١٤٧ ص٢٠١٠دمشق 



  حممود السيد.  د-اللغة واهلوية 
  

٦٤٣

  .ة جمتمعه، أو حتمل على األقل بعض مالمح هذا اتمعهوي
واتمع املقصود ليس اتمع احلاضر فقط، وإمنا هو الوسط االجتماعي الذي يراه 
املرء ويتفاعل معه، إضافة إىل اتمع التارخيي أو تاريخ اجلماعة اليت ينتمي إليها، والتاريخ 

 ا وأتراحاوالذكريات واملشاعر أفراح مركب فيه العلوم واملعارف واملواقف كلٌّ
اوالتجارب إجيابفذلك كله يسهم يف تشكيل هوية الفرد كما يسهم بالقدر ا وسلب ،

  .)٩(نفسه يف تشكيل هوية اجلماعة كلها
التأثري يف   هو وحده صاحب-  مبا فيه ومن فيها وحاضرا ماضي-وليس الزمن

اجلغرافيا(كان  املابناء مالمح الفرد واجلماعة، فهناك أيض(يف ا، فله دوره أيض 
ومثة عنصر آخر يفوق تلك العناصر جمتمعة هو عنصر الفكر أو . صياغة اهلوية

الرؤية أو الفلسفة وما يرتبط بذلك من ثوابت ترى اجلماعة نفسها من خالهلا، كما 
ية ترى عالقاا والعامل من حوهلا، ويندرج حتت هذا العنصر الدين، وما الدين إال رؤ
  .للذات واآلخر والكون، كما تندرج اللغة حاملة منظومة القيم والرؤى والتصورات

 على النفاذ إىل حقائق ا وقادراوكلما كان الفكر الذي تعرب عنه اللغة عميقً
األشياء وجوهرها، كان أكثر قدرة على بناء اإلنسان وربطه بأولئك الذين 

هم وصياغته وصياغتهم يف بوتقة يشتركون معه يف ثوابته الفكرية وتوحيده مع
ومثة عناصر أخرى مثل اإلرادة املشتركة واملصاحل االقتصادية وغريها إذ . واحدة

  .يرى بعضهم أا عوامل مهمة يف بناء اهلوية
دون هوية ثقافية متيزه، ذلك ألن الثقافة هي اوال ميكننا أن نتخيل جمتمع 

 واألخالق والقانون والعرف، واللغة املركب الذي يشمل املعرفة واملعتقدات والفن
هي حمور الثقافة وحاملتها واملعربة عنها، وإن تعزيز اهلوية الثقافية واحملافظة عليها 

                                                           

 جملة -اللغة واهلوية إشكاليات املفاهيم وجدل العالقات -الدكتور فيصل احلفيان )٩(
  . وزارة األوقاف والشؤون الدينية- العدد اخلامس مبسقط-التسامح



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٤

  .وتعميق جذورها ال يتناىف مع االنفتاح على اآلخر واحلوار معه واألخذ من إجيابياته
أن اللغة » صراع احلضارات«صاحب كتاب » صموئيل هنتنجتون«ويؤكد 

لدين مها العنصران املركزيان ألي ثقافة أو حضارة، وإذا ما حتقق االنتصار فيهما وا
  .أصبح من السهل اهليمنة على احلضارة املعادية واستتباعها

وملا كانت اللغة حمور الثقافة ووسيلة من وسائل التفكري الذي حيدد رؤية العامل 
والشخصية، واهلوية  اتونواميسه كانت معرفتها أهم ركيزة لتحصني اهلوية والذ

مفهوم ذو داللة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية، ويتضمن اإلحساس باالنتماء 
  .القومي والديين واالثين

 وإذا كانت اللغة هي األساس الصلب الذي تقوم عليه األمة فإن اهلوية يف
  .الواقع هي خاصية اللغة ووظيفتها األساسية

املثالية مثة تركيز على أن » هيغل«على فلسفة ويف املدرسة األملانية القائمة 
 فهي القوة اخلفية اليت حترك ،ومعيارها الصحيح هو اللغة) اهلوية(أساس القومية 

أن قلب الشعب إمنا ينبض يف » هردر«األفراد وتوجه اتمع، ويف هذا اإلطار يرى 
 الشعب لغته، وأن روح الشعب تكمن يف لغة أسالفه، وهي الوعاء الذي استودعه

  .»كل ما أجنزه من نفائس الفكر وذخائر األعراف والفلسفات والعقائد
 ا واحداإن الذين يتكلمون بلغة واحدة يشكلون كيان: »فيختة«ويقول 

  .)١٠(» ربطته الطبيعة بروابط متينة وإن تكن غري مرئيةالًمتكام
لى اإلرادة وإذا كان األملان يركزون على العرق واللغة فإن الفرنسيني يركزون ع

أو املشيئة اليت تقوم على اجلغرافيا واالقتصاد، ويركز املاركسيون على االقتصاد 
  .واجلغرافيا إىل جانب اللغة والتاريخ والتكوين النفسي الثقايف

إال أن هذه املدارس كافة مل تكن لتغفل اللغة، إذ يرى بعضها أن اللغة مكون 
                                                           

سورية  اهليئة العامة ال-اللغة العربية وحتديات العصر -الدكتور حممود أمحد السيد )١٠(
  .٤٧ ص٢٠٠٨ دمشق -للكتاب بوزارة الثقافة السورية



  حممود السيد.  د-اللغة واهلوية 
  

٦٤٥

ليها يف توحيد الكلمة وبناء القومية، أساسي يف بناء األمة ووحدا، وقد جلأ إ
فالوحدة األملانية والوحدة اإليطالية قامتا على أساس وحدة اللغة، وعلى أساسها 

  .اخل...قامت القومية البولونية والبلغارية واليونانية
   واقع اهلوية واللغة العربية-اثالثً

لساحة ألغى بعض املنظرين دور بعض اخليوط يف نسيج اهلوية على نطاق ا
العربية، إذ إن دعاة القومية العربية يركزون على اللغة والتاريخ يف بناء األمة، يف 

، وأن اإلسالميني )األرض(حني أن القوميني السوريني يركزون على اجلغرافيا 
  .يركزون على الدين

ويرى املفكر القومي ساطع احلصري أن اللغة هي روح األمة وحياا، وأا حمور 
عمودها الفقري، وهي من أهم مقوماا وشخصياا، وأا أس األساس يف القومية و

إن األمم يتميز بعضها عن «: تكوين األمة وبناء القومية إىل جانب التاريخ، إذ يقول
، وإن حياة األمة تقوم قبل كل شيء على لغتها، وإن )١١(بعض يف الدرجة األوىل بلغتها

شعورها، وتستطيع أن تستعيد وعيها وشعورها األمة اليت تنسى تارخيها فإا تفقد 
بالعودة إىل تارخيها القومي، ولكنها إذا فقدت لغتها فإا تفقد احلياة وتغدو يف عداد 

 عن استعادا الوعي الًاألموات، ومل يبق سبيل إىل عودا إىل احلياة فض
  .)١٢(»والشعور

فإننا نالحظ أن العرب يف وإذا ألقينا نظرة على واقع لغتنا العربية عرب التاريخ 

                                                           

 بريوت - مركز دراسات الوحدة العربية-أحباث خمتارة يف القومية العربية  -احلصري  )١١(
  .٢٩ ص١٩٨٥

ساطع  - معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة-مركز دراسات الوحدة العربية )١٢(
  .١٦٤ ص-احلصري ثالثون عاًما على الرحيل



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٦

جاهليتهم كانوا يستعملون هلجات متباينة، وكان يطلق على كل من هذه اللهجات 
على اللهجات اليت » لغات«وكلمة » لغة«لغة، إذ إن العرب استعملوا كلمة 

كانت منتشرة يف اجلزيرة العربية، وترتبط كل منها بقبيلة أو جمموعة قبائل تعيش يف 
، »متيم«، وقد تنسب اللغة إىل القبيلة ال إىل املكان »جاز، اليمناحل«حيز جغرايف 
: لغة أهل احلجاز، ولغة أهل اليمن، أو لغة بين متيم، كما يقولون: فكانوا يقولون

وا جبمع اللغة وتقعيدها نوعندما جاء اللغويون الذين ع. لغة قريش، ولغة هذيل
ادوا التعبري عن اللغة من حيث هي االستخدام عينه، فإذا أر» اللغة«استخدموا لفظ 

الغة القبائل العربية مجيع١٣(»العربية«و» لغة« ا، استخدموا أيض(.  
وعندما نزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني على قلب الرسول العريب الكرمي 

 نزل بلغة قريش، وكانت القاسم املشترك للهجات العربية، وكانت أوسع 
ة العربية، وكان للعامل الديين والعامل االجتماعي والعامل  يف اجلزيرااللغات انتشار

التجاري يف قريش أثر يف يئة املناخ املالئم لنشوء لغة عربية مشتركة بني القبائل، 
  .إضافة إىل العامل الثقايف

ولقد خضعت اللغة العربية للقرآن الكرمي وتأثرت به، فاتسعت مادا، وتشعبت 
ري عن عقائد الدين اجلديد ومقتضيات احلضارة ومصطلحات العلوم، أغراضها ومعانيها بالتعب

وذبت ألفاظها، ورقت أساليبها، وأكسب القرآن الكرمي اللغة عذوبة يف اللفظ، ورقة يف 
التراكيب، ودقة يف األداء، وقوة يف املنطق وثروة يف املعاين، ووسع دائرة اللغة باستخدامه 

  .اخل...ة والصيام والركوع والسجود واملؤمن والكافراأللفاظ الدينية كالصالة والزكا
واستطاعت اللغة العربية إبان انطالقها وتوسعها أن متثل منوذج اللغة اليت حيرص 
املثقفون من غري أبنائها على أن يتحلوا مبعرفتها، بل استعارت حروفها كثري من 

 ومن بينها اللغة اللغات األخرى وخاصة اللغات اإلسالمية لكي تكتب كلماا ا،
                                                           

  .٥/٩/٢٠٠٩ - شبكة األلوكة- العالقة بني اللغة واهلوية-الدكتور فيصل احلفيان )١٣(
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٦٤٧

الفارسية يف إيران وأفغانستان، واللغة األوردية يف اهلند وباكستان، فهاتان اللغتان 
تكتبان باحلروف العربية، لكن لغات إسالمية أخرى كانت  – وما تزاالن–كانتا 

عن تلك احلروف نتيجة للتخطيط احملكم حملاربة العربية  تكتب باحلرف العريب وختلت
ويف مقدمة هذه اللغات اللغة التركية اليت غريت حروفها إىل . شرينيف القرن الع

الالتينية بعد سقوط اخلالفة العثمانية يف أعقاب احلرب العاملية األوىل؟ وتبعتها يف 
ذلك اللغات املنتشرة يف سهول آسيا اإلسالمية يف منطقة تركستان، واليت تقاسم 

بق بعد احلرب العاملية، وحاولوا بتخطيط النفوذ عليها الصني واالحتاد السوفييت السا
إزالة احلرف العريب، وحترمي الكتابة به، احمكم وثورة ثقافية على مدى ثالثني عام 

كما حدث الشيء نفسه يف اللغات اإلفريقية اليت كانت تكتب باحلروف العربية، 
، وعلى رأسها اللغة السواحلية يف شرق إفريقيا، واليت ظلت تكتب حبروف عربية

  .)١٤( حينما صدر قرار بإزالة احلروف العربية ووضع الالتينية مكاا١٩٦٤حىت سنة 
وإذا كان أبناء اللغات اإلسالمية غري العربية يرومون معرفة العربية ألا لغة 

 كما يقول ابن تيمية ،الدين اإلسالمي، لغة القرآن الكرمي، فإن معرفتها من الدين
 ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة إن اللغة العربية من الدين،«

  .»فرض، وال يفهم إال باللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
نه مل يتوجه إىل العرب فإ أن القرآن الكرمي نزل بلسان عريب مبني، ومع

لقد قيل «: وحدهم وإمنا إىل الناس كافة، وها هو ذا العقاد يقول يف هذا الصدد
ا لغة القرآن، وهو قول صحيح ال ريب فيه، ولكن  إن اكثرياللغة العربية بقيت أل

سانية قاطبة، وليس بالدين القرآن الكرمي إمنا أبقى اللغة ألن اإلسالم دين اإلن
 على شعب أو قبيل، وقد ماتت العربية وهي لغة دينية أو لغة كتاب يدين املقصور

                                                           

 -أمهية اللغة العربية يف احملافظة على اهلوية وتوطني املعرفة -الدكتور أمحد درويش )١٤(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة األلوكة 



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٤٨

قدت املرونة اليت جتعلها لغة إنسانية، وخترجها به قومه، ومل متت العربية إال ألا ف
  .)١٥(»من حظرية العصبية الضيقة اليت وضعها ا أبناؤها منذ قرون

اأما العروبة فليست مفهوما عرقيبل هي هوية ثقافية موحدة ا أو عنصري ،
ا متثل إطاراتؤدي اللغة العربية دور احلاضن واملعرب عنها واحلافظ لتراثها، كما أ 

ا مشتركًاحضاريعلى القيم الروحية واألخالقية واإلنسانية، ويعمق جذوره ا مرتكز 
فضالً التنوع والتعدد واالنفتاح على الثقافات اإلنسانية األخرى دون الذوبان ا، 

عن مواكبة التطورات العلمية والتقنية املتسارعة والرقي بأدائها إىل مستوى املنافسة 
  .ان وفقدان التميزوعدم االستكانة والذوب

وإذا كانت الثقافة منظومة من الفكر والعقيدة والقيم واألدب واألعراف إىل 
 فإن القومية أسرة واحدة يسري دمها لغة على ،جانب املكتشفات واآلثار املادية

األسنة أبنائها، واهلوية هي الرمز املعرب عن الشخصية لغة وثقافة وقومية أي لسان 
  .ا ووجدانالًوعق

 وتطبع الناطقني ا ،لقد كانت اللغة العربية عروة جتمع املاضي باحلاضر ثقافة
 الذي تواصلت به ثقافة أمتنا منذ نشأت، وهي إىل اليوم احلبل احلبلهوية، إا 

يف وحدة لغوية ورحم اهللا أمري الشعراء االذي جيمع األمة على تباعد أبنائها مكان 
  :أمحد شوقي إذ يقول

ــري خم ــان غ ــقبي ــف ونط  وجيمعنــا إذا اختلفــت بــالد   تل
  :كما يقول امعي الدكتور عبد الكرمي اليايف رمحه اهللا

 عـدتأو بمهما تقاربت األقطار  فنسبة الضاد عندي أشرف النسب    

إن لغتنا العربية هي اليت تربطنا عرب الزمان بتاريخ أمتنا املاضي، وهي رابطتنا على 

                                                           

  .٩١العدد األول ص – جملة البحوث اإلسالمية -اللغة العربية لسان وكيان -أمحد حممد مجال )١٥(
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٦٤٩

 ا تعلو امتداد املكان بالناطقنيا فوق كل أرض بال توقف عند حدود أو سدود، إ
. فوق الزمان واملكان لتترك يف كل ناطق ا أنه واحد من مجاعة وأنه مواطن من أمة

ا متأل العريب إحساساإا ماضي ا ا وانتماء إىل كل من تكلم وكل من يتكلم 
ا مستقباحاضر ي إال امتالء الفرد بروح ، وما الشعور القومالً، وكل من سيتكلم

  .أمته، والعربية روح من روح األمة
ومادامت العربية روح األمة واللغة األم ألبنائها، فهل كان األبناء بررة بأمهم؟ 

  وهل عملوا على رعايتها وصوا؟
يدلنا الواقع املعيش فيه أن اجلهات املعادية لوحدة أمتنا العربية تعمل على إبعاد 

 وحمور هذه الثقافة اللغة، وتسعى لذي مييز الشخصية العربية وثقافتها،الطابع العريب ا
إىل النيل منها عندما تتهمها بالصعوبة واجلمود والتخلف وعدم مواكبة روح 
العصر، وعندما تروج للعامية على أا لغة احلياة وليست الفصيحة لغة احلياة، 

جة قصور الفصيحة عن استيعاب وعندما تدعو إىل تعليم العلوم باللغات األجنبية حب
ومن الواضح أن األهداف البعيدة هلذه الدعوات هو تفتيت األمة . النهضة العلمية

العربية وترسيخ التجزئة واالنفصال بني أقطارها، وإبعاد ماضيها عن حاضرها كي 
  .)١٦( هلا للمضي يف دروب اإلبداع واالبتكارا إجيابيالًال يكون عام

 من أغراض االحتالل األمريكي للعراق خلق عراق غري عريب، وغين عن البيان أن
وكانت . وهذا ما عرب عنه بصراحة كنعان مكية أحد منظري االحتالل األمريكي للعراق

 أعادت اإلدارة األمريكية تعريف هوية العراق ١٩٩١مثة يئة هلذه الغاية من قبلُ ففي العام 
 مشال البالد وجنوبه، وقد عرفت العراق بصفته ثالث  يفَألمنِيتنيخالل تعيينها املنطقتني ا

مناطق مقسمة على أساس اثين ومذهيب، منطقة مشالية كردية، ومنطقة وسطى سية، ن

                                                           

 دمشق - مؤمتر العروبة واملستقبل- أثر اللغة يف املكون العريب -الدكتور حممود السيد )١٦(
  .٨٧ ص٢٠١٠
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٦٥٠

  .)١٧(ومنطقة جنوبية شيعية، جيمع بني هذه اهلويات نفي هوية العراق العربية
قة العربية عرب ومن املالحظ أن أعداء األمة يرومون إبعاد الصفة العربية عن املنط

 ومن »شراكة أوربية متوسطية« ومن »شرق أوسط جديد«مشروعام املشبوهة من خلق 
  .إبعاد اللغة العربية وميشها يف التعليم واإلدارة، واامها بالتخلف
 ألن هؤالء يدركون ا نظر،أن تنطلق هذه الدعوات من أعداء األمة أمر طبيعي

ن أن اللغة العربية الفصيحة هي الرابطة اليت جتمع كل اإلدراك ويؤمنون أعمق اإلميا
أبناء األمة العربية يف مجيع أصقاعهم، وأن هجران أبناء العربية للغتهم يؤدي إىل 

  .تفتيت عرى هذه األمة وإبعادها عن ماضيها
أما أن . وأن نسمع هذه الصيحات من هؤالء أمر ال يدعو إىل الدهشة واالستغراب

ة نفر من أبناء العربية يف أهم قطاعني من قطاعات اتمع العريب حيمل لواء هذه الدعو
اإلعالم والتعليم فهذا أمر ممزق ومؤرمن أبناء األمة ينفذ بيديه ما اق ومؤمل، وكأن نفر 
  .)١٨(عجز االستعمار عن تنفيذه

 للغة العربية عن الًإن يف إبعاد العربية عن التعليم العايل والبحث العلمي عز
 ا للعلم يف الوطن العريب، وجعله مستوردا للناطقني ا عن العلم، ووأدالًم، وعزالعل

ال حنصل منه إال على ما يريد أصحابه أن يصل إلينا منه، ومل يبق يف الدنيا غري 
  .)١٩(مون يف جامعام بغري لغتهمالعرب يعلِّ

اخلليج حىت بات ال وإن انتشار اجلامعات األجنبية يف البالد العربية من املغرب إىل 
خيلو قطر عريب من عدد من اجلامعات األجنبية من أمريكية وفرنسية وغريها أمر 

تفاقمت حته يف السنوات األخريةد.  
                                                           

 - مؤمتر العروبة واملستقبل- العروبة واإليديولوجيا القومية -الدكتور فواز طرابلسي )١٧(
  .٥٤ ص٢٠١٠دمشق 

   .٨٧ مرجع سابق ص- مؤمتر العروبة واملستقبل- لعريبأثر اللغة يف املكون ا -الدكتور حممود السيد ) ١٨(
 ٨٥ جملة جممع اللغة العربية بدمشق الد - العربية نسب وهوية -الدكتور مازن املبارك )١٩(

  .٣٥٨ ص ٢٠١٠ عام ٢ج
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وهذه اجلامعات األجنبية مصانع لتخريج أجيال تا واللغة ؤ ثر الثقافة اليت تثقفت
ربية وستكون هلا آثارها البعيدة اليت تعلمت ا، إا بؤر غريبة لغزو عقول األجيال الع

 لتمتعها باالستقالل يف جمال التدريس واملناهج ،على أمننا القومي والديين والوطين
  .واستقدام األجانب حتت مظلة جنسية اجلامعة

وخرجيو هذه اجلامعات يف البالد العربية هم الذين يضعون حتت أيدينا 
لطريق الذي تسري فيه األمة إىل بنـزوعهم وميوهلم البوصلة اليت ترشدنا إىل ا

  .)٢٠(املستقبل الذي ستؤول إليه
وها هي ذي صيحة تنطلق من دول اخلليج ينبه فيها صاحبها الكاتب حممد علي 

مصيبتنا يف بالدنا ال تتوقف عند حدود اجلامعات «: الًاهلريف على خطورة الوضع قائ
لدول العربية تعلم الصغار بغري اليت تدرس باإلجنليزية، بل تعدا إىل املدارس، فبعض ا

 مرتبط ، وكلٌّالغتهم فينشأ هؤالء غريبني عن ثقافتهم ال يكادون يعرفون منها شيئً
بثقافة البلد الذي درس لغته، واالبتعاد عن الثقافة ابتعاد عن الدين واهلوية واالنتماء 

  .)٢١(»الوطين احلقيقي، ولك أن تتخيل ماذا سيحصل لبلد أبناؤه أبعد شيء عنه
  :الًويتابع قائ

وتكرب املأساة يف دول جتعل اللغة اإلجنليزية هي األساس يف مكاتباا ويف شركاا 
 مثل عقد استئجار ، مهما صغر حجم هذه العقود،ويف عقودها الداخلية بني أبنائها

  . كأن لغتهم تعجز عن استيعاب هذه املسائلالًمنـزل مث
املني فيها ال يتكلمون بلغتهم، وجرب أن أما الفنادق فحدث وال حرج، فكل الع

تتصل بفندق يف أي مكان يف بالدنا فستستمع إىل حمدثك وهو جييبك بغري لغته 
أي مصلحة يف ذلك؟ وهل رأيتم أي دولة يف العامل تفعل مثل ما نفعل يف كل ! ولغتك

  بالدنا العربية؟
                                                           

  . ٣٥٢املرجع السابق ص) ٢٠(
  .٢٠٠٩» لأبري« نيسان ٢٨ الثالثاء ٤٢٦ العدد - صحيفة الوسط البحرينية-حممد علي اهلريف )٢١(
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٦٥٢

مث التفترى أن اإلجنليزإىل اللوحات اليت متأل الشوارع  تهي املتصدرة، اية غالب 
ماثلة يف وكأن كل فرد يف اتمع ال يعرف إال هذه اللغة، مث التفت إىل اللوحات امل

  .)٢٢(ترى كلمة عربية على لوحام؟أي بلد يف العامل فهل 
هل ملصلحة العرب استبعاد لغتهم من : وال يسعنا إال أن نسأل بعد هذا كله

ا؟ أليست اللغة العربية هي الرابطة اليت تربط احلياة واعتماد اللغة األجنبية مكا
الفرد العريب بدينه وثقافته وعاداته وتراثه العلمي كله؟ أليس يف فقد اللغة فقدان 

  للهوية واالنتماء؟
أليست اللغة العربية مبا تتسم به من خصائص قادرة على مواكبة روح العصر، 

وحكمة من قبلُ؟ وما أمجل اعصر العلم والتقانة وهي اليت ورثت كنوز األرض علم 
إن اللغة العربية الولود الودود، الغنية «: قول الباحث أمحد حممد مجال يف هذا الصدد
ون هم العلم احلديث، وإمنا أبناؤها العاقّوالسخية، ليست عاجزة عن مسرية ركب 

، العاجزون، وهم الذين خيربون بيوم بأيديهم، ويطفئون نور حضارم بأفواههم
  .)٢٣(»ويطمسون معامل شخصيتهم العربية اإلسالمية األصيلة بآرائهم املنحرفة

من أبناء أمتنا يعملون بوعي أو بال وعي على اويف الوقت الذي نرى فيه نفر 
 فاسحني يف اال للغات األجنبية أن تسود يف ،عاد لغتهم عن احلياة بأيديهمإب

 فإننا نالحظ ميش ،تعليمهم مكان لغتهم، وأن متتد السيادة إىل سائر مرافق اتمع
العربية وانكفاءها لتحتل مرتبة متأخرة يف بعض أصقاع الوطن العريب، ففي مدونة 

عزيز إىل أن مثة إحصاء أجري يف ديب أسفر عن أن يشري الدكتور وائل » لغيت هوييت«
األوىل األردية، والثانية اإلجنليزية، : اللغة العربية هي اللغة الرابعة من حيث االنتشار

وهي خليط من العربية واألردية واإلجنليزية والروسية ابتكره » فيه معلوم«والثالثة لغة 

                                                           
  .السابق  املرجع)٢٢(
  .٩١ مرجع سابق ص-اللغة العربية لسان وكيان -الدكتور أمحد حممد مجال )٢٣(
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  .ألجرة، والرابعة كانت اللغة العربيةاملقيمون يف ديب للتواصل يف احملالت وسيارات ا
اويف معظم الدول العربية يندر أن جتد إعالنباللغة ا عن وظيفة حمترمة مكتوب 

الشرط األساسي ملؤهالت املتقدم للوظيفة أن جييد اإلجنليزية االعربية، بل وجتد دائم 
  . وكتابة، ويعد التحدث بالعربية ميزة إضافيةاحتدثًوترمجتها 

 يشري إىل أن من املفارقات أنه يف الوقت الذي تتعرض فيه اللغة العربية ومثة من
وحروفها لإلهانة يف أغلب أقطار الوطن العريب فإن بعض الدول غري العربية ما تزال 

ويسمونه هناك ) إيران، باكستان، أفغانستان(تتمسك باحلرف العريب يف لغتها 
 عن اهلوية فإن ا كانت اللغة تعبرياحلرف الشريف ألن لغة القرآن كتبت به، وإذا

وهي تزخر » اإلنترنت«ما هوية أصحاب املدونات على الشابكة : السؤال
  بالركاكة والعامية والرموز الالتينية البعيدة عن العربية؟

إن احترام اللغة من احترام الذات، ومن جتليات االعتزاز باالنتماء، ولغتنا يف 
هزم، لكننا حنن البالدنا مل تزمنا فتخلينا عنها وازدريناها، وليس ذلك أعجب ذين ه

أن السلطات وأغلب مؤسسات اتمع تقف متفرجة ما يف األمر وإمنا األعجب 
  .)٢٤(»االنتحار اللغوي«وحمايدة جتاه ذلك 

ومثة من يرى يف الوقت نفسه أن تدهور أوضاع اللغة العربية، واالزدراء ا ما 
إن اعوجاج اللسان عالمة :  قيلااهلزمية احلضارية، وقدميهو يف حقيقته إال تعبري عن 

على اعوجاج احلال، األمر الذي إن صح، فإنه يدلنا على أن املشكلة ليست يف 
ألسنةتدهورت، وإمنا هو استسالم للهزمية واالنكسار، وشعور  اعوجت ولغة 

  .)٢٥(باليأس من احلاضر واملستقبل على حد تعبري املفكر فهمي هويدي

                                                           

   .٢٠٠٩ أهوتك إيه؟ مايو - مدونة تعىن بشؤون اللغة العربية-لغيت هوييت -فهمي هويدي) ٢٤(
  .املرجع السابق )٢٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٥٤

 وحنن نرصد واقع اللغة واهلوية من أن نشري إىل بعض االبد لنا أخريو
  :املشروعات اجلديدة الرامية إىل طمس اهلوية العربية

املشروعات الرامية إىل استبعاد مصطلح العروبة والعربية والوطن العريب  -١
واألمة العربية كمشروع الشرق األوسط اجلديد ومشروع الشراكة األوربية 

  .اخل..طيةاملتوس
املشروعات العاملة على استبعاد اللغة العربية من بني اللغات العاملية  -٢

املعتمدة يف هيئة األمم املتحدة واملنظمات التابعة هلا، واستبعادها من امتحانات 
الشهادة الثانوية على أا لغة ثانية يف فرنسا، واعتماد اللهجات العامية لألقاليم 

ب العريب، إقليم مصر والسودان، إقليم بالد الشام والعراق، إقليم إقليم املغر«العربية 
 .»اخلليج العريب

املشروعات الرامية إىل تشجيع اللهجات العامية يف الوطن العريب وتقدمي  -٣
االدعم للباحثني يف تلك اللهجات سريورة وتعقيد. 

 يف املدارس املشروعات العاملة على تعليم مواد املعرفة باللغة اإلجنليزية -٤
 واللغة الفرنسية يف دول املغرب ،اخلاصة واجلامعات اخلاصة يف دول اخلليج العريب

العريب، والعاملة على تعزيز اللهجات الدارجة يف القنوات الفضائية العربية وعلى 
 .»اإلنترنت«الشابكة 
ملشروعات اهلادفة إىل التعتيم على احلضارة العربية اإلسالمية، وتشويه ا -٥

قتل األب على حد «لتاريخ العريب وتزويره، والداعية إىل قطع العالقة مع التراث ا
 .»تعبري دعاا
الدعوات اليت اجم اللغة العربية وتتهمها بالصعوبة والتخلف وعدم  -٦

مواكبة روح العصر واستيعاب العلوم املعاصرة، والدعوة إىل اعتماد اللغات 
ن اللغات الكونيةون العربية مالكونية، وال يعد. 
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املشروعات الداعية إىل ختليص املناهج التربوية يف الوطن العريب من القيم  -٧
اليت حتض على اجلهاد والنضال والتحلي بالشجاعة واحلض على احلرية واالستقالل 

 .ومقارعة األعداء واحملتلني
 الدعوات اليت اجم عمود الشعر العريب القدمي وختليص املناهج منه -٨

 .ووضع الشعر احلديث مكانه يف الكتب املدرسية
   من جتارب اآلخرين-ارابًع

أدرك فالسفة الغرب ومفكروه الدور القومي للغة األم يف حياة األمم، فها هو ذا 
إن لغيت هي مسكين، هي موطين ومستقري، «: يقول» هيدجر«الفيلسوف األملاين 

وافذها، ومن خالل عيوا أنظر هي حدود عاملي احلميم ومعامله وتضاريسه، ومن ن
إن «: ، كما أن الفيلسوف الفرنسي باسكال يقول»إىل بقية أرجاء الكون الفسيح

  . لها ذا القول ومرددامعجب» ديغول«وطاملا كان الرئيس » لغيت هي وطين
حترص كل احلرص على سالمة لغتها، وتبادر اوها هي ذي فرنسا حالي 

ية إىل وضع املصطلحات بالفرنسية للكلمات اجلديدة قبل أكادمييتها اللغوية الفرنس
أن تسري بصيغتها األجنبية على األلسنة واألقالم، وال ميكننا أن ننسى القرار الذي 

 والذي ينص على عدم السماح بعقد ١٩٩٤ اجلمعية الوطنية الفرنسية عام اعتمدته
ية، كما وضع الربملان قائمة املؤمترات العلمية املتحدثة باإلجنليزية على األرض الفرنس

  .)٢٦(بالكلمات السود اليت حيظر استخدامها يف لغة اإلعالم واإلعالن
 آذار ١٤ للحكومة اإلسبانية يف ارئيس» خوسية لويس ثاباتريو«وبعد انتخاب 

 اجتمع أعضاء الربملان وحاول ممثلو إقليم قطلونيا استخدام اللغة ٢٠٠٤» مارس«
» مانويل مارين«ن، غري أم فوجئوا بالرفض الشديد من احمللية حتت قبة الربملا

رئيس الربملان الذي منعهم من استخدام اللغة احمللية ملا متثله من خطر من شأنه أن 
                                                           

خطة عمل وطنية لتمكني اللغة  -جلنة متكني اللغة العربية برئاسة الدكتور حممود السيد )٢٦(
  .٨ ص٢٠٠٨ دمشق -١ ط-العربية واحلفاظ عليها واالهتمام بإتقاا واالرتقاء ا
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يهدد اللغة اإلسبانية الرمسية، وقد احتج باملادة الثالثة من الدستور اليت تنص على أن 
  .)٢٧(استعماهلاميع أبناء الشعب اللغة اإلسبانية هي اللغة الرمسية اليت ينبغي جل

إىل أن القضاء » صالةإنية وأ« بلقاسم يف كتابه ويشري املفكر مولود قاسم نايف
برسوب طالبة أملانية كانت قد رفعت دعوى على جلنة ايف أملانيا أصدر قرار 

 االمتحانات حبجة جناحها يف مجيع املواد بالشهادة الثانوية ما عدا اللغة األملانية، إال
أن احملكمة أكدت قرار جلنة االمتحانات برسوب الطالبة، وصدر قرار احملكمة ينص 

  .)٢٨(»ال شهادة ثانوية مع ضعيف يف اللغة األملانية«على أنه 
 ينص على ضرورة إتقان لغة اقرار» لينني«وعندما قامت الثورة الروسية اختذ 

  .الشعب من املسؤولني كافة
سالح الشعور بالكرامة » هوشي مينة«فيتنامي ويف الفيتنام يرفع القائد ال

ال انتصار لنا على العدو إال بالعودة إىل ثقافتنا «: الً األعداء قائيف وجهوالكربياء 
حافظوا على «: الًوخياطب أبناء جمتمعه قائ. )٢٩(»الفيتنامية«القومية ولغتنا األم 

وا كلمة أجنبية يف صفاء لغتكم كما حتافظون على صفاء عيونكم، جتنبوا أن تستعمل
٣٠(» بإمكانكم أن تستعملوا فيه كلمة فيتناميةمكان(.  

نذهب بعيد ما على إحياء اللغة العربية، إذ اولفها هي ذي إسرائيل تقيم كيا 
كانت ألغلبية املهاجرين اليهود إىل أرض فلسطني لغة يف أملانيا والنمسا وروسيا 

                                                           
  . ٩ املرجع السابق ص)٢٧(
 منشورات وزارة التعليم األهلي والشؤون -إنية وأصالة -مولود قاسم نايت بلقاسم )٢٨(

  .١٩٧٥ اجلزائر - قسنطينة-الدينية
  . ٧٦املرجع السابق ص) ٢٩(
العربنة الشاملة والتحكم بالتكنولوجيا املعاصرة يف الكيان  -عثمان السعدي )٣٠(

  .٥ قسم أصول التربية ص- كلية التربية- جامعة الكويت- الكويت-اإلسرائيلي
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ذه اللغة آداا، ولكنهم تركوها وآداا وبولونيا وأوربا الشرقية عامة، وكانت هل
٣١( منذ ألفي سنة أال وهي العربيةاليحيوا لغة أخرى ماتت عملي(.  

وغين عن البيان أن اللغة العربية هي لغة ميتة، ومل يكن هلا وجود قبل قيام 
: الكيان الصهيوين، لكن الصهاينة أدركوا أم ال شيء دون لغتهم، وكانوا يقولون

تحدث اللغة العربية فهي حسب اعتقادهم لغة مقدسة، فأحيوا هذه اللغة إن الرب ي
امليتة على قلة عددهم، وجعلوها لغة التعليم يف جامعام، وأنفقوا الكثري لكي 
يترمجوا كل العلوم اليت حيتاجون فيها إىل لغتهم، ومل يتجهوا إىل لغة أخرى لتكون 

ن ويتهم القومية والدينية، ويتفوقون  عن لغتهم، وهذا املوقف جعلهم يرتبطوالًبدي
  .)٣٢(يف علومهم بكل أنواعها، ويتقدمون على كثري من سواهم

فإحياء اللغة العربية اوميكننا أن نأخذ الدروس والعرب من األصدقاء واألعداء مع ،
امليتة منذ ألفي عام وإعادا إىل احلياة لتتبوأ املكانة الكبرية لدى اليهود فيه عربة ملن 
يعترب، فلقد كانت اللغة العربية توجد يف بيوت العبادة ويف بعض عبارات التخاطب 

 حيث كانت كل ،وااملة عند اليهود املوزعني على أكثر من مئة دولة يف العامل
مجاعة منهم تتحدث لغة البلد الذي تعيش فيه وذلك يف أواسط القرن التاسع عشر، 

وعندما بدأت فكرة إقامة وطن لليهود وضع أحد . وكانت العربية تعد لغة دينية ميتة
، »ال حياة ألمة دون لغة«:  وهوا مهماشعار» أليعاذر بن يهودا«مفكريهم وهو 

وقرر أن يسعى ليجعل من العربية لغة حية على مستوى الكتابة وتدوين املعرفة 
مل يكن  إن اوبدا هذا اهلدف عند اليهود أنفسهم صعب. والتخاطب يف احلياة اليومية

رغم سخرية أصدقائه منه، وقرر اهلجرة إىل فلسطني ب، ولكنه متسك بفكرته الًمستحي
                                                           

 - دار طالس بدمشق-تعليم اللغة بني الواقع والطموح -الدكتور حممود أمحد السيد )٣١(
  .٢٥٤ ص١٩٨٨الطبعة األوىل 

  .٢٠٠٩ أبريل ٢٨ -٢٤٢٦ العدد - الوسط البحرينية-اللغة واهلوية الوطنية -د علي اهلريفحمم )٣٢(
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 مع زوجته وأسرته، وأنشأ أول بيت يهودي تفرض فيه اللغة العربية لغة ١٨٨١سنة 
رغم سخرية بللتخاطب واحلديث يف كل شؤون احلياة، وساعده على ذلك أفراد أسرته 

 على إجناحه أربعني سنة متصلة، حيث الً برأيه، عاماكل الناس منه، ولكنه ظل متمسكً
 احلديث فيه جيريأسس رابطة للمتكلمني بالعربية يف فلسطني وصارت داره منتدى 

 لألطفال، وحرص على أن ا منها خمصصابالعربية، وأصدر صحيفة بالعربية، وجعل جزًء
لغة العربية يسمي أبطال قصصهم بأمساء عربية، وعكف على تأليف قاموس كبري ل

باالستعانة بالتراث اليهودي واللغات السامية وابتكار مصطلحات جديدة يف كل جماالت 
املعرفة، وقد استطاع أن ينجز منه يف حياته تسعة أجزاء، وأكمله تالمذته إىل ستة عشر 

وأمثرت دعوته وانتشرت املدارس العربية يف فلسطني، وامتد التعليم والتأليف اجملد ،
ة إىل املناهج كافة، مث امتد إىل اجلامعات اليت تدرس كل موادها مبا يف ذلك الطب بالعربي

واهلندسة والعلوم مبختلف ألواا باللغة العربية، وتعقد فيها املؤمترات على أعلى مستوى 
م يدركون جيدذه اللغة، مع االستفادة من تعليم اللغات األخرى، ألالفرق بني تعلم ا 

 وبني التعليم - وهو أمر مطلوب وضروري لكل حضارة وتقدم-بيةاللغات األجن
باللغات األجنبية وهو أمر يقضي على الشخصية واللغة القومية على املدى البعيد وال 

  .يساعد كما يقول اخلرباء على توطني املعرفة لدى األمة
وامتدت جتربة اللغة العربية إىل كل مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية 
والفنية والسياسية، فأصبحت املؤمترات تعقد ا، وتكتب الفتات املتاجر واألماكن 
العامة واملنتديات ا، واملسؤولون يلقون كلمام يف أي دولة أجنبية ا، وذا 
اجلهد اخلارق استطاع هؤالء أن حييوا لغتهم من العدم، وأن حييوا أمة ذه اللغة 

  .)٣٣(ويشكل ا كيان وهوية

                                                           

 - أمهية اللغة العربية يف احملافظة على اهلوية وتوطني املعرفة-الدكتور أمحد درويش )٣٣(
  .٣١/٧/٢٠١٠شبكة األلوكة 
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ليعاذر بن يهودا نفسه هو الذي احتج على املندوب الربيطاين على فلسطني ألنه وأ
أين اللغة العربية؟«: الً باللغتني اإلجنليزية والعربية، وثار يف وجهه قائاصك نقود«.  

باللغات الثالث اإلجنليزية امجعت النقود من األسواق وأعيد صكها جمدد 
  .والعربية والعربية

ى أن فلسطني هي أرض إسرائيل، وقام بعربنة الشاخصات وهو الذي ركز عل
 يقول ابن غوريون أول رئيس وزراء ١٩٤٨وبعد قيام إسرائيل عام . على الطرقات

 ذلك التالل والوديان ويشملحنن مضطرون إلزالة األمساء العربية «: إلسرائيل
  .»والينابيع واختالق أمساء عربية هلا ألسباب تتعلق باهلوية والدولة

   من أساليب احلفاظ على اللغة واهلوية-اخامًس
ملا كانت التحديات اليت تواجهها لغتنا العربية على الصعيدين الداخلي 
واخلارجي تزداد على نطاق الساحة القومية كان البد من اختاذ إجراءات عملية 

تها  على األمة ولغاللتمكني للغة العربية، ومن اإلجراءات اليت تستلزم اإلنفاذ حفاظً
  :الدالة عليها واملعربة عنها

دة املوح» الفصيحة«تعزيز الوعي اللغوي واالنتماء إىل األمة ولغتها األم  -١
ة، إذ ال شيء جيمع بني العرب سوى لغة فصيحةواملوحألن اللهجات العامية ،د 

الدارجة عامل تفريق بني أبناء األمة يف حني أن الفصيحة عامل توحيد، ولقد درس 
أكثر من عشر هلجات عربية يف عمق، ويقول عن » كانتينو«ستشرق الفرنسي امل

 حال إن االختالف اللغوي شر، والوحدة اللغوية خري عظيم، وإين يف: جتربته
 أن يشعر العرب املتباعدة أقطارهم ، وأرى من احلقالعرب خاصة ألفهم كل الفهم

هذه اللغة املوحدة ال ميكن حباجتهم إىل لغة واحدة هي رمز وحدم الروحية، وأن 
 .»أن تكون سوى الفصيحة
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إن كتابة العلوم واآلداب باللغة العامية «: »هكسلي«ويقول الكاتب اإلجنليزي 
 الفصحى، لذلك ينبغي لنا أن اإلنشاءيضعف املواهب العلمية أو يقضي على ملكة 

ل بالعلماء  ننـزنرقى بعقول العامة إىل فهم لغة العلم واآلداب العاملية، ال أن
  .»واآلدباء إىل مستوى العامة

وال يقة فقط، وإمنا يعىن عىن الوعي اللغوي بتبيان خطر اللهجات العامية املفر
 والفرنسي يف دول ،بتبيان خطر الزحف اللغوي اإلجنليزي يف دول اخلليج العريب

املناعة وأن مواجهة هذا الزحف ال تكون إال بتقوية . املغرب العريب يف ظل العوملة
  .اللغوية للغة األم

الرمسية يف   ينص على أن اللغةهو و،احترام الدستور يف البالد العربية كافة -٢
الدولة إمنا هي العربية الفصيحة، وعلى السياسيني استعمال العربية يف خطابام 

 .ولقاءام الصحفية وغريها
احلفاظ على إصدار التشريعات والقوانني اليت حتمي حدود اللغة كما  -٣

 .حدود الوطن
وضع سياسة لغوية قومية ووطنية وختطيط لغوي يف ضوئها، وعلى  -٤

رجاالت السياسة يف الدولة التدخل يف هذا املوضوع بكل ثقة ألن لغتهم مهددة 
باللهجات الدوارج وباللغات األجنبية وبضعف اإلمكانات املتاحة لتعليمها وتعلمها 

 . واإلدارة واالقتصادوباحنسار تداوهلا يف اإلعالم
  :وعلى السياسة اللغوية أن تعمل على حتديد املوقف من

  .اللغات األجنبية يف املنظومة التربوية -أ
 .التعليم باللغة األجنبية يف املدارس اخلاصة واجلامعات اخلاصة -ب
  .لغات الفئات اخلاصة على األرض العربية -ج
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  العامية والشعر النبطي -د
  .عربية يف فروع اجلامعات اخلاصة األجنبية على األرض العربية وضع اللغة ال-ه
  . اللهجات اآلسيوية يف السوق والعمل ويف داخل البيوت يف دول اخلليج العريب-و
  . املؤمترات املنعقدة على األرض العربية باللغة األجنبية-ز
 اللغة  أنمع ، اعتماد ممثلي الدول العربية اللغة األجنبية يف احملافل الدولية-ح
  . رمسية بني اللغات العاملية الست يف األمم املتحدة ومنظماا لغةً معتمدةٌالعربية
 إال إذا خضعوا لدورات  بالعمل عدم السماح للعاملني على األرض العربية-ط

 ، للحد من تأثريام املباشرة السلبية يف واقع اللغة داخل األسر،تعليم اللغة العربية
  .سنيهم املبكرة األطفال يف يفو

تعامل معها على ترمجة أمساء كل الشركات واملصانع األجنبية اليت ن إلزام -ي
السلع والبضائع وما يتعلق ا من كتابات ودعايات وتوضيحات إىل اللغة العربية 

 على النحو املستعمل يف بعض األدوية ،قبل توريدها وإدخاهلا إىل األسواق العربية
  .املستوردة من اخلارج

 إزالة األوهام من صعوبة اللغة العربية إن يف نفوس أبنائنا وإن يف أذهان -ك
  .األجانب الراغبني يف تعلمها

 يؤخر صناعة ا إزالة األوهام املتعلقة بأن طبيعة اللغة العربية تشكل عائقً-ل
وللغات األخرى . احملتوى العريب من حيث شكل احلروف واحلركات وغريها

ا جتاوزت ما يعوق وعززت حمتواها على الشابكة إشكاالت أكرب ولكنه
  .وطورت برجميات خاصة ا» اإلنترنت«

 تفنيد الدعوات الرامية إىل تعليم املواد العلمية باللغات الكونية وال يعدون -م
العربية من اللغات الكونية، وإمنا يقصدون ا اإلجنليزية والفرنسية، متجاهلني أن 

 إسهام يف مسرية احلضارة اإلنسانية، وهي من اللغات اللغة العربية أسهمت أميا
  .الكونية يف مسرية احلضارة البشرية
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وإذا كانت اللغة اإلجنليزية جتتاح العامل وحتتل املرتبة األوىل بني اللغات اليت 
تدراس لغة ثانية يف خمتلف بالد العامل، ولكننا ال نعرف بلديف غري الوطن ا واحد 

حىت فكر أو عمل على تدريس مواد العلوم والرياضيات بغري لغته العريب أقدم أو 
 من فرنسا إىل الصني واليابان والربازيل وكوريا وفيتنام وألبانيا وار ،القومية
  .اخل...وإسرائيل

 وال صغر حجم بعض ،وال صعوبة كتابة اللغة اليابانية أو الصينية أو الفيتنامية
 وال ، وال شح التراثيات يف اللغة التركية،ل آسيا وال فقر بعض دو،الدول األوربية

حال ذلك كله دون أن تكون اللغة اموات اللغة العربية على مدى عشرين قرن ،
  .القومية هي لغة التدريس يف هذه املواقع

 .تفعيل الترمجة من اللغة العربية إىل غريها من اللغات، ومن األجنبية إىل العربية -١
ي من تراث األمة الذي يوظف يف فهم احلاضر وجتاوز إحياء املاضي احل -٢

حنو املستقبل يف ضوء نظرة علمية نقدية موضوعية تعزز اإلجيابيات امشكالته توجه 
 .وتنأى عن السلبيات

ربط املهاجرين العرب يف املغتربات بأمتهم وتراثها وقضاياها، وتعليم  -٣
 .ياع وشخصيام من الذوبان على هويتهم من الضاأبنائهم اللغة العربية حفاظً

٤- ا وتسويفًاحسم موضوع التعريب وكفانا تلكؤ. 
تنفيذ مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه حنو جمتمع املعرفة الذي  -٥

تقدمت به اجلمهورية العربية السورية إىل مؤمتر القمة العريب املنعقد يف دمشق عام 
رية العربية السورية على مبادرا  واعتمده املؤمتر، وقدم الشكر للجمهو٢٠٠٨

 .إلطالق هذا املشروع
٦- ضعتاالستئناس خبطة العمل الوطنية السورية للتمكني للغة العربية واليت و 

   .٢٠٠٧ لعام ٤بناء على القرار اجلمهوري رقم 



  ٦٦٣

  
  
  

رس النحويظْم وأثرها يف الدة الننظري  
  
  

  )∗(حممد طاهر احلمصي. د

  

أوهلما تقدمي آراء اآلخرين :  أن أشري إىل أنّ هذا البحث أُسس على أمريناأود بدًء
ال فسيحا ترك امن ذلك . لالقتباساوأفكارهم منطوقةً بألسنتهم، مم والغرض 

 مما اقتضى ، وثانيهما عدم االكتفاء بالتوصيف.الفهماالحتياطُ لفساد التأول وسوء 
 ى أنّ البحث النحوي ما يزال فيهوالغرض من ذلك االستداللُ عل، االهتمام بالتطبيق
  .مستراد ومذهب

حىت إنه  ، ه ٤٧١ارتبطت نظرية النظم باسم عبد القاهر اجلرجاينّ املتوفّى سنة 
حلقيقة أنّ عبد القاهر مسبوق إىل فكرة  وا.ليعرف بصاحب هذه النظرية ومبدعها

 أكرب أعالم املعتزلة يف ه ٤١٥سبقه إليها القاضي عبد اجلبار املتوفّى سنة ، النظم

اعلم أنّ « :فقد قال يف كتابه املوسوم باملغين يف أبواب التوحيد والعدل، عصره
، طريقة خمصوصةوإنما تظهر يف الكالم بالضم على ، الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكلم

وقد جيوز يف هذه الصفة أن تكون ، وال بد مع الضم أن يكون لكلّ كلمة صفةٌ

                                                           
 .عضو اهليئة التدريسية يف جامعة البعث حبمص )∗(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٦٤

وقد تكون ، وقد تكون باإلعراب الذي له مدخلٌ فيه، باملواضعة اليت تتناول الضم

فالضم على طريقة خمصوصة هو ما عبر عنه . )١(»وليس هلذه األقسام رابع، باملوقع
 بيد أنّ عبد القاهر ض بتفسري هذه الفكرة وجالّها .بالنظمعبد القاهر بعد ذلك 

ليس «): دالئل اإلعجاز( قال يف كتابه .يقوأخرجها من حيز الفكرة إىل حيز التطب
وتعملَ على قوانينه ، النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو

وحتفظَ الرسوم اليت رمست ، وتعرف مناهجه اليت نهجت فال تزيغُ عنها، وأصوله
 يبتغيه الناظم غري أن ينظر يف ا وذلك أنا ال نعلم شيئً.لك فال تخلُّ بشيٍء منها
زيد :  إىل الوجوه اليت تراها يف قولكيف اخلربفينظر ، وجوه كلّ باب وفروقه

ينطلق، منطلق وزيد ،وينطلق زيد ،زيد ومنطلق ،املنطلق زي، وزيد واملنطلقد ،
هو املنطلق هو منطلق، وزيد اليت تراها يف الشرط واجلزاء إىل الوجوه ويف .وزيد 

وأنا خارج ، وإنْ خترْج فأنا خارج، وإنْ خرجت خرجت، إنْ خترْج أخرْج: قولك
إنْ خرجت ،خارج ىل الوجوه اليت تراها يف قولك  إاحلالويف   .وأنا إنْ خرجت :

مسرع وجاء، اجاءين زيديسرع  ،وجاءين وهو يسرع ،وجاءين ، وجاءين قد أسرع

لكلّ ذلك، وقد أسرع وقال يف  .)٢(»وجييء به حيث ينبغي له،  موضعهفيعرف

  .)٣(»ي معاين النحو فيما بني الكلمال معىن للنظم غري توخ«: موضع آخر
ويستنبط من هذين االقتباسني أنّ مفهوم النظم عند عبد القاهر قائم على 

وهذه الداللة تكوا جمموعةٌ من ، دراك الداللة النحوية السياقية يف النصإ
  :الدالالت

                                                           
  .١٩٩ :١٦ملغين يف العدل والتوحيد  ا)١(
  .٨١: دالئل اإلعجاز )٢(
  . ٣٧٠:  نفسه)٣(
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  .كالفاعلية واملفعولية واحلالية وغريها،  داللة الوظيفة النحوية لأللفاظ- ١
،  يف إضافة دالالت خاصةاذلك أنّ للموقع أثر،  داللة موقعية األلفاظ-  ٢

ولتقدم احلال ،  داللةٌ خاصة غري داللة الفاعلية- الًمث -فلتأخر الفاعل عن املفعول  
    .على الفعل داللة خاصة غري داللة احلالية

فللبناء االمسي داللةٌ ، )البنية الصرفية(لة البنية الداخلية لأللفاظ أي  دال- ٣
  .وللبناء الفعلي داللة أخرى

فلوصل ، اجلمل  داللة الروابط فيما بني املفردات والروابط فيما بني - ٤
 وظيفة ينبئ عنها السياق ويء اجلمل من غري وصل بالواو - الً مث- اجلمل بالواو
  .معىن خمتلف

لرجم بالغيب وال فهي ليست من ا،   وهذه الدالالت يقتضيها العقل اقتضاًء 

ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت «: يقول عبد القاهر، من شطحات النفوس

  .)٤(»بل أن تالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، ألفاظها يف النطق 
 ومن هنا ينبغي أن يفهم أنّ وضع األلفاظ يف تركيب الكالم أمر متليه النفس 

ذلك أنّ للكالم صورة نفسية داخلية قبل أن يصري له صورة لفظية ، ويشري به العقل
ألنّ املعاين هي ، اا ومواقعه وعليه فاأللفاظ تابعة للمعاين يف أحواهل.خارجية

ا ال«:  قال عبد القاهر.الًاملقصودة أوحمالة إنّ األلفاظ إذ كانت أوعيةً للمعاين فإ 
 يف النفس وجب للّفظ الدالّ الًفإذا وجب ملعىن أن يكون أو، تتبع املعاين يف مواقعها
ر يف األلفاظ أن تكون امل. يف النطقالًعليه أن يكون مثله أوا أن تتصوقصودة  فأم

فباطلٌ من الظن ووهم يتخيل إىل من ال يوفّي النظر لنظم والترتيب قبل املعاين با

                                                           
  .٤٩:  دالئل اإلعجاز)٤(
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نظم الكلم يقتضي اقتفاء آثار املعاين يف النظم «: وقال يف موضع آخر. )٥(»حقّه

  . )٦(»لى حسب ترتيب املعاين يف النفسوترتيبها ع
ة اليت مل يعرفها فات اللغوي إىل مثل هذه االكتشااوهكذا كان عبد القاهر سباقً 

إنّ دراسة عبد القاهر «: إنّ الدكتور متّام حسان يقولحىت ، الغرب إالّ يف القرن املاضي
،  أحدث النظريات اللغوية يف الغرب إىل كتف معاللنظم وما يتصل به تقف بكربياء كتفً
 الواسع الذي هذا مع الفارق الزمين، كيب اللغويوتفوق معظمها يف جمال فهم طرق التر

  . )٧(»ود احملدثة على جهد عبد القاهركان ينبغي أن يكون ميزةً للجه
 إنّ النظم أصلٌ يف تكوين الدالالت :الوجهة البالغيةوميكننا أن نقول من 

.  والتراكيب الداللية لأللفاظاجلوانبوملعاين النحو أثرها يف تشكيل ، والصور البالغية

مر أنا ال نوجب الفصاحة للّفظة مقطوعةً مرفوعةً من ومجلة األ«: قال عبد القاهر
 . معناها مبعىن ما يليهااولكنا نوجبها هلا موصولةً بغريها ومعلَّقً، الكالم الذي هي فيه 

إنها يف  ]٤:مرمي[ اواْشتعلَ الرأْس شْيب: من قوله تعاىل) اشتعل(فإذا قلنا يف لفظة 
 ا الًولكْن موصو، هلا وحدها ب تلك الفصاحة مل توج،  الفصاحةأعلى رتبة من

  .)٨(»ا منصوبامنكَّر) الشيب( إليهما اومقرون، أللف والالم  باامعرفً) الرأس(
وعلى ، ة للكالم تتفق واألغراض املتنوعة فالنحو يمد املتكلّم بأمناط خمتلف

 إىل املالءمة بني والبالغة حتصل إن وفّق. نها ما يوافق قصدهاملتكلم أن خيتار م
ويرى عبد القاهر أنّ الصور البيانية . ط والغرض واستعمل ما جيب حيث جيبالنم

                                                           
  .٥٢:  دالئل اإلعجاز)٥(
  .٤٩: نفسه )٦(
  .١٩: لعربية معناها ومبناها اللغة ا)٧(
  .٤٠٣ - ٤٠٢:  دالئل اإلعجاز)٨(
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وذلك ألنّ هذه «:  يقول.ابريية من النظم أيضتستمد قيمتها البالغية وطاقتها التع
املعاين اليت هي االستعارة والكناية والتمثيل وسائر ضروب ااز من بعدها من 

ألنه ال يتصور أن يدخل شيء منها يف ، وعنه حتدث وبه تكون ، مقتضيات النظم 
توخر أن يكون ،  فيما بينها حكم من أحكام النحوالكلم  وهي أفراد مل يتصوفال ي

  .)٩(»ههنا فعل أو اسم قد دخلته االستعارة من دون أن يكون قد أُلّف مع غريه
قيمة مطلقة وأن يكون جمرد ولذا فإنّ هذه األساليب ال ميكن أن تكون هلا 

وملا يرمي ، ي كالكلمات خاضعة ملقتضيات النظمفه، وجودها مصدر استحسان 
   .إليه املتكلّم من أغراض

تها إالّ بعد تأليفها  فاأللفاظ والتراكيب واألساليب ال تكتسب مزيوبوجه عام
ن السياق إذ الفضل نابع م،  يف كلّ كالمالًن أن نسند هلا فضفال ميك، مع غريها

فإنا نرى اللفظة تكون يف غاية الفصاحة يف «: يقول عبد القاهر. ي ترد فيهالذ
ونراها بعينها فيما ال حيصى من املواضع وليس فيها من الفصاحة قليل وال ، موضع 
وإنما كان كذلك ألنّ املزية اليت من أجلها نصف اللفظ يف شأننا هذا بأنه ، كثري 

، يف الكلم من بعد أن يدخلها النظموتظهر ، ن بعد أالّ تكون فصيح مزيةٌ تحدث م
 ومل تحدث ا مل ترم فيها نظما وقد جئت ا أفراد-وهذا شيء إن أنت طلبته فيها 

  . )١٠(» الً طلبت حما- اهلا تأليفً

 فإنّ مسألة جتاوز التقسيم اإلعرايب اخلارجي الذي الوجهة النحويةأما من 
من أهم املسائل اليت تسجل يف مآثر هذا العامل ، العريب وما يزالن على النحو هيم

                                                           
  .٣٩٣: اإلعجاز دالئل )٩(
  .٤٠١:  نفسه)١٠(
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لنرى كيف  يلتحم ،  وسأسوق مثالني فقط لتعامله مع األوضاع النحوية .البصري
  .البحث النحوي على يده بالبحث الداليلّ التحام األشكال مبضامينها

 :  عبد القاهرقال،  الفعليرب اختالف اخلرب االمسي عن اخل:املثال األول

 يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضي جتدده وبيانه أنّ موضوع االسم على أنْ«
 له من غري أن الًفقد أثبت االنطالق فع، زيد منطلق : فإذا قلت،  بعد شيء اشيئً

زيد : بل يكون املعىن فيه كاملعىن يف قولك ، ا فشيئًاجتعله يتجدد وحيدث منه شيئً
عل الطول أو القصر يتجدد فكما ال يقصد ههنا إىل أن جت.عمرو قصريطويلٌ و
كذلك ال ، وتقضي بوجودمها على اإلطالق ، بل توجبهما وتثبتهما فقط ، وحيدث

وأما الفعل فإنه يقصد فيه إىل . ألكثر من إثباته لزيد،  منطلق زيد: تتعرض يف قولك
 افقد زعمت أنّ االنطالق يقع منه جزًء ، زيد ها هو ذا ينطلق: فإذا قلت، ذلك 

  .)١١(»وجعلته يزاوله ويزجيه ، افجزًء
عن مجلة احلال اردة من  اختالف مجلة احلال املقترنة بالواو :املثال الثاين

مثّ امتنعْت من الواو فذاك ألجل أنك ، الًأنّ كلّ مجلة وقعت حا« ذلك. الواو
،  إىل الفعل األول يف إثبات واحدمتهعمدت إىل الفعل الواقع يف صدرها فضم

 وغري قاصد ا مثّ اقتضت الواو فذاك ألنك مستأنف ا خربالًوكلّ مجلة جاءت حا
ل يف اإلثباتإىل أن تضمك إذا قلتتفسري هذ. ها إىل الفعل األوا أن : جاءين زيد

، إسراع  فيه ايف أنك تثبت جميئً، اجاءين زيد مسرع: زلة قولكـكان مبن، يسرع
جاءين : وتريد أن تقول، ا واحداوجتعل الكالم خرب، خر وتصل أحد املعنيني باآل

 اورأيت زيد، جاءين وغالمه يسعى بني يديه: قلتوإذا وجاءين ذه اهليئة ، كذلك

                                                           
  .١٧٤:  دالئل اإلعجاز)١١(
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مثّ استأنفت ، أنك بدأت فأثبت ايء والرؤيةكان املعىن على ، وسيفه على كتفه 

اخربا وابتدأت إثبات١٢(» لسعي الغالم بني يديه ولكون السيف على كتفها ثاني( .  
وهذا الربط بني الوضع النحوي واملعىن شيء عرفه النحو العريب قبل عبد 

فثمة مواضع يف كتاب سيبويه ال ختلو من ، القاهر وقبل القاضي عبد اجلبار املعتزيلّ 
يواجهنا ) الكتاب (ففي مطلع، ني التركيب واملعىن الكشف عن هذه العالقة ب

وإن كانا ، وهم ببيانه أعىن ، كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم هلم «:  بقولهسيبويه

مامجيعم ويعنيااهم١٣(» ي(.  
ويف موضع آخر من الكتاب يعمد سيبويه إىل االستدالل باملعىن على جواز 

، زيد ضربته: قلتالفعل على االسم إذا بنيت «: فيقول،  عنه سم املشتغلِرفع اال
: إذا قلت) منطلق(أنه يف موضع ، ين عليه الفعل مب:  وإنما تريد بقولك،فلزمته اهلاء

اهللا منطلق ل وارتفع به ،عبدما قلت،  فهو يف موضع هذا الذي بين على األوفإن :

  .)١٤( »ورفعته باالبتداء، عليه الفعل مثّ بنيت ، فنبهته له ، عبد اهللا 
 أن جند عند النحاة كلّهم قبل عبد القاهر مواضع يتحد فيها النظر وال نعدم

 يتكئ على ه ٣٣٧ املتوفّى سنة -  الً مث-فالزجاجي ، النحوي بالنظر الداليلّ 

سرت حىت : تقول«): اجلمل(قال يف كتابه ، )حىت(املعىن النحوي للفعل بعد 
أحدمها أن :  فللرفع وجهان.صببالرفع والن، وحىت أدخلَ املدينة، لُ املدينة أدخ

ك قلت، ايكون السري والدخول قد وقعا معكأن : فدخلت فكلّ موضع ، سرت
جه  والو. فارفْعهاباملاضي والفاء مجيع) حىت(ك فيه أن تقدر الفعل الذي بعد صلح ل

                                                           
  .٢١٤-٢١٣: دالئل اإلعجاز )١٢(
  .٣٤: ١ كتاب سيبويه )١٣(
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سرت : كأنك قلت، إنك اآلن تدخل: وأنت تقول، الثاين أن يكون السري قد وقع
حىت هو اآلن ال : أي،  حىت ال يرجونه ضرِ م.ها اآلن ال أُمنع منهحىت أدخلُ
فجعلت ، سرت إىل أن أدخلَ املدينة: أحدمها أنك أردت:  وللنصب وجهان.يرجى

سرت كي : كأنك قلت، )كي(أن تريد معىن : واآلخر،  سريك دخولك غايةَ

  .)١٥(»أدخلَها
درس النحوي عند أولئك النحاة مل تعد أن غري أنّ هذه النظرات الداللية يف ال

تعرض هلم أحيان املعىن يف وما كانوا ليلتزموا مراعاة جانب  ، اتكون خطرات
 من األحكام  والتعليالت النحوية بقي خارج ابل إنّ كثري، أحكامهم النحوية كلّها
تض أن يكون املعىن  كابن جني مل يرا فطنا بارعا حىت إنّ حنوي.إطار التأمل الداليلّ

أال ترى إىل فرق ما بني تقدير اإلعراب وتفسري «: قال،  يف اإلعرابأًده متكوح
وال تسترسل ، فإذا مر بك شيء من هذا عن أصحابنا فاحفظ نفسك منه ، املعىن 
،  فإن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب على مست املعىن فهو ما ال غاية وراءه .إليه

 لتفسري املعىن تقبلت تفسري املعىن على ما هو عليه، اعراب خمالفًوإن كان تقدير اإل

  .)١٦(»وصححت طريق تقدير اإلعراب حىت ال يشذّ شيء منها عليك

وذلك أنك جتد يف كثري من املنثور واملنظوم اإلعراب « :وقال يف موضع آخر
 ما اا كالمفمىت اعتور، هذا يدعوك إىل أمر وهذا مينعك منه ، واملعىن متجاذبني 

إِنه علَى   : فمن ذلك قوله تعاىل.أمسكت بعروة املعىن وارحتت لتصحيح اإلعراب
رلَقَاد هْجعريرائرْبلَى الست ْوم ]ه على رجعه يوم : فمعىن هذا، ]٩ -٨ :الطارقإن

 لفصلك بني افإن محلته يف اإلعراب على هذا كان خط، تبلى السرائر لقادر 
                                                           

  .١٩١:اجلمل )١٥(
  .٢٨٤ -٢٨٣: ١ اخلصائص )١٦(
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، )الرجع( معلَّق به من املصدر الذي هو وبني ما هو) يوم تبلى ( لظرف الذي هو ا
 فإذا كان .والفصل بني الصلة واملوصول باألجنيب أمر ال جيوز، والظرف من صلته 

ااملعىن مقتضيا له واإلعراب مانع منه احتلت له بأن تيتناول الظرفاضمر ناصب  ،
يرجعه : حىت كأنه قال فيما بعد،  على ذلك الفعل الويكون املصدر امللفوظ به دا

  .)١٧(»داللة املصدر على فعله) يرجعه(على ) رجعه(ودلّ ، يوم تبلى السرائر
، وال خيفى أنّ تقدير الفعل هنا أمر صناعي حمض ال يدخل يف تشكيل املعىن 

 معتمدين على إنْ هو إالّ تكلّف من القول ومتحل لإلبقاء على قاعدة ابتدعها النحاة
وكان على ابن جني الذي جيلّ شأن املعىن أن . )١٨(بعض الشواهد من كالم العرب

 للمعىن من غري ايلجأ إىل تعديل تلك القاعدة أو رفضها ليكون التركيب مطابقً
  .تقدير لفظ ال حيتاج إليه املعىن البتة

 خطرات آنية  الداللية لديه أما عبد القاهر اجلرجاينّ فلم تكن هذه اللفتات
  .ده وقف كتابه دالئل اإلعجاز عليهبل كانت تنضوي إىل منهج راسخ عن، عارضة

    أثر نظرية النظم يف احملدثني من أهل النحو 
ولئن كانت نظرية عبد القاهر مل حتدث التأثري الذي تستحقّه يف الدراسات 

ملهتمني بالبحث إنها قد أحدثت ذلك التأثري يف احملدثني ا، النحوية عند القدماء 

حني «يرى أنّ النحاة إبراهيم مصطفى  فاألستاذ . والسيما النحوي منه،اللغوي عامةً
امها قد ضيقوا من حدوده قصروا النحو على أواخر الكلمات وعلى تعرف أحك

 من أحكام نظم اوضيعوا كثري،  منحرفة إىل غاية قاصرة اوسلكوا به طريقً، الواسعة

                                                           
  .٢٥٥: ٣ اخلصائص )١٧(
إذا فصل باألجنيب بني املصدر ومعموله بطل أن يكون املصدر عامالً : تلك القاعدةتقول  )١٨(

  .ليف ذلك املعمو



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٢

فطرق اإلثبات والنفي والتوقيت والتقدمي والتأخري وغريها ، ليف العبارةالكلم وأسرار تأ
ا من غري درس إالّ ما كان ماس واصامن صور الكالم قد مرالً باإلعراب أو مت 

  .)١٩(»فقه العربية وتقدير أساليبهاوفام لذلك كثري من ، بأحكامه
 :قال،  روح املعىن مضلِّل أزهقويرى أنّ فصل علم املعاين عن النحو عملٌ 

»وآخرون ، وال اهتدوا منه بشيء ، احاة مل يزيدوا يف أحباثهم حرفًفجمهور الن
ا عبد القاهر بيانامنهم أخذوا األمثلة اليت ضروجعلوها ،  ملذهبه ا لرأيه وتأييد

 أزهق الًوفصلوه عن النحو فص، ) علم املعاين(صول علم من علوم البالغة مسوه أ
يبدئ ويعيد يف ) أي عبد القاهر( وقد كان أبو بكر . وذهب بنورهاروح الفكرة

وا علمهم ، ها معاين النحو أن٢٠(.)لوبتروا االسم هذا البتر املضلِّ، ) املعاين(فسم(   

غة السكّاكية صناعة كصناعة أنّ البال« إىل متّام حسان ويذهب الدكتور 
ولكنه ،  يعد من النحو-لبالغة  وهو فرع من هذه ا- بل إنّ علم املعاين، النحو

 وقد أبان عبد القاهر اجلرجاينّ عن .بل حنو النص املتصل، ليس حنو اجلملة املفردة 

  .)٢١(»ذلك قبل أن تصبح البالغة صناعة
ويرى الدكتور متّام أنّ مبادرة العالّمة اجلرجاينّ إىل دراسة النظم وما يتصل به 

هود اليت بذلتها الثقافة العربية يف سبيل إيضاح من بناء وترتيب وتعليق من أكرب اجل
    .)٢٢(املعىن الوظيفي يف السياق أو التركيب 

                                                           
  .٣: إحياء النحو )١٩(
  .١٩: نفسه )٢٠(
  .٣٤٤: األصول )٢١(
  .١٩ – ١٧:  اللغة العربية معناها ومبناها)٢٢(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٧٣

 إىل أنّ النحاة مل يتنبهوا ملا تنبه له عبد القاهر فاضل الساقيشري الدكتور  وي
ولو ساروا يف النحو مسرية عبد القاهر ،  إيضاح املعاين الوظيفية للتركيبمن

ألنّ آراءه الذكية ودراساته ، دراسات اللغوية عما آلت إليه لتغيرت معامل ال
   .)٢٣( وأفكاره يف جمال فهم أساليب التراكيب اللغوية تعد قفزةً نوعيةً يف عامل اللغة

ن املعاين  عالًعجبه من دراسة النحو منفصمازن املبارك  ويبدي الدكتور 

 يف درس النحو أماكن حذف إننا نعجب ملاذا يدرس الطالب«: فيقول، والدالالت
 املبتدأ أو ذكره ومواطن تقدميه أو تأخريه دون أن تذكر له بالتفصيل الكايف دواعي

وإنها لدواعٍ تزيد الوضوح وتعمق الفهم وتيسر ، الذكر واحلذف والتقدمي والتأخري
يف و. وندرس املعاين بعيدةً عن القواعد،  عن معانيه ا إننا ندرس النحو بعيد.الدرس

وأنه ال بد من الوصل بينهما حىت تقوم يف ، اعتقادنا أنّ ذلك فصلٌ غري صحيح 
تضبط هلم ، أذهان املتعلّمني وحدةٌ من القواعد واألحكام والتعليالت واألمثلة

مع مراعام ، والدقةَ يف الصياغة ، ألسنتهم وأقالمهم وتكفل هلم السالمة يف التعبري 

  .)٢٤(»لى النحو الذي يوضحه علم املعاينالظروف ومقتضيات األحوال ع

قواعد النحو العريب يف ضوء ( أمسته اكتابسناء محيد البيايت ووضعت الدكتورة  
تناولت ، وباب معاين اجلمل، باب معاين النحو:  مها،نيكسرته على باب) نظرية النظم

لباب الثّاين وتناولت يف ا، ة واإلْتباعيف األول منهما اإلسناد والتخصيص واإلضاف
النداء واملدح (ب الشرط واألساليب اإلفصاحية أسلوب النفي وأساليب الطلب وأسلو

 وزعمت يف تقدميها لكتاا أنها وفّقت إىل وضع قواعد ثابتة لنظرية .)والذّم والتعجب

                                                           
)٢٣(٩٥:  أقسام الكالم العريب.  
  .١٢١ - ١٢٠:  املوجز يف تاريخ البالغة)٢٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٤

 وأنها خلّفت نظرية العامل، ةوأنها بنت صرح النحو العريب على هذه النظري، النظم 
  .)٢٥(إذْ مل تبق مقبولةً لدى الدارسني،  وراءها-على أمهّيتها  -

اب كما ال خيلو هذا العمل من اضطر، وال خيلو هذا الكالم من مبالغة وتبجح 
إذ كيف تفصل معاين اجلمل عن معاين النحو ويجعل كلّ منهما يف باب ، يف املنهج

و يف نظرية النظم ؟ مثّ كيف  من معاين النحامستقلّ ؟ أليست معاين اجلمل جزًء
يتصور أن تستغين صاحبة هذا العمل عن نظرية العامل ؟ أمل يكن عمل عبد القاهر 

ة العامل ؟ أمل يكن اقائمس معاين األوضاع النحوية اليت قامت عليها نظريعلى تلم 
عبد القاهر وس همدمأن يكشف عن الدالالت اليت حتتملها األحكام اله ة اليت نحوي

 وتسليمه هذه األسئلة وغريها ما تزال حتول بني القارئ. جاءت ا نظرية العامل ؟
على أنه يْحمد هلا شرف احملاولة كما حيمد هلا إعجاا . مبا انتهت إليه الكاتبة

بنظرية النظم وتأثّرها ا واقتفاء منهج عبد القاهر يف الكشف عن كثري من 
  .لتركيب النحويللطائف املعنوية لا

 وهكذا أخذ الدرس النحوي يف هذا العصر يتجه إىل التأثّر الواضح بنظرية 
وليس . لنحوية واألوضاع الدالليةالنظم ومنهج عبد القاهر يف الكشف عن املعاين ا

املطلوب من املشتغلني بالنحو والبالغة والداللة اليوم أن يبتدعوا نظرية حنويةً 
ر فذلك أم، رة االنتقادات اليت توجه إليهاعلى كث،  وحتلّ حملّهادم نظرية العامل

ولكن املأمول املستطاع أن يعاد النظر يف األحكام ، يبدو أنه ما يزال بعيد املنال
وذلك أمر . حدود الداللة واإلشارات السياقيةالنحوية اليت استنبطت من خارج 

وتربك الدارس ،  وتسيء إليه القاحلة تشوه النحوألنّ تلك األحكام، واجب
بالبحث النحوي إنّ نظرية النظم تفترض أنّ لكلّ .وحترمه من االنفعال اإلجيايب 

                                                           
  .١٠-٩: قواعد النحو العريب يف ضوء نظرية النظم )٢٥(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٧٥

ع خارج حدود الداللة وأنْ ال شيء يف التركيب يق، وضع حنوي قيمة داللية 
 وهكذا يكون لكلّ حكم حنويأنّ - الً مث-فإذا ما ذُكر ،  داليلّ بالضرورة وجه 

 يف التركيب وجب أن يكون حلذف ذاك الفعل قيمةٌ داللية ال بد ا حمذوفًالًمثّة فع
 يف هذا املوضع أو ذاك وجب أن يكون ا زائدا إنّ مثّة حرفً: وإذا قيل.من تبينها

 وإذا ما صرح . معنوي حيتمله السياق وتثبته القرائنوجهلتلك الزيادة املفترضة 
يف تركيب معين اقتضى ذلك أن يكون جبواز وجهني من اإلعراب للفظ واحد 

  .وهكذا، راب وجه خاص من املعىن لكلّ وجه من اإلع
واحلقيقة أنّ تطبيق منهج عبد القاهر على القواعد واألحكام النحوية احملفوظة 

إىل أنّ كثري هات كتب النحو جيعلنا نطمئنعد وهاتيك  من تلك القواايف أم
 غري أنّ بعض هذه األحكام والقواعد .األحكام يتفق والدواعي املعنويةَ املرتبطة ا
وهذا ما جيب اخلوض فيه ومعاجلته ، تبدو منفصلةً عن الدالالت أو متعارضةً معها

  .وسأسوق لذلك بعض األمثلة، وإصالحه
  : يف باب اإلسناد-  ١

ما : ذلك حنو قوهلم و: أو استفهاماملبتدأ الوصف النكرة املعتمد على نفي 
 وهو هنا اسم الفاعل -ة الوصف أقائم الزيدان؟ جعل النحا: وقوهلم، قائم الزيدان

 ا له سادالً ذا الوصف فاعا واالسم اجلامد بعده مرفوعأ يف اجلملتني مبتد-) قائم(
 واالسم اقدم ماخرب) االسم املشتق( وكان األصل أن جيعلوا الوصف .مسد اخلرب

 واالسم اجلامد اإذ الوصف النكرة أحق بأن يكون خرب، أبعده مبتداجلامد املرفوع 
وهو ،  عندهمالًنهم وجدوا ذلك يكسر أصلك، أاملعرفة أحق بأن يكون مبتد

ولذلك ، وجوب مطابقة اخلرب للمبتدأ يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأنيث
  .  مسد اخلربا له سادالًف مبتدأ واالسم بعده معموفروا إىل جعل الوص



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٦

فهي تقوم على ، وما ذهبوا إليه هدم لألساس الذي قامت عليه فكرة اإلسناد 
 وأن ،اوال بد أن يكون الوصف مسند، إسناد األوصاف واألفعال إىل أصحاا 

حبال إسناد وال ميكن، فالقيام وصف يسند إىل الزيدين ،  إليه ايكون صاحبه مسند 
 واإلخبار بالوصف املفرد عن املثنى أو اجلمع أمر تؤيده الشواهد .الزيدين إىل القيام

فَأْتيا فْرعْونَ فَقُوال إِنا رسولُ : مثال ذلك قوله تعاىل، القرآنية بله الشواهد الشعرية 
نيالَمالْع بر]وقوله تعاىل ]١٦:الشعراء: ْوا إِذاذْكُري وفُونَ فْضعْستيلٌ مْم قَلأَْنت 

  .]٢٦: ألنفالا[ اَألْرضِ

 له يف الًجميء املضارع على صيغة األمر وإعراب االسم ارور بالباء بعده فاع
فإنّ أكثر النحاة ذهبوا إىل أنّ فعل ، أَحِسْن بزيد : وذلك حنو قوهلم :صيغة التعجب

، فلفظه لفظُ األمر،  الذي يفيد الصريورة)أفعلَ(تعجب يف هذه الصيغة منقولٌ من ال
. أي صار ذا حسنٍ، حسن زيد ): أحِسْن بزيد(فمعىن ، عناه عندهم معىن اخلرب وم

وأن الباء بعده حرف  ، ا ماضيالًواشتهر إعراب الفعل الذي جاء على صيغة األمر فع
 مجاعة من النحاة كالفراء ومع أنّ. الً مرفوع حمافاعلٌ جمرور لفظًجر زائد وارور ا 

، ذهبوا إىل أنّ لفظه ومعناه األمروالزجاج والزخمشري وابن كيسان وابن خروف 
فإنّ اإلعراب األول هو ، يدة يف املفعول أو أنها للتعديةوالباء مز، وفيه ضمري مستتر

يق  وعلى رأي الفر.الذي متسك به مجهور النحاة وهو الذي عليه الناس حىت اليوم
أي ، ا حسنا لكلّ أحد بأن جيعل زيداأمر) أحِسْن بزيد(ن األمر يف قوهلم الثاين يكو

باحلسن فتكون الباء زائدةً يف املفعول ابأن يصف زيد  ،ر زيدذا حسنٍ اأو بأن يصي 
وال ريب أنّ ما ذكره الفريق الثاين أسلم يف اإلعراب وأوفق . )٢٦ (فتكون الباء للتعدية

 ا حقيقيا آخر أنسب ملقام التعجب وهو أن يكون األمر أمرا وإني أرى رأي.يف املعىن
                                                           

  .١٤٧: ٧ ، ٢٧٤-٢٧٣: ٢انظر شرح املفصل البن يعيش  )٢٦(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٧٧

فيكون املراد دعوة املخاطب إىل تصيري ، لكلّ أحد وأن تكون الباء مفيدةً للظرفية 
  . ومن هنا ينشأ التعجب، جدير بهاحلسن يف زيد ألنه 

  : يف باب األدوات النحوية– ٢

لنحاة أنها موطّئة للقسم من غري أن يكون يف التركيب  افترض ا:الالم املوطّئة 
 بالالم ونون التوكيد ا للقسم مقترنا ذلك أنهم رأوا الفعل الذي مسوه جواب،قسم

لَئْن شكَْرتْم  :يف حنو قوله تعاىل، كما هو حال الفعل الواقع يف جواب القسم 
ألنّ ، يلّ يفضي إىل إنكار تقدير القسم مع أنّ التأمل الدال، ]٧: براهيمإ[زِيدنكُْمَأل

م به غائب متاموالداللة هي داللة التوكيد امللتبسة بداللة القسم ، الفظ املُقس. 
، الً لقسم غري موجود أصا جوابزِيدنكُْمَألوعلى هذا ال يسلم أن تكون مجلة 

سلم من جهة الداللة أن يكون التركيب تركيباوالذي يحما شرطي اض توكيد أريد 
والشكر ، فالزيادة مترتبةٌ على الشكر، عالقة الترتب فيه بني الشكر والزيادة 

جواب الشرط وإن ) ألزيدنكم( وذا التوجيه الداليلّ تغدو مجلة .كالسبب للزيادة
وهذا ،  الم التوكيد وبالنون اليت هي نون التوكيد  بالالم اليت هياكان الفعل مقترن

) إن(م من أنّ الالم ال تقع يف جواب ف ما سطّره النحاة يف كتبهكلّه خال
  .)لئن( للقسم الذي وطّأت له الالم يف وأنّ اجلواب هنا. الشرطية

وقد أسرف النحاة على النحو وعلى أنفسهم حني فروا إىل تقدير القسم 
وال ينقضي ، واضع اليت جاءت على خالف قواعدهم يف كثري من املاحمذوفً
وإِنْ  : من تقديرهم الالم املوطّئة والقسم حمذوفني يف قوله تعاىلالعجب

وما فعلوا ذلك إالّ لتسلم هلم . ]١٢١: األنعام[ أَطَْعتموهْم إِنكُْم لَمْشرِكُونَ
فمن أجل ذلك ،  مجلة جواب الشرط االمسية بالفاءقاعدم يف وجوب اقتران



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٧٨

 للشرط ا ولو أعربوها جواب،)٢٧( لقسم مقدرا جوابإِنكُْم لَمْشرِكُونَ أعربوا مجلة
 .كما هو ظاهر العترض عليهم جتردها من الفاء الواجبة عندهم يف مثل هذا املوضع

 وكيف صعب عليهم تقدير ،فتأمل اوم يف شأن القسم وتساهلهم يف تقديره
 عما ضالًفالفاء حمذوفةً وهي حرف يف حني سهل عليهم تقدير القسم وهو مجلة ؟ 

  . ونفسية وموروث روحي واجتماعيحيمله القسم من داللة عقدية

 وجاء الزخمشري ، )مهما(ـ با جعلها النحاة حرف شرط وتفصيل مشبه:أما
 وعند تأملها يف سياق التركيب ال تستبان معها .فأضاف هلا صفة التوكيد) ه٥٣٨(

 ليس هناك ]٩:الضحى[ الْيتيم فَال تقْهْرفَأَما: ففي مثل قوله تعاىل، عالقة الشرط 
  شرطيةً ؟) أما(فمن أين كانت ،  ترتب البتة عالقة سببٍ مبسببٍ أو عالقة

وهي اجلامع الوحيد بني هذا ، يبدو أنّ الفاء هي القرينة هنا يف نظر النحاة 
 ما يكن من مه: إذ التقدير لديهم يف اآلية السابقة، التركيب والتركيب الشرطي

  .أمر فال تقهر اليتيم
فتنوب إحدامها عن األخرى يف الداللة ، )مهما(بـ) أما(كيف ختتلط 

لتكون ، واإلعراب ؟ وكيف  يؤتى جبملة من خارج الكالم فتجعلَ مجلة الشرط 
هلا؟ااجلملة األساسية جواب   

فْإنّ دراسة الكالم ووأالّ ، د  نظرية النظم تفضي إىل أن ندرس ما هو موجوق
) أما( ويف ضوء ذلك نرى .ليه القرائن اليدلّ عليه السياق وال تشري إانقدر شيئً

  .ال عالقة هلا بالشرط وال عالقة للشرط ا، حرف تفصيل وتوكيد فحسب
  :يف باب احلذف يف الكالم -  ٣

تقتضيه الصناعة واملعىن : وهو نوعان، للحذف باب واسع يف حنونا العريب نوع
كالذي يف قوله تعاىل،امع  :ْيركُْم قَالُوا خبلَ راذَا أَْنزقَْوا مات ينلَّذيلَ لقاو]٣٠: النحل[ 

                                                           
  .٢٧٦: ٣ ومغين اللبيب ٢٣٨: ٦انظر شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  )٢٧(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٧٩

وألنّ ، التقديرألنّ املعىن ال يستقيم إالّ ذا ، اقُدر الفعل حمذوفً، اأنزل خري: أي
(  املفعول به وألنّ، االستفهام دلّ داللةً قاطعةً على أنّ احملذوف هو الفعل ليس غري

الًيف اجلواب يطلب فع ) اخريوكالذي يف قوله تعاىل. عليها واقع   : َلمْن عم
حالااصلَْيهاَء فَعْن أَسمو فِْسهنفَل  ]فعملُه امن عمل صاحلً: أي، ]٤٦: فصلت 

آلية  يف املوضعني من اا قُدر املبتدأ حمذوفً.الصاحل لنفسه ومن أساء فإساءته عليها
وألنّ اخلرب شبه اجلملة يف املوضعني يطلب ، ألنّ املعىن ال يستوي إالّ ذا التقدير

 املرفوع ومنه حذف الفعل قبل االسم،  ونوع آخر تقتضيه الصناعة وحدها.املبتدأ
وإِنْ أَحد من الْمْشرِكني اْستجارك : الشرطية يف حنو قوله تعاىل) إن(الواقع بعد 

]٦: التوبة[ جِْره حتى يْسمع كَالم اللَّهفَأَ
 اوفً حمذالًإذ يقدر أكثر النحاة البصريني فع 

الفعل املذكور بعده أو من معناهمن لفظ) أحد( قبل االسم املرفوع اوجوب  ،
) أحد(فيكون ، شركني استجارك فأجْرهوإن استجارك أحد من امل: فالتقدير عندهم
ل ويكون الفع، وهو هنا فاعلٌ على مذهبهم، ذوفل احمل للفعالًعندهم معمو
ريذهبون يف كلّ اسم وإىل مثل هذا اإلعراب .  للفعل احملذوفااملذكور مفس

  : يف حنو قول الشاعراالشرطيتني أيض) لو(و ) إذا(مرفوع بعد 
      هرضدنْس من اللؤم عإذا املرُء مل ي 

  

 )٢٨(فكلّ رداٍء يرتديـه مجيـلُ      
  

ْمسكْتْم  َألاذًقُلْ لَْو أَْنتْم تْملكُونَ خزائن رْحمة ربي إِ : وله تعاىلويف مثل ق
وقد ترى أنّ املعىن يستغين عن تقدير هذا الفعل . ]١٠٠: سراءإلا[ ْنفَاقِِإلخْشيةَ ا

 والنحاة يف .ويرهقه، بل إنّ تقدير هذا الفعل يثقل كاهل املعىن  ، ااستغناًء مطلقً
وهو أنّ أدوات الشرط ال ،  هنا يستندون إىل حكم صناعي حمضير الفعلتقد

، ا األصل على قياس نظري حمض أيضوهذا احلكم مبين يف، تدخل إالّ على األفعال 
                                                           

البيت من قصيدة شهرية تنسب إىل السموءل بن عادياء وإىل عبد امللك بن عبد الرحيم  )٢٨(
  .١٨٤:١احلماسة . رثياحلا



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٨٠

ذلك أنهم قاسوا أدوات الشرط اجلازمة على أحرف اجلزم اليت ال شرط فيها يف 
كم على أدوات الشرط غري هذا احلمثّ عمموا ، امتناع الفصل بينها وبني جمزومها 

شرط سواٌء أكان فعل ال، وأوجبوه يف أحوال اجلملة الشرطية كلّها، اجلازمة
امضارعا أم ماضي.  

ولو رحنا نتهدى بنظرية النظم يف هذه األمثلة اليت يقدر مجهور النحاة فيها 
ألدانا النظر ، )لو( و)إذا(و) إنْ(الفعل قبل االسم املرفوع الواقع بعد أدوات الشرط 

إىل أنّ هذا االسم املرفوع تقدم من موقع الفاعلية للفعل املذكور إىل موقع االبتداء 
 ففي قوله، لغرض داليلّ بالغي: َكُونْملْم تقُلْ لَْو أَْنت م الضمري نوعايفيد تقد 

: ويف قوله، ألنّ الناس هم املختصون باإلمساك خشية اإلنفاق ، من التخصيص 
كارجاْست نيْشرِكالْم نم دإِنْ أَحو  التنبيه على أنّ تلك ) أحد(أفاد تقدمي

   .اإلجارة شاملةٌ لكلّ أحد من املشركني
 قبل املصدر النائب عن فعل حذف الفعل،  ومن هذا الضرب من احلذف

 : ويف مثل قوله تعاىل،]٨٣: البقرة[ اوبِالْوالدْينِ إِْحسان :يف مثل قوله تعاىل، األمر
ِقَابالر ْربوا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذَا لَق ]فاملصدر ، ]٤: حممد)انمفعول ) اإِْحس

وكذلك قوهلم . احسانأحسنوا إ: والتقدير عندهم، مطلق لفعل حمذوف عند النحاة 
وا اضرب: إنه مفعول مطلق لفعل حمذوف تقديره) ضرب الرقاب ( يف املصدر 
 وال يصعب على املتأمل أن يكتشف أنّ املعىن قد متّ من غري تقدير .ضرب الرقاب
موضع الفعل غرض بالغي ومؤدى داليلّ  ولإلتيان باملصدر هنا يف .فعل حمذوف

ا الفعل فيدلّ على ، املصدر يدلّ على احلدث مع الثبوتذلك أنّ ، خاصوأم
دث بالثبوت واالستمرار تصاف احل واملراد يف اآليتني ا.احلدث من غري ثبوت

وبضربٍ غري منقطع لرقاب ،  أمر بإحسان دائم إىل الوالدينفاألمر، والدميومة
 ا ولو جيء بالفعل يف موضع املصدر هنا لنقص املعىن نقصان.املقاتلني من الكافرين



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٨١

نألنّ ذلك خيالف الغرض ، صدرفليس من اخلري إذن تقدير فعل عامل يف امل، ابي
  .الًذي جيء من أجله باملصدر يف موضع الفعل أصال

لتنبيه على أمر فإنه خيتص با، ومن احلذف الذي ال يؤيده املعىن حذف ضمري الشأن 
وكما يف قوله ، ]١:خالصإلا[هو اللَّه أَحد قُلْ :كما يف قوله تعاىل، ذي شأن يذكر بعده

، ]٧٤:طه[ فَإِنَّ لَه جهنم ال يموت فيها وال يْحيىاإِنه مْن يأْت ربه مْجرِم: تعاىل
وما بعده مجلة عظيمة املعىن تضمنت اإلخبار عن وحدانية ، ضمري الشأن ) هو(فالضمري 
وما بعده ، ضمري الشأناهلاء   وهويف اآلية األخرى) إنّ(ـ والضمري املتصل ب، اهللا تعاىل 

 مل  هو اإلخبار عن مصري ارمني الذيناتضمنت معىن خطريمجلة التركيب الشرطي اليت 
وقد عين البالغيون والنحاة بإيضاح أثر ضمري الشأن يف . يتوبوا من إجرامهم قبل موم

 الًومجلة األمر أنه ليس إعالمك الشيء بغتةً غُف« :قال عبد القاهر اجلرجاينّ، بالغة الكالم
رير اإلعالم يف ألنّ ذلك جيري جمرى تك، يه والتقدمة له مثلَ إعالمك له بعد التنبيه عل

إنّ الشيء إذا أُضمر مثّ فُسر كان ذلك أفخم له من أن : ومن ههنا قالوا. التأكيد واإلحكام

مل ن لك ذا أنّ اجلملة بعد الضمريفبا«: وقال الرضي. )٢٩(»يذكَر من غري تقْدمة إضمار
 . ملا بينتهالكن سميت تفسري، ي كسائر أخبار املبتدآتبل ه، يْؤت ا رد التفسري

فعلى هذا ال بد أن يكون ، والقصد ذا اإلام مثّ التفسري تعظيم األمر وتفخيم الشأن

رة عظيميطري: - الً مث-فال يقال ،  يعتىن به امضمون اجلملة املفس ٣٠(»هو الذباب(.  
  : يف باب الداللة الزمنية لألفعال– ٤

، تقابل ثالثة أزمنة، ضارع واألمر املاضي وامل:  قسم النحاة الفعل ثالثة أقسام
 ولكن األخذ مبنهج عبد القاهر يف نظرية النظم . املاضي واحلاضر واملستقبل:هي

                                                           
  .١٣٢ :ز دالئل اإلعجا)٢٩(
  .٢١٢: ٣شرح الرضي على كافية ابن احلاجب  )٣٠(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٨٢

بل تتعداها إىل ، ال تنحصر يف هذه األزمنة الثالثةيدلّ على أنّ الداللة الزمنية للفعل 
  .ةأزمنة سياقية أخرى عديد

 وقد خطا بعض الباحثني احملدثني خطوات موفّقة يف حتديد األزمنة النحوية 
يف (لدكتور مهدي املخزومي وكتابه  وعلى رأس هؤالء يذكر ا.وتصنيف صيغها
وتوجيه: النحو العريب نقد ( ان وكتابهوالدكتور متّام حس)معناها : اللغة العربية

حسان يف هذا اجلانب بالدقة والشمول وقد امتاز عمل الدكتور متّام ، )ومبناها
 بل ،فلم يعتمد على املالحظة العامة للصيغ الزمنية يف االستعمال، ووضوح املنهج 

مثّ راح يستنبط األزمنة ، الًواع مباين اجلملة العربية أوبىن عمله على التمييز بني أن
منة كثرية ال فإذا هي أز، النحوية من كلّ نوع من هذه املباين مبعزل عن اآلخر 

  : ومن أنواعه،  أزمنة متعددة ال زمن واحد- الً مث-وإذا الزمن املاضي ، ثالثةٌ فقط 
  : قال زهري.كان فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي البعيد املنقطع -

  اوكان طوى كشح  ةعلى مستكن  
  

 )٣١(فال هو أبداها ومل يتجمجمِ     
  

  .ان قد فعلَك: ومثاله،  الزمن املاضي القريب املنقطع -
  .كان يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املتجدد -
  .قد فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي املنتهي باحلاضر -
  .ما زال يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املتصل باحلاضر -
- ظلّ يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي املستمر.  
  .فعلَ: ومثاله،  الزمن املاضي البسيط -
  .كاد يفعلُ: ومثاله، اضي املقارب  الزمن امل-
   )٣٢( .طفق يفعلُ: ومثاله،  الزمن املاضي الشروعي -

                                                           
  .١٦: شعر زهري بن أيب سلمى )٣١(
  .٢٤٤-٢٤٣: اللغة العربية معناها ومبناها )٣٢(



رس النحويظْم وأثرها يف الدة النطاهر احلمصي.  د- نظري  
  

٦٨٣

بل تنهض به صيغٌ متعددة وفق ،  ال تقوم به صيغة واحدة ن فالزمن املاضي إذ
 وقد الح للقدماء أشياء من ارتباط الداللة الزمنية للفعل .تعدد الدالالت السياقية
رةً من ذلك التعبري باملاضي عن املستقبل إشا، ت البالغةمبعطيات السياق ومقتضيا

ويْوم يْنفَخ في الصورِ فَفَزِع : كما يف قوله تعاىل، إىل الوثوق من حتقّقه ووقوعه
يف ) فزع(فقد جاء الفعل املاضي ، ]٨٧: النمل[في السماوات ومْن في اَألْرضِمْن 

، أنّ الفزع عند النفخ يف الصور أمر حمقّق ال حمالة سياق االستقبال للداللة على 
 الْجِبالَ ويْوم نسير  :ومثله قوله تعاىل. )٣٣ (واقع على أهل السموات واألرض

: قال، ]٤٧:الكهف[اْرض بارِزةً وحشْرناهْم فَلَْم نغادْر مْنهْم أَحدوترى اَأل
ْماهْرنشحواالستقبال داللةً على حتقّق وقوع  بلفظ امل سياق اضي والسياق

   .)٣٤(احلشر قبل تسيري اجلبال وقبل بروز األرض
ا توليه من ال جرم أنّ نظرية النظم تتجاوز تطبيقاا حنو اجلملة إىل حنو النص مب

وإنّ التهدي ا يف مراجعة األحكام النحوية أمر بالغ ، عناية بدالالت السياق
ية يف إغناء النحو العريب وتنقية بعضه مما علق به من تكلّف ومتحلٍ  وتعديل ما األمهّ

   .جاء من أحكامه على خالف القصد والغرض
ة النظم منهج يف التفكري والنتيجة اليت دف هذه املقالة إىل بلوغها هي أنّ نظري

النحوي ،مه عبد الابدا واضحه غري ، اإلعجازقاهر اجلرجاينّ يف دالئل  فيما قدولكن
مقصور على ما انتهت إليه جهود عبد القاهر وغري مقصور على ما تضمنته هذه 

ااملقالة أيض.ا النحو ويستفيد منها النقد األديب ه طريقة يف البحث يغىنإن .   

يرْيٍء قَدلَى كُلِّ شع كا إِنْر لَناغْفا ونورا نْم لَنا أَْتمنبر ]٨: التحرمي[.   
                                                           

  .٤٧٦: ٤انظر الكشاف  )٣٣(
  .٥٩١: ٣نفسه  )٣٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –مشق جملة جممع اللغة العربية بد
  

  

٦٨٤
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 »الفاصلة القرآنية«
  طبيعتها اإليقاعية وأنواعها ووظيفتها

  
  )∗(زهري غازي زاهد. د

فقد قرئ . لقد قرئ القرآن قراءات خمتلفة ومنوعة منذ نزوله حىت هذا العصر
يف كتب إعراب القرآناحنوي ،وقرئ ،ب جماز القرآن وغريبه يف كتا وقرئ لغوي 
وقرئ قراءة شاملة يف كتب التفسري على ، يله يف كتب معاين القرآن وتأواداللي

 كما قرئ ،كتب قراءات القرآن يف ا صوتيوقرئ، اختالف مذاهبها وأساليبها
ودراسة الفواصل هنا تتصل بظواهر نصه اإليقاعية . يف دراسة أساليبه الفنيةابالغي 

  .والداللية
إبداعية يف العصر  لقراءات منوعة نص خالد والنص اخلالد يكون مفتوحافالقرآن 

تفىن عجائبه  ال«: يف قوله   وهو كما وصفه اإلمام علي،الواحد أو على مر العصور
 )١(.»وال خيلق على كثرة الرد
الترتيل معرفة الوقوف «د قارئه ويترمن يف قراءته و وجيو،القرآن يرتل ترتيالً

يف نظمه من  ملا ،ففي قراءته قدرة على التأمل والتطريب، )٢(»وجتويد احلروف

                                                           
 .باحث يف اللغة واألدب من العراق )∗(
شرح ج البالغة  ،) باب ما جاء يف فضل القرآن-قرآن كتاب ثواب ال(سنن الترمذي  )١(

 .١/٢٨٨البن أيب احلديد 



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٦٨٦

اإليقاع واملوازين اليت تظهر للقارئ املتأمل يف نظم حروفه وتركيب كلماته 
  . اليت هي أواخر آياته وهي موضع الوقف عند قراءته،وفواصله

  ما هي الفاصلة القرآنية؟ وما الفرق بينها وبني السجع يف النثر والقافية يف الشعر؟
روف متشاكلة يف املقاطع ح«: ئالًقاالفاصلة ) ه٣٨٦(بو احلسن الرماينف أعر

فهو يرى أن ، )٣(»سجاع عيإلوالفواصل بالغة وا .توجب حسن إفهام املعاين
والفواصل تتبع ، قصد يف نفسه مث حيمل املعىن عليهالسجع تتبعه املعاين فهو الذي ي

د ذهب هذا املذهب أبو بكر الباقالين وق، املعاين وال تكون مقصودة يف نفسها
هي «: الفاصلة) ه٧٩٤ت(ف بدر الدين الزركشي عرو، )٤()ه٤٠٣(صحابهوأ

  .)٥(»كقافية الشعر وقرينة السجع، كلمة آخر اآلية
متاثل احلروف يف مقاطع «): ه٤٦٦(والسجع يف عرف ابن سنان اخلفاجي 

تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور « بأنه )ه٦٣٧(ثري ألوعرفه ابن ا ،)٦(»الفصول
  . )٧(»على حرف واحد

حاب إعجاز القرآن وبني فالتعريفات متقاربة واملفهوم خمتلف بني أص
، فأصحاب اإلعجاز أرادوا أن خيصصوا للقرآن الكرمي مصطلح الفواصل. البالغيني

ويصر ، توافق السجع جعلها البالغيون سجعاوملا كان قسم من الفواصل القرآنية 
 لكان غري ن القرآن سجعاولو كا«: ين على نفي السجع يف القرآن قائالًالباقال

                                                            
النشر يف القراءات العشر البن ، ١/٢٢٥الربهان للزركشي . القول لإلمام علي هذا  )٢(

 .١/٢٠٩اجلزري 
 .٩٧ص)  القرآنيف ضمن ثالث رسائل يف إعجاز( النكت يف إعجاز القرآن )٣(
 .٥٧ انظر كتابه إعجاز القرآن )٤(
  .١/٨٣ الربهان يف علوم القرآن )٥(
 .١٦٣ ابن سنان - سر الفصاحة )٦(
 .١/٢٧١ثل السائر  امل )٧(
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والذي ..  فيها مل يقع بذلك إعجاز خارج عن أساليب كالمهم ولو كان داخالً
ن مل يكن قد يكون الكالم على مثال السجع وإيقدرونه أنه سجع فهو وهم؛ ألنه 

٨(...ألن السجع من الكالم يتبع املعىن فيه اللفظ الذي يؤدي السجع.. اسجع( 

  .الرماينسبق يف كالم  وذلك ما
يقاع من إل وا،يقاع يف النص القرآينإلفالفواصل وتشاكل مقاطعها جزء من ا

 ففي النثر يكون ؛لنص الشعرييقاع يف اإل وهو خيتلف عن ا،خصائص النثر الفين
يقاع إلأما النص الشعري فيكون ا.  غري مطرد يف املقاطع اللغويةإيقاعا متوازيا متوازنا

يقاع حىت يتألف الوزن الشعري وخيتم البيت بكلمة القافية إل افيه متتابع املقاطع مطرد
لقصيدة واحلرف امللتزم املتكرر يف قافية ا، يقاع املوزون يف البيتإلاليت هي خامتة ل

 كالسجع الذي يتواىل يف اية اجلمل النثرية ،بيات القصيدةيتواىل ويتكرر حىت اية أ
 السجع والفاصلة قد يتكرر فيهما احلرف لكن، وكالفاصلة اليت هي يف اية اآلية

يتكرر فلكل نوع من هذه األنواع مصطلح اختص به وال يعدم التشابه  امللتزم وقد ال
  .)٩( كما ال يعدم اخلالف يف أشياء منها كما سيتضح،بينهما يف تشاكل املقاطع

وسجع  كما عرفت السحر ،والعرب قد عرفت الفصاحة والشعر واخلطب
 من القرآن يقرؤها الرسول عليه الصالة  حني مسعت نصوصا لكنها،الكهان

 فما كان يقرؤه ، غري أا حارت حبكمها عليها،ليها وذهلت اإوالسالم اجنذبت 
 فيه ، وجلاذبيتهالرسول وتسمعه ليس شعرا لكن فيه إيقاع الشعر وما يشبه القوايف

ياها وليس فيها  ليست إ لكنها، من سجع الكهانهبا شوفواصله فيه. تأثري السحر
زل من ـنه منفمن آمن بالدعوة اجلديدة آمن بأ، الغموض الذي يف سجع الكهان

                                                           
  . ٥٨، ٥٧ إعجاز القرآن  )٨(
حينما نذكر القافية يف مقابل الفاصلة هنا نعين ا القافية املوحدة يف الشعر العريب، أما يف ) ٩(

عصرنا هذا فقد فَقَد الشعر وحدة القافية بل فَقَد وحدة الوزن و تتابعه أيضا، وقارب النثر 
  . تأثرا باملصطلح الغريب»قصيدة النثر«ق عليها مصطلح يف القصيدة اإليقاعية اليت يطل
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 كانوا يفزعون إىل ،أهل فصاحة وخطابة إال أنّ مشركي قريش وهم ،عند اهللا
  مر النيب يف أ فتداولوا معه،ىل الوليد بن املغريةشيوخهم يف الفصاحة كما فزعوا إ

: فقالوا، ف يفرقون الناس عنه ويقنعوم لينفضوا من حولهقرب موسم احلج وكي
يأتونه فيكلمونه فيجدونه صحيحا فصيحا عادالً : فقال هلم، هو جمنوننقول 

وقد رووا الشعر وفيهم ، هم العرب: قال، نقول هو شاعر: قالوا. فيكذبونكم
إم لقوا : قال، نقول كاهن: قالوا ،الشعراء وقوله ليس يشبه الشعر فيكذبونكم

ىل الكهنة فيكذبونكم مث انصرف عنهم إذا مسعوا قوله مل جيدوه يشبه الكهان فإ
 وهم خيشون أن يسلم كبري -  أي أسلم -صبأ الوليد : فشكّوا به فقالوا، زلهـمن

بو جهل بن هشام بن املغرية فأخربه بشك قريش فأتاه ابن أخيه أ، منهم فيتبعه الناس
 وال ،م على شكهم به ويلومهم على اام حممد مبا ليس فيه فأتاهم الوليد يلومه،به

فكيف تقول يا أبا : فقالوا، و الشعرأو الكهانة أيصدقهم الناس بتهمته باجلنون 
 قد يكون ببابل من : السحر؟ قال وأي شيء:قالوا.  أقول هو ساحر:املغرية؟ قال

ة بن ربيعة إذ جاء  وحديث آخر لعتب.أخيهحذقه فرق بني الرجل وامرأته والرجل و
فلما انتهى من .. املال أو الرياسة أو اجلمال:  ليختار منهاىل النيب يعرض عليه أموراإ

يلٌ من  تنزِحم بسم اهللا الرمحن الرحيمفامسع : قوله قال له رسول اهللا
بشرياً ونذيراً  علَمونَكتاب فُصلَت آياته قُرآناً عربِياً لقَومٍ ي الرحمنِ الرحيمِ

نصت عتبة مث مضى يف قراءا وأ ]٤-١: فصلت[فَأَعرض أَكْثَرهم فَهم ال يسمعونَ
: صحابه أحسوا بتغريه فلما سألوه ما وراءك؟  قالفلما عاد إىل أ، له وهو باهت

 سحر والال  وما هو بالشعر وال، واهللا ما مسعت مبثله قطورائي أين مسعت قوالً
هو فيه   بني هذا الرجل وبني مااولُّخ، أطيعوين، معشر قريش يا. الكهانة
  .ك بلسانهرحس:  ن قالواإال أفما كان جوام  )١٠(..واعتزلوه

                                                           
) يف ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن( عبد القاهر اجلرجاين -انظر الرسالة الشافعية )١٠(

  . ١/٢٧٠وانظر سرية ابن هشام ، ١٢٥-١٢٢ص 
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ىل تصديق غرابة هذا ا قرأه تأثري يف نفس سامعه دفعه إلقد كان للسانه ومل
  . انه سحر ما جعل قومه يتصورو، وهذاالقول حىت على فصحاء العرب

د من مكة  حني عا،نيسوحكاية أخرى يف حديث أيب ذر الغفاري مع أخيه أ
قال ، ومسع الناس يصفون الرسول بالساحر،  من القرآنوقد لقي النيب ومسع شيئًا

حد وقد  الشعر فلم يلتئم على لسان أ)١١( تاهللا لقد وضعت قوله على أقراء:نيسأ
  .مسعت قول الكهنة فما هو بقوهلم 

حسان إللَّه يأْمر بِالْعدلِ واإِنَّ ال:ذ مسع الرسول يقرأ ي عن الوليد عقبة إورو
 لَّكُملَع ظُكُمعيِ يغالْبكَرِ ونالْماِء وشنِ الْفَحى عهنيى وبي الْقُراِء ذإِيتو

 وإنّ أسفله طالوةنّ عليه لواهللا إنّ له حلالوة وإ«: فقال ]٩٠:النحل[تذَكَّرونَ

  .)١٢(»نّ أعاله ملثمر وما يقول هذا بشر وإملغدق
حساس والتصور ملا يف بنية اجلملة القرآنية من حالوة النغمة يف إلكان هذا ا

صواته ظهر إمكان إحياءات أيالترتيل  وملّا كان، )١٣(جتويده وترتيله يف قراءته
 وقول عبد ]٤: املزمل[ ترتيالًورتلِ الْقُرآنَ وتأثريها يف نفس السامع جاءت اآلية

خرى يف وأقوال أ، )١٤(»جودوا القرآن وزينوه بأحسن األصوات«: اهللا بن مسعود
 الذي يتوازن يف مجله ،يقاعإلتظهر اإلبداع فيما امتازت عبارته ذا ا.. هذا اال

؛ ليتخذ صوت فواصل اآليات هي موضع الوقف فيهو، وخيتم يف فواصل آياته
                                                           

   .  أي طرق الشعر وقوافيه)١١(
 وروي هذا الوصف ٣٨٨ جايندالئل اإلعجاز للجر، ١٢٥ -١٢٤ الرسالة الشافعية )١٢(

 .١/٢٧٠املغرية يف سرية ابن هشام بن للوليد 

 النشر يف »معرفة الوقوف وجتويد احلروف«: رتيل كما روي عن اإلمام علي الت )١٣(
 .١/٢٢٥القراءات العشر 

 .١/٢١٠النشر  )١٤(
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ا كان ملّو، يقاع يف اآليةإلفالفاصلة جزء من ا.  اود جماله يف تلوين قراءتهالقارئ
لوان فكل لون من أ. اهمدحتلوان الفصاحة لدى العرب النص القرآين احتوى كل أ

فالشاعر قد جييد القول ، النثر بداع قد جييده أديب واحد يف الشعر أوإلالفصاحة وا
 الكاهن جييد نوعا وكذا اخلطيب أو.. الشكوى والغزل أ املديح أو يف الوصف أو

 والكاهن يف ،جيازهافاخلطيب يف إجادة مجله وإ،  من القولمن املعاين وأسلوبا
جادات إللكن القرآن الكرمي احتوى كل هذه ا .تسجيعها وما حييط ا من غموض

ويه من ويف أساليب تعبريه وألوان ما حتت، يف معانيه اليت مشلت احلياة وما بعدها
 بإيقاع  شبه،إليقاع املتوازن كالفواصل اليت تشبه قوافيه وكا،بعض صفات الشعر
ة بيات القصيد قوايف الشعر ثابتة يف اية كل أ لكنها ال تطابقالشعر املوزون أحيانا

 يف ختلف حرف الروي امللتزم عد عيباذا اوهي جزء مما مسي بعمود الشعر فإ
 مث شبه الفواصل بالسجع لكنها اختلفت عن ،ست كذلك لكن الفواصل لي.القافية

وكأنه هو ، ف اململ يف كثرة تكرارهسجع الكهان الغامض من جهة واملتكلَّ
أما السجع يف الفواصل فقد جاء من دون تكلف ألنه تابع للمعىن مكمل ، املقصود

 تكرار بالغي أي باملعىن ال أو هو مل يكن سجعا الزما،إليقاع عبارتهله وتزيني 
 أي تكون الفاصلة يف وزن ،منا يكون سجعا يف إيقاعه وموازنته وإ،أصوات بعينها

  .نواع الفواصلكما سيأيت بيانه يف أ، تها الصريفسابق
هذا ما جعل العرب يواجهون الرسول يف بداية دعوته واصفني إياه بالشاعر أو 

 والكاهن متسكوا بوصفه  يف وصفه بالشاعرا مل جيدوا صدقًا فلم،اهن أو الساحرالك
فريوح  ملا يف القرآن الكرمي من جاذبية يف مساعه تسحر سامعه وتبهره ،بالساحر
بداع النصوص فهو قد تضمن أنواع إ، عانيه اجلديدة وأساليبه اجلديدة أيضا ممتأمالً

  .الفنية يف نضجها
 فنفى السحر، لقد نفى القرآن الكرمي السحر والشعر والكهانة عن الرسول
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 ثُم نظَرثُم قُتلَ كَيف قَدر فَقُتلَ كَيف قَدر إِنه فَكَّر وقَدر: بقوله تعاىل
رسبو سبع ثُم ركْبتاسو ربأَد ثُم َّذَا إِالفَقَالَ إِنْ هثَرؤي رحس َّذَا إِالإِنْ ه 

وال  وما هو بِقَولِ شاعرٍ قَليالً ما تؤمنونَ:قوله ونفى صفة الشعر بقَولُ الْبشرِ
  :  وقوله]٤٢ -٤١: احلاقة[ بِقَولِ كَاهنٍ قَليالً ما تذَكَّرونَ

َوناوالْغ مهبِعتاُء يرعالشوَونهِيمي ادي كُلِّ وف مهأَن رت أَلَم  َقُولُوني مهأَنو 
 ونفى ]٢٢٧ -٢٢٤:الشعراء[... الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِالَّ يفْعلُونَما ال

فَذَكِّر فَما أَنت بِنِعمت ربك بِكَاهنٍ وال  :عنه الكهانة يف اآلية السابقة ويف قوله
وننجم]٢٩:الطور[.  
 الكرمي عن السجع يف عجاز ميزوا مصطلح الفاصلة يف القرآنإلصحاب اإن أ

زيه القرآن الكرمي عن ـ رغبة يف تناثلت حروفه سجعاوا ما مت ومل يسم،النثر
واحلق أن ال فرق بني مشاركة ، الوصف الالحق بغريه من كالم الكهنة وغريهم

 وال فرق بني الفواصل اليت متاثلت ،ن لغريه من الكالم يف كونه مسجوعابعض القرآ
  .  وبني السجع إذا مل يكن كله مسجوعا،قاطعحروفها يف امل

صيح من فالقرآن الكرمي نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادام وكان الف
 ملا يف ذلك من التكلف واالستكراه والتصنع وال كالمهم ال يكون كله مسجوعا

  .)١٥(كما ذهب ابن سنان، سيما فيما يطول من الكالم

نه مسجع فهو والذي يقدرونه أ« :هوعلى عكس ذلك يقف الباقالين يف قول

 وقد روى قول » على مثال السجع وإن مل يكن سجعاوهم ألنه قد يكون الكالم

أسجعا كسجع «: ة اجلنني بكالم مسجوعيف شأن ديالرسول ملن خاطبه 

وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من «:  مث قال»الكهان؟
                                                           

  .»ول الفصحروف متماثلة يف مقاطع«:  وقد ذكرت ابن سنان يعرف اإلسجاع١٦٦سر الفصاحة  )١٥(
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ألن الكهانة تنايف النبوات وليس ، جة من نفي الشعرجدر بأن يكون حالقرآن أ

  . »الفواصل بالغة والسجع عيب: "ماينلذلك جاء قول الر، )١٦(»كذلك الشعر
 حىت تأيت السورة كلها مسجوعة  لكننا نرى السجع جاء يف القرآن الكرمي

وكذا جاء يف كالم الرسول صلوات اهللا ، »سورة القمر« و»كسورة الرمحن«
  .وكذا يف كالم الصحابة وخطبهم، هوسالمه علي

 يف أنّ قسما منها كان ،رب إىل قول البالغينيأما قويل يف الفواصل فهو أق
وال أرى فائدة مما ،  باعتبار أن السجع متاثل احلروف يف مقاطع الفواصلسجعا
يؤكدان أنّ قسما ومها ، ن السجع عيبإليه الرماين والباقالين وإضراما يف أذهب 
.  للقرآن الكرميـزيها ولكنهما ينكران هذا املصطلح فيها تن،فواصل سجعمن ال

قُلْ لَئنِ أليس القرآن الكرمي نزل بلغة العرب وحتدى فصحاءهم أن يأتوا مبثله؟ 
نَ نس والْجِن علَى أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ بِمثْله ولَو كَااجتمعت اِأل

  .]٢٣: البقرة[ فَأْتوا بِسورة من مثْله  وقوله ]٨٨ :سراءإلا[بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً
 أنه نزل مع ،تيان مبثله يف تراكيبه ونظمه ومعانيه وغاياتهإلكان هذا التحدي با

 غري أنه جاء على غري ما ألفوا من نظم ،بلغتهم ومبا ألفوه من الفصاحة والبالغة
فلماذا . كيب؛ ألنه احتوى على كل فنون الفصاحة والنظم والتركيب للتعبريوتر

مصطلحي ننكر السجع يف قسم من فواصله؟ فالبالغيون ال جيعلون اخلالف بني 
يطلبه املعىن  فالسجع البليغ ما.  بل سجع بليغ وآخر متكلف،سجاعفواصل وإ

                                                           

 السجع لو كره النيب «: والبن األثري كالم لطيف يف هذا اال قال. ٥٨انظر إعجاز القرآن  )١٦(

، فَذَم ذا من السجع ما »أسجعا كسجع الكهان«: لكنه قال.. [أسجعا؟ مث سكت: مطلقًا لقال
ال السجع نعلم أنه إمنا ذم من السجع ماكان مثل سجع الكهان ...] كان مثل سجع الكهان ال

 .٢٦١ وانظر كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري ١/٢٧٣ املثل السائر »على اإلطالق
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  .)١٧(ويستدعيه ومنه فواصل القرآن كما سيأيت احلديث

  :ع الفواصلأنوا
  :تقسم الفواصل على نوعني 

وهذا ما ميكن ، ملقاطعوهو ما اتفقت كلماته يف متاثل حروف ا، املوازي: أوهلا
فالفواصل يف القرآن الكرمي هي من النوع العايل يف البيان والفصاحة ، تسميته سجعا

  .سواء أكانت املوازية أم املتوازنة واملتقاربة
 وظلٍّ وطَلْحٍ منضود في سدرٍ مخضود :ول قوله تعاىلألفمن النوع ا

وددمم ]وقوله ]٣٠-٢٨ :الواقعة : يمٍإِنَّ اَألعي نلَف اررب يلَف ارإِنَّ الْفُجو 
 فَالْعاصفَات عصفاً والْمرسالت عرفاً :وقوله ]١٤ -١٣ :نفطاراال[جحيمٍ

 قَدحاً فَالْمورِياتوالْعاديات ضبحاً :ه تعاىل وقول .]٢ -١:املرسالت[
  .]٥ -١ :العاديات[  فَوسطْن بِه جمعاًفَأَثَرنَ بِه نقْعاً فَالْمغريات صبحاً

وذلك أقرب إىل ما ) السجع(قد تساوت هنا بنيات اآليات وقرائن الفواصل 
 ، ما أوهم خياهلم أنه شعر عند مساعها، وهذألفه العريب من مساواة أشطر الشعر

هيهات هيهات  :خصوصا أم مسعوا بعضه موزونا كأوزان الشعر كقوله تعاىل
  .)١٨(]٣٦:املؤمنون[لما توعدونَ

  :وقد تطول إحدى قرائن الفاصلة كقوله تعاىل
ىومِ إِذَا هجالنوىا غَومو كُمباحلَّ صا ضم ]وقوله  ]٢ -١:لنجما: 
لُّوهفَغ ذُوهخلُّوهص يمحالْج ثُم  ًاعارونَ ذعبا سهعذَر لِْسلَةي سف ثُم

لُكُوهفَاس ]وقد تطول اآلية أو قد تأيت قرائن الفواصل منوعة  .]٣٢ -٣٠ :احلاقة
                                                           

، ...٢٦٠كتاب الصناعتني أليب هالل العسكري ، ١٠اين صانظر أسرار البالغة للجرج )١٧(
 ...٢٥٨ بنت الشاطئ ص- عجاز البياين للقرآنإلا، ١٦٤، ١٦٣سر الفصاحة 

 الباقالين أن هذا غري أشطر من وزن الشعر وكان تعليلجاءت مجلة من اآليات على  )١٨(
 .  وما بعدها٥١انظر إعجاز القرآن ص.عر ما قصد له وزاد على البيتنيمقصود، والش
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 خالدين فيها أَبداً هم سعرياًإِنَّ اللَّه لَعن الْكَافرِين وأَعد لَ :الطول كقوله تعاىل
ا علَيك ما أَنزلْن طه :وقوله .]٦٥ -٦٤:األحزاب[ ال يجِدونَ ولياً وال نصرياً

تنزِيالً ممن خلَق اَألرض والسماوات   تذْكرةً لمن يخشىالَّإِ الْقُرآنَ لتشقَى
رضِ وما  في السماوات وما في اَأل لَه مامن علَى الْعرشِ استوىالرح الْعلَى

اللَّه ال إِلَه   وإِنْ تجهر بِالْقَولِ فَإِنه يعلَم السر وأَخفَىبينهما وما تحت الثَّرى
  .]٨-١ :طـه[ هو لَه اَألسماُء الْحسنىإِالَّ

صلها م إيقاع فوااء من آيات أو بعض آيات موزونة قد انتظ إن ما ج
ختتم كل فقرة ،  مل تستمر يف فقرات موحدة نغمية متتالية،وتقابلت حركة وسكونا

  .بأصوات متكررة منسجمة متوحدة اإليقاع والنغم كما هو يف قافية الشعر
ات متساوية  ولكن تنظمها وحد، فقرات توازنت أو اتزنت مقاطعهاوقد جتيء

 وال حرف واحد ختتم به كما خيتم به كل بيت يف الشعر فهو ،الكم كأبيات الشعر
فإذا ختمت بكلمات ذات أصوات متماثلة فهو السجع وإذا . اإليقاع يف النثر

     . كانت متقاربة أو متوازنة فهي الفاصلة
  :املتوازنة املتقاربة: النوع الثاين

كقوله ، )١٩(و توازنت مقاطعه ومل تتماثلوهو ما تقابلت مقاطعه وحروفه أ
  .]١٦-١٥: الغاشية[ وزرابِي مبثُوثَةٌونمارِق مصفُوفَةٌ: تعاىل

 وهديناهما الصراطَ الْمستقيم وآتيناهما الْكتاب الْمستبِني :وقوله
الرحمنِ  الَْعالَمَنيه رب الْحمد للَّ :وقوله تعاىل ]١١٨  -١١٧: الصافات[

بلْ  ق والْقُرآن الْمجِيد :وكقوله ،]٤- ٢:الفاحتة[ َيومِ الدينِ مالك الرحيمِ
جِيبٌء عيذَا شونَ هرفَقَالَ الْكَاف مهنم رذنم ماَءهوا أَنْ ججِبع]٢-١ :ق[.  

                                                           
 . ١٠٥، ١/١٠٤الربهان للزركشي ، ١٦٥ابن سنان ، سر الفصاحة )١٩(
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النوع املتوازن املتقارب كفواصل هذا وقد تأيت فواصل سورة كاملة من 

، احلريق، منري، القبور، قدير، يج، السعري، مريد، شديد، عظيم (»سورة احلج«
  ...).،يغيظ، يريد، العشري،البعيد، للعبيد

  .فهي فواصل وليست سجعا. إن هذه الفواصل ال تأيت قوايف للشعر
 وقد ال تكون سجعا إذا ،كورفالفاصلة القرآنية قد تكون سجعا كالنوع األول املذ

وهذان القسمان من . مل تكن حروفها متماثلة وإمنا هي متقاربة متوازنة كالنوع الثاين
سنة احلوهي الفصيحة و، الفواصل قد يأتيان يف النثر من دون تكلف فهي تابعة للمعاين

  .بيانوقد يكونان متكلفني تتبعهما املعاين فهذه هي الضعيفة وليست حسنة ال، البيان

  :وظيفة الفواصل

  :نستطيع أن حندد ثالث وظائف للفواصل القرآنية هي
فالفواصل املتمكنة هي اليت يتقدم لفظها . مناسبة املعىن يف اآلية فبها يتم معناها -١ 

ختتم ا اآلية حبيث لو مل تقرأ الفاصلة أو   مث تأيت الفاصلة،أو يتخلل لفظها ومعناها يف اآلية

، »التمكني« وهو ما يسميه أهل البديع ،القارئ مهملعىن أو اضطرب فَلو سقطت الختل ا
 : وثيقًا كقوله تعاىل يتصل معناها بداللة اآلية اتصاالًويف الغالب ختتم اآلية بعبارة أو صفة

َلُونقعال ي مهأَكْثَر اترجاِء الْحرو نم كونادني ينإِنَّ الَّذ ]٤:احلجرات[.   
 وبيان حلال من ، تناسب ما سبقها من اآليةأَكْثَرهم ال يعقلُونَعبارة إن 

 . بأم لو عقلوا ملا قاموا ذا الفعل،ينادون الرسول
 أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَال تعقلُونَ :وقوله

 تناسب داللة ما قبلها من اآلية اليت أوهلا أَفَال تعقلُونَ كانت عبارة ]٤٤:البقرة[
استفهام تعجيب من فعل غريب أن يأمروا الناس بشيء ال يفعلونه هم بنسيان أنفسهم 

  .يضارونه فالفاصلة استفهام لوم وعجب أن الكتاب وال يتدبومع أم يقرؤ
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رضِ الْجرزِ فَنخرِج بِه زرعاً تأْكُلُ ق الْماَء إِلَى اَألنا نسوأَولَم يروا أَ :وقوله
أَفَال فاصلة اآلية عبارة  ]٢٧:السجدة[ منه أَنعامهم وأَنفُسهم أَفَال يبصرونَ

فسوق املاء إىل األرض املاحلة .  فهي تناسب ما سبق من اآلية وتتصل ايبصرونَ
  .ر لذا جاء بصيغة االستفهام التعجيبيناسبه اإلبصا

إِني وجدت امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيٍء ولَها عرش  :وقوله تعاىل
يمظع  مالَهمطَانُ أَعيالش ملَه نيزو اللَّه وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجو
ونَفَصدتهال ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدَّا أَال رِجخي يالَّذ لَّهوا لدجسي  يَء فبلْخ

ال  جند الفاصلة  .]٢٥ -٢٣ :النمل[ رضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَالسماوات واَأل
ون للشمس من دون اهللا فصدهم فهم يسجد.  متصلة بداللة اآلية اتصاالًيهتدونَ

أما فاصلة اآلية األوىل فهي صفة العرش وال ميكن استبداهلا بأخرى . الشيطان عن اهلداية
  . فهي تتبادر إىل الذهن قبل النطق اتعلنونَأما فاصلة اآلية الثالثة . حذفهاوال 

 هي وأكثر منها، )٢٠(من هذا النوع من الفواصل الكثري يف القرآن الكرمي
الفواصل اليت تسبق بكلمة أو إشارة توحي ا أو يتبادر الذهن إليها كالفاصلة 

نِصفَه   قَليالًقُمِ اللَّيلَ إِالَّ :وكقوله تعاىل). ختفون(بعد عبارة ) تعلنون(السابقة 
  ].٤ - ٢:لاملزم [أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيالً أَوِ انقُص منه قَليالً

    حتى إِذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصراً وأَقَلُّ عدداً :وقوله
 عالم الْغيبِ فَال يظْهِر قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمداً

   ].٢٦ -٢٤ :ناجل[ علَى غَيبِه أَحداً
 ،]٣١: األنعام[وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَال ساَء ما يزِرونَ:وقوله

  .]٧٠: التوبة[ فَما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ: وقوله

                                                           
 .  وما بعدها١/١٠٨انظر الربهان للزركشي  )٢٠(
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ا يتبادر إىل الذهن وهكذ. وهذا كثري يف القرآن ويسميه البالغيون التصدير
من هذا  ،و يوحي الفظ الفاصلة من إشارة أو عبارة أو لفظ يناسبها ويلتئم معها أ

  .النوع فواصل سورة اجلن واملرسالت وكل السور املكية
. قد تأيت الفاصلة مبعىن يضاف إىل معىن اآلية ويؤكده بعد متام معناها -٢ 

  يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْماً لقَومٍ يوقنونَفَحكْم الْجاهليةأَ: كقوله تعاىل
  .]٥٠:املائدة[

فاالستفهام األول أنكر ما يبغونه من حكم اجلاهلية مث زاد عليها باالستفهام 
 فحكم اهللا لقَومٍ يوقنونَمث جاءت الفاصلة  ومن أَحسن من اللَّه حكْماًاآلخر 
  .ن يوقن ويؤمن بهخيتاره م

ألن املتكلم قد جتاوز املعىن الذي هو «؛ )اإليغال(البالغيون هذا النوع ويسمي 

  .)٢١(»آخذ فيه وبلغ إىل زيادة على احلد
وقد يكون املعىن اإلضايف يراد به زيادة التحدي وبيان منتهاه كما يف قوله 

 أَنْ يأْتوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآن ال يأْتونَ نس والْجِن علَىمعت اِألقُلْ لَئنِ اجت  :تعاىل
  ].٨٨ :سراءإلا[ بِمثْله ولَو كَانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِرياً

ال يأْتونَ فالفاصلة جاءت يف جزء اآلية بعد أن مت معناها ووضح بقوله 
هثْلبِم مث ختم ما يزيد املعىن معناى إضافي.  

ا فاصلة زيادة توكيد وفصل بني حالني كقوله تعاىل خماطبوقد يكون يف ال
 إِنَّ ربك يقْضي بينهم بِحكْمه وهو الْعزِيز الْعليم :رسوله الكرمي يف بين إسرائيل

سمع الصم إِنك ال تسمع الْموتى وال ت نك علَى الْحق الْمبِنيِفَتوكَّلْ علَى اللَّه إِ
بِرِيندا ملَّواَء إِذَا وعالد  نيِ عمي الْعادبِه تا أَنمإِالَّو عمسإِنْ ت هِماللَتض نم 

   .]٨١ -٧٨ :النمل[ يؤمن بِآياتنا فَهم مسلمونَ
                                                           

 .١/١٢٦السابق  )٢١(
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 بينهم وختتم ؤكد القوة يف احلكم والقضاءت الْعزِيز الْعليمفالفاصلة األوىل 
أمره بالتوكّل ألنه ا، والفاصلة الثانية يبالعلم بصيغة املبالغة، لتزيد الصورة وضوح

لوضوحه فهو حق ال خيفى عليهم إن كانوا  الْمبِنيِعلى احلق وختمت بـ 
 إذا ويف الثالثة اآلية اليت أوضحت اخلطاب بأنه ال يسمع الصم. يصدعون للحق

واألخرية تواسيه، .  فاصلة حلال ضاللتهممدبِرِيناءت أداروا ظهورهم للحق وج
 فال يسمع احلق إالّ من آمن ،فالذين أصام العمى يف بصائرهم ال ميكن هدايتهم

  .مسلمونَن فهؤالء ي واحلق ب، اهللا ودالئلهبآيات
ا ويزيده وضوحاكل فاصلة مستقرة يف موضعها ختتم اآلية مبا يؤكد مضمو. 

هله إِني آنست ناراً سآتيكُم منها بِخبرٍ أَو َألإِذْ قَالَ موسى  :له تعاىلوقو
 أوضحت تصطَلُونَجند الفاصلة  ]٧:النمل[آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تصطَلُونَ

اصلة ما يراد بالقبس من النار وهم يعيشون حلظات احلاجة إليها للتدفئة، لكن الف
:  ومل يقلآنست موسى الفعل عملالغرض منها، فاستأضافت هذا املعىن مؤدية 

 مث أراد ، والفعل آنس يعبر عن هذا املعىن،أبصرت، فحني رأى ما يشبه النار فرح
أن يتعرف خبرمنها لتقيهم الربد، بقبسٍ) امرأته(ا ليأيت ألهله  ما تصوره نار 

  .راد من القبس مؤكدة إياهفالفاصلة ختمت املعىن ملا ي
  :ظيفتها اإليقاعيةو - ٣

لقارئ  وهي موضع الوقف الذي يستريح به ا،فهي مبثابة القفل اإليقاعي لآلية
 باعتبار ،ثلت قوايف الشعر غري أا اختلفت عن القوايف وهي اليت ما،املرتل للقرآن

 جانب اإليقاع أن نظام القافية يف الشعر العريب القدمي جزء من عمود القصيدة إىل
فالقافية يف الشعر حرف أو حروف وحركات خيتم ا كل بيت من . املوزون

 المية ا مسيت القصيدة باسم احلرف امللتزم يف اياا فقصيدةٌوقدمي. أبيات القصيدة
أما فواصل القرآن الكرمي فهي خواتيم اإليقاع يف ..  ميمية وأخرى داليةوقصيدةٌ
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ف الواحد يف الفواصل وقد ال يتكرر كما مر ذكره وإمنا اآليات وقد يتكرر احلر
وهذا ال ..) محيد، عزيز، منيب(تكون الفواصل متوازنة يف إيقاعها من النوع الثاين 
 ومع ذلك يظل فرق اإليقاع ،يكون يف قصيدة الشعر إال فيما مسي بالشعر املرسل

٢٢(ا بينهماوالوزن املعتمد على الكم قائم(. 
  هي جزء من اآلية بنيةً ومعنى،رة السور املكية خاصة ثابتة مستقجند معظم فواصل

.  وغريمها»الناسسورة « و»سورة اإلخالص« كفواصل آيات ،يقاع نظم اآلية اخيتم إ
 وهي تشبه قوايف ، كهان أخرى وسجع،ولذلك تومهتها قريش قبل إسالمها شعرا مرة

  وإيقاع بيت،طع اللغوية يف اآلية متوازناملقاشعرهم لكنها ال تطابقها؛ ألن اإليقاع يف 
فهناك فرق يف الوزن .  مطابق لوزن األبيات األخرى من القصيدةالشعر موزون ووزنه

فمن السور ما مجيع فواصل آياا بإيقاع ، ويف نوع قافية الشعر عن الفواصل يف القرآن
،  سورة الشمس،سورة األعلى، سورة القمر: ( وموحدة احلرف يف الفواصل مثل،متوازن

 ٦٢ وعدة آياا»مكسورة النج«نها ما أكثر فواصل حروفها موحدة وم) سورة الليل
وحلفظ اإليقاع يف مقاطع اآلية مع قريناا .  متوازنة٦ فواصلها موحدة احلرف و٥٦منها

  :كان أسلوب النص القرآين يالئم ذلك بطرق خمتلفة
لفاصلة املناسبة وأخرى باحلذف فمرة بالتقدمي والتأخري لبعض األجزاء لتختم با

  .خر وأحيانا بتغيري بنية الكلمةى بإيراد اجلملة املعطوفة بنظام آوأخر
 بتقدمي الضمري ]٥:الفاحتة[ إِياك نعبد وإِياك نستعني :فمن التقدمي قوله تعاىل

اكإِي ليوافق تقدمي اكإِي مث جميء الفاصلة ، األوىلتسننيع امواصلة قرينا 
وهي أبلغ وأكثر توكيدا من نستعينك .. الدين العاملني الرحيمالسابقة 

فهي أكثر توكيدا  ]٤٠: سـبأ[ أَهؤالِء إِياكُم كَانوا يعبدونَ :وكذا قوله تعاىل

                                                           
 .١٩٣، ١/١٩٢ام حسان مت، بيان يف روائع القرآنانظر ال )٢٢(
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ونَ ولَقَد جاَء آلَ فرع :وقوله ).عبدوكم(أو ) يعبدونكم(وأعظم حكما من 
ذُرالن ]وقوله. بتأخري فاعل الفعل موافقة لقرائنها ]٤١:القمر:  ًكُفُوا لَه كُني لَمو
دأَح ]تأخري اسم كان وهو فاصلة اآلية ملوافقة قرائنها] ٤:خالصاإل. 

وقد  ولَىخرةُ واُألفَللَّه اآل :وقد يقدم ما هو متأخر يف الزمان كقوله تعاىل
فَأُلْقي السحرةُ سجداً قَالُوا آمنا بِرب  : على األفضل كقوله تعاىليقدم الفاضل

ر موسى ليوافق الفواصل قبلها فقدم هارون وأخ ]٧٠:طـه[ هارونَ وموسى
وحينما يأيت االمسان يف درج اآلية ). احلياة الدنيا( )وأبقى(وبعدها ) أتى ()األعلى(

  . يونس٧٥، األعراف ١٢٢) موسى وهارون(يكون
   .]٦٧: طـه[ فَأَوجس في نفِْسه خيفَةً موسى :ومن التقدمي قوله

كحذف ياء املنقوص املتصل . وقد يكون باحلذف أو الزيادة للفاصلة -ب
  .]٩:الرعد[ عالم الْغيبِ والشهادة الْكَبِري الْمتعالِ :يف قوله تعاىل) ال(بـ

  .]٣٢:غافر[ ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التناد : تعاىلوقوله
  .]٤ :الفجر[ واللَّيلِ إِذَا يسرِ وحذف ياء الفعل غري ازوم حنو

  ].١٦ :القمر[ فَكَيف كَانَ عذَابِي ونذُرِ  وحذف ياء اإلضافة حنو 
  .]٣٢:الرعد[ فَكَيف كَانَ عقَابِ وحنو

 وتظُنونَ بِاللَّه الظُّنونا حنو) ال(و بزيادة ألف يف اية ما اتصل بـ  أ
  .]٦٦:األحزاب[ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسوال وحنو ]١٠:األحزاب[

  .]٦٧:حزاباأل[ ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السبِيال  وحنو
 فهذه األلف يف قافية الشعر تسمى ألف اإلطالق أما يف النثر فهي تنوب عن 

  .]٤٦: النساء[  قَليالًفَال يؤمنونَ إِالَّ التنوين يف النكرة عند الوقف حنو 
  .التعريف فجاءت هنا للفاصلة) ال(لكن هذه األلف ال تأيت مع املقترن بـ 
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 : قرينة الفاصلة والكتفاء املعىن أيضا حنو قوله تعاىل املفرد عن اجلمع ملوافقةأو
ٍرهنو اتني جف نيقتإِنَّ الْم ]ار]٥٤ :القمررعاية للفواصل قبلها ، أي أ 

  .وبعدها
 ]١٩: احلاقة[ هاؤم اقْرأوا كتابِيه :وقد تزاد هاء السكت للفاصلة حنو قوله

هابِيسالقٍ حي مأَن ]٢٠:احلاقة[ هيالي منى عا أَغْنم]كانت زيادة  ]٢٨:احلاقة
يف و ،اهلاء لتوازي الفواصل قريناا يف السورة ويتصل اإليقاع وتتوازن مجل اآليات

 . ذلك براعة االنسجام يف نظمها

  .]٤٦:الرمحن[ ولمن خاف مقَام ربه جنتان :أو التثنية عن اإلفراد كقوله
ونظري ، لنقصان وقد جعل الفراء هذا من قبيل ما حتتمله القوايف من الزيادة وا

ااء أذلك قول الفرقوله تعاىل-يض : اقَاهثَ أَشعبان إِذ ]ومها . ]١٢:الشمس

 .)٢٣( وآخر معه ومل يقل أشقياها للفاصلة»قُدار«رجالن 

 وفيه ،رب يف مرحلة نضجهاإن القرآن الكرمي نزل بلغة الع: يف اخلتام أقول
ظواهرها وأساليبها التعبريية مؤداة بأعلى نظم وانسجام بني أصواا وتراكيب 

سواٌء أكانت ،  ومواضع فواصلها على اختالف أنواعها وألوان إبداعها،كلماا
 أو غري ،متساوية القرائن يف سجعها لتكون شبيهة بقوايف الشعر إال أا ليست بشعر

بري عما تضمن النص من املعاين اليت ال تنتهي بقراءة واحدة وال متساوية للتع
وال تنتهي بعصر وال بعصور ما دام قراؤه ودارسوه على ظهر األرض ، بقراءات

فذلك كله مقبول يدل ، فتبقى القراءات فيه ختتلف باختالف العقول والثقافات
تهي عجائبه وال  فال متلّ قراءته وال تن،على خلود نصه وحيوية نظمه ومضامينه

  .يقصر الفكر والعقل من استنباط دالالته وال التأمل الكتشاف أشياء من عوامله
                                                           

 .٢٦٨، ٣/١١٨اء الفرانظر معاين  )٢٣(
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إن صفاء العربية ومتكن الفصاحة يف املبدع يفسح اال له للتصرف باللغة مبا يناسب 
هذا قيل يف ر بن العجاج فكيف بفصاحة الوحي الذي هو أعلى الفصاحات ، مقام القول
 وإمنا ، نقرأ القرآن الكرمي من خالل علم النحو مهما اتسعت آفاقهالّينبغي ألذا ، العربية

  .ينبغي أن نقرأ النحو من خالل النص القرآين فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  :املصادر واملراجع
  .م١٩٥٤ستانبول  إ- وزارة املعارف مطبعة-ريتر .ه  حتقيق- عبد القاهر اجلرجاين-لبالغةأسرار ا -١
  .م١٩٥٤ سنة ٥ ط- دار املعارف مبصر-محد صقر أ حتقيق- أبو بكر الباقالين- ز القرآنإعجا -٢
  . دار املعارف مبصر- بنت الشاطئ- اإلعجاز البياين للقرآن -٣
  .م١٩٨٨ بريوت - دار الكتب العلمية- بدر الدين الزركشي-الربهان يف علوم القرآن -٤
  .م٢٠٠٢ -كتبة اُألسرة م- متام حسان. د-يف روائع القرآن البيان -٥
 حتقيق)  إعجاز القرآنيف ضمن ثالث رسائل يف(  عبد القاهر اجلرجاين-الرسالة الشافعية -٦

  . دار املعارف مبصر- خلف اهللا وحممد زغلول سالمحممد
  مكتبة حممد علي صبيح- شرح عبد املتعال الصعيدي- ابن سنان اخلفاجي-سر الفصاحة -٧

  .م١٩٦٩ القاهرة -
  . مصر- ط بوالق-الترمذيسنن  -٨
 دار إحياء الكتب العربية -براهيم إبو الفضل  ابن أيب احلديد حتقيق أ– ج البالغةشرح  -٩

  . القاهرة- م١٩٦٥
 -براهيمإبو الفضل أ علي البجاوي و حتقيق- أبو هالل العسكري-كتاب الصناعتني -١٠

  .م١٩٥٢،  دار إحياء الكتب العربية١ط
  .م١٩٥٩ مطبعة ضة مصر- احلويف وطبانة حتقيق-بن األثري ا-املثل السائر -١١
 جنايت  حتقيقم١٩٥٥مطبعة دار الكتب املصرية  ١ج-الفراء، بو زكريا أ-معاين القرآن -١٢

  .م١٩٧٢اهليئة املصرية العامة ٣ ج- الدار املصرية للتأليف٢ ج-والنجار
  .ية بريوت دار الكتب العلم- ابن اجلزري-النشر يف القراءات العشر -١٣
) يف ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(بو احلسن الرماين أ -النكت يف إعجاز القرآن -١٤

   .دار املعارف مبصر



  ٧٠٣

  
  
  

  صحيح اللغويالتعيوب 
  يف العصر احلديث

  
  )∗(إمساعيل القيام. د

  

، ألنه من األبواب )١(اكثرت الكتابة والتأليف يف التصحيح اللغوي قدميا وحديثً
 اللغويون العرب، اعتمده خاصةً يف ضوء املنهج املعياري الذي ،اليت ال يستغىن عنها

 لكتب التصحيح اللغوي،  وكان.غة والتقعيد هلاوعنوا بالتأسيس له منذ بدأ مجع الل

 أثر ال ينكر يف احملافظة على قدرٍ من ،ا قدمي»حلن العامة«بعضها باسم  عرف اليت
 خاطئ عمالاب والصحفيون عن است إذ كثريا ما عدلَ األدباء والكت،السالمة اللغوية
 ،لتصحيح اللغوي ونتائجه أو أسلوبٍ لغوي معني بأثرٍ من معطيات ا،للفظة معينة

وكثريا ما نسمع شاعرا أو كاتبا أو أكادمييا يقول إنه جيتنب استعماالً لغويا معينا 
  .، خطأُ هذا االستعمال عن طريق ما ينشر من تصحيح لغوي،ألنه تناهى إىل علمه

                                                           
 .عضو اهليئة التدريسية يف جامعة فيالدلفيا باألردن )∗(
، ٩٤ -٧٠ص: حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة: عبد العزيز مطر:  ينظر)١(

، وحممد ضاري ٧١-٦٦ص: حلن العامة والتطور اللغوي: ورمضان عبد التواب
  . ٢٢-٢٠ص: حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث: محادي



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٠٤

 فهو ،لكن هذا البحث ال يرمي إىل الوقوف عند األثر اإلجيايب للتصحيح اللغوي
توقَّع ليس فيه من شكم هلذا الباب من الكتابة   وإمنا يقف،أمر عند األثر السليب

والتأليف واألسبابِ اليت أفضت إىل هذا األثر ؛ ذلك أنه مثلما قدم التصحيح خدمة 
خر عائقاً آل فقد وقف يف جانبه ا، أدبائها وكُتابِها وعامة مثقّفيها،جليلة للغة العربية

  . وإذاعيني وغريهمم مستعملي اللغة من أدباء وكتاب وصحافينيأما

ى يف بعض األحيان إىل عزوف األدباء والكتا يأيت به هذا التصحيحوأداب عم، 
 ومثال هؤالء األدباء أمني الرحياين الذي قرأ .وميلهم إىل عدم االلتفات إليه أو األخذ به

 ، برسالة إىل مؤلف الكتاب إبراهيم املنذر مث بعث،يف التصحيح اللغوي) املنذر(كتاب 

 فقد قرأته وانتفعت ببعض ما أصلحته .)كتاب املنذر(أشكر لك هديتك «: يقول فيها
 - ! وما أكثرهم هذه األيام- ولكني أخشى أن يقوم لغوي آخر ، اللغويةامن أغالطن

 العابثني حبرف ،املساكني أما حنن الكتاب . وكذلك إىل ما ال اية له،ليصلح أغالطك

وحرف التعد بع ذوقنا فياجلرختلَف عليهي فما لنا إال أن نت٢(»ما هو م(.  
 بل هي قدمية قدم التصحيح ،وليست هذه الشكوى جديدة أو طارئة على األدباء 

 إذ تقترب يف مضموا من مضمون شكوى الفرزدق وغضبه من النقد ،اللغوي نفِسه
  :)٣( حتى هجاه بالبيت املشهور،جهه إىل شعره عبد اهللا بن أيب إسحاقاللغوي الذي و

 فلو كان عبد اهللا مولًى هجوته     
  

 ولكن عبد اهللا مـوىل مواليـا       
  

وال حنتاج إىل التدليل على احلَيرة اليت يعانيها اليوم أدباؤنا وكتابنا وصحفيونا  
 احلرف أم بذاك ؟ أيستعملون هذه عندما ينشئون نصوصهم ؛ أيعدون هذا الفعل ذا

  اللفظة أم تلك؟ أو هذا األسلوب أم ذاك؟
                                                           

  .١٣٢ص: كتاب املنذر)٢(
 .١٧ص/١ج: طبقات فحول الشعراء:  ينظر)٣(
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 مث يضرِب كثري منهم عن هذا النوع من ،تنتام حريةُ كلِّ هذه األسئلة وغريها
إذ باتوا على يقني من أنّ ما هو خطأ عند ،ااألسئلة فال يقفوا عنده ألنه مل يعد جمدي 
اللغوي   مث لو عادوا إىل كتب التصحيح.لئكهؤالء اللغويني هو صواب عند أو

 إن -يفتشون فيها عن الصواب يف قضية لغوية معينة، فلربما رجعوا بعد رحلة البحث 
  . أكثر حيرة واضطرابا منهم قبل أن يرحتلوا-وجدوا القضية 

 أنّ ، بالنظر يف كثري من كتب التصحيح اللغوي يف العصر احلديث،وقد تبين لنا
 وإمهاهلم معطياته يف كثري من ،ابراجع يف قيمة هذا التصحيح لدى األدباء والكتالت

 بعضها يتعلّق بالكتاب أنفِسهم من حيثُ ،األحيان إنما يرجع إىل عدد من األسباب
 وكثري منها يتعلّق بالتصحيح اللغوي نفسه وطريقة ،قلّة البحث والتحقيق لديهم

 لذلك صنفنا ، الذي يعنينا التركيز عليه يف هذا البحث وهذا هو اجلانب،التأليف فيه
هذه األسباب يف ثالث قضايا رجح البحثُ أن تكون هي العواملَ الرئيسيةَ يف ضياع 

ة من التصحيح اللغويم تراث : وهذه القضايا هي.جزء كبري من الفائدة املرجوتضخ 
     .للتخطئة والتخطئة ، وضبابية املعايري املتبعة فيه،التصحيح

  : تضخم تراث التصحيح-أوالً

يزيد عدد كتب التصحيح اللغوي املؤلفة يف العصر احلديث على مخسني 
 وإصدارات ، فضالً عن كثري من األحباث املنشورة يف االت،ما نعلم في،)٤(كتاباً

ادةً  عة الكثر واملفترض يف. واملقاالت املنشورة يف الصحف واالت،اامع اللغوية
 وقفت إال أنها يف التصحيح اللغوي ،أن تكون مصدر ثراء وفائدة ال مؤثرا سلبيا

                                                           
: محاديوحممد ضاري . ٩٤-٧٨املعجم العريب نشأته وتطوره، ص: حسني نصار:  ينظر)٤(

وقد أُلِّف بعد كتابيهما عدد . ٩٤-٣٥حركة التصحيح اللغوي يف العصر احلديث، ص
 نيت بالتصحيح اللغويكبري من املؤلَّفات اليت ع .  
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؛ ذلك أنه لو كان عدد هذه الكتب ئة املستهدفة لالنتفاع بالتصحيحعائقًا أمام الف
قليالً ألصبحت مراجع ميكن أن يرجع إليها من يبحث عن الصواب أديبا كان أو 

 ويأخذ - بعد فهرسة هذه الكتب -جد ضاّلته بيسر  في،صحفيا أو غري ذلك
 إذ قد يرجع إىل ، كما هي احلال مع املعاجم،املعلومة اليت يريد ليوظِّفها حيث أراد

 لكن هذه املرات ،تأليف كتاب أو إعداد مادة صحفيةلاملعاجم اللغوية مرات عدة 
ا مبا حيتاجه من وقت للبحث عن  قياس،كلَّها ال تأخذ من الباحث إال وقتا قليالً

  .)٥(استعمالٍ لغوي يف بعض كتب التصحيح اللغوي
 ،وال نعين بذلك ضرورة أن تكون كتب التصحيح اللغوي قليلة ألجل القلَّة يف ذاا

م دومنا حاجةم واإلكثاروإمنا ألن التصحيح اللغوي قد تضخة إىل هذا التضخعلمي ، 
   . واحلشو مبسائل ليست من التصحيح اللغوي،لنقل والتكرارا: وكان ذلك بطريقتني مها

  :النقل والتكرار

لقد بىن كثري من مؤلّفي كتب التصحيح اللغوي مؤلّفاتهم بالنقل مما قدمه 
 حبيث مل يعد للغوي آخر ما يقوله بعدهم يف بعض ، وما فصلوا القول فيه،سابقوهم
 أحد اللغويني بكتابٍ يضاف إىل جناح ، حني كلَّ، مثّ يفاجئ الكتاب.املسائل

 فيفتشوا يف هذا الكتاب ليجدوا أكثر ما فيه هو من ،التصحيح اللغوي يف املكتبات
  . وبينوا الوجه فيها،األلفاظ واألساليب املُخطّأة اليت أشار إليها سابقوه

 ،صبنفسه مع ما ينبعث بنفسه كاألشخا) بعث( تعدية الفعل ولنأخذ مثالً
 ولكن بعض الكتاب قد يعكس ،وبالباء مع ما ال ينبعث بنفسه كالكتاب واهلدية

  . وبعثت إليه هديةً ، بعثت إليه برسول: فيقول،عند االستعمال
                                                           

: يستثىن من ذلك بعض هذه الكتب اليت أُلّفت مفهرسةً حبسب الترتيب اهلجائي، مثل )٥(
 املعاصرة للعدناين، ومعجم اخلطأ معجم األخطاء الشائعة ومعجم األغالط اللغوية

 .والصواب إلميل يعقوب
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 وفصل القول ،)٦(فقد نبه على هذا اخلطأ من القدماء احلريري يف درة الغواص
 إبراهيم : هم ، من احملدثني مثّ تكرر التنبيه على هذا اخلطأ عند تسعة،فيه

 وزهدي ،)١٠( ومصطفى جواد،)٩( وحممد علي النجار،)٨( وأسعد داغر،)٧(اليازجي
 وقسطنطني ،)١٣( وحممد العدناينّ،)١٢(وعباس أبو السعود ،)١١(جار اهللا
 ومل يأت مجيع هؤالء جبديد يذكر زيادةً على ما .)١٥( ونسيم نصر،)١٤(ثيودوري

  ؟ أت جبديددة هذا التكرار إذا مل ي فما فائ،جاء به احلريري
، وال يشري كثري من )١٦( ذا اللون من التكراروكتب التصحيح اللغوي مملوءة

 بل إنّ بعضهم يذكر اخلطأ ،مؤلّفي هذه الكتب إىل من تقدمهم بالتنبيه على اخلطأ
نه  بعبارة توحي أ- اليت سبقه عدد كبري يف حبثها واإلشارة إليها- من هذه األخطاء

                                                           

بعثت إليه بغالم، وأرسلت : ويقولون«: قال فيه. ٢٨ص: درة الغواص يف أوهام اخلواص: ينظر) ٦(
بعثته وأرسلته، كما قال : إليه هديةً، فيخطئون فيهما، ألنّ العرب تقول فيما يتصرف بنفسه

بعثت به وأرسلت به، كما قال :  ويقولون فيما يحمل]٤٤:املؤمنون[ا رسلَناثُم أَرسلْن: تعاىل
  .»]٣٥: النمل[ وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية: سبحانه إخبارا عن بلقيس

 .٧٠ص: لغة اجلرائد )٧(
  .١١٧ص: تذكرة الكاتب )٨(
 .١٣ص: حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة) ٩(
  .١٣٩: ل وال تقلق) ١٠(
 .٤٧ص: الكتابة الصحيحة )١١(
  . ١٢١ص: أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة )١٢(
  .٣٩ص: عجم األخطاء الشائعةم) ١٣(
  .٢٠ص: خطاء مستورة يف لغة كُتابنا أ)١٤(
  .٣٠ص: خطاء ألفناها أ)١٥(
ة تذكر: ، والصواب تعديته بنفسه)عن(بـ) أخطأ(ملثال تعدية الفعل ينظر على سبيل ا) ١٦(

، ٢٩٤ص: ، ومعجم اخلطأ والصواب١٠٧ص: ، والكتابة الصحيحة٧٣ص: الكاتب
  .  ٣٢ص: ومن األخطاء الشائعة يف النحو والصرف واللغة
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 من غري إشارة إىل ،هو الذي رأى هذا اخلطأ عند الكتاب أو الصحفيني أو غريهم
 ومثال ذلك عبارة قسطنطني ثيودوري عندما بدأ ،سابقيه يف هذا التنبيه وهم كُثْر

أرى الكتاب يستعملون « : فقال،بالباء أو بنفسه) بعث(احلديث عن تعدية الفعل 
 ، بعث برسوله إلينا: جيوز غري ذلك؟ يقولون أفال،متعديا بالباء) بعث(فعل 

   .)١٧(» ... بعث رسولَه :والصواب أن يقال
 فإنّ بعض مؤلّفي كتب التصحيح ،وزيادة على عدم اإلشارة إىل السابقني 

 أي ،اللغوي ال يرجع إىل ما كتبه سابقوه يف القضية اللغوية اليت وقع فيها اخلطأ
ج العلمي من حيث ضرورة اإلشارة إىل جهود السابقني أنهم مل يكتفوا مبخالفة املنه

 فجاءت ،ا بل زادوا على ذلك عدم االطّالع على هذه اجلهود أيض،فحسب
 ومثال ذلك قضية العطف على املضاف وتأخري ،أحكامهم ناقصةً أو خاطئة

طالب اجلامعة  (:والصواب) طالب وطالبات اجلامعة (: كقولنا،املضاف إليه
 وحممد ،)١٨( فقد تناول هذه القضية بالتصحيح كلٌّ من زهدي جار اهللا.)اتهاوطالب

  .)٢١( ونسيم نصر،)٢٠( وأمحد خمتار عمر،)١٩(العدناينّ
 ، نسيم نصر هو آخر من أشار إىل هذه القضية من بني هؤالء املؤلّفنيملّا كان
فإنّ املفترض،سابقيه يف  أن يكون قد اطّلع على آراء ، لتحقيق املطلب العلمي

 غري أنّ ما جاء يف كتابه يشري إىل عدم اطّالعه ؛ فقد فصل العدناينّ ،املسألة

                                                           
  .٢٠ص: أخطاء مستورة يف لغة كتابنا) ١٧(
 .٣٩١ص: الكتابة الصحيحة )١٨(
  .٢١٤ص: معجم األخطاء الشائعة )١٩(
 .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية املعاصرة )٢٠(
  .١٢ص: أخطاء ألفناها )٢١(
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يف هذه املسألة وأجاز حذف املضاف إليه األول إذا دلّ عليه املضاف إليه ) ١٩٨٠(
 مستندا يف ذلك إىل أنّ الفراء قد . أنفقت ربع وخمس راتيب: كأن نقول،الثاين املذكور
 االستعمال إذا كان املضافان متصاحبين يف االستعمال الكالمي الكثري كاليد أجاز هذا
   .)٢٢( ومنت قبلَ وبعد الظهرِ، كُسرت يد ورِجلُ اللص: حنو، وقبل وبعد،والرجل

وإن كان سمع عن الفرزدق « : مثّ قال،وخطّأ أمحد خمتار عمر هذا األسلوب

     .)٢٣(» بني ذراعي وجبهة األسد:قولُه
 ،فخطّأ هذا األسلوب بدون اإلشارة إىل من سبقه) ١٩٩٤(مث جاء نسيم نصر 

 وأضاف إىل التخطئة .وبدون إشارة إىل الوجه اجلائز منه كما ورد عند العدناين

وهذا اخلطأ مل تعرفه العربية قبل الدخيل عليها من اللغات اليت تتلمذنا على « :قولَه

مع أنه قد تبين لدينا وجود . )٢٤(»نسية واإلجنليزيةأساليب تعبريها وخاصة الفر
وال يكاد ، شواهد على هذا األسلوب عند القدماء وقد كانت مدار حبث لديهم 
 مث يأيت من ،كتاب من كتب النحو خيلو من اإلشارة إىل هذه املسألة يف باب اإلضافة

عربية من بعد  املاضي إنّ هذا األسلوب دخيل على النيقول يف التسعني من القر

                                                           
  .٢١٤ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٢٢(
  .١٧٢ص: أخطاء اللغة العربية املعاصرة )٢٣(
 أحاديث إذاعية يف األخطاء الشائعة: وانظر عبد العزيز مطر. ١٣ص: أخطاء ألفناها) ٢٤(

): ١٩٩١( أخطاء اللغة العربية املعاصرة: ، وأمحد خمتار عمر٢٧ص):١٩٨٥(
العشرينات ( كيف اجتمعا على ختطئة الصواب حني مل يطّلعا على حبث، ١٣١ص

 ، جملّد)١(  جملة جممع اللغة العربية األردينّ، عدد-لناصر الدين األسد ) والعشرينيات
حيث بين أنّ مجع ألفاظ العقود بدون ياء النسبة جائز، وأنه خاطئ بياء . ١٩٧٨، )١(

 .لكتاب إىل اخلطأ لنقص االطّالعالنسبة، مثّ مها بعد ذلك يدعوان ا
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 متناسيا كلَّ ما ورد يف هذا ،ليزيةاليب التعبري يف الفرنسية واإلنكتلمذتنا على أس
    . وما بينه احملدثون ممن  اشتغلوا يف جمال التصحيح اللغوي قبله،األسلوب عند القدماء

  :احلشو مبسائل ليست من التصحيح اللغوي

اسم كتب التصحيح اللغوي أخطاء مستورة يف لغة  (عندما حيمل أحد
 يتوقع أن جيد فيه أخطاء لغوية غري ظاهرة ،، فإن القارئ، بال شك)٢٥()كتابنا
 وهذا التوقُّع بأثر من ظالل ، ومل يكشف اللغويون اآلخرون النقاب عنها،للكتاب
الذي ورد يف العنوان ملعنى أراده املؤلِّف وإال كان هذا النعت ) مستورة(النعت 

  . اللهم إال الفائدة النحوية اليت جتيز االبتداء بالنكرة إذا وصفت،ائدة منهحشوا ال ف
والذي يظهر من النظر يف هذا الكتاب أن الفائدة النحوية وحدها هي اليت 

 فلم يتحقّق ،مبضمون ما يف الكتاب) مستورة( أما من حيث املعىن وعالقة ،حتققت
يها املؤلِّف يف هذا الكتاب هي مما تداولته منه شيء ؛ ذلك أنّ األخطاء اليت أشار إل

 فقد بدأ كتابه بتخطئة استعمال ،كتب التصحيح اللغوي، وأفاضت يف احلديث عنه
، وقد استوىف )٢٦()ما زرته قط (:والصواب) اما زرته أبد (:مع املاضي حنو) أبدا(

وثلّث بلفظ ) أبه له أو به( وثىن بـ.)٢٧(احلديثَ عنها حممد العدناينّ يف معجمه
وال ختتلف حال بقية . )٢٨( وكان العدناينّ قد أشبعهما حبثًا من قبل،وداللته) املأمت(

 فما هي األخطاء ،املادة اموعة يف هذا الكتاب عن حال هذه املواد الثالث
  اليت أراد الباحث أن يكشف عنها عندما وضع لكتابه هذا العنوان ؟ ) املستورة(

                                                           
 .قسطنطني ثيودوري )٢٥(
  .٦ص: أخطاء مستورة: ينظر )٢٦(
 .٢٠٧ و٢٠ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر) ٢٧(
 .١٧٥، ٨١، ٢١ص : املصدر نفسه: ينظر )٢٨(



  إمساعيل القيام.  د-عيوب التصحيح اللغوي يف العصر احلديث 
  

٧١١

ن يصل إليه من التركيز على حشو هذا النعت يف والذي يريد البحثُ أ
 هو أنّ هذا الكتاب قد امتأل مبا ليس له عالقة بالتصحيح اللغوي من قريب ،العنوان

 وأُمهلت العناية ،يف العنوان بال حاجة إليها) مستورة(أو بعيد مثلما زيدت كلمة 
  .بالتحقيق اللغوي الذي هو األصل لتأليف مثل هذا الكتاب

 إىل اإلجنليزية كثريا من اآليات ، بال مسوغ،ني كان املؤلّف يترجمففي ح

 جاء ،مجع آخر وهو أُخر) أخرى(ولكلمة « : حنو قوله،القرآنية اليت يستشهد ا
 Then a number"ليزية ويف اإلنكفعدةٌ من أيامٍ أُخر ]١٨٤: سورة البقرة اآلية[يف 

of other days" )٢٩(.ه قالق بني ، فإنقبل املوضع السابق، وهو يفر ) راآلخ
ولي فيها مآرِب : ]١٨سورة طه اآلية [ جاء يف .أُخرى) آخر( ومؤنث :)واآلخر

 وفعل ذلك يف ،جاء يف أُخريات الناس« : يقال. ومجع أُخرى أُخرياتأُخرى

 ولكن ،ع لألخرى وهذا صحيح من جهة أنّ اُألخريات مج.)٣٠(»أُخريات أيامه
يرجع )  وفعل ذلك يف أُخريات أيامه،جاء يف أُخريات الناس(املثال الذي ذكره 

 ال يقصد أنه ، يف هذا املثال، ذلك أنّ املتكلّم،)اآلخر(وليس إىل ) اآلخر(معناها إىل 
 وإمنا املقصود أنه جاء، جاء يف الناس اآلخرين وال أنه فعل ذلك يف أيامه األخرى 

 ،على اُألخريات) األخرى( أما مجع . وأنه فعل ذلك يف آخر أيامه،يف آخر الناس
تقدمت هؤالء الطالبات  (:فتكون ذا املعىن عندما تقع صفة ملا قبلها كأن نقول

  .) والطالبات اُألخريات سيتقدمن بعد يومني،لالختبار
ه وهو ما يزال يتحدث وبذلك يكون املؤلف قد وقع يف اخلطأ الذي حذّر من

 بعد ، ومن ذلك أنه وقع يف الصفحة التالية هلذه املادة مبا حذّر منه.يف املادة نفسها
                                                           

  .٨ص: أخطاء مستورة )٢٩(
  . املصدر نفسه والصفحة نفسها )٣٠(
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 فقال ، من اخلطأ يف إدخال باء البدلية على املأخوذ ال على املتروك،)٣١(صفحات

وقد شاع استعماله يف كتاباتنا « :)االستراتيجية(وهو يتحدث عن مصطلح 
 عربية أخرى تؤدي نفس أن نستبدل به كلمةًد أننا ال نستطيع وأحاديثنا إىل ح

) االستراتيجية(ه يف الوقت نفسه مل ينس أن يترجم يف هذه املادة  لكن.)٣٢(»املعىن
فما فائدة ! )٣٣(ليزية وسياسيا واقتصاديا إىل اإلنكحنو ثالثة عشر مصطلحا حربيا
؟ وما املنهج خطاء الشائعة وتصحيحهايه على األالترمجة يف كتاب يهدف إىل التنب
؟ وحني يترجم  بعض اآليات وال يترجم آيات أخرىالذي يتبعه املؤلِّف حني يترجم

 ؟ أليست هذه ترمجةً )٣٤(بيتا من الشعر ويدع مخسة أبيات سبقته بال ترمجة
 مبا عشوائيةً إن أُريد ا إال التحذلق وإظهار املعرفة باإلجنليزية ؟ مع ملء الكتاب

     .هو من موضوعه وما ليس منه ليصبح كتابا يف التصحيح ذا حجمٍ كبري
  : ضبابية املعايري املتبعة يف التخطئة والتصويب-ثانًيا

تكشف القراءة الفاحصة لكتب التصحيح اللغوي عن عدم اعتماد معيار أو 
الت باخلطأ معايري محددة للحكم على االستعماالت اللغوية ألفاظًا وتراكيب ودال

  . الفردي واجلماعي : وقد برز عدم وضوح املعايري على املستويني،أو الصواب
 واألمر على تفاوت بينهم ، فاملقصود به اللغويون فرادى،فأما املستوى الفردي

 أو االعتماد على ما حتصل ،يف اعتماد منهج ذي معايري حمددة للتصحيح اللغوي
  .واء كثرت هذه املعرفة أو قلّت  س،لديهم من معرفة واطّالع

                                                           
  .١٨-١٧ص: أخطاء مستورة: ينظر )٣١(
 .٩ص: ملصدر نفسه ا)٣٢(
  .١٠-٩ص: املصدر نفسه:  ينظر )٣٣(
  .١٣-١٢ص: املصدر نفسه:  ينظر )٣٤(
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 يف مقدمة معجمه قد بين املعايري اليت يتبعها للحكم )٣٥(وكان حممد العدناينّ
 وحاول إميل يعقوب استخالص املعايري .على الكلمة أو العبارة باخلطأ أو الصواب

ومل .)٣٦(اليت تقوم بناًء عليها عملية التخطئة والتصويب يف كتب التصحيح اللغوي 
بين كثري من اللغويني مناهجهم أو املعايري اليت يتبعوا يف التخطئة والتصويب، وإن ي

 .كانت ترجع يف األغلب إىل املعايري اليت استخلصها إميل يعقوب من كتبهم 
ا املستوى اجلماعيوهو املستوى الذي ، فاملقصود به أهل التصحيح جمتمعني،وأم 

املعايري ؛ إذ لو اتفق اللغويون على معايري واضحة تظهر فيه مشكلة ضبابية املنهج و
 ،وحمددة للحكم باخلطأ أو الصواب حلُلّت كثري من مشكالت التصحيح اللغوي
 .وآلتى مثاره ناضجةً نافعة على العكس مما هي عليه منذ ظهر هذا التصحيح إىل اآلن

ن بطون الكتب إال أنَّ اللغويني يصرون على نقل اخلالفات النحوية واللغوية م
 مع أنّ الفرق كبري بني الفئة اليت تستهدفها ،املتخصصة إىل ميدان التصحيح اللغوي

   . والفئة اليت تستهدفها كتب التصحيح اللغوي،الكتب املتخصصة
 وغياب املعيار ،وبأثرٍ من اختالف معايري التخطئة والتصويب بني لغوي وآخر

 على أمهيتها من جهة التدقيق - سلبت اجلماعي برزت ظاهرة االستدراك اليت
يتجه إليها  كتب التصحيح اللغوي النفع والفائدة يف نظر الفئة اليت - والتحقيق 

 ، الرجوع إليهاحدثَوجعلتها حمطَّ هزٍء وسخرية إن ، خطاب أصحاب التصحيح
  . يف كثري من األحيان، لعدم العودة إليها،ومكانا للغبار املتراكم

حىت أصبح من العسري ، على بعضرت استدراكات اللغويني بعضهم فقد كثُ
أن مييزوا اخلطأ ) وهم الفئة املستهدفة( عن غري املتخصصني على املتخصصني فضالً

                                                           
  .٦-٥ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٣٥(
  .٥٤-٣٣ص: معجم اخلطأ والصواب:  ينظر)٣٦(
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تتبعه حممد سليم اجلندي ) لغة اجلرائد(فعندما ألّف إبراهيم اليازجي ، من الصواب 
نظرات (شيخ مصطفى الغالييين يف كتابه  وتتبع ال.)إصالح الفاسد من لغة اجلرائد(بـ

 وتتبع صبحي البصام يف .)املنذر(أخطاَء إبراهيم املنذر يف كتابه ) يف اللغة واألدب
  ).قل وال تقل(مصطفى جواد يف كتابه ) االستدراك على كتاب قل وال تقل(كتابه 

 وأما كتب ،وهذه كتب كاملة يف نقد التصحيح اللغوي وحماولة إصالحه
، ا ذا اللون من االستدراك أيضه فهي متتلئ ومقاالت)٣٧(صحيح اللغوي األخرىالت

فما إن يظهر كتاب يف التصحيح اللغوي حىت يتلقّاه لغوي أو أكثر بالتخطئة ملا 
 ،أو بيان جواز الوجه املخطّأ، أو االستدراك عليه ، جاء به وتصويب ما خطّأه 

والتشدد ونقص االستقراء وغري ذلك من التهم ويبدأ الالحقُ  وصف السابقِ باخلطأ 
 وقد .والنعوت اليت تنفِّر األدباَء والكتاب من قراءة كتابه أو تصديق ما جاء فيه

 مثّ يأيت بعد هذا الالحقِ ،)٣٨(يكون كالم اللغوي املُستدرِك يف حملّه وقد ال يكون
                                                           

  ).معجم اخلطأ والصواب(حممد العدناينّ يف معجميه لألخطاء الشائعة، وإميل يعقوب يف : ينظر )٣٧(
جملّة جممع اللغة العربية بدمشق، جملد ) يف معجم األخطاء الشائعة(ظر حبث إبراهيم السامرائي ين )٣٨(

وهل من الصحيح أن نقرأ من أقوال «: ، إذ قال فيه٤٠١، ص١٩٨١، نيسان، ٢، ج)٥٦(
مذكّر، ويخطِّئ من يقول إنها ) الضوضاء(أحدهم وأظنه الشيخ إبراهيم اليازجي أنّ كلمة 

  :فات اليازجي قول الشاعر اجلاهلي احلارث بن حلِّزة اليشكري: ولأق. مؤنثة
ــا  ــشاًء فلم ــرهم ع ــوا أم  أمجع

  

 أصبحوا أصبحت هلـم ضوضـاء      
  

ال أدري كيف يعىن بالتصحيح ويدعي هذه الدعوى العريضة ويقول باخلطأ وهو يغفل 
غفل بيت احلارث ومل مع أنّ اليازجي مل ي »!على كلّ لسان) األبيات السائرة(بيتا من 

بعد أن ) ٤٥لغة اجلرائد ص(يغفل عنه، وإنما عده من وهم بعض اجلاهليني، فقال يف 
على أنّ مثل هذا الوهم قد جاء حتى يف كالم بعض اجلاهليني «: خطّأ تأنيثَ الضوضاء

  : ألنه من املواضع اليت تلتبس على غري اللغوي، قال احلارث بن حلِّزة
ــر ــوا أم ــاأمجع ــلٍ فلم  هم بلي

  

 أصبحوا أصبحت هلـم ضوضـاء      
  

  .» أنه من باب شحناء وبغضاءفأنثَ الضوضاء على توهم
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 وهي –ن أمثلة ذلك  وم.لغوي آخر فيأخذ على سابقه مثلما أخذ هو على سابقه
أنّ إبراهيم السامرائي نشر حبثًا يف انتقاد معجم األخطاء الشائعة  -كثرية 
تعليقات على ( ونشر حبثًا بعنوان ، فتتبعه صبحي البصام يف انتقاداته،)٣٩(للعدناينّ

   .)٤٠()انتقاد معجم األخطاء الشائعة
غري أا ختتلف ، لذلك أصبحت املادة يف أكثر كتب التصحيح اللغوي مكررة 

فيما بينها يف معاجلة هذه املادة واحلكم خبطئها أو صواا أو جتويز استعمال 
مع ) بني( ومن ذلك على سبيل املثال ما اشتهر من خطأ تكرار الظرف .الوجهني

 بني قليب :والصواب«: قال املنذر) قليب وبني جفوابني  (:االسم الظاهر كقولنا
وإن أردت ) بيين وبينك( الثانية وال تكرر إال مع الضمري )بني( حبذف -وجفوا 

 فاستدرك عليه الغالييين معتمدا على ورودها يف الشعر العريب .)٤١(»فعلى ضعف

 جائزة كما نومع مظهري، إعادتها مع مضمرٍ واجبة كما علمت « : وقال،القدمي

 .)٤٢(»رها خطأً صوابه عدمهوليس تكرا، رأيت غري أنّ اَألوىل ترك التكرار معهما
 أيضا معتمدينِ كما )٤٤( وعباس أبو السعود)٤٣(وأجاز تكرارها حممد علي النجار

 لكن حممدا .اعتمد الغالييين على ورود شواهد منها مكررة يف الشعر العريب القدمي
حتج ا  ومل يعتمد تلك األشعار اليت ا،العدناينّ مل يدع األمر جيري فيها على السعة

                                                           
  . احلاشية السابقة: ، ينظر)يف معجم األخطاء الشائعة(حبث  )٣٩(
 .١٩٨٣، تشرين األول، ٤، ج)٥٨(جملّة جممع اللغة العربية بدمشق، جملّد  )٤٠(
  .٤٩ص: املنذر )٤١(
  .١٠٣ص:  اللغة واألدبنظرات يف )٤٢(
 .١٧ص: حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة: ينظر )٤٣(
  .١٧ص: أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة: ينظر )٤٤(
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 ألنّ الوزن قد يفرض إعادة ،ال ميكننا االعتماد على الشعر وحده«املُجوزون ألنه 

  . )٤٥(»على الشاعر) بني(
 فال يكاد يسلم لفظ أو ،وعلى هذه الطريقة يستمر اللغويون يف استدراكام

من  مستندا كلٌّ ،أسلوب إال وقد جتاذبته أقالم اللغويني بني التخطئة والتصويب
 لتبقى الفئة املستهدفة بالتصحيح بعد ،املخطّئ واملصوب إىل معيار خمتلف عن اآلخر
  .ذلك حيرى بني أن تستعمل أو أن تحجم

 وذلك ،بل إنّ اللغويني أنفسهم كثريا ما ضاقوا بنقد اآلخرين وتصحيحهم

أي أنستاس [وقال األب « : يقول مصطفى جواد.بسبب اختالف املعايري
 - وقد كررها ثالث مرات- ]أي أسعد داغر[ قال الناقد . بياع السماد:]الكرملي
ا وغريته عليه، العربية فيما نرى إن وجود الرجل خطر على :  قلنا. بائع:والصواب

أيريد أن يفسد على العرب لغتهم ؟ ومينع عليهم ، مشوبة بظلم وقسوة وجفاء 

 .)٤٦(»لسري يف مذاهبها ؟االشتقاق منها وا

   : التخطئة للتخطئة- ثالثًا

لقد تناول بعض اللغويني ألفاظًا وأساليب لغوية بالتخطئة ألجل التخطئة يف 
، ألساليب وجها صحيحا يف العربيةإذ يعرف اللغويون أنّ هلذه األلفاظ أو ا، ذاا

ريون إليها ربما ومع ذلك يش،  أو مناقشة يف باب اخلطأ والصوابوال حتتاج ختطئةً
 من .أو رغبةً يف التصحيح ومجع األخطاء، ار املعرفة اللغويةحرصا منهم على إظه

                                                           
 .٤٦ص: معجم األخطاء الشائعة )٤٥(
أغالط اللغويني : من مقالة ملصطفى جواد، نقلها األب أنستاس الكرملي يف كتابه )٤٦(

 .٤٢ص : األقدمني
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ومن شواهد ما يرتكبونه من التحريف والتحشية قول « :ذلك قول أسعد داغر
 .وهو حتريف زحف بالزاي أي دب) فترامت تسحف جبسمها على بالط(بعضهم 

  .)٤٧(»أو هو من قبيل يتغامزون بالعيونلغو كما ال خيفى ) جبسمها(وقوله 
 ،ألنّ الزحف ال يكون إال باجلسم) تزحف جبسمها(فقد انتقد قول الكاتب 

 وهو أن ، مث تذكَّر أنّ لذلك وجها يف العربية.الغو) جبسمها(وبذلك يكون قوله 
كور تذكر مثل هذه األلفاظ  توكيدا مع أنّ معناها متضمن بالضرورة يف الفعل  املذ

 وهو ذا أخذ ،)أو هو من قبيل يتغامزون بالعيون( فقال بعد أن جعلها لغوا ،قبلها
 ورأى غريه أنّ ذكر العيون ال .برأي من يرون أنّ التغامز ال يكون إال بالعيون

 بل هو واجب ألنّ التغامز قد يكون بالعيون واأليدي واحلواجب ،يكون للتوكيد
٤٨(ا وقد يكون ببعضهاواجلفون مع(.  

 الواقع وجها هجابِولكين أُ(ويقولون « :ومثل ذلك قول أسعد داغر أيضا
 ولكنه مل يسمع ، فيستعملون جابه قياسا على عاين وواجه وشافه.قابلأي أُ) لوجه

 وإذا كان مراده بااة املقابلة جبهةً جلبهة كان قوله بعد ذلك وجها .عن العرب

  . )٤٩(»الوجه حشوا سخيفً
 مث ملّا وجد هو نفسه لذلك .مبعىن قابل أو واجه) جابه(د منع أن تستعمل فق
ا لوجه( عاد ومنع ،اخمرجا ) وجهه التمس خمرجوِها يف الكالم مع أنة حشحبج

  .)يتغامزون بالعيون(من قبيل ) جبسمها( وجعل ،لذلك يف النص السابق

وجعل (يقولون و« :ونكتفي مبثال أخري على تضييق أسعد داغر إذ يقول
                                                           

  .٨٥ص: لكاتبتذكرة ا )٤٧(
  .١٨٩ص: معجم األخطاء الشائعة: ينظر )٤٨(
  .٧١ص: تذكرة الكاتب )٤٩(
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 . صاده: ويف كتب اللغة حرش الضب واحترشه.أي يتعرض ويتحكّك) يتحرش يب
 وأما حترش فلم يسمع إال يف ديوان ابن .وحرش بني القوم أغرى بعضهم ببعض

، وقال )هلا بأُعيشاب احلجازِ حترش: ( قال يف تائيته الصغرى يصف الصبا،الفارض

  . )٥٠(»)ولقد أقول ملن حترش باهلوى (:ملشهورةيف فائيته ا

لقد « :وما أصدق مصطفى جواد يف وصف أسعد داغر وهو على هذه احلال
 وإىل مجودها ،تصدينا لتذكرة الكاتب مرارا فأشرنا إىل ما تضمنته من الغلط

ته  وغري، ولوال استيقاين أنّ نية صاحبها سليمة،ورجوعها بالعربية إىل عهد اجلاهلية
 ولعددته من املأجورين على تكريه العربية ،على العربية صادقة التهمته فيما كتب

  .)٥١(» وتعجيزها بني لغات العامل،إىل الناس
 فما حال ،وإذا كان هذا رأي أهل التصحيح اللغوي أنفِسهم يف هذا املنهج

الكتاب الذين أصبحوا ال يطمئنون إىل صحة ما يستعملون لكثرة التخطئة 
  لتعسف يف ذلك؟ وا

ولعلّنا جند بعض العذر ألسعد داغر يف تضييقه وتشدده من حيث إنه متبع يف 
 لكن كيف بنا إذا كان أحد اللغويني الذين ألّفوا يف ،ذلك منهجا حمددا مل حيد عنه

إنّ وجوه السعة هذه تؤذن بقبول شيء « :، وهو الذي يقول)٥٢(سعة العربية

                                                           
  .٨٧ص: املصدر نفسه )٥٠(
نشرت يف صحيفة ) بني أنستاس الكرملي وأسعد داغر( من مقالة ملصطفى جواد بعنوان )٥١(

أغالط اللغويني : ، نقلها األب أنستاس الكرملي يف كتابه١٩٣٣/يوليو/١١السياسة 
  .١٥-١٤ص: األقدمني

، ١صادر عن دار اجليل، بريوت، ط) من سعة العربية(إبراهيم السامرائي، وكتابه  )٥٢(
 .م١٩٩٤
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 أليس قبول العربية .سها عرضت للعربية يف عصورها املتقدمة وهي نف،جديد
لأللفاظ اإلسالمية واملصطلح اإلسالمي يف ألوانه املختلفة هو شيء مما اشتملت عليه 

 كيف بنا إذا رأينا أنّ هذا اللغوي املؤمن بسعة .)٥٣(»هذه اللغة من وجوه السعة؟
 إىل ما قبل اإلسالم ؟ فينكر على أحد -يف تصحيحه اللغوي-العربية يعود ا

 خطأٌ« : فيقول،الكتاب أن يقول إنّ تأبط شرا يرسم بأبيات معينة لوحةً لطموحه

وأنا ) يرسم لوحة لطموحه( وهو شاعر جاهلي إنه »تأبط شرا«أن يقال يف 
 ،ي جاهليأستأذن األستاذ عبد الغين الزيتوين فأطلب إليه أن يتذكّر أنّ الشاعر بدو

يدلّ على ) املقام( وعندي أنّ ، لكلّ مقام مقال:وأن يعود إىل ما قرأ يف البالغة وهو
 .للطموح) لوحة(على ] كذا[ فيحرز) الرسم( فأنى لتأبط شرا من ،املكان والزمان

 بل إننا نعرف ، والعربية ال تعرف هذه الكلمة املؤنثة،كَلم جديد) اللوحة(مثّ إنّ 

 وكذلك منع هذا اللغوي املعاصر أن نستعمل .)٥٤(»ومنه اللوح احملفوظ) حاللو(
مع شاعر جاهلي كتأبط شرا؛ ألننا جند هذا املصطلح يف ) تضخم الذات(مصطلح 

سمح يف استعماله مع شاعر فليس لنا أن نت) علم النفس(عصرنا لدى املختصني بـ 
٥٥(جاهلي(.   

                                                           

  عدد»ة جممع اللغة العربية األردينّوقفات يف جملّ«عنوان حبث ب: إبراهيم السامرائي )٥٣(
 .١٦٣ص : ١٩٩١، )٤١(

  .١٧٥ -١٧٤ص: املصدر نفسه )٥٤(
ظر أمثلة أخرى على هذا التشدد يف البحث نفسه، منها أنّ ، وين١٧٥ص: املصدر نفسه )٥٥(

من مصطلحات علم النفس، فكيف نستعمله مع شاعر جاهلي؟ ) الشخصية(مصطلح 
مبعىن ترجِع الصورة مأخوذةٌ من لغة العلم احلديث كالفيزياء، ) تعكس(وداللة الفعل 

  .١٧٩ص. وهذا املعىن غري متوفّر يف داللة الفعل يف العربية
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 فإنه ال بد من معاودة ،)٥٦(»را من اخلطأختطيء الصواب أكثر ضر«وألنّ 
ة للتخطئة والتصحيح،النظر يف كتب التصحيح اللغويومعايري ، واالتفاق على آلي 

  .علمية يتفق اللغويون عليها وعلى ضرورة التزامها عند التصحيح
ومما خطّأه بعض اللغويني وصحته ظاهرةٌ يف أدلّتهم على التخطئة ما خطّأه 

انتظم أو (مبعىن ) اخنرط فالن يف سلك اجلندية (عماليودوري من استقسطنطني ث

 ركب :لكلمة اخنرط معان كثرية أمهها اخنرط يف األمر« : حيث يقول،)التحق
 وال أدري كيف . انتظمت: اخنرطَت اخلرزةُ يف السلك...رأسه فيه متهورا،

لك اجلندية أو التحق  من انتظم فالن يف سيستعملون اخنرط يف سلك اجلندية بدالً
 وال تقل اخنرط ، إذن قل انتظم فالن يف سلك اجلندية أو التحق باجلندية.باجلندية

 ، انتظمت اخلرزة يف السلك:)اخنرط( فإذا كان من معاين .)٥٧(»يف سلك اجلندية
ال يقبل أن يكون اخنراط اجلندي يف سلك اجلندية من ف أ،كما جاء يف نصه نفِسه

  انتظام اخلرزة يف السلك؟باب التشبيه ب
 كما ، قَصرت أو طالت،وإذا كان من معاين البرهة يف املعاجم املدةُ من الزمن

مبعىن اهلُنيهة ) برهة(يستعملون كلمة « : فلماذا يقول،يقول ثيودوري نفسه
 وشاع هذا االستعمال يف كتاباتنا وأحاديثنا وقد يكون يف ذلك ،القصرية

 مبعىن الوقت )٥٩(لى الكتاب بعد أن وجدها يف بيت للحطيئة؟ مث مين ع)٥٨(»خطأ
                                                           

   .٧ص: معجم اخلطأ والصواب )٥٦(
  .٣٠ص: أخطاء مستورة يف لغة كتابنا )٥٧(
  .١٨ص: املصدر نفسه )٥٨(
  :إشارةً إىل بيت احلُطيئة )٥٩(

  مثّ أحجــم برهــةًتــروى قلــيالً
  

 وإن هو مل يذبح فتـاه فقـد مهّـا          
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، )٦٠(»اللوقت القصري أيض) برهة(ال بأس يف استعمال كلمة « : فيقول.القصري
 وما جاء يف املعاجم من أا للمدة من ،وملاذا مل مينعه ورودها يف بيت احلُطيئة

؟ بل ملاذا مل )طأوقد يكون يف ذلك خ (: من أن يقول، قصرت أو طالت،الزمن
  مينعه ذلك من إيراد املادة كلِّها يف كتاب يف التصحيح اللغوي ؟

وقد يدخل يف هذا الباب ما يتعرض له اللغويون بالتصحيح مع أنَّ أحداً ال 

 دعا وأقام :صلَّى صالةً وال يقال تصلية« : ومن ذلك قول ثيودوري،خيطئ فيه

وال أظن أنّ أحدا من الناس ال . )٦١(»خلري دعا عليه با: صلّى عليه: ويقال.الصالة
 ثّم إنْ جاز لنا أن منارس . صلّى الرجل تصلية:العامة وال الكتاب والصحفيون يقول

) دعا عليه باخلري( فإنّ قوله .بعض التصحيح اللغوي على عبارة اللغوي السابقة
 ،ء باخلريبالالم إن كان الدعا) دعا(خمالف لالستعمال الفصيح من تعدية الفعل 

   .إن كان الدعاء بالشر) على(وبـ 
  خامتة

 . فإنّ هذه املآخذَ اليت توقّف عندها البحث تؤكّد حقيقةً وتؤيد دعوة،وبعد
لغوي؛ وكلٌّ من احلقيقة والدعوة جاءت من معاناة اللغويني املشتغلني بالتصحيح ال

قد هجم ] ح اللغويالتصحي[نفرا ممن تناول هذا الغرض «فأما احلقيقة فهي أنّ 
له بأداته،اعليه هجوم ه، فلم يتآدسه من مظانوال ابتغاه من مآتيه ومعامله، وال تلم . 

فكالمه كالم جمازف معتِسف، فيه مواضع للنقد والنكري، وجمال للنظر ال يقطع فيه 

ل من اخلري بل من الواجب على حكومات الدو«وأما الدعوة فهي أنه . )٦٢(»بعذر
                                                           

  .١٩ص: أخطاء مستورة )٦٠(
  .٥٥ص: نفسه )٦١(
  .٦-٥ص: أخطاؤنا يف الصحف والدواوين: ويصالح الدين الزعبال )٦٢(
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 لكثرة ما ختطّئه من ،العربية أن تصادر بعض كتب التخطيئات اللغوية املتأخرة

  . )٦٣(»أساليب فصيحة صحيحة
 وإذا كان حتقيق الدعوة بعيد املنال من ،وإذا كانت احلقيقة تقود إىل الدعوة

  فإنّ املؤسسات اليت أُسست،حيثُ اجلهةُ أو اجلهات اليت وجهت إليها هذه الدعوة
؛ ختلف األسلوب والطريقةخلدمة اللغة العربية معنيةٌ بتطبيق مضمون الدعوة وإن ا

 على وفق - ذلك أنها ميكن أن تشكّل جلانا متخصصة لغربلة هذه الكتب واملقاالت 
 ، وإثباته بني دفّيت كتاب، للخروج منها مبا هو صحيح وجائز- منهج ومعايري حمددة 

 كتاب آخر، ليسهل على الباحثني متييز اخلطأ من الصواب وما هو خاطئ وإثباته يف
ها  وليس مثل هذا اجلهد بكثري على أمة بات أبناؤ.واالهتداُء إليهما بدون عناء كبري
   .هم فيستنكروا ويصحح خطؤ،؛ يخطَّأ صوام فيقبلوايف حيرة أمام استعمال لغتهم

  مراجع البحث  

  :الكتب -أ
 ، بغداد، مطبعة املعارف،١ط ،االستدراك على كتاب قل وال تقل :حي صب)البصام( - ١

  .م١٩٧٧
 ، القاهرة، دار املعارف،١ ط،حلن العامة والتطور اللغوي : رمضان)عبد التواب( - ٢

  .م١٩٦٧
 عمان، ، دار الكرمل،١ ط،أخطاء مستورة يف لغة كّتابنا : قسطنطني)ثيودوري( - ٣

  .م١٩٩٤
 ، بريوت، األهلية للنشر والتوزيع،٢ ط،ة الصحيحة الكتاب: زهدي)جار اهللا(- ٤

  .م١٩٧٧
                                                           

  .٨ص : معجم اخلطأ والصواب: إميل يعقوب )٦٣(
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٥ - )د شاكر:  حتقيق،طبقات فحول الشعراء: ابن سالّم) اجلمحيدار املدين،حممود حمم ، 
  .ت. د،جدة

 ، مطبعة الترقي،ط.د ،إصالح الفاسد من لغة اجلرائد : حممد سليم)اجلندي( - ٦
  .م١٩٢٥

 ،١ ط، عبد املطلب صاحل:م له وأشرف على طبعه قد،قل وال تقل:  مصطفى)جواد( -٧
  .م١٩٨٨ ، بغداد،مكتبة النهضة العربية

 ،عرفان مطرجي : حتقيق،درة الغواص يف أوهام اخلواص : القاسم بن علي)احلريري( -٨
  .م١٩٧٥ ، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية،١ط

 ، دار الرشيد،ط.د ،ثحركة التصحيح اللغوي يف العصر احلدي :حممد ضاري) محادي( -٩
  .م١٩٨٠

  .م١٩٣٣ ، املطبعة العصرية مبصر،تذكرة الكاتب : أسعد خليل)داغر( -١٠

 املطبعة اهلامشية ،ط.، دأخطاؤنا يف الصحف والدواوين : صالح الدين)الزعبالوي( -١١
  .م١٩٣٩ ،بدمشق

  .م١٩٩٤ ، بريوت، دار اجليل،١ط ،من سعة العربية: براهيمإ )السامرائي( -١٢
  .ت. د، القاهرة، دار املعارف،٢ ط،أزاهري الفصحى يف دقائق اللغة:  عباس)أبو السعود( -١٣
مكتبة  ،من األخطاء الشائعة يف النحو والصرف واللغة : حممد أبو الفتوح،)شريف( -١٤

 .م١٩٩٤ ، املنرية،الشباب
  .م١٩٩٧ون،  مكتبة لبنان ناشر، طبعة جديدة،معجم األخطاء الشائعة:  حممد)العدناين( -١٥ 

 عامل ،٢ط ، أخطاء اللغة العربية املعاصرة عند الكُتاب واإلذاعيني: أمحد خمتار)عمر( -١٦
  .م١٩٩٣ القاهرة، ،الكتب

  .م١٩٢٧ ، بريوت، مطبعة طبارة،ط.د ،نظرات يف اللغة واألدب : مصطفى)الغالييين( -١٧

 ، بغداد،مطبعة األيتام ،ط. د،أغالط اللغويني األقدمني :  أنستاس ماري)الكرملي( -١٨
  .م١٩٣٢
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   : عبد العزيز)مطر( -١٩
  .م١٩٨٥ ، دار قطري بن الفُجاءة، قطر،ط. د،أحاديث إذاعية يف األخطاء الشائعة

 ، دار املعارف، القاهرة،٢ ط،حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة
  .م١٩٨١

  .م١٩٢٧ ، بريوت، مطبعة االجتهاد،٣ ط،كتاب املنذر :براهيمإ )املنذر( -٢٠
٢١- )معهد الدراسات العربية  ،حماضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة: حممد علي) ارالنج

  .م١٩٦٠العالية، 
 ،٤ ط، مصر، دار مصر للطّباعة،املعجم العريب نشأته وتطوره: حسني) نصار( -٢٢

  .م١٩٨٨
  .م١٩٩٤ ، بريوت، دار العلم للماليني،١ ط،أخطاء ألفناها : نسيم)نصر( -٢٣
  .م١٩٨٣ ، دار العلم للماليني،١ط ،معجم اخلطأ والصواب يف اللغة :إميل )يعقوب( -٢٤
 ، دار مارون عبود،١ ط، نظري عبود: مجع  وتقدمي،لغة اجلرائد :براهيمإ )اليازجي( -٢٥

  .م١٩٨٤

  : األحباث -ب

  عدد، األردينّ  جملة جممع اللغة العربية،»العشرينات والعشرينيات« :ناصر الدين )األسد( 
  .م١٩٧٨ ،)١(  جملّد،)١(

 جملّة جممع اللغة العربية ،»على انتقاد معجم األخطاء الشائعةتعليقات «:  صبحي)البصام(
 .م١٩٨٣ ،، تشرين األول٤ ج،)٥٨( جملّد ،بدمشق

 جملد ،جملّة جممع اللغة العربية بدمشق ،»يف معجم األخطاء الشائعة« : إبراهيم)السامرائي(

جملّة  ،»لغة العربية األردينّوقفات يف جملّة جممع ال« .م١٩٨١ ،، نيسان٢ ج،)٥٦(
  .م١٩٩١ ،)٤١( عدد ،جممع اللغة العربية األردينّ



  ٧٢٥

  
  
  
  

  مواقف إنسانية يف الشعر اجلاهلي
  عالقة الشاعر بابنته أمنوذجا

  
  

   )∗(عبد العزيز حممد طشطوش.د
   )∗∗(مهى عبد القادر املبيضني. ود

  
حتاول هذه الدراسة جالء ظاهرة غري واسعة االنتشار يف الشعر اجلاهلي، وهي 

وكذلك بيان . اصورة االبنة، من خالل النماذج الشعرية اليت أمكن التوفر عليه
 األوجهمواطن ورود االبنة يف الشعر اجلاهلي من حيث املوضوعات، والكشف عن 

 إىل بعض - يف عجالة -اإلنسانية يف هذه الصورة، مث االنتهاء يف آخر الدراسة 
  .امللحوظات اليت ختص االبنة، ومتيزها عن كل من صوريت العاذلة والزوجة

عامة، والشعر اجلاهلي خاصة أن أكثر ال خيفى على دارسي األدب القدمي 
 املوضوعات انتشاراً ووضوحاً، فالدراسات على الشعر  أكثرالدراسات تتجه إىل

                                                           

 . عضو اهليئة التدريسية يف جامعة الريموك باألردن)∗(

 . آل البيت باألردن اهليئة التدريسية يف جامعةعضو )∗∗(
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اجلاهلي ال نعدم أن جند يف معظمها حديثاً عن املرأة واملمدوح والقبيلة واحليوان 
ض واألطالل، وال خيفى أن الظاهرة األكثر انتشاراً متنح الدارس جماالً أوسع للعر

واملناقشة والتحليل واستقراء النتائج وامللحوظات، وليس يف هذا ما يقدح يف هذه 
  .الدراسات أو يعيبها

ة على موضوع واحد من موضوعات الشعر كذلك فإنّ الدراسات املنصب
اجلاهلي توشك أن تكون واحدة من املوضوعات السابقة، فنرى دراسات عن 

ا لعلى يقني من أمهية مثل هذه الدراسات يف وإنن. الغزل واملدح واهلجاء وغريها
هذا الشعر وجدواها؛ إذ من شأا أن تبحث املوضوعات والظواهر يف الشعر 
اجلاهلي، وتساعد يف الكشف عن طبيعة ذلك الشعر وما فيه من مسات إنسانية 

  . خالّقة، خاصة الدراسات احلديثة منهاجوانبو

 الشعر اجلاهلي مل تكن حملّ اهتمام إالّ أن املوضوعات القليلة االنتشار يف
 ورمبا كان لعزوف الدارسني عن هذه املوضوعات غري - فيما نعلم -الدارسني 

ما دامت ال تشكل ظاهرة  - سبب، فقد يعتقد بعضهم أنّ مثل هذه الدراسات 
 لن تضيف إىل الشعر اجلاهلي الشيء الكثري، إضافة إىل أنّ الظاهرة ذات -  الفتة

 خبالف ،ليل ال متنح الدارس فرصة التحليل والدرس لضيق دائرااالنتشار الق
  .املوضوعات الكثرية الدوران يف الشعر اجلاهلي

 ال تقلّ أمهية عن دراسة الظواهر - يف رأينا - دراسة مثل هذه الظواهر أنَّواحلق 
الواسعة االنتشار؛ ذلك أنّ مثل هذه الدراسات من شأا استكمال دراسة الشعر 

، وإنّ مثل هذه الدراسات من شأا أن جتعل الشعر اجلاهلي تفاصيلههلي حىت يف اجلا
  .يف حال من اجلالء والوضوح يف ظواهره الشائعة كما يف ظواهره القليلة االنتشار

استني؛ مها كتابان؛ ويفرض علينا املنهج وأصول البحث العلمي أن نشري إىل در
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املرأة «، والكتاب اآلخر هو  )١(»ها وإسالمهاة العربية يف جاهليتاملرأ«عنوان األول 

 دراسة للشعر -   أمهيتهمع - ، وال جند يف الكتاب األول )٢(»يف الشعر اجلاهلي
اجلاهلي حول البنت، وكان موضوع االبنة كسائر موضوعات الكتاب معنيا باجلانب 

ف لِّملؤ كان على سبيل التدليل على رأي ا،التارخيي واإلخباري، وإن جاء فيه شعر
وخيتلف الكتاب اآلخر عن سابقه . )٣(حول وضع املرأة العربية يف العصر اجلاهلي

اختالفًا ملحوظًا، إذ يكثر فيه ذكر النماذج الشعرية اليت كان موضوعها االبنة، 
  .)٤(إضافة إىل حبث يف احلديث عن أحوال املرأة يف الشعر اجلاهلي على غرار سابقه

ملاذا كان احلديث يف الشعر اجلاهلي عن االبنة : الذهنورمبا يبقى سؤال عالق يف 
ووصفها قليالً إذا ما قيس إىل املوضوعات األخرى يف الشعر اجلاهلي؟ فإذا حاولنا اإلجابة 

لبال ما ذكره ابن عن هذا السؤال، مل يكن أمر هذه اإلجابة عسريا؛ خاصة إذا خطر با

، فماذا يقول الشاعر يف وصف )٥(نساء وهو يتحدث عن رثاء ال»ةالعمد«رشيق يف كتابه 
امرأة أو رثائها؟ أيصف مجاهلا وحسنها واءها؟ وهو أمر خيالف أعراف العرب وتقاليدهم 

                                                           
ت، .، د)القاهرة(عربية يف جاهليتها وإسالمها، عبد اهللا عفيفي، مطبعة االستقامة املرأة ال )١(

 عام، ويشري إىل االبنة مرات يسرية، وال خترج هذه وجهوالكتاب حديث عن املرأة ب
  .األخبار عن الطابع التارخيي حبكم املنهج الذي اختطه الباحث لنفسه

، )القاهرة(حلويف، دار ضة مصر للطباعة والنشر املرأة يف الشعر اجلاهلي، أمحد حممد ا )٢(
  .٣١٣-٢٧٩والفصل الثالث معقود للحديث عن البنت، ص

ميكن النظر يف صفحات الكتاب املختلفة لبيان ذلك، وهي أمثلة عديدة غري قابلة للحصر،  )٣(
  .١٠٤، ١٢٦، ١٢٢انظر مثالً الصفحات 

   .٢٨٩، ٢٨٣، ٢٨٠، ٢٧٩انظر مثالً الصفحات  )٤(
حتقيق حممد العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي احلسن بن رشيق القريواين،  )٥(

  .١٥٥-١٥٤، ٢، ج٥، ط)بريوت( الدين عبد احلميد، دار اجليل حميي
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وعادام، فإذا كان األمر كذلك، فإنّ وصف االبنة لن خيرج عن هذه الدائرة مطلقًا، 
ت العالقة األسرية وعلى هذا ميكن تفسري قلة النماذج الشعرية اليت تتحدث عن املرأة ذا

  .بالرجل؛ زوجته وأخته وابنته، وهو ما نراه فعالً يف الشعر اجلاهلي
 على دراسة االبنة يف الشعر اجلاهلي نّ البحث يف هذا املوضوع منصبألو

ى عن أَنشف عن صورا كما هي يف الشعر، فقد لتحليل هذه النماذج والك
هلي؛ ألنّ مثل هذا احلديث سيكون احلديث عن واقع حياة االبنة يف العصر اجلا

موجزاً حبكم طبيعة البحث، ولن يكون ذا جدوى يف هذا السياق إذا علمنا أنّ 
كتب التاريخ وتفاسري القرآن وبعض الدراسات األخرى حتدثت عنه بغري قليل من 

  .)٦(التفصيل، من مثل حال البنت، وموقف اجلاهليني منها والوأد وغري ذلك
 معنيا أوالً وأخريا بدراسة صورة االبنة يف الشعر سيكون البحث، إذن

اجلاهلي، وحتليل هذه الصورة والكشف عن اآلفاق اإلنسانية اليت تتضمنها، وعن 
رؤى الشاعر حني يكون حديثه موجها إىل ابنته لغايات إظهار أفكاره ورؤاه، وال 

ن ابنته بذكر ننسى أن نؤكد، ابتداء، أنّ أيا من هؤالء الشعراء مل يتحدث ع
صفاا؛ لألسباب اليت ذكرناها آنفًا، وإمنا استغلوا مجيعا براعتهم الشعرية ورهافة 

دئًا بذكر االبنة إحساسهم، وقدرام اللغوية للولوج إىل هذا املوضوع ولوجا ها
                                                           

بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب، السيد حممود شكري : من هذه املصادر على سبيل املثال )٦(
. ٥٣-٤٢، ٣، ج)بريوت(ة األثري، دار الكتب العلمية األلوسي، تصحيح وضبط حممد ج

، مكتبة النهضة )بريوت(املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، جواد علي، دار العلم للماليني 
هذا وال ختلو كتب تفسري القرآن من ذكر هذا . ١٠٠-٨٨، ص٥، ج٢، ط١٩٧٦) بغداد(

، عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن تفسري القرآن العظيم: املوضوع، انظر على سبيل املثال
، ٢، ج١٩٩٨) بريوت(كثري، اعتىن به أمحد عبد السالم الزعيب، دار األرقم بن أيب األرقم 

  .٥٥، سورة اإلسراء، ٣، ج٧٥٢، سورة النحل، ٢٥٣سورة األنعام، 
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 الوصف، وهو احلديث الذي كان مباحا أيما إباحة »حمظورات«دون احلديث عن 
  .عن الغزل والتشبيب ووصف املرأة عامةحني يتحدث الشاعر 

 رأينا أن جنعل البحث ،وبعد إنعام النظر يف النماذج الشعرية موضع الدراسة
 مفعمة بصورة  - القصيدة -أوالً االبنة اليت تكون فيها : موزعا على النحو اآليت

عر مث الشعر الذي ترد فيه االبنة يف القصيدة اليت يغلب عليها إحساس الشا. املوت
مث صورة االبنة والقضايا اإلنسانية اليت تكشف عنها هذه . بالعجز والتقدم بالسن

  .الصورة، وهي قضايا مفعمة باحلب واحلنان املتبادل بني الشاعر وابنته

  :االبنة وفكرة املوت - ١

 الذي أورده  النموذج األول هلذا القسم النصجنعلقد يكون من املناسب أن 
  :)٧(يتحدث على لسان ابنتيه، حيث يقوللبيد بن ربيعة وهو 

 تمنى ابنتاي أَنْ يعيش أَبوهمــا    
  

        رـضم ةَ أَوبِيعر نا إِالَّ ملْ أَنهو 
  

 ونائحتـان تندبـان  بِـعـاقـلٍ   
  

ـ        نم ـنيالَ ع قَةا ثأَخ   الَ أَثَـرو ه 
  

  جزِعتمـا  وفي ابني نِزارٍ أُسوةٌ إِنْ    
  

 م اخلَبـر  نْ تسأالَهم تخبرا فيهِ   وإِ 
  

     ـوقَةسو لُوكم نم ماهوس نيمفو 
  

      رقَعفـان رهالد هانشٍ خرع مائعد 
  

ـ     فَقُوما فَقُ  متملع ي قَـداوالَ بالَّذ 
  

      رعقَا شلحالَ تا وهجا وشمخالَ تو 
  

ـ      والَ ه وقُ  هو املَرُء الَّـذي الَ خليلَ
  

      رالَ غَدو يقدانَ الصالَ خو اعأَض 
  

 إِلَى احلَولِ ثُم اسم السالّمِ علَيكُما     
  

      ذَرتاع الً فَقَدالً كَاموح كبي نمو 
  

                                                           
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، لبيد بن ربيعة العامري، حتقيق إحسان عباس،  )٧(

  .٢١٤-٢١٣، ١٩٦٢) الكويت(رشاد واألنباء إلورات وزارة امنش
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 املقطوعة الشعرية يف رثاء الذات، وهي خطاب يتجه به الشاعر إىل ابنتيه
حينما حضرته الوفاة، ويظهر يف البيت األول أمنية االبنتني يف أن يبقى أبومها حيا، 
لكن الشاعر يدرك أن بقاءه مستحيل؛ فهو ليس إالّ من ربيعة أو مضر، وقد رحل 

) الَّذين يعاش في أَكْنافهِم(، بل رحل )٨(الكثري منهم كما يذكر الشاعر يف ديوانه
ذ يذكر الشاعر ربيعة أو مضر، مشريا إىل أنَّ املوت الحق على حد تعبريه، وإ

باجلميع، لن يكون هو وإياهم يف هذه احلال بدعا بني املخلوقات، وعلى ذلك فإنّ 
أمنية االبنتني هي أمنية غري قابلة للتحقيق من ناحية عملية، لكنهما ذه األمنية 

) أَبو(ظ أن الشاعر جعل كلمة ومن املالح. تكشفان عن احلب واملودة جتاه أبيهما
، )أَبوهما(يف البيت األول مضافة إىل ضمري الغائب يف احلديث عن نفسه فقال 

وهلذا االستعمال داللة مهمة؛ فكأن الشاعر خيرج نفسه من دائرة احلياة بفعل املوت 
القادم ليصبح حديثه عن نفسه بضمري الغائب منسجما أشد االنسجام مع إحساسه 

مث يستحضر الشاعر صورة ابنتيه بعد موته . ب احلياة وفقداا باملوت املؤكّدبغيا
ورمبا ال خيفى ما يف هذا ) ه والَ أَثَرالَ عني من(ومها تندبانه، بعد أن غيبه املوت 

التعبري حتديدا من داللة دقيقة تتصل بإحساس الشاعر بأن املوت جعله يف ضمري 
سى الشاعر وحسرته على مفارقة احلياة، ويطلب من ابنتيه ظهر اجلملة أالغيب، وت

) املُلُوك(بل فيمن كان أشد بأسا وقوة ) ابني نِزارٍ(التأسي والتعزي مبن مات قبله 
ليؤكّد البنتيه أنّ املوت نازل باجلميع بصرف النظر ) السوقَة(كما يف عامة الناس 

 من عامة الناس، فالشاعر يواسي ابنتيه عن كون املرء كرميا أو فارسا أو ملكًا أو
ويطالبهما بأن تذكرا صفاته وخالله احلميدة؛ فما خان . بذلك كما يواسي نفسه

صديقًا يوما أو غدر به، وذلك بدالً من طقوس احلزن املتمثلة خبمش اخلدود وحلق 
 ويرى أنّ بكاءمها حوالً على قربه كاف - وهي عادات جاهلية معروفة -الشعر 

  ).فَقَد اعتذَر(لتعبري عن حزما، وهذا حسبهما، فمن أقام على القرب حوالً ل
                                                           

  . على سبيل املثال٤٩، ٤٨املصدر السابق، انظر مثالً، ص )٨(
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وإنّ االجتاه باخلطاب إىل البنتني أمر ذو قيمة، فهما األجدر مبواساة الشاعر، 
ومها األكثر حبا له وعطفًا عليه؛ مبا أودع اهللا يف االبنة من صفات الرقة والرمحة 

شاعر إىل رثاء ذاته مدخالً موفقًا، ومن امللحوظ أنه والرأفة، وبذلك كان مدخل ال
  .بدأ احلديث متجها إليهما ومنتهيا ما دون أن يورد ذكر غريمها

 اجلاهلي وطقس احلزن املمتد إىل العام أو س وظاهر يف هذه األبيات النفَ
ه شاحلول، فإذا كان لبيد قال هذا الشعر يف اإلسالم فإنعىل  ما زال ينتمي إر

  الطقوس اجلاهلية، وهل صحيح أنّ لبيدا امتنع عن قول الشعر يف اإلسالم؟ 

 قصائده عن لُّج) حربيا(ويف ديوان سالمة بن جندل الذي يوشك أن يكون ديوانا 
الغزوات والغارات، تتكشف حاالت الضعف اإلنساين لديه، فتظهر على شكل حديث 

  :)٩(ه، ويأيت هذا احلوار يف ثالثة أبياتقصري يأخذ شكل احلوار بني الشاعر وابنت

 تقُولُ ابنتي إنَّ انطالقَك واحـدا    
  

 إِلَى الروعِ يوما تارِكي الَ أباليـا      
  

 دعينا من اإلشفَاقِ أَو قَدمي لَنـا      
  

 من احلَدثَـان واملَنِيـة  راقيـا     
  

   أَجس فِْسي أَون لَفتتةً سمجه عم 
  

 ترى ساقييها يأْلَمـان التراقيـا    
  

ليس يف هذا املثال حضور واضح للموت على حنو مثال لبيد، بل هو خوف 
إنّ ابنة الشاعر، مبشاعر إنسانية فياضة حنو أبيها، . االبنة على أبيها من هذا املوت

ة لديه، تقول له إنّ ذهابك إىل وفيما يشبه اللوم والعتب واستثارة عاطفة األبو
إن الشاعر يدرك الدوافع . الغزوات واحلروب سيتركين يف يوم من األيام دون أب

اإلنسانية اليت دفعت بابنته إىل هذا القول، وهي املتمثلة يف اإلشفاق عليه، كما يرد 
ثارة يف البيت الثاين، لكنه يرى أنّ هذا اإلشفاق من ابنته ميثل حماولة منها الست

                                                           
ديوان سالمة بن جندل، سالمة بن جندل، حتقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية  )٩(

  .١٩٩ -١٩٨م، ١٩٨٧، ٢ط) بريوت(
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مشاعره ملنعه من اخلروج إىل الغزو، وميثل صوت االبنة اإلحساس القوي مبدى أمهية 
أبيها، وأا ستكون بدونه يف عامل حتتاج فيه إىل الرعاية واحلماية، وهو الشيء الذي ال 

فالشاعر يرى أنّ يف صوت ابنته إشفاقًا عليه وعليها معا، لكنه يرفض . يفعله سوى األب
ويف .  بالغزوات والغارات، إنها أمر حتميبةًشفاق؛ ألن املنية ليست مسبمثل هذا اإل

معرض استمرار الشاعر يف تسويغ ذهابه إىل الغزو، ال يفوته أن يشري إىل املنافع اليت قد 
من اإلبل يصعب على راعيها تدبر ) هجمةً(تعود عليه، فقد يرجع وقد غنم الكثري 

 كان من -كما هو احلال يف معظم الشعر اجلاهلي -لشاعر أمرها، وهنا نلمح أن غزو ا
أجل البحث عن أسباب احلياة، ورمبا يصري مثن البحث عن أسباب احلياة ومصادرها مثنا 

  ).ه راقٍليس لَ(فادحا مغايرا، وهو املوت، لذا فهو ال يأبه به ما دام أمرا حمتما 
  :)١٠(ع ذاته، يقولوجند يف شعر األعشى مثاالً يدور حول املوضو

 الً وقَد قَربـت مـرتح     تقُولُ بِنتي 
  

ـاب والوجعا       صـأَبِي اَألو بنج با ري 
  

     فرذَا ش احلَي راةس نم فَعتشتواس 
  

ـ       ـا والَّ وهـا أَب اهصع ا  فَقَدـفَعي شذ 
  

 رَء يبعثُــه فَــإِنَّ املَــالً بنــيمهــ
  

 مالَطَ احلَي   هــا   إذَا خلَعوالـض ومز 
  

 يت فَاغْتمض ذي صلَّي علَيك مثْلُ ال  
  

   ا فَإِنَّ لموي    عطَجـضِء مبِ املَـرناج 
  

 رِيوانتظان  استخبِرِي قَافلَ الركْب  و
  

        عـرإِنْ سثًـا ويرِ إنْ رافاملُس باأَو 
  

أو ما مياثلها، وهذا ) تقُولُ بِنتي(ج مجيعها عبارة الالفت للنظر يف النماذ
النموذج ال خيرج عن سابقيه يف هذه املالحظة، وإذ ترى ابنة األعشى أنّ أباها على 
سفر وشيك، فتظهر داعية ضارعة أن جينب اهللا أباها الوصب والنصب واألمل، إا 

ة ترى يف أبيها مالذًا ومأمنا الدعوة الشفيقة الرؤوف الرفيقة اليت تصدر عن ابنة حاني
                                                           

 ميمون بن قيس، شرح وتعليق حممد حممد حسني، ديوان األعشى الكبري، األعشى الكبري )١٠(
  .١٥٢-١٥١، ١٩٦٨، ٢ط) بريوت(مؤسسة الرسالة 
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ليس بعده مأمن، وقد حاولت االبنة أن جتنب أباها هذا السفر وأن تنتصر لرأيها بسادة 
، هو رأي الشاعر - كما يف مثال سالمة -القوم، لكن الرفض هو موقف الشاعر 

وموقفه الذي يكشف عن أسباب االرحتال وضرورته، ولذلك فقد عصاها أبوها، مث 
على  - يعتذر منها يف لغة ال ختلو من الرقة والعذوبة، وميكن أن نالحظ حاول أن
الذي يدل على التحبب الواضح؛ كأمنا يقول ) بنيَّ( نداءها هنا بأسلوب التصغري  -األقل

 يف خمالفتها هلا أبوها إنه ال خيالفها وال حيقّق رغباا وأمنياا املتمثلة بعدم ترحاله رغبةً
لجنبِ (أنّ سكينة يف نفس ابنته، مؤكدا هلا اول الشاعر بعث األمن وال، مث حيبسحفَ

عطَجضِء موالرحيل أو عدمه يف مثل هذه احلال سيان ما دام هناك مضطجع جلنب )ااملَر 
املرء، مث حياول أن يبعث األمل يف نفسها، ويطمئنها بأنه سيعود يف وقت ما، فيطلب 

أنه ه، ويؤكّد هلا، مطمئنا إياها، ة عن أبيها وأن تنتظر عودتمنها أن تسأل الركاب العائد
عائد سواء كانت هذه العودة وشيكة أم بعيدة، وهو بذلك خيفف من حدة إحساس 

رحيل أبيها، وال يفوت الشاعر أن بسبب ابنته باملخاوف اليت تساورها أو قد تواجهها 
  ...).فَإِنَّ املَرَء يبعثُه همٌّ  (يقول البنته إنه مضطر إىل السفر اضطرارا شديدا

النموذج األخري الذي سنذكره يف هذا اال هو لبشر بن أيب خازم، وتبدو 
  :)١١( البنته، يقول اليت رمسهاصورةال إنساين شفيف وجه ذات هذه القصيدة

 يملَـةٌ عائـ   أَس أَبِيه ـنةُ عار 
  

ـ   خاللَ اجلَ   كَابالر رِفتعشِ تاي 
  

مؤـ     ت ها بِنلَه وببٍـلُ أَنْ أَؤ 
  

 ام بِأَنَّ الـسهم صـاب     ولَم تعلَ  
  

ـ     فَإِنَّ   قَْد القَـى غُالَم اكاأَب 
  

  اَألب نـ   م ـ  نـاِء يلْتهِ ابهالت اب 
  

ـ   وإِنَّ    يالوائلَـي أَصاب قَلْبِ
  

ـ    بِسهمٍ    ابى لُغكْسي كُني الَم 
  

 يير وانتظرِي إَيـابِ    اخلَ فَرجي
  

   ـ    إِذَا  م آب زِينالع اا القَارِض 
  

                                                           
ديوان بشر بن أيب خازم، بشر بن أيب خازم، حتقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  )١١(

  .٢٦-٢٤، ١٩٧٢، ص٢، ط)دمشق(
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) عميرة(تبدو قصيدة بشر يف حديثه منمازة عن النماذج السابقة؛ إذ يصور لنا ابنته 
يف مشهد متكامل، يتمثل يف هذه األبيات، ولعل سبب هذا التميز يعود إىل أنّ بشراً كان 

، أما يف النماذج السابقة، فقد كان الشاعر )اَألبناِء( فتية من خرج إىل الغزو وواجه هناك
ما كان األمرما يزال يف قومه، وإنا بشر فقد كان . هم على االرحتال أو الغزو عزمأم

يواجه املوت مواجهة مباشرة، فجاءت صورة عمرية يف عدة أبيات جتعل منها مشهدا أو 
للشعراء يف األمثلة السابقة يكتفون بالقول  هلا، على حني كان ا لوحةًلْقُن) ،ايتننَّى ابمت

ومن هنا جاء تشابه هذا النموذج مع النماذج السابقة . دون أي تصوير هلن) تقُولُ ابنتي
من حيث أنّ االبنة تأيت يف قصيدة موضوعها املوت أو احتمال املوت، وتتميز هذه عنها 

حال عمرية، وهو بذلك يرسم لنا مشهدا لعمرية من حيث اإلطالة النسبية يف وصف 
يصور الشاعر عمرية وهي تنتقل بني الركاب العائدة من الغزو .  اإلنسانيةباجلوانبفياضا 

 –تسأل عن أبيها، وميكن لنا الوقوف على البناء اللغوي للبيت، إذ تبدأ صورة عمرية 
ولن نتوقف عند ) سائلَة(ل  مزة االستفهام متلوة باسم الفاع– هلااكمبوالقصيدة 

االستفهام هنا طويالً، فمن الواضح أنه استفهام تقريري؛ فالشاعر واثق أشد الثقة من أن 
عمرية ستخرج تسأل الركاب عن أبيها ومصريه، أما ما يلي مهزة االستفهام وهو اسم 

يف حال انتقال ، فإنه يعطي صورة عمرية بعدا حركيا مستمرا، إذ تبدو )سائلَة(الفاعل 
 مث إن .ثًا عن خرب قد جتده لدى أحد منهم حب،من ركب إىل ركب دون ملل أو يأس

فصغر امسها ليدل ) عمرة(أو لعلّها كانت ) عميرة(الشاعر يذكر ابنته بامسها الصريح 
  .على فرط احملبة الكبرية اليت تغلف قلب أبيها هلا

عمرية ورغباا اليت لن تتحقق إالّ يف البيت الثاين يكشف الشاعر عن آمال 
بعودة أبيها ساملًا، إذ تأمل أن يعود إليها بغنائم وفرية تضمن هلا مصدر الرزق 
وأسباب احلياة، وتغنيها عن اآلخرين، ولكن الشاعر بنوع من األسى واحلسرة 
اللذين ال خيلوان من مفارقة أو سخرية تدل على الفجيعة، وعلى إحساسه ول 
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إنّ عمرية تطوف بني : وأثرها الشديد يف نفس ابنته، يبدأ بذكر حقيقة األمراملصيبة 
الركاب حبثاً عن أبيها، ولكنها مل تعلم بأن سهما قد أصاب أباها، ووضع حدا 

ويوضح الشاعر يف البيت الثالث بصورة أدق ما آل إليه؛ فإنه . لكل آماهلا وأمنياا
 إنّ صفة هذا الغالم الذي قتل بشرا صفة )اب التهابيلْتهِ(قد القى غالما من األبناء 

تدل على القوة واحلدة والغضب واالندفاع، وهي قوة طاغية يصعب على الشاعر 
أن يصدها أو حياول اإلفالت منها، إذ إنّ هناك مفردات كثرية تشري إىل القوة اليت 

ذين يكونان يف الغالم تتضمن معىن القوة والنشاط الل) غُالَم(يواجهها بشر، فكلمة 
 ليزداد قوة على قوة، )ايلْتهِب التهاب(إضافة إىل ما ذكره من صفة هذا الغالم بأنه 

وال تقف مصادر القوة اليت يواجهها الشاعر على الغالم واندفاعه، بل جتوز ذلك 
م لَ(إىل طبيعة السهم الذي رماه به، فقد أُعد هذا السهم إعدادا جيدا ليصيب اهلدف 

إن عناصر القوة املوجهة للشاعر تتجه إىل أضعف جزء يف جسد ). يكُن يكْسى لُغابا
) فَرجي اخلَير(ويف البيت .  إىل موت الشاعر احملققضمنا ليشري البيت ،الشاعر وهو قلبه

يتوجه باخلطاب إىل عمرية بأسلوب ال خيلو من اإلحساس بسخرية احلياة واملفارقة املبنية 
 لقد خرج من أجل كسب وسائل احلياة فإذا هو يواجه املوت، إن هذه السخرية :ليهاع

 على البيت، وجتعل عمرية يف حالة من اليأس الكامل، بل اليقني من عدم يظهر أثرها
عودة أبيها، وهو بذلك يضع عمرية أمام مصريها احملتوم، فلم يعاألمر يتعدى د 

لعيش املختلفة وعدم إحرازها ونيلها، بل جاز احلصول على وسائل الرزق ووسائل ا
األمر ذلك إىل فقدان عمرية ألبيها، واستحالة عودته، لذا ال يغيب عن باله أن يطالب 

  .عمرية بالبكاء الغزير، وهو يستحضر صورته يف القرب حيث سيكون مرهونا للبلى
 تنطوي ر أنّ هذه األبياتشرمبا كان مسوغ اإلطالة يف احلديث عن منوذج بِ

على صورة إنسانية البنة تبحث عن أبيها آملةً يف العثور عليه وهي ال تعلم أنه لن 
  .يعود أبدا
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ويبدو أنّ فكرة تطواف الشاعر من أجل املال كانت مرفوضة من االبنة عامة؛ 
  :)١٢(فثمة ما هو أغلى قيمة من املال وغريه، إنه األب بنظرها، يقول األعشى

 َقُولُ ابت ي حتـ    ن  لُني جـد الرحي
  

     ـمتي قَـد ـنماًء وـوـا سانأَر 
  

انأَب       نـدنـن عم ـتا،ا فَال رِم 
  

 فَإِن    ت ــرٍ إِذَا لَــميـا بِخرِم 
  

ــا أَ يونــد نلْ عــز ــا ال ت تا،ب 
  

 فَإِن   تخبِـأَنْ ت ــافخـا نمر 
  

ــ انــبِأَر ــمرتك ال الا إِذَا أَض 
  

 مى، وتقْطَع منـا الـرح     د نجفَ  
  

ـ     أَف  ردىي الطَّوف خفْت علَي ال
  

   كَمـ       و ي لَـم لَـهأَه در نمرِم 
  

 :هت للْمــالِ آفَاقَــد طُفْــوقَــ
  

 مـ  ع مانَ، فَح  لفأُورِيـش ،صم 
  

يأَتت   ـهضـي أَرف ــياشجالن ، 
  

 ضأَرو ـ   الن  مبِيـط وأَرض العجـ
  

جـ      فَن يمح ـنم ورانَ فَالـسرٍر 
  

ــه لَــ    ــرامٍ لَ م ــأَي  م أَرمفَ
  

 ومن بعـد ذَاك إِلَى حضرمـوت،    
  

ـ      فَأَوفَ  ـا أَهينحـي ومه تيم 
  

نشري إىل هذه األبيات إشارة موجزة يف هذا السياق إلظهار أن هدف الشاعر 
 حتصيل الرزق واملال بالوسائل املتاحة أيا – كما يبدو حىت اآلن –ان دائماً ك

كانت هذه الوسائل، فإذا كانت النماذج اليت سبقت منوذج األعشى تتخذ من 
أسلوب الغزوات واحلروب وسيلة من وسائل كسب الرزق، فإن الشاعر يف هذه 

  شاقة ومضنية ال تقلّ يفاألبيات يتجه إىل طريق خمتلف، إذ يعرض نفسه ألسفار
ه الشاعر إذا خرج يف غزوة أو حرب، ونود أن خطورا عن اخلطر الذي يتعرض ل

نشري إىل اجلواب الذي تتلقاه ابنته وهي حتاول منعه من السفر بأنه ال خيتلف عن 
ردود الشعراء السابقني، كما أنه أجاب كذلك إجابة حتتوي على درجة عالية من 

                                                           
  .٩١ديوان األعشى،  )١٢(
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فاملوت يقع على املسافر كما يقع على املقيم سواء (بواقع األشياء املنطق واألخذ 
  ...)أَفي الطَّوف خفْت( :ومن هنا يأيت البيت). بسواء

فيحاول الشاعر بعث األمل يف نفس ابنته، والتقليل من خطر السفر، إذ يقول هلا 
 ما جاء إىل ال ختايف علي من املوت بسبب ما قد أواجه من األخطار؛ فاملوت كثرياً

  .إنسان كان يف أهله، ومل يرحتل عنهم، وهو بذلك حياول ختفيف جزعها وخوفها عليه
  )العجز(االبنة واإلحساس بالتغير  - ٢

ذكر الشعراء االبنة يف معرض حديثهم عن عجزهم وتقدم العمر م، حماولني 
  :)١٣(واينالدفاع عن هذه احلال اليت أصبحوا عليها، من ذلك قول ذي اإلصبع العد

 جزِعت أُمامةُ أَنْ مشيت علَى العصا     
  

       ـانيتمِ الف ـنحإِذْ ن تذَكَّرتو 
  

هــدبِكَي اِإللَــه امــا رــلَ مفَلَقَب 
  

       انوـدع ـنم ذَا احلَيها ومإِر 
  

 بعد احلُكُومة والفَضيلَة والنهـى    
  

     هِملَـيـانُ عمالز طَاف  انبِـأَو  
  

  ـتقَطَّعتقُوا وفَرتو  مهـالؤأَش  
  

        كَـانقًـا بِكُـلِّ  مروا فددبتو 
  

   مهامحأَر تقَموأَع البِالد بدج 
  

       ثَاناحلَـد ـعم  مهرغَي رهالدو 
  

      ماهـرلَـى أُخع مهـادى أَبتح 
  

ـ         انصرعى بِكُـلِّ نقـرية ومكَ
  

 ال تعجبن أُمام من حدث عـرا      
  

       ـانماَألز ـعـا منرغَي رهفَالد 
  

تبدو أبيات ذي اإلصبع هذه خطابا بني يدي ابنته أمامة اليت أصاا جزع 
شديد حينما رأت أباها رجالً شيخا غري قادر على املشي، وال يستطيعه دون 

فرق بني حال أبيها الراهنة املتسمة بالعجز والوهن، االستعانة بالعصا، مستذكرة ال
وتبدو األبيات بعد ذلك اعتذارا أو ما يشبه . وماضيه الذي كان نقيضا حلاضره

                                                           
واين، حرثان بن حمرث، حتقيق ومجع عبد ديوان ذي اإلصبع العدواين، ذو اإلصبع العد) ١٣(

   .٩٩، ١٩٧٣) املوصل(الوهاب العدواين وحممد الديلمي، مطبعة اجلمهور 
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لّت به أصابت بل االعتذار، وال ينسى الشاعر أن يؤكد أن أسباب التغري اليت ح
احلُكُومة (ب بعد أن كانوا أصحا) عدوان(هلم من مثل قومه اكمأبادت أقواما ب

ومن الالفت للنظر أن الشاعر حييل هذا التغري الذي أصاب ، )والفَضيلَة والنهى
قومه إىل الزمان، كما أنّ ما حلّ بالشاعر أيضاً كان الدهر هو املسؤول عنه، وال ختلو 

 كيف عمق ولنلحظ أوالً. نسبة ما حلّ بالشاعر وقومه إىل الزمان من داللة مهمة
كُومة والفَضيلَة بعد احلُ: ( بقدرة الزمان على ما أصاب قومه لدى أمامةاإلحساس

هىوالن... (ا بقولهويزيد املعىن تأكيد) :ِالب بدجقَموأَع الدهامحأَر ت م...(  
فإذا اطمأن الشاعر إىل نسبة هذه األحداث اجلليلة اليت أصابت قومه إىل 

خري ناسباً ما أصابه من عجز إىل الدهر ذاته يف خطابه إىل الزمان، يأيت يف البيت األ
  )...دث ال تعجبنَّ أُمام من ح: (أمامة اليت أثارت يف نفسه اإلحساس بالعجز

 أن يدافع عن نفسه أمام الواقع املتسم -  إذا أنعمنا النظر-إن الشاعر حياول 
 الزمان مسؤوالً عما حدث مع فإذا كان. بالعجز الذي وضعته أُمامة يف مواجهته

قومه من تفرق وموت وتشتت، فليس عجيباً أن ميارس الدهر هذا الفعل مع رجل 
وال يستطيع . فرد هو الشاعر ذاته، فمرور الوقت كان كفيالً ذا التغري كما يقول

املرء أن جيزم فيما حياول الشاعر صنيعه يف هذه القصيدة، أحياول تقدمي األسباب اليت 
ا، أم جيعل من خطابه هلا وسيلة فنية يبثّ ت إىل عجزه وإيضاحها البنته أمامةأد 
 كأمنا يعتذر عما حلّ به -  يف هذه احلال - شكوى مما حلّ به بسبب الزمن، وهو ال

اعتذارا موجها إىل الشاعر نفسه، على سبيل املواساة والتعزية؟ على أننا  - من عجز 
ين ال يفسد أحدمها اآلخر، مبعىن أنه كان يفعل هذا نستطيع القول إنّ هذين التفسري

رد فعل لدهشة أمامة من عجزه، ودفاعا عن نفسه أمامها، كما أن الشاعر ال 
ن الذي استطاع أن يلغي نسبة ذلك إىل الزمبيستطيع مواجهة هذا العجز ورده، 

و  ال يغد، وحيدحال رجلٍلوجود، فكيف يكون األمر يف هلم من ااكمأقواما ب
أن قصيدة ذي بالنسبة هلؤالء األقوام شخصا ذا أمهية أو قوة؟ وعلى هذا النحو نرى 
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، بنة وسيلة للتعبري عن هذه الرؤية والتكوين متخذة من االاإلصبع مكتملة الرؤية
سواء كان مثة ابنة خياطبها على وجه احلقيقة، أو أنه اختذ من هذا اخلطاب وسيلة فنية 

  .عالً خطابه البنته املدخل الذي يلج منه إىل هذا املوضوعلطرح رؤاه وأفكاره، جا
ويف معرض ورود االبنة ضمن إطار اإلحساس بالعجز تطالعنا أربع قصائد أليب كبري 

متحدثًا عن الشيب ) زهيرة(اهلذيل، وتتشابه هذه القصائد يف بدئها بنداء الشاعر البنته 
  : )١٤(األوىل بعض أبياا حيث يقولوأسبابه وموضوعات أخرى، ونقتطع من القصيدة 

ريهلِ      أَزـدعم نم ةبيش نلْ عه  
  

 أَم ال سبِيلَ إِلَى الـشبابِ اَألولِ       
  

     هكْرذابِ، وببِيلَ إِلَى الشال س أَم 
  

 أَشهى إِلَي من الرحيقِ السلْـسلِ      
  

     ا مي منم فَاتو اببالش بىذَهض 
  

  ريها زضنـي    وطُّلبتـي وتكَرِيه  
  

 وصحوت عن ذكْرِ الغوانِي وانتهى    
  

 عمرِي وأَنكَرت الغداةَ تقَتلـي     
  

أَزرينِي      هبِ القَـذَالُ فَـإِنشإِنْ ي  
  

 رب هيضلٍ مرِسٍ لَفَفْت بِهيضلِ     
  

 رِ هــوادةفَلَفَفْــت بيــنهم لغيــ
  

ــلِ  ــدماِء محلِّ ــسفْك لل إِالّ ل 
  

     ماهـشغت مـاَءهمد تأَيى رتح 
  

 ويفَلُّ سيف بينهم لَـم يـسلَلِ       
  

  إِنْ يصبِح أَبـوك مقَـصرا      زهيرأَ
  

 طفْالً ينوُء إِذَا مـشى للْكَلْكَـلِ       
  

 رِيق إِذَا هم  يهدي العمود لَه الطَّ   
  

 ظَعنوا ويعمد للطَّرِيـقِ اَألسـهلِ      
  

 فَلَقَد جمعت من الصحابِ سرِيةً    
  

 خدباً لدات غَير وخشٍ سـخلِ      
  

     ـابةعِ أُشمج رفِْسي غَياَء نرجس 
  

 حشداً وال هلْك املَفَارِشِ عـزلِ      
  

 املُضاف ولَو رأَوا  ال يجفلُونَ عنِ    
  

 أُولَى الوعاوِعِ كَالغطَاط املُقْبِـلِ     
  

 لـيتعطَّفُونَ علَى البطيِء تعطُّف ا    
  

 عوذ املُطَافلِ  في مناخِ املَعقـل      ـ 
  

                                                           
، نسخة مصورة ١٩٦٥) القاهرة(ديوان اهلذليني، اهلذليون، الدار القومية للطباعة والنشر  )١٤(

   .٩١-٢/٨٨عن طبعة دار الكتب، 



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٤٠

 عن احلال اليت آل إليها الشاعر، وهي حال العجز إنّ تشكل األبيات السابقة حديث
يام باألعمال اليت تتسم بالبطولة، كتلك اليت كان يقوم ا فيما مضى وعدم القدرة على الق

صاحبة االسم  -زمن الشباب الراحل، ونلحظ أنّ بداية القصيدة بدأت خبطاب ابنته زهرية 
 أسلوب االستفهام االستنكاري باستعمال، - املصغر أصالً أو حتببا، مث املرخم تاليا كذلك

)ريهأَزش نلْ عه بيةعم نلِ موليس مثة سبيل إىل العودة إىل أيام شبابه اليت فارقته دون ) ؟د
وال خيفي الشاعر أسفه الشديد بسبب رحيل الشباب، حىت إنّ جمرد ذكر الشباب . عودة

أصبح ال يعود عليه بالنفع كما يشري البيتان الثالث والرابع، ويبدو أسفه على فوات هذه 
وبذهاب الشباب ) لِيَّ من الرَّحيقِ السَّلْسأَشهى إِلَ(دو يف الشطر الثاين املرحلة أكثر ما يب

توقف الشاعر مرغما عن القيام بأعمال كثرية، فقد أصبح أكثر اتزانا، وابتعد عن ذكر 
النساء اجلميالت، وقد أنكر على نفسه التغري الذي حلّ به، فلم يعد كما كان، إذ فقد 

املرونة، وال يفوته أن يدرك أن بلوغه هذه املرحلة هي أشبه ما تكون النضارة واحليوية و
 إالّ مثل هذه األعمال اليت تتسم بالقوة - يف تصوره -بانتهاء العمر، فليس العمر 

وبذلك فإن الشاعر . والفروسية والبطولة أو اللهو والتمتع والقدرة على استمالة الغواين
  .ها بني يدي ابنته زهريةنفسه من مشاعر حزينة بثَّأودع يف هذه األبيات ما يخفي يف 

وحتى ال نطيل فإننا سنتحدث عن باقي األبيات بإجياز غري خملّ، إذ يعود 
الشاعر إىل خماطبة زهرية، ويذكر أنه كان رجالً شديد البأس يف احلروب 

ه اكًا للدماء، وهو يفصح عن مدى اخلوف الذي يلحق مبن يواجهونواملنازالت، سفَّ
يف احلرب يف صجارىنفسه ال ختلو من إظهار رٍورى .  بصورة البطل الذي ال يت

ملاذا هذا هو ما يستحضره الشاعر من ذاكرته ليلقيه على مسامع ابنته؟ إنه دفع 
احلاضر املتسم بالعجز والوهن وعدم القدرة على احلركة بنقيضها املطلق، فإذا 

فإنه يعود إىل استحضارها يف أشد )  قد انتهت وتبطُّلُهُ الشاعركَرِيهة(كانت 
وال غرابة يف مثل هذه احلال اليت يصف الشاعر فيها نفسه . صورها حضورا وإارا

  .بأنه ذو بأس وقوة وميعن يف إظهارها أيما إمعان
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يف األبيات اليت جرى ذكرها من القصيدة تأيت املمارسة الثانية للشاعر مستحضرة 
. ك، وهو عمل يذكره لزهرية بعد أن يصف حال العجز جمددامن الذاكرة كذل

ويتضح عجزه الشديد يف البيت الثامن من القصيدة، فقد أصبح كالطفل بسبب تقدمه 
البالغ يف العمر، وإذ يفرغ من وصف حالة العجز هذه، يأيت بصورة مناقضة، فقد 

 االستمرار يف كان له فيما مضى أصدقاء أصفياء ميضون يف سفرهم ال مينعهم من
الترحال أي صعوبة، ونسب إليهم صفات البأس والشجاعة والثبات يف القتال ورباطة 

 -  الترحال، وعدم االكتراث بالصعوبات-من الواضح أنّ هذه الصورة . اجلأش
  .تواجه فكرة الشاعر العاجز الذي ميشي كالطفل أو الذي يكاد حيبو مثله

لقصيدة متاثالً الفتا، ومن املالحظ على هذه وأليب كبري قصائد أخرى متاثل هذه ا
القصائد حديثها يف البدء عن الشيب، والتوجه باحلديث إىل ابنته زهرية، ونظن أنّ هذه 
القصائد ظاهرة تكاد تكون فريدة يف الشعر اجلاهلي، إن مل تكن كذلك، ونكتفي 

شابه القصائد ما تبقى لتسالفة أليب كبري، ونصرف النظر عنباحلديث عن القصيدة ال
  .األربع يف موضوعاا، مما جيعل من دراستها مجيعاً شكالً من التكرار غري املفيد

  :االبنة وقضايا إنسانية - ٢
بنته، وال ه الطابخبإنّ كثريا مما سبق يشف عن قضايا إنسانية أبان عنها الشاعر 

ع اآلن هذا لكننا نض.  اإلنسايناجلانبخيلو منوذج من النماذج السابقة من هذا 
 اإلنساين املاثل انبالعنوان على حنو مستقل لإلشارة إىل بعض النماذج املفعمة باجل

يف إحساس االبنة بأمهية أبيها وحبها البالغ له، ضمن مناذج يظهر فيها صوت االبنة، 
مطالبة إياه بعدم االرحتال خوفًا عليه من اهلالك، إضافة إىل منوذج شعري يوشك أن 

 من نوع خاص، نعين أنّ االبنة تأيت ة إنسانيداللةيف الشعر اجلاهلي ذي يكون مميزا 
وإذا . يف هذا النموذج لبحث موضوع إنساين آخر يتعلق باالبنة والزوجة معا

 فإننا سنشري هنا - إنساين وجه ال ختلو من - كما أشرنا -كانت األمثلة السابقة 
  : )١٥(شى، ويقول فيهإشارة مباشرة إىل نصني، أما األول فهو لألع

                                                           
  .ضع سابق من هذا البحثديوان األعشى، وقد ذكرت األبيات يف مو )١٥(
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 تقُولُ ابَنتي حني جـد الرحيـلُ      
  

         مـتي قَـد ـنمـواًء وا سانأَر 
  

 أَبانا فَال رِمـت مـن عنـدنا،       
  

  ــرِم ت ــم ــرٍ إِذَا لَ يــا بِخ فَإِن 
  

ــدنا،  نلْ عــز ــا ال ت تــا أَب يو 
  

 مــر تخــأَنْ ت ــاف بِ خــا ن فَإِن 
  

ــ انــبِالأَر ــمرتك ال ا إِذَا أَض 
  

       محـا الـرنم قْطَعتفَى، وجن د 
  

إن هذه األبيات فيها ما ال خيفى من التمايز عن النماذج السابقة، إذ نلحظ أن 
إنّ ابنة الشاعر حينما رأته . اخلطاب فيها موجه من االبنة إىل الشاعر وليس العكس

 قد تواجهه، وهي أخطار قد تؤدي إىل موته، جادا يف سفره، أدركت األخطار اليت
ولذلك فإنها رأت يف رحيله خطرا حقيقيا يهدده ويسلمه للموت، وآية ذلك أن 

نّ رحيله حيمل لت له حنن واأليتام سواء، أي إابنته حينما رأته عازما على الرحيل قا
ا كان رحيل وإذ. خطرا حقيقيا محل االبنة على أن ترى نفسها يف عداد األيتام

الشاعر حيمل مثل هذا اخلطر، فإا تتوجه إليه يف البيت الثاين بدعاء لعله يستجيب 
له وهو أن يبقى حيث هي وأن يعدل عن رحيله، وإذا كان الشاعر يريد هذا 
الرحيل من أجل املال الالزم حلياته وحياة ابنته، فإنها ترى األمر من منظور آخر، إذ 

أو قليله ما دام أبوها مل يرحتل، بل إنّ أمرهم خبري إذا عدل عن ال يهم املال كثريه 
 يرحتل ويتركها، ألنّ رحيله حيمل خطر  مث ترجو أباها يف البيت الثالث أالّ.الرحيل
، إما ختافان على أبيهما أن خيترمه املوت، لتؤكّد )رمفَإِنَّا نخاف بِأَنْ تخت(موته 

ه يف البيت األول من أنّ عزم أبيها على الرحيل ميثل االبنة وأختها بذلك ما ذكرت
وما تزال االبنة تلح على أبيها . جمازفة كبرية وخطرا فعليا متمثالً يف موته أثناء سفره

يف إقناعه بعدم االرحتال إذ تقول يف البيت الرابع إنك إذا ارحتلت وغبت عنا، وحال 
آلخرين، وتتركنا وحدنا من غري أن يهتم بيننا وبينك املكان فإنك تسلمنا إىل جفوة ا

وعلى هذا النحو تستعطف االبنة أباها، وحتاول ). موتقْطَع منَّا الرَّح(بشأننا أحد 
 اإلنساين جليا يف عمقمنعه من السفر، كما يبدو اللإثارة كل مشاعر األبوة حنوها 
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 وأن وجوده عندها خري من هذه األبيات يف إحساس االبنة بأمهية األب ورعايته ووجوده،
املال الذي يبحث عنه، بل إنّ رحيله سيسلمها إىل حال من جفاء اآلخرين هلا، وعدم 

 هي األشد حاجة - دون أي شخص آخر كاألخ أو الزوجة -وهكذا تبدو االبنة . صلتها
وعالقة احلب هذه اليت تصل ما بني . إىل أبيها، وهي األكثر حبا له من أي شخص آخر

بنة وأبيها رمبا تفسر هذه النماذج، اليت يشكو فيها الشاعر، ويعرب عن قلق ظاهر حياهلا، اال
فيوجهها إىل ابنته، وجيعل منها الوسيلة املناسبة للبوح ذا اهلم أو تلك الشكوى أو القلق 

  .املخيف، وال يتجه يف أي من ذلك إىل غريها كاألخ أو االبن أو الزوجة
النموذج الثاين للولوج إىل موضوع آخر يعسر على وتأيت صورة االبنة يف 

الشاعر أن يتحدث عنه مباشرة، وهو رثاء زوجه، ويف هذا النموذج تتكشف 
 إنسانية رحبة، فيذكر الشاعر أن زوجه أصبحت تسكن قربا موحشا، مع جوانب

أنها كانت ختشى القفر يف حياا، فإذا أراد أن يصفها بعض الوصف، فإنه يفعل 
  : )١٦( من خالل حديثه عن ابنته الصغرية، يقولذلك

 فَلَقَد تركْت صـغريةً مرحومـةً     
  

       عـزجفَت كلَيع عزا جرِ مدت لَم 
  

 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

     لـي لَيا فهنأَنِي تعمـا فَإِذَا سه 
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

يتحدث الشاعر عن ابنته الصغرية، اليت تبدو يف غاية الصغر، حىت إنها ال 
تعرف معىن اجلزع واحلزن أو فقدان األم، وذلك يضاعف إحساس الشاعر باملأساة؛ 

اجة إىل رعاية مأساة باجتاهني، أوهلما فقد زوجه، وآخرمها الصغرية اليت ما زالت حب
أمها، فتمضي الليل باكية يف فزع من غياب األم، فيثري ذلك جزعا أيما جزع يف 

  :نفس الشاعر، فيستغل أوصاف الصغرية اجلميلة لينقلها إىل األم
                                                           

شرح ديوان احلماسة، أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن املرزوقي، نشره أمحد أمني وعبد السالم  )١٦(
  .واألبيات ملويلك املزموم. ٩٠٤-٩٠٢، ١٩٩١القسم األول، ) بريوت(هارون، دار اجليل 
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 فَقَدت شمائلَ من لزامك حلْوةً    
  

       ـعفَجتـا ولَهأَه هِرـست بِيتفَت 
  

الً وأنينها يبعث الشجى يف نفس الشاعر، فال جيد متنفساً كما أن بكاء ابنته لي
  :إالّ البكاء على زوجه

 فَإِذَا سمعت أَنِينها فـي لَيلهـا      
  

     عمدنِي تيونُ عؤش كلَيع قَتطَف 
  

وال خيفى ما يف هذا النص من طاقات إنسانية رحبة ومتعددة؛ فهناك مشهد الصغرية 
هي يف أمس احلاجة إليها، وتبدو صغرية إىل درجة عدم القدرة على اليت فقدت أمها و

الكالم، فتعرب عن حاجتها ألمها بالبكاء، مث هناك احلب الكبري الذي يضمره الشاعر 
 عن ابنته، فهو يبكي عليها ليالً، هديثحبللزوجة، وقد استطاع بذكاء باهر التعبري عنه 

، وتظهر حالة اجلزع والسهر اللذين  أن صفات الصغرية هي صورة لصفات أمهاذلك
لقد استطاع الشاعر التعبري عن مشهدين إنسانيني يف . يعيشهما الشاعر بعد موت زوجه

األول مشهد الصغرية اليت رحلت أمها عن هذا العامل وتركتها وهي يف أمس : آن واحد
الغا استطاع احلاجة إليها، أما املشهد اإلنساين اآلخر فهو حب الشاعرِ زوجه حبا ب

 عن ابنته، وهو بذلك يرثي زوجه وحياول وصفها دون أن يفعل هديثحباإلفصاح عنه 
إن مل  - تعد هذه من األبيات النادرة يف الشعر اجلاهلي وعلى هذاذلك على حنو مباشر، 

  .رثاًء غري مباشر اليت استطاع الشاعر فيها رثاء زوجه - تكن الوحيدة
اإلنساين إىل العودة بإجياز إىل قصيدة بشر بن أيب  انبويسلمنا احلديث عن اجل

خازم عودة يقتضيها السياق، ولعل قراءة األبيات يف بداية هذا البحث جتعل صورة 
 الركاب تؤمل أن يعود هلا بنيعميرة عالقة يف الذهن، تلك االبنة الباحثة عن أبيها 
ب يف رحم املوتبالغنائم والرزق، يف الوقت الذي كان أبوها فيه قد غُي.  

 حتى مع وجوده يف ذُ اجلاهليهسفَالشاعر الذي استمر ن -ولقد أدرك احلطيئة 
  أن االبنة هي األكثر حاجة ألبيها على اإلطالق، فحني سجنه عمر بن- ظل اإلسالم

مل جيد وسيلة الستعطافه إالّ أن يذكّره ؤالء الصغار الذين تركهم بال  اخلطاب 
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  : )١٧(بههم بالفراخ اليت ال تستطيع حياة دون والديهمامعيل، فقال يش

 ماذَا تقُولُ َألفْراخٍ بِـذي مـرخٍ      
  

      رجاٌء وال شلِ ال ماصرِ احلَومح 
  

     ـةمظْلرِ مي قَعف مهبكَاس تبغَي 
  

       ـرما عالم اِهللا يس كلَيع رفَاغْف 
  

اهلية اليت وردت فيها االبنة، وعلى كل رمبا نكون عرضنا ملعظم النماذج اجل
 إذ ال بد أن تكون مناذج -  فيما نظن - حال، فإنّ هذه النماذج تفي بغرض البحث 

تصور االبنة كما ا كانت هذه النماذج اليت سقناها  وإذ-  أخرى فاتنا االطالع عليها
وردت يف الشعر اجلاهلي، فإننا نالحظ أن الشاعر مل يعمد إىل جعل االبنة 

شعريا قائما بذاته، يصفه كما يصف املرأة اليت يتغزل ا، أو كما يصف ) موضوعا(
الفرس أو الناقة أو القبيلة أو املمدوح، مما يتيح لنا أن نعتقد أنّ االبنة كانت وسيلة 
من وسائل الشاعر لبث مهومه ومشكالته وآالمه اليت تتصل مبوضوعني أساسيني مها 

عالقة وثيقة، إذ إنّ العجز يعين ا وضوعان متواشجان وذَلعجز، ومها مواملوت وا
عدم امتالك الشاعر القوة والبأس والشجاعة، وأنه أصبح إنساناً غري قادر على القيام 
بالفعل، من ناحية أخرى فإنّ وصول الشاعر إىل مرحلة متقدمة من العمر، هي 

  .راء اجلاهلينياقتراب من األجل، ونذير باملوت احملقق، كما ورد عند الشع
وقبل ختام البحث تبقى قضيتان جند أنّ احلديث عنهما ضروريا؛ أما القضية 
األوىل فهي أننا تابعنا صورة االبنة يف الشعر اإلسالمي واألموي يف مناذج غري 

 البحث أو الدراسة، وإنما لبيان مدى التشابه بغرضومل تكن هذه املتابعة . يسرية
ة االبنة يف شعر الشعراء اجلاهليني واإلسالميني، فنظرنا يف أو االختالف بني صور

ديوان أيب األسود الدؤيل، بعض املراجع واملصادر من مثل ديوان شعر اخلوارج، و

                                                           
ا نصر احليت، دار ديوان احلطيئة جرول بن أوس، احلطيئة، شرح ابن السكيت، قدم له حن )١٧(

  .١٥٣، ١٩٩٨، ٢، ط)بريوت(الكتاب العريب 
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 وعثرنا على مناذج تصور االبنة، ويدور حوار بينها وبني »شعراء أمويون«وكتاب 
، فإنّ اخلوف يكون خوف الشاعر ا يف طبيعة هذا احلواريأبيها، لكننا وجدنا فرقًا أساس

على ابنته إذا خرج يف حرب أو تعرض للموت، خبالف النموذج اجلاهلي الذي تكون 
االبنة هي اخلائفة فيه على أبيها، دون أن يظهر أثر هذا اخلوف على املستوى الظاهري 
 عند الشاعر، وألنّ ما نذكره جمرد ملحوظة، فسنكتفي باإلشارة إىل بعض هذه النماذج

ونرى أنّ مثل هذا التحول ظاهرة مهمة تستحق دراسة االبنة يف الشعر . )١٨(يف مظانه
اإلسالمي واألموي وحماولة الكشف عن الفرق يف أسلوب الشاعر يف حواره مع ابنته 

كما نعتقد أنّ هذه الفكرة ميكن تطويرها يف . اجلاهلي واإلسالمي: يف كال الشعرين
 على امتدادهذه الصورة ريب، وتطور يف الشعر العدراسة موسعة، تتحدث عن االبنة 

  .عصور األدب وأسباب هذا التطور أو االختالف فيها
 شعر علىوالقضية األخرى اليت نرغب يف إاء البحث بإثباا هي مجلة من امللحوظات 

أي الزوجة  - ومها ،االبنة، وإظهار الفرق بني خطاب الشاعر لكل من الزوجة والعاذلة
  : من املوضوعات الالفتة للنظر يف الشعر اجلاهلي، أما هذه امللحوظات فهي- والعاذلة

اختالف لغة الشاعر يف حديثه مع ابنته عن لغة اخلطاب مع الزوجة أو  -١
 - العاذلة، فالشاعر خياطب ابنته برقّة ولطف بالغني، على حني ال ختلو لغة الشاعر

وفيها رفض دائم وإقالع عن . جه من التأنيب والتقريع حني خياطب زو- عاموجهب
 .حديثها أو االستجابة ملطالبها حينما يتصل األمر بالعاذلة

                                                           
، ٤، ط)بريوت(روق وارج، حتقيق إحسان عباس، دار الشديوان شعر اخل: انظر مثالً )١٨(

ديوان أيب األسود الدؤيل، حتقيق حسن آل ياسني، مكتبة النهضة . ٧٢، ٧١، ١٩٨٢
  .٢٥، ٢٤، القسم األول، ١٩٧٦، ٢، ط)بغداد(
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بدافع األبوة، واإلحساس باحلاجة إىل أبيها حتاول  -االبنة يف حوارها مع أبيها  -٢
ا ممنعه من السفر والترحال والبقاء إىل جانبها حىت لو كان فقريعا، على خالف دم

 .)١٩(ة تلوم زوجها لوما حادا، بل دد بالرحيل عنه إذا قلّ مالهذلك نرى الزوج

يبث الشاعر يف احلديث مع ابنته قضايا إنسانية مصريية من مثل مشكلة املوت  -٣
واحلياة والعجز، على حني يكون حديثه مع زوجه حادا متسما باخلالفات القوية 

 .شاعر أو عجزه، وانزعاجها من ذلكبينهما، وتكون هذه اخلالفات إما بسبب فقر ال

 يف حال الزوجة، -  بعيدأو إىل حد  -احلديث الرقيق لالبنة غائب جزئيا  -٤
 .وغائب غياباً شبه مطلق حني يكون احلديث موجهاً إىل العاذلة

  
  املصادر واملراجع

 ).وتبري(األلوسي، السيد حممد شكري، تصحيح وضبط حممد جة األثري، دار الكتب العلمية  -١
ابن أيب خازم، بشر، ديوان بشر بن أيب خازم، حتقيق عزة حسن، منشورات وزارة الثقافة  -٢

 .٢، طم١٩٧٢، )دمشق(
م له حنا نصر وان احلطيئة، شرح ابن السكيت، قدابن أوس، احلطيئة جرول بن أوس، دي -٣

 .م١٩٩٨، ٢، ط)بريوت(احليت، دار الكتاب العريب 
 .م١٩٨٧، ٢، ط)بريوت(ين قباوة، دار الكتب العلمية ابن جندل، سالمة، حتقيق فخر الد -٤
القريواين، أبو علي احلسن بن رشيق، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق حممد  -٥

 .ت.، د٥، ط)بريوت(حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل 
ابن قيس، األعشى ميمون بن قيس، ديوان األعشى الكبري، شرح وتعليق حممد حممد  -٦

 .م١٩٦٨، ٢، ط)بريوت(، مؤسسة الرسالة حسني

                                                           
املرأة الزوجة يف الشعر اجلاهلي، عبد العزيز شحادة، مؤتة للبحوث : ذلكراجع يف  )١٩(

  .٣٣-١١، ٢٠٠٠، )٨(العدد ) ١٥(والدراسات، جملد 
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ابن كثري، عماد الدين أبو النداء، تفسري القرآن العظيم، اعتىن به أمحد عبد السالم الزعيب،  -٧
 .م١٩٩٨) بريوت(دار األرقم بن أيب األرقم 

 .ت. ، د)القاهرة(احلويف، أمحد حممد، املرأة يف الشعر اجلاهلي، دار ضة مصر للطباعة والنشر  -٨
يل، أبو األسود، ديوان أيب األسود الدؤيل، حتقيق حسن آل ياسني، مكتبة النهضة الدؤ -٩

 .م١٩٦٤، ٢، ط)بغداد(
العامري، لبيد بن ربيعة، شرح ديوان لبيد بن ربيع، حتقيق إحسان عباس، منشورات  -١٠

 .م١٩٦٢، )الكويت(وزارة اإلرشاد واألنباء 
بد الوهاب العدواين وحممد العدواين، ديوان ذي اإلصبع العدواين، حتقيق ومجع ع -١١

 .م١٩٧٣، )املوصل(الديلمي، مطبعة اجلمهور 
 .ت.د) القاهرة(عفيفي، عبد اهللا، املرأة العربية يف جاهليتها وإسالمها، مطبعة االستقامة  -١٢
، مكتبة )بريوت(علي، جواد، املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليني  -١٣

 .م١٩٧٦، )بغداد(النهضة 
عر وآدابه ونقده، حتقيق ريواين، أبو علي احلسن بن رشيق، العمدة يف حماسن الشالق -١٤

 .ت. ، د٥، ط)بريوت( الدين عبد احلميد، دار اجليل حممد حميي
 .م١٩٧٦القيسي، نوري محودي، شعراء أمويون،  -١٥
املرزوقي، أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن، شرح ديوان احلماسة، نشره أمحد أمني،  -١٦

 .م١٩٩١) بريوت(م هارون، دار اجليل وعبد السال
، نسخة م١٩٦٥، )القاهرة(اهلذليون، ديوان اهلذليني، الدار القومية للطباعة والنشر  -١٧

 .مصورة عن طبعة دار الكتب



  ٧٤٩

  
  
  

   عمر بن أيب ربيعةَشعرِ الصوت إىل الصمت يف من
  دراسةٌ دالليةٌ تواصليةٌ

  
  )∗(مهدي أسعد عرار. د

  

عرةٌ يسانيباحثةٌ لم التهذه فيها الباحثُ على ظاهرة ةً، جعام واصلِ غريِ اللّفظي
ه املُباحثةُ من أربعة ولغة اجلسد خاصة، يف شعرِ عمر بنِ أيب ربيعةَ، وقد ائتلفت هذ

ئيسةر طالبوتأسيس، وثالثُها : م هادنوانِها العريضِ، وثانيها مع قاصدجليةُ ملُها تأو
ها تورابع ،هذه الظّاهرة لَاستشرافمسقوالتم نتظمفسريٍ يص  تر وتلخةً تفسكُلّي 

 التعريج على هذه الظّاهرة يف  وقد كانَ مبتغى الباحث يف هذه املُباحثة.وتحلّلُ
 مضمارِها ذاك تعرجيا استشرافيا من جِهة، وتحليليا من جِهة أخرى، ودالليا تواصليا

ثالثة ن جِهةم . ،من احلركات كانَ مناذج حليل فقدرضِ والته بالعندع قفما و ا أهمأم
والرأسِ، واليد، واهليئات، كهيئة املشية، واملُتممات املُساندة حركة العني، : وذلك حنو

  .؛ وذلك حنو اللّباسِ واحللي)اإلكسسوارات(

  يف مقاصد العنوان: أوالً

سةؤسأقْطابٍ م يف ثَالثة ه خائضريضِ أنالع هذه املباحثة ن عنوانى متبدهيي : 
  . واملضمار الذي تقع فيه هذه املُباحثةُ ،تخصيص شقِّه و،التواصلُ

                                                           
 .أستاذ اللسانيات والعلوم اللغوية يف جامعة بيـرزيت بفلسطني )∗(
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أما التواصلُ فهو الغايةُ األوىل اليت علَيها مدار الكالمِ واللّغة، وقَد قُسم يف 
 اللّغةُ بِما ةيلُ اللَّفظي، وأداته الرئيسالدرسِ اللّساينِّ قسمنيِ كَبريينِ، أولُهما التواص

 وثانيها التواصلُ غري . محاالت لدالالت ومقاصدويات لُغويةتشتملُ عليه من مست
 مفتوح الذي هو نص دةل على عالَمِ املُشاهيف املَقامِ األو واصلٌ قائموهو ت ،اللّفظي

 ومن أعرف روافد هذا الشق من .ين بِه وفيه دالالت ومقاصديقرأُ فيه معان، وتتع
ن االتقى متسي بِال لسان اطقةُ بِبيانالن ه لغةُ اجلسدعاملمواصلِ و واهلَيئات حلركات

ماتواملُتم. جعرأنَّ هذه املُباحثةَ ت همِ بيانرحِ املُتقدنبين على هذا الشولَعلّ الذي ي 
شتا اسعرجيبيعةَ تبنِ أيب ر مرعرِ عيف ش ه الظّاهرةا على هذحليليتو ،ن جِهةا ميراف

ثالثة ن جِهةا مواصليا تالليدرى، وأخ ن جِهةم .  
ما املَقْصد املُتعين من احلَركات اجلَسدية فال شيةَ علَيه وال شبهةَ، ومن أ

 أما املَقْصد املُتعين من .ةُ الرأْسِ والغمز، وهزتجلّياتها حركَةُ اليد، أَوِ اليدينِ،
 نمو ،العام اخلارِجي هكْلُء يف شها املَرلَيع رظْهوالُ اليت يفهي اَألح ةالعام ئاتاهلَي

غيةُ، وساللِّبةُ، ويشاملالوِقْفَةُ، وةُ، ولْسها اجلليع الّةالد ةصصها املُخلَتثا أممم كذل ر
. ينتِسب إِىل هذه املُباحثَة املُنتِسبة إِىل التواصلِ غَيرِ اللَّفظي عامةً، ولُغة اجلَسد خاصةً

 ،؛ كَالنظّارة»اِإلكْسسوارات«فَهِي ترجمةٌ لما يسمى أَما املُتممات املُسانِدةُ 
ةيجارالسيجا، والسالقَلَمِ،رِوو ،فاهلاتو ،العيأيت الباحثُ على صا وسذاِء، واحلو ،

املُباحثة أمثلة جملية لكل ما تقدم يف هذه  .  
 فَقد وأصنافُه واصلِ غريِ اللَّفظيالت دوافا رأم عةإىل أرب متفَقُس ،عتنوت

من خاللِ لغة اجلَسد، كَتعبريات الوجه، أصناف عريضة أولُها الفيزيائيةُ اليت تتجلّى 
ماللَّمسِ، والش ةوحاس ،وتالص رجةدو . جلّياتيف ت ظهرةُ اليت تثانيها اجلَماليو

: فَنية محضة؛ وذلك نحو اآلالت املوسيقية، والرقصِ، والرسمِ، والنحت، وثالثها
ةُ اليت تياملاد اإلشارات ةحيالت طَلَقاتاَألعالمِ، واملُرورِ، و لى إِشاراتلُ عشتم
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العسكرية، أو الوفاة، واألبواقِ، وصفّارات اِإلنذارِ، ورابِعها الرموز اليت تصبغُ املَرَء 
باهلبِ االنتجيه اإلنسانُ لؤدما ي أو ،ةينيموزِ الدما؛ كَالر ة١(بِهوي(.   

  مهاد وتأسيس: ثانًيا
من ذا الذي يقْنِع اللّغوِي أنَّ املَعىن إِنما هو متعين من الدالالت اللّفظية اليت 
تتجلّى يف مستويات اللّغة املُتباينة، أو من املُتحصلِ من جسد اللّغة البِنيوي فقط؟ إِنَّ 

اللّغ دسج همقَدما ي لَه دال ب داجلَسفَقَطْ، و ياملَقال وِييىن البِناملَع وما هإِن وِييالبِن ة
من محيط يشتملُ علَيه، ويؤثِّر فيه، ومن هنا يأيت فَضلُ سياقِ احلالِ، واَألنظارِ 

شلَها يف تعلَ ففْعتنِ، لالقَرائو ،ةاخلارِجِي نفًا ملتؤىن مكونُ املَعبِذا يىن، وكيلِ املَع

لُغةُ «ِسب إِىل املَعىن املَقامي ومما ينتاملَعىن املَقالي، واملَعىن املَقامي، : الرافدينِ

دأْيت،»اجلَسيس ةبايِنتم فظائا ذا وا أَمينوِينعا مدراف دعا،  اليت تدعب يانلُ بها فَضلَيع 
فَقَد تغين اِإلشارات، واحلَركات التمثيليةُ، والتعبريات اجلَسديةُ، عنِ الكَالمِ جملَةً، 

  : وقَد تجلّى ذلك يف قَولِ الشاعرِ
 العين تبدي الذي يف قَلْبِ صاحبِها     

  

 ي كانـا  من الشناَءة والْود الـذَّ     
  

 إِنَّ العــدو لَــه عــين يقَلِّبهــا
  

 ال يستطيع لما يف القَلْبِ كتمانا      
  

 وعين ذي الود ما تنفَك مقْلَتهـا      
  

 تبدي لَه محجرا بشا وإِنـسانا      
  

 فَالعين تنطق واَألفْـواه صـامتةٌ     
  

 )٢(بِ تبيانا حتى ترى من ضمريِ القَلْ     
  

                                                           
 :  القول على التواصل غري اللفظي طويل ومتعدد الرؤى والوجهات، انظر يف ذلكباب) ١(

Esposito, A. , Bratanic, M., Keller, E. Fundamentals of Verbal and Nonverbal 
Communication and the Biometric Issue, IOS Press , USA, 2007.  

)٢ (اسي يف  لعبد اهللا بن معاوية، والعب١٧٥ والعرس، األنس يف اآليب يف نسبته، فنسبه لفاخت
  .  عقيلبن لعمارة ١/١٣١معاهد التنصيص، 
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بالنمِ قَد يظرِ يف هذا املُتقدبش دوافالر هأنّ هذو ،ذّيهغت دوافر ىن بِأنّ لَهاملَع ه
كَاملَجاري، فَمنها املَجرى الصائت اللَّفظي، وهو الكَالم الذي تتشكّلُ بِه الرسالَةُ 

نملُ، وواصالت بِه دعقنلَفَيالذي ع تامرى الصضوعِها املَجاملَوالبابِ و قْدع هي. قَدو 
تنقَلُ الرسالَةُ بِاملَجرى الصائت، وقَد يكونُ ذلك بِتضافُرِ املَجريينِ، وقَد يغذّى املَعىن 

 .كاية احلادثَة املُعاصرة احلبِرافد املَجرى الصامت كَما كانَ معي يف املُتقَدمِ بيانه يف
من ٪٧وقَد أَلْفى باحثٌ أنّ تأثري الرسالَة الكُلّي ينقَسم إِىل ثَالثَة أقْسامٍ، أَولُها 

 مما يعتري املَجرى الصائت كَالتنغيمِ، والنغمة، ودرجة ٪٣٨املَجرى الصائت، و
و ،تو٥٥الص٪تامرى الصاملَج ن٣( م( .  

وقَد توصلَ آخر إِىل مستصفًى من الرأيِ يقْرب من هذا املُتقَدمِ، فَقَد ألْمح إِىل أَنّ 
 نرِ مغها اَألصئزيف ج فلأْتت ةيالوجاه ثَةاملُحاد نم يَء الكَالم٣٥اجلُز٪ دافالر نم 

تائالص نرِ مها اَألكْبئزيف جىن، واملَع ةيأدتلى اطّراحِ ٪٦٥ لمِ عالقائ تامالص دافالر نم 
اِإلشاراتلِ، ومائالشاجلَوارِحِ، و كاترح نم هقامم قومما ي فادرتاس٤(الكَالمِ، و(.  

  تممات يف شعرِهمن تجليات احلَركات واهلَيئات واملُ: ثالثًا
  من هيئات الوجه ودالالته : التجلّي األولُ

 يف درسِ لغة اجلسد تستغرِق جوارِح أُخرى تنسب إليه، »الوجه«إنّ كَلمةَ 
راَءةرِ قصادم نا أَصيالً مردصم هجغَدا الو كُلِّه كلذلو ،هحيطيف م قَعرِ وتمائالض 

املُستترة، واملَعاين الكامنة يف حواشي الطَّوايا، ودليالً صادقًا على ما يف النفوسِ، 
ولَعلَّ ذلك هو الذي أَفْضى إِىل تقْريرِ ابنِ جِني عن أحد أشياخه بِأنه ال يحِسن أَنْ 

                                                           
)٣(Albert Mehrabian, Silent Messages, P.44, Pease, A., Body language: 

How to Read Others’ Thoughts by Their Gestures, P. 6.  
)٤( Pease, Body Language, P. 5.  
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ةا يف الظُّلْمسانإِن كلِّما)٥(يو ، كلِ، فَذلواصيف الت هجفيُء إِىل الوا ما ننا كَثريأن حلَق
يتجلّى لَنا يوميا يف البيت اُألسرِي، فَاألم مع طفْلها، بلْ مع رضيعها تقف على 

رِعِ والسوقِ، دالالت ال يفصح عنها بكالمه، بل بِإمياءات وجهِه، ويف زحمة الشا
فَالتاجِر يكَيف كَالمه مع محيطه ورواده معتمدا على إمياءات وجوههِم أَحيانا، 

هجالو ةفْحلى صه عوادأُ مقْرا تكْنونا ممجعفْسِ ملنكَأنَّ ل٦(و(.  
هجأَنَّ الو كلِّه كلِ يف ذلفى القَوصتسمو  - ةراسلْمِ الفيف ع رقَرم وكَما ه  - 

 هجةَ يف الوروالَ الظّاه؛ َألنَّ األحمأت هجبِو فيه ةفِْسيظُهورِ اآلثارِ النضاِء للُ اَألعأكْم
والكَآبة، قَوِيةُ الداللَة على اَألخالقِ الباطنة؛ كَاخلَجلِ، واخلَوف، والغضبِ، والفَرحِ، 

نددونَ الب هجيف الو رظْها يصوصخا منلَو دكُلِّ واحةُ « .فَإنَّ لجودضاُء املَوا اَألعأَم
يف الوجه بعد الرأْسِ، فَاحلاجِبان، والعينان، واجلَبهةُ، واَألنف، والشفَتان، واَألسنانُ، 

  . )٧(»اللَة لقُربِه من الوجهن، ثُم العنق قَريب من صدقِ الدوالذَّقَن، واُألذُنا

 قَفو قَدبوريس كريولنيك«و« هجلِ الولى فَضلُّ عدقٍ يشائ يلمثالٍ عم دنع 

 إِىل أنّ قردا »رةُ قرد، وأقْوالُ رِجالٍذاك«نات، فَقَد أشار يف كتابِه يف تواصلِ احلَيوا

وهذا املَرض الذي هو غالبا حموي «وجهِي تمت متابعته، آسيوِيا مصابا بِشللٍ 
 قَطَعان أَسابيع ةعبِض دعفَب ،برياتعضِ التعإِزالَةَ بو ،هجالو التضلَّ عش ببسي

م نيبو هنيلُ بواصالت ،هبوننجتلْ يب ،هيتفْلت نقلّونَ مثالُه يأَم راحو ،قُرود نم هحيط

  .  )٨(»ته إِىل التبدلِ والفَسادوصار مشاكسا عدوانِيا، منقَطعا عمن حولَه، وانتهت حالَ
                                                           

 .١/٢٤٨ابن جين، اخلصائص، : انظر) ٥(
  : يف يتناول لغة الوجه وهيئاا ودالالا، وهووقفت على مصنف طر) ٦(

Mitchell, M. E., How to Read the Language of the Face, Macmillan, New York, 1968.  
  . ٥٨ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٧(
  .   ٤٦، ومهدي عرار، البيان بال لسان، ٦١باكو، لغة احلركات، : انظر) ٨(
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  : ةَلنرجعِ النظر يف جتليات الوجه عند ابنِ أيب ربيع
   والواشيالناطقالوجه : أوالً

قيملةً يمقاب اعرالش نيى، بهما معننائي يف كلٍّ مقرأُ الرنيِ ناطقَنيِ يجهو 
 وثانيهِما وجه املُحب، فالشاعر يعولُ كَثريا يف تحصيلِ هذه املَحبوبة،وأولُهما وجه 

املَعرفةمتعلى الص ةقينِيق  الياطالن جهلى الوع ،وتلى الصالواشي ال ع ،باحلُب 
 املُحب الواشي، وقَد وجهوالرقيب أو الناظر يعتمد يف تحصيلِ هذا املَعىن على 

هيف قول لى ذلكجت :  
نمو رِفأع     جهِـهيف و دالـو  

  

 عرِفيو     رـاظالن ي لَـهد٩( و( 
  

  والتجهمِالتبسمِ بني : ثانًيا

 وأحوالٌ متعددةٌ تغين عن اللفظ، وتقوم مقامه، فَمنه متبايِنةٌ، دالالت وللتبسمِ
 مبسبِ،تعجاملُت مبسرِ، وتاملُنك مبستهزِئِ، وتاملُس مبسترورِ، وكُلَّه املَس كأَنَّ ذل احلَقو 

نبِاملُعاي كدررِ، يبصالتو ةنمو هشوقَتعلى ملَ عخه دها يف شعر ابن أيب ربيعة أنثلَتأَم 
 أَبيها، وحرمة إِخوتها بعيشِ علَيه فعلَته إِنكار معاياة ومناكَفَة، وأقْسمت فَأنكَرتمرةً، 

 هلَيع نهبنلَت خرجي إِنْ لَماحلَي،مينِها ظنخافَةَ يبِاخلُروجِ م ما تعين ما تقول،  فَها منه أ
هلكنأَوفاًء بِما قَرو كذل نثَىن عان رض نه مشوقَتعم هجدلّلٍ ا يف وتنِ يف ويسومرم 

 سانبِل لةقائ هجيف الو جلَّتت ةساماحلالِابتمبِأَنَّ القَس ديو إِالّ  اجلَسما ه ذاك 
: م خاصةً، قاال بصمت ال بصوت املَعشوقِ عامةً، وهيئَةَ التبسوجهللدعابة، وكَأنَّ 

»قثُابيبةٌ حداعفَما هي إِالّ م ،تواقتنصت لفظي، فوقع بينهما تواصل غري ،» أن 
 دههذا املَش روص ااملقاصد، وتعينت الدالالت، ولقَدكيفَقالَحلَر بريِيع١٠( الت(:  

                                                           
  .١٣٦يوانه، د )٩(
  .١٨٠، ومغلطاي، الواضح املبني، ٨٤ديوانه،  )١٠(
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تدبـاً  فَقَعقرتهـا    ميتبِب ـمأُل  
  

  ولَجت بِه خفي املَـولَجِ     حتى 
  

يشِ قالَتعيت   وإِخو ةرمحأَيب و  
  

 نهبجِ      ُألنـرخت إِنْ لَـم احلَي  
  

تجرفَخ فوخ  تمسبمينِها فَتي  
  

 متلجِ     أَ فَعـرحت ها لَمميننَّ ي 
  

نمعاين ومِ مسبالت هجها الومارضاليت م »بجعالت«، كذل نملُ وبنِ قَو مرع 
  : أيب ربيعةَ

  قَد علمت بِـأَنكُم    إِنك ويقولُ
  

 محتمِ      أَصبذي د ـهجأَو ريا بِش  
  

تمسبا فَتبجع  قالَت حو  قُّـه 
  

 )١١( يعلِّمنا بِما لَـم نعلَـمِ      أَالّ 
  

نمعاين ومِ مسبا الرضالت جهِهأت يف وقَيا، فقَروالسرور، وقد جتلى هذا ملَّا الت 
  : تبسمِ املَسرورِهيئَةَ السرورِ، وكانَ مصدر تلْكُم املَعرفَة اليت قامت يف نفِسها معىن

  باح كُـلٌّ بِـِسره     تقَيناال فَلَما
  

 )١٢( لَها مني السرور تبسمي    وأَبدى 
  

 الوجه وانبساطُه، فقد كانَ الشاعر يكيف تهلّلُ ينضاف إىل التبسمِ ومما
 اجلسد عامةً، وما يقرأُه يف الوجه من دالالت خاصةً، لغةكالمه وتواصلَه بناًء على 

  : قولُهومن ذلك 
لّمتس   هـا  حنيلقيت  لَّلـتهفَت  

  

 )١٣( مقْـبِال  رأتـين  لَما   لتحييت 
  

مجهالت القُطوبو :  

 يف مقامات بِالضد يف الوجه التبسم بِدالالته املُتبايِنة فَكَذلك اَألمر يظهر وكَما
نمو ،القُطوبو مجهالت فَهناك ،رأُخ ثواعليه البع ضى أَوترةُ فيما ال ياملُباغَت 

                                                           
  .٣٤٥ديوانه،  )١١(
  .٣٢٥ديوانه،  )١٢(
  .٢٩٦ديوانه،  )١٣(
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 ابن أَيب ربيعةَ لَما دخلَ عليها البيت، فَتجهمت املَعىنيتوقَّع، وقَد أَتى على هذا 
  : وتلَطّفُه فَهدأَ من روعها، وخفَّض جأشها تودده خائفَةً،

قْتفَطَر باب ـا   العامنموه ةير 
  

  أَتـاهم للموعـد    الرفيقِ فعلَ 
  

تمهجـا  فَتـالً    لَمـين داخأَتر  
  

  ـفلَههــا بِتلقَو ــنم دــدهتو 
  

ثُم   توعئًا اريها  شأشج فَّضخو  
  

 عددي   بدوتدي وجه١٤( الطُّموحِ ت( 
  

والقطوبِ يتردد قُطْبا التواصلِ يف إبداِء هذه  على التجهمِ القَولِ بابِ ويف
 ،احلَركةيف فَقد ا، وذلكدده قَصه قَصا إىل أنشريم اعرىن الشلى هذا املَعأتى ع هقول :  

 تكْتمٍ لَقَد بينت يف وجه      لَعمري
  

 )١٥(والغضب تالقَينا التجهم    غَداةَ 
  

كْبِ التجهمِ والقطوبِ احلُزنُ الذي يستدلُّ عليه من الوجه،  ريف يسري ومما
  :  املَعىن يف وصفه لنفِسههذاوقَد تجلّى 
قْضي اَألسى   كادبابةً  يص عليك  

  

 هجوالو   كننِ ميبكابِ  ل ك١٦( إِلف( 
  

   الصك والصد بينالوجه : ثالثًا

نمو كاتاجلَ احلَرةيدساللالد  عرِهيف ش لَّتجاليت ت ةي»كهصوصد هجالو «، 
  :   الصك فقد كانَ يف قولهأما

ها فَلَمعرها   يدجاسم تضن قَدو  
  

  وراَء البيـت يـستتر     سواد إِالّ 
  

تها فَلَطَّمهجهاوعت مهبنتاسو  
  

 )١٧(ن شأْنِها اخلَفَر   م آنِسة بيضاء 
  

                                                           
  .١٠٦ديوانه،  )١٤(
  . ، وتكتم اسم امرأة٥٦ديوانه،  )١٥(
  .٤٢ديوانه،  )١٦(
  .١٣٥ديوانه،  )١٧(
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سها ولَيفى أَنخةٌ يجابتيف اس حنقَدي فْسِ، أَويف الن قومي ثباعةٌ ليكرح 
 املقرون باخلوف والفجاءة، وهي حركةٌ عالَميةٌ ذات داللة ينعقد كَالتعجبِاخلاطرِ؛ 
 والنفِْسيةُ، الدالليةُ، تجتمع فيه اَألنظار  اإلمجاع، والبنِ جِني حديثٌ معجِبعليها

 كَةاحلَر هفسريِ هذلى تةُ عيلواصالترِيفواعلِ الشقَو  :  
  بِيمينِها وجهها وصكّت   تقولُ

  

 جيوأَز    سقـاعحى املُتهذا بِالر  
  

ين    ال لَها   فَقُلْتـيبتـيب وجعت  
  

 )١٨( الْتفَّت علَي الفَوارِس    إِذا بالئي 
  

             ىن، فَقَدزيزِ املَععيف ت ةدياجلَس كَةاحلَر ههذ ةلَ رِوايفّاً فَضشتسها ملَيع لّقع قَدو
 .نكـارِ، والتعـاظُمِ   جعلَت هذه احلَركَةُ اجلَسديةُ كَاملَنبهة على فَرط التعجبِ، واإلِ        

رِء أنْ يتصور أنّ ثَم مخبرا، وأنّ ثَم معايِنا لهذا احلَدث الكَالمي، فَمن ذا الذي               وللم
يقْنِع اللّغوِي، أوِ ابن جِني من قَبلُ، أنّ داللَةَ احلَدث القارةَ يف نفْسِ املُعـايِنِ هـي                 

 كانَ من شأنِه أنه سمع الـصائت، وعـاين          إذْ إنّ املُعايِن قَد   ! كَاليت عند املُخبرِ؟  
        فصظٌّ إالّ بِالوح لَه كُني فَلَم ربا املُخأم ،تامالص     ،تامالص نثيلِ ممالتقالَ   و فَلَو

 -  من غَريِ أنْ يـذكُر صـك الوجـه         -أَبعلي هذا بِالرحى املُتقاعس   : حاكيا عنها 

وصـكّت  «: ه لَما حكى احلـالَ، فَقـالَ      علَمنا أنها كانت متعجبةً منكرةً، لكن     َأل

هذا مع أنـك سـامع      «ها، وتعاظُم الصورة لَها،      علم بِذلك قُوةُ إِنكارِ    »وجهها
         ربِها أَع ها لَكُنتدتشاه لَولَها، و دشاهم احلالِ، غَري ةحكايظَمِ احلالِ يف    لعلو ،ف

   ،نيأب أةاملَر لكفْسِ تح       ...ن راعنقُلْ إِلَينا هذا الشي لَم لَوو ،     ـهبِقَول أةاملَـر هالَ هذ :

  . )١٩(» حقيقةَ تعاظُمِ األمرِ لَها، لَم نعرِف بِه»وصكّت وجهها«
                                                           

ئله، ففي الكامل والعقد ، واختلف يف قا»وصكت صدرها«: ، وفيه١/٥١املربد، الكامل، : انظر) ١٨(
  .أليب محلِّم السعدي، ويف شرح احلماسة للمرزوقي والتربيزي للهذلول بن كعب العنربي

  .١/٢٤٧ابن جين، اخلصائص، :  انظر)١٩(
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٧٥٨

د قُطْبيِ التواصل، وكَثريا ما يكونُ  فَقَد يعمد أحالصد الصك، وأَما هذا
 ،شوقبِاجلانِبِ، إِىلاملَع أين هنكونُ مةَ اللِّقاِء، فَيساع هجبِالو دةٌ الصإِشاحو هجبِالو 

وِ  أَوِ الرفْضِ، أَوِ اِإلنكارِ، أَالتمنعِ،دالّةٌ على شيٍء يعتملُ يف نفِسه، كَاحلَياِء، أَوِ 
 دومن ذلك قوله يف ص ،عِاِإلغاظَةمندلّلِالتالتو :  

ثُم تدنٍ    صـيع دمهِها عجبِو  
  

 بنياحلُبـابِ    ز لقَضاِء أُم٢٠( ل( 
  

  : الوجه بِما يحملُه من دالالت يف قَولهصد تجلّى وقَد
تدفَص قالَتو  :بكاذ متجهتو  

  

 )٢١( املُعرضِ املُتجهمِ  فداُء فَنفْسي 
  

  الالت حركَة العينِ وهيئَتها من د: التجلّي الثّاين
 نم جيبتسفَي ،عانبِم قطنا يكَلّمتا ما فَصيحسانياقٍ ما ليف س نيدو العغت قَد

يه نكِّلِ مشها املُترادناصِ ماقْت دعها، بعايِنةً، ييكَالم ةً، أويلمةً عجابتها، اسكّلشت ئَة
وللقُدماِء التفاتات معجِبةٌ إِىل سهمة العينِ يف التواصلِ، واِإلبانة، والبيان، والتبينيِ، 

 ةها يف اِإلبانتيمبِأه قْريرقْريرِ تبِهذا الت بارِهملى اعتىن عبان فوسِ وقَدواشي النح نع

 فَاعتمد على هذا االعتبارِ يف توسمك،«: ك إِىل قَولهِم وأفْضى ذلوضمائرِها،

هنم رظْهبِما ي كُماح٢٢(»و(.  

 يف القَلْبِ ظَهر العين باب القَلْبِ، فَما كانَ« أنَّ »العقْد الفَريد«وقَد جاَء يف 

إِني َألعرِف يف العينِ إِذا «:  عن غَيرِه أنه قالَياَألصمع، وقَد روى )٢٣(»يف العينِ
 ،ركنت ولَم رِفعت فيها إِذا لَم رِفأعو ،تكَرفيها إِذا أَن رِفأعو ،فَترا إِذاعأم 

                                                           
  .٥٧ديوانه،  )٢٠(
  .٣٢٦ديوانه،  )٢١(
  . ٥٠ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٢٢(
  . ٢/١١٥فريد،  عبد ربه، العقد الابن: انظر) ٢٣(
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 فَترعواصخا إِذا، )٢٤(فَتأَمو كَرتحظُ أنجا إِ، فَتذاوأم ركنلَم تو رِفعت لَم 

دالل بِاللّحظ االست« سماه »العقْد«وقَد عقَد ابن عبد ربه بابا يف . )٢٥(»فَتسجو

، وقَد أورد فيه نماذج فاقعةَ الداللة من التراث العربِي اَألدبِي )٢٦(»على الضمريِ

، »اُألنس والعرس«ذلك فَعلَ اآليب يف كتابِه  يف التواصلِ واِإلبانة، وكَعلى أَثَرِ العينِ

ذاك هى بابمس قَديو«: واللَة عدمرِهمائلى ضع واناِإلخ ٢٧(»ن(  .  
سِ وبِاجلُملَة، فَالعيونُ وجوه القُلوبِ، وأبوابها اليت تبدو منها أحوالُ النفْ

وأسرارها، وذلك التصالها بِمواضعِ القَلْبِ، وصفائها، ورِقَّتها، فَاحكُم بِها لتحقيقِ 

النهتحص٢٨(...ظَرِ و( ذَهب قَدهيس«، و« تابِهةُ« يف كحالفاض نيإِىل أنَّ »الع 
نِ ويب نها ملأفْضلِ وسائالو قأد نم نيبِها الع عتمتاليت ي ةصالِ الكَثريلِ االتسائ

أنَّ الع ك؛ ذلفِْسهلُ يف نمتعسانُ ِإلظْهارِ ما ينِ اِإلنينيف «ي رِيؤكزٍ بريف م قَعانت

  . )٢٩(» غَيرِ طَوعيشكْلٍبِاجلَسد، فَضالً عن أَنَّ إِنسانَ العينِ يعملُ 
ت العني يف أوضاعٍ متبايِنة يف شعرِ ابنِ أيب ربيعةَ، فَقامت مقام كَالمٍ، وقَد تجلَّ

 المفشي السسلِّمةٌ تم نيع فكانَ ثَم ،قاصدبِها م نتعيتو ،الالتنها دم نِصتواقت
ةٌ عن وطرِها والتحيةَ، وعني مشوقةٌ، وعني غامزةٌ مناديةٌ، وعني عاشقةٌ، وعني معلن

  : وحاجتها، وعني تظهر العداَء والبغضاء؛ وذلك حنو
                                                           

)٢٤ (»بالصاد، ضيقهاواحلوص، مضارع، واخلوص غؤور العني، فعل »ختواص  .  
  . ٢/١١٥ عبد ربه، العقد الفريد، ابن: انظر) ٢٥(
  . ٢/١١٥،  نفسه)٢٦(
  . ١٧٨-١٧٥ األنس والعرس، اآليب،: انظر) ٢٧(
  .    ٥٧ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٢٨(
)٢٩( Pease, Body Language, P. 133.  
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  :  العين املُسلّمة الوجِلة
قَددثُ وحاحلالُ يف ي يكَما ه داجلَس ةالمِ بِلُغكونَ إِفْشاُء السأَنْ ي ةلُغ ،اللِّسان 

  : وشاهدها يف شعرِه
 ومـضت  بِالثَنِيـة أَ   التقَينا ولَما

  

  عينِ الكاشـحِ املُتـنممِ     مخافَةَ 
  

تأَشار   فنيِ بِطَرها  العةَ أَهلشيخ  
  

  ولَـم تـتكَلَّمِ    محزون إِشارةَ 
  

تا    أَنَّ فَأَيقَنبحرقالَ م قَد فالطَّر  
  

 )٣٠( وسهالً بِاحلَبيبِ املُتيمِ   وأَهالً 
  

فيه لُحمةً بِخاص اخلاص عند اجلاحظ، فَقد ساق مثاالً ولعلّ لهذا املَخوضِ 
مبينا عن ذلك بِالعينِ املُسلِّمة يف مقامِ لقاِء العاشقَينِ يف حضرة اَألهلِ، ولَيس يخفى 

 متقدمةً »اِإلشارة«د تكونَ رتبةُ لُغة اجلَسأنّ مقامات احلَرجِ االجتماعي تؤذنُ بِأنْ 
 بِقَولِ  املَقامات، وقَد مثَّلَ اجلاحظُ على ذلكتلكُموجوبا على رتبة اللّفْظ يف مثْلِ 

  . )٣١(»...أشارت بِطَرف«: الشاعرِ املُتقدم
  :  املُنادية املُتطلّبةالعين

ق بِالصمت، وشاهد ذلك قَولُه على  وقد يتحقّبِالصوت، يتحقّق النداُء وقَد
  :  حضرة االستحياِء واحلَرجِ االجتماعييفلسان محبوبته 

  لَـه ليبـصرنا    تـصدي  وميقُ
  

 ثُم زيهفَـرِ      اغْميف خ ـتيا أُخ  
  

 قالَت لَها قَـد غَمزتـه فَـأَىب       
  

 )٣٢(ثُم اسبطَرت تسعى على أَثَري     
  

   : الواشيةاملَشوقَة عينال

وقد نيكونُ العداِء، ناطقةً تالمِ والنوالس ةحيناطقةً بِالت وقِ كَما كانتبِالش 
  : قَولُهوشاهدها 

                                                           
 .٣٢٦ديوانه،  )٣٠(
  . سريد حديث عن هذا امللحظ يف املقوالت الكلية والتفسري) ٣١(
  .١٦٣ديوانه، ) ٣٢(
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فنــر فَع قوــش ــاال   يف مقْلَته
  

 بابحقِ ووظَر  الشالن ديهب٣٣( ي( 
  

  : يف حق نفِسهقولُه ومثلُها
  تخالَجـــهإِذاب  املُحـــإنَّ

  

 وقش     اهلَـم ه  كَذاكحتـضري 
  

ظَرتنظْرةَ   وـقٍ  نعاش  نـفد  
  

 )٣٤( نظَـره  عازمٍ الصبابة   بادي 
  

  :ة املُتكلّمة املُسرالعني

  :  قولهيف تجلّى هذا املَعىن وقَد
تظَرن   ذو إِليكهـا   وبامٍ دونش  

  

 م بِـسرها يـتكلّ    يكـاد  نظَرا 
  

  أالّ تـرحلَن   الطَّرف رجع   فَأبانَ
  

 )٣٥( لَيلٌ مظْلم  الناس يجِن   حتى 
  

 ذو« بِفهمِ املَعىن املُتعينِ يف  غَريِ اللّفظي فَيتجلّىالتواصلي تفسري هذا املَوقف أما

ها من الكَالمِ، ا لَ هو اسم جبلٍ، وقيلَ هو رجلٌ كانَ وجوده مانِعفَقيلَ ،»شبام
 شبام الذي هو اجلَدي الذي يوضع يف فَمه عود كي ال يرضع من ثديِ بذيتشبيها 

  .  كانَ مانِعا لَها من الكالمِفَكأنهأمه، 
  : ا أمينا داالًّ قولُه تتجلّى فيه العني ناطقًالذي هذا املَوقف ومثلُ
  بِعينِهـا   النزيف نظَر رنت   وإِذا

  

 رفتها فَعقِ   حاجتنطت إِنْ لَم٣٦( و( 
  

آخر قيشسرحٍ عاطقةُ يف مئةُ النها املوممثلُها عينو:   

 أومت بِعينيهـا مـن اهلَـودجِ      
  

 )٣٧(لَوالك يف ذا العامِ لَم أحججِ      
  

                                                           
  .١٦٨ديوانه،  )٣٣(
  .١٨٧ديوانه،  )٣٤(
  .٣٤٤ديوانه،  )٣٥(
  .٢٥٤ديوانه،  )٣٦(
  .٨٥ديوانه،  )٣٧(
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  : العني املُعادية املُبغضة
هجلّى هذا املَعىن يف وصفت ىن يف وقَدقَرأ هذا املَع فَقد ،شوقةذَوي املَعقَباِء وللر 

  : عيونِهم؛ ذلك أنّ نظرهم كانَ محاالً لداللة احلقد والغضبِ

ــا  ــف يكلفُه أُن ــة  بِمحلّ
  

 قَوم أرى فـيهم ذَوي غمـرِ       
  

 وغُر الصدورِ إذا ركنت لَهم    
  

 )٣٨(خـزرِ  نظروا إيلَّ بـأعنيٍ    
  

  عني املُعمية املُضلّلةال

ولَما كانت العني أداةً من أدوات التواصلِ غَريِ اللّفظي، ولَما كانَ منها 
وِشايات ودالالت، طَلَبت إِليه على لسانه أنْ يعري طَرف عينيه غَريها، وأنْ يولّي 

ركة اجلَسدية اليت هي صرف النظرِ وجهه شطْرا غَري شطرِها، ليكونَ يف هذه احلَ
 حركَةٌ جسديةٌ نقَة أَو مكانِها، إِنها إِذعنها صرف نظَرٍ للنظّارة عن شخصِ املَعشو

ةيعمالتليلِ  وضىن التعمل ،يزاها املَقامغمو ،ها الكُلّيدقْصالَةٌ يف ممح :  

  فَامنح طَرف عينيك غَيرنا    تإِذا جِئ 
  

      نظُرثُ تيِسبوا أَنَّ اهلَوى ححي كَي٣٩(ل( 
  

  : ويف مشهد عشقي آخر قالَ

 لَما دخلت منحت طَريف غَيرها    
  

     عيرى رخافةَ أنْ يا ممد٤٠(اهلَوى ع( 
  

ربيعةَ من املَعشوقَة إِىل العاشقِ، فَإنَّ وإِذا كانت الوصيةُ يف قصة عمر بنِ أَيب 
اَألمر بِالضد عند آخر؛ إِذْ إِنه يطلُب إِلَيها أَنْ تغض جفونها عنه، وأنْ تنظُر أَمما 

ية قَد حفْظًا لهذا املَفْهومِ العشقي، وخوفًا من افْتضاحِ العشقِ، واحتراسا من وِشا
  :تتخلّق من هيئَة نظْرتها واتجاهها

                                                           
  .١٩٦ديوانه،  )٣٨(
  .١٢٤ديوانه،  )٣٩(
  .٢٥ديوانه،  )٤٠(
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 غُضي جفونك عني وانظُري أَمما    
  

   اقشالع حضما افت٤١(بِاملُقَلِ فَإِن( 
  

    اتهيئحركَة الرأْسِ وهمن دالالت : التجلّي الثّالثُ

صومعةُ البدن، وجامع احلَواس اخلَمسِ « املُستحكمِ أَنَّ الرأْسمن املُقَررِ 

، وأنَّ )٤٢(»عالمات، وتصدق اَألماراتالظّاهرة، ومنه تنجلي اآليات، وتتراءى ال
للرأْسِ حركات وهيئات حمالةً لدالالت متبايِنة بِتباينِ احلالِ النفِْسية والسياقِ، 

حركَة تنبِئُ عنِ الرفْضِ، وأُخرى عنِ القَبولِ، وثالثَة عن االستهزاِء، ورابِعة عنِ كَ

كارِ، ويف اِإلنو ،ةيحنِ التع ةسخام»ةيكلْمِ احلَرأْسِ »علرل ئاتيإِىل ه شاري 
دو ،ةفِْسين حاالتل فكَواش يهو ،فَةلتخأَمهُّها ثَالثٌمو ،ةبايِنتم الالت :  

أَولًُها الرأْس اخلَفيض الذي قَد يكونُ لَه محموالت دالليةٌ ال قبلَ لَنا بِتعيينِها  -
إِالّ بِالسياقِ واحلَركات املُصاحبة، كَاخلَجلِ، أَوِ اخلَوف، أَوِ اخلُضوعِ، أَو 

  . ضعف، أَوِ اجلُبنِاالستسالمِ، أَوِ ال

وثانيها الرأْس املَرفوع الذي قَد يلْمح إِىل الكبرِ والتعايل، أَوِ العداِء، أَوِ  -
كرِ ذلغَي رٍ، أوأَم ماِء، أَولِ يف السأمراِء، أَوِ التداِإلباِء، أَو االز .  

ىل جانِبٍ، فَقَد يومئُ إِىل الفتنة، أَوِ الغواية، أَوِ وثالثُها الرأْس املُنحين املَثْنِي إِ -
أَوِ احلَنان ،٤٣(املُالطَفَة(  .  

 هرودورِ وص أكَثرالظُّهورِ يف شعرِ ابنِ أيب ربيعةَ، و نم صيبأسِ نلروقد كان ل
نمى، وتفْسِ شيف الن حاجاتا لزتهم ةياللد ةهجو نم زاًء، أَوهتا، أَوِ اسبعجت هزها ه

                                                           
  .١/٢٧٩ألنطاكي، تزيني األسواق، ا: انظر) ٤١(
  .   ٤٥ابن أيب طالب، السياسة يف علم الفراسة، : انظر) ٤٢(
   .Geddes, Body Language, P. 103: ، وانظر كذلك٦١-٦٠ احلركات، لغة باكو، :انظر) ٤٣(
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٧٦٤

 معارِهيف أَش ةيداجلَس كاتلْكُم احلَرلُّ تج تدرو قَدناكَفَةً، ومإِغاظَةً و ا، أَوملَو
ياتاآلت ئاتلى اهلَيع :  

  :   داللةُ التعجبِ-
ــا   بجــها ع أسر تــز فَه 

  

 ــر ــذا أَم ــن بِ ــت م  كوقالَ
  

ــسوا   الن كــحر ــذا س أَه 
  

ــرك  بين خنــر بخ ــد  )٤٤(نَ قَ
  

-رارِ واإلغاظةداللةُ الض  :  
    قالَـتا ورارها ضأسر تلَوو 

  

 اخترت ذلـك أَنتـا    : إِذ رأَتين  
  

 حني َآثَـرت بِـاملَودة غَيـري      
  

 )٤٥(وتناسيت وصـلَنا ومللْتـا     
  

  : ومِ داللةُ اللَّ-
 أَبيين لَنا كَيف السبيلُ إِىل الـيت      

  

        ـمالئا بِها مـا تنةٌ عبغَر أَتن 
  

 لَو أَطَعتنا : فَقالَت وهزت رأسها  
  

     مسـال ـكقَلْب امها أَيتبنج٤٦(ت( 
  

ابعجلّي الرها: التالالتدو دالي ئاتيه نم  

 يف »تيمون«اليد يف مستشفى ؤولُ عن قسمِ جِراحة  املَس»هنري بورو«يقولُ 

اليد هي أَداةُ امتداد الدماغِ، واجلُزُء الوحيد يف اجلسمِ البشرِي الذي «: »مرسيلية«

زيابِطَةُ املُمالرنِ، ويينالع تحا تمود وهالعالَمِ اخلارِجِي عما )٤٧(»ةُ مدا، و كذل م
 وسيلَةُ اتصالٍ غَيرِ لَفْظي يعز نظريها، وقَد تكونُ يف مقاميات نكَذلك، فَهِي إِذ

وقَولَةُ . »يتحدثُ بِيديه«: ةُ الفَرنِسيةُ الذّائعةُالقَولَ: بديالً عنِ الكَالمِ تصدق علَيها
                                                           

  .٢٠٢ديوانه،  )٤٤(
   .٧٦ديوانه،  )٤٥(
  .٣٣١ديوانه،  )٤٦(
  . ٤٢باكو، لغة احلركات، : انظر) ٤٧(
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٧٦٥

وقَولةُ  .)٤٨(» يثَرثر بِطَرف أَصابِعهذاك الذي تصمت شفَتاه« : الشهريةُ»فرويد«
  :الشاعر
  لَلرجالِ لعاشـقَين توافَقـا     يا

  

  من غَيـرِ أَنْ يتكَلَّمـا      وتخاطَبا 
  

  إِذا خافا العيونَ وأَشـفَقا     حتى
  

 )٤٩( اِإلشارةَ بِاَألناملِ سلَّما   جعال 
  

جلَّتت قدو يف صورٍ متباينة بنانو ن كَفم ليهد بِما تشتملُ عركةُ اليح 
إىل دالالت املُفضية تلك احلركات ومن ،يف شعرِه الالتالد:  

  :  البنانُ املُسلّم املُحيي يف مقامٍ ال يبدي املَقالَ لسانٌ-

 أَشارت إِلَينـا بِالبنـان تحيـةً      
  

  مثْـلَ ذاك بنـانُ     فَرد علَيهـا   
  

مهنحانَ م قَد فأَهلُ اخلَيو فَقالَت 
  

 )٥٠(خفوف وما يبدي املَقالَ لسانُ  
  

  : والبنانُ املُحذّر املُترقّب، وشاهد ذلك قولُه -
 لَمعت بِـأَطْراف البنـان لَنـا      

  

 )٥١(إِنا نحاذر أَعـين الركْـبِ      
  

  : خفية وترقّبٍ والبنانُ اآلمر بِ-

 وأومــضت عــن طَرفهــا
  

 ــرف ــسنها إِذْ تطْ ــا ح  ي
  

ــاءين ــلَت فَجـ  وأرسـ
  

 فهــــا املُطَــــرنانب 
  

ــةً   ــدينا لَيل ــت لَ  أنْ بِ
  

     ـفلْطيي بِهـا ونح٥٢(ن( 
  

-حلَةجاِء الرإِري ورجىن التعمالةُ لاحلَم ركَةُ الكَفا حأَمو ،جت لّى يف قَولِ  فقَد
                                                           

  . ٧٦، فسهن) ٤٨(
  . ٢/٣٢٥احلصري، زهر اآلداب، : انظر )٤٩(
  .٣٧٧ديوانه، ) ٥٠(
  .٣٢ديوانه،  )٥١(
  .٢٤٠ديوانه،  )٥٢(
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٧٦٦

عمر بنِ أَيب ربيعةَ وقَد جعلَ الباعثَ على هذا املَعىن ملْحظَنيِ جسديينِ منتِسبينِ إِىل 
  : الصمتيات، وهما مفيض العربة، ومومى الكَف، فَقالَ

 ومفيض عبرتها ومومى كَفِّهـا    
  

 ورورِداُء عصبٍ بيننـا منـش      
  

     داةَ إِىل غَدالغ كلَتجِ رِحأَنْ أَر 
  

      ـسريي يتمٍ إِنْ ثَووثَواُء ي٥٣(و( 
  

وقَد تتشكّلُ حركات مركَّبةٌ تتضافَر فيها الكَفّان مع جارِحة أُخرى لتشكِّلَ داللَةً 
شها التتيف صور فةلؤتم ةركَّبم ركَةح ندةً مواح ضع كذل نمو ،ةتبايِنم حوارج نم ةيكيل

 جهالو لى هيئاتلِ عيف بابِ القَو ها كَالملَيع مقَدت ا اَألخريةُ فقَدأَم ،هجالو كصهامِ، واِإلب
و ما يدور يف فَلَك ودالالته، وأَما األوىل فَهي حركةٌ عالَميةٌ دالّةٌ على اخلَوف أوِ الندمِ أَ

  : هاتينِ الداللتنيِ، وقَد أَتى علَيها عمر بن أَيب ربيعةَ فَأكْثَر منها يف شعرِه، فَقالَ

 فَلَما تقَضى اللّيلُ قالَت فَتاتهـا     
  

      فَقأَر ظَ احلَييقستلَ أَنْ يأَرى قَب 
  

 بـت وعضت على إِامها وتنكَّ   
  

     قلْحم كرإِنَّ ش قالَتا و٥٤(قَريب( 
  

  : وقالَ أَيضا
 دخلْت على خوف فَأَرقْت كاعبا    

  

 هضيم احلَشا ريا العظامِ كَسوال     
  

 فَعضت على اِإلبهامِ منها مخافَةً    
  

 )٥٥(علَي وقالَت قَد عجِلْت دخوال     
  

كقالَ كَذلو :  
 حييت إِذْ فاجأتهـا فَتولَّهـت     فَ

  

    رهجت ةيحخفوضِ التت بِمكادو 
  

 وقالَت وعضت بِالبنان فَضحتين   
  

     رسأَع رِكأَم سوريم ؤامر تأَن٥٦(و( 
  

                                                           
  .١٤٩ديوانه،  )٥٣(

  .٢٥٨ديوانه،  )٥٤(
  .٢٩٧ديوانه،  )٥٥(
  .١٢١ ديوانه، )٥٦(
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٧٦٧

جلّي اخلامسها : التإحياءاتو ةيشامل الالتد نم  
 على معان مخصوصة، وقَد التفَت املُصنفونَ يف هذا للمشية هيئات دالّةٌ

 ثحاملَب -دةَ اجلَسين لُغسونَ -أَعملْتعوا يرشها، والالتدو اهلَيئات لكمضِ تعإِىل ب 
ائلِ البواعثَ اليت تفْضي إِىل تغيرِ هيئات تلْك املشية، ويسترفدونَ من الوس

جحِ والترالشقْسيمِ وةَ يف الترِ املَعونوالصسومِ وكَالر ةيضيحوا التنم دكُلِّ واحفَل ،ةيل
» لّفؤنا تتيشإِنَّ م ،هيمقَد جيهووت ،هيراعذ جيحروت ،هإيقاعو ،ةُ بِهاخلاص هتيشم

منا، وتوِيه نًءا مزاليت ج ةفِْسيالن لحالَةا لعبت رمٍ إِىل آخوي نم فلتخت فَقَد كذل ع
، ولكن مزاجنا لَيس العنصر الوحيد الذي يمكن أَنْ يعدلَ ...نجِد أنفُسنا فيها،

ألرى إِنَّ لتنا، حتيشا فيهامأْثريت ةاجلَوِي ٥٧(»صاد(.  
ذا ما استبطَن املَرُء هيئةَ املَشيِ استبطانَ املُتدبرِ الفاحصِ فَإِنَّ بِمكْنته أَنْ يقسم وإِ

 باراتاالعت لْكت نمو ،الالتالدوالِ ونِ اَألحبايبِت نبايتت باراتتبِاع اهلَيئات لكمت
 املُسرِعِ العجِلِ، وثَم مشيةُ املُبطئ، وثَم مشيةٌ طَبيعيةٌ ال اعتبار السرعة، فَثَم مشيةُ

إِىل تلْك وال إِىل تلك، واعتبار الفطْرة واخللْقَة، فَمن الناسِ من فُطر على التمهلِ أَوِ 
تطْرفو هنديد نم مهنميِ، ويف املَش ةالدالب بارتاعلةُ، وجالعو ،هِماكاالنو داجل ه

اجلنسِ، فَثَم مشيةُ اُألنثى، وثَم مشيةُ الذَّكَرِ، والتنقّلُ يف اهلَيئَة بين اجلنسنيِ باعثٌ 
املَر فصلى وعو ،ثنخالتو ةلِ بِاخلَالعجالر فصلى وع ةبِالذّكور جالِأةراالستو. 

واعتبار السن، وينشأُ عن ذلك كُلِّه هيئات متبايِنات يف الوصف احلَركي، واملَعىن 
  .الداللي املَنطَوي تحتها

ما، وروصما، ورفَسما، ومقَسم ئاتاهلَي لكمضِ تعب دنثٌ عباح قَفو قَدا ونيع
كذل نوم ،يئةكُلِّ ه تحطوي تناملَعىن الذي ي :  

                                                           
  .٥٤باكو، لغة احلركات، : انظر )٥٧(
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٧٦٨

ويكونُ الذَّقَن فيها مرفوعا، واخلُطوات واسـعةً، واخلَطْـو         : املشيةُ الرشيقَةُ  -
  . موقّعا، واَألنف شامخا

ـ     : »البولدوزر«واملشيةُ املَهادةُ    - غفيهـا م بكونُ الكَعيضِ،   وا يف اَألرروز
            رادم فدلْقاَء هروفًا تصا إِىل اَألمامِ، مهجوا مقيمتسم ظَرالنةً، وةً ثابِتريعةُ ساخلُطْوو

هنع حيدال م .  

وابِض كُلُّ ما فيهـا     مركَّب على ن  «، وفيها يبدو آتيها كَأنه      واملشيةُ املُخلَّعةُ  -

حتيكر«.  
- رظْهةُ، وتليدةُ البيشاملةً، وسكترةُ فيها مةً،  اخلُطْويخترةً مرورجم اقالسو

  .والقَدمان مثْقَلتينِ
واملشيةُ الشبح اليت يظْهر فيها طَرفا القَدمينِ مالمسينِ لألرضِ، منزلقَينِ  -

خفْيةً دونَ أَنْ ي،ياهلَوائ اريثُه التدحا إِالّ كَما يأَثَر ةً أولَبثا جديةُ حشم ناكهو 

  . )٥٨(، وإِخالُ أنَّ املَقام ال يتِسع للخوضِ يف كُلِّ ذلك»شارلو«
واحلق ،يِ املُتباينةاملَش يئاتهتباينةٌ لم الالتعرِ ابنِ أيب ربيعةَ ديف ش قَد ظَهرو 

أولُهما ما هو متعلّق بِاملَحبوبة، وثانيهما ما هو متعلّق : أنها تقسم إىل ضربنيِ
أما الضرب األولُ فَقد ظَهرت فيه داللةُ التبخترِ واالختيالِ والتأود، . بِخاص أمرِه

  : واخلَوف والترقّبِ، على النحو اآليت
االخترِ وبخةُ التيشيالِمت :  

  :  ومن اهلَيئات الدالّة على االختيالِ والتكبرِ قَولُه
 لَم يصبها نكَد فيمـا مـضى      

  

 )٥٩(ظَبيةٌ تختـالُ يف مـشيتها      
  

                                                           
  . ٥٦-٥٥ احلركات،باكو، لغة :  بسط القول انظرملزيد )٥٨(
  .٧٨ديوانه،  )٥٩(
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٧٦٩

دأوالتهادي وةُ التيشم :  
  : وقَد أتى على هذه اهلَيئَة عليها، فَقالَ

 يرِ حمـشة  بِكُلِّ كَعابٍ طَفْلَة غَ   
  

 وتمشي اهلُوينا ما تجاوِزه فترا     
  

 وظَلَّت تهادى ثُم تمشي تأَودا    
  

 )٦٠(وتشكو مرارا من قَوائمها فَترا     
  

  :ومثلها قَولُه
 وتمـــشي يف تأَودهـــا 

  

   دــد يِ يف بــش ــا املَ  هوين
  

 كَما يمـشي مهـيض العـظْ      
  

 )٦١(جلَبـرِ يف الـصعد    مِ بعد ا   
  

  : مشيةُ اخلائف املُترقّبِ
     ـةلـى رِقْبهادى عفَجاَءت ت 

  

    درعها تشاؤأَح اخلَوف ن٦٢(م( 
  

رقامٍ آخيف م لُهقَو ككَذلو :  
 قامت تراءى على خوف تشيعين    

  

 )٦٣(مشي احلَسريِ املُزجى جشم الصعدا     
  

ب لْكيِ املَحبوبتشم ئاتيه رى يف شعره تنبين عليها ،عضأُخ روص تهيشملو 
دالالت أخرى، فَكَثريا ما يكونُ يرقُب غَفلَةً من أهلها، أو من الرقَباِء لينالَ حظًّا 

ونَ مسري ا لَوراصا حشرعمها ولَيا عراسأح زتجاوي قَدها، ونم هتشيكونُ مقْتلَه، فَت
 تهارِ، فقد كانارِبِ بِالنلِ، أَوِ السفي يف اللّيختاملُس ةيشكم يقشالع دهيف هذا املَش

  :  وقَد وصف نفسه بِأَنه أَخو اخلَفاِء يف مشيته وتقنعه،مشيته منضافًا إِلَيها تقنعه
هتيا    فَأَترخـاطشاِء مالع دنم ع 

  

     عسمئًا ييش سلَياَألنيسِ و رذح 
  

                                                           
  .١٤٥ديوانه،  )٦٠(
  .١١٠ديوانه،  )٦١(
  .٩٤ديوانه،  )٦٢(
  .١٠٠ديوانه،  )٦٣(
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٧٧٠

 أَقبلْت أُخفي مـشييت متقَنعـا     
  

     عقَنتشى يأَخو اخلَفاِء إِذا م٦٤(و( 
  

ويف مشهد آخر مضارِعٍ لما تقَدم وصفُه مشى عمر وهو يخفي وطْأََه مخافَةَ             
فَتكـون               الع ،هدى بِها إِليتهي ه اليت قَدآثار يفخى يتح يابِهلَ ثذَي رفَعظّارِ، يالنو يون

يرِ اللَّفظلِ غَيواصرِ التناصع نا مصرنع :  
 ـثُم أَقبلْت رافع الذَّيلِ أُخفي الْ     

  

 )٦٥(وطَْء أَخشى العيونَ والنظّارا    
  

كَذلوقَولُه ك :  
 فَقَعدت مرتقبـاً أُلـم بِبيتهـا      

  

 )٦٦(حتى ولَجت بِه خفي املَولَجِ     
  

قَولُهو:  
 ـوخفِّض عني النوم أَقبلْت مشيةَ الْ     

  

     روأَز ةَ احلَييشكْين خربابِ و٦٧(ح( 
  

ادسجلّي السالت :املُسانِدة ماتاملُتم عضب  
ييف د اجلَشيع ةة، ولُغعام واصلِ غَريِ اللّفظيسِ الترة، مخاص دن سم طْلَب

ميف املُت ثحى البمساليت ت ةاملُسانِد يف هذا املَقامِ »اإلكسسوارات«مات صخيو ،
ةظّار؛ كَالنيلواصالت ياللةٌ بِاجلانِبِ الدملُح ما لَه،السو ةيجارِ،يجارالسالقَلَمِ، وو ، 

فاهلاتو،العها، ، صا ولي؛ كَحأَةاملَر ةزينالطّيبِ، وناعِ، والقو ،طوالسو ،ةحبالسو
. )٦٨(وغَيرِ ذلكومحسناتها اجلَمالية؛ وما تضعه على وجهِها، وعينيها، وشفَتيها، 

رالظّاهوم عاننا بِمدمها ترِها أَنأَم نم أَنّ ب ك؛ ذلةصوصخها تضَألع ضاِء وابِعع
                                                           

  .٢٢٧ديوانه،  )٦٤(
  .١٥٨ديوانه،  )٦٥(
  .٨٤ديوانه،  )٦٦(
  . ١٢١ديوانه،  )٦٧(
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٧٧١

 وقَد كانَ .تري صاحبهاواشف للحاالت النفِْسية والذِّهنِية اليت تعسد املومئَة، وكَاجلَ
 شعرِه، فَقد كانت صور محبوبته بِأنها لهذه املُتممات نصيب من الداللة واإلبانة يف

 نلَيها مه عغبما أس اللةه الدناصِ هذليه يف اقتلُ عكانَ املُعو مةٌ، وقدعنفةٌ مترم
 ذلك غَريو ،هلا الطّيبواحلَرير، و ،يباجليها املُروطُ، والدفَع ،ةومعنوي ةيماد صافأو

لُ دحما يملى مع عةوزم مواضع بِثمانية نهفي مأكَتسة، ولَفظي ةً غريواصليت الالت
ها ذاكها يف سياقداللتاملُساندةَ و لّي هذه املُتمماتجت الالتأربعِ د:  

فَقَد كانَ الطّيب يف أحدها ذا داللة على مجيِء املَحبوبة لَما وجد رحيها،  -
 رفها هيفَعأن.  

وقَد كانَ الديباج واحللي واخلَز واحلَرير من لَوازِمها، فَكانَ ذلك كُلُّه ذا  -
  .داللة قائلة بأنها منعمةٌ مترفةٌ

وقد كانَ زِي الشاعرِ مصدرا من مصادرِ املَعرفة اليت سدت مسد التواصلِ  -
ها مأخت رفتفَع ،و ال غريهاللَّفظيبأنّ هذا ه هه وزينتزِي ن.   

ت مسحِ األثرِ اجلَسدي اوتممات املُساندة أداةً من أدوقد كانَ بعض املُ -
الفاضحِ، فقَد يرى من العاشقِ الزائرِ عالمات وآثار منبِئَةٌ عن تواصله أَو وصله، دالّةٌ 

ألَم قَد نِهلى كَووِ هذا اَألثَرِ عحن مم دب ثَم سها، ولَييتب أَو شوقَةيارِ املَعبِد 
واصليوفيالت ،رسهدو غريِ اللّفظي يانلي فضلُ بما ي   :  

  داللةُ الترف والتنعمِ: أوالً
 يرفلن يف مطْرفات السوسِ آوِنةً    

  

 هبِويف العتيقِِ قَد موهن بِالـذَّ      
  

ـ      يرفلن يف الريط واملُروط من الْ
  

 )٦٩(خز يسحبنها على الكُثُبِ   ـ 
  

                                                           
  .٦٣ديوانه،  )٦٩(
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٧٧٢

 ترى علَيهن حلي اهلر متـسقًا     
  

 )٧٠(مع الزبرجد والياقوت والقَصبِ    
  

 يسحبن أذْيالَ املُروط بِأسـؤقٍ    
  

 خدالٍ إذا ولَّني أعجازهـا رِوى      
  

 ت بِدهها   فَبوِشـاحها ويلح ر 
  

 )٧١(وبرميها وسوارِها فَالـدملجِ    
  

  : داللةُ ايِء واحلضور: ثانًِيا
      لَـتها قَـد أقْببِأن شريجاَء الب 

  

 )٧٢(ريح لَها أَرج بِكُلِّ فَـضاءِ      
  

  داللةُ التعينيِ والتعريف  : ثالثًا
 قالت لجارتها انظُري ها من أُوىل     

  

 وتأملي من راكـب األدمـاءِ      
  

     ـهزِي رفأبو اخلَطّابِ أع قالَت 
  

 )٧٣(وركوبه ال شك غَري مـراءِ      
  

  داللةُ التعمية والتضليلِ: رابًعا
  :وقَد تجلَّت هذه الصورةُ يف شعرِه غَري مرة، ومنها

 يسحبن خلفي ذُيولَ اخلَز آوِنةً    
  

 )٧٤(اعم العصبِ كَيال يعرف اَألثَر    ون 
  

  : ومثْلُها
      بلّى لَنا الـصجا تنا لَمقُم ـثُم 

  

 )٧٥(ح نعفّي أَثارنا بِـالترابِ    ـ 
  

  : ومثْلُها

                                                           
  .٦٢ديوانه،  )٧٠(
  . )الربمي حبل فيه لونان مزين جبوهر تشده املرأة على وسطها وعضدها(، ٨٣يوانه، د )٧١(

  .٢١ديوانه،  )٧٢(
  .٢٠ديوانه،  )٧٣(
  .١٣٦ديوانه،  )٧٤(
  .٣٥ديوانه،  )٧٥(
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٧٧٣

 اتعرف اخلُط تعفّي على اآلثارِ أَنْ     
  

    طارِفمو ةنميابٍ ي٧٦(ذُيولُ ث( 
  

 يملك من إِمكانات التعمية والتضليلِ ما يملكُه من إِمكانات والظّاهر أنَّ املَرَء
اللَّفْظي وغريِ اللّفظي، ويف : اِإلبانة والتواصلِ، وقَد يستعني على ذلك بِالرافدينِ

: طْلَبِ التعمية والتغطية، وهي لتحقيقِ مية إِىل ثَالثَة مداخلَ رئيساَألخريِ يعمد املَرُء
احلَركات، واهلَيئات، واملُتممات، وقد كانَ هذا شأنَ الشاعرِ يف شعرِه وخياله، 
 فَقد ا األخريدينّ، أمب فسيوقٍ نكاينّ، أو شماعٍ من أثرِ اجتفى ما كان منه مفأخ

عنيِ لَما منح طَرف العنيِ غَيرها، ولَيس تقدم يف مطلبِ القَولِ على دالالت ال
ب موضعاملساندة ماته يف املُتمحث.  

  :مقوالت كُلّيةٌ
 ةً، ولغةعام لِ غَريِ اللّفظيواصالت باحثةٌ أتى الباحثُ فيها ظاهرةم هفَهذ ،دعبو

 جرع قدو ،بيعةعرِ ابنِ أيب رةً يف شخاص اجلَسد اجلَسد لُغة نم جلّياتلى تفيها ع
املُعبرة الدالّة، ومن ذلك الوجه ودالالته، والعني، واليد والبنانُ، والرأس، واملشيةُ، 

املُباحثة هيِ هذنيف ث نبيت وقَد :  
مره، ولهذا تفسري أنَّ الشاعر كانَ يلح على تمثّلها يف شعرِه إِحلاحا بينا أ -

  . سيأيت بيانه بعدا
وأنَّ هذه الظّاهرةَ متعددةُ التجلّيات يف شعرِه، فَمنها احلَركات اجلَسديةُ،  -

 ،عرِه احلَركاتا يف شضورها حأكثراملُساندةُ، و ماتاملُتمةُ، والعام واهلَيئات
ماتفَاملُتم ،فَاهليئات .  

أنَّ هذه الظّاهرةَ كانت تقوم مقام الكَالمِ يف أحيان، إِذْ يتعطّلُ الصوت، و -
: ه املُتقدموحيلُّ محلّه الصمت، فَتكونُ نائبا أَمينا ذا داللة تواصلية، ومنه قَولُ

»هاأشارلني خيفةَ أهالع بِطَرف ت«سانِدفًا مرادها كانت مأنو ، اللةلكالمِ أو دا ل
                                                           

  .٢٤٢ديوانه،  )٧٦(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٧٤

السياقِ الكلّية يف أحيان أخرى، وأنها كانت ضدا للمنطوقِ فَقَلبت معناه، ومثالُ 
ذلك لَما أقْسمت عليه بِاخلروجِ، ولكنه علم أنَّ قَسمها ذاك كانَ مناكَفةً إِذْ بدا لَه 

موقولٌ بِأن مبسهِها تجو نح ابق تيثُ أن .  
-  ،ةفسيوالن ،ةماعي؛ كَاالجتدةتعدؤى من رناولُ مته الظّاهرةَ قَد توأنَّ هذ

والداللية التواصلية، أما الدالليةُ التواصليةُ فَكونها ذات داللة وإبانة وبيان، فَقد تبين أنَّ 
ينيِ املَقاصد، أما النفسيةُ فَشيوع هذه الظّاهرة،  املَعىن، وتعتكوينلَها سهمةً يف 

 وقفيف م جهالو لَطم ن ذلكما، وفِسيا نفْسرير تفَسي قَد نةعيم ن جوانبخلّقُها متو
وانِيج فسيفعالٌ نان فهذا كلُّه باعثُه ،هأمر كذلك نانالب ضعو ،واملُباغتة الفجاَءة 
 فسين باعثثيثةً لةً حانيرجابةً بفَتكونُ احلركةُ است ،تموالص وتبِالص نعكسي

وانِيج . ،صوصةخم فيف مواق ه الظّاهرةهذ يوعش رفسةُ فَبِها نماعيؤى االجتا الرأم

صباب وهي اليت و نها مفَها اجلاحظُ بِأن»اخلاص فَفي»خاص ، - حكَما يصر
 اِإلشارة بِالطَّرف، واحلاجِبِ، وغَيرِ ذلك من اجلَوارِحِ مرفق كَبري، ومعونةٌ - اجلاحظُ

حاضرةٌ يف أُمورٍ يسترها بعض الناسِ من بعضٍ، ويخفونها من اجلَليسِ وغَيرِ اجلَليسِ، 
  .)٧٧(لَجهِلوا هذا الباب البتةَ الناس معىن خاص اخلاص، وولَوال اِإلشارةُ لَم يتفاهمِ

وأنَّ شيوع هذه الظّاهرة لَه بواعثُ متنوعةٌ، منها رِوايةُ حدث العشقِ الذي  -
فاصيلِ املَسلى تاوي عالر اعرأْيت فيها الشةً ييفْصيلةً ترِواي اعرالش هطَنِعصحِ كانَ ير

 علَيه صمتيات، وكَالميات، وحركيات، فَيوقف املُتلقّي يف  منالعشقي وما اشتملَ
 إمياءاتو ،نانالب إِشاراتو ،يونلى كَالمِ العع ،فُهصو أَو ،قْلُهن املُراد ثاحلَد

عاينه، فَوصفَه، فَوفّاه حقَّه يف النقْلِ احلَواجِبِ يف مسرحٍ عشقي كانَ تخيلَه أو 
  . والتصويرِ، فَيكونُ ناقالً أَمينا، وشاهدا مبِينا

                                                           
  .١/٧٨اجلاحظ، البيان والتبيني، : انظر) ٧٧(
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٧٧٥

 - ئيسالر ثواعن البوأنَّ مكاثُرِها يةتو ةرالظّاه هلّقِ هذخإِىل ت تاليت أَفْض 
 فَاحلُب، وهو مفْهوم معنوِي عالَميوضوعِ اِإلنسانِي اليف شعرِه طبيعةَ هذا املَ
و الماتع لَه ،درجمقُها اجلَوارِحدصت أَمارات ربِزرى، يأُخ ةهجو نم ،قالعاشو 

عشقَه بِحاله قَبلَ مقاله، فَتغدو جوارِحه اجلسميةُ، وحركاته، وهيئاته، شاهدا 
أَمين فيالعاط عبريالً على أنَّ التفَض ةيقالعش هلى حالداالًّ عا، وبينقًا مناطكَما –ا، و

يواصلِ غَريِ اللّفظيف الت رقرو مى غَريِ - هتوسلى مبِ عيف الغال نهع رعبي 

ير )٧٨(لَفْظفَس قَدا »هجمان«، وفسيا نفسريت هذا األمر  عدا إِىل أنَّ اللّغةَ تذاهب
 نِتاج -  كَما يزعم - وسيلةً ضعيفةً جِدا ال توفّي التعبري العاطفي حقّه، ألنها 

 ةافعيالد ةالعاطفي اتبطًا وثيقًا بِالعمليربطُها ر مكنال ي ثَم ناختراعٍ، وم

، أما »هجمان«تلك عبارةُ . ثّر يف الكَالما تؤالغريزية، فَاحلاالت العاطفيةُ كَثريا م
  :سائرةُ وهذه العبارةَ فَهيعبارةُ الشاعرِ ال

     هـسانقَلَ احلَيـاُء لع فرتمو 
  

 )٧٩(فَكَالمه بِـالوحيِ واإلميـاءِ     
  

ذه وأنَّ العرف العريب االجتماعي من البواعث اليت تفعلُ يف تخلّقِ ه -
 فَتواصلُ الذَّكَرِ مع اُألنثى واجتماعهما، وتجاذُبهما لَواعج ؛لظّاهرة، ثُم تفْسريِهاا

اهلَوى، وحرقَةَ اجلَوى، كُلّ ذلك، يف الثّقافة العربية، من املَحظورات اليت ال يبيحها 
ماعاالجت ربِيالع رفضيها العترال يو ،ينالد قشالع قَرو نلى مذا كانَ علو ،ذاك ي

 لُ غَريواصلِ، فَكانَ التراسالتلِ وواصلى التع بِه عنيتسديالً يب جِدأَنْ ي يف قَلبِه
 ومما يسند هذه .، مما يستعان بِه على هذااللَّفظي عامةً، ولَغةُ اجلَسد خاصةً

هجالوةَ شاهدانفْسريِيما قولُ ابن ربيعةَ: ةَ التلُهأو :  
                                                           

  . ١٤٤هجمان، اللغة واحلياة والطبيعة البشرية، : انظر) ٧٨(
  .١٢أبو نواس، ديوانه، : انظر) ٧٩(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٧٦

    أَتما فَأوكَالم عطست فَلَم تأراد 
  

 إِيلَّ ولَم تأمن رسوالً فَترسـال      
  

 بِأنْ بِت عسى يستر اللّيلُ مجلسا     
  

 )٨٠(لَنا أو تنام العين عنا فَتغفال      
  

بِه أَروثانيهما ما ج وانَ، فقَدرزيزِ بنِ مالع دبع ةرضكْوى يف حالش نم بيصن 
هلْ عشقْت يا نصيب؟ فَكانَ جوابه بِاإلجيابِ، ملْمحا إِىل أَنه لَم : سأَلَه اَألخري قائالً

رٍ عبِقاد كنالًيها قائعلِ مواصلى كَ«: لى التع رأقْد تفَما كُن نٍ، أَويها إِالّ بِعالم

  . )٨١(»شارة على طَريقٍ، أَو إمياٍءبنان، أَو إِ
حسيب بعد هذا العرضِ اآلخذ يف مبحث التواصلِ غَريِ اللّفظي قولُ مضمارِ 
وهيئة ةغَريِ جارح مةها إِىل سحلْمم ،افدتمثّالً هذا الرابنِ أيب ربيعةَ م راسةيف الد 
ةكيفاصيلِ احلَرفاصيلِ التلى تع ا فيهجرعا، ما حوارِييقشا عحرسا ممواصلِ، راساِإلبانة والت:   

 فَواِهللا ما أحببت حبـك أيمـا      
  

 وال ذات بعلٍ، يا هنيدةُ، فَاعلَمي      
  

تدفَص قالَتو : متجهتو بكاذ 
  

 اُء املُعرِضِ املُـتجهمِ    فد فَنفْسي 
  

  بِالثَنِيـة أَومـضت    التقَينا ولَما
  

  عينِ الكاشـحِ املُتـنممِ     مخافَةَ 
  

 أَشارت بِطَرف العينِ خيفَةَ أَهلها    
  

 إِشارةَ مـذْعورٍ ولَـم تـتكَلّمِ       
  

 فَأَيقَنت أَنّ الطَّرف قَد قالَ مرحبا     
  

  وسهالً بِاحلَبيبِ املُتـيمِ    وأهالً 
  

    ـةحيها بِتحويف نطَر تدرفأب 
  

 وقلت لَها قَولَ امرِئٍ غَريِ مفْحمِ      
  

    كُمكرذ ي ألذْري كُلَّما هاجإِنو 
  

 دموعا أغَصت لَهجيت بِـتكَلُّمِ     
  

 وأنقاد طَوعا للذي أنت أهلُـه     
  

     نكُمم لظَةلى غمِ عهجت٨٢(لَنا و( 
  

                                                           
  . ٢٩٣ديوانه،  )٨٠(
  .٣٣٣اخلرائطي، اعتالل القلوب، : انظر) ٨١(
  .٣٢٦ديوانه،  )٨٢(
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   :املصادر واملراجع
، ١، حتقيق إيفيلني فريد يار، طاألنس والعرس، )ه٤٢١(  بن احلسنيمنصور اآليب، -

  .م١٩٩٩ بريوت، نمري،دار ال
 حتقيق أمين ،العشاقتزيني األسواق يف أخبار ، )م١٠٠٨(  داود بن عمراألنطاكي، -

  . م٢٠٠٢، دار الكتب العلمية، بريوت، ١البحريي، ط
 أمحد فريد حتقيق، السياسة يف علم الفراسة، )ه٧٣٧(  حممد بن أيب طالباألنصاري، -

  . م٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، بريوت، ١املزيدي، ط
  . م١٩٩٥ بريوت، اجليل،، ترمجة مسري شيخاين، دار ١، طلغة احلركات نتايل، باكو، -
، حتقيق عبد السالم التبيني والبيان ،)ه٢٥٥(  حبربن  أبو عثمان عمرواجلاحظ، -

  .  م١٩٩٠هارون، دار اجليل، بريوت، 
، ٤ حممد علي النجار، طحتقيق، اخلصائص ،)ه٣٩٢(  جين، أبو الفتح عثمانابن -

  . م١٩٩٠ بغداد،اهليئة املصرية العامة، القاهرة، دار الشؤون الثقافية، 
 حتقيق ،األلبابر زهر اآلداب ومث، )ه٤٥٣(  القريواين، إبراهيم بن علياحلصري -

  . م١٩٩٧، دار الكتب العلمية، بريوت، ١يوسف طويل، ط
،  واحملبنيالعشاقاعتالل القلوب يف أخبار ، )ه٣٢٧(  حممد بن جعفراخلرائطي، -

  .م٢٠٠١، دار الكتب العلمية، بريوت، ١حتقيق غريد الشيخ، ط
 حتقيق ،األلبابمنازل األحباب ومنازه ، )ه٧٢٥(  احلليب، حممود بن سلمانالشهاب -

  .م٢٠٠٠، دار صادر، بريوت، ١حممد الديباجي، ط
،  التلخيصشواهدمعاهد التنصيص على ، )ه٩٦٣(  عبد الرحيم بن أمحدالعباسي، -

  .  م١٩٤٧حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، عامل الكتب، بريوت، 
وأمحد الزين، ، شرح أمحد أمني،  الفريدالعقد، )ه٣٢٨(  عبد ربه، أمحد بن حممدابن -

  . م١٩٩٦ بريوت،وإبراهيم األبياري، دار األندلس، 
 العلمية، بريوت، الكتب، دار ١، طدراسة يف لغة اجلسد:  مهدي، البيان بال لسانعرار، -

  . م٢٠٠٧
، مناذج من التراث اللغوي والبالغي: اإلبانةلغة اجلسم وأثرها يف  مهدي، عرار، -

  .م٢٠٠٦، ١، العدد ٣٣جملة دراسات، الد 
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 الكتب العلمية، دار، ٢علي مهنا، ط. ، حتقيق أديوانه، )ه٩٣(  بن أيب ربيعةعمر -
  .م١٩٩٢بريوت، 

 املصرية، القاهرة، النهضة، مكتبة ١، طلغة اإلشارة للقائمني على رعاية الصم حممد، كامل، -
  . م١٩٩٩

،  ألفاظها أغراضها، مفرداا،مواضيعها،حقيقتها، : لغة العيون حممد، كشاش، -
  .م١٩٩٩، املكتبة العصرية، بريوت، ١ط

  .م٢٠٠١ العصرية، بريوت، املكتبة، ١، طاللغة واحلواس حممد، كشاش، -
، مؤسسة ٣ طالدايل،، حتقيق حممد  الكامل،)ه٢٨٥(  أبو العباس حممد بن يزيداملربد، -

  .م١٩٩٧الرسالة، بريوت، 
 من ذكرلواضح املبني يف ا، )ه٧٦٢(  عالء الدين مغلطاي بن قليجمغلطاي، -

، دار الكتب العلمية، بريوت، ١، حتقيق سيد حسن، طاستشهد من احملبني
  . م٢٠٠٥

 اإلسكندرية، للنشر،، املكتب العلمي أساليب االتصال االجتماعي حممد صربي، النمر، -
  .م١٩٩٩

  .م١٩٦٢ بريوت،، دار صادر، ودار بريوت، )ه١٩٩( احلسن بن هانئ نواس، أبو -
، ٢، ترمجة داود أمحد السيد، طاللغة واحلياة والطبيعة البشرية سي، روي ان،هجم -

  . م٢٠٠٠ القاهرة، ،عامل الكتب



  ٧٧٩

  
  
  

  بالغة االقتصاد على انتباه السامع
  )جبر ضومط(عند 

  
)∗(الدكتور وحيد صبحي كبابة

  

  
ط جومر ض١٩٣٠ -١٨٥٩(ب(  

 اخدم العربية تدريس، أديب: جرب بن ميخائيل ضومط:  للزركلي»األعالم«جاء يف 
ايل مش(ومولده يف برج صافيتا ، )بني بعلبك ومحص(أصله من حصن األكراد . اوتأليفً

سافر إىل اإلسكندرية سنة . كانيرتعلّم يف مدارس األم. اته ببريوتووف، )طرابلس الشام
 يف محلة غوردن إىل امث عين ترمجان، )احملروسة(فعمل يف حترير جريدة ، م١٨٨٤
-١٨٨٩كية ببريوت سنة يرى تعليم العربية يف الكلية األموعاد إىل لبنان فتولّ. السودان
 اووضع كتب. ريانية علمه بالعربية واإلنكليزية قد أملّ بالعربية والسوكان مع. م١٩٢٣

خلواطر العراب يف النحو ا و،خواطر يف اللغة :منها، سلوب جديدللتعليم على أ
فلسفة اللغة و واطر احلسان يف املعاين والبيان، وفلسفة البالغة،اخلو واإلعراب،

  .)١( وهو جمموع من مقاالته،العربية وتطورها

                                                           
   .أستاذ األدب والنقد يف جامعة حلب) ∗(
 .١٠٩-١٠٨/ ٢األعالم ) ١(
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 على بعض املواقع ا اعتمادنضيف إىل ما ذكره الزركلي،وميكننا أن 
وقد تولّى يعقوب . يف حملة الضهر من صافيتا، ١٤/٩/١٨٥٩ولد يف ، أنه )٢(اإللكترونية

فأخذ معه جرب ضومط إىل مدرسة عبية ملتابعة ، ١٨٦٩حروف شؤون مدرسة صافيتا عام 
، ١٨٧٦عام ) اجلامعة األمريكية( اإلجنيلية  الكلية السورية خرِجيي منهو، وتعلّمه
وقد  ،هادة بكالوريوس علوم يف اآلدابش حيمل يج جامعي من صافيتاكان أول خرو

  .رافق جرجي زيدان يف رحلته األوىل

وقد بدأ . كان رئيس الدائرة العربية يف اجلامعة األمريكية يف أوائل القرن املاضي
وربما ، ان أول أستاذ عريب يف اجلامعة األمريكيةفك، ١٨٩٢التدريس يف اجلامعة عام 

 ا و لغة وحنواانصب اهتمامه على اللغة العربية شعر و.أول من حاز مرتبة أستاذ متميز
لو كان يل «: وهو القائل، ا عظيماربية حبوقد أحب الع. وعلى التاريخ العريب، وبالغة

يف الصني ،  على تعزيزهالْأو قُ، لعربية على تعليم ا أنفقت،من األمر شيء وعندي مال
 اع األيام الرابح أدبيوأكون م،  مليون جنيه يف السنة على األقل،واهلند وتركستان

و.»اومادي أبنائها، اللغة عنده كائن حي تنمو بنمو.  

ب عضوخمع العلمي العريب بدمشقالً مراساانت١٢/١٠/١٩٢٠يف ،  يف ا. 
أُقيم له حفل تكرميي مخسيين يف اجلامعة و .قاق السوري واللبناينحاز وسامي االستحو

وقد ساهم . حضره رئيس اجلمهورية اللبنانية، ٢٨/٤/١٩٢٨يوم ، األمريكية ببريوت
مع العلمي العريب بدمشقايف تكرميه فارس اخلوري مندوبوفّي يف  . عن ات

  .رصايفويف طليعتهم معروف ال، فرثاه كبار الشعراء، ١٧/١/١٩٣٠

  :يف الدراسات احلديثة) االقتصاد(مفهوم 
يف ) باالقتصاد(ال أكاد أبالغ إذا قلت إنّ ما جاء به جرب ضومط عما يسمى 

. جديد وبه سباق يف أدبياتنا العربية، )بنظرية االقتصاد البالغي(أو ما مسيته ، البالغة

                                                           
 .صافيتا كلوب، إسالم بورت، املؤمتر نت، املفتاح نت: املواقع اإللكترونية التالية) ٢(
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ى  افنحن ال نكاد نصادف يف تاريخ البالغة العربية كالممسباالقتصاد (على ما ي
وعلى كثرة اإلشارات إىل ، )النظم(و ) اإلعجاز(على كثرة ما قيل يف ، )البالغي

  )٣(.ودور الذوق والعقل يف إدراك اجلمال، بالغة اإلجياز

على أننا نقف يف أواخر القرن العشرين ومطلع القرن احلادي والعشرين على مؤلَّفَني 
، »فصول يف علم االقتصاد األديب«وعنوانه ، اذ حنا عبودألول لألستا): االقتصاد(يف 

  .»االقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد«وعنوانه ، دكتور فخر الدين قباوةوالثاين لل

 اواضع، أما الكتاب األول فيقوم على حكاية كاسندرا بنت بريام ملك طروادة
وملواجهة .  ولألول الروح،للثاين املادة. االقتصاد األديب يف مقابل االقتصاد السياسي
 إىل االقتصاد األديب بيدعو الكات، واقع االقتصاد السياسي االستهالكي املادي

 اوهدفه جعل احلياة الروحية املفعمة بالقيم الفنية منطلقً، القائم على التربية اجلمالية
  )٤(.لتنظيم احلياة املادية

، ى املادة ال السيطرة باملادةيرمي إىل السيطرة عل«اد األديب فإنّ االقتص، وهكذا
بغية اخلالص من اجلرائم ، فهو خياطب الروح اإلنسانية لتترفع عن الصراع املادي

  .»اليت جرها االقتصاد السياسي
)  املتلقي-  النص- املبدع( من ذلك ميكن النظر إىل العالقة بني ثالوث اانطالقً

  .على أا عالقة اقتصادية قوامها اإلنتاج واالستهالك
 حدا الدكتور وهذا ما، جديدة) االقتصاد(أما يف الدرس اللغوي فيبدو أن نظرية 

االقتصاد اللغوي يف صياغة «فوضع كتابه الفريد ، ى البحث فيهفخر الدين قباوة عل
 تناول املفردات وصقلها السمة االقتصادية يف«ويقصد باالقتصاد اللغوي تلك . »املفرد

                                                           
 .١٢٦-١٢٣، ١١٩، ١٠٩، ١٠١، ٩٧ – ٩٠ص ، انظر املوجز يف تاريخ البالغة) ٣(
 .٩-٨ص ، فصول يف علم االقتصاد األديب: انظر) ٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٨٢

 فالكائنات .والغاية منه التوفري، بال إفراط وال تقتري، ستقامةيعين االعتدال واال، وتشذيبها
لتصري ، إىل التخلّص من مظاهر التلوي والتكسر والتعقيد وكثرة االنعطاف والنتوءمتيل 

وكذلك األمر يف احلركات الكونية وعند  .أقرب إىل االستقامة أو االحنناء أو االنسياب
فما تناقَض منها أو .  يغلب عليها هذا التوجه االقتصاديبل إن األوساط املتماسة .احليوان
 ا جديدامكونة لون، لتمتزج فيما حوهلا،  ما تتخلّى عناصره عن بعض متيزهااكثري، اختلف

  .»متوسط اخلصائص والسمات

فأنت . شكال السلوك اإلنساينوكذلك األمر يف األلوان والروائح واللهجات وأ
،  ما هو أقرب إىل االقتصادختتارون لالستعمال، ك من حولكوإخواننفسك «ترى 

  .»يف الشكل أو اجلُهد أو التكاليف

فالرموز . الًكالدين والوطنية مث، يف امليادين االجتماعية«ويظهر ذلك بوضوح 
  .»تعجِز املادة عن متثيلها، الدينية يف االعتقاد والعبادات اختصار كبري لعوامل عظيمة

ألا رموز ،  وسيلة اقتصاديةااللغة هي أيض«لدكتور قباوة إىل أن هكذا خيلص او
  .» كثريةً غري ذات حدوديتؤدي معانِ، صوتية حمدودة

  :مدخل

باإذا كانت البالغةُ فنيسعى إليه كلّ متأد  ،اكاتبا كان أم شاعرفإن ، الً أم مترس
.  وإمنا الذوق املهذَّب بالسماعالغييد البعقها ليس املؤلفات القائمة على التالسبيل إلي

فإحسان الكتابة متوقّف على الذوق وحسن املسموع أكثر مما هو معرفة قوانني «
  .)٥(»البالغة وأحكامها على ما هي مشروحة يف كتب أهلها

هلذا . جادة الكتابةفيكون السبيلَ إىل إ، فاإلصغاء إىل الكالم البليغ يربي الذوق
. »ية مطالعة كتب البلغاء والنظر فيها نظر مراجعة وتأملعلى أمه«كان اإلحلاح 

                                                           
 .١٠فلسفة البالغة ) ٥(
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إضافة إىل الفكر الناقد القائم ، وهكذا تشترك حاستا السمع والبصر يف تكوين البليغ
  .على التأمل والنظر واملراجعة

وكلّما ، ا ونقدا وإبداعاومن مثَّ سيؤدي هذا كله إىل تربية احلس البالغي ذوقً
الكالم  ازداد معرفة بدقائق ،وٍ ونظرب للكُتاب البلغاء معاشرةَ تر األديازدادت معاشرة

ورويت يف أساليبهم ، أكثرت من مطالعة كتب البلغاء«فكلّما . ومقدرة على نقده
وكانت أحكامك يف ، يأت ملعرفة أسباب البالغة والقياس فيها، ومعرفة طرق تعبريهم

  .»لصحة والصوابالبليغ وغري البليغ أقرب على ا
  

  بالغة االقتصاد على انتباه السامع
  وجتلّياا يف املعاين والبيان

  
لينتقل بعدها إىل بيان غرضه من ، »فلسفة البالغة«هبذه املقدمة يبدأ ضومط كتابه 

وغرضنا «: تنطلق منه البالغة وتنتهي إليهوهو الكشف عن املبدأ العام الذي ، البحث
 وتتشعب عنه ،كر املبدأ العام الذي تنتهي إليه كل قواعد البالغةمن هذه الرسالة أن نذ

أما املنهج املعتمد يف . مجيع تفرعاا وضوابطها الكثرية املبسوطة يف كتب فنون البالغة
  .)الذوق والربهان العقلي(هذا الكشف فهو 

أن «بذلك واملقصود ).  انتباه السامعاالقتصاد على(هذا املبدأ العام أو اَألويل هو 
ال تلجِئَ الذهن يف انتقاء مفردات مجلك وال يف تنسيقها وسائر ما يتعلّق هبا إىل صرف 

  .)٦(»ما هو يف غىن عن صرفه من قوة انتباهه إلدراك املعىن املقصود هبا

                                                           
أما قوة التأثّر واالنفعال . قوة الفهم واإلدراك يف اإلنسان: املقصود بانتباه السامع عنده) ٦(

 .فسماها باملتأثّرية
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وذلك ألن املتلقي . وكذا التطويل والتحشية،  يف الكالمايد مذمومقعهلذا كان الت
ة من اايصرف جهدوللسبب نفسه كان اإلجياز . نتباهه قبل أن يفهم املعىن املقصود وقو

  .ملا فيه من اقتصاد على انتباه السامع، هو السحر احلالل

وهذا ما يبدو . وإذا كانت اللغة وسيلة لنقل الفكر فإا يف الوقت ذاته عائق دونه
ك باللغة إىل املعىنالنا واضحك باإلشارة بقياس املعىن املدرأن .  املدر املعىن «فال شك

  .» بنا منه إذا ترجِم إىل األلفاظا جداملنقول إىل أذهاننا بواسطة هذه األخرية أفعلُ

واجلمل التامة الدالّة على معانيها ، وهذا ينقلنا إىل الكالم على األلفاظ املفردة
 التعبري فمما ال شك فيه أنّ التعبري باللفظ أوقع يف النفس من). معاين هذه األلفاظ(

  .)٧(باجلملة عن املعىن ذاته

 إىل إزالة كل ما ا ساعي،هلذا كلّه كان على البليغ أن ينظر يف آلته الكالميةو
أو من جهة تنسيق هذه ، إنْ من جهة األلفاظ مفردة، ينقص كالمه قوةً وشدةَ تأثري

مال الصور أو من جهة استع، أو من جهة تنسيق اجلمل فيما بينها، األلفاظ يف اجلملة
  :فالبالغة متوقفة على االقتصاد يف هذه األقسام األربعة. )٨(البيانية

  . االقتصاد يف األلفاظ مفردة-أ
  ).من جهة تنسيق األلفاظ يف اجلملة( االقتصاد يف اجلملة مفردة -ب
  ).من جهة تنسيق اجلمل فيما بينها( االقتصاد يف اجلُمل - ج
  ).ستعمال الصور البيانيةمن جهة ا( االقتصاد يف التصوير -د

  كيف يتأتى االقتصاد للكاتبِ يف هذا كلّه؟: والسؤال هنا

                                                           
وبني اجلمل التامة ... يا حبذا، حيكو، اواه، يا للماء: قارن على سبيل املثال بني قولك) ٧(

 ).١٤ن.م(الدالّة على معانيها 
 .١٥ن .انظر م) ٨(
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  :االقتصاد يف األلفاظ مفردة

فبقدر ما يسهل اللفظ وتقلّ «: حقُّق ابتداًء باللفظة املفردةتبدأ الغاية البالغية بالت
. مقاطعه وإدراكهاىل استيعاب قوة االنتباه املنصرفة إ  ثَمفتقلّ من، حروفه يسهل تلقّيه

ويؤخذ من هذا أنّ األلفاظ اليت هي أقلّ مقاطع وأسهل على النطق هي اجلديرة باختيار 
ما عدا ، الكاتب دون غريها من املترادفات اليت تساويها يف سائر احليثيات اُألخر

  .)٩(»سهولة التلفّظ وقلة املقاطع

وهلذا . منطق اللغة العربيةبل هي ما يفترضه ، وهذه نتيجة أمجع عليها األدباء عامة
. )١٠( من الرباعية فاخلماسية فالسداسية فالسباعيةالًكانت األلفاظ الثالثية أكثر استعما

واملُزنة ، فاملرفوعات خري من املُستشزرات:  على ألفاظاومن هذا املنطلق آثروا ألفاظً
  ... )١١(واسود الليلُ خري من اطلخم، خري من البعاق

 الشعراء هلْب، اد العرب القدماء من اجلوانب اليت وقف عندها النقَّوهذا جانب
مييل حبسه الشعري إىل رقيق ) ه ٧٥٠ -(فالشاعر صفي الدين احللّي . أنفسهم
  )١٢( :ملا هلا من قوة جذب وتأثري يف النفوس، األلفاظ

 إنما احليزبـون والـدردبيس    
  

 والطخا والنقاخ والعلطبـيس    
  

 مع منــهالغــة تنفــر املــسا
  

 حني تروى وتشمئز النفـوس     
  

  : وهي، على أن هناك مجلةً من املالحظات ينبغي التوقّف عندها

                                                           
 .١٦ن .م) ٩(
 .١٦ن .م) ١٠(
 .١٦ن .انظر م) ١١(
  .١٧-١٦ن .م) ١٢(
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،  إذا مل يكن للبليغ من اللفظ ما يؤدي املعىن املقصود إالّ مثل هذه األلفاظ- ١
  .)١٣(أصبح من باب الضرورة استعماهلا

فقد . راهته يف السمع ضرورة التمييز بني جزالة اللفظ وبني عسر تلفّظه أو ك- ٢
  ).خلََق(كما يف لفظة ،  وهو يف الوقت ذاته غري مستكره يف السمعالًيكون اللفظ جز

ففي مقام االستعظام .  ال بد من مراعاة مقتضى احلال يف اختيار األلفاظ- ٣
وهذا الكالم . )١٤(يستحسن اختيار األلفاظ املفخمة والكثرية املقاطع... واملدح والذم

  :فمن الشعر قول الشاعر. انسحب على الشعر والنثر معي
 وال عيب فيهم غري أنّ سيوفهم     

  

   من قـراع الكتائـبِ     فلولٌهبن  
  

  من أزمان يوم حليمـة     تخيرنَ
  

 )١٥( كل التجاربِ  جربنإىل اليوم قد     
  

فهما أبلغ من . أو تعالت، طغت أمواج البحر كاجلبال: ومن النثر قولك
. نِعم أيها العبد: أبلغ من قولك، نعما أيها العبد األمني: وكذا قولك. تعلَ: قولك
  .)١٦(.حبذا وادي العقيق: أبلغ من قولك، يا حبذا وادي العقيق: وقولك

داللة بوضعها أو : أن األلفاظ املفخمة هلا داللتان«وتعليل ذلك عند جرب ضومط 
  .)١٧(»أو بصفتها على املبالغة يف ذلك املعىنوداللة بطبعها ، جبوهرها على املعىن املراد

، فاجلبل: ضرورة التمييز بني املعاين اليت تقبل املبالغة واملعاين اليت ال تقبلها -٤
وذلك ألن له مقاييس ، ال يقبل املبالغة باللغة الطبيعية، وهو من املعاين احملسوسة

                                                           
 .١٧ن .م) ١٣(
 .١٨-١٧ن .انظر م) ١٤(
 .١٨ن .م) ١٥(
 .١٩ن .م) ١٦(
 .٢٠ن .م) ١٧(
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 ال  اليتدانية املعنويةأما احلزن واالستحسان والتندم فهي من األمور الوج. حمددة
كان ميكن الداللة عليها باللغة الوضعية وباللغة «هلذا . ن تقييدها مبقاييس حمددةميك

١٨(»االطبيعية يف وقت واحد مع(.   

مالحظة أن التعبري باجلمع أبلغ داللة على االستعظام من األلفاظ املفردة  -٥
  :ومثاله قول املتنيب

     ـهوقَيبر النجـوم ينطح شرف 
  

 )١٩(وعــز يقَلْقــلُ األجبــاال  
  

حاوطلبستن انتقاء املألوف من األلفاظ لالقتصاد يفكلّما كانت األلفة «، س
وحصل االقتصاد ،  كان استحضار صور معانيها عند الذهن أسهل،باأللفاظ أكثر

وهذا الوضوح الناجم عن األلفة إنما يؤدي إىل رسوخ املعىن يف الذهن . )٢٠(»بذلك
  .)٢١(ىل تأثريه يف النفسوإ

املألوف إمنا هو املتداول «: اظ املألوفة؟ جييب ضومط بقولهما هي األلف، ولكن
وهذا يعين أنه املأنوس . )٢٢(»يف أحاديثنا وقصصنا مما اعتدنا مساعه منذ أيام الصبوة

  .يف االستعمال
مراعاة هو ،  لالقتصاد يف األلفاظ املفردةاوثالث ما يستحق الوقوف عنده طلب

فيبدأ بالكالم على .  على أمهيتهاث عنه جرب ضومط منبهوهذا ما حتد. بنائها الصريف
) فعلَ(و، للتعدية) أَفْعلَ(فوزن . إذ لكلّ وزن معىن اشتهر به، صور مزيدات األفعال

                                                           
أما اللغة الطبيعية ، اظ الدالة على املعىن األصليواملقصود باللغة الوضعية األلف. ٢٠ن .م) ١٨(

 .فهي األصوات الدالّة على الشدة والضعف
 .٢١ن .م) ١٩(
 .٢٢-٢١ن .م) ٢٠(
 .٢٢ن .م) ٢١(
 .٢٣ن .م) ٢٢(
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) لَتفع(و، للمطاوعة) انفعلَ وافتعلَ(و، للمشاركة واملبالغة) فاعلَ(و، للتكثري واملبالغة
خلروج ) افعلَّ وافعالّ(و، ملطاوعة فاعلَ واالدعاء بالشيء) تفاعلَ(و، ملطاوعة فعل

  .)٢٣(للوجدان على صفة أو طلبه عليها) استفعلَ(و، صورة احلدث على سبيل التدريج

أما العدول . وهكذا فإنّ ذكر الوزن يستحضر إىل الذهن تلك املعاين املرتبطة به
  :هلذا كان.  بالبالغةالفيعد مخ، على معىن حمدد خر للداللةعن وزن إىل وزن آ

  .ألن احتد مأنوسة يف االستعمال، )استحد(أبلغ من ) احتد عليه (-
-) ه(أبلغ من ) استكرب األمررباعتبار األلفة، )أَكْب.  

يح يب، على أن كثرة استعمال الكتاب لصيغة ما يف غري االعتبار املشهورة هي فيه
للتعدية أبلغ ) ااغتاب فالنٌ فالن: (ومثال ذلك قوهلم. هذا االستعمال وال خيلّ بالبالغة

وذلك لكثرة ). غَنِي(أبلغ من ) اغتىن واستغىن ضد افتقر(وكذلك قوهلم ). غابه(من 
  .االستعمال والشيوع

اظ ومما يتصل باالقتصاد يف األلفاظ املفردة احلديث عن األلفاظ اخلاصة واأللف
األلفاظ اخلاصة يسهل «ذلك ألن و، فاألوىل أفصح من الثانية واستعماهلا أبلغ. العامة

 ومثال ،)٢٤(» بإزائها أكثر من األلفاظ العامةعلى الذهن استحضار الصور املوضوعة
واستحضار ، فاألول أخص واألخري أعم). حليب وسوري وعريب(ذلك عندنا ألفاظ 

ل أسهل استحضار٢٥(ذهن من الثاين فالثالث يف الااألو(.  

لكن على البليغ يف قصده تلك األلفاظ اخلاصة أو املوضوعة للذوات 
أن تتكلف ذلك «فطلبها ال يعين . مكان عن التكلفواملوصوفات أن يبتعد قدر اإل

                                                           
 .٢٤ن .انظر م) ٢٣(
 .٢٦ن .م) ٢٤(
 .ليفوهذا ينسجم مع طبيعة مرحلة التأ، بريويت وسوري وعثماين: ضرب ضومط أمثاالً بألفاظ) ٢٥(
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إمنا أعين أنه إذا وافق التعبري هبذه األلفاظ غرضك موافقة ما ،  يف كل املقاماتاتكلّفً
  .)٢٦(» تعدل عنها إىل تلكيقابلها له فال

إمنا هو املتلقي ، واملألوف والغريب، واملعول على التمييز بني القريب والبعيد
ال تقس على «: حيذّر ضومط املتأدبني بقوله، هلذا وللتمييز. الذكي ذو الفطرة

فإنك ، نفسك إن كنت ممن ألفوا فن األدب وعنوا بدرس أشعار املتنيب وشرحها
 األبيات على لكن اعرِض.  هذه تكاد تظن أن ال فرق بني هذه وتلكعلى حالتك

فإنك تراه يسرع كلّ السرعة يف فهم ، يفهم املعاين إذ فُهمها، ذكي الفطرة بالطبع
  .»)األبيات(معاين 

السهولة وقلة عدد احلروف :  مبراعاةاوهكذا يتحقق االقتصاد يف اللفظ مفرد
  .والتقييد ومراعاة األبنية الصرفية، واخلصوصية واحلسية، واأللفة واالستعمال، واملقاطع

  ).من حيث تنسيق األلفاظ فيها(فردة املاالقتصاد يف اجلملة 

فما كان «. ىل االقتصاد على انتباه السامعاملعيار يف بالغة اجلملة يرجع إ
كل «: والقانون يف ذلك. »والعكس بالعكس، االقتصاد فيه أكثر كان أفضل

يكون فيه كل ،  مركبة فال بد من ترتيب خاص بني أجزائها يف الذهنصورة ذهنية
. )٢٧(»حبيث يراها العقل مجيعها يف أقصر مدة وأقلّ تعب، جزء يف موضعه الالئق به

فكلّما كانت أوضاع العبارة اللفظية أقرب إىل أوضاع الصورة الذهنية كانت 

                                                           
 امث يعرض منوذج. ويضرب أمثلة على كال النموذجني من الشعر العريب، ٢٧ن .م) ٢٦(

اشعري ،بدالًفينثره مخفاء املعىن يف صورة املنثور امالحظً،  أمساء الذوات فيه بأمساء معان 
 ).٢٩-٢٨ن .انظر م(عنه يف املنظوم 

 -ب، فة واملوصوف الص-أ: وسندرس هذه األجزاء من حيث العالقة بني، ٣٠ن .م) ٢٧(
 . املسند واملسند إليه-ج، الفعل وقيوده
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 املطابقة ميكن الوقوف على ولتحقيق هذه. وكان االقتصاد على أمتّه، أفضلَ وأبلغ
  :املالحظات التالية

  :وذلك لعدة اعتبارات. )٢٨( أولوية تقدمي الصفة البالغية على املوصوف- ١
  . واملوصوف أخص ألن الصفة أعم-أ
  . ألن املوصوف ال يدرك إالّ بالصفة-ب

قَدمت (أبلغَ من عبارة ) قَدمت سود الرايات( كانت عبارة وعلى هذا نقول
  ).لرايات السودا

  :ومن مناذج التقدمي قول الشاعر
 بيض الوجوه كرميةٌ أحسابهم   

  

 شم األنوف من الطراز اَألول     
  

ذوو وجوه : فإنه لو قال«:  بالغة التقدمي يف هذا البيتايقول ضومط شارح
بيض وأحساب كرمية وأنوف شم ما أشعرنا بتحقق الصفة للموصوف مع التأخري 

 عما لتقدم الصفة من الوقع يف النفس ما ال الًفض، عر بذلك مع التقدميمثل ما نش
  .»يكون مثله مع تأخريها

 بشهادة تقدمي املوصوف على الصفة«أي ، أنّ البالغة قد تقتضي العكسعلى 
وتعليل ذلك عنده على وجهني. »االذوق أيض:  

 على صور  على تقدمي الصفة ألا رسختاأن اللغة ال تطاوعنا دائم« -أ
ومن . القتصاد انعكس بنا األمر إىل اإلسرافل ا إن أقدمنا على هدمها حب،وهيئات

وهذا . فإنه البد فيها من ضمري يربطها باملنعوت، ذلك هذه النعوت اجلملةُ
  .)٢٩(»نرده إىل متقدم... الضمري

                                                           
فهي هنا تنسحب على الصفة واحلال ، ختتلف الصفة يف البالغة عن الصفة يف النحو) ٢٨(

 .واخلرب وما أصله خرب
 . ونسأل فيها غري صاحبها اإلذْنا)ما حنب هلا مغىن(زور ديارا ن: ومثاله، ٣٦ن .م) ٢٩(
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ومنها ما ، أنّ من الصفات ما يتقدم إدراكها يف الذهن على املوصوف« -ب
 هي مما تسبق صورها يف الذهن على صور... فطول القامة وحسن الوجه. تأخري

واتصاف الفىت بأنه عيش يف معروفه ... وأما اتصاف الديار بعدم حمبتنا هلا. موصوفاا
  .فجميع ذلك من الصفات اليت تتحقق بعد حتقق موصوفاا... )٣٠(بعد موته

فإن األبلغ فيها «، وأمساء اإلشارة ألفاظ التوكيد ويلحق بباب الصفة واملوصوف
فلو . وذلك ملا يف التقدمي من اقتصاد على انتباه السامع. »دمها على املؤكَّد واملشار إليهتق

)... جاء الطالب مجيعهم(كان ذلك أبلغ من قولنا ، )جاء مجيع الطالب (الًقلنا مث
ضار صورة الطالب من غري استح: وذلك ألننا يف املثال الثاين نكلّف الذهن عملني اثنني

يف حني نقتصر يف املثال األول على عملية ، هذا. مث استحضارها مع الشمول، مشول
ويف اإلخبار ، أما الثاين فبمثابة إخبار، مث إنّ املثالَ األول مبثابة املشاهد. استحضار واحدة

  .)٣١(ة وأدعى إىل التصديق من الثانياهلذا كانت اجلملة األوىل أكثر حتققً. شك
  :  أولوية تقدمي القيود على الفعل-٢

أوىل «ي فه. الزمان واملكان واملفعول به وارور والسبب: واملقصود بالقيود هنا
  .)٣٢(»إذا مل مينع مانع أو مل يدع إىل التأخري داعٍ) الفعل(أن تتقدم على 

فتأخريه أوىل ألن العقل ال يسأل عن سبب الفعل إالّ بعد «أما السبب 
، واملتكلم حيب تقريره يف نفس املتلقي،  إليهافإن كان الذهن متطلّع. »هوقوع

  .فالبالغة تقتضي تقدميه

                                                           
كما كان يعد السيل جمراه مرتعا فه بعد موته   فىت عيش يف معرو:  قول الشاعروذلك يف) ٣٠(

 ).٣٦ن .م(
وخرج إليه أهل أورشليم ومجيع الكورة احمليطة (واملثال املضروب هو ، ٣٧ن .انظر م) ٣١(

 .وقد آثرت تغيريه لطوله) باألردن
 .٣٨ن .انظر م) ٣٢(
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  : أولوية تقدمي املسند أو املسند إليه- ٣
 على انتباه اأكثر اقتصادأن مقياس البالغة راجع إىل أي التنسيقني «يعود ضومط فيكرر 

  .» عند العقلالصورة الذهنية املدركة على اأي التنسيقني أكثر انطباقً« أو »السامع
إمنا يكون ، أي االقتصاد،  املسند واملسند إليه فإن مبدأ البالغة عندهما خيصأما 

واحلجة يف ذلك.  بتقدمي املسند على املسند إليهاغالب:  

والقيد على ما رأينا .  أو صفة للمسند إليها أن املسند يكون يف الغالب قيد- أ«
   . على املقيدأَوىل بالتقدمي
...  أن املسند هو املقصود يف نفسه من الكالم ألنه حكم على املسند إليه- ب

 على الصورة ام الصورة اللفظية املقدم فيها املسند أقرب يف الغالب انطباقًفتكون من ثَ
  .وبالضرورة أبلغ من غريها مما ال تنطبق عليها، الذهنية
فيها صور األفعال والصفات هي الصور اليت أن الصور الكالمية املتقدمة ...  -ج

ألا هي املنطبقة على الصور اليت عنده واليت ال حيتاج يف ، يرتاح إليها العقل يف الغالب
  .»إدراكها إىل إنفاق قوة كثرية بالنسبة إىل ما سواها

وذلك ، ادائم) تقدمي املسند واملسند إليه(على أنّ البالغةَ ال تقتضي هذا التقدمي 
  :عدة أسباب أَمجلها ضومط مبا يليل

أن تتقدم صور الذوات على «مما يقتضي ،  حالة يج دائمة أن الذهن ليس يف-أ
  .»صور األفعال والصفات

ليه يشتبه عليك املسند إ«هلذا جيب أال ،  خمتلفةاتخذ صور أن املسند إليه قد ي- ب
املسند إليه هو املفعول به ، !)اما أحسن زيد(ففي قولك . »املعنوي باملسند إليه اللفظي

)يف الدنيا عاريةٌ يف (ويف قوهلم . يف املعىن) ازيد كاسية بكاسية (لفظة، )اآلخرةر (
ه اليت هي مفعول ب) دوية(وذلك خبالف «. فاعل للفعل املدلول عليه بربهي يف املعىن

  :»)جتاوزا(يف املعىن من الفعل 
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ــا  ــني أقطاره ــة ب يودو 
  

ــا  ــعمق  طع أرضٍ ال تقط
  

 ــة ــوق عريان ــا ف جتاوز 
  

     ٣٣(من الريح يف سريها أسرع( 
  

 ما يقتضي  وهذا،ا وإىل املدلول عليه ثانيالً قد ينظر العقل إىل الدالّ أو-ج
  :ومثاله). تقدمي املسند إليه على املسند(تقدمي الدالّ على املدلول 

 شيب رأسي وذلّـيت وحنـويل     
  

 ديودموعي على هواك شهو    
  

. مث انتقل إىل داللتها، الًأدرك شيب الرأس والذلّة والنحول والدموع أو«فالشاعر 
  .)٣٤(»نعكس املعىنفلو انعكست الصورة الكالمية ال

فال يعرف حينئذ إالّ بعد معرفة هذين ، ريني قد يكون املسند نسبةً بني متغا- د
اق الصورة اللفظية على الصورة فانطب«. العلم والعمل توأمان: له قوهلمومثا. املتغايرين

  .»الذهنية يقتضي تقدمي املبتدأ
للموصوف أحكام ونسب بعيدة عن املألوف املعتاد ومل تدرك تلك « إذا كان - ه

ففي مثل هذه األحوال تقتضي ... األحكام والنسب إال بعد التأمل وإمعان النظر
 »المية على الصورة الذهنيةلتنطبق الصورة الك، البالغة تقدمي املسند إليه على املسند

  :ومثاله
  ال عماد هلـا    االعلم يبين بيوت  

  

 )٣٥(واجلهل يهدم بيت العز واحلسب    
  

تقتضي البالغة تأخري املسند ألنه «حيث ،  يف باب احلكم واألمثالكثريومثل هذا 
  .»وقلّما خيطر يف الذهن إالّ عقيبه، متأخر يف اإلدراك عن املسند إليه

                                                           
 .٤٥-٤٤ن .انظر م) ٣٣(
 .٤٦-٤٥ن .م) ٣٤(
 .٤٦ن .م) ٣٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٩٤

. )٣٦(»فتقدميه إذّاك اقتصاد،  ينبه الذهن لتوقّع اخلربابتدأ منبهامل« إذا كان -و
أو كان اسم إشارة،  يشمل أفراد جنسهاوكذا إذا كان عام ،ملتكلّم أو اأو ضمري 

  :ومثاله. خماطب
 كلّ ابن أنثى وإن طالت سالمته     

  

 حـدباَء حممـولُ      ايوم على آلة  
  

ـ      أ  نت منا فتنت نفـسك لكـ
  

 يت من ضىن واشـتياقِ    ـنك عوف  
  

  : وخيرج ضومط من هذه املناقشة إىل عدة نتائج هي
، وافقت الصورة اللفظية الكالمية الصورة الذهنية العقلية وانطبقت عليها« إذا -١

اكان الكالم أسهل فهمعلى انتباه السامعا وأكثر اقتصاد  ،افكان من مثّ بليغ٣٧(»ا مؤثِّر(.  
ود املسند وتقدمت قي، إذا تقدم فيها املسند على املسند إليه إن العبارة اللفظية - ٢

  .»كانت يف الغالب أقرب لالنطباق على الصورة الذهنية«، واملسند إليه عليهما
٣ - »ت حبكم اإن كثريخسفَت ورمن التعبريات واخلصوصيات يف اللغة قد أُل 
  .»فصار اخلروج عنها يشق على العقل، العادة

  .»الًقدمي أَوىل وأقرب للبالغة يف الشعر واخلطابة إمجاالت« يبقى -٤

فيدرسها ضمن اقتصاد ، ينتقل ضومط بعد هذا العرض والتحليل إىل اجلملة الشرطية
  .)٣٨(فيقرر بداية أن البالغة يف تقدم لفظ الشرط على لفظ اجلواب. اجلملة املفردة

  :البالغة تقوى باألمور التاليةوينهي احلديث عن بالغة اجلملة املفردة مبالحظة أن هذه 
  .إذا كان الضمري يف اجلملة أقرب إىل ما هو له -١
  .إذا كان املوصوف فيها أقرب إىل صفته متقدمة أو متأخرة -٢

                                                           
 .٤٧ن .م) ٣٦(
 .٤٨ن .م) ٣٧(
 .٥٢-٥١ن .انظر م) ٣٨(
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  . إذا كان احلال فيها أقرب إىل صاحبه- ٣
  .)٣٩(إذا كانت األلفاظ املتقاربة املعاين يف الذهن متقاربة بعضها من بعض يف العبارة -٤

  ).من جهة تنسيق اجلمل فيما بينها( االقتصاد يف اجلمل
حبيث يكون فهم جممل املعاين ، ال بد من تنسيق اجلمل«يرى ضومط بداية أنه 

وهنا ال بد من انطباق الصورة اللفظية . املرادة منها يدركه العقل مع أقل تعب ممكن
  . )٤٠(»الكالمية على الصورة املعنوية الذهنية

هلذا كان ال بد من أن يستعني . اة الذهنية مما ال يتوصل إليه رأسلكن هذه الصور
  .يستدلّ به على الكيفية اليت تتناسق فيها الصور الذهنية يف العقل، املتلقي بشيء آخر

تتناسق ، أن هذه الصور الذهنية تابعة للصور اخلارجية املأخوذة عنها: وحتليل ذلك
  .ا الصور اخلارجية هي نفسها ندرك هبا الصور الذهنيةفالكيفية اليت ندرك هب. تناسقها

وإمنا يعمد العقل ،  إدراك الصورة اخلارجية الواسعة ال يتم دفعة واحدةثُم إن
  .مث ضم هذه األجزاء إىل اجلزء األساس ونسبتها إليه، إلدراكها إىل جتزئتها

: تعددةالكلية للجمل امل ضوء ذلك ميكن تلخيص طريقة اإلحاطة بالصورة يف
فالذي يؤخذ مما أحملنا إليه أنه إذا مل خترج الصورة إىل حد االتساع ال ميكنك معه أن «

فصورها بلفظك على الكيفية املتصورة يف ذهنك وإن اتسعت عن ... تتصورها جبملتها
ر يذكِّ، فالبالغة تقضي عليك بتقسيمها إىل أجزاء بينها نسبة. أن تدركها دفعة واحدة

بل األجزاء هذه إذا كانت ال تزال متسعة عن . انيها وثانيها بثالثها وهلم جراأوهلا بث
. الً إىل أجزاء بينها نسبة على ما فعلت أوافاقسمها أيض، إدراكك إياها دفعة واحدة

وال بد أن تكون هذه . يف ذهنك مث صور األجزاء بعبارتك على الكيفية املصورة

                                                           
 .٥٣ن .انظر م) ٣٩(
 .٥٨ن .م) ٤٠(
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  .)٤١(»النطباق على الصورة اخلارجيةالصورة الذهنية منطبقة متام ا
وهذا «:  بالطبع واملوهبةاضوعه متسلّحهبذه الطريقة ميكن للمبدع اإلحاطة مبو

وبتصور موضوع ، من أسرار البالغة اليت يهتدى إليها بالطبع أكثر مما بالتطبع
ا الوصف وختيل نسب أجزائه بعضها إىل بعض أكثر من برقشة العبارة واإلكثار فيه

  .)٤٢(»من ضروب التهويالت واملترادفات
، وما ينطبق على اإلحاطة بالوصف اخلارجي ينطبق كذلك على الوصف الداخلي

  .من حيث ضرورة التقسيم والتنسيق ضمن وحدات متصلة فيما بينها
فما «، أما التنسيق القريب. د ومتوسطقريب وبعي: والتنسيق عنده ثالثة أنواع

، واملسند على املسند إليه، املوصوفات والقيود على املقيداتتتقدم فيه الصفات على 
واجلمل الثانوية أو شبهها على ما هي قيد أو شبه قيد له يف ، وفعل الشرط على جوابه

  .)٤٣(»اجلملة األصلية
  :القريب فالبعيد فاملتوسط: وهذا منوذج من التنسيقات الثالثة

  .على ضوِء النهارِ دليلُ أَما يف النجوم السائرات وغريها لعيين -أ
  . أَما من دليلٍ لعيين على ضوء النهار يف النجوم السائرات وغريها-ب
  . أَما يف النجوم السائرات وغريها من دليل لعيين على ضوء النهار- ج

 فإن الصورة األوىل ال يدرك مكان«:  على هذه الصور الثالثاقًيقول الكاتب معلّ

وأما . فس بأن وقفت على ما سبق البيت من قول املتنيبحسنها إالّ إذا انفعلت الن
  .)٤٤(»الصورة الثالثة فإن مكان حسنها ظاهر ال حيتاج إىل ما حتتاج إليه الصورة األوىل

                                                           
 .٥٩ن .م) ٤١(
 .٦٢ن .م) ٤٢(
 .٦٤-٦٣ن .م) ٤٣(
 .واملقصود بقول املتنيب هو املثال األول، ٦٦ن .م) ٤٤(
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  :ف كالمه يف هذا القسم بعدة مالحظاتوعلى عادته ينهي املؤلِّ
ن هلم إن كبار الكتاب إذا تعددت الصفات يف املعىن ملوصوف واحد وأمك« -١

  .)٤٥(»فعلوا ذلك، تقدمي بعضها على املوصوف وتأخري البعض اآلخر عنه من غري إخالل
على حني ال تسوغ ، إذا كثرت القيود وكانت بطبعها عسرة التصور« -٢

ختيروا أن يؤخروا تلك ، وتأخري البعض اآلخر عنه، اللغة تقدمي بعضها على املقيد
  .»الشعرالقيود يف النثر وأن يقدموها يف 

لكن على شرط أن ، أبلغ من غريه) ... من هذه التنسيقات(إن القريب « - ٣
إلبقاء صور القيود واضحة يف ذهنه إىل أن يكسوها ، يكون يف قوة عقل السامع مكنة

أو كانت خلصوصية فيها ، وشيٌء من هذا ال يتيسر إال إذا كانت القيود قليلة. املقيد
  .)٤٦(»يسهل تصورها وحفظها

وهو إنما يقع يف أصحاب ،  التنسيق القريب يف الكالم قليلٌ على اإلمجال- ٤
  .وحيثما تقتضي احلال شدة االنفعال، اخليال القوي من الشعراء

وما كان ضعيف احلركة ، أما التنسيق البعيد فيختص به ضعاف اخليال
  .االنفعالية من الكالم

ص وتآليفهم على ما تتحقّقه الغالب يف كالم اخلوا«لتنسيق املتوسط فهو وأما ا
  .»الًولذلك هو إذا أُحِسن فيه االعتبار أقرب إىل البالغة إمجا. باالستقراء
أن يحسن االعتبار بني القيود «الكاتب يف كل األنواع املتقدمة  على - ٥

ويقرب ، حبيث يأتلف كلّ جزء من الكالم مع ما يناسبه، واملقيدات ما أمكن
  عن مراعاة مرجع الضمائر إىل من هي له من غريالًذا فضه. املوصوف من صفته

                                                           
 .٦٩ن .م) ٤٥(
 .٧٢ن .م) ٤٦(
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وال بد مع هذا كلّه من مراعاة حسن النسق ومراعاة املطابقة واملقابلة . كلفة وال تعقيد
  .)٤٧(»بني اجلمل السابقة والالحقة

فال يكلَّف ، والغرض من هذا كله حتقيق البالغة يف االقتصاد على انتباه السامع
يف إدراك املعىن بأقصر سبيل وأخصرهااملتلقي جهد .  

  ):من جهة استعمال الصور البيانية (االقتصاد يف التصوير
،  من التشبيه واالستعارة وااز املرسل والكنايةاليتناول الكاتب يف هذا القسم ك

  .لينتهي بكالم على البالغة عامة
  : التشبيه- ١

ر ضومط ييف فالتشبيه «. )٤٨(»ه مع احلقيقةأن االقتصاد مع التشبيه أكثر من«قر
أن « وبيان ذلك .»فيه اقتصاد على انتباه السامع، اكل صوره العالية الواقعة مواقعه

زيد (خييل للذهن من املعىن على أخصر طريق ماال خييله قولك ) زيد كاألسد(قولك 
شبيهية يسرِع  عن أن الذهن يف العبارة األوىل التالًفض). زيد شجاع للغاية(أو ) شجاع

  . »إىل تصور مفهوم الشجاعة أكثر مما يسرِع إليه يف العبارة الثانية احلقيقية
أما سبب ذلك فيعود إىل أن الصورة العقلية يسهل انتزاعها من اللفظ اخلاص 

. ومن البسيط أكثر من املركب، ومن اجلزئي أكثر من الكلي، أكثر من اللفظ العام
أو جزئي إىل ،  يف العبارتني هي كنسبة خاص إىل عامونسبة األسد إىل الشجاعة

  . أو بسيط إىل مركب، كلّي
ومن أمثلة ذلك . وبالغة التشبيه يف مجيع أغراضه راجعة إىل مفهوم االقتصاد

  :قول الشاعر
 سبقت إليك من احلـدائق وردةٌ     

  

 وأَتتــك قبــلَ أواــا تطفــيال 
  

  بلثمك إذ رأتك فجمعت    طمعت
  

 طالـبٍ تقبـيال    إليـك ك   فمها 
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فإن هذا التشبيه يهيج من «: التشبيه يف هذين البيتني بقولهيشرح ضومط بالغة 
وذلك ملا خييله يف الوردة من . حاسة االستحسان ما تعلم مقداره بشهادة حسك

هذا عدا ما تصوره من . اإلحساس بالعواطف النفسانية اليت ال تكون إالّ عند العقالء
وكلّ ذلك ينبه إليه . الً وشكالحمب يستعطف وحمبوب يتيه د: لَنيصورة متحابني مجي

ولو أنك أردت إثارة ما . هذا التشبيه بالطبع بعد ذكر مقدماته من غري عسر وال إكراه
 تبلغ  أنولك، أثاره هذان البيتان من االنفعال بالعبارة احلقيقية لطال بك سفر الكالم

  .)٤٩(»به بعض ما بلغته هبما
 ويعريه ،فإن التكلّف خيرج عن غايته،  بالغة التشبيهذا كان االقتصاد هو سرإو

ن التشبيه إذا جاء لغرض مما مر إ: وغاية ما يقال«: يقول ضومط. من بالغته
 ال حيتاج اوكان االقتصاد فيه على انتباه السامع ظاهر، أكسب الكالم قوةً وبالغة

كان على ،  فجاء رد التبجح بالتشبيهوإن هو عرِي عن الغرض. إىل أدىن تأمل
  .)٥٠(» يبعده عن البالغة مراحلالًعكس ذلك وأكسب الكالم تطوي

  :ومثال ذلك قول ابن املعتز يف القمر والثريا
 قد انقضت دولة الصيام وقـد     

  

 بشر سـقم اهلـالل بالعيـد       
  

      يتلو الثريـا كفـاغرٍ شـره 
  

 ألكــل عنقــود يفــتح فــاه 
  

أن تصور رجلٍ شره فاغرٍ فمه على عنقود من العنب ملما يهيج «: وتفسري ذلك
فإن كان .  عما يثريه من حاسة االستقباح واالستهجانالًفض، حاسة الكراهة والنفور

  .»وإالّ فالتشبيه على عكس الغاية منه، هلذا قصد ابن املعتز فقد أتى بالغاية
فإذا كان . دمها باآلخرينتقل ضومط بعد ذلك إىل عالقة طريف التشبيه أح

والبالغة يف ... واملسند على املسند إليه، االقتصاد يف تقدمي القيود على املقيدات
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املشبه أم : فأي يف هذا املقام أَوىل أن يتقدم على اآلخر، ومن مث يف التقدمي، االقتصاد
  املشبه به؟

املشبه على املشبه أكثر ما نرى عليه أمثال اللغة تقدمي «: يبدأ اإلجابة بالقول
بل مقياسها راجع إىل ما قدمنا من .  للبالغةاإالّ أن الكثرة قد ال تكون مقياس، به

وقد مر معنا أنه إذا أمكن تقدمي القيود على املقيدات . وضوح الصورة واالقتصاد
اللغة وال معارضة ملا قد يكون من األغراض األخرى  من غري إخالل مبصطلحات

، وعليه نقول إن املشبه به نظري قيد للمشبه. ة كان ذلك أقرب لالقتصاديف العبار
  .)٥١(»فتقدميه إذن أبلغ إذا مل يعارِض التقدمي مانع آخر

  :ويستفاد من هذا القول أمور عديدة
 .وإمنا مقياسها الوضوح واالقتصاد،  للبالغةاالكثرة ليست مقياس -أ
  .منهج املقايسة الذي يعتمده ضومط -ب
  .اعتبار املشبه به مبثابة قيد للمشبه - ج

، وعليه يقرر أن البالغة واالقتصاد والوضوح إمنا هي يف تقدمي املشبه به على املشبه
ما مل يعارض ذلك مانع.  
 فلو. » بني البننيحبيبـيهكذا ، جر الوعركالتفاح بني ش«: ومثال ذلك قولك

  .»ريهاعكست فيها الترتيب لنقص من حسنها وشدة تأث«
يف مجيع مواضعه الالئقة به أبلغ من «عنده أنه ) التشبيه(صة القول يف وخال
وذلك ألن االقتصاد فيه على انتباه السامع .  منها على النفساوأشد تأثري، احلقيقة
والغالب أنه . فإذا خرج عن االقتصاد انعكست احلال وكانت احلقيقة أبلغَ منه. أكثر

تكلّفًخيرج عن االقتصاد إذا ت اك ، اكُلِّفاك فإيالتكلّفوإي«.  
واخلروج عن االقتصاد يشني التشبيه ،  يخرِج التشبيه عن االقتصادنفالتكلّف إذ

  .ويفقده تأثريه فتصبح احلقيقة أبلغَ منه
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  : االستعارة- ٢
فلذلك يصدق عليها مجيع ما ، نوع من التشبيه«أما االستعارة فهي عنده 

. لُ على التشبيه ألا أخصر منهغري أا تفَض. )٥٢(»قتصادصدق عليه من جهة اال
ن أو سواء أريد هبا التزييـ، كالم بالغة من أعلى طبقات النفاالستعارة إذ«

  .»أو اإليضاح والتبيني، التهجني
  :ومن أمثلة التزيني قول الشاعر

 ملّا نظرت إيلّ عن حدق املهـا      
  

 وبسمت عـن متفـتح النـوارِ       
  

  وعقدت   أهيف بني قضيب بان 
  

 وكثيب رمـل عقـدةَ الزنـارِ       
  

 عفرت خدي يف الثرى لك طائعا     
  

 وعزمت فيك على دخول النـارِ      
  

فإن الصورة اليت تتجلّى من خالل « :ايعلّق ضومط على هذه األبيات شارح
، قةطة احلقياستهيأ إحضارها بواالستعارة يف البيتني األول والثاين هي مما ال يكاد ي

كة يسمع وما من ذي مس. ولو مهما أبعدت مدى الكالم وعرضت من حواشيه
ويتخيل له اجلميل يف أهبى ، هذه األبيات إالّ ويأخذ منه االستحسانُ كلَّ مأخذ

رد هذه االستعارات إىل التشبيه وانظر إىل ديباجة الكالم كيف . وأبدع مناظره
أو ردها إىل احلقيقة فكأنما انتقلت من . ائهاتحولُ ألوانها وينقص من رونقها وهب

  .»مجال الربيع وألوانه التائهة إىل زمهرير الشتاء واكفهرار مناظره الكاحلة
فإذا تأملت هذه األمثلة رأيت «: رة إىل القولوخيلص من كالمه على االستعا

كالم وهذا هو سبب بالغة ال. فيها من االقتصاد ما ال حيتاج إىل زيادة إيضاح
فإن عري عنه بأن جيء هبا رد اإلغراب باالستعارة . الواردة فيه االستعارة

احنطت مرتبتها وفقدت قوة بالغتها مبا تشغل به الذهن وتصرفه عن فهم املعىن 
  .»املقصود لغري طائل
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وذلك ملا يف اإلغراب من . فالتكلف واإلغراب يخرجان االستعارة عن بالغتها
 على االقتصاد على اوالبالغة تقوم أساس، هم املعىن املقصودإشغال الذهن عن ف

  . انتباه السامع
  : ااز املرسل- ٣

وفيه تكون العالقة ، فرع من ااز اللغوي«جاء يف تعريف ااز املرسل أنه 
  علىبني الكلمة املستعملة يف غري معناها احلقيقي ومعناها احلقيقي األصيل قائمة

 بد من وجود قرينة ملفوظة أو ملحوظة تدلّ على عدم إرادة املعىن وال. غري املشاهبة
. بل كثرية، هذه العالقة القائمة على غري املشاهبة بني املعنيني متعددة. احلقيقي

  .)٥٣(»ولتعددها أو كثرا نعت ااز باملرسل
فكلما زاد . متوقفة على مقدار االقتصاد فيه« اته أيضوقد جعل ضومط بالغ

كثرة األيدي : (ومثاله قوهلم. )٥٤(»ذا زاد الكالم بالغةً وحسن موقعه يف النفوسه
  ).على الطعام بركة

وهذا ماال ، يصور اآلكلني يف نفس الفعل«وحتليل بالغة هذه العبارة أنه 
تصور اآلكلني على أي : تصوره احلقيقة إالّ بعد أن تكلِّف الذهن بتصور تصورين

وال شك أن التصور الثاين كان . اهم يف فعل األكل ثانيتصورمث ، الًأوهيئة اتفقت 
والتصور على استكراه يتعب الذهن أكثر من التصور بداهة على ، على استكراه

  .)٥٥(»حسب ما يقتضيه الطبع
  :  الكناية- ٤

رجع ضومط بالاوهنا أيضيف مجيع صورها«فهي . غةَ الكناية إىل االقتصاد ي ،
،  على الذهن وأوضح صورةً من احلقيقةاأسهل تصور، كانت واقعة موقعهاإذا 
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يف النفس تأثري ٥٦(» منهاافتكون من مثَّ أبلغ وأشد(.  
وجمردة ، يات احملسوسةأن املعاين الكلية العامة مستنتجة من اجلزئ«وبيان ذلك 

سه حمسوسات ور لنف املعاين اردة ال يدركها العقل واضحةً إالّ إذا صوهذه. عنها
وإالّ فال يتصور من اللفظة املوضوعة ، نتزاع صورة جمردة عنهاجزئيةً تكفي عنده ال

مث هو ال يتأثّر عند مساعها إالّ أن يكون جمرد يج . اجد هلا إالّ صورةً إمجالية خفية
ملة وتقترن هبا أحيانها امن انفعال ترافق صورت ة٥٧(»اأو هب(.  

متثّل للذهن املعىن ارد بصورة «فإن مجال الكناية يقوم على أا ا وهكذ
فيدرك من مث املعىن املقصود على أخصر طريق من غري استكراه ، جزئياته احملسوسة

وبني ، وشتان يف االقتصاد بني صورة تصور لك كما هي فتدركها. وال عسر
  .)٥٨(»وإدراكَها ثانية الًصورة تتكلّف من ذات نفسك ختيلَها أو

) بالغة االقتصاد على انتباه السامع(هبذا العرض ينتهي كالم ضومط على 
ملقام إىل أن الصلة وثيقة بني على أنه ال بد من اإلشارة يف هذا ا. بأقسامها األربعة

كنسبة «فالنسبة بينهما ). أثرية السامعبالغة االقتصاد على مت( البالغة وهذه
هكذا يف ،  الفصاحةمبعىن أنه كما ال بد يف البالغة من مراعاة. غةالفصاحة إىل البال

  .)٥٩(»تأثرية السامع البد من مراعاة االقتصاد على انتباههاالقتصاد على 
وهكذا ال تقتصر البالغة عند الكاتب على الصورة اللفظية ما مل تكن مطابقة 

ا كله إمنا يتحقق يف النص ذوه.. تلقيحمققة التأثري الالزم يف امل، للصورة الذهنية
فيها دهشة «ل وحدة كلية حبيث يشكِّ، كائن احلياملتكامل البناء تكامل ال

  .)٦٠(»وجمال فكرة للمتأملني، للناظرين
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  املصادر واملراجع
  

، ١٤ط، بريوت، دار العلم للماليني، ٢ج. خري الدين الزركلي:  األعالم-١
١٩٩٩.  

مكتبة لبنان ناشرون . فخر الدين قباوة. د:  االقتصاد اللغوي يف صياغة املفرد-٢
  .٢٠٠١، ١ط، القاهرة، لوجنمان، والشركة املصرية العاملية للنشر

دار العلم . بكري شيخ أمني. د: علم البيان،  البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد-٣
  .١٩٩٨، ٦ط، بريوت، للماليني

، دمشق، اب العربكتاحتاد ال. ا عبودحن:  فصول يف علم االقتصاد األديب-٤
١٩٩٧.  

  .١٨٩٨، لبنان، بعبدا، املطبعة العثمانية. جرب ضومط:  فلسفة البالغة-٥
، بريوت، مكتبة لبنان ناشرون. أمحد مطلوب. د:  معجم املصطلحات البالغية-٦

  .١٩٩٦، ٢ط
  .ت.د، دمشق، دار الفكر. مازن املبارك. د:  املوجز يف تاريخ البالغة-٧
صافيتا ، إسالم بورت، املؤمتر نت، املفتاح نت: ترونية التالية املواقع اإللك-٨

  .كلوب



  ٨٠٥

  
  
  

  استدراكات الصغاين يف تكملته
حاح اجلوهريعلى ص  

  
)∗(مصطفى عبد املوىل. د

  

  
احلَيقول ياقوت من له احلُسىن «:  نقالً عن احلريريوين ما ساَء قط؟ وموم

  .)١(»ومل يتبعه بالتتبع من يليهفإىن ال أعلم كتابا سلِّم إىل مؤلفه فيه،  ... فقط؟ 

 اليت املصنفات أهم من اللغوية املعجمات أن يرى العريب، تراثنا إىل نظر ومن

 منذ ومناهجها، مدارسها، تعددت وقد العريب، التأليف مساحة من كبريا حيزا تشغل

 نعرض وسوف احلايل؛ وقتنا إىل -  شامل عريب معجم أقدم صاحب - أمحد بن اخلليل

 التآليف من اهلائل ماخلض هذا داخل جلنا عندما نظرنا استرعت لظاهرة يلي فيما

 املعجم تطور مراحل بدقة ترصد اليت االستدراك، ظاهرة نعاجل أن ووجدنا املعجمية؛

 على أخذوها اليت القصور ومواطن سابقيهم؛ يف الالحقني نظر وجهة وتبني العريب،

 ىمد على كذلك نقف وسوف واستدراكام، تآليفهم يف سببا فكانت أسالفهم،
  .ذلك يف وفِّقوا حد أي وإىل ملسابقيه استدراكهم

 واملعروف »العربية حاحوص اللغة تاج« معجم :القدمية العربية املعاجم أهم ومن

كان« الذي اجلوهري، الفارايب النيسابورى محاد بن اعيلإمس نصر أيب ملؤلفه حاح،بالص 
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 العرب باللغة هافَوش واألدب، اللغة يف إماماً وكان ،وعلماً وفطنةً ذكاًء الزمان أعاجيب من

  .)٣(ه٤٠٠و ،٣٩٨ و ،٣٩٦و ،٣٩٣ بني وفاته، سنة يف اختلف وقد ،)٢(»العاربة

 املشافهة، وهي للغة، القُدامى مجع طريقة بني مجعه إىل رأينا يف حاحالص أمهية وترجع

 طريقة اتبع حيث أخرى؛ جهة من تدوينه يف يسريا سهالً منهجا ابتداعه وإىل جهة، من

 إىل واملكانة الشهرة من حاحالص كتاب فصار األخري، احلرف باعتبار اهلجائي بالترتي

حد شالسيوطي هب ص٤(.احلديث يف البخاري بصحيحِ ،اللغة يف جلوهريا حاح(  

 فألَّ الذي ،ه ٦٥٠ سنة املتويف احلسن بن حممد بن احلسن فهو الصغاين أما

 أكرب وهو ،»العربية حاحوص اللغة تاج ابلكت والصلة والذيل التكملة« مساه كتابا

 لسائر عينة بوصفه نعرضه وسوف اجلوهري، حاحص حول صنفت اليت التكمالت

  .املعاجم على املُستدرِكة املؤلفات

 إىل أدى مما األعمال، هذه نقص إىل القدمية املعجمات تأليف فردية أدتلقد 

 على وقفنا وقد هلا، السابقة املعاجم على االستدراك بغرض األعمال بعض تأليف

  :اآلتية الفروع حتت تندرج استدراكاا فإذا املستدرِكة املعاجم

  :باالختصار االستدراك - أوالً

 مناسبا، يراه ما مواده من يوينتق فينقحه، قدمي معجم إىل ؤلفامل يعمد أن وهو

  :كذل أمثلة ومن ما، مرحلة يف العلم طلبة يناسب أو لعصره، اضروري أو

١ - يللراز حاحخمتارالص.  

  .للهمذاين خمتارالصحاح من الراح فوص - ٢
                                                           

 .٤٤٧  ،١/٤٤٦ الوعاة بغية ،٦/١٥٢ السابق )٢(
 .١١٠ص الصحاح مقدمة )٣(
  .١/١٠١ املزهر )٤(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨٠٧

  :بالترتيب االستدراك - ثانًيا
 دون االنتفاع التام به، فيعيد البعض ترتيبه حسب قد يكون ترتيب املعجم حائالً
ا، ليسهل على الشداة الكشف يف هذا املعجم، ومن أمثلة ذلكما يراه مالئم:  

  ).اهجائي( األول احلرف حسب على للصحاح يمكالرب ترتيب - ١
  .)اهجائي( الكلمة من األول احلرف حسب على العرب للسان احملدثني بعض ترتيب - ٢
  :والترتيب باإلكمال االستدراك - ثالثًا

 وبني ،معاجم عدة أو سابق معجم إكمال بني املستدرك جيمع الضرب هذا وىف

 يف العربية اللغة جممع عمل ذلك على األمثلة أبرز ومن بعينه، منهج وفْق ترتيبها إعادة
 واحد، معجم يف دجمها بعد ،جمددا العربية املعاجم بناء يعيد الذي الكبري، املعجم

 املستجدات وإضافة فاا، مبا تكميلها مراعاة مع  ،)٥(حمدد منهج على وترتيبها

  .العلم االتجم سائر يف متخصصني بعلماء باالستعانة إليها احلديثة
  :لباإلكما االستدراك -رابًعا
 النقص إىل أقرب وذلك القدم، منذ افردي كان -   أشرت كما - املعجمي العمل

 اللغة، من لكثري إغفاله أمهها هنات، وله إال عريب معجم من فما االكتمال؛ إىل منه

  :)٦(حاحالص على كاتاملستدر هذه ومن بعض، على العلماء بعض فاستدرك
  .يكالربم متيم بن حممد املعايل أليب املنتهى -١
  .للصغاين والصلة والذيل التكملة -٢
  .القرشي جلمايل الصحاح ليبتكم القراح -٣
  .الصحاح على يبر ابن حاشية - ٤
 .واحد معجم يف والتكملة للصحاح دمج وهو ،للصغاين البحرين جممع -  ٥
   عليها؟ استدركت اليت املعاجم جتاه التكمالت هذه دور كان فماذا

                                                           
 .اهلمزة حرف مقدمة - الكبري املعجم :انظر  )٥(
 .٥٢٩– ٥١١ نصار حلسني العريب املعجم ،١٦٧ص الصحاح مقدمة )٦(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٠٨

 يف الصحاح على الصغاين استدراك وجوه عرض لخال من السؤال هذا عن أجيب
   .إكماهلا عدم أو للصحاح إكماهلا ومدى كانت، وكيف والصلة، والذيل التكملة كتابه

   )ه٦٥٠ (للحسن بن حممد بن احلسن الصغاين التكملة والذيل والصلة
 يظهر عنوانه ومن الصحاح، تأليف نم ونصف قرنني حنو بعد املعجم هذا جاء

 وأول نقصه، وإمتام فائته، الستدراك للصحاح، تكملة هو إمنا ،كامالً معجما ليس أنه
 وال األعراب، يشافه مل الصغاين إن إذ منهما؛ كل مصدر املعجمني بني الفوارق
 ة،اللغ كتب هو آخر، موردا اعتمد أنه يذكر ولكنه معجمه، نليدو العربية علماء
 يبرت« املصادر هذه أن وذكر إليه، وصلت حىت العلم أهل وتناقلها قبله، فتلِّأُ اليت
 ما آخر هذا« : -  مصادره بعض معددا - الصغاين يقول ،)٧(»مصدر ألف على
 ،يعل انثالت اليت واأللفاظ إيلَّ وصلت اليت اللغات بني اخلاطر وأمله احلفظ أماله
 آل ومل وخربة، خربا اللغة كتب من مجع مبا وأحطت ،كَبرةٌ علتين أن بعد وهذا
 يف مما شيء رابه فمن... حقيق به هو ما وإيراد والتحقيق، والتحرير التقدير يف جهدا
 والتحريف، التصحيف إىل والنسبة والتزييف، القدح إىل يتسارع فال الكتاب هذا
 األصول، تلك على أخذت اليت واملآخذ منها، استخرجت اليت األصول يعاود حىت
 وأيب عبيدة أيب كغريب: احلديث غرائب كتب من مصدر ألف على يبرت وإا
  .)٨(»...الرجاز وأراجيز الشعر ودواوين والنحو، اللغة غرائب كتب ومن... عبيد

املئة، ومن يطلع على مث يسوق طائفة من الكتب والدواوين الشعرية تقارب 
 يف عمله  الصغاينيف صحاحه، يعلم صدقوهري  لبعض شواهد اجلردود الصغاين

  . الدقة واألمانة العلمية إىل أبعد حدهيوحتر فيه، هيوتفانِ

                                                           
 .٧ ،٦ص األول اجلزء إىل الكتاب حمققو نقلها وقد والصلة، والذيل التكملة كتاب اية )٧(
  .والصفحة السابق )٨(
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٨٠٩

  :الكتاب مقدمة
 عن عربت أسطر، مثانية على تزيد ال خمتصرة مبقدمة لتكملته الصغاين قدم

 هفي مجعت كتاب هذا« :يقول اجلوهري، صحاح يدي بني يعالرف وأدبه اجلم تواضعه
 ومسيته عليه، وذيلت كتابه، يف اهللا رمحه اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو أمهله ما

 وال غفله،أ ما واستيعاء أمهله، ما استيفاء مدعٍ غري والصلة، والذيل التكملة كتاب

 ،)٩(»لآلخر األول ترك وكم عليم، علمٍ ذي كلِّ وفوق وسعها، إالّ نفسا اهللا يكلِّف
   .ذكرنا كما بالكتا اية يف ذكرها فقد الكتاب صادرم أما

  اجلوهري على الصغاين مستدركات
  :قسمني تقتضي اجلوهري، على الصغاين الستدراكات املنطقية القسمة إن

  .الصحاح يف ليست لغوية مادة استدراك :األول
  .الصحاح يف لغوية مادة على االستدراك :الثاين

  :يلي فيما واألمثلة الشرحب القسمني من كالً نوضح وسوف
  :الصحاح يف ليست لغوية مادة استدراك - األول القسم 

 ولعل اللغوية، املادة يف كميا نقصا يكمل أن الرئيسية؛ املستدرِك مهمة هذه ولعل

 احلرف حسب الترتيب يف اجلوهري منهج عاتب أنه ذلك الصغاين على لسه ما

 أن احملتمل ومن والثاين، األول احلرف حبسب للباب يالداخل الترتيب مث األخري،

 واملستعملة، املهملة صورها إىل ليصل املنطقية، الكلمة تقاليب اتبع قد غاينالص يكون

 ،)١٠(»مادة ألف ٦٠« حنو التكملة يف الصحاح على املستدركة املواد بلغت وقد
  .واألمساء األفعال :وجهني على القسم وهذا

                                                           
  .١/٣ التكملة )٩(
  .١٦٨ ص الصحاح مقدمة )١٠(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٠

  :األفعال :أوالً
  :الثالثية الاألفع - ١

 كتأَ - سطَو« لكذ من الثالثية، األفعال مئات اجلوهري على الصغاين استدرك
 الزيادة ضروب من األفعال ذه يتصل وما ،»شده - نمخ - خشطَ -  كنأَ -

  .وشعرية نثرية شواهد من أيضا ا يتصل وما ..واستفعل كأفعل، املختلفة،
  :ةيالرباع األفعال -  ٢
 وأيضا ،»...قفلط - مسلج  - عثلب«:ذلك من أيضا، الرباعية األفعال اتومئ

  .وشعرية نثرية وشواهد زيادات من األفعال هذه مبثل يتصل ما
  :األمساء -  اثانًي
  :الثالثية األمساء -  ١
 البياض :الومذَة« ،)فطند(»ءيالش عن الزجر :الفَطْذُ« :اردة األمساء أمثلة من

 جبل أصل يف قرية :رككَ« :مثل األعالم، أمساء أيضا نهام وكان ،)ومز(»يالنق

 :املزيدة األمساء أمثلة ومن ،)تكم(»سلَيمٍ أم :مر بنت تكْمة«و ،)كرك(»لبنان
 ،)حنر(»اإلنسان ا يشبه دميمة، ةبيود :احلنورةُ« ،)بدر(»الورسِ أجود :البادرة«

  .قدمية شواهد من ا يتصل وما ،)نطك(»إنطاكية«
  :الرباعية األمساء - ٢
 :بحتر « ،)حنثر(»أمحق :ثَرحن رجل« :مثل اردة، الرباعية ألمساءا هذه من
 :املزيدة ومن ،)ضرزل(»شحيح :ضرزِل رجل« ،)حبتر(»العرب فحول من فحلٌ

  .)حنطر(»ُالسحابة :احلَنطَرِيرةُ« ،)حنتر(»الصغري القصري :احلنتار«
  :اخلماسية اءاألمس - ٣
 أمثلة ومن ،)حنتفر( »القصري :احلنتفْر« ،)حنبتر( »الشدة :احلنبتر« :اردة من

 :اجلَرعبِيلُ« ،)جردبل(»اليسرى بيده الكسرة يأخذ الذي :اجلَردبِيلُ« :زيدةامل
  .)جرعبل(»الغليظُ
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٨١١

 أمهله« :قولهب الصحاح على املستدركة دةاملا يستهل - غالبا - الصغاين وكان

 أو املداخل ناقصة اجلوهري ذكرها اليت املواد عن املادة هلذه متييزا ؛»اجلوهري

  .الصغاين فأمتها شواهد،ال
 يف استقرأناها إذا املواد، هذه بعض يف أحيانا قدصت ال اإلشارة هذه لكن
 ،»اجلوهري أمهله« ):ط ث ن(و )ط ه ل(و )ص م ش( مستهل يف قال الصحاح،

 املرأةُ لَهطَت« :وفيه ،»عنيفًا سوقًا ساقَها :شموصا الدواب شمص« ،الصحاح ويف

 :نثُوطًا الشيء نثَطَ« :وفيه ،»ا ضربته :األرض به توهلَطْ ضربته، :باملاء فرجها
،كَنه سثَّطْتون: تثَطَ ه،سكَّنه :بيده الشيء ونزغَم«.  
 أنه سيما ال العربية، إىل النسبة ضعيفة رآها فلعله اجلوهري أمهلها اليت املواد أما

 - قدميني ونثر شعر من - الصغاين ساقها اليت الشواهد ولكن الصحيح، إال يلتزم ال
 املوردان هذان - وغريمها والزجاج كالفراء – كالمهم نقل الذين والعلماء

 أنه بالصحاح اجلوهري مالتزا معىن ليس :أقول جيعالين )العلماء وأقوال الشواهد،(

 مجع الذي البخاري، كصحيح متاما واه، ضعيف سواه ما وأن مجعا، اللغة أحصى

  .الصحيح كل يشمل مل ولكنه الصحيح،
  :الصحاح يف مادة على االستدراك  - الثاين القسم -١

 ضعيفة، وليست مهملة، املادة فليست ؛فعالً الصحاح قصور دجيس القسم وهذا

 ليكمل الصغاين فجاء ناقصة، ذكرها ولكنه صحاحه، يف ذكرها جلوهريا أن بدليل

   املستدركات؟ هذه كانت فكيف الصدع، هذا ويرأب النقص، هذا
  :اآلتية الوجوه إىل املستدركات ذهه تقسيم ميكن

  .املادة تصاريف بعض استدراك -
  .قهااشتقا يف الصغاين يرأ على بناًء الصحاح يف ليس رتيبت يف ةملك إدراج -
  .الصحاح يف مفسرة غري مادة تفسري -
  .املادة معاين بعض استدراك -
  .الشواهد بعض استدراك -



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٢

   :املادة تصاريف بعض استدراك - أوالً
  :ومصادرها اردة الثالثية األفعال -  )أوالً /أ(

  :املضارع استدراك -
 أمهله يالذ الثالثي، من املضارع بتكملة – ندر فيما إال – الصغاين يهتم مل

 من كثريا أمهلوا إذ املعجمات؛ يفمؤلِّ من سابقيه حنو بذلك حنا ولعله اجلوهري،

 آثر« – يالباق عبد يضاح الدكتور يرى فيما – لعله أو الثالثي، للفعل املضارع

  :ذلك على األمثلة ومن ،)١١(»بعد فيما عليه دري فيما يقع لئال السالمة،
 خنِب« :التكملة وىف مضارعه، يذكر ومل اماضي »خنِب« اجلوهري ذكر -

با خينبن١٢(»خ(.  
 قول الصغاين نقل التكملة ويف املضارع، بغري »مض« الصحاح يف ورد - 

  .)١٣(»تمض وال ارتشف« :العرب
 النقص، هذا إكمال عدم - التكملة من تصفَّحت فيما - األعم الغالب لكن

 من غريه على تؤخذ كما ،اجلوهري على تؤخذ اليت املآخذ من الثالثي مضارع وترك

 ذكره ينبغي فكان للسماع، خيضع - فَعلَ مضارع سيما ال - غالبها ألن ني؛ياملعجم

 الصغاين يستدركه ومل صحاحال يف مضارعها يرد مل اليت األفعال ومن .إمهاله وعدم

  .»شخص - قنص - طَرِف - عرِض - َج - نخج - بذأ - بدأ« :عليه
  :املصدر استدراك -
 الثالثي مصادر أن مع مصادر، بغري اردة الثالثية األفعال مئات الصحاح يف ورد 

 ولكنه الناقصة، املصادر هذه تكملة الصغاين مهمة فكانت للسماع، الغالب يف ختضع

  :ذلك منو ،هامن قليالً استدرك
                                                           

 .يشخص حديث من )١١(
 ).ب ن خ( يف والتكملة الصحاح )١٢(
 ).ض ض م( يف والتكملة الصحاح )١٣(
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٨١٣

   )١٤(.»صفْحا« مصدره الصغاين وذكر مصدر، بغري »صفَح« الصحاح يف جاء - 
   )١٥(.»املياحة« مصدره الصغاين واستدرك مصدره، بغري »مييح ماح« وفيه - 
   )١٦(.»حثُورا« مصدره الصغاين ذكر الذي »حثر« ذلك ومن - 

 الصحاح؛ يف اليت لألفعال بأا اجلزم ميكننا ال ،الصغاين ذكرها اليت املصادر لكن

 أن صرفيا املعروف ومن الصحاح، يف ليست هلا ةًجديد معاينَ ذكر الصغاين ألن

  .الفعل هذا ومعموالت فعله دالالت باختالف خيتلف املصدر
  :فعله بغري الصحاح يف ذُكر ملصدر لٍعِف استدراك -

 من الصغاين موقف إىل نظرنا وإذا هلا،أفعا بغري املصادر مئات الصحاح يف ورد

 »اَألمج« ورد :ذلك منو ،القليل النادر يف إال اأفعاهل يذكر نراه ال فإننا املصادر هذه
 واستدرك ،»وعطَش حرٌّ :األمج« :اجلوهري قال فعل، بغري مصدرا الصحاح يف

  )١٧(.»عطش أو حرٌّ ا اشتد :تأْمج اإلبِلُ أمجت« :قال الفعل، لصغاينا
  :عينه اجلوهري يضبط مل الذي املضعف، الثالثي الفعل عني ضبط -

 مل يعين - العني مضبوطة غري مضاعفًا، اثالثي فعالً ١٣٠ حنو الصحاح يف ردو
 وقد - السامل بالصحيح هلا ينظِّر ومل متحرك رفع ضمري إىل بإسنادها تضعيفها، يفك

 األفعال، هذه ضبط من النادر إال يستدرك ال هو فإذا التكملة، يف بعضها إىل نظرت

  :ذلك أمثلة ومن
 - »بمل »ه أين« :التكملة ويف الصحاح، يف ضبطي ببها تنأين :يأ :ح 

تبا غن١٨(.»ع(   
                                                           

 ).ح ف ص( يف والتكملة الصحاح )١٤(
 ).ح ي م( يف والتكملة الصحاح )١٥(
 ).ر ث ح( يف والتكملة الصحاح )١٦(
 ).ج م أ( يف والتكملة الصحاح )١٧(
 ).ب ب ه( يف والتكملة لصحاحا )١٨(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٤

 - »التكملة يف الصغاين ضبطه ،»غَت: »تشوطني أو اشوطً الدابةَ غَت: 
   )١٩(.»وأتعبتها ركَضتها

 - »التكملة يف ورد ،»كَت: »تكَت ٢٠(»أقررته مثل :أذنه يف الكالم(.   
 أب« :املضارع يف عينها بضبط ينالصغا يعنت مل اليت الكثرية املضعفة عالاألف هذه منو

– تب – بج – بح – بخ – بش – بض – تضبطها اليت األفعال أن ماك ،»ب 

  .الصحاح يف اعنه ةخمتلف التكملة يف الفعل داللة ألن مطلقًا؛ ا األخذ يصح ال الصغاين

  :ذلك من اجلوهري، ذكرها اليت األفعال يف اللغات بعض كرذ -

  .الصحاح يف يأفك وأفَك ،)٢١(»يأفك أفَك يف لغةٌ يأفَك أفك« :قوله - 
   )٢٢(.»برك يف لغةٌ :للقتالِ برِك« :التكملة ويف ،»برك« الصحاح يف ورد - 

  :املزيدة الثالثية األفعال ـ )أوالً /ب(
 أكثرها ألن ؛املعجم من الصرف فيها فيدي اليت الظواهر من ارد الفعل زيادة

 يف األخرى دون الزيادات بعض على املعجمات اقتصرت وقد السماع، على يعتمد
 يف املعجمات تفاوتت فقد وبذلك العرب، استعملته ملا تبعا املزيد، الثالثي الفعل
  :وجهني على املزيد للفعل اجلوهري لرصد الصغاين واستدراك .الظاهرة هذه صدر

  :ذلك ومن التكملة، يف ومزيًدا الصحاح، يف جمرًدا الفعل ورود -

 على مزيدا التكملة يف وورد ا،جمرد إال الصحاح يف يرد مل »يغيث غاث«

»لَت٢٣(.»فَع(   
                                                           

  ).ت ت غ( يف والتكملة الصحاح )١٩(
 ).ت ت ك( يف والتكملة الصحاح )٢٠(
 ).ك ف أ( يف والتكملة الصحاح )٢١(
 ).ك ر ب( يف والتكملة الصحاح )٢٢(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٥

  :ذلك من لبعضها، الصغاين واستدراك الصحاح، يف اداتالزي بعض ورود -
 وزاد ،»واستفعل وافتعل وأفعل تفَعل« على مزيدا الصحاح يف ورد »عتب« -

   .)٢٤(»فَعلَ« :الصغاين
  .)٢٥(»وفعل تفَعل« :الصغاين وزاد »أفعل« على مزيدا الصحاح أورده »كرب« -
- »برا اجلوهري عند جاء »شالصغاين وزاد »واستفعل تفاعل« على مزيد: 

   )٢٦(.»وتفعلَ أفعل«
  :الرباعية األفعال - )أوالً /ج(

 اازياد يف قياسية تصاريفها فإن جمردة رباعية أفعال من حاحالص يف ورد ما
 اأم ومضارعه؛ وزياداته مصادره يستدرك مل إذا الصغاين على ضري فال ومصادرها،

  .عليها الكالم سبق وقد جديدة، يفه الصحاح على الصغاين استدركها اليت املواد
  :الثالثية األمساء - )أوالً /د(

 اصفرار :الرمع« :التكملة ويف واليرمع، ماعةوالر رمعالت :الصحاح يف ورد -

   )٢٧(.»املُرمع – ةالرمع – الرمع – الرامع – الرمعان – الرماع ..الوجه يف وتغري
  :الرباعية األمساء - )أوالً /ه(

  .الصحاح يف ورد - 
 - القَرافص - لقَرافصةا - القرفص( :التكملة ويف القُرفُصاء، -  القَرفَصة -
   .)٢٨( )القَرفَصى - القَرفاص

                                                           
 ).ث ي غ( يف والتكملة الصحاح )٢٣(
 ).ب ت ع( يف والتكملة الصحاح )٢٤(
 ).ب ر ك( يف والتكملة الصحاح )٢٥(
 ).ر ش ب( يف والتكملة لصحاحا )٢٦(
  ).ع م ر( يف والتكملة الصحاح )٢٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٦

  :اشتقاقها يف الصغاين يرأ ىعل بناء يف للصحاح خمالف ترتيب يف كلمة إدراج - ثانًيا
 احلرف باتباع الترتيب؛ يف نفسه اجلوهري منهج - ذكرت كما - الصغاين اتبع

 الكلمة، من والثاين ولاأل احلرف حسب اداخلي الباب وترتيب الكلمة، من األخري

 يف اجلوهري مع أحيانا خيتلف كان الصغاين أن إال واحد، باب يف لياءوا الواو بايب ودمج
 اشتقاق يف يللجوهر املخالف رأيه على بناء يةواخلماس الرباعية الكلمات بعض ترتيب

 اًءبن معامجهم، يف املداخل بعض ترتيب حول املعجميني اختالف كثر وقد الكلمة، هذه

  .)٢٩(القضية هلذه اجلامعية الدراسات بعض أُفرِدت وقد الصرفية، آرائهم على
  :الصحاح على املستدرك التكملة يف أيضا ذلك على األمثلة ومن

 )ح ر ط( يف التركيب هذا اجلوهري وأدرج« ):ح م ر ط( يف الصغاين قال - 
 مزيدة، ثالثية اأ إىل اجلوهري فذهب ،»إفراده والصواب، امليم، بزيادة موحك

  .جمردة رباعية أا إىل الصغاين وذهب
  :اجلوهري يفسرها مل مادة تفسري - ثالثًا

 على ذلك يف معتمدا تفسريها، دون الكلمة بذكر ييكتف أحيانا اجلوهري كان

 جيد ال من على غريبة الكلمة هذه تصبح حىت العصر هذا مير إن وما عصره، يف شهرا

 أكثر أحصينا وقد لقُدامى،ا املعجميني على تؤخذ اليت العيوب من وذلك املعجم؛ يف معناها

 :بقوله مكتفيا الكلمة؛ تفسري منظور ابن فيها ترك العرب، لسان يف موضع مئةسبع من
 معروف، :اجلوهري فيها قال مدخالً ومخسني مئة حنو الصحاح يف وأحصينا ،)٣٠(معروف

  .)٣٢(»معروف زاراإل«و ،)٣١(»معروف الصالة أذان« :ذلك ومن
                                                           

  ).ص ف ر ق( يف والتكملة الصحاح )٢٨(
  .بعده وما ٢٠ ص ١ج املعجم بناء يف وأثره اللغوية األصول تداخل :مثالً انظر )٢٩(
  .٥٤ ص  األول القسم العربية، اللغة جممع يف املعجمات حترير فن :انظر )٣٠(
  ).ن ذ أ( يف الصحاح )٣١(
  ).ر ز أ( يف الصحاح( )٣٢(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٧

  ؟اجلوهري صحاح يف املفسرة غري املواد هذه من الصغاين موقف فما
 مشهورة كانت ألا املفسرة؛ غري املواد هذه بتفسري التكملة صاحب يهتم مل

 والسبب معناها، جهل ألنه أو ذلك، ينس ألنه أو بال، ذات يرها مل نهأل أو لديه،

 ونثرها، شعرها اللغة دواوين ويطالع العلماء يشافه رجل على شك ال مستبعد الرابع

 وراء كلها أو أحدها األوىل الثالثة األسباب وتبقى ،سابقًا أحملت كما الدقة ويتحرى

 جاز لو واحدا، مثاالً وجدت حبث طول وبعد اجلوهري، يفسره مل ما تفسري إمهال

 هذا إال التكملة يف يرد مل :لقلت املفسرة، غري اجلوهري أمثلة على الناقص االستقراء

 املسألة هذه أن يعين مما التكملة، يف ذلك بندرة احلكم إىل ذلك عن أعدل لكنين املثال،

 تفسري، دون ،»الفَرس زنق« :اجلوهري قال ،تكملته تأليف عند كثريا الصغاين تشغل مل

   .)٣٣(»قوائمه أربع يف هشكَلْت :قًازن وأزنقه أزنِقُه وغريه الفرس زنقْت« :التكملة ويف
 اجلوهري، أمهلها اليت املواد بإدراج فًالكَ - قبلُ نتبي كما - الصغاين وكان

 للصغاين أعطت قد املواد هذه كانت وإذا ،»اجلوهري أمهله« :بقوله إياها مصدرا

 مبعىن التكملة، صفة الصحاح متنح مل فإا ،)٣٤(املواد هذه بعض يف والتفرد التميز، مسة

 يف يسهب نراه إمنا بذلك؛ يهتم ال التكملة فصاحب وإمتامه، النقص ومداواة العالج
 عند فالزعفَران …والرجال اخليل وأمساء املواضع مثل للمادة، ةفرعي معان كرذ

 :يوضح فلم الصغاين جاء مث الزعفران، تفسري ندو »..زعافر على جيمع« اجلوهري
 دفأور للكلمة؛ جديدة معان إىل رقتط ولكنه هذا، الزعفران يكون شيء يأ
 بن السليل فرس :الزعفران«و ،»وفَزاناحلَ أفراس من وأبوه هو :الزبِد بن الزعفران«

   )٣٥(.»همذانَ من مرحلة على قرية :ةُالزعفَرانِي« و ،»بسطامٍ يأخ قيس
                                                           

  ).ق ن ز( يف )٣٣(
 :احلَوفَزانُ«و ،»مأله :الشيء حطْمر«و ،»السهم« :املِجدف :قوله الصغاين به انفرد مما )٣٤(

تبالتوايل على )ز ف ح(و )ر ه ط ح(و )ف د ج( يف الكبري املعجم ذلك على نص ،»ن. 
  ).ر ف ع ز( يف )٣٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨١٨

 اجلوهري، عن للكلمة ذكره الذي املعىن اختالف على ينص كان أحيانا الصغاين إن بل

 مثرةٌ :الزعرور« :اجلوهري قال :ذلك ومثال اجلوهري، عند الكلمة تفسري لنا يبني أن دون

   .)٣٦(»اجلوهري ذكره ما غري وهو دب،ال شجرةُ :الزعرور« :التكملة ويف ،»معروفةٌ

 املراد اللفظة عن والغموض اللبس إزالة للمعجم األوىل املهمة كانت وإذا

 الصحاح نقص يكمل مل - اهللا رمحه -  الصغاين فإن ،كذلك ذلك كان إذا ها،تفسري

 ؛قصورها ومعاجلة املعجمية الصنعة تعديل إىل تنظر اليت املعجمية، الفنية الناحية من
 إذا سيما ال أخطاء، من اجلوهري فيه وقع فيما وقع مث الكمي، باجلانب فقط اهتم إمنا

 ملعجمه فيحتاج مفسر، غري اجلوهري على الصغاين زادها اليت املواد بعض أن علمنا

 ال املستدرك مادام اية، غري إىل..الثالث يكمل ورابع نقصه، يكمل ثالث معجم إىل
  .عليه يستدرك الذي للمعجم يالكم ال يالكيف النقص ييراع

  :املادة معاين بعض استدراك - رابًعا

  :األفعال معاين على االستدراك )رابًعا /أ(

  :ذلك ومن ،الصحاح يف الزم فعل تعدية -

 :البعري طَلَحت« :التكملة ويف الصحاح، يف هذا »أعيا :البعري طلَح« ذلك ومن

 فَصح« :قال زما،ال »فَصح« الصحاح يف وردو ،)٣٧( »طَلَّحته مثل حسرته،

 :التكملة ويف ،»الرغوةُ عنه أُخذت :اللبن وفصح يلحن، ال حىت لغته جادت :فصاحةً

»كحفَص بحلك بان :الص ه وعليكوؤ٣٨(.»ض(   

                                                           
  ).ر ع ز( يف )٣٦(
 ).ح ل ط( يف والتكملة الصحاح )٣٧(
 ).ح ص ف( يف والتكملة الصحاح )٣٨(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨١٩

  :الصحاح يف الزم وهو اجلر حبرف فعل تعدية -

 يف بالباء متعديا لتكملةا يف وورد الزما، الصحاح يف جاء فقد ؛»خشف« حنو

 به خشف« :قوله يف والباء ،»فيها يدخل :األمور يف خيشف فالن« :قوله

   .)٣٩(»به رمى:وخفَش

 :بولدها األم زبقَت« :التكملة ويف الزما، الصحاح يف ورد »زبق« :ذلك ومن

تما ،)٤٠(»به ربالباء متعدي.  
  :الصحاح يف ليست مبعان التكملة يف الفعل ورود -

 الفعل، هذا معاين إىل مضيفًا اجلوهري، به سرهف ما بغري الفعل الصغاين يفسر قد

 أن إىل القارئ ذهن ينصرف ورمبا معموالته، وتغري والداللة، واللزوم، يالتعد من

 ألن بالطبع، وارد االحتمال هذا .اللغوية للمادة داليلال التطور عالمات من ذلك

 اليت - الصغاين مستدركات من كثريا أن نؤكد ولكننا عصره، عن يعرب الصغاين

  .له ومعاصرة للجوهري سابقة مصادر من أخذها - استقرأناها
  :عليها الصغاين وزاد بدالالت الصحاح يف وردت اليت الثالثية األفعال ومن

 -  السائل رد - الذنب عن اإلعراضِ( :مبعاين الصحاح يف »صفَح« ورد - 
   )٤١(:الصغاين وزاد )بالسيف الضرب – ضاحلو عن اإلبل صرف
  .كان ومىت كان، شرابٍ يأ سقاه :الرجلَ صفَح - ١
٢ - ه :َءيلشا صفَحتضتعر.  
  .ورقةً ورقةً عرضتها :املصحف ورق صفَحت - ٣

                                                           
 ).ف ش خ( يف والتكملة الصحاح )٣٩(
  ).ق ب ز( يف والتكملة الصحاح )٤٠(
  ).ح ف ص( يف والتكملة الصحاح )٤١(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٠

 :الصحاح يف ؛»شقرب« :معانيها بعض الصغاين زاد اليت الرباعية األفعال ومن
»قشرا :املُبلفَرِح ،وقد املَسرور ققَةُ« :الصغاين وزاد ،»ابرنششرالب: برالض 

وبالس،ط قشروب قَ :اللحمه٤٢(.»طَّع(  
  :األمساء معاين على االستدراك -  )رابًعا /ب(

  :اجلوهري على دالالا بعض الصغاين ركاستد اليت الثالثية األمساء ومن
»جطُ - الظهر إىل الكاهل بني ما( :عىنمب الصحاح يف ورد »الثَّبِءيالش وس  - 
   )٤٣(:معانيه من الصغاين وزاد ،)الرمل معظم
١ - » اخلطِّ تعميةُ« - ٢.»وتفنينه كالمِال اضطراب بيانه وترك«.  
  .»طائر« - ٤.»اليمن من رجلٌ« - ٣

 – مةالظُّل( :مبعىن الصحاح يف ورد ؛»غَيهب« :ةاملزيد ةالثالثي األمساء ومن
  )٤٤(.»هبتةٌ أو ةغفل فيه الذي الرجل« معانيه على الصغاين وزاد ،)األسود الفرس

  .وشعرية نثرية بشواهد السابقني املثالني كال على الصغاين واستدل
  :معانيها بعض الصغاين استدرك اليت الرباعية األمساء ومن
   )٤٥(:الصغاين وزاد )السماء يف برج - العقارب واحدة( مبعىن الصحاح يف )عقْرب( وردت
  .الناس أعراض يقترض الذي الرجل - ١
   .اخلدوم العاملة األمةُ :العقربة - ٢
٣ - ريطرفه يف مصفور س زِميإِب دشبه ي رثَغ جِ يف الدابةرالس.  
  .والرحلِ بالسرج تعلَّق بِالَّالكُ حنو حديدة - ٤
  .يالغفار رحضة بنِ عتبةَ فرس - ٦ .سيورِه من سري :النعلِ عقرب - ٥

                                                           
 ).ق ش ر ب( يف والتكملة الصحاح )٤٢(
 ).ج ب ث( يف والتكملة الصحاح )٤٣(
 ).ب هـ غ( يف والتكملة الصحاح )٤٤(
  ).ب ر ق ع( يف والتكملة الصحاح )٤٥(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨٢١

 اللغة كتب من كثري على لعطَّا قد الصغاين أن املعاين تلك يف ناظر على خيفى وال

 إذ عصره؛ مستجدات من كانت زادها اليت املعاين بعض ولعل املختلفة، روعهابف

 لتعرب بااز انتقلت العقرب داللة لعل أو ،)عقرب( يف كما آالت، على يدل بعضها

 ويبدو .للعقرب ياألصل باملعىن املسميات هذه تربط العالقات جمازية، أخرى معان عن

 الصغري، النهر( :تعين واليت ،)ر ف ع ج( يف ضدها ىلإ تتحول قد لةالدال أن كذلك

 كل معاين ملقارنة للغة، يتارخي معجم يف إال يدرك ال اسع،و حبث وهذا ،)الكبري والنهر

  .أيضا والتركيب للكلمة الداليل التطور ورصد زمنا، له التايل باملعجم معجم
  :اجلوهري شواهد على االستدراك -  خامًسا

  :اجلوهري على زيادة الشواهد بعض إضافة - )خامًسا /أ(
 أو باملئات يفه هلا، ميثل أن ثرمنأك يوه وشعرية، نثرية بني ما تنوعت وقد

 ،»كَده :باألمر غَته« :الصحاح يف ورد :ذلك ومن ،التكملة كتاب سائر يف باآلالف
 قال مغتوت، فهو غمه :يأ مغتوت، فهو غته« ):٤٦(التكملة ويف استشهاد، دون

 ا،بيت عشر ثالثة من أرجوزة وذكر ،»ويونس موسى تعاىل اهللا تنجية ذكري :رؤبة

  .مكدود مغتمس كالمها :قوله منها
  :اجلوهري شواهد بعض رد - )خامًسا /ب(
  :نسبته يف خلطأ الشاهد رد -

 ذلك بتعقَّ وقد قائله، غري لشاعر الشعر من بيتا ينسب - أحيانا اجلوهري كان

 على معتمدا اجلوهري، خطأ وبني لقائليها، األبيات هذه نسبة فصحح ،الصغاين

  :ذلك أمثلة ومن يده، يف كانت اليت الشعرية الدواوين
   :ةمالر ذو قال :اجلوهري قال« :)٤٧(الصغاين قال

  مجـرِبٍ  عشيةَ بِذفراها كأنّ
  

  ينتح اللَّيت قُنفُذ يف وشلٌ هلا 
  

                                                           
  ).ت ت غ( يف والتكملة الصحاح )٤٦(
  ).ذ ف ن ق( يف التكملة )٤٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٢

 البيت هذا وليس بيتا، سونومخ تسعة يوه.…طويلة قصيدة الرمة ولذي

  .الرمة يذ واندي يف ذلك صحة احملقق أثبت وقد ،»فيها
   :النابغة قال :اجلوهري قال :)٤٨(الصغاين قال

تموقار وهمل ي برجت هلا وباع  
  

 ريسفِْس يبالنم الفَصافصِ نم 
  

 يف ورد البيت أن قاحملق أثبت وقد ،حجر بن ألوس وه وإمنا للنابغة، تالبي وليس
  .إليهما ونسب والنابغة أوس ديوان

  :روايته يف أخلط الشاهد رد -
 الصغاين فتتبع األبيات، ضبع رواية يف اخلطأ يف أيضا الصحاح صاحب وقع وقد
  :ذلك ومن ،ححهوص ذلك

   :الراجز قال :اجلوهري قال :)٤٩( ينالصغا قال

ــصني إن ــ احل لزق ــق لموز 
  

به جاءت سنالشأمِ من ع  ـقتل  
  

 والرجز ..الزملق وأقول ..:ويروى الزملق، فينا وهو اخلُلَيد يدعى :والرواية
  .مشاطري املشطورين وبني حزن، نب للقُالح

   :الراجز قال :اجلوهري قال :)٥٠(وقال
  بـالزهق  يـوِ  أيديهن كأن

  

  .الزهق يف اوى أيديها تكاد :رؤبة قاله والذي ....
  :له اجلوهري وشرح ونسبته روايته يف خلطأ الشاهد رد -

 اخلَوع يلوح كما :اثور يصف رؤبة قال :اجلوهري قال« )٥١(:قوله ذلك وحنو
 يصف ولكنه ا؛ثور يصف وليس للعجاج، هو وإمنا لرؤبة البيت وليس األجبالْ، بني

  »..اخلَوع تثَنى حيث :الرواية و الديار، وآثار األثايف
                                                           

 ).ر س ف س( يف التكملة )٤٨(
 ).ق ل ز( يف التكملة )٤٩(
  ).ق ه ز( يف التكملة )٥٠(
 ).ع و خ( يف التكملة )٥١(



  مصطفى عبد املوىل.  د- على صحاح اجلوهري استدراكات الصغاين يف تكملته
  

٨٢٣

 منها ذكرت وما اجلوهري، على الصغاين استدراك وجوه بعض فتلك :وبعد

  .احلصر ال للتمثيل فهو به استشهدنا وما املستدركات، هلذه حصرا ليس

 أو جديدة، مداخل بإيراد اهتمامه أكثر كان الصغاين أن ذكرت امم تبني وقد

 ومل ،والنثرية الشعرية الدواوين على ذلك يف معتمدا الصحاح، يف موجودة غري مواد

 بتفسري يهتم ومل نادرا، إال الصحاح، يف اجلوهري مواد تصاريف بإكمال يهتم يكن

  .نادرا إال يفسره مل ما

 املاضي عني ضبط عن البحث عند اآلن، عنه مندوحة فال التصاريف إكمال أما

 حجة ال أنه كما السماع، وجوه من وغريه الثالثي، من املصدر أو املضارع أو

 وفيها حينذاك، يده يف كانت اليت املصادر مكَ لنا تبني إذا تركه، يف التكملة لصاحب

  .منها السماعي وخاصة املختلفة، املادة تصاريف يف نقص لكل تتمة - شك ال -

 لدى وشهرا األلفاظ هذه وضوح إىل راجع فلعله الصغاين يفسره مل ما وأما

 ييراع أن يينبغ ألنه أيضا؛ حجة سلي وهذا لذلك، صفحا عنه فضرب ،الصغاين
 وحيل ميوت قد األلفاظ بعض وأن الواحد، للفظ الداللة تغري جانب املعجم واضع

  .للغة يالطبيع لتطورل تبعا آخر لفظ حمله

 تأليف من الصغاين وأراد« :عطار الغفور عبد الشيخ قول النهاية يف درِووأُ

 قصد، ملا الصغاين قفِّو وقد اجلوهري، أغفله ام ويورد الصحاح، يكمل أن كتابه

  .)٥٢(»احق للصحاح تكملة فكتابه

 ما بعد ذلك، أظن ال إليه، قصد ملا قفِّو وهل ا،حق الصحاح الصغاين أكمل فهل

  .االستدراكات جوانب من عرضت
                                                           

 .١٦٨ص الصحاح مقدمة )٥٢(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –غة العربية بدمشق جملة جممع الل
  

  

٨٢٤

  :البحث مراجع
 حتقيق حممد أيب - ي جلالل الدين السيوط- لغويني والنحاةبغية الوعاة يف طبقات ال -١

  .م١٩٦٤ الطبعة األوىل -  مكتبة عيسى احلليب–لفضل إبراهيم ا

 حتقيق أمحد عبد - يأليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهر - تاج اللغة وصحاح العربية -٢
  .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بريوت - دار العلم للماليني -الغفور عطار 

 حتقيق أمحد عبد - أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهرى - تاج اللغة وصحاح العربية -٣
 .م١٩٨٤ - الطبعة الثالثة - بريوت - دار العلم للماليني –الغفور عطار 

عبد الرزاق بن فراج الصاعدي، اجلامعة . ، داألصول اللغوية وأثره يف بناء املعجمتداخل  -٤
 .م٢٠٠٢ -١ ط-رة اإلسالمية باملدينة املنو

 - الصغاين احلسن بن حممد بن احلسن ،العربية وصحاح اللغة تاج لكتاب والصلة والذيل التكملة -٥
 .م١٩٧٠ - العربية اللغة جممع - العلماء من وجمموعة الطحاوي العليم عبد حتقيق

 -ح ، مصطفى عبد املوىل، مكتبة دار الفالفن حترير املعجمات يف جممع اللغة العربية -٦
  .م٢٠٠٧ -مصر 

 دار إحياء الكتب العلمية - جلالل الدين السيوطي - املزهر يف علوم اللغة وأنواعها -٧
  .ت. د- الطبعة الثالثة -بالقاهرة 

  .ت. د- مطبعة عيسى احلليب – لياقوت احلموي - معجم األدباء -٨

 .م١٩٥٦ – بالقاهرة لعريبا الكتاب دار - نصار حسني للدكتور – وتطوره نشأته - العريب املعجم -٩

  .م٢٠٠٠ - الطبعة األوىل - جممع اللغة العربية -  حرف اجليم-املعجم الكبري  -١٠

 .م١٩٧٠ - الطبعة األوىل -  حرف اهلمزة-املعجم الكبري  -١١



  ٨٢٥

  
  
  

  التطور الداليل للمصطلح الفقهي
  

  )∗(سناين سناين. د
 :مقدمة

إخراج اللفظ عن معناه األصلي اللغوي إىل معىن آخر اصطلح  واالصطالح ه
ان املراد، وقد يكون بني املعنيني تقارب يف املعىن وقد مجهرة منهم لبيوعليه الناس أ

ا ملا ون اختصارال يكون، وقيل االصطالح لفظ معني تواضع عليه قوم معني
   )١(. ولكل موضوع وحرفة اصطالح.يتحدثون ويتعاملون

عندهم مفهوم وإىل حتديد أدق ملعىن املصطلح، فه) علم املصطلح(ويتجه علماء 
تعبري خاص وام، وه بوضوح تاستعماهلاد ر معناها وحدعبارة مركبة استقومفرد أ

 -   من الفنونفن ولعلوم أ يتفق عليه علماء علم من ا-ضيق يف داللته املتخصصة 
اق النظام اخلاص مبصطلحات علم ا يف سب ويرد دائم،وواضح إىل أكرب درجة ممكنة

. )٢(ددحم
 

                                                           
 .باحث يف اللسانيات من اجلزائر )∗(
، ١ األدب، دار الكتب العلمية بريوت، طحممد التنوخي، املعجم املفصل يف:ينظر )١(

  .١٠١: ، ص١م، ج١٩٩٣
، املعجم ، حممد التنوخي١٨: ة يف العربية، صينظر، خالد فهمي، تراث املعاجم الفقهي )٢(

 حممد علي اخلويل، معجم علم اللغة التطبيقي، ،٥٨٩: ، ص٢املفصل يف علوم اللغة، ج
  .٢٦٢: ص



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢٦

  .ظروف نشأتهومفهوم املصطلح الفقهي : أوالً
  :مفهوم املصطلح الفقهي - ١

إطالق لفظ على معىن معني متفق عليه بني فئة من  و إذا كان االصطالح ه

للفقهاء كغريهم يف خمتلف العلوم « فإن من فروع املعرفة،العلماء يف فرع 
ناك اصطالحات معينة شائعة، تتردد يف كثري من املناسبات الفقهية، كما أن ه

  .)٣(»...اصطالحات يف كتب املذاهب
حلكم التكليفي كالفرض والواجب من هذه األلفاظ ما يتعلق باصطالحات او

باصطالحات احلكم الوضعي منها ما يتعلق و. واملندوب واملباح واملكروه واحلرام
يشترك والبطالن واإلجزاء واألداء، والعزمية والرخصة، والفساد كالصحة و

   .)٤(األصوليون مع الفقهاء يف استعمال هذه األلفاظ
 ملا للفقه ،هذا ومتيزت املصطلحات الفقهية عن سائر مصطلحات العلوم

وا خصوصتتسم واأللفاظ الفقهية تتمتع ا من معىن الشمول، فللشرع عموم
فالذين .  على خالف مصطلحات باقي العلوم،باالنتشار الواسع بني أفراد اتمع

احلج مبعانيها االصطالحية أكثر بكثري من الذين يعرفوا والزكاة ويعرفون الصالة 
أما اصطالحات باقي العلوم فالذين يعرفوا مبعانيها االصطالحية . باملعىن اللغوي

ال يعرفها  وفمصطلحات النح. ددهم قليل حمصور يف أصحاب هذا االختصاصع
كذلك مصطلحات الفيزياء فال يعرفها إال من درس هذا والدارس له وإال النحوي أ

 أفراد اتمع اإلسالمي، ألا العلم، أما مصطلحات الفقه فإا مشاعة بني جلّ
  .االجتماعيةومتعلقة حبيام التعبدية 

                                                           
  .٥١: ، ص١جم، ١٩٩١، ١المي وأدلته، دار الفكر، اجلزائر، طالفقه اإلسوهبة الزحيلي، : ينظر )٣(
 دار ابن حزم، بريوت، ،مرمي حممد الصاحل الظفريي، مصطلحات املذاهب الفقهية: ينظر )٤(

  .٢١: ص م،٢٠٠٢، ١ط



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٢٧

 ال خترج عن كوا االشرعية عمومو الحات الفقهية خصوصإن املصط
كغريها من مصطلحات العلوم األخرى؛ مصطلحات حمددة ملفاهيم علم من العلوم، 

املصطلح الفقهي أكثر بكثري من  واالنتشار، فمستعملو بالشيوع لكنها تتميز عنها
  .مستعملي املصطلحات األخرى

  :نشأة املصطلح الفقهي - ٢
 السنة النبوية مبفاهيم جديدة مل يعهدها العرب منولقرآن الكرمي لقد جاء ا

 هذه املفاهيم بألفاظ عربية كان العرب قبل، لكن القرآن والسنة عبرا على
حيث أثرى القرآن الكرمي اللغة العربية .  لغري املعاين اليت جاء ا اإلسالمعملوايست

جعلها وأللفاظ من معانيها األصلية مبا نقله من اومبا طرحه من املعاين اجلديدة، 
ما كانت هذه املعاين لتتضح لوال الدور الذي قامت به ومعربة عن املعاين اجلديدة، 

نت املراد من ألفاظ القرآن بيانالسنة النبوية؛ إذ بيحت املفاهيم ا لغويا وضا، كما أ
يت جاء ا فاهيم الالسلوك املترتب عن هذه املقية واالجتماعية واإلنسانية، واألخال
ما كان الناس ليعرفوا التطور الذي حصل ملفاهيم األلفاظ الواردة يف و. القرآن

 من من هنا ميكن القول إن كال و.لنبوية الشارحة هلذه املفاهيمالقرآن لوال السنة ا
مها أول من والسنة النبوية قد فتحا باب االصطالح على مصراعيه، والقرآن الكرمي 
  .)٥(الفقهي خاصةوطلح اإلسالمي عامة أسس للمص
غرست احلضارة اإلسالمية يف أعماق اإلنسان مفاهيم جديدة يف «لقد 
. األخالق مما مل يألفه العرب يف جاهليتهمواملعامالت، والعبادات، والعقيدة، 

 اللغة العربية إذ هي يف أثرها جتلّىبذلك بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ احلضارة و
  .)٦(»دليلهووعاء الفكر 

                                                           
  .٢٧-٢٦-٢٥: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ينظر )٥(
 لبنان ناشرون، للغة العربية، مكتبةعادل عبد اجلبار زاير، معجم ألفاظ العلم واملعرفة يف ا )٦(

  .٢٧: رواس قلعجي، مرجع سابق، ص: ، وينظر٢١٧:، صم١٩٩٧، ١بريوت، ط



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٢٨

إن جمموع هذه األلفاظ اليت عربت عن املفاهيم اجلديدة هي اليت مساها العلماء 
الكلمات  واأللفاظ اإلسالمية، أ واملصطلحات اإلسالمية، أ: (بعد ذلك
الفقهاء ومث استمرت دائرة االصطالح يف التوسع على أيدي العلماء  ،)٧()اإلسالمية

صارت و.  اكتمل علم الفقه مبدارسه املختلفةتابعيهم حىتوالتابعني ومن الصحابة 
ا له مصطلحاته اخلاصة اليت ي اوعرف ألهله لغتهم اليت يتميزون .  

 للحاجات املستجدة السريعة يف استجابةًتولدت طائفة املصطلحات الفقهية و
اتسع سلطان القوم فازدمحت اللغة وحياة اتمع اإلسالمي؛ فقد جاءت الفتوح 

التطورات واإلدارية، وت الكثرية اليت اقتضتها األوضاع السياسية باملصطلحا
أخذ علم الفقه حظه الوافر من هذه املصطلحات على و. االجتماعيةواالقتصادية 

   )٨(.اللغويونوزلته اخلاصة اليت عرفها له أهله ـغرار باقي العلوم؛ إذ كانت له من

لفقه اإلسالمي وتاريخ تاريخ ظهور ا وفتاريخ ظهوراملصطلحات الفقهية، ه«

  .)٩(»فية سياسية وإدارية متنوعة الصورنزول التشريع اإلهلي الذي منا يف ضوء خل
                                                           

كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية : ا مساهمعجم) ه٣٢٢: ت(حامت وف الرازي أبألَّ )٧(
 ومما يالحظ على ترتيبه أنه قسم مصطلحات الفقه إىل جمموعات وأبواب دون ،العربية

 مث الطهارة مث الصالة مث الصوم مبصطلحات أصول الفقه مث املواريثكر عناوينها،فبدأ ذ
أن الرازي كان السباق إىل وضع ما يبين  ووه.مث الزكاة مث احلج مث الزواج مث احلدود

 الفقه ومصطلحاته الشكل النهائي،  فيهنواة املعجم الفقهي، يف الوقت الذي مل يأخذ
الفقه ومواضيعه املختلفة اليت استقرت على أيدي الفقهاء يف زمن عرف بعد أبوابومل ت 
حسني بن فيض اهللا : كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية، حتقيق :ينظر. الحق
  . )٢ج،١ج( م ٢،١٩٥٧ط املعهد اهلمذاين للدراسات اإلسالمية، القاهرة، ،اهلمذاين

، حسني نصار، ٢٦٥: لة جممع دمشق، صطه الراوي، األلفاظ اإلسالمية، جم: ينظر )٨(
  .٦٦: املعجم العريب، ص

  .١٥: خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٩(



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٢٩

 على غرار العلوم - )علم الفقه( إذ من الطبيعي أن يتبع االزدهار الذي عرفه
ختتلف معانيها و فيض من االصطالحات اخلاصة اليت يستعملها الفقهاء، -األخرى 

فيقتربان يف املعىن .  مع االحتفاظ خبيط دقيق يربط بينهما،ة العامةعن املعاين اللغوي
وا أحيان١٠(.ا أخرىيبتعدان أحيان(   

روى ابن خلدون وبات لعلماء الفقه لغتهم اليت يتميزون ا عن غريهم؛ فقد 

القاسم بن رضوان كاتب العالمة  وأخربين صاحبنا الفاضل أب«: يف مقدمته فقال
ا صاحبنا أبا العباس بن شعيب كاتب السلطان أيب  قال ذاكرت يومبالدولة املرينية،

 فأنشدته مطلع قصيدة ابن النحوي ،كان املقدم يف البصر باللسان لعهدهواحلسن، 
  :هذا وهومل أنسبها له و

 مل أدر حني وقفت بـاألطالل     
  

 ما الفرق بني جديدها والبـايل      
  

من : من أين لك ذلك؟ قالو: فقلت له.. هذا شعر فقيه: فقال يل على البديهة
. ليست من أساليب كالم العربوإذ هي من عبارات الفقهاء ) ما الفرق:( قوله

  . )١١(» إنه ابن النحوىت له هللا أبوكفقل
أن ابن خلدون أورد هذه القصة يف سياق التدليل على قصور الفقهاء مع و

الفقهاء العلمية أصبح هلا  تدل داللة قاطعة على أن بيئة فإا أهل العلوم يف البالغة،و
  .مصطلحاا اخلاصة اليت تتميز ا عن باقي البيئات العلميةوقاموسها 
مل يعرض والدارس لعلم الفقه يتجلّى له أن علماء الفقه أغنوه باملصطلحات و

هلم معىن إال اصطلحوا عليه بلفظ عريب ينقلونه من معناه اللغوي إىل معناه 
  .االصطالحي ألي مناسبة

                                                           
  .٥٤: حسني نصار، املعجم العريب، ص: ينظر )١٠(
مكتبة اهلداية، دمشق، ،عبد اهللا حممد الدرويش، دار البلخي:  حتقيق،املقدمةابن خلدون،  )١١(

  .٤٠٧:  ص)واخلمسونالفصل الثامن  (،م٢٠٠٤



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٣٠

 لفظ اصطلحوا على وضعه للداللة على معىن عريف بينوا أصل وضعه يف فكل
املعىن املعىن اللغوي، و: دون يف كل بابهلذا يورو. بينوا معناه الذي نقل إليهواللغة 

  :مثال ذلكواالصطالحي، 
  .ضم ذمة إىل ذمة يف املطالبة: يف االصطالحوالضم، : لغةً: الكفالة

ا عن أن تكون ملكً االصطالح حبس العني يفاحلبس، و: يف اللغة: وقفالو
   )١٢(.التصدق مبنفعتهاألحد من الناس و

طالع على كتب الفقه يبني الثراء الكبري الذي احتوته أبوابه من الإن ا
الفرائض، الشروط واملرياث :  لوجدنانظرنا إىل باب املرياث مثالًواملصطلحات، فل

اختالف الدارين، القضاء وتالف الدين الزنديق، اخوالقتل، املرتد واملوانع، الرق و
احلجرية، والسدس، األكدرية والثلثني، الثلث والربع، الثمن والتنفيذ، النصف و

الغراء والعمريتان، اخلرقاء والنسبة، املنربية وأوالد العالّت، العصبة وأوالد األعيان 
عدد و، )١٣(الرد، واملفقود والغرقى واهلدمى واحلرقىوالعول واحلجب : كذلكو

كلّها ألفاظ نقلت من وكبري من املصطلحات اختص ا باب املرياث يف الفقه 
  .تقسيمهواختصت بداللة متعلقة مبرياث امليت ومعناها اللغوي العام 

  :موقف الفقهاء منهو )*(التطور الداليل للمصطلح الفقهي: اثانًي

  : التطور الداليل للمصطلح الفقهي- ١
 حيمل داللة يف اللغة احلقيقية غوي يف املقام األوللفظ ل وإن املصطلح الفقهي ه

مث جاء اإلسالم فنقل دالالت هذه األلفاظ وطور معانيها ) لغة العرب قبل اإلسالم(
                                                           

، لة جممع اللغة العربية بالقاهرة جم،عبد الوهاب خالف، االصطالحات الفقهية: ينظر )١٢(
  .)بتصرف( ٢٣٩: ،  ص١٩٥٣:السنه، ٧:العدد

  .٣٢٩-٢٤٣: ، ص٨وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: ينظر )١٣(
 .صطالحيةليس املقصود تطور املصطلح الفقهي نفسه، إمنا تطور داللة اللفظ قبل أن تستقر داللته اال )*(
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٨٣١

لتدل على معانجديدة يف علوم الشريعة عموم ا وأصبحت ا وعلم الفقه خصوص
لعام إىل حتولت من معناها اللغوي اومعروفة يف الفقه، فاختصت به دون غريه 

  .)١٤(املفهوم االصطالحي الفقهي اخلاص
  :قد أشار ابن فارس إىل هذا التطور بقولهو

نسائكهم وآدام و يف لغام كانت العرب يف جاهليتها على إرث آبائهم«
نسخت ديانات، وم حالت أحوال،  ثناؤه باإلسالفلما جاء اهللا جلَّ. قرابينهمو

ر بزيادات زيدت، ن مواضع إىل مواضع أخنقلت من اللغة ألفاظ موأبطلت أمور، و
  [...]رطت فعفى اآلخر األولشرائط ششرائع شرعت، وو

أن العرب إمنا واملنافق، والكافر واملسلم وذكر املؤمن :فكان مما جاء يف اإلسالم
التصديق، مث زادت الشريعة اإلسالمية  وهواإلميان و املؤمن من األمان تعرفَ

إمنا : املسلموكذلك اإلسالم و. اؤمن باإلطالق مؤمنأوصافا ا مسي املوشرائط 
كذلك كانت ال و. عرفت منه إسالم الشيء مث جاء يف الشرع من أوصافه ما جاء

 جاء به اإلسالم لقوم أبطنوا  فاسٌماملنافقفأما . الستروتعرف من الكفر إال الغطاء 
:  الفسق إال قوهلممل يعرفوا يفوكان األصل يف نافقاء الريبوع، وغري ما أظهروه، 

جاء الشرع بأن الفسق اإلفحاش يف و إذا خرجت عن قشرها، »فسقت الرطبة«
أصله يف لغتهم و ،مما جاء يف الشرع الصالةو ،اخلروج عن طاعة اهللا عز وجل

 [...] مل يكن على هذه اهليئةو، السجودو الركوعقد كانوا عرفوا و.  الدعاء
حظرت و مث زادت الشريعة النية، ..][. أصله عندهم اإلمساكالصيام كذلك و

مل يكن عندهم فيه  احلج كذلكوغري ذلك من شرائع الصوم، واملباشرة واألكل 
كذلك وشعائره؛ و مث زادت الشريعة ما زادته من شرائط احلج [...] غري القصد

                                                           
 ،٧٣: ، ص، عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق١٦: خالد فهمي، مرجع سابق، ص: ينظر )١٤(

  .٢٥٣:  ص،، عادل عبد اجلبار زايد، مرجع سابق٧٤
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٨٣٢

 [...]زاد الشرع ما زاده فيهاو، مل تكن العرب تعرفها إال من ناحية النماء، الزكاة
فالوجه يف . أبواب الفقهسائر و اجلهادو العمرةذا سائر ما تركنا ذكره من على هو

يذكر ما و، شرعي وامسان لغوي  يف الصالة: ئل اإلنسان عنه أن يقولهذا إذا س
 سائر قياس ما تركنا ذكره من وهو، ما جاء اإلسالم به مث العرب تعرفهكانت 

  .)١٥(»صناعي ولغوين الشعر؛ كل ذلك له امساالعروض وو والعلوم، كالنح
استيعابه لظاهرة التطور الذي وا ألمهيته له نظرامنقلنا نص ابن فارس بكو

احصل للمصطلح الفقهي خصوص.  
 بعض املصطلحات اليت مل يكن هلا وجود من قبل يف لاعمولقد جلأ الفقهاء إىل است

م اجلديدة اليت ذلك حينما ال تتسع لغة العرب اجلاهليني  الستيعاب املفاهيولغة العرب، 

فقد أخذوا يف نقل قسم من األلفاظ األعجمية «تولدت مع توسع مباحث علم الفقه 

  .)١٦(»اازووا إىل االشتقاق والتوسع يف الكناية ؤ، كما جل)*(التصرف اوبعد تعريبها 

اختلف : األصوليني من تطور داللة املصطلح الفقهيو موقف الفقهاء - ٢
فهل . ول التطور الداليل الذي حصل للمصطلح الفقهيعلماء األصول حوالفقهاء 

 من داللته اللغوية األصلية إىل داللته االصطالحية الفقهية؟ أم أنه بقي تطور فعالً
                                                           

مصطفى : احلسن، الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، حتقيق ابن فارس أمحد أبو )١٥(
  ).باب األسباب اإلسالمية (٨١- ٧٨: ، صم١٩٦٣الشوميي، مؤسسة بدران، بريوت،

). فارسية(اوس  العسكر، السفتجة، الزنديق،، اجلزاف:  املعرب والدخيلمن أمثلة )*(

، )١/٢٥٦(، )١/٩٩ (:الفيومي، مصدر سابق، ص: ينظر). يونانية( والفرسخ، والقرياط
)٢/٤٩٨(، )٢/٤٦٨(، )٢/٥٦٤(،)٢/٤٠٨(، )١/٢٧٨(. 

اللسان العريب، مكتب تنسيق :جملة  الداليل يف لغة الفقهاءالتطور ،حامد صادق قنييب )١٦(
 جرجي :ينظرو ٢٢: ،ص م١٩٨٤: السنة٢٤: العدد، الرباط،)اجلامعة العربية(التعريب 
  .٦٥ ،٦٤: ، صاللغة العربية كائن حي، دار اهلالل، القاهرةزيدان، 
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٨٣٣

هل أصبح املصطلح الفقهي ذا ومل حيدث له تطور داليل؟ وا بداللته اللغوية حمتفظً
 أنه مجع بني داللتيه اللغوية داللة اصطالحية فقهية ال عالقة هلا بالداللة اللغوية؟ أم

  ا؟ االصطالحية معو

منهم من واختلف األصوليون يف وجود احلقائق الشرعية؛ فمنهم من أثبته «
اآلخر ونفاه، مث اختلف القائلون بوجودها عندما يرد لفظ له معنيان أحدمها لغوي 

قد أشار صاحب املصباح إىل هذه القضية عند حديثه عن انتقال و. )١٧(»شرعي

هل سبيله النقل حىت تكون و«: ولهمعىن الصالة من الدعاء إىل الصالة املفروضة بق
الصالة حقيقة شرعية يف هذه األفعال، جمازيقال استعمال و أ[...] ا يف الدعاءا لغوي

مرجوحة فيه خالف بني يف املنقول عنه حقيقة واللفظ يف املنقول إليه جماز راجع 

  .)١٨(»أهل األصول
طبيعة اجلهة و منطلق هذا اخلالف يبدأ بطبيعة املصطلح الفقهي، الظاهر أنو

فهل هذه املصطلحات من وضع الشارع؟ أم من . يمصدره األساسوالواضعة له 
فهي توقيفية إذن ) تعاىلواهللا سبحانه (؟ فإن كانت من وضع الشارع  وضع الفقهاء

  .   شرعيةتكون بذلك حقائق وتدل على معانيها االصطالحية بال قرائن، و
فهي حتتاج إىل قرائن للداللة على معانيها . أما إن كانت من وضع الفقهاء

  .)١٩(بذلك حقائق شرعية بل حقائق لغويةال تكون واالصطالحية، 

                                                           
 ،بكر املالكيوأب ابن عريب القاضي ،٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن حمسن التركي )١٧(

  .٣١: صم، ١٩٩٩ ، عمان،دار البيارق،احملصول يف أصول الفقه
  .١/٣٤٦: الفيومي، مصدر سابق، ص )١٨(
 جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة، ، يف املصطلحات اإلسالمية،حممد يوسف موسى: ينظر )١٩(

  .٢١٤ -٢١١:  ص،م١٩٥٩:السنه، ١١:العدد
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٨٣٤

 لقد ذهب فريق من العلماء إىل أن هذه :القائلون باحلقيقة اللغوية. أ
ليست من وضع وة، غريهم من علماء الشريعو الفقهاء هاملصطلحات هي مما تعارفَ

: رجحه الرازيوبعض املتأخرين وبكر الباقالين  وقال القاضي أب. الشارع نفسه

ة جمازات لغوية غلبت يف املعاين الشرعية لكثر] أي املصطلحات الفقهية[أا «

الشارع استعملها يف معناها اللغوي «فـ . )٢٠(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

، )٢١(»أحاطها اوروط اليت أضافها إليها دون أن ينقلها، بل تصرف بالش

 والصوم هوا، شرعوالصالة هي الدعاء لغة وا، شرعوالتصديق لغة وفاإلميان ه«

   )٢٢(.»اشرعواخلروج عن شيء لغة والفسق هوا، شرعواإلمساك لغة 
يترتب على ذلك نفي التطور الداليل للمصطلح من املعىن اللغوي إىل املعىن و

  . دلت على ذلك قرينة داخل سياق النصالفقهي إال إذا 
 إذ إن ،احلنبليةواملالكية : ا باحلقيقة اللغويةمن أكثر املدارس الفقهية تشبثًو

حلف  وفل لعرف اللغوي من احلقيقة الوضعية،ا باهم أكثر متسكً أصحاما
غريه مما ال وأال يأكل شواء، اختصت ميينه باللحم املشوي دون البيض ] شخص[

من أبرز أعالمهم ولك الشافعية فقد ظلوا حمافظني على اللغة بقوة، كذو .يشوى
 احلقيقة الشرعية يف حالة على الذي ذهب إىل أن احلقيقة اللغوية مقدمة )*(املاوردي

                                                           
شعبان :  حتقيق،فحول إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد ال،علي ين حممدالشوكا )٢٠(

  .٩٦: ، ص١: جم١٩٩٨ ،١: ط، القاهرة، دار السالم،حممد إمساعيل
  .٧٣: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢١(
  .٣١: ابن العريب، مصدر سابق، ص )٢٢(
 من وجوه. كان ثقة) ه٤٥٠ - ه٣٦٤(احلسن املاوردي وعلي بن حممد بن حبيب أب و ه)*(

أقضى وهويف غري ذلك وفروعه و تصانيف عدة يف أصول الفقه ولهالفقهاء الشافعية 
  ).٤/٣٢٧: األعالم ،١/٣٦طبقات الشافعية . (ضاة عصرهق
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٨٣٥

إن تطابق : أما اإلمام الرافعي صاحب الشرح الكبري فريى يف الطالق أنه. التعارض
احلقيقة [اب مييل إىل الوضع إن اختلفا فكالم األصحو. الوضع فذلكوالعرف 
   )٢٣(.واإلمام الغزايل يرى اعتبار العرف]. اللغوية
العلماء ذهب وهناك فريق آخر من الفقهاء  :القائلون باحلقيقة الشرعية. ب

أصبح حيمل داللة وإىل أن املصطلح الفقهي تطورت داللته من األصل اللغوي 

ن وضعها اللغوي منقلت «فهذه املصطلحات قد . ته اجلديدةشرعية، هي دالل

  .)٢٤(»وضع الشارع وأصبح هلا وضع جديد هوانقطعت منه و
: مثالً) فالصالة. (شرعية لدى السامعوأصبحت حتمل دالالت فقهية و

ال خيطر وأصبحت تشري إىل جمموع األفعال الشرعية اليت يعنيها االسم يف لغة الفقه، 
  .الدعاء: ببال السامع معناها اللغوي الذي هو

ال يدل على املعىن ولك الصوم فإنه يدل على املعىن املعروف عند الفقهاء، كذو
  .اإلمساك املطلق عن كل شيء واللغوي الذي ه

 وأن املعىن االصطالحي هلذه األلفاظ أصبح هبذلك فإن هذا الفريق يرى و
. املعىن اللغوي بات يف عداد ااز هلذه األلفاظو، ]احلقيقة الشرعية[األصل 

رة بذلك احلقائق الشرعية جمازات لغوية غلبت يف املعاين الشرعية لكثتكون «و
رعية هي استعمال اللفظ الفقهي فاحلقيقة الش، )٢٥(»دوراا على ألسنة أهل الشرع

ا الزكاة، فاكتسبت تلك األلفاظ وضعو يف الشرع كاحلج ما وضع له أوالًفي
از الش. ما وضعت لهأوضحت حقيقة فيوا، مستقرنقل داللة اللفظ ورعي فهأما ا

كاستعمال لفظ الصالة الذي . من املعىن االصطالحي الفقهي إىل املعىن اللغوي

                                                           
  .٦٩: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٣(
  .٣٢: ، ابن عريب، مصدر سابق، ص٧٣: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص )٢٤(
  .٢٢: ص ،م١٩٨٧التوليد الداليل يف البالغة واملعجم، دار توبقال، الدار البيضاء،  حممد غانيم، )٢٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٣٦

 تؤدى بصورة معينة، مث يستعمل أفعاالًو استقر يف الشرع بداللة خاصة حتوي أقواالً
   )٢٦(.املعىن اللغويوهوهذا اللفظ للدعاء 

 لكوا احلقيقة الشرعية إىل رجع هذا الفريق سبب انتقال داللة هذه األلفاظيو
من وضع الشارع الذي حدد هلا دالالت جديدة تعرف ا دون احلاجة إىل 

  هذا الرأي، عند- من احملدثني -عبد الوهاب خالف : يناصر الشيخو )٢٧(.قرائن
 كُتَب َعلَيكُم الصَيام: قوله تعاىل يف) الصيام(حديثه عن معىن كلمة 

ال ] من معىن إىل معىن[أن هذا نقل : الذي يظهر يلو« : بقوله. ]١٨٣/البقرة[
ألن الشارع جعل للفظ الصيام حقيقة خاصة يدل عليها عند اإلطالق، . ختصيص

الذي ال ريب و[...]الوضع اجلديدوهذا آية النقل وال يدل على غريها إال بقرينة، و
أراد وة،  استعمل بعض ألفاظ النصوص يف غري ما وضعت له لغ فيه أن الرسول

منها حقائق شرعية اصطلح املسلمون على فهمها منها، حبيث هجر املعىن اللغوي 
كأن اللفظ صار حقيقة يف معناها العريف . للفظ وصار ال يفهم منه إال بقرينة

حممد يوسف : يذهب الباحثو، )٢٨(»ا يف معناها الوضعي اللغويجمازالشرعي و
ن نقرر حبق أن هناك مصطلحات لنا أ«: وسى يف االجتاه نفسه حيث يقولم

 منها يدل على املعىن اجلديد املراد به بال قرينة تدل عليه أن كالو ،إسالمية بال ريب
ا أن هذه املصطلحات من وضع الشارع نفسه؛ فإن كما لنا أن نقرر حبق أيض

مل يكن هلم أن ،اا دقيقًاملسلمني الذين حددوا هذه املعاين الشرعية اجلديدة حتديد 
يأتوا بذلك من عند أنفسهم، بل إم رجعوا يف ذلك بال ريب إىل ما جاء عنها يف 

  .)٢٩(»نة املصدرين األساسيني لإلسالمالسوالقرآن 
                                                           

  .١٢٥ -١٢٤: السيد أمحد عبد الغفار، مرجع سابق، ص: ينظر )٢٦(
  . ٢١٤ - ٢١١: حممد يوسف موسى، مرجع سابق،  ص: ينظر )٢٧(
  .٢٣٦: عبد اهللا خالف، مرجع سابق، ص )٢٨(
  .٢١٨: ص، حممد يوسف موسى، مرجع سابق )٢٩(
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٨٣٧

واجلدير باملالحظة أن رأي هذا الفريق يتفق مع مفهوم املصطلح يف علم اللغة 
صرف معناه ؛ حيث يدل املصطلح على معىن حمدد يف بيئة علمية حمددة، فال يناحلديث

هذا ما تقرر يف علم أصول و«. إىل أي مفهوم اصطالحي آخر وإىل املفهوم اللغوي أ
حمل على معناه العريف  أنه إذا ورد يف النص لفظ ي،يف علم أصول القانونوالفقه 

 إال إذا دلت قرينة على إرادة معناه اللغوي، ،القانوين ال على معناه اللغويوالشرعي أ
إِنَّ اللََّه َوَمالئكََته يَصلُّونَ َعلَى النبِي َيا أَيَها الَّذيَن آَمنوا َصلُّوا :كما يف قوله تعاىل

هَعلَي]فالقرينة دالة على أن املراد من الصالة معناها اللغوي  ]٥٦: األحزاب

  .)٣٠(»الدعاءوهو

 بعد عرض مفصل للمسألة، »إرشاد الفحول«خيلص الشوكاين صاحب و

 هذا تقرر لك ثبوت احلقائق فإذا عرفَت«:  إىل القول-ة الطرفني راد أدلإيو

  .)٣١(»ها مل يأت بشيء يصلح لالستداللعلمت أن نافيوالشرعية 
فالذي عليه عامة العلماء أنه جيب تقدمي . مجهورهمورأي عامة العلماء  ووهذا ه

   .)٣٣(»لاحملصو«ا ابن عريب يف كتابه هب إليه أيضما ذ وهو )٣٢(.احلقيقة الشرعية
األصوليني يف داللة وإن اخلالف بني الفقهاء  :مناذج خالفية بني الفريقني. ج

 يف حتديد آثاره له -احلقيقة الفقهية الشرعية واحلقيقة اللغوية، :  بني-األلفاظ 
تنطبق ظاهرة و. م استنباط احلكم الشرعي املتعلق مبسألة مامفهوم النص، ومن ثَ

                                                           
  .٢٣٧: عبد الوهاب خالف، نفسه، ص )٣٠(
  .٩٨: ،ص١ ج،الشوكاين، إرشاد الفحول )٣١(
  .٩٥: ،ص١، جاملصدر السابق: ينظر )٣٢(
  .٣٣ ،٣١:ابن عريب، مصدر سابق، ص: ينظر )٣٣(
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٨٣٨

يتبعها خالف بني الفقهاء يف كثري من و ، األلفاظاخلالف هذه على عدد كبري من
  :من األمثلة على ذلكو. املسائل الفقهية الفرعية

 َتنكحوا َما َنكََح َآَباؤكُم مَن َوال: يف قوله تعاىل) النكاح(داللة لفظ  •
معناه من وافقه من الفريق األول، يرون أن وفاإلمام الشافعي . ]٢٢:النساء[ النَساِء
: يترتب على ذلك استنباط حكم شرعي مفادهو على املعىن اللغوي،  محالًطءالو

مبعىن أن الذي زىن بامرأة حيرم على أبنائه التزوج . أن الزنا يوجب حرمة املصاهرة
فحملوا داللة اللفظ على املعىن االصطالحي : أما غريهم من الفريق الثاين. ا

ب عليه اقتصار املنع على املرأة يترتو. الزواج بعقد شرعي: والفقهي الذي ه
ا، أما الزنا فال يوجب حرمة املصاهرةاملتزو ٣٤(.ج(   

لك؛ حيث يقول يف مادة  فيذهب خالف ذ»املصباح«أما الفيومي صاحب و

من  وغلبه، أويقال مأخوذ من نكحه الدواء إذا خامره :... نكح« ):نكح(
ح املطر األرض إذا اختلط من نكوتناكحت األشجار إذا انضم بعضها إىل بعض، أ

ا ألنه مأخوذ من الوطء مجيعو يف العقد اجماًز: على هذا فيكون النكاحو. بثرائها
يؤيده أنه ال يفهم وال يف أحدمها، و ال فيهما حقيقةفال يستقيم القول بأنه . غريه

نكح  وال يفهم الوطء إال بقرينة حنونكح من بين فالن،  والعقد إال بقرينة حن
إن قيل غري مأخوذ من شيء، فريجح االشتراك و. ذلك من عالمات اازو. زوجته

 .)٣٥(»يفهم واحد من قسميه إال بقرينةألنه ال 
فرض رسول : قال. يف حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما) فرض(داللة لفظ 

، فمن العلماء من محله على )∗(متفق عليه... ا من شعريصاع: زكاة الفطر  اهللا
                                                           

  .٢٥٥، ٢٥٤: عبد اهللا بن حمسن التركي، أسباب اختالف الفقهاء، ص: ينظر )٣٤(
  .٢/٦٢٤: صالفيومي، املصباح املنري،  )٣٥(
 .٢/٦٧٧ صحيح مسلم، ، مسلم،٢/٥٤٧اري، صحيح البخاري،  البخ)∗(
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٨٣٩

. ة وليست واجبةنالتقدير، وترتب عليه أن زكاة الفطر س: ي وهواملعىن اللغو
قال بوجوب واإللزام، والوجوب : محله على املعىن االصطالحي وهو منهم منو

 .)٣٦(زكاة الفطر
 اسَتيَسَر مَن فَإِنْ أُحصرتم فََما: يف قوله تعاىل) اإلحصار(داللة لفظ  •
قهاء يف حتديدها هل هي للمنع العام أم للمنع  اختلف الف]١٩٦:البقرة[ الَْهديِ

  )٣٧(.مبرض أم للمنع بعدو
 طَيباَصعيدا فَلَم َتجِدوا َماًء فََتَيمموا :يف قوله تعاىل) الصعيد( داللة لفظ •

هل هي الصعود باملعىن اللغوي أي كلما صعد على وجه . ]٦:املائدة ،٤٣:النساء[
غريها كما وحلجارة  كل صاعد فوق األرض كاالتيمم علىبذلك جيوز واألرض، 

 غريهم؟وقال املالكية؟ أم الصعيد مرادف للتراب كما ذهب إىل ذلك الشافعية 
ـ احلَ(داللة لفـظ     • يف قولـه تعـاىل    ) لم :   لُـهَوَحم ـَصالُهثُـونَ   ثَال َوف
محـل  ومحل البطن،   : هل يدل على مطلق احلمل لغة، فيشمل       ]١٥:األحقاف[َشهرا

خاص حبمل اجلنني    وأم ه . حنيفةو الرضاع، كما ذهب إليه أب     مدةَالظهر  و  الذراعني
، األمثلة أكثر من أن حتصى يف هذا اال       و )٣٨(.يف بطن أمه كما ذهب إليه اجلمهور      

 .املعاجم الفقهيةواألصول وهي مبثوثة يف كتب الفقه و
فظ يف سياق قد يرد اللو: الفقهيوالقائلون باالشتراك بني املعىن اللغوي . د

فهل املراد منه املعىن اللغوي؟ أم املعىن الفقهي . جممل عام ال حتدد داللته بوضوح
يف احلالة األخرية حيتمل اللفظ معنيني يف آن واحد وا؟ االصطالحي؟ أم كالمها مع

 .ما يعرف باملشترك اللفظي وهو
                                                           

  .٢٥٥:  ص،عبد اهللا بن حمسن التركي، املرجع نفسه )٣٦(
  .٢٥٢-٢٥١:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن حمسن التركي: ينظر )٣٧(
  .٢٦٢-٢٦١: عبد اهللا بن الشيخ، مرجع سابق، ص: ينظر )٣٨(
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٨٤٠

 ؛ فإذا -اازو بني احلقيقة -فالفقهاء األحناف ال جييزون االشتراك اللفظي 
حجتهم يف ذلك أن احلقيقة على الضد من ااز وأريد أحدمها انتفى اآلخر، 

  . ضدهويستحيل إرادة الشيء و
أن : حجتهم يف ذلكوال يرون فيه استحالة، وأما الشافعية فيجيزون االشتراك 

.  حالة اإلفرادحدة عدة معاناالشتراك حاصل يف لغة العرب؛ فتجتمع يف اللفظة الوا

ال خيفاك أن املشترك موجود يف هذه اللغة العربية ال ينكر ذلك إال مكابر «إذ 
مثله و[...]  الطهر مستعمل فيهما من غري ترجيحوكالقرء فإنه مشترك بني احليض 

األسود، وكذا اجلون مشترك بني األبيض والعني فإا مشتركة يف معانيها املعروفة، 
 وواقع يف لغة العرب باالستقراء فه وكما هو .أدبروكذا عسعس مشترك بني أقبل و

٣٩(»لسنةاوا واقع يف الكتاب أيض(.  
) اللمس( اختالفهم يف حتديد داللة لفظ :من فروع هذه املسألة اخلالفيةو

َجاَء أََحٌد منكُم مَن الَْغائط وَعلَى َسفَرٍ أَوَوإِنْ كُنتم َمرَضى أَ الوارد يف اآلية الكرمية 
  .]٦ :، املائدة٤٣ :النساء[  ستم النَساَء فَلَم َتجِدوا َماًء فََتَيمموا َصعيدا طَيباالَموأَ

اجلماع، وكناية عن الوطء وحنيفة يأخذ باملعىن اازي للّمس الذي ه وفأب
أما الشافعي فإنه . ال يوجب الوضوء على جمرد اللمس باملعىن اللغوي ولذلك فهو

جوب الوضوء من ويترتب على ذلك و. ااازي معوملعىن اللغوي حيمل اللفظة ا
   )٤٠(.مباشرة املرأة، ووجوب الغسل من مجاعها

احلقيقة ني الرأيني السابقني القائلني بويقف القائلون ذا الرأي موقف الوسط ب
حامد الغزايل  واحلقيقة الشرعية، ويعبر عنه أحد أئمة الشافعية الكبار أبواللغوية أ

ال وواملختار عندنا أنه ال سبيل إىل إنكار تصرف الشرع يف هذه األسامي، « :قولهب
                                                           

  .٩١: ، ص١ىل حتقيق احلق من علم األصول، ج إرشاد الفحول إ،الشوكاين )٣٩(
  .٢٥٧ ،٢٥٦: عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٠(
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 ولكن عرف اللغة .سبيل إىل دعوى كوا منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم
أحدمها التخصيص ببعض املسميات كما يف الدابة، : تصرف يف األسامي من وجهني

 هذا  اجلنس إذ للشرع عرف يف فتصرف الشرع يف احلج والصوم واإلميان من
والثاين يف إطالقهم االسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به . االستعمال كما للعرب

كتسميتهم اخلمر محرمة واحملرا واألم مم شرحر٤١(»م وطؤهامة واحملر(  .  
ويتضح من خالل النقاش الدائر بني املدارس الثالث أن املصطلح الفقهي بات 

فمنهم من . استقطاب بني املعىن اللغوي األصلي واملعىن الشرعي االصطالحيحمل 
ا يف ومنهم من جيعله حقيقة يف الثاين جماز.  الثاينيفا  جماز،جيعله حقيقة يف األول

ا  وكان كل ذلك سبب. املعنيني أريد به أيلَيعلَماألول، ومنهم من يستنطق السياق 
 . ا يف اختالف الفقهاءي وسببيف تعدد معىن املصطلح الفقه

ويف كل احلاالت فإن املصطلحات الفقهية أصبحت حتمل دالالت جديدة مل 
ا يف اللغة العربية  تطوراهلية، ومثل ذلك االنتقال يَعدتكن معروفة ذا املعىن يف اجل

٤٢(ا يف سبل القولوتوسع(.  
  :مسائل أخرى تتعلق باختالف الفقهاء حول املصطلح: اثالثً

 داللة وحتديد. ءا الختالف الفقهاساسي أاأن اللغة كانت سببن تبني سبق أ
فلم يتوقف عند اإلقرار .  الزاوية يف هذا االختالف حجَرلَثََّم) املصطلحات( األلفاظ

                                                           
حممد عبد السالم :  املستصفى يف علم األصول، حتقيق،حامد حممد بن حممد والغزايل أب )٤١(

  .١٨٣: ، ص١، جه١٤١٣ ،١:ط، بريوت،دار  الكتب العلمية ،عبد الشايف
 جملة امع العلمي العراقي، ،أمحد مطلوب، احلقيقة الشرعية وتنمية اللغة العربية: رينظ )٤٢(

الزركشي بدر : ينظر .٣٢٩: ، صم١٩٨٢جانفي (كانون الثاين ، ١، ج٣٣: مج
 وزارة األوقاف والشؤون ، البحر احمليط يف أصول الفقه،الدين حممد بن مهادر

  .١٠٥: ، ص٢، ج) الترادفباب مباحث(م ١٩٩٢ ،٢:ط، الكويت،اإلسالمية
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٨٤٢

باملعىن اازي  و عند األخذ باملعىن اللغوي أ،بتطور داللة املصطلح الفقهي من عدمه
بعضها من صميم اللغة كالترادف :  مسائل أخرى بل تعداه إىل،االصطالحي

  . واالشتراك، وبعضها اآلخر من إبداع األصوليني والفقهاء كالقياس اللغوي
 الترادف يف اللغة مشتق من مرادفة البهيمة، وهي : الترادف االصطالحي-١

األلفاظ املفردة الدالة  وه: أكثر على ظهرها وردفها، ويف االصطالحومحلها اثنني أ
بني ألفاظ وقد اختلف علماء اللغة واألصول يف وجود الترادف . )٤٣(على شيء واحد

وأنه ما من امسني ملسمى [...] أنكر كثري من الناس الترادف يف اللغة « اللغة  فـ
  .)٤٤(»علممل تولمت لنا أإضافة سواء ع ونسبة أ وواحد إال وبينها فرق يف صفة أ

. احلق وت الترادف يف اللغة العربية وهوذهب اجلمهور من العلماء إىل إثبا
.. .األسد والليث، واحلنطة والقمح، واجللوس والقعود: فالترادف حاصل يف مثل

  . ا وإنكاره مباهتةوهذا كثري جد. خلإ
ومنهم من ، يني فمنهم من أخذ بالترادفووسار الفقهاء على منوال اللغ

ا، أم ى واحد هل تؤدي معنأنكره، واختلفوا يف داللة بعض املصطلحات الفقهية
ففقهاء . الفرض والواجب: ومن أمثلة ذلك. لكل واحد معىن مستقلّ عن اآلخر

احلجاز ال يفرقون بينهما، إذ كل ما طلبه الشارع طلبواجب وفرض،  وا فها حتمي
أما فقهاء العراق فيفرقون بينهما حبسب الدليل؛ فما دلّ .  فهما لفظان مترادفانلذاو

  .الفرضالذي يطلق عليه وفه) كالقرآن( قطعي الورود ا دليلٌ حتمعلى طلبه
الذي يطلق وفه) كحديث اآلحاد( الورود  ظينا دليلٌوما دل على طلبه حتم

  .)٤٥(كذلك الشأن بني الفاضل والفاسد، والفقري واملسكنيو. الواجبعليه 
                                                           

 حتقيق -خمتصر التحرير:  املسمى -حممد بن أمحد بن عبد العزيز، شرح الكوكب املنري ابن النجار )٤٣(
  .)بتصرف (١٦٢:، ص١ج.  م١٩٨٠ الزحيلي، نزيه محاد، دار الفكر، دمشق، وهبةحممد:

  .٨٨: ص،١ج) الفصل الرابع يف تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاين: ينظر )٤٤(
  .٢٤٠: عبد الوهاب خالف، مرجع سابق، ص: ينظر )٤٥(



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٤٣

الكناية االتساع يف جمال ااز و: كان من أبرز أسباب وجود ظاهرة الترادفو
خاصة يف باب النكاح الذي متيل فيه الفطرة اإلنسانية إىل عدم التصريح بألفاظ دالة 

ولذلك جلأ الفقهاء إىل ااز والكناية للداللة عن . داللة صرحية مبا خيدش احلياء
 آخر أقل حدة منه الفظً ها بِ استبدلووكلما استقر لفظ وأصبح متداوالً. تلك املعاين

املباشرة، والغشيان، : فنشأت بذلك ظاهرة الترادف يف مثل. ملعىنا عن اومعرب
وكلها . الباه، والدخولوع، والبناء، ضبلاإلفضاء، واوواملس، واللمس، والعورة، 

  .)٤٦(ألفاظ  مترادفة دالة على اجلماع
ا من  وكان سبب،وعلى ذلك فإن املصطلح الفقهي وقع يف ظاهرة الترادف

 وهذا يتناىف مع مواصفات املصطلح العلمي يف علم .أسباب اختالف الفقهاء
الباحث وقد الحظه . املصطلح احلديث، الذي ال يقبل بظاهرة الترادف املصطلحي

 يصطلح بألفاظ خمتلفة للمعىن العلمي الّيستحسن أ«: حامد صادق قنييب بقوله
 منه عندما ا، بل هم أكثر حتلالًما مل يتقيد به الفقهاء املسلمون كثري والواحد، وه

 ملّا و)٤٧(.»الواحد إىل دائرة املذاهب األخرىخترج عن دائرة املذهب الفقهي 
 من لُخ لتلك األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، فإا مل َتناتاملعاجم الفقهية مدوكانت 

  . املصطلحات الفقهية املترادفة
غة من اللغويني وبذلك يكون أصحاا قد احنازوا إىل القائلني بالترادف يف الل

  . القدامى وكذلك األصوليني
 االشتراك أن يتحد اللفظ ويتعدد املعىن، وأن تأيت :االشتراك االصطالحي - ٢

إنه : ك فقال قومَر وقد اختلف أهل العلم يف املشَت متعددةاللفظة الواحدة بدالالت

                                                           
  .٢٨١: ينظر خالد فهمي، مرجع سابق، ص )٤٦(
  .٢٥:حسن صادق قنييب، مرجع سابق، ص )٤٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٤

نه إ وقالت طائفة ،نه ممتنع الوقوعإ وقال آخرون ،الوقوع يف لغة العربواجب 
واشترك يف هذا االختالف علماء اللغة وعلماء الفقه وأصوله، . )٤٨(جائز الوقوع

بأن األلفاظ متناهية واملعاين غري متناهية، : فاحتج الفريق القائل بوجوبه يف اللغة
 ألن عدد املعاين أكثر من عدد ،املتناهي إذا وزع على غري املتناهي لزم االشتراكو

 ال يفيد  فاحتجوا بأن املخاطبة باللفظ املشترك،متناع املشتركأما القائلون با. األلفاظ
ما ذهب  و، وه)٤٩(وما كان كذلك يكون منشأ للمفاسد، فهم املقصود على التمام

إليه علماء املصطلح احملدثون من ضرورة الدقة يف داللة املصطلح ومنعوا بذلك 
اللغة والقرآن، وإذا  يف وجوده يف ٌفلَ خمَتفاالشتراك إذن. االصطالحياالشتراك 

اشتمل النص الشرعي على كلمة مشتركة فإنه البد من االختالف بني الفقهاء يف 
  .حتديد مدلوهلا

  : واالشتراك على نوعني
ومن أمثلته يف . بالتضادالذي يسمى  ووه:  متضادة اشتراك بني معان-أ 

: صرميال. لألبيض واألسود: اجلون. للطهر واحليض: القرء: املصطلح الفقهي
  .)٥٠(نادر يف اللغة العادية ويف لغة الفقهووه. البياض واخلالص يف السواد أ

تعة فإنه يأيت املُ:  خمتلفة غري متضادة، كمصطلح واشتراك يأيت يف معان-ب 
  إىل أجلٍأن يتزوج الرجل امرأة مبهر يسريٍ:  أحدمها:عند الفقهاء على ثالثة أوجه

انقضائه بغري طالق، وذلك جائز عند الشيعة،  على أن ينفسخ النكاح عند ،معلوم
متعة : والوجه الثالث قت ومل يدخل عليها،لِّقة إذا طُلَّكسوة املطَ: والوجه الثاين

احلج، وهي أن يتمتع إذا قضى طوافه وحيلّ له ما كان حوكذلك . م عليهر
                                                           

  .٨٩: ،ص١، ج)الفصل الرابع يف تقسيم اللفظ( إرشاد الفحول، ،الشوكاين )٤٨(
  .٩٠: ، ص١املصدر السابق، ج: ينظر )٤٩(
  .٢٨٨:رجع سابق، صخالد فهمي، م: ينظر )٥٠(



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٤٥

ومصطلح . يأيت مبعىن العزل عن املرأة، وكذلك عزل الوكيل: العزل: مصطلح
  .)٥١(اإلصالح بني الزوجني وخلع احلاكمو ةََرَجؤيشمل إصالح العني املُ: إلصالحا

لفعل واحلرف،واملشترك ال يكون يف االسم فقط .  فقد يكون يف ا
لوارد يف قوله تعاىل ،)عسعس: (فالفعل كـ َس ا سَع ا َع لَّيلِ إِذَ ل ا  َو

تكوير[ ل   .أدبر ومبعىن أقبل أ ووه. ]١٧: ا
 اللَّه َوالراسخونَ في َوَما َيعلَم َتأْوِيلَه إِالَّ :يف قوله تعاىل، وكالوا: واحلرف

ا بِهلْمِ َيقُولُونَ َآَمنالْع ]باختالف وهل هي للعطف أم لالستئناف، . ]٧/آل عمران
٥٢(امعىن احلرف يتغري معىن اآلية كلي(.  

 لغة الفقهاء إن ظاهرة االشتراك اللغوي انتقلت من لغة العرب العامة إىل
ترتب على ذلك اختالفهم و فتسببت يف اختالفهم حول مفهوم املصطلح، ،اخلاصة

علم املصطلح احلديث ال حيبذ و. يف استنباط األحكام من النصوص الشرعية

 يصطلح بلفظ واحد إذ يستحسن أالّ«االصطالحي يف بيئة علمية معينة االشتراك 
ذا الشرط لكن يالو . علمية خمتلفةلتأدية معان حظ أن الفقهاء املسلمني مل يتقيدوا

ا  إذ نراهم قد يطلقون لفظً،اكثري٥٣(»ا على معان اصطالحية متعددةواحد( ،
.  متعددة معانهلَ و أ،االلفظ مشتركً و يكون املصطلح أاألصل يف املصطلحات أالّو

                                                           
اخلوارزمي حممد بن ، ١٩٧ ،١٩٦: ص،مرجع سابق: عبد اهللا بن حمسن التركي: ينظر )٥١(

، ١طفهمي النجار، دار الفكر اللبناين، بريوت، : أمحد، مفاتيح العلوم، حتقيق ودراسة 
  .٤٦٦: ، ص٨، وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج١٨:  صم،١٩٩٣

، عبد اهللا بن الشيخ، ١٩٩:  التركي، مرجع سابق، صعبد اهللا بن عبد احملسن: ينظر )٥٢(
  .٣١: مرجع سابق، ص

  .٢٥: ، صحامد صادق قنييب، مرجع سابق )٥٣(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٦

املتعددة  وتقييد كل مصطلح من هذه األلفاظ املشتركة، أولعل حتكيم السياق أو
هذا ما أشار إليه و ،الوقوع يف سوء الفهم و يفيد يف انعدام ضرورة اخللط أ،املعاين

. املشتركة من خالل السياق) جار(األزهري يف ضرورة حتديد مدلول كلمة 

اجلار وفاجلار الذي جياورك بيت بيت، . اجلار يف كالم العرب على وجوه كثرية«
اجلار الشريك يف النسب و يف العقار املقاسم، اجلار الشريكوالغريب،  وهوالنفيح 
وا كان أبعيد اجلار الشريك واجلار الناصر، واجلار احلليف، واجلار اخلفري، وا، قريب

اجلار ما قرب من و[...]  اجلار فرج املرأةواجلار امرأة الرجل، و[...] يف التجارة
وجب االستدالل بداللة فاحتمال اسم اجلار هلذه املعاين ي[...] املنازل من الساحل

  .)٥٤(»عىن الذي يذهب إليه اخلصمتدل على امل

داللة ب ، املتعلقةاليت اختلف فيها الفقهاء من املسائل: القياس اللغوي. ج

والقياس يف اللغة «. ثبوت اللغة بالقياس و يف اللغة، أالقياس: املصطلح الفقهي
ألن القياس اجلمع بني املتماثلني هذا قياس هذا، أي مثله، : مأخوذ من املماثلة، يقال

 قياس مصطلحات وردت فيها أحكام إمكان وزاع هـ وحمل الن،)٥٥(»يف احلكم
 وسبب  الشتراكهما يف علةَّ، مصطلحات أخرى مل ترد فيها أحكامعلىشرعية 
ا ويصبح بذلك املصطلح األول املقيس مرادفً. كقياس النبيذ للخمر. احلكم

 - وخاصة الشافعية -فمن الفقهاء من أثبت القياس . هللمصطلح الثاين املقيس علي

                                                           
 الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي، ،منصور حممد بن أمحد بن األزهر اهلروي واألزهري أب )٥٤(

، ه١٣٩٩ - الكويت -ون اإلسالمية ؤ، وزارة األوقاف والشحممد جرب األلفي: حتقيق
  .٢٤٤، ٢٤٣: ، ص١ ج،األوىل: الطبعة

  .٦: ، ص٥ج) يف حقيقة القياس: الباب األول( مصدر سابق، ،الزركشي )٥٥(



  سناين سناين.  أ-التطور الداليل للمصطلح الفقهي 
  

٨٤٧

للوطء : ئط لالَّألخذه خفية، وزان: لتخمري العقل، وكسارق لنباش: كخمر لنبيذ
   )٥٦( .ا على تسمية امرأة الرجل جارهقياس: احملرم، وشريك جلار

إذا وضع لفظ ملسمى خمصوص : يعين: ال تثبت اللغة بالقياس«: ومنهم من قال
 ال يصح لنا أن نطلق ذلك اللفظ على ذلك الغري ،ار معىن يوجد يف غريهباعتب

وا أحقيقة، سواء كان الوضع لغوي وا أشرعي وذلك كإطالق اخلمر على ،اعرفي 

  .)٥٧(»العقار من املسكرات
وقد تسبب هذا االختالف يف عدم حتديد داللة املصطلحات بدقة، ففي الوقت 

 كتسمية النبيذ -ا  قياس-إسقاط داللة بعضها على بعض  بعضهم إىل  فيهالذي يذهب
لنص القرآين ويترتب عليه حترمي األول حلرمة الثاين با،امخر  َماإِن ِسرَوالَْمي رالَْخم
. ]٩٠:املائدة[ زالم رِجٌس من َعَملِ الشيطَان فَاجَتنِبوه لََعلَّكُم تفْلحونَنَصاب َواَألَواَأل

  . يذهب بعضهم اآلخر إىل إبطال هذا القياس يف الداللة اللغوية واحلكم الشرعي
وناقش ابن العريب املالكي القائلني بالقياس اللغوي، وبين هلم أنه جيب التمييز 

فالقياس «: لشرعي يف مسألة اخلمر والنبيذ والقياس يف احلكم ا،بني القياس يف اللغة
. محل النبيذ يف التحرمي على اخلمر و الشرعي وهيف حكم ويف هذه املسألة إمنا ه

إن هذه غفلة؛ فإن محل النبيذ على اخلمر يف التحرمي إمنا ينبين على محل : فاجلواب
ا فالثاين قياس لغوي وفيه ا شرعيواألول وإن كان قياس. النبيذ على اخلمر يف االسم

  .)٥٨(»اختلفنا
                                                           

  .٢٥٣/٢٥٤:  مرجع سابق، ص،عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: ينظر )٥٦(
فصل (، ه١٤١٦، ١التفتازاين سعد، شرح التلويح على التوضيح، دار الكتب العلمية، ط )٥٧(

  .٩٨: ، ص٣، ج)لقياسيف شروط ا
  .٣٤:  مصدر سابق، ص،ابن عريب )٥٨(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٤٨

  :خالصة
ا يف ا يف التوليد وانتشارهي عرف توسعمن كل ما سبق يتبني أن املصطلح الفق

ا االستعمال ال نظري له، وفاق بذلك كل مصطلحات العلوم األخرى؛ لكونه متعلقً
بتفاصيل األحكام الشرعية اليت تنظم جمال العبادات وجمال املعامالت يف حياة الفرد 

  .واتمع املسلم
ه ومعانيه لكنه مع هذا االزدهار لقي عدة صعوبات يف حتديد دالالت

وتوحيدها، وكانت هذه الصعوبات ناجتة عن اللغة العربية ذاا، فتراوح املصطلح 
ازي، فأحيانا جيمع بينهما، وأخرى يقع يف الفقهي بني املعىن اللغوي واملعىن ا
ا، ورمبا يف ظواهر لغوية أخرى ظاهريت الترادف واالشتراك ويف القياس اللغوي أيض

  .مل نذكرها
 مفهوم املصطلح الفقهي، يفان من أهم أسباب اختالف الفقهاء كل ذلك ك

وما ترتب عليه من تعدد يف االجتهادات الفقهية اليت أفضت إىل تكوين مدارس 
 . ومذاهب فقهية، أصبح لكل واحد منها معجمه االصطالحي اخلاص



  ٨٤٩ 

  
  
  

  معامل اجلملة النحوية
  )ه٣١٦ت (عند أيب بكر بن السراج 

  
  )∗(عبداحلليم عبداهللا. أ

  :مقدمة
يعد ابن السراج من أكثر النحاة املتقدمني نضجا يف حديثه عن اجلملة، إذ  

مجلة من فعل : ووصفها باملفيدة، وجعلها يف ضربني) ١( مصطلح اجلملةلمعاست
على ضربني إما فعل ) ٢(اجلمل املفيدة«:  فقال.وفاعل، ومجلة من مبتدأ وخرب

لكنه أومأ إمياءة . فعلية وامسية: فاجلمل املفيدة نوعان، )٣(» وإما مبتدأ وخرب،وفاعل

                                                           
  .باحث يف النحو والصرف يف جامعة البعث حبمص )∗(
: ٣قرآن، الفراء، طمعاين ال: ينظر.  مصطلح اجلملةلمع أول من استه٢٠٧يعد الفراء ) ١(

ا ملا ذهب إليه  خالف٣٨٨ًو٣٣٣و١٩٥: ٢ و١٦ و١٣: ١م ١٩٨٣بريوت عامل الكتب
مدخل إىل دراسة اجلملة العربية، : ينظر.  املصطلحلمعبعضهم من أن املربد أول من است

 .١٩م، ص١٩٨٨ بريوت ١حممود أمحد حنلة، ط
ملة ما احتوت على اإلسناد األصلي سواء أكان اجلمل املفيدة يف عرف النحاة هي الكالم، ألن اجل) ٢(

من مصطلح اجلملة مقصود ا لذاته أم ال، أما الكالم فهو اجلمل املفيدة، فمصطلح الكالم أخص
شرح الكافية يف النحو، : ينظر. ، وشرطها اإلسناد فقطشرطه اإلفادة واالستقالل والداللةإذ 

  .٣٣: ١. م١٩٧٨ جامعة قار يونس بنغازي،: األستراباذي، حتقيق يوسف حسن عمر، ط
مؤسسة الرسالة بريوت :١عبد احلسني الفتلي، ط:  األصول يف النحو، ابن السراج، تح)٣(

 .٦٤: ١. م١٩٨٥



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٠

 اعلم«: قال. يف موضع آخر إىل أن اجلملة أربعة أنواع، وذلك عند حديثه عن مجلة الصلة
 واملبتدأ، بالفعل، :أشياء ربعةبأ توصل وهي ،)٤(تام بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن 

 فاملوصول ال تتم صلته إال بكالم تام، والالفت ،)٥(»وجوابه بشرطه واجلزاء والظرف،
ا تاما لالنتباه تسميته هذه اجلمل اليت تقع صلة كالمكما استقر يف عرف النحاة -ا مع أ 

د تكون هذه اإلشارة  مجل قامت على إسناد أصلي ومل يكن مقصوداً لذاته، وق-املتأخرين 
٧(امسية وفعلية وظرفية وشرطية: )٦(ا للقول بأنواع اجلملة األربعةإرهاص(.  

قسم ال حمل له :  قسمان- لدى ابن السراج من حيث اإلعراب -واجلملة 
 ضرب ال موضع :اعلم أن اجلمل على ضربني«: فقال. من اإلعراب، وقسم له حمل

هذا التقسيم أن ابن السراج جعل اجلمل ويالحظ يف ، ) ٨(» وضرب له موضع،له
نوعني، وبدأ باجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، وهذا يبني بوضوح نظرته إىل 

                                                           
 إطالق مصطلح الكالم على مجلة صلة املوصول ال جيوز، ورمبا كان من قبيل التجوز الذي )٤(

 .لنحاة املتقدمنييعرب عن عدم الفصل بني مصطلحي اجلملة والكالم لدى ا
 .٢٦٦: ٢ األصول)٥(
مفرد ومجلة، هذا تقسيم اجلمهور، وذهب ابن : اخلرب: (حيان يف حديثه عن اخلربقال أبو  )٦(

السراج إىل أن الظرف وارور قسم برأسه، وليسا من قبيل املفرد، وال من قبيل اجلملة، 
: ١ حتقيق رجب عثمان، طب، أبو حيان،رارتشاف الض) وزعم أبو علي أنه مذهب حسن

وهذا القول يدلنا على تأثر الفارسي بابن . ١١١٠، صم١٩٩٨ مكتبة اخلاجني القاهرة
ا لقول أيب علي بوجود أربعة أنواع للجملةالسراج، وأن قول أيب بكر شكل إرهاص. 

وشرطية، ونسب هذه القسمة امسية وفعلية وظرفية : ملة أربعة ذكر ابن يعيش أن أنواع اجل)٧(
 ٨٨: ١. بع املنريية القاهرةاملطا: شرح املفصل، ابن يعيش، ط: ينظر. إىل الفارسي

دار التأليف، : ١حسن شاذيل، ط: اإليضاح العضدي، الفارسي، تح: ينظر و٨٩و
 . ويبدو أن الفارسي مسبوق إىل هذه  القسمة٤٣: ١. م١٩٦٩مصر

 .٦٢: ٢ األصول )٨(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٥١

إعراب اجلمل، الذي هو فرع على إعراب املفرد، وأن األصل يف إعراا عدم 
ا بالقول مبحلية بعض اجلمل فهو من النحاة احمللية، وابن السراج وإن كان مسبوقً

  .واد الذين قالوا بعدم حملية بعض اجلملالر
   اجلمل اليت ال حمل هلا: أوالً

 إن مصطلح مجلة ال حمل هلا من اإلعراب مساوٍ يف الغالب ملا يسميه احملدثون 
فاإلعراب أصل يف املفرد، ال اجلملة، ، )٩(مجلة مستقلة، أو الوحدة الداللية الكربى

صل يف اجلمل أال يكون هلا حمل من إذ ال يظهر اإلعراب عليها، وإذا كان األ
اإلعراب، فإن الداعي للقول بإعراا اجلملُ اليت هلا حمل؛ ألا وقعت موقع املفرد، 

  .)١٠(وقامت مقامه، فأعربت إعرابه
  اجلملة االبتدائية - ١

ملّا قسم ابن السراج اجلمل قسمني بدأ بالقسم الذي ال حمل له من اإلعراب، 
. ومل تقع موقع املفرد ،)١١( ائية؛ ألن األصل يف اجلمل عدم احملليةفبدأ باجلملة االبتد

                                                           
ليت ال حمل هلا متثّل الوحدة الداللية الكربى لتحليل رأى صاحب املنوال النحوي أن اجلمل ا) ٩(

: املنوال النحوي: ينظر. النصوص، أو اجلمل املستقلة، ما عدا مجليت الصلة وجواب الشرط
 .١٥٧، صم١٩٩٨تونس : ١قراءة لسانية جديدة، عز الدين اذوب، ط

: ٥الدين قباوة، ط وإعراب اجلمل وأشباه اجلمل، فخر ٢٤: ٢األشباه والنظائر :  ينظر)١٠(
 .٣٦ص. م١٩٨٩دار القلم العريب حلب 

سبِق ابن السراج  إىل القول مبحلية اجلملة اليت هلا حمل من اإلعراب، فقد صرح سيبويه ) ١١(
بأن موضع ) ومن يضلل اهللا فال هادي له ويذرهم يف طغيام يعمهون: (يف قوله تعاىل

دار اجليل : ١عبدالسالم هارون، ط: ، تحالكتاب، سيبويه: ينظر. اجلزم) فال هادي له(
 وصرح الفراء ٨٨-٨٧ ومعامل التفكري يف اجلملة عند سيبويه ص٩١ -٩٠: ٣. بريوت

 ٣٨٨ و٣٣٣ و١٩٥: ٢معاين القرآن : ينظر. جبمل حملها الرفع وأخرى حملها النصب
 من لكن ابن السراج مل يسبق إىل القول والتصريح بعدم حملية اجلمل اليت ال حمل هلا

ها فال تفأما اجلملة اليت ال موضع هلا فكل مجلة ابتدأْ: (آنفًابقوله الوارد . اإلعراب
أصل اجلملة أال يكون هلا موضع من اإلعراب، ألن ما (وذكر أبو حيان أن ). موضع هلا

له حمل منها إمنا هو لوقوعه موقع املفرد، واألصل يف اجلملة أن تكون مستقلة التقدر 
 .١٦١٧ف الضرب، صارتشا) مبفرد



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٢

 تكسر يف كل موضع يصلح أن يقع فيه الفعل )إنّ(ألف «:قال ابن السراج
 ألا ؛وإن وقعت يف موضع ال يصلح أن يقع فيه إال أحدمها مل جيز، ا مجيعواالبتداء

ال ) إن( واجلملة اليت بعد ، وخرب وتلك اجلملة مبتدأ، على مجلة داخالًإمنا تشبه فعالً
 : أال ترى أنك تقول.موضع هلا من اإلعراب بعامل يعمل فيها من فعل وال حرف

 ، عمرو منطلق: فتقول، فهذا موضع يصلح أن يبتدأ الكالم فيه،ا منطلق عمرإنَّ
 وهذه اجلملة ال موضع هلا ، انطلق عمرو: فتقولاملبتدأ،ويصلح أن يقع الفعل موقع 

 وال يعمل ،املكسورة تكون مبتدأة) إن(و  ألا غري مبنية على شيء ؛عرابمن اإل
فهي . )١٢(» وتدخل الالم يف خربها، وهي كالم تام مع ما بعدها،فيها ما قبلها

) غري مبنية على شيء(مجلة معراة عن العوامل اللفظية واملعنوية السابقة هلا، ألا 
فلم يصأن تقع موقع املفردح .  

ه فعالً وصف به لموإمنا استع) االبتدائية( مبصطلح صرح ابن السراجومل ي
إذ . فيما بعد) اجلملة االبتدائية( رسخ مصطلح ملة، ويلوح لنا أن هذا االستعمالاجل

 حنو قولك ،فأما اجلملة اليت ال موضع هلا فكل مجلة ابتدأا فال موضع هلا«:قال

حيث وصف ابن  ،)١٣(» موضع هلاذه ال فه،و عندك وعمر، يف الدار زيد:امبتدئً
السراج اجلملة االبتدائية بالفعل ، ومل يصرح بعدم حمليتها يف إعراب اجلمل، ألا 

  .معراة عن عوامل النحوية
  اجلملة االعتراضية -٢

 إلفادة الكالم تقوية  متالزمنيبني شيئنيهي اجلملة اليت تعترض اجلملة الثانية 
وتسديدا )تنفيسالوحريف  ولن الفاء(جبواز  وتتميز ،)١٤(اا أو حتسينطلبية وكو 

                                                           
 . ٢٦٥و٢٦٤: ١:  وينظر٢٦٢: ١ األصول)١٢(
 .٦٢: ٢ األصول)١٣(
 .٥٠٦ص . دار الفكر: مازن املبارك ورفيقه، ط: اللبيب، ابن هشام األنصاري، تح مغين: ينظر) ١٤(
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٨٥٣

  .)١٥( هلا حمل فال مثَ ومن ،مقامها مفرد قيام وعدم
فعله كـ ق ابن السراج  إىل اجلملة االعتراضية، ودلّ عليها باملصدر أو وتطر

باب :  دون قرنه باجلملة، وأفرد لالعتراض بابا مساه)١٦()اعترض وتعترض، واعتراض(

 –  أشهد باهللا-  زيد: وذلك حنو قولك،االعتراضاتباب «: قال فيه. اضاتاالعتر
منطلق،وجلَّ وعلى ذلك يتأول قوله عز : اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينا ال - إِنَّ الَّذإِن 

  ]٣١-٣٠:الكهف[أُولَئك لَهم جنات عدن  - نضيع أَجر من أَحسن عمالً

  .)١٧(» اعتراضإِنا ال نضيع أَجر من أَحسن عمالً و، هو اخلرب)أولئك(ـف
ما أو ا أو شرطًوأشار إىل أن االعتراض يقع بني العامل واملعمول، ويكون قَس

يعترض مما بشيٍء املعطوف وبني هانيوحروف العطف ال يفرق ب«: فقال .)١٨ (اظن 
 والشروط، والشكوك، اَألميان، :ا يعترض اليت ألشياءوا فيه، واملعمول العامل بني
 الوقوف جيوز وقد بأنفسها، وتقوم تنفصل، ألا) وال وأو، مث،(يف  ذلك جيوز وقد

 للعطف اليت) ال(و؛  عمرو- أظن-  عمرو، ومث- واهللا -مث  زيد قام :فتقول عليها،

  .)١٩(»الدعاء عليه غلب قد ألنه املاضي، تلي أن يصح
ى ابن السراج أن االعتراض يأيت يف الكالم إلفادة توكيد وقوعه أو توكيد وير

  :(٢٠)ومنه قول الشاعر« :قال. دفعه
                                                           

أمحد مشس الدين، :  ومهع  اهلوامع، السيوطي، تح١٦١٦ارتشاف الضرب، ص: ينظر) ١٥(
 .٣٢٧: ٢. م١٩٩٨وت دار الكتب العلمية بري: ١ط

 .٢٦١و١٩٨ و٦٠: ٢ و ٤٢٢ و١٩٤ و ٩٢: ١األصول:   ينظر)١٦(
 .٢٦١: ٢األصول) ١٧(
 .٢٦ و ١٩٨: ٢األصول : ينظر) ١٨(
 .  ٦٠: ٢األصول) ١٩(
   .٣٨٠: ١الكتاب: ينظر. البيت لألحوص ميدح به عمربن عبد العزيز، والشاهد من أبيات سيبويه) ٢٠(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٤

ي ألَ إنمنحك الص دـ  ود ين وإن 
  

 قَسما إليك مع الصدود َألميلُ    
  

ا للشيء  إمنا يكون توكيد،ا ومجلة هذا الذي جييء معترض،اعتراض) اقسم(قوله 

فجملة الفعل احملذوف وفاعله اليت دل  ،)٢١(»زلة الصفة يف الفائدةـنه مبن أل،و لدفعهأ
 .وخربها لتوكيد الكالممجلة اعتراضية بني إن ) اقسم(عليها املصدر 

 اجلملة التفسريية - ٣
الكاشفة حلقيقة ما تليه مما يفتقر إىل  التفسريية هي اجلملة الفضلةاجلملة 

فاحلذف الذي يفسره ذكر  ،)٢٢(  هلا عند مجهور النحاةالكشف، وهي مجلة ال حمل
الحق، تفسره مجلة تفسريية، على أنَّ ابن السراج مل يصف اجلملة بالتفسريية، وإمنا 

:  قال.)٢٣( )التفسري، أو تفسريه، أو تفسره، أو يفسره(جاء بالفعل أو املصدر 

 هذا فعل على ارتفع كذا، إمنا يكن يأتك زيد إنْ: الشعر يف قالوا وإذا«

ا، ألن الشرط ال الشرطية االسم كان الفعل حمذوفً) إنْ(فإذا باشرت ، )٢٤(»تفسريه
: يكون إال بالفعل، والفعل املذكور دليل على الفعل احملذوف وتفسري له، وإن قلت

٢٥(»يفسره، أمكنين يليها فعالً تضمر أنك« فعلت، يعين فالن من أمكنين اُهللا إن(،  

                                                           
 .٢٦١: ٢ األصول)٢١(
 علي ومن وافقه إىل أن اجلملة التفسريية حسب ما تفسره، فإن فسرت ما له حمل كان ذهب أبو )٢٢(

 ونسب ابن ١٦١٧ارتشاف الضرب، : ينظر. هلا حمل، وإن فسرت ما ال حمل له مل يكن هلا حمل
 وخزانة األدب، لعبد ٤٥٠مغين اللبيب ص: هشام والبغدادي هذا االجتاه إىل الشلوبني، ينظر

 .٤٠: ٩. م١٩٩٧مكتبة اخلاجني : ٤عبد السالم هارون ط: تح. ديالقادر البغدا
  .٢٥٣ و٢٤٤ و٢٣٠ و٢٢٢ و٢٠٨و١٩٥ و١٨٩: ٢  و٤٢٥ و٣٢٣ و١١٤: ١األصول )٢٣(
 .٢٣٣: ٢ األصول)٢٤(
 .١٩٥: ٢األصول ) ٢٥(
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٨٥٥

: قال ابن السراج. التفسريية اليت مبعىن أي) أن(عد  التفسريية بوتقع اجلملة

 ]٦: ص[وانطَلَق الْمُأل منهم أَن امشوا :قوله فنحو) أي (مبعىن اليت) أنْ (وأما«
 أي على فهي ]١٧: املائدة[ ما أَمرتنِي بِه أَن اعبدوا اللَّهما قُلْت لَهم إِالَّ :ومثله

  .)٢٦( »تفسري ألا الكالم استغناء بعد إال جتيء ال أَنْ مبعىن ليتوا

  :)٢٧ (الشاعر قول«وتقع اجلملة التفسريية أيضاً يف باب االشتغال كما يف 
 رحلَه فيخفِّ كَي الصحيفَةَ أَلْقَى

  

ادـى  والزـ  حت   ألقاهـا  هنعلَ
  

 يكون أن فوجه :انوجه فيه والنصب ،والنصب والرفع اخلفض :فيه فلك
ألقاها ويكون) ألقى( فيه عمل ما على اومعطوفً بـ ألقى امنصوب والوجه ،اتوكيد 

على الوجه ) ألقاها(فتكون مجلة  ،)٢٨(»)ألقاها( يفسره مضمر بفعل تنصبه أن الثاين
أن ابن السراج مل - فيما سبق -ا الثاين من رواية النصب تفسريية، ويظهر واضح  

  .لية اجلملة التفسرييةيصرح بعدم حم
      مجلة جواب القسم - ٤

، وقد ذكر ابن )٢٩(مجلة جواب القسم من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب
                                                           

 .٢٣٧:  ١ وينظر٢٠٨:  ٢األصول) ٢٦(
 قصة املتلمس وطرفة ينسب البيت إىل املتلمس وإىل أيب مروان النحوي، وفيه إشارة إىل) ٢٧(

 .٤٢٥: ١األصول : ينظر. بن العبد
 .٤٢٥:  ١ األصول)٢٨(
: ذهب الصبان إىل أن مجلة جواب القسم  هلا حمل من اإلعراب، فهو عندما عرض هلذا املثال )٢٩(

أجاز أن يكون الفعل علم قد تعلق مبضمون مجلة اجلواب فقط، علمت واهللا إن زيد ،ا لقائم

وال يرد أن مجلة اجلواب ال حمل هلا «: دت مسد املفعولني، مث قالفتكون يف حمل نصب س

: طه عبد الرؤوف سعد، ط:  حاشية الصبان، تح»جلواز أن يكون هلا حمل باعتبار التعليق
 .٩٥ وإعراب اجلمل وأشباه اجلمل ص١٥٤: ١مهع  اهلوامع:  وينظر٣٠: ٢املكتبة التوفيقية 



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٦

عن تعليق أفعال الرجحان واليقني عن  عند حديثه )٣٠(السراج جواب القسم

وجوابات القسم االستفهام، ويل الظن حروف  وإذا«: قال ابن السراج. العمل
؟ علمت أزيد يف الدار أم عمرو: تقول،وعمل يف املوضع، اللفظ عمله يف لَطَب 

إ و،ا لقائموعلمت إن زيد٣١(» وأحسب ليقومن زيد،و أخوكخال لعمر( ،
نون التوكيد، ملقدر الذي دلت عليه الم القسم وجواب للقسم ا) ليقومن زيد(فـ

ل الذي لكن مجلة القسم املقدر واجلواب املذكور وقعا يف موضع نصب للفع
بفهم ابن  يوحي عمال، وهذا االست)وعمل يف املوضع، بطل يف اللفظ عمله(

  .السراج جلملة جواب القسم

مجلة جواب القسم تقترن بالالم ويؤكّد فعلها أملح ابن السراج أيضاً إىل أن و

 تقم إن :وتقول«: قال عند حديثه عن اجتماع الشرط والقسم. املضارع بالنون
 اهللا يعلم :قولك أعين يذكر مل ما زلةـمبن ويكون باليمني تعترض أزرك، اهللا يعلم
 ألزورنك، اهللا يعلم تقم إن :فقلت بالالم أتيت للقسم اجلواب جعلت وإن

 ويعلم ألزورنك اهللا فيعلم :تريد آلتينك، اهللا يعلم تقم إن :وكذلك الفاء وتضمر

ا ا بالالم مؤكدترنا للقسم لكان مقجواب) أزورك(فلو كان ، )٣٢(»آلتينك اهللا
د عن الالم كان اجلواب جوابا للشرط، بالنون، فلما خال الفعل من التوكيد وجتر

ففرق ابن السراج بني جواب الشرط وجواب القسم، لكنه مل يصرح بعدم حملية 
  . مجلة جواب القسم

                                                           
 ٤٣٥و٢٧٩ و٢٧٨ و٢٧٥ و٢٥٩ و ١٨١: ١ األصول: ينظر.  ذكره يف غري موضع)٣٠(

 .١٩٨و ١٩٢: ٢ و٤٥١و
 .١٨٢: ١ األصول )٣١(
 .١٩٨: ٢ األصول )٣٢(
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٨٥٧

  :مجلة جواب الشرط  - ٥

 )إنْ(«: فقال، )٣٣(صرح ابن السراج مبصطلح اجلزاء، وقصد به الشرط وجوابه
 إن : فقولك، وإن تقم أقم، إن تأتين آتك: وذلك قولك، أم اجلزاء:اخلفيفة ويقال هلا

، )٣٤(» وإال مل يتم الكالم، وال بد للشرط من جواب، وآتك جوابه،تأتين شرط
قال . ا واألخرى جوابافاجلزاء مكون من أداة تدخل على مجلتني فتجعل إحدامها شرطً

  .)٣٥(»اجواب واألخرى اشرطً اجلملتني إحدى جعلت )إنْ( دخلت فلما«: ابن السراج
ا، ألن افتقار مجلة الشرط مل يتمم باجلواب مل يكن كالم وأسلوب الشرط إذا 

 ا،صدر إال تكون ال للجزاء، إنْ اليت«و. إىل مجلة اجلواب كافتقار املبتدأ إىل اخلرب
 أحدمها يستغين ال كان إذ واخلرب، باملبتدأ مشبه فاجلزاء وجواب، شرط من بد وال

  .)٣٦(»باجلميع إال الكالم يتم وال اآلخر، عن
بالفعل أو ة مجلة جواب الشرط فال تكون إال وقد حدد ابن السراج طبيع

ويكون ، )٣٧(»ن على ضربني بالفعل ويكون بالفاءواجلواب يكو«: يقول. بالفاء
  . رنة بالفاء ميكن جزمه وإالّ فجملة اجلواب مقتجواب الشرط فعالً

ا بني حملي جواب الشرط اجلازم وجواب الشرط لكن ابن السراج مل يذكر فرقً

                                                           

 بأربعة توصل تام، وهي بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن  اعلم«: يقول ابن السراج) ٣٣(

: ٢ وينظر ٢٦٦: ٢ األصول»ه وجوابهبشرط واجلزاء والظرف واملبتدأ بالفعل أشياء
 .٤٦١: ٣ و٣٤٥ و١٩٤ و١٦٦ و١٦٥ و١٦١ و١٦٠

 .١٥٨: ٢ األصول)٣٤(
 .٤٣: ١نفسه )٣٥(
 .٢٣٦: ٢ نفسه )٣٦(
 . ١٥٨: ٢نفسه  )٣٧(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٥٨

 جواب أخرى، ومثاله على) لو(، و تارةً)إنْ(غري اجلازم، ورمبا مثّل يف باب الشرط بـ 
فقد ذكر أا جازمة شرطها، جازمة جواا ) إن(الشرط  اجلازم يف حديثه عن جواب 

 حىت اجلس: وتقول«: قال. ا ذلك إىل حمل اجلواب إن مل جيزم لفظًا، لكنه مل يتعدلفظً
 ألن )حىت( على) تجبنا (تنصب أن جيوز وال كله، جزم جتبنا، فتسمعه شيئاً يقلْ إنْ

  .)٣٨(»اللفظ يف جمزوماً جوابه يكون أن من بد فال اللفظ، يف جمزوم تفعلْ، إن : قولك
 جواب الشرط لدى ابن السراج، لكنه مل هذه أهم اإلشارات اليت تتعلق جبملة

يصرح أن مجلة جواب الشرط غري اجلازم أو مجلة جواب الشرط اجلازم غري املقترنة 
 .بالفاء ال حمل هلا من اإلعراب

  مجلة الصلة - ٦
مجلة الصلة من اجلمل اليت ال حمل هلا من اإلعراب، قال ابن السراج ا، 

لتمام املوصول، ألن االسم املوصول من ا وجعلها شرطًعمل هلا املصطلح، واست

 إال يتمان وال معرفة واليت والذي«: قال. )٣٩(املبهمات، والبد للموصول من صلة

  . ابن السراج يف هذا النص مصطلح الصلةلعمفاست ،)٤٠(»بصلة
ا أو ووضح ابن السراج أن الصلةَ ميكن أن تكون مجلة فعلية أو امسية أو ظرفً

 بأربعة توصل وهي تام، بكالم إال صلتها تتم ال) الذي(أن  اعلم«: يقول. شرطاً
 يف يكون أن من بد وال وجوابه، بشرطه واجلزاء والظرف، واملبتدأ، بالفعل، :أشياء

                                                           
 .١٦٥: ٢ األصول )٣٨(
  :أما البغداديون  فقد أجازوا يف  األمساء املوصولة أن توصف وال توصل وأنشد الكسائي أو الفراء )٣٩(

لَمثْلَ الزي مالذ رِييبإنَّ الد   شمملِ احلَريف أه البِكى بِأَس  
 .١٦٨علي الفارسي صينظر املسائل العضديات أليب ) الذي(وصفاً لـ) مثل(ون يكفعلى هذا 

 .٣٣٦ و٣٢٢ و١٠٤ و٦٨: ٢ وينظر١٥٨: ١األصول ) ٤٠(
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٨٥٩

وال ختلو مجلة الصلة من الضمري العائد يف أي نوع من  ،)٤١( »إليه يرجع ما صلته
  .أنواع الصلة السابقة

قال .  خربية مما حيتمل الصدق والكذبويشترط يف مجلة الصلة أن تكون مجلة
 أن جيوز ال وأَخواتها،) الذي (به يوصل أنْ جيوز فال االستخبار فأما«: ابن السراج

 ما كل أن هذا ومجلة .والنهي واألمر النداُء وكذلك) قائم أَبوه أَزيد الذي: (تقول
 صدق فيه يقال أن حوصلُ األخبار مجلة على معىن فيه يزد ومل األخبار باب يف نمتكَّ

وجند هنا أن الواجب يف مجلة الصلة أن تكون مجلة خربية، وال جيوز ، )٤٢(»وكذب
أن تكون استفهاما وال نداء وال أمري ٤٣(اا وال(.  

 تقدم أن جيوز ال الصلة«  وال جيوز أن تتقدم مجلة الصلة على االسم املوصول
  .)٤٤(»كبعضه ألا املوصول على

وأجاز حذف  ،)٤٥( اج حذف العائد إذا كان ضمري نصبوأجاز ابن السر
هول مذكر أو مؤنثا إذا فُهم معناها، وكاالصلة أيض ألن«: قال. ن املوصول 

 ألنه ذاك فإمنا كالمهم، يف الصلة حذفت ومىت توضحها، صلة من هلا بد ال) الذي(
 حذف انك ا، إال له معىن وال توضحه اليت وهي الصلة، حذفت وإذا علم، قد

 جعلت إذا العرب إن : ويقولون الصفة؟ وتترك الصلة، حتذف فكيف أوىل، الصفة
   : الشاعر قول حنو صلة، بال تركوه مؤنث أو مذكر هول ) واليت الذي(

                                                           
 .٢٦٦: ٢األصول ) ٤١(
 .٢٦٧: ٢ نفسه) ٤٢(
 مجلة أمر أو ي، وأجاز املازين مذهب اجلمهور أن مجلة الصلة خربية، لكن الكسائي أجاز أن تكون) ٤٣(

 .٩٩٦ارتشاف الضرب، : ينظر. أن تكون دعاء، وأجاز هشام أن تكون مصدرة ـب ليت أو لعل
 .٢٢٣: ٢ األصول )٤٤(
 .٣٣٧: ٢األصول : ينظر) ٤٥(
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٨٦٠

 أُنـاسٍ  مـن  اللَّواتيأَدعِ   فإنْ
  

نوهاععِ ال أَضينا  أَد٤٦(»الَّـذ(  
  

  .)٤٧(فإنْ أدع ذكر النساء ال أدع الرجال: دفاللوايت واللذين ال صلة هلما، يري
 ما اصطُلح - املصدرية صلة هلا، وهي) أنْ(وذكر ابن السراج أن اجلملة بعد 

 كاملصدر، تكون صلتها مع  )أنْ(«: يقول.  صلة املوصول احلريف-عليها فيما بعد 
، )٤٨(»قيامك يعجبين املعىن ألن رفع تقوم أن فموضع ،تقوم أن يعجبين قولك حنو

  . املصدريةصلة ألنْ) تقوم(فجملة 
 وصنفها يف اجلمل ،بقي القول إن ابن السراج صرح بعدم حملية مجلة الصلة

 ال موضع هلا من اإلعراب )الذي(ألن صلة «: يقول. اليت ال حمل هلا من اإلعراب

  .)٤٩( »امل يعمل فيها من فعل وال حرف جربع

  اجلملة املعطوفة على مجلة ال حمل هلا - ٧

: ، فقال)باب  العطف على املوضع( عن اجلملة املعطوفة يف حتدث ابن السراج

 ال ضرب :ضربني على اجلمل أن اعلم بعض، يف بعضها عمل قد مجلة :األول«
 فال ابتدأا مجلة فكل هلا، موضع ال اليت اجلملة موضع، فأما له وضرب له، موضع
 موضع ال فهذه عندك، مرووع الدار، يف زيد :امبتدئً قولك هلا، حنو موضع

ال حمل هلا ) عمرو عندك(حمل هلا، ومجلة  ابتدائية ال) زيد يف الدار(فجملة ، )٥٠(»هلا

                                                           
 .٣٥٦-٣٥٥: ٢ األصول )٤٦(
 .٩٩٩ارتشاف الضرب، ص:   ينظر)٤٧(
 .٢٢٤: ٢:  وينظر٦٨: ٢األصول ) ٤٨(
 .٢٦٣: ٢نفسه ) ٤٩(
 .٦٢: ٢  نفسه)٥٠(
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٨٦١

ا مجلة معطوفة على مجلة الحمل هلاأيضا، وملا وضعها يف باب العطف كان املعىن أ.  

: قال. وذكر ابن السراج أن األحسن أن توافق بني اجلملتني املتعاطفتني

إذا عطفت مجلة على مجلة فكانت اجلملة األوىل فيها االسم مبين على وكذلك «
 ا  ضربت زيد: وذلك حنو،يف اجلملة الثانية أن تشاكل األوىل  كان األحسن،الفعل
(ألنك لو رفعت  ،)٥١(»ا كلمتهوعمرلعطفت مجلة امسية على مجلة فعلية، ) اعمر

  . مفضول وليس باألفضلعمالوهذا است

 لكنـه شـيء     ، يصرح مبحلية اجلملة املعطوفة أو عدم  حمليتها        وابن السراج مل  
  .)٥٢( قبلها ينتزع من نصوصه؛ إذ حروف العطف تتبع ما بعدها حكم ما

 مجلة البدل - ٨

 وهي عند القائلني ا ،)٥٣( تعد مجلة البدل من اجلمل املختلف فيها عند النحاة
 مما ، فلها حمل، وإن كانت بدالً مما له حمل من اإلعرابمن التوابع، فإن كانت بدالً

وابن السراج قال بإبدال فعل من فعل إذا كان للثاين معىن . ال حمل له، فال حمل هلا

 حنو األول معىن من الثاين يكون أن إال الفعل يف البدل جيوز وال« :قال. األول

  .)٥٤( »اِإلتيان من ضرب املشي ألن معك، أَمشِ متشي تأتين إن : قولك

 نسق ال بفعلني جئت وإذا«: ن السراج عن العطف بال نسق، فقالوحتدث اب
ومن يفْعلْ ذَلك  :قوله مثل والبدل ...بدالً أو حاالً الثاين جتعل أن فلك معهما،

                                                           
 .٢٥٣: ٢األصول ) ٥١(
 .٥٥: ٢األصول  :ينظر) ٥٢(
 .٤١: ٩ وخزانة األدب ٤٥٠ ومغين اللبيب ١٩٧٢ارتشاف الضرب، ص : ينظر) ٥٣(
 .١٩٠: ٢األصول ) ٥٤(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٢

 ]٦٩:الفرقان[يضاعف لَه الْعذَاب :فقال فسر، مث ]٦٨: الفرقان[ يلْق أَثَاماً

 اجلملتني فكلتا، )٥٥(»ؤجرتفعل ذاك هللا ترمحك  تصلْ أباك تربر إنْ: وكذلك
بدل من اجلملة السابقة هلا، وهذا ما أشار إليه ابن السراج دون ) يضاعف وتصل(

  .اإلشارة إىل حملية هذه اجلملة أو عدم حمليتها

٩ - ااجلملة الواقعة توكيد 

 التوكيد اللفظي ضرب من ضروب التوكيد يف اللغة العربية، ويكون يف املفرد
والتوكيد يف النحو العريب من التوابع، فإن أكّدت ، )٥٦(واملركب غري اجلملة واجلملة

  .اجلملةُ مجلةً ال حمل هلا فهي مثلها
وابن السراج صرح بأن اجلمل تؤكد بالتكرير، وذلك عند حديثه عن 

 أن وإما االسم، بتكرير توكيد إما :ضربني على جييء التوكيد«: قال. التوكيد
 واحلروف األفعال يف يصلح الضرب تكرير وهذا وهو به، األول حييط مبا يؤكد
 قم، وقم قام، عمرو قام :فتقول الفعل فأما تأكيده، تريد كالم كل ويف واجلمل
   :الشاعر قال اجلس، واجلس

 اسلَمي ثُمت اسلَمي ثُم فَاسلَمي أال
  

  تكلَّمـي  مل وإنْ تحيات ثَالث
  

 واهللا ، وزيد منطلق وزيد منطلق، قام عمرو قام عمرو: قولكوأما اجلمل فنحو

  .)٥٧( » تريد تأكيده فلك أن تكرره بلفظهأكرب اهللا أكرب وكل كالم

  .لكن ابن السراج مل يشر إىل حملية هذه اجلملة أو عدم حمليتها
                                                           

 .١٩٠-١٨٩: ٢األصول ) ٥٥(
 .١٩٤١ارتشاف الضرب، ص :  ينظر)٥٦(
 .٤٢٥: ١:  وينظر٢٠-٢:١٩األصول  )٥٧(
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٨٦٣

٥٨(  اجلمل اليت هلا حمل- ا ثاني(  
  :فهيأما اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب لدى ابن السراج 

  اجلملة اخلربية -١٠
 وحملها ل كمحل اخلرب الذي احتلت موضعه، اجلملة اليت تقع موقع اخلرب، هلا حم

الرفع يف بايب املبتدأ وإن وأخواا، وابن السراج ذكر اجلملة اخلربية وقال برفعها على 

 زيد :اجلملة موقع اسم مفرد حنو قولك«: يقول .)٥٩( احملل، ألن موضع خرب املبتدأ الرفع
:  حنو،اا مفرد ألنك لو جعلت موضعها امس؛ مجلة موضعها رفع)أبوه قائم(ـ ف،أبوه قائم

  .مجلة حملها الرفع ألا وقعت موقع خرب املبتدأ) أبوه قائم(فجملة ، ) ٦٠(» لصلح،منطلق
 قال ابن .)٦١(  فيها من رابط  يربطها باملبتدأبد  كانت الواجلملة اخلربية أيا

إذا طال احلديث عن املبتدأ كل الطول وكان فيه ما يرجع ذكره إليه ف«: السراج
صار مجيع هذا ) عبد اهللا قام رجل كان يتحدث مع زيد يف داره (:جاز حنو قولك

هو الضمري العائد الذي يعود إىل املبتدأ عبداهللا، ولذلك ) داره(فاهلاء يف ، )٦٢(»اخرب

                                                           
:  ينظر.عراب خمتلف يف عددها بني النحاةشري إىل أن اجلمل اليت هلا حمل من اإلمن املفيد أن ن )٥٨(

 ١٢٤: ١ والدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ٣٤٦-٣٤٠املرجتل يف شرح اجلمل، ص
 واجلامع إلعراب مجل ٣٠-٢٦: ٢ واألشباه والنظائر يف النحو ٥٥٨ و٥٣٨واملغين، ص
 .٣٣-٢٧القرآن، ص

 خرب والثاين خرب له مبتدأ األول أصناف مخسة ترتفع اليت األمساء: (ج يقول ابن السرا)٥٩(
 .٥٨: ١ األصول...) عليه بنيته ملبتدأ

 .٦٢: ٢األصول ) ٦٠(
. األصل فيها الضمري مث اسم اإلشارة مث تكرير لفظ املبتدأ مث العموم: الرابط أربعة أنواع) ٦١(

: يستغىن عن ذكره كقولكا  ولكنه إذا كان معلوم١١٩شرح قطر الندى ص : ينظر
مكتبة : ١علي بو ملحم، ط: املفصل، الزخمشري،  تح:  ينظر. السمن منوان بدرهم

 .٤٤ ص،م١٩٩٣ - بريوت -اهلالل 
 .٦٥: ١األصول ) ٦٢(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٤

  . ا للمبتدأ خرب)د يف دارهقام رجل كان يتحدث مع زي(كان كل هذا القول 
ولعلنا ال جنانب الصواب إذا ذهبنا إىل أن ابن السراج حتدث عن اجلملة 
الكربى واجلملة الصغرى بدون املصطلح عند حديثه عن اخلرب اجلملة، وذلك عندما 
يأيت يف الكالم مبتدأ وبعده مبتدأ وبعده مبتدأ وخرب، واجلملة األخرية املكونة من 

 خرب للمبتدأ الثاين، واملبتدأ الثاين وخربه اجلملة خرب للمبتدأ األول، وذا مبتدأ وخرب
 اجلملة الكربى واجلملة  إىل وحملها، تكون هذه اإلشارة إشارةالفهم للجملة

عد مبتدأ وقد جيوز أن يأيت مبتدأ بعد مبتدأ ب« :قال ابن السراج. )٦٣(الصغرى
 لو وقع موقع اجلملة : أيع، املوض:رفع ومعىن قولنا) أبوه منطلق(وموضع قولك 

 وأخبار كثرية ، وقد جيوز أن يأيت مبتدأ بعد مبتدأ بعد مبتدأ،ا لكان مرفوع،اسم مفرد
 فإمنا هي شيء قاسه النحويون ليتدرب به ، وهذه املبتدآت إذا كثروها،بعد مبتدأ
 انرم الع هند زيد: فمن ذلك قوهلم،ا وال أعرف له يف كالم العرب نظري،املتعلمون
والعمران مبتدأ ثالث، وهند مبتدأ ثان،فزيد مبتدأ أول ،)٦٤( من أجله  إليهامنطلقان ، 

 ، ومجيع ذلك خرب عن زيد، والعمران وما بعدمها خرب هلما،وهند وما بعدها خرب هلا
قان  إليها واملنطل:يف قولك) اهلاء( والراجع إىل هند ، من أجله:والراجع اهلاء يف قولك

،  منطلقان إليها من أجله العمران هند زيد:فمثاله ،)٦٥(»العمران ومها اخلرب عنهامها 
ومجلة اخلرب مجلة كربى )  منطلقان إليها من أجله العمرانهند( مجلة امجلة كربى خربه

                                                           
إن مفهوم اجلملتني الصغرى والكربى موجود، لكن املصطلح : وميكن القول بتعبري آخر) ٦٣(

حىت ملتني متأخرا يف الظهور نسبيا، هاتني اجلمفقود، ورمبا كان املصطلح الدال على 
 ي شوق:ح ت، ابن مضاء،رد على النحاةال: ينظر.  ابن مضاء القرطيب ومن تالهعملهاست

 .١١٦ ، ص١٩٨٢القاهرة : ٢ط .ضيف
ولعله تصحيف، واألفضل أن تكون  )  إليهما منطلقان العمران هندزيد(وردت اجلملة ) ٦٤(

و حيان فصالً لتوايل املبتدآت، وفصل طرق اإلخبار عنها، وجعلها  وقد أفرد أب.)إليها(
 .١١٣٩ارتشاف الضرب، ص: ينظر. ثالث طرق

 .٦٥: ١األصول ) ٦٥(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٦٥

  .) منطلقان إليهاالعمران(بالنسبة إىل خربها ألنه مجلة 
 ال إنشائية حتتمل الصدق واألصل يف مجلة اخلرب أن تكون مجلة خربية

 جيوز فيه ،ا كامسهوحق خرب املبتدأ إذا كان مجلة أن يكون خرب«.)٦٦(والكذب
 مما ال ،ا وما أشبه ذلكا وال يا وال أمروال يكون استفهام، التصديق والتكذيب

  .)٦٧( » صدقت وال كذبت:يقال فيه

وإذا «: قال. إذا كان مجلةونسب أبو حيان إىل ابن السراج القول جبواز تقدمي اخلرب 
ا، كانت فعلية أو امسية رافعة كان اخلرب مجلة، فمنهم من منع التقدمي، والتوسيط مطلقً

والقياس اجلواز؛ وإن مل : ضمري االسم، أو غري رافعة، ومنهم من أجاز، قال ابن السراج

  .)٦٨( »يسمع،  ومنهم من منع؛ إن كان الفعل رفع ضمري االسم، وأجاز  يف غري ذلك
 اجلملة احلالية -١١

اجلملة احلالية من اجلمل اليت هلا حمل من اإلعراب، وحملها النصب، ووظيفة 

 إمنا واحلال« احلال يف اجلملة أن تبني هيئة الفاعل أو املفعول وقت حدوث الفعل
 جيوز وال عنه، به املخرب الفعل ذلك وقت يف صفته أو املفعول أو الفاعل هيئة هي

وقد تعرض ابن السراج ، )٦٩(»مالزمة غري متصفة صفةً إال لصفةا تلك تكون أن
 غري مباشر، وذلك عند حديثه عن الفعل املضارع ازوم، إذ تعرذُضاللجملة احلالية 

ورفع فعلها املضارع؛ ألن حلال اجلملة اليت مجلتها فعلية، استبدل باحلال املفردة ا

ا يف واعلم أن الفعل إذا كان جمزوم« :قال ابن السراج. قيم على احلالاملعىن يست
                                                           

 .١١١٥ارتشاف الضرب، ص. ذهب أبو حيان إىل جواز وقوع اجلملة الطلبية خربا) ٦٦(
 .٧٢: ١األصول ) ٦٧(
 .١١٧٢ارتشاف الضرب، ص) ٦٨(
 .٢١٣: ١األصول ) ٦٩(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٦

ا  إن تأتين ماشي: تقول،اا أو منصوب فإنه يعمل عمله إذا كان مرفوع،اجلزاء وغريه
  إن تأتين متشي أمشِ:جاز فقلت) اماشي(موضع ) متشي( وإن جعلت ، معكأمشِ
فإن جئت بفعل جيوز أن ) اضاحكً( تريد ، أذهب معك وإن تأتين تضحك،معك

مجلة حالية، ) متشي(فاجلملة الفعلية  ، )٧٠(»تمز احلال جدرِ ومل ت،ن فعليبدل م
  . ولذلك فمحل هذه اجلملة النصب) اماشي(ألا وقعت موقع املفرد 

 نسق ال بفعلني جئت وإذا«: وقد صرح ابن السراج بأن حملها النصب، إذ قال
 موضع وهو رفعته، حاالً كان وإن ... بدالً أو حاالً الثاين جتعل أن فلك معهما،
 عندي ما تطلب تأتين إن :فقولك احلال فأما نصب، الفاعل اسم إىل رد إذا نصب،

  .فموضع اجلملة موضع نصب على احلال ،)٧١(»اطالب :تريد إليك، أحسن

  اجلملة الواقعة يف حمل نصب مفعول به  -١٢

ند حديثه صرح ابن السراج جبملة املفعول به، وقال مبحلها، وهو النصب، ع

 ا هند عمرا أعلمت زيد:وتقول«: قال. عن األفعال اليت تتعدى إىل ثالثة مفاعيل
ها هومعجب،٧٢( كان أصل الكالم علم زيد(فزيد مرفوع ،ا هند معجبها هو عمر 
 باالبتداء، مرتفعة )هند(و ،وعمرو منصوب بأنه املفعول األول) علم (ـب
هند (و ...ة عن عمرو وراجعة إليه هذه كناي) هو( و، اخلرب)ومعجبها هو(

فالفعل ، )٧٣(»، وموضعها النصب اجلملة بأسرها قامت مقام املفعول الثاين)وخربها

                                                           
 .١٦٠: ٢ نفسه) ٧٠(
 .١٩٠-١٨٩: ٢  نفسه)٧١(
 . ويبدو أنه تصحيف وصوابه الرفع ألنه الفاعلمضبوطة يف كتاب األصول بالنصب) ٧٢(
 .١٨٨: ١األصول ) ٧٣(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٦٧

علم يتعدى إىل مفعولني أصلهما مبتدأ وخرب، فنسخ املبتدأ ليكون املفعول األول 
)موقع املفعول الثاين وحملها النصب) هند معجبها هو(ووقعت اجلملة ) اعمر.  

عند ) مقولة القول( ابن السراج إىل اجلملة اليت اصطلح عليها فيما بعد وأشار

 :قلت أو ظننت مىت: هذا على تقول«. حديثه عن رفع املبتدأ واخلرب بعد الفعل قال
؟ زيدا ظننت أو قلت مىت :وتقول حمكي القول بعد ما ألن منطلقزيد 

املفعولية، ألن مابعده كالم ا على ا مفردففعل القول ال ينصب امس ،)٧٤(»منطلقًا؟
  .ا للفعل ظننت الذي ينصب ما بعده على املفعوليةحمكي يقع موقع املفعول، خالفً

  اجلملة الواقعة يف حمل جر باإلضافة -١٣

حتدث ابن السراج عن اجلملة املضاف إليها يف غري موضع، وصرح بذكرها 
ان األصل يف اإلضافة يف معرض حديثه عن إضافة أمساء الزمان إىل اجلمل، وإن ك

 باب« قال يف. أن تكون إىل األمساء، ولكن اإلضافة إىل اجلمل من قبيل االتساع
 وأن األمساء، إىل تضاف أن األمساء حق أن اعلم: واجلمل األفعال إىل األمساء إضافة
 اتسعت العرب ولكن اسم، إىل فعل وال فعل، إىل اسم يضاف أالَّ والقياس األصل

  .)٧٥( »األفعال إىل باإلضافة الزمان أمساء صتفخ ذلك بعض يف
على أن ابن السراج مل يذكر يف كل اجلمل املضافة أن حملها اجلر، لكنه من 

 :قسمني تنقسم ارورة األمساء«: مسلَّمات النحو، فاملضاف إليه جمرور، إذ قال

يه اجلملة اليت تقع موقع املضاف إل، )٧٦(»بإضافة جمرور أو جر حبرف جمرور اسم

                                                           
 .٢٤٩: ٢  نفسه)٧٤(
 .١٤٤: ٢:  وينظر١١: ٢ األصول )٧٥(
 .٤٠٨: ١  نفسه)٧٦(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٦٨

  . هإعرابقع املفرد تعرب حملها اجلر، ألن اجلملة اليت تقع مو

 مجلة جواب الشرط -١٤

بذكر اجلواب، رط وأكّد استحقاقه للجواب، وصرح حتدث ابن السراج عن الش

 بالفعل ويكون : واجلواب يكون على ضربني،بد لشرط اجلزاء من جوابال «إذ 
 وإن تأت ، إن تأتين فأنا أكرمك:فنحو قولك فأما الفاء ، فالفعل ما خربتك به،بالفاء
إذا جاءت للجواب أن  فحق الفاء، وإن تتق اهللا فأنت كرمي،ا فأخوه حيسن إليكزيد 

فاألصل يف مجلة جواب الشرط أن تكون مجلة فعلية أو مجلة امسية ، )٧٧(»يبتدأ بعدها
 من اجلمل اليت هلا مقترنة بالفاء، واملثال الذي مثّل ابن السراج جيعل مجلة اجلواب هذه

جازمة واجلملة مقترنة بالفاء ولذلك حملها اجلزم، ) إنْ(حمل من اإلعراب، فأداة الشرط 
  .من دون أن يصرح أن مجلة جواب الشرط اجلازم املقترنة بالفاء حملها اجلزم

وقد «: قال ابن السراج.  من الفاءا بـ إذا بدالًوجيوز أن يكون اجلواب مقترن
كنت عفْروحكى اخلليل ،لفعل أو بالفاءك أن مجيع جواب اجلزاء ال يكون إال بات 

  .)٧٨(»زلة الفاء ألا يف معناهاـا مبنتكون جواب) إذا(أن 

فتقدر عند املربد وابن السراج؛ ألن اجلواب  الفاء ضرورةً، وجيوز أن تضمر
ره سيبويجاء يف موضعه فال جيوز أن تقدره مؤخريقول. ها من تقدمي كما قد :

 ألن غري ال الفاء إضمار على أنه مثاله ويف فيه وعندي العباس أيب عند والذي«
  :)٧٩(ومثله تأويل له وجد إذ موضعه غري به تنوي أن جيوز فال موضعه، يف اجلواب
  أَقْـرع  يـا  حابسٍ بن أَقْرع يا

  

كإنْ إن عرصي أَخوك  عرـصت  
  

                                                           
 .١٥٨: ٢  نفسه)٧٧(
 .١٦٠: ٢ األصول )٧٨(
 .جرير بن عبد اهللا البجليإىل  البيت منسوب يف الكتاب )٧٩(



  عبد احلليم عبد اهللا.  أ-معامل اجلملة النحوية 
  

٨٦٩

  :)٨٠(قوله وكذلك لك، ذكرت ما على فهذا
لْ :فَقلتمحت فوق كها طَوقإن  

  

  يـضريها  ال يأتهـا  من مطَبعةٌ
  

 وهو سيبويه عند أخوك، يصرع إن تصرع وإنك يأا، من يضريها ال أراد

فجملة جواب الشرط واجبة االقتران بالفاء، ولذلك ، )٨١(»الفاء إضمار على عندنا
  .قدر كاملذكورفالفاء مقدرة عند ابن السراج، وامل

  اجلملة الوصفية -١٥
ولذلك فهي تقع صفة ، )٨٢(  أن اجلملة نكرة لدواعٍ متعددةاستقر لدى النحاة

 أن حقها كان املعرفة ألن املعرفة دون للنكرة يقع أن الصفة أصل« للنكرة، وأن

: يقول ابن السراج.  ولذلك فالصفة اجلملة ال تكون إال لنكرة،)٨٣(»بنفسها تستغين

 ألن كل مجلة فهي نكرة ،باملبتدأ واخلرب والفعل والفاعل :كرة توصف باجلملوالن«
ا حديث وإمنا يألثُحدأبوه برجل  مررت :عرف ليعيده السامع فيقول مبا ال ي

فال يصح أن  ،)٨٤(» مررت برجل قام أبوه وتقول، صفته مبتدأ وخربمنطلق فرجلٌ

ألن كل مجلة فهي «صف إال باملعرفة، وتكون اجلملة صفة ملعرفة؛ ألن املعرفة ال تو

  .)٨٥(»عرف ال يستفاد ألن ما ي؛ ولوال أا نكرة ما كان للمخاطب فيها فائدة،نكرة

                                                           
 .١٥٤: ١ وأشعار اهلذليني ،٧٠: ٣الكتاب : نظري. إىل أيب ذؤيب اهلذيلالبيت منسوب يف الكتاب  )٨٠(
 .٤٦٢: ٣ األصول )٨١(
)٨٢ (وصفة للنكرة، وهذه املواقع مواقع النكرة، واألوفق أالَّ يطلق ا وحاالًألن اجلملة تقع خرب 

الغين،  العظيم عبد القاعدة النحوية، أمحد عبد: ينظر. ريفعليها صفة التنكري وال التع
 .١٠٥ -١٠١م، ص١٩٩٠دار الثقافة، القاهرة : ط

 .ا من قبيل أنه قد عرض هلا ضرب  من التنكريو املعرفة توصف أيض٢٣: ٢األصول ) ٨٣(
 .٢٦١: ٢:  وينظر٣١: ٢  نفسه)٨٤(
 .٢٦٢: ٢  نفسه)٨٥(
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٨٧٠

، لكنه ملا ا مباشرحديثًاوابن السراج مل يتحدث عن حملية اجلملة الوصفية من اإلعراب 

 املعرفة نعت«: الق. حتدث عن النعت حتدث عنه يف التوابع، وفصل تبعية النعت للمنعوت

فتبين أن  ،)٨٦(»وخفضه ونصبه رفعه يف املنعوت يتبع والنعت نكرة النكرة ونعت معرفة
ا فمحلها الرفع، وإن كان اجلملة الوصفية كالصفة تابعة للموصوف، فإن كان مرفوع

منصوباا فمحلها اجلر، وا فمحلها النصب، وإن كان جمرورأن األصل يف الصفة خصوص 
  .وما يصح على األصل يصح على الفرع، )٨٧(املفرد، والوصف باجلملة فرعأن تكون ب

  :ولنا أن نقول يف اخلالصة ما يلي
 .إن إرهاصات قسمة اجلمل إىل أربعة أنواع تعود البن السراج -١

وصف ابن السراج اجلمل باملفيدة، وهذا الوصف ساوى بني اجلملة  -٢
 .ت على االستقالل الداليلوالكالم، وهذا يوحي بأنَّ اجلملة لديه قام

مجل هلا حمل من اإلعراب : قسم ابن السراج اجلمل من حيث اإلعراب قسمني -٣
 .وهي اليت تقع موقع املفرد، ومجل ال حمل هلا، وهذا تطور مهم يف إعراب اجلمل

صرح ابن السراج مبحلية بعض اجلمل كجملة اخلرب، وأملح إىل حملية  -٤
جواب الشرط اجلازم، واملعطوفة على مثلها، وبعدم حملية اجلملة احلالية، ومجلة 

 .بعض اجلمل كاجلملة االبتدائية ومجلة الصلة
  .مثّل للجملة الكربى والصغرى دون إطالق املصطلح عليهما

                                                           
 .٢٣: ٢  نفسه)٨٦(
 .٦٢: ٢األصول :ينظر) ٨٧(



  ٨٧١

  
  

  خليل مطران شاعر األقطار العربية
١٩٤٩ – ١٨٧٢  

  )*(عيسى فتوح

خليل مطران شاعر مبدع، ومترجم بارع أتقن اللغتني الفرنسية واإلنكليزية، 
 – ١٨٦٨(وأحد ثالثة شعراء اشتهروا يف مصر والعامل العريب وهم أمحد شوقي 

  .)١٩٤٩ – ١٨٧٢(وخليل مطران ) ١٩٣٢ – ١٨٧١(وحافظ إبراهيم ) ١٩٣٢
يف لبنان، يف أسرة عريقة اشتهر ) مدينة الشمس(ولد خليل مطران يف بعلبك 

وبعد .  مطران أمثال يوسف وحبيب وخنلة وندرة، والوجاهةأبناؤها بالعلم والغىن
قى علومه االبتدائية يف الكلية الشرقية بزحلة، التحق بالقسم الداخلي يف الكلية أن تلَّ

بريوت، وكان من أساتذته فيها الشيخان إبراهيم البطريركية للروم الكاثوليك يف 
وخليل اليازجي اللذان درس عليهما اللغة العربية ) ١٩٠٦ – ١٨٤٧(اليازجي 

 على املرحلةحىت أتقنها، كما أتقن الفرنسية واإلنكليزية، وقد عكف يف هذه 
د بثقافة عربيمطالعة كل ما وصل إىل يده من آثار الكتى تزوة اب والشعراء، حت

  .وفرنسية واسعة وعميقة
بدأ بنظم الشعر وهو طالب يف اخلامسة عشرة، حني نظم قصيدة حتدث فيها عن 

، مث ١٨٠٦الشهرية سنة ) يينا(غزو نابليون األول ألملانيا، وهزمية األملان يف معركة 
  .١٨٧٠انتقام األملان هلذه اهلزمية بغزو باريس سنة 
على أثر هذه احلادثة أقنعه أهله  و،العثمانينيتعرض حملاولة اغتيال إثر مترده على 

ففكر  على حياته، لكن املقام مل يستقر به فيها، ا خوف١٨٩٠ًبالسفر إىل باريس عام 
                                                           

 .باحث يف األدب والتراث من سورية )*(
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٨٧٢

 قصد اإلسكندرية، وما إن وصلها حىت مسع بوفاة سليم اأخريو، عندئذ بالسفر إىل تشيلي
ية البطريركية أثناء مؤسس جريدة األهرام، وأحد أساتذة الكل) ١٨٩٢ – ١٨٤٩(تقال 

دراسته فيها، فحزن عليه ورثاه بقصيدة مؤثرة أظهر فيها أسلوبه اجلديد يف الشعر، فدعاه 
فه مراسلة األهرام من القاهرة قبل ، وكلَّخو الفقيدأ) ١٩٠١ – ١٨٥٢(بشارة تقال 
 وقد أتيح له وهو يف القاهرة أن يتعرف بالشاعر أمحد شوقي .سكندريةإلانتقاهلا من ا

  .يف العروض وأصبح رفيقه الدائملذي استرشد به ا
كانت أول ) الة املصرية( أنشأ مطران جملة نصف شهرية أمساها ١٩٠٠يف عام 

 أنشأ ١٩٠٣جملة ختتص بشؤون األدب، صدر منها أربعة جملدات مث توقفت، ويف عام 
عام وهي جريدة يومية اشترك يف حتريرها يوسف اخلازن، ويف ) اجلوائب املصرية(

) مراثي الشعر(ين، كما مجع يف التاريخ العام يف جزأ)  األياممرآة( أصدر كتابه ١٩٠٦
، وكتب بعض املسرحيات، وبدأ بترمجة )١٩٠٤ – ١٨٣٨(للشاعر سامي البارودي 

  ).ديوان اخلليل( أصدر اجلزء األول من ديوانه ١٩٠٨مسرحيات شكسبري، ويف عام 
ة إىل عامل االقتصاد، وإن مل تفارقه حتول مطران بعد ذلك من عامل الصحاف

اشاعريته، فكسب كثريحني ١٩١٢، وظل على تلك احلال حىت عام ا وخسر كثري 
مين خبسارة كل ما كان ميلكه، فكانت تلك اخلسارة الفادحة صدمة كبرية لنفسه 
احلساسة وقلبه الرقيق، وكاد يستويل عليه اليأس لوال تذرعه باألمل والصرب، فانتقل 

، وسرى على نفسه احلزينة بنظم قصيدته )مصر اجلديدة(قامة يف ضاحية عني مشس لإل
  :الًاليت صور فيها حالته النفسية وأساه الشديد قائ) األسد الباكي(الشهرية 

 دعوتك أستشفي إليك فـوافنِي    
  

 على غري علمٍ منك أنـك يل آسِ         
  

 فإن ترين واحلزنُ ملُء جـواحني     
  

   كرغرري وإيناسـي   أداريه، فلْيبِش  
  

     وكم يف فؤادي من جراحٍ ثخينة 
  

   حيجبها بداي عن أعـنيِ النـاس     ر 
  

 مير يب اإلخـوانُ يف خطَـرام      
  

 أولئك عوادي وليسوا جبالّسـي      
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ـ         اأهش إليهم مـا أهـش تلطفً
  

 ويف النفس ما فيها من اهلم والياس        
  

 ذروىن أَحس اخلمر غـري منفَّـرٍ      
  

 ها نفرة الطائرِ احلاسي   عن الوِرد من    
  

تبـا     فَركأسٍ عن شفاهي ردد  
  

 وقد قتل الدمع السالفَةَ يف الكاسِ       
  

 أنا األسد الباكي، أنا جبلُ األسى     
  

     ميشي دامي أرماسِ  اأنا الرمس فوق  
  

وعلى أثر هذه النكبة املالية عيان سكرترييف اجلمعية الزراعية، فانتظمت ا معاون 
 املادية واستقامت، وأظهر يف عمله الكثري من املهارة مما لفت إليه األنظار، وعاد شؤونه

اليت صور فيها سرية هذا الطاغية ) نريون(إىل نظم الشعر بروح منطلقة، فنظم قصيدة 
مسؤولية بغيه وطغيانه وجربوته على شعب روما الذي أفرط يف االروماين، ملقي 

ئة بيت وعلى قافية ه، وهي تقع يف أكثر من ثالمثنكراتمتجيده، ومل حياسبه على م
وهو وإن مل يصرح بأن .. ها الدكتور شوقي ضيف ملحمة كاملةد، وقد عواحدة

املقصود بنريون السلطان عبد احلميد، وبأن شعب روما ما هو إالّ الشعب العريب 
ل بقيود الظلم والعبودية، فإنه اختذ هذا املوقف انسجاميف احلياة القائم  مع مبدئهااملكب 

  :يقول يف هذه امللحمة الرائعة. على احلذر واالحتياط والتقية
 ذلك الشعب الذي آتاه نـصرا     

  

 أحـرى ) نريونَ(هو بالسبة من      
  

 الـذي ) نريونُ(أي شيٍء كان    
  

 عبدوه؟ كان فظَّ الطبـع غـرا        
  

 منحوه من قـواهم مـا بـه       
  

   ا    اصار طاغوتعليهم أو أضـر  
  

ــب ــا ي ــرِ إذاإمن  طش ذو األم
  

 ىل ولَّوه أمـرا   مل خيف بطش األُ     
  

للناس وألعماله وفنه وأدبه، ولقي من اأمضى الشاعر خليل مطران حياته خملص 
 حفلة تكرميية ١٩١٣ نيسان ٢٤اتمع املصري كل تقدير واحترام، فأقيمت له يف 

وبعناية سليم يف و اجلامعة املصرية حتت رعاية اخلديوي عباس حلمي الثاين، 
وكانت تلك احلفلة أعظم ) جملة سركيس(صاحب ) ١٩٢٦ – ١٨٦٧(سركيس 

مهرجان أديب شهدته البالد العربية حىت ذلك احلني، مث أقامت له احلكومة املصرية 
 آخر اشتركت فيه خنبة من أدباء وشعراء األقطار ا مهرجان١٩٤٧ آذار ٢٩يف 
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شاعر ( من الًبد) شاعر األقطار العربية(ب العربية، وأطلق عليه يف هذا املهرجان لق
وقد جمعت كلمات األدباء وقصائد الشعراء يف .. أي الشام ومصر) القطرين

  ).الكتاب الذهيب لتكرمي خليل مطران(كتاب ضخم مسي 
  بدأت صحة مطران باالحنراف، فنصحه األطباء بالسفر إىل١٩٤٥يف عام 

بغية االستشفاء واالستجمام والراحة، السودان لقضاء فصل الشتاء يف مكان دافئ 
، والتفوا حوله لتحيته، وبعد عودته ا عظيمالًفاحتفل به األدباء والشعراء هناك احتفا

  :نظم قصيدة شكر فيها من رحبوا به واحتضنوه، قال فيها
    بٍ حقـوقجن لصفوة علي 

  

 أنوء ا وأعبـاٌء ثقـالُ       
  

لته إىل ما يشبه مه النحيل حىت حومث أخذت أمراض الشيخوخة تتفاقم على جس
زل إالّ باالعتماد على خادمه، ـ على احلركة ضمن املنااهليكل العظمي، ومل يعد قادر

ويف .. وحتولت غرفة جلوسه إىل صيدلية تغص بعشرات بل مئات من زجاجات األدوية
ائية  فاضت روحه إىل بارئها، فنقل جثمانه إىل كاتدر١٩٤٩الثالثني من حزيران عام 

  :ويصف األديب الصديق وديع فلسطني جنازته بقوله) حي الظاهر(املوارنة يف 
»أن أشارك يف جنازة صديقي مطران، وكان يف صحبيت الشاعر امل يفتين طبع 

، وخرجنا من الكنيسة وحنن نغالب دموعنا )١٩٥٣ – ١٨٩٨(الدكتور إبراهيم ناجي 
الشعرية عبقرية أخالقية أكسبته صداقات على هذا الرجل العظيم الذي مجع إىل عبقريته 

واسعة، وإن كانت هذه الصداقات فرضت عليه اإلسراف يف اامالت الشعرية نئة 
امه باإلغراق يف ب مما حفل به ديوانه بأجزائه األربعة، ومما أغرى النقاد اورثاء وتكرميا

القدمية، ولكنين علمت شعر املناسبات، ومل أصحب اجلثمان إىل مقربة املوارنة يف مصر 
ابعد ذلك أن مطران مل يكن قد ابتىن لنفسه قربيف مقابر الصدقة داخل قبو  ، فدفنا خاص

 لدفنه يف ضريح يقام ، إىل بعلبكرفاتهيتسع لعشرات من الراحلني، ولو أريد اليوم نقل 
من ة متييز نعشه  املقام هناك لتعذر ذلك، لصعوبه األسرة، ومتثالزلِـله فيها إىل جوار من

  .»تا بني عامل من األموا أصبح تائهنهبني عشرات النعوش األخرى، أي إ
** *   
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مرهف اإلحساس، عصيب املزاج، سريع االنفعال، ولكنه مجع اكان مطران إنسان 
وكان .. إىل ذلك رجاحة العقل وضبط النفس، فهو يضبط انفعاالته ويكبتها ويصفّيها

فس إىل أبعد احلدود، مل يتخذ قلمه وسيلة لكسب املال، أو عفيف اللسان والقلم والن
هناك عامالن «: آرب شخصية، وكان يقول عن نفسه مباللنيل من كرامة أحد، أو طمع

يفعالن يف نفسي مها شدة احلساسية وحماسبة النفس، ومن هذين العاملني خلصت 
إلغراق يف وقد أدت به حساسيته املفرطة إىل ا. »بتكوين نفسي على منط خاص

الرومانسية اليت انفرد ا بعكس زميليه شوقي وحافظ، فقد ظهر هذا املذهب يف حياته 
به ألحد، وملا سأله صديقه وديع فلسطني مرة وسلوكه وحب م عليه ومل يبحه الذي تكت

ال أكتمك أنين عرفت «: زواج، وهل عرف قلبه احلب؟ أجابعن سبب عزوفه عن ال
  :اليت قلت فيها) هل تذكرين(ة قصائد تفشي ذلك، كقصيديت احلب، ويف ديواين عد

    طفـالن وحنن هل تذكرين 
  

  زحلة( بـ   اعهد ( مكلُّه غُن 
  

     إذ يلتقي يف الكرم ظـالن 
  

     يتضاحكان ويأنس الكـرم 
  

لكن ترمجة احلب إىل زواج وأسرة حتتاج إىل استقرار مادي وعاطفي، «: وأضاف
  .»..ن مثل هذا االستقرار ما تكون عوحياة الشاعر أبعد

 عن عواطفه اليت مل يستطع كبتها طيااويف ديوانه الكثري من القصائد اليت عبر يف 
بل فتاة اجل(و ) املساء(أو ضبطها أو قمعها، فاسترسل فيها وال سيما يف قصائد 

  ).قصة عاشقني(و) اجلنني الشهيد(و ) األسود
تاريخ (وسوعي ه عنه يف كتابه املا الفاخوري يف الفصل الذي كتبويؤكد حن
 يف حياته الوجدانية، فقد تتبع خطواته ا كبريااحلب قد لعب دور«: أن) األدب العريب

م معانيه معىن معىن، وحلَّخطوة خطوة، وتفهعن نفسه، ال عناصره يف نفسه وخارج 
والقلب العني (فمصدر احلب عنده عني ترى، وقلب جياري ومييل، وله قصيدة عنواا 

ل أوجه الدفاع ل وقائعها، كما تفصتدور حول قصة احلب، وتسج) أمام قاضي الغرام
  : يقول يف القصيدة»..عن العني والقلب
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ــيت   ــيب ومقل ــني قل  ب
  

ــوى    ــوهن الق ــةٌ ت  محل
  

هبفــــصل ونــــزاع 
  

ــوى   ــي اهل ــا قاض  حكّم
  

ــصرت  ــني أب ــا الع  إمن
  

 فــصبا القلــب واكتــوى  
  

  أبـــصرت والاعرضـــ
  

ــ   ــوى ذن ــن ن  ب إال مل
  

  :ويصرح حببه أكثر حني يقول
 أحبك حىت ال سرور وال مـىن      

  

 وال مشس إال أن أراك وال جنمـا         
  

 أحبك حىت ينكر احلب رسـلُه     
  

 ىل استشهدوا قـدما    واألُ ا وقيس الًمجي  
  

 ولو مل تكن يف املوت سلوى أخافها      
  

 ألحببت حىت املوت فيك وال ذُما       
  

   يف شعرهالرومانسية
أن خليل مطران شاعر ) ١٩٦٥ – ٧-١٩(يؤكد الناقد الكبري الدكتور حممد مندور 

رومانسي أصيل، حياول أن خيفي رومانسيته بشدة إحساسه، وفرط حماسبته لنفسه، 
ومعاودته هلا، لكن رومانسيته ال تلبث أن تتفجر مبجرد أن يواري نفسه عنها، وخيلعها 

اليت حيكي فيها قصة ) تشييع جنازة(يته، كما يف قصيدته على املوضوع الذي يثري شاعر
  :الًعه معهم على غري معرفة به، وراح يرثيه قائ، فخرجوا يشيعونه، فشياشاب انتحر عشقً

ــوى ــا ارت ــه فم قربت 
  

ــوى    ــا ارع ــه فم وجفت 
  

 غادةٌ مـن سـعى إىل     
  

ــوى    ــدها غ ــة عن  غاي
  

 فــدفناه، بــرد الغيـــ
  

  ــرب ــوىاـــثُ ق ــه ث   ب
  

 اى هكذا شـهيد   من قض 
  

 فمـــن أهلنـــا هـــو  
  

 كــلُ نــاجٍ إىل مــدى
  

ــوى    ــذي ث ــق بال  الح
  

 فالشجاع الذي مـضى   
  

 قبلنــا حيمــل اللــوا    
  

فَسمن روميو وجولييت، أو من آالم فرتر لغوته، وما افكأن يف هذه القصيدة ن 
  .يشبهها من مآسي الغرام يف التاريخ
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اسبة الضمري ألطلق مطران العنان ويعتقد الدكتور مندور أنه لوال املعاودة وحم
لغرامه العاثر الذي نلمح العاطفته الشخصية، وألمسعنا أروع الشعر الرومانسي، ختليد 

  ).قصة عاشقني(آثاره وجروحه يف نفسه خالل الكثري من قصائده، مثل 
لشعره، اوتتجلى رومانسيته بوضوح أكثر يف القصص العديدة اليت اختذها موضوع 

اليت حيكي فيها قصة غرام جارف نشأ بني بنت أحد األمراء، )  قهوةفنجان(مثل 
ورئيس حرس أبيها، ومغامراا يف سبيل لقاء هذا احلارس حتت جنح الظالم، وقصيدة 

 كما يقول –اليت تعد من روائع الشعر العريب يف العصر احلديث ) اجلنني الشهيد(
ة، مدعنة أتت إىل القاهرة وهي م ويقص فيها مأساة فتاة مسكي–الدكتور حممد مندور 

لتيل أبويها العجوزين بعملها يف إحدى احلانات، حيث سقطت فريسة لشاب شرير ع
، فلنستمع إىل هذه الفتاة العاثرة كيف الًلفظها بعد أن قضى منها وطره، وتركها حام

  :تناجي جنينها قبل أن تتخلص منه قائلة
 جتف دمائي ما تفكـرت أنـين      

  

   وضعٍ والشقاء حيفـين    على وشك  
  

 فال يد ذي ود وال وجه حمـسنٍ       
  

ــأنثين    ــستفاد ف ــرزقٍ ي ــم ب  أه
  

 إن أىب      اأيأيت فري ذلـك القلـب  
  

 حياة األسى واجلوع لولد النغـل؟       
  

 أيغنيك من مهد بقيـةُ أضـلعي؟      
  

 ويغنيك من شدوٍ نواح تفجعـي؟       
  

 وهل تتغذى من فـؤاد مقطـعِ؟      
  

  أدمعـي؟  وتشرب ماًء من سواكبِ     
  

      ويا نعمةً عوقبت فيهـا بنقمـة 
  

 ومن كنت أرجوه لسعدي وجيت      
  

 وكان يناجيه ضـمريي مبنـييت     
  

 وآمل أن حييا ويرجـع يل بعلـي         
  

عراء الفرنسيني أمثال لقد استمد مطران رومانسيته من اتصاله الذهين والروحي بالش
بيعته النفسية املفطورة على لفرد دي موسيه وغريمها، ومن حياته اخلاصة، وطالمارتني وأ

يف إشراكه الطبيعة بآالمه وأتراحه وعواطفه ونوازعه، ااحلزن والتأثر، ويبدو هذا التأثر جلي 
  :اليت نظمها وهو عليل يف مكس اإلسكندرية واستهلها بقوله) املساء(كما يف قصيدة 
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 داٌء أملَّ فخلت فيـه شـفائي      
  

     من صبويت فتضاعفت بحائير 
  

 استبدا يب ومـا   ! يفنييا للضع 
  

 يف الظلم مثلُ حتكم الـضعفاء       
  

 قلب أذابته الصبابةُ واجلـوى    
  

 وغاللةٌ رثـت مـن األدواء       
  

    تنهـد بينهما نسيم والروح 
  

   التصويبِ والصعداء  يف حالَي  
  

 والعقلُ كاملصباحِ يغشي نوره   
  

  ويضعفه نضوب دمائي   يرِدكَ  
  

 االيت تعد من روائع قصائده، أنه كان مريضوهو يذكر يف مقدمة هذه القصيدة 
مرض احلب أو ) ٢٠٠٥ – ١٩١٢( كما يقول الدكتور شوقي ضيف –مرضني 

بالسفر إىل  القلب، ومرض اجلسد، ولذلك أشار عليه أصدقاؤه أن يسري عن نفسه
  :الًشرك الطبيعة معه يف هذه الشكوى قائ سكندرية، فبث هناك شكواه، أوإلا

 اضطراب خواطري شاك إىل البحرِ    
  

 فيجيبين برياحـه اهلوجـاءِ      
  

 ثاوٍ على صخرٍ أصم وليـت يل      
  

  الصماء   اقلب كهذي الصخرة  
  

       ـرةبيا لَلْغروبِ وما به مـن ع 
  

 وعـربة للرائـي   ! للمستهام  
  

ويناجي حبيبته يف غمرة هذه اهلموم اليت هجمت على نفسه، وعلى كل ما يف 
  :الطبيعة من حوله فيقول

  ذكرتك والنهار مـودع    ولقد
  

 والقلب بني مهابـة ورجـاء       
  

 سيل نضاره والشمس يف شفقٍ ي   
  

  سـوداء  فوق العقيقِ على ذرا     
  

     رامرت خالل غمـامتنيِ حتـد 
  

 وتقطَّرت كالدمعـة احلمـراء      
  

 فكأن آخر دمعة للكـون قـد      
  

 مزجت بآخرِ أدمعـي لرثـائي       
  

ـ    ـ  اوكأنين آنست يوم  الً زائ
  

  املرآة كيف مـسائي    فرأيت يف   
  

لقد أطلق مطران العنان لعواطفه، فنقل إلينا ما يعانيه من أمل وصبابة وحرقة ووجد 
ومن املعلوم أن املرض يشل اإلرادة والتفكري، ويضعف املقاومة، وال يستطيع .. ومرض

اإلنسان معه غري البكاء أو إرسال الزفرات، حيث يفلت زمام النفس، وتنطلق العاطفة 
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.. هي بهت  ا كما حلَّنة قامتة، ومل يقف عند هذا احلد، بل امتزج بالطبيعة، وحلَّحزي
 الضطراب خواطره، والصخرة الصماء ينتاا موج كموج فرياح البحر اهلوجاء صدى

 كصدره ساعة اإلمساء، والدمع يسيل ااق اجلوانب ضائق كمدمكارهه، والبحر خفَّ
غارب، والشمس يف احندارها األخري بني السحاب،  بسنا الشعاع الامن جفنيه مشعشع

  ..كأا دمعة للكون متتزج بدموعه لترثيه
 الطبيعة يف الشاعر، من كل هذا تتكون املرآة اليت يرى فيها الشاعر نفسه، أو حتلُّ

املركبة  خاصية تتميز ا وجدانية مطران) احللول الشعري( هو فيها، وهذا كما حيلُّ
، يتمتع عة وتبادهلا املعاين واألحاسيس، وكأن الطبيعة عنده كائن حياليت متتزج بالطبي

  .بكافة خصائص البشر من خواجل وأحاسيس
امن أشهر قصائده الرومانسية اليت امتزج فيها بالطبيعة أيضواحتلت الطبيعة حي ،از 

روةبنفسجة يف ع(و ) النوارة أو زهرة املارغريت(و ) وردة ماتت( فيها قصائد اواسع (
  ..اليت مرت معنا) األسد الباكي(و ) من غريب إىل عصفورة مغتربة(و ) نرجسة(و 

  شعره القصصي
حيتل الشعر القصصي حيازيف ديوان مطران بأجزائه األربعة، فقد استمد ا واسع 

) الطفالن(و ) اجلنني الشهيد(هذه القصص الشعرية من احلياة اليومية يف مصر، كقصة 
) فنجان قهوة(، وظلت تذكره حىت موا، و ا فقريالًة عشقت طفريوهي قصة طفلة ث

اليت جيمع النقاد على أا ) قصة عاشقني(وهي قصة ابنة أمري عشقت حارس أبيها، و 
  .قصة الشاعر اخلاصة، وهو يسوقها يف أسلوب درامي ال عهد للعربية به

و )  اجلبل األسودفتاة(و ) مقتل بزرمجهر (اومن قصصه الشعرية املشهورة أيض
وغريها من املطوالت اليت كتبها ليصور حياة الشعوب العربية الضعيفة، ويدعو ) نريون(

دعوة صرحية إىل احلرية والكرامة القومية، ويستثري احلمية يف الشعوب العربية لتنهض 
ويعتقد الدكتور حممد مندور أنه جلأ إىل هذا املوضوع من القصص .. من كبوا
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و اخليايل ليشري بطرف خفي إىل طغيان العثمانيني، وطغيان بعض احلكام التارخيي أ
املصريني، يف حني أنه ال يستطيع أن جيابه هذا الطغيان، وكل هذا واضح يف قصائد 

وغريها من روائع قصائده امللحمية ) نريون(و ) فتاة اجلبل األسود(و ) مقتل بزرمجهر(
س مجيع قصائد مطران القصصية هدفها لكن لي.. ذات املغزى السياسي واألخالقي

تنكري مشاعره الشخصية وإخفائها، أو اهلروب من الواقع، أو التنفيس عن نزعاته 
  .وأفكاره احلرة، فمنها ما هو خالص للفن وروعته ومجاله وقيمته اإلنسانية الصافية

  التجديد يف شعره
 الشعر العريب جيمع النقاد على أن خليل مطران كان رائد املدرسة اجلديدة يف

املعاصر، وإذا كان البارودي وشوقي وحافظ إبراهيم وغريهم ساروا على عمود الشعر 
 فإنه – وإن سايرهم إىل حد ما من حيث شكل القصيدة –العريب، فإن مطران 

  .خالفهم من حيث املضمون الذي حافظ فيه على وحدة القصيدة
 يف ا جديدااختط لنفسه منهجلقد ابتعد عن تقليد القدماء والسري يف ركام، و

ا جييش يف نفسه تعبرياالصياغة واألسلوب يقوم على التعبري عمال حتجبه ا حر 
  .االستعارات والكنايات والتشبيهات اليت تقيد ا شعراؤنا القدامى يف العصور املاضية

اأصبحت القصيدة عند مطران تعبريالً، وعمالً متكاما نفسيا ذاتيفتجلت فيها ،ا تام 
االوحدة الغنية، وأصبحت يف جمموعها تعاجل موضوعإذ مل يسلك يف موضوعاته ا واحد ،

األدبية مقدمات القدماء، ومل ينهج جهم يف بعثرة موضوعات خمتلفة يف القصيدة 
الواحدة، بل تقف القصيدة عند جتربة نفسية خاصة يصوغها يف أبيات متعاقبة، كل بيت 

جربة، فال نبو وال شذوذ، وال تفكك يف األبيات، وإمنا االلتحام فيها جزء من الت
اواالتساق، فهي خيوط يف نسيج واحد، أحكمت صياغته إحكاموال شك يف أنه ا تام ،

سواءاستمد ذلك من اطالعه على الشعر الغريب الفرنسي واإلنكليزي على حد . 



  ٨٨١

  صفحة لغة
  
  

  ومشتقاته ) قال(بعد فعل ) إنَّ(كسر مهزة  -١
  !]أنَّ: وفَتحها بعده[

  وب لبعد أفعال الق) أنَّ( فَتح مهزة -٢
  !]إنّ: وكسرها بعدها[

  

  )∗(مكي احلسين. د
  

جزًءا  معمولَيها حني تكون مع) أنَّ(املقرر لدى النحاة وجوب فتح مهزة  •
وال سبيل للحصول . أو منصوب، أو جمرور مفتقرة إىل اسم مرفوع، من مجلة

. ومعموليها» أنَّ«على ذلك االسم املطلوب إال من طريق مصدرٍ منسبِك من 
، »شاع«ال جند فاعالً صرحيا للفعل ) شاع أن املعادن كثرية يف بالدنا: (ففي مثل

مع معموليها، فيكون » أنّ«وللحصول عليه ال بد من سبك مصدر مؤول من 
 ).شاع كثرةُ املعادن يف بالدنا: (ديرالتق

مع معموليها ) أنَّ(لذا ال تكون . إلكمال نقصٍ يف اجلملة املؤول جييء فاملصدر
 .)١( بنفسها، وال بد أنْ تكون معهما جزًءا من مجلة أخرىمستقلةً

يف ) إنّ( تقع فتكون مع معموليها مجلة مستقلةاملكسورة اهلمزة ) إنَّ(أما 
  ].١٣: آل عمران[ بصارِوِلي اَألي ذَِلك لَِعبرةً ُألإِنَّ ِف: و قوله تعاىلصدرها، حن

ألن احملِكي  [حمكية بالقوليف صدر مجلة ) إنَّ(مثة حالة مهمة هي وقوع  •
بشرط أال يكون القول مبعىن الظن أو !] بالقول ال يكون إال مجلة يف األغلب

 :االعتقاد، كما يف قول الشاعر
                                                           

 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(
  .٦٤٥/ ١النحو الوايف لعباس حسن ) ١(
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نا     تِديـدا قليـلٌ عرنا أنيع 
  

 »إنَّ الكرام قليلُ  «: فقُلت هلا   
  

مرة، / ١٧٠٠/ومشتقاته يف القرآن الكرمي أكثر من ) قال(لقد ورد فعل  •
إنَّ، إين، إنك، إنه، إنها، إنا، إنكم، (منها عشرات املرات جاء فيها متبوعا بـ 

  : ه تعاىل، بكسر اهلمزة فيها مجيعا؛ حنو قول)إنما
 َيقَالاللَِّهإِن دبع  ]٣٠: مرمي[.  
  .]٦٧: البقرة[ ركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً اللَّه يأْمإِنَّوإِذْ قَالَ موسى ِلقَوِمِه : وقوله
  .]٣٠: البقرة[ جاِعلٌ ِفي اَألرضِ خِليفَةً إِنيوإِذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة : وقوله
  .]٣٠: البقرة[  أَعلَم ما ال تعلَمونَإِنيقَالَ : قولهو

  .]١٥: األعراف[  ِمن الْمنظَرِينإِنكقَالَ : وقوله
  .]٦٨: البقرة[  بقَرةٌ ال فَارِض وال بِكْر عوانٌ بين ذَِلكإِنها يقُولُ إِنهقَالَ ... : وقوله
  .]٦٦: األعراف[  لَنراك ِفي سفَاهةإِناُأل الَِّذين كَفَروا ِمن قَوِمِه قَالَ الْم ...: وقوله
  .]١١٤: األعراف[  لَِمن الْمقَربِنيوإِنكُمقَالَ نعم : وقوله
  .]٢٧: املائدة[  يتقَبلُ اللَّه ِمن الْمتِقنيإِنماقَالَ ... : وقوله

يف اآليات السابقة وغريها من فصيح الكالم جعل كثريين ) إنَّ(إنّ كسر مهزة 
لكن إنعام النظر يف الشواهد ). قال(بعد ) إن(يظنون أنه جيب دائما كسر مهزة 

نص ) يروي(حيكي كلها يبين أن الكالم الوارد فيها بعد فعل القول أو مشتقاته 
  ]!صدرأي مب[املقول بلفظه أي هو مجلةٌ ال تؤول مبفرد 

  ].٦٩:  البقرة[ ولُ إِنها بقَرةٌ صفْراُءقَالَ إِنه يقُ: ففي قوله تعاىل
) إهنا بقرة صفراء( كالم سيدنا موسى، ونصُّيعين أن هذا ) إنه يقول(التعبري 

  . كالم ربه تعاىلنص 
  ).إنّ( مهزة مبعىن الظن فال تكسر) القول(أما إذا كان  •
  أتظن ذلك؟: ن اجلو بارد يف األسبوع املقبل؟ أيأتقول املراصد أ: حنو

  :للمالَقي) ١٢٦/ رصف املباين(جاء يف كتاب 
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  ».اجملرد من معىن الظن فعل القول بعد) إنّ(تكسر مهزة «
، أو إذا مل يرِِد أخرب أو ذَكَر اليت مبعىن )قال(بعد ) أنّ(وكذلك تفتح مهزة  •

  :املتكلم حكاية مدخوهلا، حنو
هنا كالم القاضي منقول . ( إين أوافق على مقترحات احملامي قال القاضي-

  ).كما نطق به القاضي
هنا كالم القاضي منقول . ( أنه يوافق على مقترحات احملامي قال القاضي-

  )!باملعىن، ال كما نطق به
  .ين أحب الشعراقال : لننظر يف هذه العبارة •
  .ن هذا هو نص كالمه، أي هو حيب الشعرفاملعىن أ) إين( إذا كسرت مهزة -
  .، كان معىن كالمك أنه قصد أنك أنت حتب الشعر)أين: ( فقلت وإذا فتحتها-
 الرأي أو االعتقادومشتقاته إذا كان املقصود به ) قال(اء بعد فعل تأيت الب •

  :، حنواحلُكْمأو 
ن، هم يرون  يقول بعض العلماء بأن الكون يتمدد، أي يقولون بتمدد الكو-

  .ذلك، يعتقدونه
  ! يقول فالنٌ بأن النظرية الفالنية هي الفضلى-

  :واخلالصة
  .بعد القول إذا قصدت احلكاية، أي نقْلَ الكالم بلفظه) إنّ(تكسر مهزة 
  .بعد القول إذا مل تقصد احلكاية) أنّ(وتفتح مهزة 

  بعد أفعال القلوب) نّأ(فَتح مهزة  -٢
.  معانيها قائمة بالقلب، وهي إدراك باِحلس الباطنأفعال القلوب هي اليت

  .ومنها ما هو الزم، كحزِن وجبن
منها ما ينصب مفعولني، و. ومنها ما ينصب مفعوالً واحدا، كَعرف وفَهِم

  .م وظن وخالَكرأى وعِل



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٨٤

رأيتين على حق : جيوز يف أفعال القلوب أن تتعدى إىل ضمري الفاعل، حنو( •
 !) أجِدين خبري-كيف ِجتدك اليوم؟ : وحنو. ملسألة هذه ايف

 على –بعد فعل من أفعال القلوب وجب فتح مهزا ) أنَّ(إذا وقعت  •
 : إذا أمكن تأويلها مع معموليها مبصدر، كما ذكرنا، حنو–املنهاج 
  . صادق، أي يعلم اهللا ِصدقكأنك اُهللا يعلم

. ]١٢: الطالق[ ه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير اللَّلتعلَموا أَنَّ...: وحنو قوله تعاىل
  .ِلتعلموا قَدارةَ اهللا على كل شيء: أي

  .]٥٤: هود[  برِيٌء ِمما تشرِكُونَواشهدوا أَني ...: وقوله تعاىل
  .رباءيت مما تشركونبواشهدوا : أي
 فعلَ القلب تعلِّقا فإهن) أنّ(يف خرب ) املزحلَقَة (الم االبتداءأما إذا دخلت  •

: من التسلّط عليها وعلى معموليها، وآنئذ تكسر مهزا، حنو قوله تعاىل) أي متنعه(
 اِفقُونَ قَالُوانالْم اَءكإِذَا جكإِن دهشرلَ ن اللَّهولُ اللَِّه وَسكإِن لَمعرلَ ي اللَّهو ولُهَس

  ].١: املنافقون[ ِذبونَكَالَ الْمناِفِقني يشهد إِنَّ
  :)٢( يف قول اهلذيلحذف الم االبتداء وقد ورد هذا املنع مع 

 فَغبرت بعدهم بعيشٍ ناصـب    
  

  الحـق مـستتبع    إين إخالو  
  

  .قإذ األصل وإخال إين لَالح
  : إنَّوكسر مهزة فعل القلب بالم االبتداء تعليقومما ورد يف التنـزيل العزيز من 

  ].١٥٨: الصافات[ ولَقَد عِلمِت الْجِنةُ إِنهم لَمحضرونَ: قوله تعاىل
  .]١٦:  يس[    قَالُوا ربنا يعلَم إِنا إِلَيكُم لَمرسلُونَ    : وقوله
نفُسهم واللَّه سيحِلفُونَ بِاللَِّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم يهِلكُونَ أَ    :وقوله

  ].٤٢: التوبة[ يعلَم إِنهم لَكَاِذبونَ
  .]١٠٧: التوبة[ الْحسنى واللَّه يشهد إِنهم لَكَاِذبونَيحِلفُن إِنْ أَردنا إِالّلَو:قولهو

                                                           
  .، عباس أبو السعود٣٨٦ هري الفصحى يف دقائق اللغةأزا )٢(



  ٨٨٥

  
  
  
  التوعية

  
  )∗(مازن املبارك. د

  

يف املعجم فلم جيدها، فرفض استعماهلا  »التوعية«حبث أخ كرمي عن كلمة 
.  التعبئةوزاد على رفضها قوله إن فيها معىنناعتا إياها بأا كلمة غري معجمية، 

وخالصة رأيه أن العرب مل يقولوا . وإن العرب يستعملون مبعناها كلمة التبصرة
  .، فلنقف عندما قالواةًرره تبصص وإمنا قالوا بوعيةًوعاه ت

وقد لفت نظري احلكم برفض الكلمة إذا مل تكن واردة يف املعجم؛ ألن 
املعروف أن املعجم بل املعجمات كلها مل تستوعب اللغة العربية ومل تحط ا، وأن 

كان قياسيا من  أو االسم ومعناه وال يذكر ما ،املعجم يذكر اجلذر اللغوي والفعل
كل مادة لغوية كل مشتقاا من أمساء وأفعال، فال أمساء وحنن ال جند يف . مشتقاته

الفاعلني وال أمساء املفعولني وال غريها يذكر، وإذا ذكر القياسي منها فلداعٍ دعا 
 كأن يكون له معىن متيز به من مادته، وما من أصحاب املعاجم أحد إال ،إىل ذكره

 جهدا يف حتري االختصار وسلوك سبيل التنقية واالختيار، وهذا يأيت يألُقال إنه مل 
أو ) احملكم(، وآخر يريد )خمتار الصحاح(أو ) الصحاح(وآخر يذكر ) التهذيب(بـ

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )∗(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٨٦

لسان «: وقالوا »كالم العرب ال حييط به إالّ نيب« : قالواوهكذا، وقد) امل(

مل يصل إلينا مما قالت العرب «:  وقالوا»العرب أوسع األلسنة مذهبا وأعوصها مطلبا

جاء عن العرب قليل إن لغة العرب مل تنته إلينا بكليتها، وإن الذي «:  وقالوا»إالّ أقلّه

آبادي حميطه ووصف الفريوز! »من كثري، وإن كثريا من الكالم ذهب بذهاب أهله
. هدحمذوف الشوا واإلحكام، وإنه مطروح الزوائد إنه أفرغه يف قالب اإلجياز: فقال

 يتسرع أحد إىل اشتقاق يظنه قله العرب حىت المل تنبهون على ما واللغويون عادة ي
على ) الوغى( من ذلك مثالً أن : صحيح ألم استبعدوه وعدلوا عنها وهو غريسيقيا

 مث صارت ، مث صارت لألصوات عامة.وزن الفىت يعين جلبة صوت الكالب يف الصيد
مبعىن الصارخة، وقيل ) واعيةال( وأن ،»مل أمسع له فعالً«: ل األزهريقا .امسا للحرب

حىت مسعنا : هي الصراخ على امليت، وال فعل له، ويف حديث كعب بن األشرف
  .ه، وال يبىن منه فعل، أي ذا املعىنيعهو الصراخ على امليت ون: الواعية، قال ابن كثري

  :كرناهيف ضوء ما ذ) التوعية(ولننظر يف كلمة 

 الشيَء واحلديث يعيه وعى. الوعي حفظ القلب الشيَء: »لسان العرب«جاء يف 

 مسع منا نضر اهللا امرأً«: حفظه وفهمه وقبله، فهو واعٍ، ويف احلديث: وعيا وأوعاه

ومنه «ء يف تاج العروس  وجا.)١(» مبلَّغ أوعى من سامعبفرُّ ،شيئًا فبلّغه كما مسعه

وعيت العلم « وجاء يف أساس البالغة »يعذب اهللا قلبا وعىال : حديث أيب أمامة
حفظه :  ووعى احلديث.وعاءمجعه يف : وعى الشيء«وجاء يف املعجم الوسيط » وعيا
احلفظ والتقرير، الفهم وسالمة اإلدراك : واستوعى الشيء أخذه كلّه، والوعي. وفهمه

). مج. ( نفسه وما حييط بهشعور الكائن احلي مبا يف) الوعي: (ويف علم النفس). مو(

                                                           

  .)- كتاب العلم–يف شرح صحيح البخاري  فتح الباري : (رواه الترمذي )١(



  مازن املبارك.  د-التوعية 
  

٨٨٧

لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها أُذُنٌ :ه تعاىليف قول) وعى(وجاء اسم الفاعل من 

 وقال ابن »واعية أي حافظة«:  قال ابن قتيبة يف تفسريها]١٢:احلاقة[ واعيةٌ

  .)٢(»العلم باملسموعات: الوعي«: ير والتنويرعاشور يف تفسريه التحر
 ويف قوله ]١٨:املعارج[وجمع فَأَوعى: وجاء املعىن اآلخر ألوعى يف قوله تعاىل

 أي مبا جيمعون ويضمرون يف صدورهم ]٢٣:االنشقاق[واللَّه أَعلَم بِما يوعونَ: تعاىل

واللَّه : روى األزهري عن الفراء يف قوله تعاىل« ويف لسان العرب .)٣(وقلوم من العناد
ما جيمعون يف صدورهم من التكذيب : اإليعاء:قال] ٢٣:االنشقاق[أَعلَم بِما يوعونَ

  .قتر عليه: وأوعاه وأوعى عليه. الظرف: الوعاء واإلعاء«: ويف احمليط). وعى (»واإلمث
  :قال عبيد بن األبرص.  أي حفظ واختزن]١٨:املعارج[وجمع فَأَوعى: ومنه

  الزمان بـه   اخلري يبقى وإن طال   
  

  من زاد  والشر أخبث ما أوعيت    
  

، ويف رواية  فيوعى عليكوعيال ت: ومنه جاء معىن الشح والبخل، ففي احلديث

  .»ِ اهللا عليكوعي فيوعيال ت«أخرى 
 وقد لفت ابن قتيبة النظر إىل أن العلم يقال فيه وعى وأوعى، وأما الطعام فيقال

  .عيتهعيته، وال تقول يف الطعام إالّ أوالعلم وأووعيت : أي تقول.  أوعى ال غريفيه
والنتيجة األوىل ملا ذكرنا أن الوعي مصدر لفعل وعى، وأن الفعل متعدٍّ لواحد 

وأن الفعلني ). أوعى(وإن اإليعاء مصدر لفعل .  احلديثَوعيت: كما يف قولنا
مستعمل مع بعض مشتقاته ) الوعي(وأن . مستعمالن يف كتاب اهللا العزيز

زن للحفظ واخل) اإليعاء(وأن . إلدراككالواعية، وأنه يدل على احلفظ والفهم وا
  :لنقول) وعى(ونقف عند فعل . والتعبئة

                                                           
  .١٢٣/ ١٤:  التحرير والتنوير)٢(
  .٢٣٤/ ١٥:  التحرير والتنوير)٣(
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٨٨٨

؛ فكالمها فعل ثالثي، وكالمها لفيف مفروق، وكالمها )وىف(مثل ) وعى(إن 
  . الدين، ووىف الرجلُ احلديثَوعى الرجلُ: يتعدى ملفعول واحد؛ نقول

 أن يتعدى إىل اثنني؛  بوسيلة من وسائل النقل أحيانا واحد جيوزوما يتعدى إىل
فَأَما الَّذين آمنوا وعملُوا : قال تعاىل. نقول وىف الرجلُ دينه ووفّيت الرجلَ دينه

فِّيهِموفَي اتحالالص مهورأُج ]١٧٣: النساء[  ٍابركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو
 فَّاهفَو هدنع اللَّه دجوئاً ويش هجِدي لَم اَءهى إِذَا جتاًء حآنُ مالظَّم هبسحي ةيعبِق

  .]٣٩:النور[حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ
واملعروف أن الثالثي املزيد .  زكا وزكّيته، ومنا ومنَّيته، يف الصيغةومثل وىف ووفّيته،

كان  مثل طهر تطهريا، وكسر تكسريا، وقتل تقتيالً، أما إذا )التفعيل( همصدر) فعل (مثل
زكّى تزكية، وربى تربية، وولَّى تولية، وورى :  مثلمعتلّ الالم فمصدره على تفعلة

  ... توصية وتوقية يف الصيغةومثلها. وعى توعية: وعمى تعمية وعلى هذا نقول. تورية
صحيح على تفعله كتجربة وتبصرة مع جميئها على األصل يف جتريب وندر جميء ال
  .وتبصري وتذكري

غويت اللنب تغوية أي جعلته رائبا كما :  يقال منه)غوى(أيضا فعل ) وعى(ومثل 
  .يف القاموس احمليط

  .صحيحة) وعى(مصدرا لـ ) توعية(وعلى هذا فاستعمال 
التبصرة؛ فكانت والتوعية واإلدراك وقد توزعت املعاين وحتددت يف كل من 

التوعية للفهم واحلفظ، وكان اإلدراك للَّحاق بالشيء وبلوغه، فأدركت فالنا أي 
: حلقت به، ومنه أدرك فالن عصر كذا، وأدرك الثمر أي بلغ نضجه، وأدرك الغالم

وأما التبصرة . بلغ احللم، ولكل من الوعي واإلدراك معناه عند علماء النفس
نسانُ ِإلبلِ ا:لشاهد واحلجة، ومنه قوله تعاىلف والتأمل، والبصرية هي افالتعرُّ

والتبصرة بالشيء هي التعريف به وهو ما عناه . ]١٤:القيامة[ علَى نفِْسه بصريةٌ
  .».هيتنتبصرة املبتدي وتذكرة املُ«ري حني مسى كتابه يف النحو يمالص



  ٨٨٩

  
  
  

  الرسالة املوسومة باإلنصاف يف مشاجرة األسالف
  وعدمه التمثيلية والتبعية يف اجتماع االستعارتني

  لطاش كربى زادة

  
  )∗(عبد اإلله نبهان.د: حتقيق

 فهي ، أول هذه املسوغات طرافة مبحثها،مسوغات حتقيق هذه الرسالة عديدة
الصنعة ودقة الفكرة، تبحث يف مسألة بالغية دقيقة املسلك حتتاج إىل لطف 

. وفحواها جواز أو عدم جواز اجتماع االستعارتني التمثيلية والتبعية يف عبارة واحدة
وثاين هذه املسوغات أن املناظرة يف هذه املسألة كانت بني عاملني كبريين من 

 ومها السيد الشريف اجلرجاين ، الذين انتهى إليهم علم املعقوالت،أصحاب احلواشي
 .)ه٧٩٣تـ (والسعد التفتازاين مسعود بن عمر ) ه ٨١٦تـ (مد لي بن حمع

 مصطفى املعروف وثالث هذه املسوغات أن مؤلفها هو العامل املوسوعي أمحد بن
مؤلف كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف ) ه٩٦٨تـ (بطاش كربى زادة 
 كانوا إىل  الذي اطّلع على تلك املناظرة ورأى أن معظم الناس،موضوعات العلوم

أُولَئَك  :اجتماع التبعية والتمثيلية يف قوله تعاىل جانب السيد الشريف الذي أنكر
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٨٩٠

هِمَرب نم دىَعلَى ه ]فندب طاش كربى زادة نفسه ملناصرة السعد  ]٥: البقرة
  .التفتازاين الذي ذهب إىل جواز اجتماع االستعارتني يف هذه اآلية الكرمية

  )*(:مؤلف الرسالة

هو أبو اخلري أمحد بن مصلح الدين مصطفى طاش كربى زادة عصام الدين 
كانون األول ٣ = ه٩٠١ربيع األول ١٤لذي ولد يف بروسة يف تركية يف ا

 مث أصبح ، وأنقرة مث إستانبول وأماسيا ودرس على والده يف بروسة،م١٤٩٥
ساية رجب امدر ل يف قّ وتن،م١٥٢٥أيار  = ه ٩٣١ يف مدرسة دميا طوقا يف

 ،ستانبول ويف أسكب ومدرسة الوزير مصطفى باشا وغريهاعدد من املدارس يف إ
 على  يف بروسةا أصبح قاضي،م١٥٤٥ كانون األول ٢ = ه ٩٥٢رمضان  ٢٦ويف 

 = ه٩٥٤رجب ١٨ وكان ذلك يف ، وبعد سنتني عاد إىل أستاذيته،غري رغبة منه
 ام أصبح قاضي١٥٥١ل تشرين أو ٢٩ = ه٩٥٨ شوال ٢٧ ويف .م١٥٤٧أيلول ٤

م أصابه رمد أدى إىل ١٥٥٤شباط ٢١ = ه٩٦١ربيع األول ١٧ ويف ،يف إستانبول
  . م١٥٦٠ = ه ٩٦٨ فجلس ميلي ما استطاع إمالءه وتويف سنة ،فقده البصر

َع، كثريةاترك طاش كربى زادة آثار دكتاب مفتاح السعادة سبعةً منها حمقق  
وعلى رأس مؤلفاته كتابه .سالة ومنها ما يقع يف ر منها ما هو كبري،اوثالثني أثر 

 »انية يف علماء الدولة العثمانيةالشقائق النعم« : وكتابه اآلخر»مفتاح السعادة«
، وفيه ترجم لنفسه ترمجة  من علماء الدولة العثمانيةااملً ع٥٢٢وقد ترجم فيه لـ 

  . هي مصدر كل من ترجم له،مفصلة

                                                           
 وتاريخ ٢٠: ١ وانظر مفتاح السعادة – ٣٢٦:  انظر ترمجته لنفسه يف الشقائق النعمانية)*(

 .٣٠١: القسم التاسع: األدب العريب لربوكلمان
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٨٩١

   األسالف اإلنصاف يف مشاجرة:الرسالة

 كما ذكرها ،٢٤ :١فتاح السعادة يف مقدمتهم للكتاب ذكرها حمققو م
 وذكر ،٧٣٢٣ وذكر أن هناك نسخةً منها يف برلني ٣٠٧ :٩بروكلمان 
 أما النسخة اليت .٢٠ أن هناك قائمة برسائله يف خمطوط برلني ٣٠٢ :٩بروكلمان

 وصلتين على قرص ،ةاعتمدناها يف التحقيق فهي صورة عن خمطوط املكتبة األزهري
 ، صفحة٢٦ ورقة مع ورقة العنوان أي هي يف ١٤ وهي مؤلفة من ،CDمضغوط 

 متوسط الكلمات يف السطر تسع كلمات، وقد كتبت ،ا سطر١٩يف كل صفحة 
مل يذكر .  ضبطت فيه بعض الكلمات واتبع فيها نظام التعقيبة،خبط نسخي متقن

  .اسم الناسخ وال تاريخ النسخ

 متت الرسالة املنسوبة للعالّمة طاش كربى رمحه اهللا تعاىل :هاوجاء يف آخر
  .واملسلمني أمجعني

 ويبدو مما كتب على بعض ،والرسالة مقروءة ليس فيها سقط أو حتريف
 وأسقطه الناسخ عند ،هوامشها أا روجعت على أصل استدرك منه يف اهلامش

  .كتابتها

  :عملي يف الرسالة

، اآلراء املذكورة فيها من مصادرهاقمت بتوثيق  ،بعد نسخ الرسالة وضبطها
 إضافة إىل ختريج ما ورد من اآليات الكرمية ،وترمجت لألعالم الذين ورد ذكرهم

  .مفيدة يف مباحثها وآمل أن تكون هذه الرسالة نافعة يف باا .والشعر واألقوال
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٨٩٢

   ]٢ق[ 

   
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وبه ثقيت

 والصالةُ والسالم على رسوله حممد سيد ،رض والسماءاحلمد ِهللا رب األ
  ... وبعد، ما تعاقب الصباح واملساء، وعلى آله وأصحابه الربرة األتقياء،األنبياء

 وذلك يف »اإلنصاف يف مشاجرة األسالف«فهذه رسالةٌ موسومةٌ بـ 

عالّمتني،  بني الزاعـ وقد طالَ فيه الن»التمثيلية« و»التبعيِة«اجتماع االستعارتني 

واآلخر ، )١(»التفتازاين« والدين  امللّةدع جامع املعاين، وسيبويه الثاين، َس:أحدمها

أسكنهما اهللا تعاىل ، )٢(»الشريف اجلرجاين« الفاضل ،سيد احملققني وسند املدقّقني
 وكنت قد كتبت رسالة يف هذا الشان . وكسامها حلل الرضوان،فراديس اجلنان

 حىت نسجت عليها عناكب ، مث طرحتها يف زوايا اهلجران،ف األزمانيف سوال
 فأحببت حتصيلَ ملَْتمسه ،مَس مني جتديَدها بعض األصحاب واآلن قد الَت،النسيان

                                                           
 بن عبد اهللا مسعود بن عمر . م١٣٩٠ – ١٣١٢ / ٧٩٣ – ٧١٢السعد التفتازاين  )١(

ولد بتفتازان من بالد خراسان، . التفتازاين، سعد الدين، من أئمة العربية والبيان واملنطق
 ودفن يف سرخس من كتبه .وأقام بسرخس، وأبعده تيمورلنك إىل مسرقند فتويف فيها

 .  واألعالم٣٠٣: ٢ والبدر الطالع ٢٨٥: ٢بغية الوعاة .  وغري ذلك»املطول«
علي بن حممد بن علي املعروف .  م١٤١٣ – ١٣٤٠/  ه ٨١٦ – ٧٤٠رجاين الشريف اجل) ٢(

) سترابادقرب أ(ولد يف تاكو . لماء العربيةبالشريف اجلرجاين، فيلسوف، من كبار ع
فر اجلرجاين إىل مسرقند مث عاد إىل شرياز  ه ٧٨٩ودرس يف شرياز، وملا دخلها تيمور سنة 

 منها التعريفات ا من مخسني مصنفً له حنو.تويففأقام إىل أن )  ه٨٠٨(تيمور بعد موت 
  . واألعالم٤٨٨: ١البدر الطالع . ١٩٦: ٢بغية الوعاة . وشرح مواقف اإلجيي
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٨٩٣

ابامستعينوابالً وسائ، بامللك الوهها على طَرفني ، منه إهلام الصدقِ والصورتبت 
ملا رجع من ) ٣( وهي أن األمَري تيمور،ةَ املُباحثة وأقدم بني يدي ذلك قص.وخامتة

 التمَس )٥(د الشريف وقتئذ يف مدينة شرياز وكان السي،)٤(فتح العراق إىل مسرقند 
 س يف مدرسته اليت بناها / بعضوزراء تيمور من الفاضل الشريف أن يدر
 وهو الذي أشار ،د فارحتلَ إىل مدينة مسرقن، وأجاب السيد إىل ملَْتمسه،بَسمرقند

                                                           
 م، فاتح مغويل، ولد قرب ١٤٠٥ – ١٣٣٦/  ه ٨٠٨ - ه ٧٣٧حنو : تيمورلنك )٣(

عرف أيضعى أنه من ساللة ج.  بتيمور األعرجامسرقند، أول التيموريني، وينكز اد
 م من ١٣٦٩=  ه ٧٧١عام ) تركستان( السيطرة كليا على منطقته استطاع. خان

 ٨٠٣ويف عام .  غزا فارس وجنويب روسيا واهلند، واستوىل على دهلي،عاصمته مسرقند
مث اكتسح سورية الشمالية واستوىل على ) جورجيا( اكتسح بالد الكرج  م١٤٠٠= ه 

ها وفنانيها إىل خذ أفضل علمائها وأمهر صناعق فأمث استوىل على دمش. حلب وخرا
مث هزم العثمانيني يف موقعة أنقرة .. مث زحف على بغداد فدخلها للمرة الثانية. مسرقند
. وتويف تيمور يف أثناء غزوه الصني.  م وأسر سلطام بايزيد١٤٠٢=  ه ٨٠٥عام 

  .عن املوسوعة العربية امليسرة
روف مشهور، وهو قصبة الصغد، مبنية على جنويب وادي بلد مع: قال ياقوت: مسرقند) ٤(

وهي اآلن مدينة جبمهورية أوزبكستان . ٢٤٦: ٣معجم البلدان . الصغد، مرتفعة عليه
وتعد من أقدم مدن . وهي مركز رئيسي للقطن واحلرير. على سكة حديد عرب سيربيا

 .ل للورق خارج الصنيأنشئ ا أول معم.  ه٢=  م ٨دخلت اإلسالم يف القرن . العامل
 م ١٤ ه ٨-٧بلغت أوج جمدها عندما صارت عاصمة إلمربطورية تيمورلنك يف القرن 

وهي اآلن املدينة الثانية بعد العاصمة طشقند يف مجهورية .  وا قرب تيمور–
  .عن معجم البلدان واملوسوعة امليسرة. أوزبكستان

رن السابع امليالدي، واختذت قاعدةً مدينة جبنوب وسط إيران، أسست يف الق: شرياز) ٥(
  .عن املوسوعة امليسرة.  م١٧٩٤ – ١٧٥٠لفارس
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٨٩٤

 ليت يف آخر ال»شرح املفتاح«إليه يف خطبةعمر باالرحتال إىل ما  حيث قال ابت
  . )٦(وراء النهر

 ومن ، توجه إليه علماء البالد لتهنئة السفر،وملا استقر األمري تيمور بسمرقند
اُء البالد عنَد  وملّا اجتمع علم،التفتازاينجملتهم املوىل العالّمة سعد امللّة والدين 

 ، وهم علماُء مسرقند وسائرِ البالد،بالفحول ا خاصا عقد جملس،تيموراألمري 
مباحثةٌ يف املسألة التفتازاين والعالّمة السيد الشريف وجرى يف ذلك الس بني 

بن اإلمام نعمان الدين  عبد اجلباروكان احلَكََم يف ذلك الس . املذكورة
 مث رجع إىل مذهب أيب ،الً أوان اإلمام نعمان الدين معتزلي وكا،)٧(اخلوارزمي

 ٨(منصور املاتريدي(. كثرية ومراجعات فجرى بني الفاضلني املذكورين مباحثات 
 املذكور بصحة كالم عبد اجلبار إىل أن استقر األمر أنْ حكَم اإلمام ،طويلةٌ

                                                           
ور سيحون     ) أموداريا(تطلق على املنطقة الواقعة ما وراء ر جيحون : ما وراء النهر) ٦(

  . يف تركمانستان) سرداريا(
ن خيوض يف دماء     كان عامل تيمور وإمامه، ومم: عبد اجلبار بن نعمان الدين اخلوارزمي) ٧(

، وأبوه ا مدققًا جدليا أصوليا حمققًا، حباثًالً كاما فقيهالً فاضاوكان عاملً. املسلمني أمامه
النعمان يف مسرقند كان، وهو يف الفروع من أعلم أهل الزمان، حىت كان يقال النعمان 

ن خلدون ص  وانظر التعريف باب١٨٣: عن عجائب املقدور يف أخبار تيمور. الثانْ
  . ه٨٠٨ذكر أن وفاته كانت عام ) ١( يف احلاشية ٤١٠

 م حممد بن حممد بن حممود، أبو منصور  ٩٤٤=  ه ٣٣٣بو منصور املاتريدي تـ أ )٨(
) التوحيد(من كتبه ) حملة بسمرقند(تريد دي، من أئمة الكالم، نسبة إىل مااملاتري
يف أصول الفقه وكتاب ) خذ الشرائعمآ(و) الرد على القرامطة(و ) تزلة أوهام املع(و
ومقدمة تفسريه . ٥٩تاج التراجم البن قطلوبغا ). تأويالت القرآن(و) اجلدل(
  . وما بعدها٩ص» تأويالت أهل السنة«
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 وقد شاَع بَني الناسِ أنَّ احلق مع .التفتازاينالشريف اجلرجاين وفساد قول العالّمة 
، ومل يقدر أحد منذُ جرى هذا البحثُ إىل اآلن على أنْ ينافَح عن السيد الشريف
 كما ستطَّلع عليه فيما ، مع أنَّ يف البحث سعةً لذلك،التفتازاينجانب العالّمة 
  . وسيظهر ذلك ملن ألقى السمع وهو شهيد،سيلقى إليك

  :)٩( يف حتقيق االستعارة التبعية:لرسالةالطرف األول من ا

 اسم وفعل ،أهل العربية أنّ أقسام الكلمة ثالثة] ٣ق[واعلم أن املشهور عند 
 ، وإنما اكتفَوا به لكفايته يف ضبط األحكامِ النحوية،وهذا أمر إمجايل) ١٠(وحرف

نهمستقلٍّ ذ اوالتفصيلُ فيه أنَّ اللفظَ إنْ دلّ على معىنوفرس، كـ زيدا وخارج ، 
، لصدوره يف اخلارج ا ال خارجا وإنْ دلّ على معىن مستقلٍ ذهن،اسَم َعْينيسمى 

 وهذا ،اسَم معىن يسمى ،عن الفاعل وقيامه به فيه كـ العلم واجلهل والضرب
 وباعتبار صدورِه عن الفاعل مع مقارنة الزمان ،احدثًباعتبار قيامه بالفاعل يسمى 

 ينفك عن مقارنة  ألنّ صدور الفعل عن الفاعل ال،كـ ضرب وذهب الًفعيسمى 
                                                           

هي االستعارة الواقعة يف غري أمساء األجناس كاألفعال والصفات املشتقّة  :االستعارة التبعية) ٩(
وقال ابن مالك هي ما تقع يف األفعال والصفات . كيمنها وكاحلروف كما قال السكّا

واحلروف فإا ال توصف فال حتتمل االستعارة بأنفسها، وإمنا احملتمل هلا يف األفعال 
والصفات مصادرها ويف احلروف متعلقات معانيها، فتقع االستعارة هناك مث تسري يف 

 ألن النطق » ناطقة بكذااحلال« أو »نطقت احلال«: ومن أمثلتها قوهلم. هذه األشياء
  :وقد تسند إىل املفعول كقول ابن املعتز. ال يسند إىل احلال

ــامٍ   ــا يف إم ــق لن ــع احل  جم
  

 قتــل البخــل وأحيــا الــسماحا 
  

. أي أزال البخل وأظهر السماح، والقتل واإلحياء احلقيقيان ال يتعلق ما، والقرينة جعلُهما مفعولني
 .  وما بعدها٣٧١ واملطول على التلخيص ١٤٨: ١ معجم املصطلحات البالغية: انظر

  .٢: ١الكلم اسم وفعل وحرف جاء ملعىن : هذا التقسيم هو ما بدأ به سيبويه كتابه عندما قال) ١٠(
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٨٩٦

 إما ،وإنْ دلّ على الفاعل باعتبار قيام احلدث به أو على غري الفاعل. الزمان ضرورةً
 ويخص األوالن باسم ،امشتقًّ: و باعتبار مقارنته له يسمىباعتبار وقوع احلدث عليه أ

ثالث باسم املشتق كاسم الزمان واملكان  ويخص ال،الصفة كـ الضارب واملضروب
   .)١١( فهذه مخسة أقسام،اَحْرفً وإنْ دلّ على النسبة املعتربة بني الشيئني يسمى .واآللة

 عليه الستقالله يف نفسه ا يكون حمكوم- اسم العني أعين - األول منها  •
لعدم قيامه  به ا وال يكون حمكوم، وَحَجر َصلْد، أو فرس جواد،زيد عامل: نقول
  . والبد يف احملكوم به من ذلك.بالغري

 عليه الستقالله يف ا يكون حمكوم- اسم املعىن أعين - والثاين منها •
 ا به أيضا ويكون حمكوم، العلم حسن واجلهل قبيح والضرب شديد: تقول،الذهن

  .د علم الوصف القائم بزي: تقول، لهايف اخلارج وكونه تابع/ لقيامه بالغري 

 باعتبارِ ا به لكونه مأخوذًا يكون حمكوم-الفعلَ  أعين -والثالث منها  •
تابع عن الفاعل وكونه لهاصدوره ،عليه ألنَّ اعتبار الصدور عن ا وال يكون حمكوم 

  .)١٢(ه أخرجه عن اعتبار االستقالل فيهالفاعل يف احلدث املعترب في
 ألن الذوات ، عليهاونُ حمكوم يك]فـ [–املشتقات  أعين - وأما الرابع •

 فإذا اتحدت مع ذات معينة تكتسي حكَم األصالة فتصلح أن ،املعتربة فيها مبهمة

                                                           

 هو ما دلّ على نفس الذات الصاحلة ألن تصدق على كثريين من غري اعتبار  اسم اجلنس) ١١(
) أسد( كـ ا وخارجاو مستقل ذهن يطلق على ما هواسم العني. وصف من األوصاف

 اواسم املعىن هو االسم الدال على معىن مستقل ذهن. إذا استعري للرجل الشجاع
وانظر يف باقي . ٣٧١: املطول. وأنت تريد به الضرب الشديد) القتل(كقولك 

  .٣٧٣، ٣٧٢التقسيمات حاشية السيد على املطول 
  .٣٧٤ على املطول انظر مثل هذا الكالم يف حاشية السيد) ١٢(



  عبد اإلله نبهان.  حتقيق د-الرسالة املوسومة باإلنصاف 
  

٨٩٧

عليها تقولاتكون حمكوم :مظلوم رب . هذا الضارب ظاملٌ وذاك املضروبتوإذا اع 
نة تصلح أن تكون حمكوما تقولاكونُ الذات املبهمة تابعةً للذات املعي :ا  هذ

  .)١٣(ضارب وذاك مضروب

 ال يكون هلا ، لكوا دالّةً على النسبة احملضة- احلروَفأعين  -واخلامس  •
عليهاااستقاللٌ فال تكون حمكوم ،ا وأيضا أمرا النسبةُ لكوال يكون هلا ا اعتباري 
  .)١٤( ا ا فال تكون حمكوم،قيام بالغري بدون االعتبار

 وأن ،رة كما تقرر يف موضعه مبنيةٌ على التشبيه مثّ اعلم أنّ االستعا،هذا
 واألمر الثاين هو املشبه ، واألمر األول هو املشبه،التشبيه مشاركة أمر ألمرٍ يف معىن

 كما إذا ، وهو الوصف القائم ما واحملكوم عليهما به، واملعىن هو وجه الشبه،به
 به ه واألسد مشب،م عليه بالشجاعةه وحمكو هو املشبا فإنّ زيد، زيد كاألسد:قلت

بد وأن يكونَ طرفا التشبيه صاحلني لكوما ] ٤ق[وحمكوم عليه بالشجاعة فال 
 .وكذا احلال يف االستعارة املبنية عليه، )١٥( عليهما بوصف مشترك بينهمااكومحم

 ألنْ اوذا ظهر أنّ االستعارة ال جتري إال فيما له استقاللٌ ولو بوجه ليكون صاحلً
ن واسَم . عليهايكون حمكوموالصاحل لذلك ليس إال االسَم بقسميه أعين اسَم الَعي 

 وأما الفعل واملشتقّات وكذا احلروف فبَمعزِلٍ عن االستعارة .املعىن كما مر تقريره
 وأما املشتقّات فلكون الذوات ، أما الفعلُ فلدخول النسبة فيه.لعدمِ االستقالل فيها

 لكنهم ، وأما احلروف فلكوا نسبةً حمضةً كما مر تقريره،عتربة فيها مبهماتامل
زوا االستعارة يف هذه األقسام أيضوهو اعتبار أمر ، بناء على تأويلاتوسعوا وجو 

 وذلك األمر املستقلّ يف الفعل واملشتقات ،مستقل إما يف مفهوماا أو يف متعلّقاا
                                                           

  .٣٧٤املرجع السابق  )١٣(
  .٣٧٤املرجع السابق ) ١٤(
  .٣٧٥، ٣٧٤حاشية السيد على املطول ) ١٥(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٨٩٨

 ويف احلروف هو متعلقات معانيها كاالبتداء الذي ،ومااهو احلدث املعترب يف مفه

ستعالء الذي هو  واال»إىل« واالنتهاء الذي هو متعلق معىن »من«لق معىن هو متع

  .)١٦( إىل غري ذلك»يف«والظرفية اليت هي متعلَّق معىن  »على«متعلّق معىن 
االستعارة يف املفهومات املذكورة وا هلا االستعارةَ يف  أتبع،وملّا أمكن هلم اعتبار

 ، ومثلُ هذه االعتبارات داخلةٌ يف مقاصد البلغاء،األفعال واملشتقات واحلروف
  . وتقبلها الطِّباع املستقيمة،فََتسَتحليها األذواق السليمةُ

 ،على متعلقّات معاين احلروف وإن كانت مفردات/ مث اعلم أنّ األلفاظَ الدالّة 
 فإنه مفرد مع أنّ معناه مركّب من احليوان ،فظ اإلنسانلكن معانيها مركبات كل

 منها مركّب من معنيني ال فإنَّ ك، ومتعلقّات معاين احلروف من هذا القبيلَ.والناطق

 مركّبةٌ من معنيني مل »كي« الغرضية اليت هي متعلّق معىن  وتفصيل ذلك أنّ.أو أكثر
علٍ على فعلٍ آخر ودخوله يف قصد املختار  ومها ترتيب ف،تتم حقيقتهما إال بتصورمها

 فإنّ اإلعطاء مرتب على اإلكرام مع أنه داخل ،ين حقّي أكرمتك كي تعطَي:كقولك
  :مركّب من أمرين مها) على(االستعالء الذي هو متعلّق معىن  وإن ،يف قصد املتكلّم

  .كون العايل فوَق السافل -١
٢- على السطح: فيه كقولكاوكونه متمكن زيد .  

 : إذ ال يصح أن يقال للطائر الواقف يف اجلو،وإنما وجب اعتبار القيد الثاين
) يف( وإن الظرفية اليت هي متعلق معىن كلمة . ما مل يستقر فيه،إنه على السطح

من أمرين مهاامركبة أيض :  
  .حصول الشيء يف الشيء -١
  . املاء يف الكوز:أو استقراره فيه كقولك -٢

                                                           
  . وحاشية السيد عليه يف الصفحة نفسها٣٧٢انظر املطول ) ١٦(
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٨٩٩

 ، إنه يف امليزاب: إذ ال يصح أن يقال للماء اجلاري،د الثاينوإمنا وجب اعتبار القي
 قرأت من يوم اجلمعة إىل : حنواسواء كان زماني) من(ن االبتداء الذي هو متعلق معىن وأ

 : مركّب من ثالثة أمور وأن معناه، سرت من البصرة إىل الكوفة: حنوا أو مكاني،اخلميس
 وفيما وراء ذلك .ا مع عدمه سابقً، أو مكان معينوقوع الفعل احلادث يف زمان معين

 وأنَّ االنتهاء الذي ،ذلك الزمان أو بعد ذلك املكان]  ٥ق[املكان ومع استمراره بعَد 
  : وهي، من ثالثة أمورامركّب أيض) إىل(هو متعلّق معىن 

ع  أو مكان معين كما يف املثالني املذكورين م،نسبة الفعل احلادث إىل زمان معين
 . وقس على ذلك متعلّقات معاين سائر احلروف.استمراره قبلهما وانقضائه بعدمها

  .ة التحقيقم واهللا ويلّ التوفيق وبيده أزِ،فاحفظ هذا التفصيل فيما سيتلى عليك

   :)١٧(الطرف الثاين يف حتقيق االستعارة التمثيلية

  :فاملفرد نوعان .)١٨(ه إما مفرد أو مركّب أو خمتلفانواعلم أنّ طريف التشبي

 ، ما يدل على أمر حقيقي أعم من أنْ ال يكون له جزٌء كاللؤلؤ: أحدمها- ١
  .أو يكون له جزء كالورد

                                                           
       وأما ااز املركّب فهو اللفظ : ااز املركّب وقال: مساها القزويين: االستعارة التمثيلية) ١٧(

املركّب املستعمل فيما شبه مبعناه األصلي تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه أي تشبيه 
إحدى صورتني منتزعتني من أمرين أو أمور باألخرى، مث تدخل املشبهة يف جنس 

  .املشبه ا مبالغة يف التشبيه فتذكر بلفظها من غري تغيري بوجه من الوجوه
أراك تقدم :  ومثال االستعارة التمثيلية قوهلم١٥٦: ١الغية عن معجم املصطلحات الب

ومىت فشا هذا اللون يف االستعمال ٧٣: انظر دالئل اإلعجاز.  وتؤخر أخرىالًرج 
  .٣٨٠املطول .  ولذلك ال تغير األمثالالًسمي مث

  . وما بعدها٣١٢: املطول)  ١٨(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٠٠

 ما يدل على أمرٍ نسيب كاأللفاظ الدالّة على متعلقات معاين : وثانيهما- ٢
 دالّ على نسبة الراكب إىل املركوب وإىل استقراره الً فإن االستعالء مث.احلروف

  .يه ومتكّنه عليهف
  .ؤ يف الصفاء والشكل واملقدارِ  َدمع كاللؤل:فتقول يف التشبيه يف األول

  . َخد كالورد يف احلمرة:ويف الثاين

  . يف االستيالء عليهم»لى الرعية كالراكبِ على املركوباألمري ع« :يف الثالث
  :اوأما املركَّب فنوعان أيًض

 منها بنظريه كال بعضها عن بعض فتشبه الًى معزوأن تأخذ أشياَء فُراد أحدمها -
   ]من السريع[:كقوله ا مفرقًاتشبيًه كذلك فإنّ ذكَْر كلٍ عند صاحبه يسمى .من األخرى

 النشر مسك والوجـوه دنــا   
  

    وأطراف األكّف َعَنم ١٩(نري( 
  

 :كقوله ا ملفوفً اًهتشبي     وإنّ ذكَْر النظائر على الترتيب بعد ذكر األشياء يسمى          
  ]من الطويل[

 اكأنّ قُلوَب الطري َرطْب ا ويابـس 
  

 )٢٠(لدى َوكْرِها العناب واحلََشف البايل     
  

  

                                                           
)١٩ (والبيت يف أسرار ٢٣٨ ص ٦ ب ٥٤ليات ق البيت للمرقّش األكرب من قصيدة له يف املفض 

ومعاهد . ١٨٩والصناعتني .  ط شاكر٥٣٥ودالئل اإلعجاز .  ط شاكر١٠٩البالغة 
  . وغري ذلك١٨٧: ٢ ومعجم املصطلحات البالغية ٣٣٨:  واملطول١٦٢: ١التنصيص 

 والبيت متعاور يف كتب ٣٨ ص٥١ ب ٢ديوانه ق. البيت من معلقة امرئ القيس) ٢٠(
 ط ١٩٩، ١٩٢ وأسرار البالغة ١٨٥كتاب الصناعتني : انظر على سبيل املثال. البالغة

 وجعله يف الطراز ٢٩٢ ط شاكر، وسر الفصاحة ٥٣٦، ٩٥شاكر ودالئل اإلعجاز 
 ١٤٣: ١ومعاهد التنصيص .  من باب تشبيه املركب باملركب٢٩١، ١٧٦: ١

ري الطازجة  واملعىن أن قلوب الط١٩٨، ١٩٣: ٢ومعجم املصطلحات البالغية 
 .وهو التمر الذي تقادم عهده: كالعناب، وقلوب الطري اليابسة كاحلشف البايل
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٩٠١

 ا واحدا أن تأخذ أشياَء قد تضامت وتالصقت حىت عادت شيئً: وثانيهما-
فتمن الطويل [:ها مبجموع آخر كذلك كقولهه جمموَعشب[  

 فوَق رؤوسـنا  كأنَّ مثاَر النقْعِ    
  

    يافَنا ليلٌ َتهاوى كَواكُبه٢١(وأَس( 
  

  

واملركّب املعترب يف كل من طرفيه يالحظ . )٢٢(ا متثيلياتشبيًهويسمى هذا 
 ا حبيثُ تصري شيئًالً مث يالحظ األجزاء إمجا، ليحصل منهاالًاخليالُ أجزاءه مفصلةً أو

فاألجزاء عند . مبجموعٍ آخر كذلك مث يشبهه، لقيام تلك اهليئة معهاالً وحماواحد 
تشبيه اموع مبجموعٍ آخَر  وعند ،املالحظة بالتفصيل يعبر عنها بألفاظ متعددة

مثْليدلّ على تلك اهليئة كلفظ املَثَل والصورة  وحنو ذلكه مفرد ر عنه بلفظيعب . 
  :فَِلطريف التمثيل جهتان

  .الً جهة املالحظة تفصي:إحدامها -
  . كأنه شيء واحدالً جهة املالحظة إمجا:ماوثانيته -

.  إما مذكورة أو مقدرة،فباعتبارِ اجلهة األوىل يعبر عنها بألفاظ متعددة
ر عنها بلفظ مفردالثانية يعب ة وحنومها،وباعتبار اجلهةذا ظهر . كاملَثَل والقصو 

 عد االستعارة على وبني ] ٦ق[ التوفيق بني جعل التشبيه التمثيلي مركََّب الطّرفني 
از املفرداطريق التمثيل قسمفُول ، من اعن هذا التوفيق )٢٣(صاحب اإليضاح ولغ 

                                                           
 وهو متعاور يف كتب البالغة قدميها ٣١٨: ١البيت لبشار بن برد، من قصيدة يف ديوانه ) ٢١(

، ١٧٤:  وأسرار البالغة٢٩٣ وسر الفصاحة ١٨٩انظر على سبيل املثال الصناعتني . وحديثها
 وقد جعله ٢٩١: ١ والطراز ٦٠٢، ٥٣٦، ٤١١، ٩٦:  ودالئل اإلعجاز١٩٨ ،١٩٥، ١٩٤

  .١٩٤، ١٨٦: ٢ ومعجم املصطلحات ٣٢٣: واملطول. يف باب تشبيه املركب باملركب
)٢٢ (ط شاكر.  وما بعدها١١٥ يف التمثيل يف أسرار البالغة الً مفصاانظر كالم .  
حممد بن عبد الرمحن بن عمر أبو .  ه٧٣٩ – ٦٦٦اإلمام القزويين . صاحب اإليضاح )٢٣(

وقضاء القضاء  ه ٧٢٤ويل قضاء دمشق . قاضٍ من أدباء الفقهاء. املعايل، جالل الدين
مث واله القضاء ا  ه ٧٣٨ونفاه السلطان امللك الناصر إىل دمشق .  ه٧٢٧مبصر سنة 

ار إليه هو اإليضاح  بالعربية والتركية والفارسية وكتابه املشاكان أديب. فاستمر إىل أن تويف
  . واألعالم١٨٣: ٢ والبدر الطالع ١٥٦: ١بغية الوعاة . يف شرح تلخيص املفتاح



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٠٢

 بأنّ التمثيل ،يف عد االستعارة التمثيلية من ااز املفرد) ٢٤(صاحب املفتاحاعترض على 
 اإليضاح صاحب مبا ذكره ا اغتراروالفاضل الشريف ،يستلزم التركيَب املُنايف لإلفراد

ادعى امتناَع اجتماعِ االستعارة التبعية والتمثيلية بناًء على أنَّ االستعارة التمثيلية مركّبة 
 واالستعارةُ التبعية مبنيةٌ على االستعارة يف متعلقات معاين احلروف وأا ،الطرفني

  : وهنا احلكم منه منظور فيه من وجوه.مفردات فال ميكن اجتماعهما
ئَك َعلَى أُولَقال يف تفسري قوله تعاىل  )٢٥(صاحب الكشاف فألنّ الًأما أو

هِمَرب نم دىه]كهم  ]٥: البقرةَمثَلٌ لتمكّنهم من اهلدى واستقرارهم عليه ومتس
وال خيفى أنَّ املثَل يف  .)٢٦( شبهت حالُهم حبالِ َمن اعتلى الشيء وركبه،به

   .التمثيليةاصطالح القوم عبارةٌ عن االستعارة 
السيد ه لَو، وأَ)٢٧( إذا كان التمثيلُ على سبيل االستعارة :صاحب املفتاحقال 
الشريفه متثيلٌ أي تصويراملشبه ، بأنَّ معناه أن تصوير فإن املقصوَد من االستعارة 

، وال خيفى أنّ َصرَف )٢٨(وصف املشبه بصورة وصف املشبه به بل تصوير ،به
  .ا املتبادر بال ضرورة داعية إليه مستنكر جدالكالم إىل غري

                                                           
يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي :  ه٦٢٦ – ٥٥٥السكاكي : صاحب املفتاح) ٢٤(

عامل بالعربية واألدب مولده . السكاكي اخلوارزمي احلنفي، أبو يعقوب، سراج الدين
  . واألعالم٢٦٤: ٢بغية الوعاة . مفتاح العلوم: تابه املشار إليه هووك. ووفاته خبوارزم

والكشاف هو تفسريه .  ه٥٣٨ - ه ٤٦٧حممود بن عمر الزخمشري : صاحب الكشاف )٢٥(
زيل وعيون األقاويل يف وجوه ـللقرآن املسمى بـ الكشاف عن حقائق غوامض التن

  . واألعالم٢٧٩: ٢بغية الوعاة . التأويل

  .٣٥: ١اف  الكش)٢٦(
  . ١٥٩:  مفتاح العلوم)٢٧(
  .٣٩٦: حاشية السيد) ٢٨(
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٩٠٣

هي «: تفسري االستعارة التمثيلية قال يفاملفتاح/ صاحب  فألن اثانًيوأما 

ومن ، )٢٩(»استعارةُ وصف إحدى صورتني منتزعتني من أمور لوصف األخرى
 وبالوصف ،الًالبين أنه أراد بالصورتني املنتزعتني من أمور مالحظةَ األجزاِء تفصي

  . وإن كان يف ضمن ألفاظ متعددة كما مر تفصيله،الًمالحظَتها إمجا

بال ضرورة داعية إليها  صرف هذه العبارةَ عن ظاهرها والشريف الفاضل

على أنَّ فيما ذكره ، )٣٠(»إنه أراد بوصف الصورة العبارةَ الدالَّةَ عليها«: وقال
 بل يستعار ملقَْتضى ،للفظ آخر وليس كذلك ا وهو كونُ اللفظ مستعار، آخَراتكلّفً

 أنْ توقَع عبارةَ إحدى : فكأنه قالا وقال ثاني، وملّا َتفطَّن له أراد ترميمه،لفظ آخر
  . والكل يف تكلف.الصورتني مكانَ عبارة األخرى

اختار يف االستعارة التمثيلية تفسَري صاحب  ،)٣١(الفاضل اليمين فألنّ اوأما ثالثً
 فيكون طرفاها ، لصورتني منتزعتني من أمورا وإنه قول يكون طرفها وصفًاملفتاح

حكم والسيد الشريف  . مفردين حبسب اإلمجال ومركبني عند التفصيلاعنده أيض
  : وفيه نظر من وجهني.بأن الفساد قد خفي يف كالمه

  . أنه ال فساد كما قررناه:أحدمها

 مث إن .يح يف القول مبا ادعى فساَده أنَّ القولَ بالتفسري املذكور صر:وثانيهما
  .إىل ضعفها ] ٧ق [ ا منها مشريال ولنذكر ك،الشريف بىن كالمه على أدلّة واهية

                                                           
  .١٥٩:  املفتاح)٢٩(

 .٣٩٨:  حاشية السيد)٣٠(
رمبا كان يريد به صاحب كتاب الطراز حيىي بن محزة العلوي املتوىف سنة : الفاضل اليمين )٣١(

  .٣٩٨، والكالم يف حاشية السيد  ه٧٢٩



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٠٤

 أن القوم عرفوا التشبيه التمثيلي مبا وجهه منَتزع من عدة أمورٍ : منها- ١
زم أنْ يكونَ كلٌّ  وحينئذ يل، ألنه منتزع من عدة أمورٍ هي أجزاؤه،معتربة يف طرفيه

امن طريف التشبيه التمثيلي مركب،فيه أيض بها كما أنّ وجه الشهذا .ا يكونُ مركّب 
 والتركيب ، ووجه ضعفه أنَّ انتزاَع اهليئة يقتضي التفصيلَ يف الطرفني.ما ذكره

  .باالعتبار األول ال ينايف اإلفراد باالعتبار الثاين
 بل ال ميكن ذلك إال يف ،يئة ال ميكن من شيٍء واحد أنَّ انتزاَع اهل: ومنها- ٢

أمورٍ متعددة،كْرها صرحيمن ذ منهاا فالبد اهليئة وال أقلّ من أن ، ليمكَن انتزاع 
   .تكونَ مقدرةً يف اإلرادة

مالحظةَ تلك األمورِ حاصلُ ما ذكره ووجه ضعفه أن ا ال نسلّم اقتضاَء اهليئة
 ، لكن ال يلزم من ذلك اعتبار تلك األلفاظ،رة أو مقدرةاملتعددة بألفاظ مذكو

 اليت ال ينبين التشبيه إالّ عليها، ،الًاملذكورة أو املقدرة عند مالحظة اموع إمجا
  .فكذلك احلال يف االستعارة اليت تبتين عليه

  : حيث قال يف تفسري قوله تعاىلصاحب الكشافما ذكره  ومنها - ٣
   كََمثَلِ الذقََد نارَتواي اس  ]علماء  والصحيح الذي عليه ]١٧: البقرة
 وهو القول ،)٣٢( التمثيالت املركّبة دون املفردة من مجلةا أنَّ التمثيلني مجيعالبيان

  .الفحل واملذهب اجلزل
 بعضها عن بعض مث تأخذ هذا الً أنَّ العرَب تأخذ أشياَء فُرادى معزو:بيانه

جمموع أشياء قد /  وتشبه كيفيةً حاصلةً من ، بنظائرهابِحجَزة ذلك فتشبهها
 السيد الشريف و، بأخرى مثلهاا واحداحىت عدت شيئً) ٣٣(تضامت وتالصقت

                                                           
  . وما بعدها٥٤: ١ر، يف الكشاف للزخمشري كالم مفصل يف ذلك، انظ) ٣٢(
  .٣٩٢: هذا من كالم السيد الشريف يف حاشيته على املطول) ٣٣(
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وهذا يدلّ على أنّ كلَّ واحد يف املركّب « :يث قالاستدلّ به على ما ادعاه ح
ذ حبجزته  مث ضم اآلخر مثله وأخ، ملحوظ يف نفسه،مأخوذ على أنه شيٌء برأسه

 من لفظ واحد ليس ا فظهر أنّ ما كان مفهوم،ا واحداحىت صار الكلُّ شيئً

 عن الً ووجه ضعفه أن ال مننع مالحظة األجزاء تفصي،هذا ما ذكره) ٣٤(»كذلك
 عند التشبيه بآخر كذلك، إذ الً وإمنا املمنوع مالحظتها تفصي،انتزاع اهليئة منها

 ومن املعلوم أنّ اللفظ .ة والداللة عليه بلفظ مفردتكفي حينئذ املالحظة اإلمجالي
 ،من حيثُ اتصافُه بالوحدة االجتماعية) ٣٥(يدلّ على املعىن املركّب من أموراملفرد 

، اليت هي كلفظ اإلنسان فإنه لفظ مفرد دال على معىن واحد وحدةً اجتماعية
  .ة اإلنسان مع أا مركبة من احليوان والناطقحقيق
 جوز أنْ تكونَ صاحب الكشافا استدلّ به على ما ادعاه بأن  م ومنها- ٤

وال خيفى أنه البد يف التشبيه املفرق من . )٣٦(اآليةُ املذكورةُ من قبيل التشبيه املفرق 
 هذا يلزم أن تكونَ تلَك ،ذكر األشياء مفصلة إما صرحيةً أو مقدرةً يف اإلرادة فقط

 إذْ ال فرق بني املفرق والتمثيل ، إما صرحيةً أو مقدرةًاضاأللفاظُ معتربةً يف التمثيل أي
وهذا الفَرق ال . إال بأن يوجد يف األول تشبيهات متعددةٌ ويف الثاين  تشبيه واحد

وعدَم كوا يف الثاين كذلك  ،يفيد كونَ األلفاظ يف األول مذكورةً أو مقدرةً
 كونَ األلفاظ املتعددة معتربةً يف  ووجه َضعفه أنا نسلّم، هذا ما ذكره.]٨ق[

أيض مثيليرةً،االتشبيه التمنها، إما مذكورةً أو مقد عند انتزاع اهليئة ا ، لكنوأم 
 ا ويدلّ عليه بلفظ مفرد ليكون تشبيه،الًعند التشبيه فالبد من مالحظتها إمجا

اواحدبيانه مرار ا وقد مر.  
                                                           

  . ٣٩٢:  حاشية السيد الشريف على املطول)٣٤(
  .أو أمور، مكررة: يف األصل) ٣٥(
  .٣٥: ١الكشاف ) ٣٦(
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 طريف التشبيه التمثيلي قد اغتروا بإفراد لفظ  أنَّ القائلني بإفراد ومنها- ٥
إلامه متحد مع القصة ) املَثَل( لكنه فاسد ألن مفهوم ،يف اآلية املذكورة) املَثل(

 هذا . فهذا اإلفراد ال مينع وجوَب تركّبِ الطرفني،امللحوظة يف ضمن ألفاظ متعددة
 إنما عند مالحظة القصة مع القصة) املثلَ( ووجه ضعفه أن احتاد مفهوم ،كالمه
 فإنما هو لتحصيل اهليئة الً وأما مالحظة القصة تفصي.ا ليكونَ التشبيه واحدالًإمجا

 ومن املعلوم أنَّ اللفظَ املفرد أعم ،وأنه غري معترب حالةَ التشبيه بل يكفي فيه اإلمجال
 جزُء  جزٌء ومل يدلَّ أو يكونَ ملعناه، كالنقطةالًمن أنْ ال يكونَ ملعناه جزء أص

 ولفظ املثَل من قبيل الثاين، إذ املقصود َداللَته على . أو دلّ ومل يقصد،اللفظ عليه

 على ال داا مفرد»املثلَ« فيكون لفظ ،الًاهليئة القائمة مبجموع أمورٍ لُوحظت إمجا
مور  فال يقصد حينئذ الداللة على تفاصيل تلك األ،معىن واحد وحدةً اجتماعية

 وأما االحتياج إليها . عن أن حيتاج إليها يف ضمن ألفاظ مذكورة أو مقدرةالًفض
فال ينايف التركيب فيه اإلفراد / ألجل حتصيل اهليئة فذلك أمر سابق على التشبيه 

  .املعتَرب حالَ التشبيه
ه  أنه البد أن يكون التركيب يف طريف التشبيه التمثيلي ال يف مأخذ ومنها- ٦

، ألن املشبه إنْ أُخذ بتمامه من بعض تلك املآخذ )٣٧(التفتازاينكما ادعاه العالّمة 
وإن أخذ بعض منه من بعض تلك ، للحاصلالً بل حتصيايكون البعض اآلخر لغو 

هذا حاصل . ا والبعض اآلخر منه من البعض اآلخر يلزم تركّب الشبه قطع،املآخذ
 ونسلّم كون طريف التشبيه التمثيلي ،الشق الثاين ووجه ضعفه أنا خنتار .ما ذكره
عند انتزاع اهليئةامركّب ،ه مركّبا لكن ال نسلّم أنه يلزم من ذلك كون دعند قَص 
  . ألنّ متعلّق التشبيه هو اموع اإلمجايل،التشبيه

                                                           
 .  وما بعدها٣٢٢: املطول) ٣٧(
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س ذلك  ولي،أنّ القوَم صرحوا بأنَّ وجه الشبه يف التشبيه التمثيلي مركّب ومنها -٧
منتزع ة جيب ، من أمور عدةاإال لكونهبسبب انتزاعه من أمور عد فإذا وجَب تركّبه 

ووجه ضعفه ظاهر مما تقرر . هذا كالمه. بذلك السبب بعينهاتركّب املشبه به أيض.  
 حيث  ادعى عند ،العالمة التفتازاين أنه ادعى التناقض بني كالمي  ومنها- ٨

 وذكر يف حواشيه على الكشاف ، مأخذ املشبه به البد منهاملباحثة أن التركَّب يف
 هو ]١٧ :البقرة[  ا مثَلُهم كَمثَلِ الذي اسَتوقََد نار :أن املشبه به يف قوله تعاىل
 ورد بذلك على َمن ادعى كونَ طَريف التشبيه يف اآلية .الكيفية احلاصلة من اموع

 صريح يف أنّ التركيب إنما هو يف ،لكالم منها] ٩ق [ وهذا .املذكورة مفردين
 ووجه َضعفه أنّ املفرد قد يطلق على اللفظ ، هذا كالمه.طرفيه ال يف مأخذمها

 بأن ا وقد يطلق على اللفظ الذي معناه واحد اعتبار،الذي معناه واحد حقيقةً
ةً ملحوظًايكون أمورإمجايلّا عد ه يف حواشيه على الكشا، بوجهف إمنا هو  ورد

وما أثبَته عند املباحثة من أنّ طريف . )٣٨( باملعىن األول كما تومهه البعضلإلفراد

                                                           
عبارته :  شي الشريف على الكشافعلى هامش هذه الصفحة تعليق نقله أحدهم من حوا) ٣٨(

وإحاطة اهللا بالكافرين جماز، فإن شبه مشول قدرته تعاىل : عند قول صاحب الكشاف
إياهم بإحاطة احمليط مبا أحاط به يف امتناع الفوات، كان هناك استعارة تبعية يف الصفة 

ط، أي شبه هيئة وإن شبه حاله تعاىل معهم حبال احمليط مع احملا. سارية إليها من مصدرها
منتزعة من عدة أمور بأخرى مثلها، كان هناك استعارة متثيلية ال تصرف يف شيء من 
ألفاظ مفرداا إال أنه مل يصرح منها بلفظ ما هو العمدة يف اهليئة املشبه ا أعين 

ومن زعم . اإلحاطة، والبواقي من األلفاظ منوية يف اإلرادة على ما مر حتقيقه يف نظائرها
أن كون هذه االستعارة تبعية ال ينايف كوا متثيلّية ملا يف الطرفني من اعتبار التركيب إن 
أراد به أن معىن اإلحاطة مركب فبطالنه ظاهر، ألا كالضرب مدلوله مفرد، وإن أراد 

مشبه به، فكيف تسري ااعتبار هيئة من مدلوله مع غريه مل يكن مدلول اإلحاطة حينئذ 
، هنا ينكشف لك أن االستعارة التمثيلية ال تكون إىل الوصف املشتق منهاه استعارة من

  . انتهىأُولَئَك َعلَى هدى من َربهِم  كما نبهت عليه مرة يفالًتبعية أص
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التشبيه التمثيلي مفرد وإمنا التركّيب يف مأخذه هو املفرد باملعىن الثاين فال تناقَض 
  .الًبني كالميه أص

ورين وهي  املذكالفاضلنيبين خالصة املباحثة بني نلْإذا عرفت هذه التفاصيل فَ
 .التمثيلية مبىن االستعارة وثانيهما ،التَبعية مبىن االستعارة أحدمها :أنّ ههنا مقامني

والفاضالن املذكوران قد اتفقا على اإلفراد يف املقام األول التفاقهما على إفراد 
 إىل ترك السيد الشريف  واختلفا يف املقام الثاين فذهب،متعلقات معاين احلرف

 يف ضمن ا ملحوظًاتعارة التمثيلية لكون طريف التشبيه التمثيلي عنده مركبمبىن االس
 وهلذا حكم بامتناع اجتماع االستعارة التبعية ،ألفاظ متعددة كما مر تفصيله

 .واالستعارة التمثيلية بناء على امتناع اجتماع اإلفراد والتركيب يف استعارة واحدة
 وإمنا ،ه التمثيلي مفرد كطريف االستعارة التبعية إىل أنّ طريف التشبيالتفتازاينوذهب 

  .التركيب يف االستعارة التمثيلية يف لفظ واحد
أما يف املقام  ، قد قصر يف كل من املقامنيالسيد الشريف مث اعلم أنّ ،هذا
تقريره أمور نسبية عارضة ألمور /  فألنّ متعلقات معاين احلروف كما مر األول
  . وقد مر حتقيقه، ومفردات باعتبار قيام النسبة معها، حقيقية وهي مركّبات،عدة

 فَلما عرفَت من أنّ طريف التشبيه التمثيلي مركّبان حقيقةً املقام الثاينوأما يف 
 ومفردان باعتبار قيام اهليئة ا ألن تلك األمور حينئذ ملحوظة ،لكن عند التفصيل

  . حمالة واللفظ الدال على امل مفرد ال،الًإمجا

 وإن أصاب يف املقام الثاين إال أنّ يف عبارته نوَع ]فإنه [التفتازاينوأما العالمة 
 وليس كذلك بل ،مساحمة ألن عبارته مشعرة بكون املأخذ غَري الطّرف حقيقةً

 وإنّ األمور املتعددةَ من حيثُ ، وخمتلفان باالعتبار،املأخذ والطرف متحدان بالذات
 ، ألنّ التشبيه إمجالُ املركّب،ا ومن حيثُ اإلفراد تعد طرفً،اأخذًالتفصيلُ تعد م
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مل من حيثُ هو جمملٌ يكون مفرداواللفظُ الدالُّ على اإذا رأيت الً مث،ا قَطْع 
فْمتايبالقلم لكتابة اجلوابا متردد ب اجلواب حبيث يهممث يتركها وميسك ، يف كَت 

م رج:له االقلم عنها وقلَت خماطبر أخرىالً أراك تقدفهذه استعارة متثيلية ،  وتؤخ 
  : وهي مركّبة من ثالثة أمور،ومبناها تشبيه حال املفيت يف كَتبه اجلواب

   إرادة املفيت كتابته اجلواب:أحدها
   اهلم بالقلم:وثانيها
  :اثالثً] ١٠ق  [ا صوراخذ من حال املتردد أيض إمساك القلم عنها وأن تأ:وثالثها
   إرادة الذهاب :أحدها
   تقدمي الّرِجل:وثانيها
   تأخريها بعد التقدمي:وثالثها

 وتفعل ، لكيفية واحدةال حبيث تكون حمالًمث تالحظ الصور الثالث األَول إمجا
اُألخر أيض كذلكابالصور الثالث ،ةً فتستعري قصدإىل ا مث جتد بني اهليئتني مشا 

 أراك أيها املفيت تقدم :لفاظَ الدالّة على الثانية حلال املفيت فتقولاملبالغة يف التشبيه األ
 : وال َيخفى أنَّ األلفاظَ املذكورةَ مركّبةٌ من أربع كلمات هي، وتؤخر أخرىالًرج
وهذه الكلمات مستعملةٌ عند استعارة املركب . . وأخرى، وتؤخر،الً ورِج،تقدم

 ا نوعياز يف اموع املركّب منها ألنه موضوع وضع وإنما اا.يف معانيها احلقيقية
 يف الً فاستعماله يف هيئة املتردد يف اجلواب يكونُ استعما،هليئة املتردد يف الذهاب
عاغري ما وضع له وضا نوعي،هذا حاصلُ ،ا فيكون من قَبيل االستعارة قَطْع 

التمثيلية بعية تفعل مثلَ ذلك  وإذا أردَت اجلمَع بينها ،االستعارةوبني االستعارة الت
 أُولَئَك َعلَى هدى من َربهِم : يف قوله تعاىلالً مث.يف متعلقات معاين احلروف

 ، اهلدىوثانيها . املهتدي:أحدها : ثالثةا تالحظ يف حال املهتدي أمور]٥: البقرة[
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 نالحظ يف االستعارة ا وأيض، متكّن املهتدي من اهلدى واستقراره عليه:وثالثها
متكّن :وثالثها ، صورة املركوب:وثانيها صورة الراكب :أحدها : ثالثةاأمور 

 مث . مث تالحظ األمور الثالثة اُألَخر كذلك.الراكب من املركوب واستقراره عليه
 مث تستعري األلفاظ ،اامل امللحوظ ثاني/  باألمر ،الًتشبه األمر امل امللحوظ أو

 إىل املبالغة يف التشبيه كما عرفت طريقه ا على اهليئة الثانية للهيئة األوىل قَصدالدالة
 مث تستعري بتبعيتها ، فهذه هي االستعارة التمثيلية املقدرة يف اإلرادة.يف قصة املفيت

فتكون استعارة تبعية تابعة املستعملة يف اهليئة الثانية للهيئة األوىل ) على ( كلمة 
 وقد تلقّاه بالقبول كثري من ، هذا هو التحقيق احلقيق بالقبول.التمثيليةلالستعارة 
 الثقاتسيما وقد وافقه  ]ال[ ،التفتازاين وذا يظهر صحة كالم العالمة ،الفحول

أُولَئَك  : حيث قال يف تفسري قوله تعاىل»صاحب الكشاف«من السلف مثل 
هِمَرب نم دىَعلَى ه ]لتمكّنهم من اهلدى واستقرارهم عليه  َمثَلٌ]٥: البقرة 

صاحب « ومثْلُ .شبهت حاهلم حبال من اعتلى الشيء وركبه ،)٣٩(هـهم بومتسك

ني  هي وصف إحدى صورت: حيث قال يف تفسري االستعارة التمثيلية»املفتاح
  .وقد مر حتقيق مرادمها من كالميهما .)٤٠(منتزعتني من أمور لوصف األخرى

 :زيليةـقواعد املذكورة يف بعض اآليات التنخامتة يف إجراء ال

 فإنّ هذه ]٧: البقرة[َتَم اللَّه َعلَى قُلُوبِهِمَخ : قوله تعاىل:اآلية األوىل •

 الذي »اخلَتم« فإن ،اآلية من قبيل االستعارة التبعية اخلالية عن االستعارة التمثيلية
 وهذه ،لغري يف ذلك الشيءهو املصدر دالٌّ على أمرٍ موضوع على شيٍء مينع نفوذ ا

                                                           
 .٣٥: ١ الكشاف )٣٩(
  .االستعارة املصرح ا:  يف القسم األول– ١٥٩: املفتاح) ٤٠(
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مث ] ١١ق[وذ الغري فيه  وعدم نف، والشيء، األمر:حالة مركبة من ثالثة أمور وهي
ها أيضا حالُ الكَفرة ألن هتبم: مركّبة من ثالثة أموراشواستقرار الكفر ، قلو 

 :مث استعري اللفظ الدالّ على احلالة األوىل وهي.  ومنعه دخول اإلميان فيها،عليها
ق منه أعين  مث استعري بتبعية هذه االستعارة لفظ الفعل املشت،اخلتم للحالة الثانية

 للحالة الثانية فتكون استعارةً تبعيةً، وال يوجد هنا استعارة متثيلية ألنّ »َخَتم«
 واحلالتان ، بعضها عن بعض حقيقةًالًالشرط فيها أن تكون األمور املتعددةُ معزو

 خبالف قَلَمِ املفيت الً وهذا ظاهر ال مريةَ فيه أص.ن هذا القبيلاملذكورتان ليستا م
 فيكون اجلمع بينهما وبني اإلقدام ، إذ ال يلزمهما اإلقدام واإلحجام،وقَدمِ املتردد

 وعليك ذا ، عن بعض حقيقةًالً فيكون بعضها معزو،واإلحجام بتصرف اخليال
 واالستعارة ،لتبعية اخلالية عن االستعارة التمثيليةفرق فإنه مدار امتياز االستعارة اال

الوجه ) ٤١(: يف اآلية املذكورة ثالثة وجوه:السيد الشريف قال ،التبعية اتمعة معها
 جعل املشبه به هيئة مركبة منتزعة من الشيء : والوجه الثاين.ااألول ما ذكر آنفً
 فحينئذ يكون ،مور الذهنية ومنعه صاحبه من االنتفاع يف األ،واخلتم الوارد عليه

 وقد اقتصر فيها من ألفاظ املشبه به على ما ،طرفا التشبيه مركبني واالستعارة متثيلية
ية مرادة وإنْ مل وِن وباقي األلفاظ َم،معناه عمدةٌ يف تصور تلك اهليئة واعتبارها به

رةً يف نظم الكالم تكن مقد /ة أصلفائدة يف االقتصار  وا.الًوليس ههنا استعارة تبعي
على بعض األلفاظ االختصار يف العبارة وتكثري محتمالا بأن تحملَ تارةً على 

 ، هذا ما ذكره. ولو صرح بالكلّ تعينت التمثيلية.التبعية وأخرى على التمثيلية
  :وهذا الكالم منظور فيه

                                                           
  . وما بعدها٣٩٧: شيته على املطولانظر كالم السيد الشريف يف حا) ٤١(
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ما جتري فيما  فألنك قد عرفت فيما سبق أنَّ االستعارة التمثيلية إنالًأما أو •
 وال خيفى أنّ األمور املعتربةَ يف اخلَتم .يتركب من أمور عدة يتصرف يف مجعها اخليالُ

ها بعضا يستلزم بعضمم ف الً َعقْاواألموَر املعتربةَ يف قلوب الكَفَرةإىل تصر من غري حاجة 
  . كما حققناهالًأص فال تكونُ اآلية املذكورةُ من قَبيل االستعارة التمثيلية ،اخليال

 لكنه متضمن ألمورٍ ثالثة ا مفردا وإنْ كان لفظً»اخلَتم« فألنّ اثانًيوأما  •
  .املشبه به كما مر بيانه فال يتصور االقتصاد حقيقة: هي

الدال على األمور املذكورة ضمنيةً يكفي يف ) اخلَتم(فألن  اثالثًوأما  •
نمها ضحتا،االتشبيه مالحظتة فكيف يج إىل مالحظة تلك األمور بألفاظ منوي. 

ولئن سلّم فال يلزم من كون تلك األلفاظ منويةً لتفصيل معىن اخلَتم وتفسريه أن 
  . وهو كونُ التركيب يف اخليال فقط،تكون االستعارة متثيليةً لفَوات شرطها

 الً فألنَّ حذَف بعض األمور لتكثري احملتمالت إمنا يكون مقبو:ارابًعوأما  •
عرفت أن  االستعارةَ التمثيليةَ غري ممكنة  ] ١٢ق[ إذا مل يكن هناك مانع وقد 

 قد ادعى التمانَع بني االستعارة الفاضل الشريف على أنَّ .ههنا لفوات شرطها
التبعية والتمثيلية فال وجه حينئذ حلمل كالم واحد على أمرين متمانعني وارتكاب 

  .جل ذلك وال أقلّ من عدم البالغة فيهاعتبارِ األلفاظ املنوية أل
 وجعل ، أن يقصد يف اآلية إىل تشبيه قلوم بأشياء خمتومة:الثالثوالوجه  •

م الذي هو من روادف املستعار املسكوت عنه تنبيهاذكَر اخلَتإليها عليه ورمز ، 
الستعارة  ألنّ املعترب يف ا، نظرا وفيه أيض.فحينئذ تكون من قبيل االستعارة بالكناية

تعاىل ال  إىل اهللا »اخلَتم« وههنا قد أسند ،بالكناية أن يثبت الزم املشبه به للمشبه
ووقوع اخلَتم عليها ال يكون من اإلثبات املعترب يف . إىل املشبه أعين القلوب

   .االستعارة بالكناية كما ال خيفى على املتدرب يف الصناعة
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 قد ]٥: البقرة[  َعلَى هدى من َربهِمئَكأُولَ : قوله تعاىلاآلية الثانية •
 على وجه ال مزيَد أنه قد اجتمع فيها االستعارةُ التبعيةُ والتمثيليةعرفت فيما سبق 

ملّا ذهب إىل عدم اجتماعهما محل اآلية املذكورة على السيد الشريف  إال أن ،عليه
   )٤٢(:وجوه ثالثة

ملوصلِ إىل املقصد وتثبت له  أن تشبه اهلدى باملركوب ا:األولالوجه  •
 ألنّ املعترب يف ، وفيه نظر.بعض لوازمه وهو االعتالء على طريق االستعارة بالكناية

 وأنَّ املراَد بالوصف ،وصف خيتص باملشبه به للمشبه/ االستعارة بالكناية أن يثبت 
أمر ) على( وقد عرفت أنّ مدلول كلمة ،هو األمر القائم احملقّق املختص باملشبه به

 بل من لوازم ، وكذا االعتالء ليس من لوازم املركوب،نسيب ال خيتص باملشبه به
   باملشبه به ؟االراكب فكيف يعترب وصفً

  أنْ يشبه متسك املتقني باهلدى باعتالء الراكب يف التمكن:الثاينالوجه 
 ألنا ال نسلّم ، نظرا وفيه أيض.استعارة تبعية) على(واالستقرار وحينئذ تكون كلمة 

 لكن ندعي أنه ال ،كونَ هذه اآلية على هذا التقرير من قبيل االستعارة التبعية
 ألنَّ استقرار الراكب على املركوب ،مندوحة هلا عن اعتبار االستعارة التمثيلية
ه ،اومتكَُّنه فيه وإنْ كان مما يلزم بعضها بعضقني باهلدى ال يشبَك املتلكن متس 

 وهذه األمور ال جتتمع إال ،تالء الراكب ما مل يعترب استقرارهم عليه ومتكُّنهم فيهباع
  .يف اخليال فتكون من قبيل االستعارة التمثيلية

 عليه اه هيئة مركبة من املتقي واهلدى ومتسكه به مستقرب أن يَش:الثالثالوجه 
يئة مركبة من الراكب واملركوب واعتالئه عليه متمكّنوعلى هذا ينبغي أن . فيها 

 فيكون جمموع ، ويراد ا اهليئةُ األوىل،تذكر مجيع األلفاظ الدالة على اهليئة الثانية
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 كلّ واحد من طرفيها منتزع من عدة أمور، وال ،تلك األلفاظ استعارةً متثيلية
 ،االستعارة] ١٣ق[ات تلك األلفاظ تصرف حبسب هذه يكون يف شيء من مفرد

 »على«هناك حينئذ استعارة تبعية يف  فال يكون .لى حاهلا قبل االستعارةبل هي ع
ألنّ االعتالء هو العمدة ) على(الذكر من تلك األلفاظ على كلمة إالّ أنه اقتصر يف 
 فجعل ، إذ بعد مالحظته يقرب الذهن  إىل مالحظة اهليئة واعتبارها،يف تلك اهليئة

ينةً دالةً على أن األلفاظ اُألَخر الدالّة على مبعونة قرائن األحوال قر) على(كلمة 
 كما اقصدسائر أجزاء تلك اهليئة مقدرة يف اإلرادة قد دلّ ا على سائر األجزاء 

   .)٤٣( هذا خالصة ما ذكره.)على(قُصد االعتالء بكلمة 

   : نظراوفيه أيًض

ة ليست يف اآلية املذكور) على(نه ال يرتاب أحد يف أنّ كلمة فأل الًأوأما  •
على اهلدى فيكونُ ،مستعملةً يف معناها احلقيقي قني استعالٌء حقيقيإذ ليس للمت 

وقد عرفَت فيما سبق أنّ االستعارة يف احلروف بتبعية . من قبيل االستعارةاجماز 
 وقد ،هو االستعالء) على( ومتعلق معىن كلمة ،االستعارة يف متعلقات معانيها

ا وإن كان لفظً،ء أنَّ االستعالاعرفت أيضا مفردمعناه مركّب فيكون تشبيه ، لكن 
 وقد عرفت أن تشبيه اهليئة تشبيه ،أمر بذلك املعىن بواسطة تشبيه اهليئة باهليئة

يف اآلية املذكورة تابعة لالستعارة يف التشبيه ) على( فتكون استعارة كلمة ،متثيلي
  .ثيلية ومن املعلوم أا ليست إال استعارة مت.املذكور

 فألن ما ذكره من األلفاظ املنوية إنْ دلَّ ا على املشبه به ال اثانًيوأما  •
 وإن استعملت يف املشبه تكون ،فيها/  وقد ادعى االستعارة ،يكون هناك استعارة

                                                           
 . ٣٩٥: املرجع السابق) ٤٣(
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االستعارة متثيليةً معتربة يف الكالم فال مندوحة عن اعتبار االستعارة التمثيلية ههنا 
  .وإن مل يصرح ا

 فألنّ كلّ واحد من األلفاظ املركبة دالّ على معناه بالوضع :اثالثًوأما  •
 وإن كانت الداللة بأوضاع ،وكذا جمموع األلفاظ املركبة دالّ على معانيها بالوضع

 ، مث إنّ احلقيقة وااز فرعان لالستعارة. وهذا ظاهر ال يرتاب فيه أحد،متعددة
 واستعمال األلفاظ ،الوضعي حقيقة ويف غريه جمازفاستعمالُ اللفظ املفرد يف معناه 

 .املركبة  يف معانيها بعد اعتبار اهليئة املفيدة للوحدة يف معانيها يكون حقيقة واحدة
 وأما كونها واحدة فألن . هلا يف معانيها الوضعيةالًأما كونه حقيقةً فلكونه استعما

 ويلزم من وحدة االستعمالُ ،اد فيكون االستعمالُ واح،اعتبار التعدد يف ألفاظها
 فإذا استعمل هذا اللفظ يف معان أُخر معتربةٌ فيها ،وحدةَ احلقيقة ألنها تابعة له

 ، ويلزم من وحدته وحدةُ ااز كما عرفت،ا يكون االستعمالُ فيه واحد،الوحدةُ
وحبسب االستعمال تكون مفرداته باقيةً على وضعها الشخصي فال خترج بالنقل 

 يكون ]فـ [ وأما إذا نقل املفرد عن وضعه إىل غريه.ملذكور عن معانيها احلقيقيةا
ي، فال يلزم من كون كلمة  باعتبار الوضع اجمازمستعملة يف معناها ) على(الشخص

مستعملة يف معناها احلقيقي عند نقلها إىل ] ١٤ق[احلقيقي يف ضمن املركّب كوا 
اشتبه عليه نقل اللفظ املفرد يد الشريفالس و.غريه حبسب الوضع الشخصي 

اوحده بنقله يف ضمن األلفاظ املركبة مع أنّ بينهما بونا بعيد.  

وحَدها ما مل يعترب ) على(نه ال وجَه لالقتصار على كلمة  فأل:ارابًعوأما  •
 فال ينفك عن اعتبار االستعارة التمثيلية كما ،التشبيه واالستعارة يف متعلَّق معناها

 ،وحَدها قرينةً على خصوصية األلفاظ املنوية) على( ال يكون كلمة ا وأيض،هذكر
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 وهذا ظاهر . وال يصح ذلك إال باعتبار االستعارة التمثيلية،فالبد من التعرض هلا
  .للمتدرب يف القواعد البيانية

ها وال َتجعلْ يدَك مغلولةً إىل عنقَك وال تبسطْ :اآلية الثالثة قوله تعاىل •
 وال خيفى أنه من قبيل االستعارة التمثيلية اخلالية عن ]٢٩ :اإلسراء[ كلَّ الَبسط

ه هيئة املتوسط بني البخل والسَرف يئة َمن ليست يده مغلولةً إىل ب إذ َش،التبعية
 مث استعريت األلفاظ الدالة على اهليئة الثانية للهيئة ،عنقه وال مبسوطةً كلَّ الَبسط

 فإذا عرفت هذه القواعد .ىل فتكون استعارةً متثيليةً خاليةً عن االستعارة التبعيةاألو
 .املذكورة ظهر لك أنّ االستعارة التبعية والتمثيلية قد جيتمعان كما يف اآلية الثانية

 وقد تفترق الثانية عن األوىل كما ،وقد تفترق األوىل عن الثانية كما يف اآلية األوىل
من البالغة على شأن عظيم يقبلها كل /  وهذه العبارات الثالث ،ثةيف اآلية الثال

  . وفوق كلّ ذي علم عليم. وأويل طبع مستقيم،ذي ذوقٍ سليم

واهللا  .     هذا بعون اهللا امللك املنان آخر ما قصدناه يف هذه الرسالة من البيان

 من الوافر [  »شعر«املستعان وعليه التكالن[  

  حتـاكي  خذوا مني حمبـرةً   
  

 نسيم الروض غازهلا صباحا    
  

  

  واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على
  سيدنا حممد وآله وصحبه الطاهرين أمجعني

  .آمني
  رسالة املنسوبة للعالّمة طاش كربىمتت ال

  رمحه اهللا تعاىل واملسلمني أمجعني
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  ع التحقيق ــمراج
 مطـ املدين .وعلق عليه حممود حممد شاكر قرأه . عبد القاهر اجلرجاين.أسرار البالغة -

  .م١٩٩١ القاهرة –
  .م١٩٧٩ بريوت . دار العلم للماليني. خري الدين الزِرِكْلي:األعالم -
مطـ السعادة  . حممد بن علي الشوكاين.البدر الطالع مبحاسن َمْن بعد القرن السابع -

  .ه ١٣٤٨ القاهرة –
 تح حممد أبو . جالل الدين السيوطي.ةبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحا -

  .م١٩٦٥ القاهرة – البايب احلليب .الفضل إبراهيم
 نقله . كارل بروكلمان القسم التاسع–  العصر العثماين–تاريخ األدب العريب  -

 اهليئة املصرية العامة للكتاب – عمر صابر عبد اجلليل .إىل العربية د
  .م١٩٩٥

 دار الكتاب اللبناين . ابن خلدون.ا وغرًبارقًالتعريف بابن خلدون ورحلته ش -
  .م١٩٧٩

ستانبول  إ. على هامش املطول على التلخيص.حاشية السيد الشريف اجلرجاين -
  .ه ١٣٣٠

 –قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر . عبد القاهر اجلرجاين. دالئل اإلعجاز -
  . م١٩٨٩ / ه ١٤١٠ القاهرة –مط اخلاجني 

  .م١٩٥٨ دار املعارف مبصر . تح حممد أبو الفضل إبراهيم.ديوان امرئ القيس -
 القاهرة . جلنة التأليف والترمجة النشر. تح حممد الطاهر بن عاشور.ديوان بشار بن برد -

  . م١٩٥٠ - ه١٣٦٩
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٩١٨

 دار الكتاب العريب بريوت . طاش كربى زادة.الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية -
  . م١٩٧٥ / ه ١٣٩٥

  . اهليئة العامة للكتاب– دمشق . ابن عربشاه.عجائب املقدور يف أخبار تيمور -
  . طبعة مصورة عن طبعة بوالق. سيبويه.الكتاب -
زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ـالكشاف عن حقائق غوامض التن -

 مط . رتبه وصححه مصطفى حسني أمحد. حممود بن عمر.للزخمشري
  . م١٩٥٣ - ه١٣٧٣االستقامة بالقاهرة 

ستانبول  إ. مطـ أمحد كامل. العالمة التفتازاين.املطول على التلخيص -
  .ه١٣٣٠

  .م١٩٧٧ بريوت . دار صادر. ياقوت بن عبد اهللا احلموي.معجم البلدان -
 امع العلمي العراقي . أمحد مطلوب. د.معجم املصطلحات البالغية وتطورها -

  . م١٩٨٧ – ١٩٨٣
 أمحد بن مصطفى .مصباح السيادة يف موضوعات العلوممفتاح السعادة و -

 دار . تح كامل بكري وعبد الوهاب أيب النور.الشهري بطاش كربى زادة
  . م١٩٦٨ القاهرة - الكتب احلديثة 

 املطبعة امليمنية مبصر . أبو يعقوب يوسف بن حممد علي السكاكي.مفتاح العلوم -
  .ه ١٣١٨

  . م١٩٦٥ القاهرة .اف حممد شفيق غربال بإشر.املوسوعة العربية امليسرة -



  ٩١٩

  
  من املكتبة العربية

  
  

  )ه٥٢١ - ٤٤٤ (وسييلْطَد الب البن السي»رسائل يف اللغة«كتاب 
  حتقيق الدكتور وليد حممد السراقيب

  
  )∗(حممود احلسن. د: عرض

  
   )١(:تعريف باملؤلف

 )٣( البطَلْيوسي)٢(السيد  بنحممدمؤلِّف كتاب الرسائل هو أبو حممد عبد اهللا بن 
ماً يف معرفتهما وإتقاما،  مقد،متبحراً فيهما، ملاً باآلداب واللغاتكان عا، النحوي

لَسكن مدينة بِسنون عليه ويقتبسون منه، وكان ؤويقر ة، وكان الناس جيتمعون إليهي
  .اً ثقة ضابط، جيد التفهيم،حسن التعليم

 ،بتى فيه بالعجائأيف جملدين، » املثلث«كتاب : هاممتعة من ف كتباً نافعةألَّ
 حوشر، »تاباالقتضاب يف شرح أدب الكُ«له كتاب والع عظيم، ودل على اطّ

                                                           
 .جممع اللغة العربية بدمشقعضو اهليئة الفنية يف  )∗(
؛ ١٨٥: ١يب للمقري التلمساين ؛ ونفح الط٩٦: ٣وفَيات األعيان البن خلكان : ينظر يف ترمجته) ١(

  .والكالم هنا مقتبس من وفيات األعيان بتصرف. ١٣ومقدمة التحقيق لكتاب الرسائل ص
)٢( السبكسر السني، وهو من: دي مجلة أمساء الذئب سي الرجل بهم.  
)٣( لْطَالبوس« منسوب إىل :وسييطَلْيوهي من  .بفتح الباء والطاء وسكون الالم وفتح الياء» ب

  . قرطبةر آنة غرب مدن األندلس على كربيات



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٢٠

 أليب العالء املعري شرحاً استوىف فيه املقاصد، وهو أجود من شرح» سقط الزند«
 وله كتاب يف احلروف .»ضوء السقط«  العالء صاحب الديوان الذي مساهأيب

ال، مجع فيه كل غريب، وله ذالسني والصاد والضاد والطاء وال: وهي اخلمسة،
 أيضاً، وكتاب» اخللل يف أغاليط اجلمل« و،»أبيات اجلمل احللل يف شرح« كتاب

له ، و»شرح املوطأ«  وكتاب،»ختالف األمةال التنبيه على األسباب املوجبة«
 .، إضافة إىل مؤلَّفات أخرى ذكرها حمقِّق كتاب الرسائل»شرح ديوان املتنيب«

  .يه فهو يف غاية اجلودة فكل شيء يتكلم ف- ابن خلكان  كما يقول- وباجلملة
  : قوله حنونظم حسن وله
ـأخ لمِو الع ح  خال يد  ب عد م  وتـه 

  

ـ م ر رابِ الت ه حتت وأوصالُ   مـي
  

 ىر وهو ماشٍ على الثَّ    تي م هلِو اجلَ وذُ
  

 ظَين م ـ     األحيـاءِ  ن وهـو ع دمي 
  

وك الطوائف، ويف عصر دولة املرابطني، ويف هذه عاش ابن السيد يف عهد مل
املرحلة من تاريخ األندلس ازدهرت الثقافة والعلوم، وملعت أمساء كثري من العلماء 
والفالسفة واألدباء والشعراء، على حني كانت البالد تعاين من االنقسام والتمزق 

  .على املمالكواحلروب، والتدخل األجنيب، والتنافس بني األمراء يف السيطرة 

إحدى   سنةوفاته و،وسيلْطَئة مبدينة بولده يف سنة أربع وأربعني وأربعموم
  .ةيِسنلَئة مبدينة بوعشرين ومخسم

  : قتعريف باحملقِّ

 يف النحو والصرف ، باحث متخصص وليد حممد السراقيباحملقِّق هو الدكتور
حممد  و وعجمانجامعة البعثس مقرر النحو والصرف يف درة، وعلوم اللغة العربي

الكثري من املؤمترات والندوات يف سورية والعامل العريب،  وشارك يف .بن سعود
  . اجلامعيةرسائل عدد من الأشرف على و
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٩٢١

كتاب التنبيه على الغريبني ، وديوان أيب حيان األندلسي :يف جمال التحقيقه ول
للشريف املرتضى،  الشيب والشباب كتاب الشهاب يف وأليب الفضل السالمي،

شعر أيب وجزة ، وشعر بين سلول، ووسييلْطَد الب البن السيورسائل يف اللغة
ى بأكف أهل الرسوخ يف علم املصفَّ، وشعر عبد اهللا بن مهَّام السلويل، والسعدي
  .واملنسوخ البن اجلوزيالناسخ 

ذييل كتاب الت: شروح التسهيل و،ليات الداللةالسياق وجت: وله يف التأليف
 عشرات ، إضافة إىلضاميم من التراث، وأأطاريح يف اللغة، ووالتكميل منوذجاً

  . حمكَّمةحوث واملقاالت املنشورة يف جمالتالب
 :كتاب الرسائل

) ٣٥٤(صفحة من القطع الكبري، ويبلغ النص احملقَّق ) ٤٥٤(يقع الكتاب يف 
ن منشورات مركز امللك وهو م. صفحة، والباقي تتوزعه مقدمة التحقيق والفهارس

م، ضمن سلسلة حتقيق ٢٠٠٧فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية بالرياض عام 
  .التراث

اعتمد احملقِّق على يف حتقيق الرسائل على خمطوطة وحيدة، حمفوظة يف مكتبة 
، وحتتفظ جامعة حممد بن سعود بنسخة عنها، وقد جعلها )٤٣٢٥(تشستربيت برقم 

، وقد فاته أن يشري إىل رمزها يف مقدمة التحقيق، مع )م(لرمز أصالً، ورمز إليها با
  .أنه أشار إليها يف احلواشي ذا الرمز

 البن السيد نفسه، »املسائل واألجوبة«واستعان على التحقيق مبخطوطتني لكتاب 
 هو غري »املسائل واألجوبة«وكتاب ). ج(وإىل األخرى بـ ) ب(رمز إىل أحدمها بـ 

 الذي نتحدث عنه هنا، لكنه تضمن بعض املسائل اليت حيويها كتاب »ائلالرس«كتاب 
 لتضمنه إحدى الرسائل، ورمز إليه »احلدائق العالية«كما استعان بكتاب . »الرسائل«

إلحدى نسخ ) ج(، وكان األوىل أن خيتار له رمزاً آخر، ألنه استعمل الرمز )ح(بـ 
  . املتقاربة جيعل احتمال التصحيف وارداً، واستعمال الرموز»املسائل واألجوبة«
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٩٢٢

رسالة عرض فيها املؤلِّف إجابته عن أسئلة تلقاها من ) ١٨(يضم الكتاب 
الناس، أو ختيل أنه سئل عنها، واالحتمال الثاين أقوى، لعمق األسئلة وكثرة التفريع 

الً يستويف فيها، وهذا يعين أنه أراد أن يتوسع يف احلديث عن مسألة، فتخيل سؤا
كلَّ جوانبها، ويسرب كلَّ أغوارها، على حنو السؤال الذي افتتح به الرسالة اخلامسة 

ضرب زيد عمراً، إذ بلغت تفريعات السؤال صفحةً تامة، : يف حتقيق املثال املشهور
  )٤(.استوفت كلَّ األمور النحوية والبالغية واملنطقية اليت ترتبط ذا املثال

 السيد مل يكتب الرسائل بنفسه، بل كتبها ومجعها أحد والراجح أن ابن
قال الفقيه األستاذ أبو «: تالميذه، وهذا واضح مما ورد يف فواتح الرسائل، من مثل

رمحه ... كُتب إىل الفقيه النحوي «: ومثل)٥(،»حممد رمحه اهللا ونضر وجهه
ا ما يوحي بأن الرسائل قد  ولعلّ يف هذ)٧(،»...قال البطَلْيوسي «: ، ومثل)٦(»اهللا

 يد أحدبل هي مسائل وأجوبه انتخبها من مؤلفات ابن الس ،ال تكون كتاباً مستقال
تالميذه لنفسه أو ليدرسها لتالميذ له، ومما يقوي هذا الزعم عدم وجود مقدمة 

مث إنّ الرسائل ليس . »املسائل واألجوبة«للرسائل، وأن بعضها محتوى يف كتاب 
هلا إال نسخة وحيدة، كما يقول احملقِّق، وهذه النسخة الوحيدة ال تكفي إلثبات أن 

  .الرسائل كتاب قائم بذاته
رسالة، تتنوع موضوعاا، فتعبر عما يتصف به ابن السيد ) ١٨(والكتاب يضم 

  .البطَلْيوسي من ثقافة موسوعية واسعة، وسعة اطالع، وتعمق يف دقائق العلوم

                                                           
  .١٦١رسائل يف اللغة ص: ينظر )٤(
  .١٨٩رسائل يف اللغة ص )٥(
  .١٥١رسائل يف اللغة ص )٦(
  .١٣٩رسائل يف اللغة ص )٧(
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  :ما يلي عرض موجز ملا حتتويه الرسائل من آراء وأجوبة ومواقف فكرية للمؤلِّفوفي
 ذكر فيها أنه شرح ديوان أيب العالء املعري، فاعترض عليه يف :الرسالة األوىل

 وهو غري الشيخ حميي -بعض املواضع أحد علماء األندلس، ويدعى ابن العريب 
.  يف هذه الرسالة على اعتراضات ابن العريب  فأجاب البطَلْيوسي-الدين بن عريب 

ولعلّ من يقرأ الرسالة يقتنع بأن ابن العريب هذا مل يكن له مكان مرموق يف مدارج 
العلم والرواية، وذا تشهد اعتراضاته اليت منها أنه وقف على البيتني املشهورين 

  :أليب العالء مها قوله
 أرانِي يف الثَّالثة من سـجونِي     

  

  تسألْ عـنِ اخلَبر النبِيـث     فال 
  

 لفَقدي ناظرِي ولُـزومِ بيتـي     
  

     اخلَبِيث دفسِ يف اجلَسالن وكَون 
  

 بالشني، فرد عليه »شجوين«فاتهم ابن السيد بالتصحيف، زاعماً أن الصواب 
 وعلى. بأن املعري يذكر أنه مسجون يف ثالثة سجون، وال مدخل هنا للشجون

  .هذا السمت متضي كلُّ االعتراضات
 عرض فيها آراء علماء اللغة والنحو واملنطق يف الفرق بني :الرسالة الثانية

االسم واملُسمى، وقد ذكر أربعة أوجه لعالقة االسم باملُسمى، ورجح من منظار 
.  االسماللغة والنحو أن االسم هو اللفظ، وأن املُسمى هو الشيء الذي يدلّ عليه

ويف . أما بقية األوجه فال تعدو كونها افتراضات منطقية ال يؤخذ ا يف جمال اللغة
 وهذا الزعم حيتاج )٨(هذه الرسالة زعم البطَليوسي أن األصمعي ضعيف يف النحو،

  .إىل دراسة واهتمام إلثباته أو نفيه، نظراً ملكانة األصمعي يف رواية األدب واللغة
، وخالصة رأيه أن »رب« خصصها املؤلِّف للحديث عن معاين :ةالرسالة الثالث

»بل للتقليل حبسب »رستعمتدلّ يف أصل الوضع على التقليل، ويف الكالم ت 
                                                           

  .١٠٨رسائل يف اللغة ص )٨(
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٩٢٤

 تستعمل ربما خانَ األمني، وربما سفه احلَليم، كما: معناها الوضعي، كقول العرب
يل املَجاز، كقول أيب العطاء السندي يف رثاء للداللة على التكثري حني تسلَك يف سب

  :عمرو بنِ هبرية الفزاري
 فإنْ تمسِ مهجور الفناِء فربما    

  

       فـودو فـودالو به بعد أقام 
  

وجعل للمقام كلَّ األثر يف التحكم بداللتها، إذ يكثر استعماهلا للتكثري يف 
املفتخر يزعم أن «: ، حيث قالمواطن الفخر واملديح، وله يف ذلك رأي طريف

الشيَء الذي يكثر وجوده منه يقلُّ وجوده من غريه، وذلك أبلغ يف االمتداح والفخر 
من أن يكثر يف غريه ككثرته منه، فاستعريت لفظةُ التقليل يف موضع التكثري إشعاراً 

 !ُهللا ما أفصحهأخزاه ا: ذا املعىن، كما استعريت ألفاظ الذَّم يف موضع املدح، فقيل
 إشعاراً بأن املمدوح قد حصل يف مرتبة من يشتم حسداً له على !ولعنه ما أشعره

  )٩(.»فَضله، ألن الفاضل هو الذي يحسد ويوقَع يف عرضه، والناقص ال يلتفَت إليه
 اخلربية »كم« على التكثري هو صحة وضع »رب«وقد جعل مقياس داللة 

 دالّة على التقليل يف »رب«ومما يؤخذ على املؤلِّف أنه جعل . ريية يف موضعهاالتكث
قول حامت الطائي:  

 وإنِّ ُألعطي سـائلي ولَربمـا     
  

      فـأكلَف طاعستما ال ي أُكَلَّف 
  

  .والصحيح أنها تدلّ على التكثري، ألا يف موطن فخر
 يف قوله »الوالية«لوقف على  خصصها للحديث عن جواز ا:الرسالة الرابعة

 وعرض ما يبىن على ذلك من توجيهات )١٠(،هنالك الواليةُ ِهللا احلَق : تعاىل
إعرابية، مع ترجيحه عدم جواز الوقف عليها، الفتقارها إىل النسبة إىل اهللا، ألن 

  .هنالك واليةُ اِهللا احلَق لعبده: املعىن
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٩٢٥

فتحدث . ضرب زيد عمراً: يق املثال املشهور خصصها لتحق:الرسالة اخلامسة
فيها عن علّة رفع الفاعل ونصب املفعول به، والعامل فيهما، وأحكامهما، وتقدم 

وعرض آراء العلماء يف ذلك، وانتهى إىل أن العامل فيهما . كلٍّ منهما على صاحبه
ل إمنا هو لألفعال أنَّ النحويني متفقون على أنّ أصل العم«هو الفعل، بدليل 

  )١١(.»واحلروف، وأن األمساء ال حظَّ هلا يف العمل
ومما يستحق الوقوف عنده هو رأي املؤلِّف يف موقع هذا املثال من احلقيقة 

ضرب زيد عمراً، هو جماز ال حقيقة، وأن ااز يدخله : وااز، إذ ذكر أن قوهلم
  :من مخسة أوجه هي

ل الضرب بنفسه على احلقيقة، أو أمر به على  جواز أن يكون زيد قد فع-١
. ضرب السلطانُ فالناً ألف سوط، واملقصود أمر بضربِه: ااز، على حنو قولنا

وهذا النوع من ااز جائز يف كلّ فعلٍ حدث به عن الفاعل، وألجل هذا احتيج «
اشر الكتابةَ بنفسه، كتب زيد، فيجوز أن يب: إىل وضع التوكيد يف الكالم، تقول

از قلتا رفع ب عنه بأمره، فإذا أردتكتبنفِسه: وجيوز أن ي زيد ١٢(.»كتب( 
وأشار ابن السيد إىل أن رفْع ااز يكون باملصادر املؤكِّدة، كما يكون بالتوكيد، 
: لهوألجل هذا استدلَّ على أنّ تكليم اهللا ملوسى، عليه السالم، حقيقة ال جماز بقو

ًكليماى توساُهللا م وكَلَّم.)از، )١٣فالتوكيد واملفعول املطلق يرفعان احتمال ا 
 .وهذه الفكرة مهمة جدا، وحيسن األخذ ا، يف التفسري اللغوي. عند البطَلْيوسي

 لفظةٌ موضوعة »ضرب«ضرب زيد عمراً، هو أن :  ااز الثاين يف قولنا-٢
رعبمرٍو إال نوعاً يف اللغة ليع بعوقا عن جنس الضرب كُلِّه، وزيد يف احلقيقة مل ي 
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 هي عموم وضع يف موضع »ضرب«خمصوصاً من الضرب، وهذا يعين أن لفظة 
وإذا أُريد رفع ااز . وهذا النوع من ااز مطَّرد أيضاً يف مجيع األفعال. خصوص

  )١٤(:جيء بالتوكيد، كقول جمنون ليلى
  يجمع اُهللا الشتيتنيِ بعـدما     وقَد

  

 يظُنان كُلَّ الظَّـن أالّ تالقيـا       
  

٣- ما وقَعاز الثالث هو أن الضرب مل يقع جبميع أجزاء عمرو، وإنوا 
 .ببعضه فنِسب الفعل إىل جملته

، »ضرب«إنَّ زيداً فاعل لـ :  وااز الرابع، يف املثال املشهور، هو يف قولنا-٤
 .وحنن ال نقصد أنه أحدث الفعل واخترعه، بل نعين أنه الفعل أُسنِد إليه وحدثَ به عنه

إن عمراً مفعول لزيد، وليس مبفعول له على :  وااز اخلامس هو يف قولنا-٥
  .احلقيقة، ألن زيداً مل يفعل عمراً وال أحدثه، وإمنا فعلَ فعالً أوقَعه به

وقد عرضتها هنا . ضرب زيد عمراً: تلك كانت أوجه ااز يف قوهلم
لطرافتها، وأثرها املهم يف تنمية ملكة املنطق عند القارئ، علماً أن اكتساب مبادئ 

  .املنطق من أهم مقاصد علم النحو

 يف قوله »اهلاء«أفردها للحديث عن صاحب الضمري : الرسالة السادسة
 فعرض أقوال العلماء اليت تصب يف )١٥(.يطانُ ذكر ربهفأنساه الش: تعاىل
أحدمها أن اهلاء يعود على يوسف، عليه السالم، والثاين أن اهلاء يعود على : اجتاهني

وقد رجح هذا الرأي . صاحب يوسف الذي كان معه يف السجن وجنا من املوت
  .ومال إليه

                                                           
  .١٦٩؛ ورسائل يف اللغة ص٢٩٣ديوانه ص )١٤(
: ي ظَن أنه ناجٍ منهماذلَّ لوقالَ: وقبلها قوله تعاىل.  من سورة يوسف٤٢اآلية ) ١٥(

كبر ندنِي عاذكُر.  
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فأثبت امسه بضم امليم، . حب املُلُوك: ى ذكر فيها دواًء يسم:الرسالة السابعة
وأنكر على من زعم فتح امليم، ألن فتح امليم ال وجه له يف االشتقاق وال يف 

وذكر رأياً مهما يف إطالق التسمية على األشياء، ملخصه أن الشيء قد . اإلعراب
ذلك يف بعض األوقات، مث ترتفع وجِبت لّةى باسمٍ ما لعمسي ،بقى االسملَّةُ، ويالع 

إنه سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه، مث ارتفعت األسباب : »رمضان«كما قالوا يف 
اليت وقعت التسمية من أجلها، وبقيت األمساء، بدليل أن رمضان يأيت يف أوقات 

  )١٦(.الربد، وهذا كثري

 بني االسم وهذا الرأي يستحق الوقوف عنده، ألنه يصب يف تفسري العالقة
واملُسمى، ويفضي إىل احلكم بأن إطالق األمساء على األشياء ليس اعتباطيا، كما 

وهذا الرأي قاله ابن جين يف اخلصائص، إذ ذكر أن . يرى كثري من املعاصرين
 ا، كقوهلم لإلنسان إذا رفععدها يف الزمان عنخفَى علينا لبأسباب التسمية قد ت

مع أن  د،عرية لبقوت والعفلو حاولنا أن جنمع بني معىن الصته، قد رفَع عقري: صوته
 خررى، مث صخفرفعها ووضعها على األ يه،جلَت إحدى رِعط قُأصله أن رجالً

  )١٧(.ريتهق ععفَر: ه، فقال الناسوتأعلى صب

  حتدث فيها عن مفهوم كلٍّ من النعت والبدل وعطف البيان،:الرسالة الثامنة
ومن اآلراء اليت تستحق الوقوف عندها . والغرض من كلٍّ منها، والفرق بينها

، إذ ذكر أن النعت يكون للمعرفة، ويكون )الصفة(حديثُه عن الغرض من النعت 
جاء : للنكرة، وأن الغرض يف صفة املعرفة هو إزالة االشتراك العارض فيها، كقولنا

صفة املعرفة هي بعض ما يشتمل عليه زيد الكاتب، أو املدح والذّم، وذكر أن 
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 صفة من صفات كثرية يشتمل عليها »الكاتب«املوصوف من الصفات، أي أن 
إن العلَم كأنه جمموع صفات : ، وهلذا قال سيبويه وغريه من البصريني»زيد«

كثرية، يريدون بذلك أن زيداً لو مل يكن له اسم علَم خيصه الحتاج املُخبِر عنه إىل 
فيذكر عشرين ... جاءين الرجلُ الطَّويلُ صاحب الثوبِ األبيض : يقول مثالًأن 

صفة حىت يفهم السامع عنه، فاختصر ذلك كلّه بأن سمي زيداً، فناب هذا االسم 
فإن عرض بعد ذلك شيٌء من اإلشكال عند . العلم مناب تلك الصفات الكثرية

تني للتحديد وإزالة االشتراك بني املوصوف بعض املخاطَبِني زاد املخبِر صفةً أو صف
  .وموصوف آخر

أما الغرض يف وصف النكرة فهو تقريبها من املعرفة، بنقلها من العموم إىل 
جِئين برجلٍ، ألتاه بأول رجلٍ جيده، ولو : التخصيص، فلو قال أحدهم لصاحبه

الدائرة جِئين برجلٍ ظريف، ألصبحت الدائرة اليت يبحث فيها أضيق من : قال
جِئين برجلٍ ظريف عاقل، ألصبحت الدائرة اليت يبحث فيها : السابقة، ولو قال

أكثر ضيقاً من سابقتيها، وكلما زاد عدد الصفات ازدادت دائرة البحث ضيقاً، 
  )١٨ (.الزيادة يف احلد نقصانٌ يف املَحدود: وهلذا قال املتكلمون

 خصصها املؤلِّف لتحقيق معاين :رةالتاسعة والعاشرة واحلادية عش: الرسائل
: ومذهبه يف العرض والتحقيق يتلخص يف. بعض األبيات الشعرية وبعض األمثال

التحقُّق أوالً من صحة الرواية مع نسبة الروايات املختلفة إىل أصحاا، مث عرض ما 
ماالت، مث قاله العلماء يف توجيه املعىن واإلعراب مع مناقشة اآلراء واألقوال واالحت

ويف هذه املناقشات . الترجيح بناء على املعاين الدقيقة والوجوه اإلعرابية املقبولة
تظهر ثقافة البطَلْيوسي املوسوعية، حىت يكاد يقترب من عبد القادر البغدادي يف 

  .خزانة األدب، من حيث سعةُ االطالع واإلحاطةُ باآلراء والشروح والروايات
                                                           

  .٢٢٥ -٢٢٣رسائل يف اللغة ص )١٨(
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وهو من علماء – ذكر فيها خالفَه مع ابن الصائغ :رةالرسالة الثانية عش 
 يف إعراب ركين اجلملة االمسية، إذا جاء كلٌّ –األندلس وكان وزيراً البن تيفلوت 

فذهب املؤلِّف إىل جواز أن يعرب أي من االمسني مبتدأً واآلخر خربه، . منهما معرفة
النحو واملنطق تؤيد ما ذهب إليه، فأثبت شر الناسِ الفاسق، وقدم أدلة من : كقوهلم

 ال جيوز أن يعرب إال مبتدأً، خربه »الفاسق«بذلك بطالن دعوى ابن الصائغ بأن 
»رما بينهما من صلة. »شض للعالقة بني النحو واملنطق ولويف هذه الرسالة تعر.  

وال العلماء ، فعرض أق»أمهات« حتدث فيها عن كلمة :الرسالة الثالثة عشرة
، واهلاء فيها زائدة، وأن الغالب أن تستعمل للعاقل، »أُم«فيها، وانتهى إىل أا مجع 

ومن آرائه اليت تستحق الوقوف عندها .  تستعمل لغري العاقل»أُمات«على حني أن 
كتاب العني كتاب مطعون عليه، «: يف الرسالة طَعنه على كتاب العني، فمما قاله

 كُرباء البصرِيني، ال يرونه حجة فيما ينفرد به، وال يوجد يف غريه، ألنّ معيب عند
فيه خطأً كثرياً يف التصريف يخالف مذهب اخلليل، ولو كان الكتاب تأليف 

  )١٩(.»اخلليل، كما زعموا، مل يكن خمالفاً ملا رواه سيبويه وغريه من أصحابه

 خصصها لتفسري : والسادسة عشرةالرابعة عشرة واخلامسة عشرة: الرسائل
:  وقوله تعاىل)٢٠(،يستفتونك يف الكَاللة: ثالث آيات قرآنية، هي قوله تعاىل

واألرض ماواتالس وراُهللا ن،)وقوله تعاىل)٢١  : وإالّ ه ال إله هاُهللا أن هِدش
فسري بأوجه اإلعراب، مع  وربطَ الت)٢٢(،واملالئكةُ وأُولُو العلمِ قائماً بالقسط

  .مناقشة آراء العلماء
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 قسمها إىل أبواب عرض فيها آراًء فلسفية يف صفات :الرسالة السابعة عشرة
ولن أعرضها هنا، مع . اهللا سبحانه وتعاىل، وعلمه، وعلم اإلنسان وعقله ونفسه

ها، وليس هلا أنين قرأا مراراً، ألنّ العقل ال يقتنع ا، واحلس اإلمياين ال يستسيغ
واألوىل أن يتوقَّف اإلنسان عند حدود . دليل من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف

العقل ووظائفه ومدركاته، وأالّ يتجاوزها إىل اخلوض فيما ال دليل عليه، واهللا تعاىل 
  ال يحاطُ بعلمه، فكيف يحاطُ بذاته؟

النظر إليها على أا من ال يعدو يف هذه الرسالة إن موقف القارئ من اآلراء 
التراث، وفيما عدا ذلك لن جيد فيها قيمة فكرية أو حضارية، ألا إن كانت 
خلدمة العلم فليس فيها ما يسهم يف تطور العلم واملعرفة، وإن كانت للتدرب على 

  .التفكري واحملاكمات العقلية فليست الذات اإلهلية جماالً لذلك

حتدث فيها باألدلة النحوية عن جواز العطف يف قول  :الرسالة الثامنة عشرة
وفيها رد على . بسم اهللا الرمحن الرحيم، والصالة على نبيه الكرمي: بعض الكُتاب

  .من زعم بطالن ذلك

  :مالحظات على التحقيق

ذكرت فيما سبق أن احملقِّق الفاضل اعتمد على نسخة خطية وحيدة، ومثل 
املسائل « كبرياً متثّل يف االستعانة بنسختني من كتاب هذا العمل تطلَّب جهداً

 للبطَلْيوسي نفسه، والعودة إىل مصادر ومراجع كثرية بلغ عددها حنو »واألجوبة
وقد اجتهد احملقِّق يف ضبط النص، وتوثيق اآليات واألحاديث، وختريج ). ٢٤٠(

  :ولكن ال خيلو عملٌ علمي من مالحظات، ومن ذلك. األقوال
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١-يء  وع جزٍء من الكلمة بني حاصرتني مع قرنه برقم حاشية، مث اض
وكأم يعتقدو : ، ومثله)٢٣( صي النعم(...)]نوا[وملَّكَك : باجلزء اآلخر، حنو

، وهذا غري مستساغ وإن كان ما بني احلاصرتني مل يرد )٢٤(... أن النحويني(...)]ن[
  .يف املخطوطة

عراا بني حاصرتني، مع ضبط آخرها حبركة تناسب  كتابة الكلمة املراد إ-٢
  : قال زهري«: موقعها يف كالم املؤلِّف، ال يف الشاهد، حنو

 وإمــا أن يقولُــوا قــد أبينــا
  

 فشر مواطنِ احلَـسبِ اإلبـاءُ      
  

 اً(وقد جعلَ فيه زهريراإلباَء(وال جيوز لزاعمٍ أن يزعم أن ... هو املبتدأ ) ش (
 واألوىل أن تضبط أواخر مثل هذه الكلمات كما )٢٥(.»خربه) شر( وهو املبتدأ،

وردت يف الشاهد، أو أن تعامل على أا ساكنة األواخر، حىت ال يقع تعارض بني 
، علماً أن احملقق مل )اإلباَء(و) شراً(ايء باللفظ منصوباً مثالً وحملّه الرفع، كما يف 

األوىل حبسب موقعها يف كالم ) شر(كلمة يلتزم طريقة واحدة هنا، إذ أورد 
  .الثانية حبسب موقعها يف الشاهد) شر(املؤلِّف، و
الناس نيام فإذا ماتوا «:  عدم ختريج بعض األحاديث الشريفة كحديث-٣
  )٢٦(.»انتبهوا

 وجود اضطراب يف املنت أحياناً مل يعلِّق عليه احملقِّق، من ذلك ما ورد يف -٤
أن ابن الصائغ ذكر رأي بعض النحاة ورأيه أيضاً يف إعراب : ة عشرةالرسالة الثاني
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٩٣٢

مبتدأ، ) البحاتر(فقال بعضهم «:  على النحو»شر النساِء البحاتر«: قول كثير عزة
) البحاتر(ال جيوز إال أن يكون : وأنكرت أنا هذا القولَ وقُلت. خربه) شر النساء(و

وهنا ال فرق بني القول الذي يعترض عليه )٢٧(.»خلَبرا) شر النساء(هو املبتدأ، و
  وبني قوله هو، فما وجه االعتراض؟ 

يف حتقيق تصحيح : ومن ذلك أن الرسالة الثامنة عشرة جاءت حتت عنوان
إىل » التحقيق«وال فائدة من إضافة . عطف مجلة التصلية على مجلة احلمدلة

لة يدل على أن املقصود مجلة التصحيح يف هذا العنوان، كما أنّ مضمون الرسا
  .البسملة وليس احلمدلة

يها يف هوامش الكتاب، وال - ٥ ل  وجود أخطاء مطبعية، أشرت إ
ا   .جمال لذكرها هن

إن املالحظات السابقة ال تقلِّل من جهد احملقِّق الفاضل، وال تنقص من القيمة 
ل حال العلمية للكتاب، وقد يكون للمحقِّق وجهة نظر فيها، ويمكن على ك

تداركها يف الطبعة الثانية، ويحمد للمحقِّق الفاضل أنه أسهم يف إحياء التراث 
  .النحوي، وجعله متاحاً أمام القُراء والباحثني واحملقِّقني

                                                           
  .٢٥٨رسائل يف اللغة ص )٢٧(



  ٩٣٣

  
  
  

  الرسائل يف عصر التقانة، مضموا ولغتها
  

  )∗(أمين بن أمحد ذو الغىن. أ
  أدب الرسائل فن أصيل

الرسائل املتبادلة بني األدباء يف القدمي واحلديث رافد ثر من روافد األدب 
العريب، تبوأت منـزلةً رفيعة؛ ملا امتازت به من خصائص فنية، جعلتها جنسا أدبيا 

الرسائل بفصلٍ ال . مستقال فن املعاصرة، ختص وها هي ذي كتب التحرير األديب
  .جتد مندوحةً عنه

ولذلك أوالها املعاصرون من اهتمامهم الكثري؛ احتفلوا ا، ونشطوا يف 
وهذه . مجعها، وخرجوا ا من عامل احلفظ واخلصوصية إىل عامل النشر واإلذاعة

ار ا منشئوها طرائق قددا؛ يف أساليب التعبري، ويف الرسائل أصناف عديدة، س
ولكنها مل خترج يف مجلتها عن أن تكون بوحا مبا يجِنه الفؤاد، . املضمون واملادة

وتروحيا عن النفس ببثِّ الشكوى ولواعج األشواق، ورمبا جنحت بني األصحاب 
  .ل، وبيان محكمٍ بليغكلُّ ذلك بأسلوبٍ حسنٍ مجي. إىل املداعبة والفكاهة

  عصر التقانة
 احلاضر املوسوم بعصر التقانة والسرعة، صار العالَم أشبه حبارة واحدة ويف عصرنا

ة يف العامل بوساطة الشابكة عقاليسري جِدا معرفةُ أخبار أي بال قرية، وبات من 

شوف إىل معرفته يف ، اليت أتاحت الوصول إىل كلِّ ما يرومه اإلنسان ويت»اإلنترنت«
                                                           

 .باحث يف اللغة واألدب من سورية )∗(



  )٣(اجلزء ) ٨٥( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٣٤

وال شك أن التقنية تقدم فوائد جلَّى ملن يحسن استعماهلا، بيد أن . وقت قصريٍ جدا
  !حسناا الظَّاهرة خيامرها غري قليلٍ من وجوه السيئات واملخاطر

ه ولن أتناول يف كلميت هذه ما توطِّئه التقنية من سبل الفساد والرذيلة، وتغري ب
 ماك كلِّ فردشء والشباب، فضالً عن تفكيك اُألسر بايف خوض منها الن على حدة

لُجج املواقع واإلحبار يف صفحاا، غري عابئ بساعات من عمره تسفح بني غثٍّ 
  .فذلك له موضع آخر من البحث والنظر! ومسني

قي، وإطفاٍء جلذوة  من نكوصٍ أديب وذو التقنيةوسأقصر كالمي على ما أدت إليه
تجاذب البوح والشكوى، وسائر خبات لشعلة العالقات اإلنسانية باإلبداع البياين، وإ

  .مكنونات النفس بني اإلخوة واخلُالَّن
  بني زمنني

لقد كانت الرسائل فيما مضى فضاًء رحبا لإلنسان، يعبر ا عن مهسات 
تبادل األفكار والرؤى مع روحه، وما يعتلج يف صدره من مشاعر وأحاسيس، وي

 أجل لقد كانت ميدانا فسيحا .مراسليه، وتتعانق على صفحاا املهج واألرواح
صحالن ألبٍ ميحضإىل فلذة  ولد ملتاعة مشتاقة ه النائي عنه يف ديار الغربة، وألم

به، الفؤاد، وقد أطال الغيبة والبعاد، ولزوجٍ يحن إىل شقيقة جنانِه ودفء قل
ودع عنك رسائل احملبين والعشاق . دان صباه ورفقاء دربهخولصديقٍ يتوق إىل أَ

  .فهي مجرات أشواقٍ تكاد تضطرم
  :ومن هنا أن قال الشاعر املهجري جورج صيدح حني تلقَّى رسالةً من صديقٍ عزيزٍ

     تابِـهك روفسٍ حويف ه لتقَب 
  

 إنَّ احلُروف هلا شفاه تـشتهى      
  

هذا ما كانته الرسائل دهرا؛ فإذا ا اليوم تختزل يف كُليمات تخطُّ على عجل 
بضغط أزرار اهلاتف احملمول، أو لوحة مفاتيح احلاسوب، وترسل إىل اآلخرين، باردةً 

  !ال روح فيها وال حياة) باهتةً(



  أمين ذو الغىن.  د-نة، مضموا ولغتها الرسائل يف عصر التقا
  

٩٣٥

سريه؛ راضني أو لقد أجلأ عصر التقنية أهله إىل املُضي يف مضماره والسري ب
رة، وكارهني، فخلت الرسائل من ألوان اإلبداع والفن، وغدت عبارات مألوفةً مكر

  !تلفظها األجهزة إىل مستقبليها كما هي؛ كلمات بال طعمٍ وال لون
  اللغة واملضمون

رضِ فحسنِ العقانة يف مجال التعبري وحها ومل تتخلَّف رسائل عصر التسب، ولكن
إىل ختلُّف الفحوى واملضمون، بل إىل ما هو أخطر وأخطر، إىل ما يمس تعدت ذلك 

  .أال وهي اللغة العربية. هوية اُألمة، ويفُت يف عضد أحد أعمدة كياا
وإذا كان جلُّ ما يبعثُ به من رسائل إلكترونية جديرا أال يلتفت إليه؛ لضعف 

 ختلو من فائدة هزالً ال جِد فيه، فإنَّ منه بقيةً المضمونه، ودنوه من أن يكون 
 أا كُتبت بلغة هجينة هي أدىن إىل لغة األعاجم منها إىل لغة وخريٍ ونصح، غري

العرب؛ ركيكة التراكيب، مفكَّكة األسلوب، فاشٍ فيها اللحن وأنواع الغلط، من 
وطباعي ،وإمالئي ،حويون ،ويلغ!  

بنا يف إتقان  االرتقاء بأنفسنا وأبنائنا وطُالَّيف وقت أحوج ما نكون فيه إىل
). القرآن الكرمي(لغتهم القومية اليت هي لغة دينهم وشريعتهم ودستور معيشتهم 

ن الفكر والثَّقافة واالقتصاد يولن يتأتى ُألمتنا أن تنهض من كبوا يف مياد
 يف طريق التمكُّن من لغتها، وإحكام معرفتها، )١(ذَّاءة حوالسياسة، ما مل متضِ بعزمي

  .وإتقان استعماهلا، والغرية على حماها أن يذلَّ أو ينتقَص
  !خطر داهم

 نراه من اعتياد شباب العرب كتابةَ صرناأما اخلطر األعظم واألفدح، فهو ما 
أو باللغة ! هم بالعامية املُبتذلةمع أترابِ) الشات(رسائلهم، والتواصل يف غُرف احلوار 

بله ما جادت به !!  ولكن حبروف التينيةميةوأحيانا بلغة فصيحة أو عا! اإلنكليزية
  !التقنِيةُ من لغة عصرية شوهاء أشبه خبليط من كلِّ ذلك

! جنبيةه يف دمشق بلغة أ يف الرياض يراسل أخا يلوكم أمضين مرأى قريبٍ
  !الكتابةُ ا أسهل: بديت االعتراض احتج لفعلته بقولهوحني أ
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٩٣٦

لقد كان أولو الغرية من العلماء واألدباء واملُصلحني حيثُّون أبناء العرب على تعويد 
 باللغة الفصحى؛ فهي قَدرنا الذي ال خيار لنا سواه، التصاهلا بديننا ألسنتهم احلديثَ

وكانوا يرون أخذ األلسنة بالنطق ا، حتى تلني وتنقاد، . ارتناوتارخينا وتراثنا وحض
ضرورةً ال بد منها، الستكمال مهارات اللغة؛ إذ ال يعد املرء متضلِّعا من لغة ما، حتى 

وكنا ننعى على قُصورنا . القراءة، والكتابة، واحلديث، واالستماع: يتقن مهاراا األربع
 والتواصل بالفُصحى، فإذا وسائلُ التقنية تزيد الطِّني بِلَّةً واخلَرق اتساعا، يف إتقان احلديث

وتنتج جيالً يكاد يكون عاجزا عن ! تتدهدى بنا يف هوة اجلهل بلغتنا قراءةً وكتابةً أيضاو
  .بان أمهالتعبري عن نفسه بلغته األوىل اليت يفترض أن يرضعها مع لَ

  وثبة العال
لكم األثر لرسائل اهلاتف احملمول والشابكة، يف ضمري الناشئة ووجدام، ذ

وهو نذير شؤمٍ بغد مظلمٍ تأفُلُ . حوهئرا، ومن العسري استئصالُه أو مبات عميقًا غا
 الباقية من خيوط العزة واالنتماء إىل أمة طال عهد سباتها، وآن هلا أن قيةُبفيه ال

  !فوات األوان تنتفض قبل
وال بد أن تتضافر جهود الغير من رجاالت األمة وعقالئها، لوضع احللول 

توثيق صلة أبنائنا وطُالَّبنا : والعمل على تطبيقها، ومن أهم ما جيب السعي إليه
 بالكتاب، وجعلُ القراءة عادةً يومية محببةً هلم ال يتهاون بشأا، مثَّ حثُّهم بأساليب

لدهم وما حيوك يف صدورهم من رؤى رفيقة على اعتياد تدوين ما يدور خبتربوية 
وأفكار، وتشجيعهم على مراسلة االَّت اجليدة اهلادفة، وبعض األصدقاء واألقرباء، 

 حنو إتقان لغتهم والتمرس بأساليبها، واإلحساس جبماهلا  رويداواألخذ بأيديهم رويدا
بلغ عبارة وأبين أسلوب، سه بأ مبدعٍ قادرٍ على التعبري عن نفلٍوائها؛ لنفوز جبي

  .نتماًء صادقًا إىل العروبة واإلسالم، مع االعتزاز والفخر ذا االنتماءينتمي ا
وحسبنا أن نبذُل اجلهد وحناول، عسى أن نبلُغ بأمتنا مدارج العال، عاملني 

  :حبكمة شاعرنا عمر أبو ريشة
 ثْبالو فرـال    شي العرضأن ت ة 

  

 غَلَــب الواثــب أم مل يغلــبِ 
  

  



  

  
  

  

  الكتب والمجالت المهداة

 إىل مكتبة جممع اللغة العربية
   )٢٠١٠(من عام  الثاينيف الربع 

  

  الكتب العربية - أ 

  

  )*(سعد الدين المصطفى. د

  

أبو الفتح حممد بن علي الكراجلي، علي جالل باقر  :اإلبانة عن المماثلة في االستدالل −
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١ الداقوين إيران،

سطيني ومقاومة المشروع العربية السورية لدعم الشعب الفل جنة الشعبيةالل: إسرائيليات −
لد  :الصهيوني  .٤٨، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، األعداد ١٤ - ١٣ا

سطيني ومقاومة المشروع العربية السورية لدعم الشعب الفل اللجنة الشعبية: إسرائيليات −
 .م٢٠١٠١) التقدير - اجلهوزية  - املناعة (عدد خاص  :الصهيوني

 .م٢٠٠٣: البليدة، دار املعارف: عمار ساسي، اجلزائر. د: اإلعجاز البياني في القرآن الكريم −

ران شادروان د  :موالنا بررسي وتحليل شخصي −  .ه١٣٨٦كرت علي حسني؛ 

حممد سعيد الصفدي : ترمجة: برستون مسيث ودونالدو ايزتسن: تطوير المنتجات باختصار −
 .م٢٠٠٤وت، بري : املنظمة العربية للرتمجة

 .م٢٠١٠الكويت؛ نيسان : حممد شرسف اإلسكندراين، عامل املعرفة. د. أ :تكنولوجيا الناتو −
                                                           

 .عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية  )*(



لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٨٥(ا
  

دار : فاطمة بنت حممد حسني القحطاين؛ الرياض :عية وسقوطهالة إبراهيم باشا على الدر مْ حَ  −
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١امللك عبد العزيز 

دار امللك : إعداد :ز خطب وكلماتخادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبد العزي −
 .م٢٠٠٤ - ه١٤٢٨عبد العزيز 

 .م٢٠٠٨لدار الفيحاء ودار املنه: عبده علي كوشك؛ دمشق: ققهحممد اخلضري ح :الدولة األموية −
 .ه١٣٨٧: حيىي معروف، قم. د :فن الترجمة −
 .م٢٠٠٩دمشق ) ٢+١(فواز منري الرجولة  :في ربوع دمشق −
 .م٢٠٠٩: حلب سورية: رجانة؛ دار عبد املنعمرامز م. د ):شعر(مازلت أحضر  −
 .ت مكتبة السائح.لبنان، د: تأليف موفق نيسكو، طرابلس :ماريوحنا الديلمي −
حممد علي النجار، القسم األول والثاين، معهد  :محاضرات عن األخطاء اللغوية الشائعة −

 .م١٩٦٠ - ه١٣٧٩املخطوطات العربية بالقاهرة 
 .م٢٠١٠دار اهلالل، : طه ياسني الديياج احلسيين؛ دمشق :رالمختصر في حياة الصادق جعف −
 .م٢٠٠٤جمموعة باحثني، : ، البليدة اجلزائر ندوة يف جامعة سعد دحلب :المصطلح والمصطلحية −
 .م٢٠٠٧، ٢ط –وزارة الرتبية : حممد أبو حرب؛ دمشق :المعجم المدرسي −
التعريب يف العامل العريب، تنسيق مكتب  :معجم المعاني، معجم البناء، المعجم المنـزلي −

 .م١٩٧٠
املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف العامل : معجم المعاني، معجم األطعمة، المعجم المنـزلي −

 .م١٩٧٠العريب، 
املكتب الدائم : معجم المعاني، معجم الحرف والمهن، معجم األحجار والمعادن والفلزات −

 .م١٩٧٠لتنسيق التعريب يف العامل العريب، 
 vocabulaire: مفردات الالسلكي واالتصاالت −
دار : عيسى علي العاكوب، حلب. د: حتقيق: مفهوم اإليمان في علم الكالم اإلسالمي −

 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١امللتقى 
عمان : مؤتمر اللغة العربية في المؤسسات األدبية/ الموسم الثقافي السابع والعشرون −

 .م٢٠٠٩
 .م٢٠١٠ - ه١٤٣١دار البشائر : ارك؛ دمشقمازن املب. د :نحويون قدماء ومحدثون −



الت املهداة يف الربع الثاين من عام     ٢٠٠٩الكتب وا
  

. عبد السالم املسدي د. ي دعبد القادر املهري . د :النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي −
 .ت.الدار التونسية؛ د: محادي محود

  
  
  

  المجالت العربية - ب
  

  )∗(ماجد الفندي.أ

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
، ١١٤٣، ١١٤٢، ١١٤١ األسبوع األديب - 

١١٤٦، ١١٤٥، ١١٤٤ ،
١١٤٨، ١١٤٧ 

 سورية م٢٠٠٩

 سورية م٢٠٠٨ ٤٩ دلعدا احلياة املوسيقية - 
 سورية م٢٠٠٩ ٤٩٣ - ٤٩٢  صوت فلسطني - 
 سورية م٢٠٠٩ ٢ - ١العدد  ٧٩السنة  الضاد - 
 سورية م٢٠٠٨ ١٢ - ١١األعداد   عاديات حلب - 

 سورية ٢٠٠٩ ١١٩العدد  عامل الذرة - 
حبوث  ١العدد  ٣٠السنة   ة جامعة تشرينجمل - 

 ودراسات علمية
 سورية م٢٠٠٨

 - ٥٤٣األعداد  ٤٧السنة  املعرفة - 
٥٤٥ - ٥٤٤ 

 سورية م٢٠٠٨

  علوم إنسانية واجتماعية دراسات - 
  ٣، ٢عدد  ٣٤مج 

  
  م٢٠٠٧

 األردن

                                                           
  .تبات من جامعة دمشقإجازة يف املك) ∗(



لد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٨٥(ا
  

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
  م٢٠٠٨ ٣، ٢عدد  ٣٥مج 

 
جملـــــة جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة  - 

 األردين
 األردن م٢٠٠٨ ٧٥ - ٧٤األعداد  ٣٢السنة 

مع اجلزائري -   اجلزائر م٢٠٠٨ ٣السنة  ٨العدد  جملة ا
 السعودية م٢٠٠٩ ٣٩٢ - ٣٩١األعداد  ٣٣السنة  جملة الفيصل  - 
لة العربية -   السعودية ٢٠٠٩ ٣٨٥العدد  ا
 الكويت م٢٠٠٩ ٤٦٤العدد  البيان - 
 لبنان م٢٠٠٨ ٧٦العدد  الدراسات الفلسطينية - 
  مصر  م٢٠٠٨  ٢٣العدد   فهرستجملة ال - 
  مصر  م٢٠٠٩  ٥٠العدد   كلية دار العلوم  جملة - 
  مصر  م٢٠٠٩  ٨العدد   مصر احلديثة - 
  اهلند  م٢٠٠٨  ١٢ - ١١) ٤٠(جملد   صوت األمة - 
  اهلند  م٢٠٠٩  ٢ - ١) ٤١(جملد   صوت األمة - 

  

  
  
  
  
  
  
  



الت املهداة يف الربع الثاين من عام     ٢٠٠٩الكتب وا
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