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قواعد النشر
مجلةةا عةماةةا محمةةة مودةةس مةة( لةةا ا محل ة م ا م ال ة م ارب ةةا) اوريةةا يلد ةةا موصدةةا
ُ
يدةاة م بوث م المي مةلجةماا .وتانى منشر م بو ث م الد ا وفق م ض ممط مآل ا :
ا
أول  :يشترط في البحث ليقبل للنشرفي املجلة :

ةةسر يةة(

 -1أن يتسم مةألصة ا ومالمتكةر وملجسة م الد ا ومملنهج ا ول ما مال جةه .
 -2أن يلتز مةملنةهج ومألاومت وم لةئل م الد ا مملاتبرة في مجة ه .
ً
 -3أن يك ن م بوث اق قة في م ت ث ق وم تخريج .
 -4أن يتسم مة س ما م لغ يا .
 -5أال يك ن قس لبق نشره .
ً
 -6أال يك ن مست م( موث أو رلة ا أو كتةب ل مء أكةن ذ ك لبةحث نفسه أ غيره .

ا
ثانيا  :يشترط عند تقديم البحث :
-1

ً
ً
ً
أن يق ة ةةس م بةح ة ةةث لب ة ةةة منش ة ةةره مش ة ةةف ية اس ة ةةير ه م وم ا مخت ة ةةرة) و ق ة ةرمرم يتض ة ةةد(
ً
ً
ممت ك م بةحث لحق ق ممللص ا م فصريا لبوث كةم وم تزممة ااس نشةر م بوةث ال ااةس
م مفقا خط ا م( ه ئا م تورير .

-2

أن يك ن م بوث في حسوا  )50صفوا مقةس . )A 4

-3

أن يكة ن حجةم مملةتن  Traditional Arabic )17وم هة مم حجةم  )14وأن يكة ن
بةيس مملسةفةت مين مأللطر مفرا) .

-4

يقةةس م بةحةةث نسة ا مطب يةةا مةة( م بوةةث ونسة ا حةلة ب ا مةةم مص ةةل مةةة لغتين م ارب ةةا
ومحنجليزيا ال زيس كلدة ه ي( مةئتي كلدا أو صفوا ومحسة .
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ا
ثالثا :التوثيق :
 -1ضم ه مم كل صفوا ألفلهة يلى حسة .
 -2ثبت ممل ةار ومملرمعم في فهرس يصحق مآخر م بوث .
 - 3ضم ندةذج م( ص ر م صتةب ممل ط ط مملحقق في مكةنهة مملنةلب .
ر وم رل مةت مملتالقا مة بوث يلى أن ك ن ومضحا عل ا .

 - 4رفق عد م م
ا
رابعااا  :ينةةس وروا ألةةدةء مألية فةةي مةةتن م بوةةث أو م سرملةةا ةةوكر لةةنا م فةةةة مة تةةةري م هجةةر ذم ةكةةن
َ
م َالم مت فى .
ا
خامسااا  :ينةةس وروا مألية مألعنب ةةا فةةي مةةتن م بوةةث أو م سرملةةا ف نهةةة صتةةب موةةروع يرب ةةا و ضةةم مةةين
ً
ق لين موروع ال ن ا مم مالكتفةء موكر ماللم كةم ينس ورواه ألول مرة .
ا ُ َّ
سادسا  :وصم م بو ث مملقسما لنشر في مملجلا م( قبل مثنين م( مملحصدين يلى مألقل.
ا ُ
سابعا  :تاةا م بو ث ماس ا يلى ألط منا مسمجا  CDأو رلل يلى م بريس مح صتروني لدجلا .
ثامنا ا :ال تاةا م بو ث لى أصحةبهة ينس يس قب هة لنشر .
ا
تاسعا ُ :ياطى م بةحث نس تين م( مملجلا ويشر مست ت م( موثه .
عنوان املجلة :
عد م مملرمل ت مةلم رئيس ورير مجلا م ال م ارب ا
م ريةض  -11432ص ب 5701
هة ف  - 2582051 :نةل خ فةكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa
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ِ
للم َر ِاد ِي دراسة موا ِزنَة
للمالَق ِي وكتاب اجلَ ََن ال َد ِاين ُ
كتاب رصف املباين َ
د .عبد هللا حممد حيَّاين
االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي
بنية الفعل الثالثي الالزم وعالقتها ابملشتقات الوصفية دراسة حتليلية داللية
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ي ا ْْلَ َم ُّ َ َْ
ْ
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كتاب رصف المباني لل َمالَ ِقي ِ وكتاب ال َجنَى الدَا ِني لل ُم َرادِي ِ
موازنَة
دراسة
ِ

د .عبد هللا محمد حيَّاني
قسم اللغة العربية– كلية اآلداب
جامعة الملك فيصل

كتاب رصف المباني لل َمالَ ِقي ِ وكتاب ال َجنَى الدَا ِني لل ُم َرا ِدي ِ
موازنَة
دراسة
ِ
د .عبد هللا محمد حيَّاني
قسم اآلداب – كلية اآلداب
جامعة الملك فيصل
تاريخ تقديم البحث 1442 /2 /10 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /7 /3 :هـ

ملخص الدراسة:
َ
لس ا ندل ررس
أجرت الدراسة موازنة بني كتاب رصف املباين يف شرررح وررملع امللرراين لق ايرالا ي
(ت702:ه ررو ملكترراب الررين الررداين يف و ررملع امللرراين لَق يي رر َات ي امل ر َر س (ت749 :ه ررو رب رراز
روجاب ُملر اِّليَافني
أملجه االتفاق ملاالختالع بينهيا .ملاشتيقت الدراسة بلد امللدمة عقى تلريف مر
ا ي
مث الكررالع عررك الكتررابني باررورو عامررة ملتررال بلررم املوازنررة بينهيررا يف املررنه  :يف الق ررة ملاللررر
املوازنررة برني الكتررابني
الكرمي ملاحلررديا النبررو ال رريف ملال ررلر ملاملارراتر .مث اىلرره الرردر
ارنر افني ملاع ا ررات املررات عقررى
يف املرراتو اللقييررة :يف عرررة املرراتو اللقييررة ملاالعر اة يف املي ا
امل رراللس .مل يخ رتَث البة ررا تالص ررة أملج ررابت أه ررث نت ررال الدراس ررة .ملبييَي ر البة ررا بلالي ررة ما رراتر
الدراسة ملمراجلها.
الكلمات املفتاحية :الين الداين رصف املباين املاللس املرات

ورملع امللاين موازنة.

A Comparative Study for Almalqi,s book Composing Structures with
Almuradi,s book Oncoming Produce
Dr. ABDULLAH MOHAMMAD HAYANI
Arabic Department - Faculty of Arts
King Faisal University

Abstract:
Rasfu’l Ma’ani (by Al-Malaqui) and Al-Jana Ad-Dani (by Al-Muradi): A
Comparative Study between “Rasfu’l Ma’ani” (a book by Al-Malaqui, 702H, on
particular linguistics - Huruf al-Ma’ani) and “Al-Jana Ad-Dani” (a book by AlMuradi, 749 Hijri of the same theme The study includes an introduction,
followed by a briefing on the biography of the two authors. It provides a general
explanation of both books and a methodological comparison in terms of
linguistics and the sources from the holy Quran, Hadith, and poetry. The
comparative study also addresses the debates between the two authors and ends
with a conclusion and remarks.
key words: ALjinaa ALdaani Rasaf ALmabani
Huruf ALmaeani Muazana.

ALmalaqiu

ALmuradi

ِّ
املقدم ـ ــة:

أمحد هللا تلا الذ ملجهين خلدمة ل ة كتابه الكرمي ملأصقَيس ملأيسقَيث عقى
َ
ملرَسقه؛ سيدان ملنبينا حميد ملعقى له ملصةبه ملأتباعه .ملبلد:
خريو خ ْقله ي
فلد بدأت الدراسات النةوية املوازنة ُلظهور بلد نض عقيس النةو
ملالارع؛ ملبلم بلد أتص املذهبني الرلي ني :البار ملالكويف ملمتث بلم
يف النلوالت عك املتلدمني مك الباريني ملالكوفيني ملاملوازنة بني رالهث
ملال جيح بينها أوياانً .ملىل د هذا يف ملظث كتب اللربية املانفة مل ٍ
تئذ؛
منها :كتاب (اريضاح يف عق النةوو لقابجاجس (ت337 :هرو مل(احلجة يف
اللراءات ال بعو يب عقس الفارسس (ت377 :هرو مل(اخلاالصو البك جين
(ت392 :هرو ملغريها مك الكتب اليت ت رت راء الفريلني لتلف مع أودمها
مع تبيا ما له ملما عقى الرأ اآلخر .لكك هذه املانفات مل تلاد براز
ملجوه االتفاق ملاالختالع بني املذهبني اداً ب أراتت أتصي احلكث
يتث بلم ال بلرة اآلراء املتخالفة لقخقوص رأ
النةو أمل الاريف ملال ُّ
يراه صاوب املانف.
ملهناك كتب لقلدماء ادت اخلالع النةو ملالاريف بني املذهبني
ملهس مك بي الدراسات املوازنة مل ْ مل ي َييها أصةاهبا بذلم؛ منها :كتاب
(اختالع النةوينيو يب اللبا ثلقب (ت291 :هرو مل(امل ال عقى
مذهب النةويني مما اختقف فيه الباريو ملالكوفيو و البك كي ا (ت:
299هرو مل(امللنع يف اختالع الباريني ملالكوفينيو يب جلفر النةا
(ت 338 :هرو مل(اخلالع بني النةوينيو يب احل ك الرماين (ت:
جملة العلوم العربية
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384هرو مل(ارنااع يف م ال اخلالع بني النةويني :الباريني
ملالكوفينيو يب الربكات ا نبار (ت 577 :هرو مل(التبيني يف اختالع
الباريني ملالكوفينيو يب البلاء اللكرب (ت 616 :هرو مل(نابهة اللني يف
اختالع املذهبنيو يب احل ك عقس بك عدال (ت 666 :هرو
مل(ارسلاع يف م ال اخلالعو البك ايز الب دات (ت 681 :هرو
مل(التالع النارو يف اختالع حناو الكوفة ملالباروو
يب عبد هللا عبد القطيف بك أيب بكر ال رجس الاببيد (ت 802 :هرو
الذ ا تفى فيه أثر ا نبار يف ناافه؛ فوزع كتابه عقى م ال ملأفات مك
ارنااع ملزات عقيه م ألة ملاودو ملمئة(101و ملاكثيرما ملافق فيه ا نبار ا يف
موافلاته أمل خمالفاته لقيذهبني(1و.
أما ماطقح (املوازنةو فلد استليقه مك اللدماء ا تُءي ليس النةويني
ملأه ا الق ة _ فييا أعقث _ ملمنهث :أبو الفرج ا صبهاين (ت356 :هرو يف
كتابه (املوازنةو مل أبو اللاسث احل ك بك ب ر اآلمد (ت371 :هر و يف
كتابه (املوازنة بني الطالَينيو.
مل د ن طت هذه الدراسات يف ملظث جاملاتنا اللربية ملغريها.

) (1انظر ملدمة كتاب التالع النارو يف اختالع حناو الكوفة ملالبارو للبدالقطيف بك أيب بكر
ال رجس حمللله الدكتور طارق النايب(ص12و عامل الكتب مكتبة النهضة اللربية الطبلة
ا مل 1407 :هر.

18

ِّ
للم َر ِّاد ِّي دراسة ِّ
موازنَة
للمالَق ِّي وكتاب اجلَ ََن ال َد ِّاين ُ
كتاب رصف املباين َ
د .عبد هللا حممد حيَّاين

ملش احلديا عك ا تملات ساوة ملاسلة مك كتب النةويني؛ فال خيقو
انف مك اخلوة فيها؛ مك ويا كوهنا ورفاً أمل امساً أمل فلالً مع بيا
يم ا
لفات يخص الكالع فيها عقى ا تملات
عيقها ملأوكامه .ملتادر هذا مِّ ٌ
املوسومة بكتب ورملع امللاين .ملكا مات او هذا البةا َس ْفارا هليا بيوع
رصف املباين يف شرح ورملع امللاين لإلماع
كبري بني فلهاء اللربية؛ مها:
ي
أمحد ابك عبد النور املاللس (ت702 :هرو ملالين َ
الداين يف ورملع امللاين
لإلماع احل ك بك اسث املرات (ت749 :هرو .مل اللرب الابمين بني
ي
مِّلَافي َهيا ململودو املو وع بني تفتيهيا مث اختالع البيئة املكانية بني املاللس
ا
ا ندل س ملاملرات امل ر س مل فاتو الثاين مك ا ملل بكثرو؛ كا بلم كقُّه
املوازنة بني هذيك الكتابني؛ يضاواً ملجه االتفاق ملاالف اق
الداعس
ا
ملسقكت طريق
بينهيا ملبياانً ثر رصف املباين يف كتاب الين الداين.
ي
وجاب ُملاللس ملاملرات
الوصف ملامللارنة مل يت بلد هذا التلدمي ُلتلريف املي ا
مث حتدثت عك الكتابني يَ
مللت لقيوازنة بني
ملرفاً هبيا تلريفاً عاماً مث
ي
َ
الكتابني؛ ل اتَهيا ملمنهجهيا يف التلام مع ايت اللر الكرمي ملاحلديا
النبو ال ريف ملال لر .ملأعلبت بلم ُلكالع عقى مااترمها .مث شرعت
يف املوازنة بني امل اِّل افني يف عرة املاتو اللقيية .ملكا لاباماً عقس احلديا عك
ي
كالع عك اع ا ات
االع اة عندمها؛ لكونه غنياً يف الكتابني ملتال بلم ٌ
رت أهث نتال البةا يف اخلالصة .ملصنلت ثبتاً
املرات عقى املاللس .مث سط ي
أفدت منها سالالً موال الكرمي أ جياب
مبااتر البةا ملمراجله اليت
ي
أصةاهبا أملىف جاباء عك اللقث ملأهقه.
جملة العلوم العربية
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ارة عين بكرمم اي رمحك.
ملىلاملز عك ازليت مل ا
الابي للياتو البةا اللقيس جباملة املقم
ملامللنو يف متوي هذا امل رملع البةثس ر ث

كتبت
القهث تلب مين ما ي
يتوجه الباوا ُل كر
فيا عقى تعيها املات
(180067و.
التلريف ُملاللس(1و:
هو أبو جلفر؛ أمحد بك عبد النور بك أمحد بك راشد املاللس ن بة
امالاالة اليت يمللد فيها سنة (630هرو ثالثني ملستيئة لقهجرو .يع َرع عنه عابملفه
ال ديد عك الدنيا ملعي ه وياو الفلراء ملان اله ُللقث .ملا تارت روالته
َسْبرتاة ملامل َرية ملبار ْر اجة ملغرانطة.
عقى البيئة ا ندل ية؛ فرو
ا
مل ييلرع بوفرو ال يوخ؛ ملمك أبرز ام ْك أخذ عنهث :أبو عبد هللا حميد بك
حيىي بك مفرج املاللس (ت657:هرو ملاخلطيب أبو احلجاج يوسف بك براهيث
بك يوسف ا ناار املاللس املربقس (ت672 :هرو ملأبو احل ك بك ا خضر
) (1ترجث له يف :البق ة يف تراجث ألية النةو ملالق ة حمليد بك يللوب الفريملز ُت (ص 78و حتليق
حميد املار تار سلد الديك لقن ر ملالتوزيع بدم ق الطبلة ا مل 1421 :هر ملالدرر
الكامنة يف أعيا املئة الثامنة البك وجر الل لالين (228 :1و مرا بة حميد عبد املليد ا
جمقس تالرو امللارع حبيدر أُت ُهلند الطبلة الثانية 1392:ملب ية الوعاو يف طبلات الق ويني
ملالنةاو لالل الديك ال يوطس (332-331 :1و حتليق حميد أبو الفض براهيث املطبلة
اللارية ببريملت ملالدكتور أمحد حميد اخلراط يف حتليله كتاب رصف املباين يف شرح ورملع
امللاين (ص19-13و تار اللقث بدم ق الطبلة الثانية1405 :هر ملفداء محد رفيق فتوح يف
أطرملوتها لدرجة املاج تري (ال اهد النةو بني كتايب ملاين احلرملع لقرماين ملرصف املباين يف
شرح ورملع امللاين لقياللس تراسة ملارنةو( :ص13-11و جاملة النجاح الوطنية بنابقس:
2006ع.
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املل َرئ اللرمل س .مل نت عقينا مااتر ترمجته بذكر ام ْك أخذملا عنه عدا أيب
ويا ا ندل س (ت745 :هرو.
كا با ثلافة متقونة؛ فقه ملرفة يف املنطق ملالفله ملأصوله ملعقث اللراءات
ملناظاث بتكقف َي ٍ
بلض ا شلار.
بني ا
ا
أما اثره اللقيية فقث انر منها سوى رصف املباين يف شرح ورملع امللاين.
ملله غريه؛ مثانية مِّلفات غيبها الابمك؛ ملهس :مالء عقى يَ
ملرب ابك عافور
ملتلييد عقى الي ملجابء يف اللرملة ملجابء يف شوابه احلقية (أمل التةقيةو
يف بكر الب يقة ملشرح الابمللية ملشرح الي الكبريو لقابجاجس ملشرح
الكام لقجابمليل ملكتاب شرح يَ
ملرب أيب عبد هللا ابك ه اع الفهر .
ملكانت امل َرية احملطة ا خريو يف وياته؛ فلد للس فيها ربه سنة (702هرو
ا
ملتفك خارج ُب جباية .فرمحه هللا ملأاثبه عك اللقث
لقهجرو
ملسبليئة
اثنتني
ي
ملأهقه خرياً.
التلريف ُملرات (1و:
هو بدر الديك احل ك بك اسث بك عبد هللا بك عقس املالكس املرات
ملعرع ُبك أع اسث ن بة جدته بيه؛ زهراء
ن بة
بيقة مرات ي
) (1ترجث له ابك وجر يف الدرر الكامنة (140- 138 :2و ملال يوطس يف ب ية الوعاو (:1
517و ملابك الليات احلنبقس يف شذرات الذهب يف أخبار مك بهب (161-160 :6و حتليق
عبد اللاتر ا رانؤملط ملزميقه تار ابك كثري بدم ق الطبلة ا مل 1406 :هر ملالدكتور فخر
الديك باملو ملزميقه يف ملدمة حتليلهيا كتابه الين الداين يف ورملع امللاين (ص10-6و تار
الكتب اللقيية ببريملت الطبلة ا مل 1413 :هر ملالدكتور عبدالرمحك عقس سقييا يف ملدمة
حتليله كتاب تو يح امللاصد ملامل الم ب رح ألفية ابك مالم (90-62 :1و تار الفكر
اللريب مبار الطبلة ا مل 2001 :ع.
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امل هورو أبع اسث مل ي أبهنا لي ت جدته ب مك بيت ارمارو ملني ب
ليها لتبنيها له.
مللد يف مار ملتقلى عقومه عك عدت كبري مك اللقياء؛ منهث :جمد الديك
(ت648:هرو ملأبو زكرايء ال يار (ت724:هرو ملأبو ويا
الت
ا ندل س (ت745:هرو ملمشس الديك ابك القبا (ت749:هرو ملال راج
الدمنهور (ت752:هرو .ململ يذكر م مجوه مك تالميذه سوى جالل الديك
بك أمحد التباين (ت793 :هرو.
أجات يف عقوع اللربية ملأتلك التف ري ملعقث الفله ملأصوله ملعقث اللراءات.
يع َرع عنه الاالح ملنيلقت عنه كرامات عدو.
له أعيال عقيية كثريو عدا كتابه الين الداين يف ورملع امللاين؛ منها:
شرح ت هي الفوالد ملتكيي امللاصد البك مالم ملشرح ألفية ابك مالم
ملشرح ُب مل ف محابو مله اع عقى اهلياب مك ال اطبية ملشرح امللاد القي
يف عقث اخلقي (ملدمة ابك احلاجب يف اللرملةو ملرسالة يف الي اليت ال
حم هلا مك ارعراب ملشرح املفا لقابخم ر ملغريها.
تويف املرات مبار عاع (749هرو ملكا هذا اللاع انت ر فيه الطاعو
ملتفَ اك –رمحه هللا-ب ا ْراي او (1و.
بكثرو خميفة ي

) (1بيقيدو يف نواوس اللاهرو مبار  .ملجث البقدا ليا وت بك عبد هللا احليو (218 :3و تار
الفكر ببريملت.
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مل تذكر ال اجث شيئاً عك روالته ملال عك روالت املاللس؛ فهيا
لكك ليس بني أيدينا مك تلي عك اجتياعهيا .لكك أُ ويا
متلاصرا
ْ
مار أخ اذ املرات
قيذ لقياللس يف ا ندلس ملعندما ارحت
ا ندل س تا ا
عنه فكا وقلة ملص بني اللالَيني فضالً عك كتاب الرصف الذ أفاب
املرات منه كثرياً.

بني يدي الكتابيـ ـ ـ ــن

صدر ك ٌّ مك املاللس ملاملرات كتابه مبلدمة .ملجاءت ملدمة رصف املباين
ثرو بدأها حبيد هللا تلا ملالثناء عقى النيب _ عقيه الاالو ملال الع _ مل له
ملصةبه مث عرة لفض الق ا اللريب ملكثرو تملرا ورملع امللاين فيه؛
فانف كتابه ليكو َخقواً مك هنا ٍ
ات مل ع فيها سالفوه .مث ال(1و ":ملمسيته:
رصف املباين يف شرح ورملع امللاين؛ ليكو امسه ملفق ملناه مللفظه م مجاً
عقى فةواه"
ملبكر أنه رتبه عقى ورملع امللجث مث أُ عك اده مك كتابه يف
أمريك؛ املقصد األول :الكالع عقى ورملع امللاين ُرمجال مث فا اللول
يف هذا امللاد؛ فأشار

جلقه يف فصول ثالثة؛ أوهلا :الكالع عقى

احلرملع املفرتو كاهليابو ملالباء ملالتاء .ملالكالع عقى املركبة منها؛ حنو :أج
مل ب مل ب  .اثنيها :ث فيه الكالع عقى احلرملع
ملغري اللامقة ملما جيوز أ يكو عامالً ملغري عام ٍ منها ملساق يف ك

ثالثة أ اع؛ اللامقة
ث

) (1رصف املباين (ص98و.
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ورملفه .أما اثلثها فخص اللول فيه عقى ملانيها مث  :ورملع الكف
ملين منها عقى
ورملع ارشباع ورملع ارطالق؛ مع سرت ورملع ك
ً
ارمجال.
أما املقصد الثاين فالكالع فيه عقى احلرملع ُلتفاي
بافةات الكتاب كقَيه.

ملحت يل يلهي منو ٌط

ملاسته املرات تلدميه لكتابه مبا سار عقيه سابلوه ململاصرمله؛ مك محد
هللا تلا ملالاالو ملالت قيث عقى املاطفى _ صقى هللا عقيه ملسقث _ ملاآلل
ملالاةب الكراع .مث أملح أمهية فهث ملاين احلرملع ملوضورها اللو يف
كالع اللرب .ملبكر أنه صنع كتابه جواًُ ل ِّال بلض خوانه ملصرح مبا
انفه مك مفاص فجلقه يف ملدمة ملأبواب مخ ة ملووت
اشتي عقيه يم ا
امللدمة مخ ة فاول (يف و يَد احلرع يف ت ييته ورفاً يف مجقة ملانيه
ملأ امه يف بيا عيقه يف َعدو احلرملعو .أما أبواب الكتاب اخلي ة
فكانت (يف ا وات يف الثنالس يف الثالثس يف الرُعس يف اخلياسسو
ملاست ر ت هذه ا بواب الكتاب كقه.
ملالدملل اآليت يو ح احلرملع يف ك منهيا:
رصف املباين يف شرح حروف املعاين

اجلَن الداين يف حروف املعاين

ُب ا لف ملاهليابو ص147-103

الباب ا ملل يف ا وات  :اهليابو ص36-30

ُب أج ص148-147

الباب الثالا؛ يف الثالثس :أج ص361-359

ُب ْب ص149-148
ُب ْب ص(149-148تكقث فيه عك :بماو

الباب الثاين؛ يف الثنالسْ :ب 192-185

ُب با ص151-149
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الباب الثالا؛ يف الثالثس :بما ص508
الباب الثالا؛ يف الثالثس :با ص380-367
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رصف املباين يف شرح حروف املعاين

اجلَن الداين يف حروف املعاين

ُب با ْ ص157-151
ُب أل ص165-158

الباب الثالا؛ يف الثالثس :با ْ ص366-361
الباب الثاين؛ يف الثنالس :أل ص204-192

ُب أال املفتووة املخففة ص166-165

الباب الثالا؛ يف الثالثس :أال ص385-381

ُب

ص171-166

الباب الثالا؛ يف الثالثس:

ص390-385

ُب أال املفتووة امل دتو ص171-170

الباب الرابع؛ يف الرُعس :أال ص510-509

ُب ال املك ورو امل دتو ص178-171

الباب الرابع؛ يف الرُعس :ال ص522-510

ُب أاع ص180-178

الباب الثاين؛ يف الثنالس :أاع ص207-204

ُب أ ااما املفتووة املخففة ص181-180

ُب أاما املفتووة امل دتو ص183-181
ُب َما املك ورو امل دتو ص186-183

الباب الثالا؛ يف الثالثس :اأما ص393-390
الباب الرابع؛ يف الرُعس :أاما ص528-522
الباب الرابع؛ يف الرُعسَ :ما ص536-528

املك ورو امل دتو ص204-198

ص402-393

ُب َ ْ املك ورو املخففة ص193-186
ُب أا ْ املفتووة اخلفيفة ص198-193
ُب

ُب أ املفتووة امل دتو ص207-205
ُب أان ملأنت مل َ
أنت ملأنتيا ملأنتث ملأننت
ا
ص210-207

الباب الثاين؛ يف الثنالس ْ َ :ص215-207
الباب الثاين؛ يف الثنالس :أا ْ ص227-215
الباب الثالا؛ يف الثالثس:

الباب الثالا؛ يف الثالثس :أ ص418-402
الباب الثالا؛ يف الثالثس :أان ملأنت مل َ
أنت ص418
ا
الباب الرابع؛ يف الرُعس :أنتث ص536
الباب اخلامس؛ يف اخلياسس :أنتيا أننت ص-620
622

الباب الثالا؛ يف الثالثس :حنك ملمها ملهك ص507
ُب حنك.
الباب الثاين؛ يف الثنالس :هو ملهس ملهث ص-350
ُب هو هس مها هث هك.
َ
أنت ملأنت ملأنتيا ملأنتث 351
تكقث عنهث يف ُب أان مل ا
ملأننت ص210-207
ُب أامل ص213-210

الباب الثاين؛ يف الثنالس :أامل ص232-227

ُب أ ْ املفتووة اخلفيفة ص214-213
تكقث عك ْ يف ُب أ ْ املفتووة اخلفيفة
ص214-213

الباب الثاين؛ يف الثنالس :أ ْ ص234-233
الباب الثالا؛ يف الثالثس ْ :ص419-418
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رصف املباين يف شرح حروف املعاين

اجلَن الداين يف حروف املعاين

ُب ْ املك ورو اخلفيفة ص214
ُب أ اااي املفتووة اخلفيفة ص215
ُب َاي املك ورو امل دتو ص218-215

الباب الثاين؛ يف الثنالس ْ :ص 235-234
الباب الثالا؛ يف الثالثس :أ اااي ص419
الباب الرابع؛ يف الرُعسَ :اي يف ايك ملأخواته
ص538-536

ُب أصبح ملأم ى ص 219-218

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررر

ُب الباء املفرتو ص229-220

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الباء ص 56-36

ُب اجبا ص230-229
ُب با ص233-230

الباب الثالا؛ يف الثالثس :جب ص230-229

ُب بقى ص234

الباب الثالا؛ يف الثالثس :بقى ص424-420

ُب التاء ص248-234

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :التاء ص58-56

ُب الثاء ص251-249

الباب الثالا؛ يف الثالثس :يمث ص 432-426
الباب الثالا؛ يف الثالثس :اجقا ص433-432
الباب الثالا؛ يف الثالثس :اج َري ص435-433

ُب اجقا ص252
ُب اج َري ص254-252
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الباب الثاين؛ يف الثنالس :ب ص237-235

ُب واشى ص256-255

الباب الرابع؛ يف الرُعس :واشى ص568-558

ُب وَّت ص 261-257

الباب الرابع؛ يف الرُعس :وَّت 558-542

ُب خال ص 263-262

الباب الثالا؛ يف الثالثس :خال ص438-436

ُب با ص 265-264

الباب الثاين؛ يف الثنالس :با ص242-238

ُب رب ص271-266

الباب الثالا؛ يف الثالثس :رب ص458-438

ُب الكاع املفرتو ص284-272

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الكاع ص95-78

ُب كأ ص287-284

الباب الرابع؛ يف الرُعس :كأ ص576-568

ُب كال ص288-287

الباب الرابع؛ يف الرُعس :كال ص579-577

ُب اك ايا ص289-288
ُب كس ص292-290

الباب الثالا؛ يف الثالثس :اك ايا ص485-480
الباب الثاين؛ يف الثنالس :كس ص265-261

ُب الالع املفرتو ص329-293

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الالع ص139-95

ُب ال ص345-329

الباب الثاين؛ يف الثنالس :ال ص303-290

(التو تكقث عقيها يف ُب ال ص345-329
ا

الت ص491-485
الباب الثالا؛ يف الثالثس :ا
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رصف املباين يف شرح حروف املعاين
ُب لا َك ْك اخلفيفة ص348-345
ُب لا َكك امل دتو ص350-348

اجلَن الداين يف حروف املعاين
الباب الرابع؛ يف الرُعس :لا َك ْك ص592-586
الباب اخلامس؛ يف اخلياسس :لا َكك ص620-615

ُب لايا ص355-351
ُب لا ْك ص358-355

الباب الرابع؛ يف الرُعس :لايا ص597-592
الباب الثاين؛ يف الثنالس :لا ْك ص272-270

ُب مل ص351-350

الباب الثاين؛ يف الثنالس :مل ص269-266

ُب لاو ص361-358
ُب لوال ص365-361

الباب الثاين؛ يف الثنالس :لاو ص290-272
الباب الرابع؛ يف الرُعس :لوال ص608-597

وما ص366-365
ُب لا ا
ليت ص368-366
ُب ا
ُب ليس ص370-368

وما ص609-608
الباب الرابع؛ يف الرُعس :لا ا
الباب الثالا؛ يف الثالثس :لايت ص493-491
الباب الثالا؛ يف الثالثس :ليس ص499-493

ُب امليث املفرتو ص377- 371

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :امليث ص141-139

ُب اما ص385-377
ُب يم ْذ ص387-385
ُب َم ْك املك ورو امليث ص391-388
ُب يم ْك املضيومة ص393-391

الباب الثاين؛ يف الثنالس :اما ص341-322
الباب الثاين؛ يف الثنالس :يم ْذ ص305-304
الباب الثاين؛ يف الثنالسَ :م ْك ص321-308
الباب الثاين؛ يف الثنالس :يم ْك بضث امليث ص-321
322

ُب يمن يذ ص393
ُب مع ص394

الباب الثالا؛ يف الثالثس :يمن يذ ص504-500
الباب الثاين؛ يف الثنالس :مع ص308-305

ُب النو املفرتو ص425-395

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :النو ص151-141

ُب نرا ال ْث ص427-426
ُب اعدا ص429-428
ُب عك ص432-429

الباب الثالا؛ يف الثالثس :نرا ال ْث ص506-505
الباب الثالا؛ يف الثالثس :اعدا ص461
الباب الثاين؛ يف الثنالس :عك ص250-242

ُب عقى ص434-433

الباب الثالا؛ يف الثالثس :عقى ص480-470

ُب ع ص437-434

الباب الرابع؛ يف الرُعس :لل ص586-579

ُب ال ني ص439-438

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ُب الفاء املفرتو ص450-440

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الفاء ص78-61
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رصف املباين يف شرح حروف املعاين

اجلَن الداين يف حروف املعاين

ُب يف ص454-450

الباب الثاين؛ يف الثنالس :يف ص253-250

ُب د ص456-455

الباب الثاين؛ يف الثنالس :د ص260-253

ُب ال ني املفرتو ص461-457

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :ال ني ص60-59

ُب سوع ص462-461

الباب الثالا؛ يف الثالثس :سوع ص460-458

ُب اهلاء املفرتو ص468-463

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :اهلاء ص153-152

ُب ها ص469-468

الباب الثاين؛ يف الثنالس :ها ص350-346

ُب ه ص471-469

الباب الثاين؛ يف الثنالس :ه ص346-341

ُب هال ص472-471

الباب الرابع؛ يف الرُعس :هال ص614-613

ُب هيا ص472

الباب الثالا؛ يف الثالثس :هيا ص507

ُب الوامل املفرتو ص502-473

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الوامل ص174-153

ُب ملا ص504-503

الباب الثاين؛ يف الثنالس :ملا ص352-351

ُب امل ْ ص504
ُب الياء املفرتو ص512-505

الباب الثاين؛ يف الثنالس :امل ْ ص354-352
الباب ا ملل؛ يف ا وات  :الياء ص184-180

ُب اي ص515-513

الباب الثاين؛ يف الثنالس :اي ص358-354

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الباب ا ملل؛ يف ا وات  :ال ني ص61

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الباب الثاين؛ يف الثنالس:

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الباب الثاين؛ يف الثنالس :اك ْث ص261
الباب الثالا؛ يف الثالثس :براْقه ص426-424

الباب الثالا؛ يف الثالثس :ع ى ص470-461

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الباب الثالا؛ يف الثالثس :مَّت ص505

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

الباب الرابع؛ يف الرُعس :مهيا ص613-609

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ص232

ص يفه؛ فلال يف ملدمته(1و:
بكر املاللس عدت احلرملع اليت اشتي عقيها ار ْ
"اعقث أ مجقة احلرملع يف هذا الكتاب مخ ة ملت لو ورفاً منها ثالثةا
) (1رصف املباين (ص99و.
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ع ار مفرتوٌ ملاثنا ملمثانو مركبة" فاملفرتو ما بكر؛ لكك املركبة اليت اعد اتها
انفه كانت سبلة ملمثانني
يف ملدمته ملتكقث عك ك ٍ منها يف صفةات يم ا
ورفاً؛ ملهذا تلداته هلا ورفاً ورفاً؛ يلول(1و " :أما املركبة فهس :أج مل ب
مل با مل ب ملأل ملال ملأالا مل ملأال مل ال ملأع مل اأما مل ما ملأما مل ْ
مل ملأ ْ ملأ ملأان ملأنت ملأنتيا ملأنتث ملأننت ملأمل ملأ ْ مل ملأااي
ملج َْري ملوَّت
مل اي ملأصبح ملأم ى ملجبا ملب ملبقى ملمث ملجقا
ا
لكك مللكك
كيا ملكس ملال مل ْ
ملواشى ملخال ملبا ملرب ملكأ ملاكال مل ا
َ
ملم ْك
ملمذ ملم ْك ي
لك مللو مللوما مللوال ملليت ملليس ملما ي
ململ ململا مل ْ
ملع ادا ملع ملعقى ملعك ملغك مليف مل د
ملمنذ ملمع ملحنك ملنار الث ا
ملسوع ملها مله ملهال ملهيا ملهو ملهس ملمها ملهث ملهك ململا ملامل ْ
ملاي" فيكو جميوع ورملفه سبلة ملت لني ورفاً (97و.
ٍ
ت
أما املرات ي فتكقث يف جناه عقى مخ ة ملمئة ورع (105و؛ افربا ْ
ورملع الين الداين عقى رصف املباين بر :ال ني كث بقه ع ى مَّت
مهيا .ملعرة املاللس ورملفاً أمهقها َ
الو يله املرات ُّ ؛ هس :أم ى أصبح
ال ني.
طيبَع كتاب الرصف مرتني ا مل يف سنة1395 :ه ر مبجيع الق ة اللربية
بدم ق ملالثانية سنة1405 :هر بدار اللقث لقطباعة ملالن ر ملالتوزيع بدم ق

) (1رصف املباين (ص10-99و.
جملة العلوم العربية
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ملهذه الطبلة اليت اعتيدهتا يف هذا البةا .ملوظيت الطبلتا بتةليق ُرع
مك ا ستاب الدكتور أمحد حميد اخلراط.
أما الين الداين فلد ولله شيخس اللالمة ا ستاب الدكتور فخر الديك
ملطيبَع يف تار الكتب اللقيية ببريملت عاع:
باملو ملا ستاب حميد ندمي فا
1413هر .ملهس الطبلة ا مل ملالوويدو لقكتاب.
***
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املوازنة بينهما يف النهج:
أوًل :يف اللغة:
ا

ات يت اللبارو يف الرصف ملالين ُملرملنة املتابنة؛ فال يتقكأي ار يلهيا يف
املطيح
فهث املرات؛ فلد ابتلدا عك غريب ا لفاظ ملال اكيب ملعابز هذا
ا
التلقييس لكقيهيا؛ الذ ىلقى يف مظاهر عدو؛ منها :تلريرمها لكثري مك
ا
م ال كتابيهيا ُلفل الطقيب (اعقثو ملحنوه ملبرز هذا عند املاللس أكثر مك
املرات ؛ فال تكات ختقو م ألة يف الرصف مك هذا التلرير؛ فهو ي تلي
الفل (اعقثو(1و مل(فاعقيهو(2و مل(فاعرفهو(3و مل(فتفهيهو(4و مل(فافهثو(5و.
أما صاوب الين فاستلي الفل (اعقثو(6و.
القف ملالن ر املرتب يف
ملمك مظاهر اللاد التلقييس سقوكهيا طريق َي
عرة ملظث م ال كتابيهيا؛ فانظر عي املاللس به يف كالمه عقى الباء
املفرتو ال(1و " :هس عقى ثالثة أ اع :ث ال ميكك أ ْ تكو زالدو
طلاً مل ث ال تكو ال زالدو طلاً مل ث حيتي أ ْ تكو زالدو ملأ ْ ال

) (1انظر رصف املباين (ص 473 455 426 395 361 325 178 105 99
503و.
) (2انظر رصف املباين (ص134 128 123 117و.
) (3انظر رصف املباين (ص146و.
) (4انظر رصف املباين (ص176و.
) (5انظر رصف املباين (ص246و.
) (6انظر الين الداين (ص595 475 380 187 164 118و.
جملة العلوم العربية
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ال ميكك أ

تكو

فيه

تكو ...............الل ث ا ملل :الذ
زالدو".........
ملمك صنيع املرات هذا ما جاء يف الكالع عقى الباء؛ ال(2و " :ورع
خمتص ُ مساء مالزع للي يَ
الر .ملهس رُ  :زالدو ملغري زالدو .فأما غري
ٌّ
ملين".....
الابالدو فلد بكر النةويو هلا ثالثة ع ر ً
انفي َهيا ُف اة سِّال ملارجابة عنه؛ لتلرير
ملعابزا اهلدع التلقييس يف يم ا
ملين أمل وكث يف املتقلس ففس وديا املاللس عك الع ا مر يلول(3و " :ه
تدخ عقى املتكقث ملوده أمل مع غريه؟ فيه خالع ملالاةيح جوازه لورملته
مك كالع اللرب".
الكالع عقى و يَد احلرع ال(4و " :فإ ْ ي  :ما ملين
مليف ب ط املرات
ا
وهلث :احلرع يدل عقى ملين يف غريه؟ فالواب :ملين بلم أ تاللة احلرع
عقى ملناه ارفرات متو فة عقى بكر يمتلق َله تالع االسث ملالفل ؛ فإ
تاللة ك منهيا عقى ملناه ارفرات غري متو فة عقى بكر متلقق"

) (1رصف املباين (ص221-220و ملانظر (ص433 425 371 345 266 152
457و.
) (2الين الداين (ص36و ملانظر (ص419 290 235 192 153 78و.
) (3رصف املباين (ص302و ملانظر (ص319 278و.
) (4الين الداين (ص22و ملانظر (ص271 179 144 37 24و.
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سابق منه أمل

ملربط ك ٌّ منهيا كتابه بلضه ببلض؛ ُروالة
الوق(1و.
ملجند صاوب الرصف ي تلي ل ة (أكقوين الرباغياو بلقة؛ فهو يلول
(2و
لف
يف ُب (ألو  " :اعقث أ هذه القفظة هس اليت ي يوهنا النةويو ا ا
الالع ملمها القتا لقتلريف" مع أنه ملصفها ُلق ة اللقيقة(3و.
مل ا

) (1انظر رصف املباين (ص337 331 300 233 166 135و ملالين الداين (ص70
305 139 92و.
) (2رصف املباين (ص158و.
) (3انظر رصف املباين (ص111و .يل حبا بلنوا  :ل ة يتلا بو فيكث ماللكة يف امليابا  .أفضت
الكالع فيه يف احلكث عقى هذه الق ة أيجياب لقن ر يف جمقة جاملة أع اللرى للقوع الق ات
مل تاهبا يف اتريخ1441 / 9 / 10 :هر
يينظر مبةا تراسة ملحتقي يف البةا املذكور.
جملة العلوم العربية
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اثنيا :القرآن الكرمي:
الذكر احلكيث تلام ا ال وات
كانت يسنة امل اِّلَافني يف التلام مع
ي
ا عظث مك الكتارباة يف هذا يَ
الفك؛ مك اال تاار عقى موطك ال اهد يف ملظث
اآلايت احملت هبا .مل د بقغ عدت اآلايت اليت سا ها املاللس يف رصفه اثنتني
ملع ريك ملأربليئة ية (422و أما ما أملرته املرات يف جناه فبقغ اخلي ني
ملأربليئة ية (450و .فابات املرات عقى املاللس بثيا ٍ ملع ريك ية (28و؛
فالفرق بينهيا ي ري.
ملجند يف رصف املباين ملالين الداين عناية ملا ةة ُللراءات اللر نية
فاملاللس بمل ثلافة َ
مكيناة هبا اهتث هبا منذ بدء تكوينه امللريف .أما املرات فقه
شرح عقى ال اطبية امسه :شرح ُب مل ف محابو مله اع(1و .ملىل دت
عنايتهيا هبا يف كثرو بكرها يف يم اِّلفيهيا ملمها ين با بلضها صةاهبا؛ حنو
{مث ْه او يار ْواع الْ َليا اام َة َم اك
عابمل راءو ت كني اهلاء يف (هوو مك وله تلا ي
يك }اللاص 61ال يف الرصف(2و " :عقى راءو الو ملالك الس
الْ يي ْة ا
ض َر ا

) (1انظر تلدمي يحما َيل الس الين الداين (ص9و.
) (2رصف املباين (ص304و ملانظر(ص499 444 435 392 118و ملانظر اللراءو يف
وجة اللراءات ين زرعة عبد الرمحك بك حميد بك زجنقة (ص584و حتليق سليد ا ف اين
مِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1402 :هر ملالدر املاو يف عقوع الكتاب املكنو
لق يني احلقيب (688 :8و حتليق الدكتور أمحد حميد اخلراط الطبلة الثانية تار اللقث بدم ق:
1429هر.
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مك ال بلة ُرسكا يف الفتح" .مل ال املرات يف كالمه عقى الكاع(1و" :
َ
يك اك اف يرملاْ أاَّناا
ملعقى بلم خرج الابخم ر ملغريه راءو محابو ا
{ملالا اْحت ا اَب الذ ا
َّنيْقَس اهليْث} ل عيرا ." 178مل د يكتفيا ُرشارو اللراءو تمل عابمل(2و.
أما مو فهيا مك اللراءات ال ابو فهو مو ف مجهور النةويني فهس
وجة يف الق ة ملال يلين هذا الليا ا عقى ك راءو شابو؛ فهس عندهث
مادر مكني مك مااتر االوتجاج الق و مللكك الليا له ابط جيب
حتلله؛ ملهو الكثرو فال عجب أ نراهث مينلو الليا عقى راءو متواترو
شواهدها قيقة يف الق ا اللريب ملاحلال نف ها يف ال ابو ملشلر
الفاةاء ملكالع اللرب.
فرأينا النةويني وكيوا بفااوة (ن تةوبو يف وله تلا {أااملْ نا ْ تا ْة َو ْب
اعقاْي يك ْث} الن اء .141ملبلدع الليا عقيه ل ذملبه ملالليا فيه :ن تا َةذ
مع أ اللراءو متواترو(1و .ملغري بلم(2و.
) (1الين الداين (ص94و ملانظر (ص555 478 229 112 74 38 35و ملانظر اللراءو
يف احلجة لقلراء ال بلة يب عقس الفارسس(101 :3و حتليق :بدر الديك هوجس ملب ري
ووجيايت مراجلة ملتد يق عبد اللابياب رُح ملأمحد يوسف الد اق تار املأمو لق اث بدم ق
الطبلة ا مل 1407 :هر .ملخرج الابخم ر هذه اللراءو عقى س يَد البدل م د املفلول الثاين لفل
احل با ؛ فالذيك كفرملا :مفلول أملل ملأَّنا َّنقس هلث خري :بدل سد م د املفلول الثاين
امللول عقيه البدل .انظر الك اع لقابخم ر (478 :1و حتليق :عبد الرزاق املهد  .تار وياء
ال اث ببريملت.
) (2انظر رصف املباين (ص335 325 134 121و ملالين الداين (ص 489 220 142
568و.
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فهذا املاللس ييدل عقى زايتو (الو بني انصب الفل املضارع ملمناوبه
(3و
{ملَباً ال
بلراءو شابو أمه ن بتها
ارلها؛ أييب بك كلب ال تلا ا
م َال اقَيالً }ارسراء . 76ملاستدل هبا املرات أيضاً تملَّنا ن بة؛
يار ْقبارثيوا َخالفا ا
لكك عقى جواز ارعيال يف ( ب و با تلدمها عطف(4و .ملاوت يف الرصف
عقى جواز وذع النو مك اسث الفاع ملالافة امل بهة به لقتخفيف با
(5و؛
َ
اب
طال الكالع؛ بلراءو أيب ال يال ال ابو ال تلا {َن يك ْث لا اذال يلو الْ ال اذ ا
ا ْ الَ ايث }الاافات .38مليف كالمه عقى (ملاو استدل بلراءو ابك م لوت-ر س
َ
نص
وع}الاافاتُ.164للول(6و " :فهذا ٌّ
{مل ْ منا لايا لاهي ام الاع م ْلقي ٌ
هللا عنه -ا
عقى أ (ملاو مبلين ( الو ملكذلم وكى الق ويو ".
ملاختذ املرات الطريق نف ها؛ فهو يف وديثه عك زايتو َ
(م ْكو يف احلال
َ
{ما
أخذ بلراءو زيد بك اثبت ملأيب الدرتاء ملأيب جلفر ال ابو ولاه تلا ا
م َم ْك أ ْامللَيااء} الفر ا  .18بضث النو ملفتح
اكا ا يانبا َس لاناا أا نريت اخ اذ َمك يتملنَ ا

يب البلاء اللكرب (400 :1و ملالدر املاو (124 :4و

) (1انظر التبيا يف عراب اللر
(274 :10و.
) (2انظر التبيا (274 226 :1و.
) (3انظر رصف املباين (ص343و ملشواب ابك خالويه (ص77و.
) (4انظر الين الداين (ص362و.
) (5انظر رصف املباين (ص406-405و ملشواب ابك خالويه (ص127و.
) (6رصف املباين (ص353و .ملانظر اللراءو يف شواب ابك خالويه (ص128و.
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التاء يف الفل (1و .مليف وله يف (وَّتو ل َاهتا الثالث با اكار بدال والها عيناً
(عَّتو مورتاً راءو ابك م لوت {لايا يجنيرنهي اعَّت َو ٍ
ني} يوسف2(35و.
ْ
َ
م فار ْقتار ْفار يوواْ} يونس.58
ملنرامها حيكيا بلدع الليا عقى راءو {فابَ اذل ا
ُلتاء لقيخاطب ملهس شابو لكوهنا قيقة .ملالليا اجملسء ب ري الالع(3و.
ال}
ملل َمْنهي ْ
الَبا ي
{ملَ اكا ا امك يْريه ْث لاتار ياب ا
ملكذا تلامقهيا مع راءو ا
براهيث4(46و.

) (1انظر الين الداين (ص320و.ملانظر شواب ابك خالويه (ص104و ملاحملت ب (119 :2و.
) (2الين الداين (ص558و ملانظر شواب ابك خالويه (ص63و ملن بها لقة ك أيضاً ملانظر احملت ب
(270 :1و.ملانظر صنيله يف الين (ص561و.
) (3انظر رصف املباين (ص302و ملالين الداين (ص111و ملانظر اللراءو يف شواب ابك خالويه
(ص57و ملاحملت ب (313 :1و ملفيه أهنا راءو النيب عقيه الاالو ملال الع ملعثيا بك عفا
ملأييب بك كلب ملاحل ك ملأيب رجاء ملابك سرييك ملا عرج ملأيب جلفر ملغريهث .ملانظر رصف
املباين (ص312و.
) (4انظر رصف املباين (ص325و ملالين الداين (ص117و ملانظر اللراءو يف وجة اللراءات
(ص379و.
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اثلثا :احلديث النبوي الشريف:

ووى رصف املباين أربلة ع ر وديثاً (14و ملاشتي الين الداين عقى
سبلة ع ر وديثاً (17و ملاتفق الكتاُ يف ثالثة أواتيا بيكَرت فيهيا(1و.
َ
حبجية
انف حنو كفي ُللول ي
مل ملرملت وديا ملاود اوتجاجاً يف يم ا
احلديا ال ريف عند مِّليََفه أما م ألة ار الل ملاركثار فقها ظرملع
ملأوكاع حي ك عر ها يف غري هذا امللاع.
كا مو ف املاللس ملاملرات مك ا واتيا اليت سا اها يف كتابيهيا
مو افهيا مك كالع اللرب فهو وجة كثريه ييلا عقيه مل قيقه ملبول لكونه
م يوعاً لكك مك غري الليا عقيه .فهذا املاللس حيكس أ ا فاح سلاط
اهلياب مك أم َر الفل (أمرو ملي ُّ
تدل عقى بلم حبديا النيب -صقى هللا عقيه
ملسقث "-مرملهث ُلاال َو ل ب ٍع"(2و.
) (1هس" :ليس مك أع بر أع صياع يف أع سفر" الرصف (ص376 180و ملالين (ص140و "
لَتأخذملا ماافكث" الرصف (ص302و ملالين (ص111و " مل ان شاء هللا بكث الولو "
الرصف (ص192و ملالين (ص213و.
) (2انظر رصف املباين (ص131و .ملاحلديا رملاه الدار طين يف سننه يف كتاب الاالو (231 :1و
حتليق ال يد عبد هللا هاشث مياين املدين 1386ه .تار امللرفة ببريملت ملاهليثيس يف جميع
الابملالد يف كتاب الاالو (294 :1و تار الراي لق اث بريملت ملاللاهرو .ملاحلديا يف الك اع
(أمرو مل يي بق
وذع اهليابو مك أمر الفل
لقابخم ر (504 :1و .ملبهب النةويو
ا
بوامل أمل فاء .انظر كتاب اللني لقخقي (أ ع رو (297 :8و حتليق الدكتور مهد املخابملمس
ملالدكتور براهيث ال امرالس تار ملمكتبة اهلالل ملالقباب يف عق البناء ملارعراب يب البلاء
اللكرب حتليق الدكتور عبد ارله نبها تار الفكر بدم ق الطبلة ا مل 1995 :ع.
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مليف عر ه ملاينا (لوو بكر جميئها ورع تلقي مث (ربو ملاست هد
حبديثني شريفني؛ وله -صقى هللا عقيه ملسقث" :-ال ترُّتملا ال ال مللو بَ َظ ْق ٍ
ف
ي
ا
يْحمارق" مل" ال يترُّتملا ال ال ا مللو ب َيق مترو"(1و .مليف كالع املرات عقى ملاين
دل؛ ملتل عقيه بلوله-عقيه الاالو ملال الع "-ما ي رين هبا
الباء أملرت منها الب ا
يمحْير النل َث" أ  :با اد اهلا(2و.
) (1انظر رصف املباين (ص361-360و .ملاحلديا ا ملل رملاه عبد الرزاق يف املانف (94 :11و
حتليق وبيب الرمحك ا عظيس املكتب ارسالمس ببريملت الطبلة الثانية1403 :ه .ملالطرباين
يف امللجث ا ملسط يف كتاب فضال الاةابة (219 :1و حتليق طارق بك عوة هللا بك حميد
ملعبد احمل ك بك براهيث احل يين تار احلرمني ُللاهرو1415 :ه .ملالبيهلس يف شلب ارميا
(228 :3و حتليق حميد ال ليد ب يوين زغقول تار الكتب اللقيية ببريملت الطبلة ا مل :
1410ه .ملهو يف ل ا اللرب البك منظور (رتتو (147 :3و .ملانظر رصف املباين
(ص421 360 122 121و .ملاحلديا الثاين رملاه ال هاب اللضاعس يف م نده (:2
82و حتليق محد بك عبد اجمليد ال قفس مِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1407 :ه.
ملالبيهلس يف شلب ارميا (228 :3و .مل ال ابك ه اع ا ناار عك جميئها لقتلقي  ":ملفيه
نظر" م ين القبيب (ص353و ملبهب بلضهث أ التلقي جاء مما تخقت عقيه ال منها.
واعد ارعراب لق يخ خالد ا زهر (ص135وحتليق عبد الكرمي
انظر موص الطالب
جماهد تار الرسالة ببريملت الطبلة ا مل 1996 :ع .ملانظر الين الداين (ص290و.
) (2انظر الين الداين (ص41-40و .ملاحلديا مك كالع للقس –ر س هللا عنه  -يف وديا عك
النيب-عقيه الاالو ملال الع -ال" ملا مات أبو طالب أتيت النيب-صقى هللا عقيه ملسقث-
فلقت :عيم ال يخ د مات فلال يل :ابهب فوا َره مث ال حتدث شيئاً وَّت أتتيين
فاغت قت مث أتيته فدعا يل بدعوات ما ي رين أ يل هبا محر النلث "....ملهو يف سنك سليد بك
مناور (282 :5و حتليق وبيب الرمحك ا عظيس الدار ال قفية ُهلند الطبلة ا مل :
1403ه مليف م ند أمحد بك ونب (1:103و مِّس ة رطبة مبار.
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مليف بيانه ملاينا الالع؛ أهنا مبلين (بار ْل ادو اوت له بلوله-عقيه الاالو
ملال الع" :-صوموا لَرؤيته ملأفطرملا لَرؤيته" أ  :بلد رؤيته(1و.
ملجند هليا رأايً ملاوداً يف ثالثة أواتيا اتفق ملرملتها يف كتابيهيا؛ فلوله-
َ
صياع يف أع اسف ٍر" بكره يف الرصف
"ليس م ْك أع يٍبر أع ٌ
صقيى هللا عقيه ملسقث :ا
مرو يف الكالع عقى (أعو؛ ملأخرى يف وديثه عك امليث املفرتو؛ يف جمسء (أعو
مبلين أل التلريف يف ا تاتني .ملأملرته صاوب الين يف ملاين امليث فييا سا ه
سالَيفه ملكالمها يرى أ اللول أبهنا بدل مك أل التلريف غري مليس؛
لندرته(2و.
ملتناملال يف مانفيهيا وديثاه-صقى هللا عقيه ملسقث ":-لَتاأخذملا
اماافكث" يف كالمهيا عقى الالع املفرتو ملوكيا عقى تخول الالع يف فل
املخاطب ُللقة فهذا احلديا م يوع فايح؛

) (1انظر الين الداين (ص101و ملاحلديا رملاه البخار مك وديا أيب هريرو ر س هللا عنه يف
الاوع (674 :2و حتليق :الدكتور ماطفى الب ا .الطبلة الثالثة .تار ابك كثري .الييامة
ببريملت1407 :ه ملم قث مك وديا أيب هريرو ر س هللا عنه أيضاً يف الاياع (762 :2و
حتليق :حميد فِّات عبد البا س .تار وياء ال اث ببريملت .ملانظر الين الداين أيضاً (ص41
 580 540 423و.
) (2انظر رصف املباين (ص377-376 180و ملالين الداين (ص140و .ملاحلديا يف امللجث
الكبري لقطرباين (172 :19و حتليق محد عبد اجمليد ال قفس مكتبة الابهراء ُملوص الطبلة
الثانية1404 :هر ملختري ا واتيا ملاآلاثر الوا لة يف تف ري الك اع لقابيقلس (63 :2و .تار
ابك خابمية.
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لكك ال ييلا عقيه؛ لقندرو(1و.
أما وله-عقيه الاالو ملال الع"-مل ان ْ شاءا هللاي بكث الولو " فورت عند
املاللس يف بيانه ملاين ( ْ و ملأوكامها ملنلض مذهب بلضهث كو ( ْ و فيه
مبلين ( ْبو ب هس لق رط ملاتبله املرات مك بلده؛ فلال حنواً مك وله
ملعاباه ملذهب احملللني(2و.

) (1انظر رصف املباين (ص302و ملالين الداين (ص111و ملانظر شرح ا لفية لقيرات
(2:151وحتليق الدكتور فخر الديك باملو تار مكتبة امللارع انشرمل ببريملت الطبلة
الثانية2017:ع .ملاحلديا يف ختري ا واتيا ملاآلاثر الوا لة يف تف ري الك اع لقابيقلس (:2
127و .تار ابك خابمية ملالك اع لقابخم ر (336 :2و .ملبكره اخلقي يف الي (ص 267و
حتليق الدكتور فخر الديك باملو .تار الفكر بدم ق .الطبلة ال اتسة1430 :هر ملأبو الربكات
ا نبار يف أسرار اللربية (280 :1و .حتليق الدكتور فخر صاحل دارو .تار الي ببريملت.
الطبلة ا مل 1416 :هر ملابك ا نبار يف ارنااع يف م ال اخلالع بني النةويني:
الباريني ملالكوفيني (525 :2و حتليق :حميد حميس الديك عبد احلييد .تار الفكر بدم ق ملابك
ه اع يف م ين القبيب عك كتب ا عاريب (ص 300 297و حتليق :الدكتور ماز املبارك
ملعقس محد هللا .تار الفكر بدم ق .الطبلة ال اتسة1985 :
) (2انظر رصف املباين (ص192و ملالين الداين (ص213-212و .ملاحلديا رملاه مالم يف
املوطأ كتاب الاد ة (29 :1و حتليق حميد فِّات عبد البا س تار وياء ال اث مبار ملم قث
يف صةيةه كتاب النة ملصفة نلييها ملأهقها (218 :1و حتليق حميد فِّات عبد البا س تار
وياء ال اث ببريملت.
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رابعا :الشعر:

كا لق لر َ
الل ْدح امللقى يف كَتاباينا؛ واله يف ملظث كتب اللربية .فلد
ساق املاللس يف رصفه
ثالثة ملع ريك ملمخ يئة بيت (523و(1و .ملأملرت املرات يف جناه ستة
ملمثانني ملثالمثئة بيت (386و ملاملكرر منها ت ع ملع رمل بيتاً (29و
ملاشتي كتابه أيضاً عقى سبلة ملثالثني بيتاً (37و مك ناظْ َيه التلقييس؛ ملللقها
مك منظومته يف ملاين احلرملع اليت بكرها ابك وجر يف ترمجته(2و.
كا مك سنتهيا يف عرة ملظث ا بيات بكر البيت كامالً يف ملظث ما
ووى مانر افامها مك أشلار ،ملكا هذا ال قوك عند املرات
املاللس؛ ويا جند البيت الواود يف الكتابني؛ ا تي َ
ار فيه يف الرصف عقى
ال طر موط َك ال اهد ملهو يف الين م طور ب طريه؛ مك بلم وله(3و:
َمك َ
اب بين ام ال يَد
الرسول هللا منهث
اللوع
ي
هلث ْ
تانت ر ي
ا
مل وله(4و:
ٍ
القلك فيها
ملمنلي اكها ب سء يي تاطاعي
تطيع ا
فال ْ
أبيت ا

كد منه عند

) (1بكر حملق رصف املباين الدكتور أمحد اخلراط أ شواهد الرصف ال لرية تربو عقى ستيئة بيت
ملهذا الر ث ي تي عقى املكرر َب ْكيرهي مك ا بيات؛ فلدتها (523و ملتكرر منها (79و فيابح
جميوع املذكور مع املكرر (602و .انظر رصف املباين (ص57و.
) (2انظر الدرر الكامنة (139 :2و.
) (3مك الوافر .انظر رصف املباين (ص162و ملالين الداين (ص201و.
(فيْنرلي اكهاو ملالين الداين (ص55و.
) (4مك الوافر .انظر رصف املباين (ص227و ملرملايته فيه ا
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أما منهجهيا يف ن بة ال لر للالقه فقث تكك له مسة عند أ ٍ منهيا؛
فتارو يلابملانه ل اعره ملكا صاوب الين أملفر عدتاً مك صاوبه فييا ن به
للالقه ملاترو أخرى ي فال اسث ال اعر الوافر ال هرو.
ول اللجاج(1و:
فيك اللقي الذ مسى املاللس القاه ي
ع اه اامةي هذا ال الأَْامل
فا َخْن َد ٌ
مل ول ب الرمة(2و:
َ
ملمالَياا
فلقت هلا :ال ْأهقَ اس جريوٌ
ي
كثبة الد ْهناا مجيلاً ا
مل با ران فل املرات بفل املاللس يف عابمل ال لر؛ فنجد أ املرات
متلدع عقى رينه يف بلم كثرياً؛ فلد توافلا يف بكر أبيات أغف املاللس
ن بتها ملجندها عند املرات ملابملو للالقيها
مك بلم ول الناب ة الذبياين(1و:

) (1انظر رصف املباين (ص145و ملالرجاب يف تيوا اللجاج برملاية ا صيلس (462 :1و حتليق
الدكتور عبد احلفيظ ال طقس توزيع مكتبة أطقس بدم ق1971 :ع ملل ا اللرب (ب
تو (14 :2و مل( ع ل عو (420 :12و .ملاخلندفة :التبخ يف امل س خيالء ملللقه أرات رجالً
بلينه .انظر (خ ت عو يف ل ا اللرب (99-98 :9و .ملانظر رصف املباين (ص178
226و.
) (2انظر رصف املباين (ص331و ملا تار عقى ال طر ا ملل منه مل د تلدع البيت ب طريه تمل
عابمل يف كالمه عقى (أعو (ص179و.ملالبيت مك الطوي يف تيوا ب الرمة (ص452و شرح
اخلطيب التربياب عناية جميد طرات تار الكتاب اللريب الطبلة الثانية1416 :ه .ملانظر رصف
املباين (ص432 409 392 387 367 346و.
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ملا يتابْل بروالَنا ملكأ ْ َد

غري أ ركابارناا
ا
أزع ال و ي ا
مل ول طرفة بك اللبد(2و:
اع املي َ
ا َ َ
دت
أيت بين غرباءا ال يينكرملنين
ر ي
هذاك الطير يا
ملال أه ا
ملنرى أشلاراً ملرملفاً القها أمهال ت يية أصةاهبا؛ حنو ول مجي (3و:
فلالت :أك النا َ
ملختْ اد اعرا
أصبةت ماحناً ل انام كييا أ ْ تار ير ا
ْ
ا
ملكذا ول عبيد بك يس الر يات(4و:
فلقت :ن ْه
ت
ريب رد اعرال
اك مل د اكَ ْرب ا
ي
مليلقك :ش ٌ
ا
ملنقةظ عندمها عناية برملاايت بلض ا بيات ملتوجيهها؛ فهذا ول طرفة:
َ
ينابل ُّ
لا ايا
الذل امل ْسطاها
ضباةٌ ال ي
لنا اه ْ
ملأيمل ليها امل تجريي ليي ا

) (1انظر رصف املباين (ص159و ملالين الداين (ص260 146و .ملالبيت مك الكام يف تيوا
الناب ة (ص89و حتليق حميد أبو الفض براهيث تار امللارع مبار الطبلة الثانية.
) (2انظر رصف املباين (ص469-468و ملالين الداين (347-346و .ملالبيت مك الكام يف
تيوا طرفة (ص45و شرح ا عقث ال نتير حتليق ترية اخلطيب مللطفس الالال املِّس ة
اللربية لقدراسات ملالن ر ببريملت الطبلة الثانية2000:ع .ملالطراع :البيت مك القد .انظر
ل ا اللرب (ق ش عو (273 :8و ملانظر أيضاً رصف املباين (ص450 166و ملالين
الداين (ص384 75و.
) (3انظر رصف املباين (ص292-291و ملالين الداين (ص262و .ملالبيت مك الطوي يف تيوا
مجي بثينة (ص79و تلدمي بطر الب تاين تار صاتر ببريملت.
) (4انظر رصف املباين (ص200-199و ملالين الداين (ص399و .ملالبيت مك الكام يف تيوا
عبيد هللا بك يس الر يات (ص66و حتليق الدكتور حميد يوسف جنث تار صاتر ببريملت.
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أملرتاه يف الالع املفرتو؛ جميئها مبلين اللا بة ملعلب املاللس ُللول(1و" :
فلال بلضهث :الالع الع اللا بة كاليت يف اآليتني مل ال بلضهث :هس
ايا مل د يرمل كذلم " .مث رت كوهنا يف البيت
مبلين الفاء؛ أصقه :فيير ْل ا
فيها ملين
لقلا بة فلال(2و " :ملالاةيح أهنا الع (كسو املتلدمة الذكر
اللقة ملياح تلديرها بر(كسو مليدل عقى بلم أ الرملاية د صةت ُلفاء
ناب بلضهث هبا مل ع يف
يف مو لها ملهس فاء ال بب الوابية ال أ
ا
الواجب فلال بلضهث :بلم رملرو .ملالاةيح عند أ نابها-مل ْ كا
التلدير ْ :أي َمل ليها
يف ظاهر الواجب-عقى ملين ال رط امللدر؛
َ
ب يف ملين جواب ال رط عقى ما ييبني يف ُهبا
امل تجري يي ا
لا ْث ملالفاء تنا ي
تلاى"
ْ شاء هللا م
ً
ملعرة املرات لبيت طرفة مل ال فيه حنو ما اله صاوب الرصف(3و.
ملنرامها يورتا ول ابك صرمي الي كر غفالً مك اللابمل:
كأ ْ ٍ
ظبية تلطيو مل َ
ارق ال قا ْث
مليوماً توافينا بوج ٍره يمرالر ر ٍث

) (1رصف املباين (ص301و ملمراته ُآليتني وله تلا يف اللاص( 8فالتطه ل فرعو ليكو هلث
ملواابانًو مل وله يف يونس( 88ربرناا لَييضقوا عك سبيقمو.ملبكر البيت تملَّنا ن بة ملهو مك
عدملاً ا
الطوي يف تيوا طرفة (ص183و.
) (2رصف املباين (ص301و.
) (3انظر الين الداين (ص124-123و
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رملاية الر يف ٍ
(ظبيةو
يف بياهنيا ملاين (أ ْ و املفتووة اخلفيفة؛ في ريا
مع التوجيه ملي و انه يف شروهيا ملاين (كأ و مع تفايقهيا اللول يف
(1و
رملاايته الثالث؛ الناب ملالرفع ملاخلفض
بلض مك أشلار امل اولديك؛ فهذا املاللس يتةدث عك
انفامها ٌ
ملمما يه يم ا
ي
(لككو اخلفيفة ملعك تخول ورع اللطف عقيها ملأنه ال يبلد بلاؤها
ْ
عاطفة مع ملجوت الوامل ملاست هد عقى تخول ورع اللطف عقى ورع
عطف خر ٍ
بلول لألع ى مل خر يلابهري ملأرتفهيا ب لر يب نري اوا مجع يف
الثاين بني وريف اللطف (الوامل ب و:
وني استوى ملبا ادا مك احلي يج َ
ب
أيت هبا
البدر أشبهي ما ر ي
ي
يف الَ َ
يد ملاللين َ
ني ملالقبا َ
ب
املبا َ الرشا مل يخيْ َطها اشباهاً
ملأعلب بلم الالً(2و " :ملأبو نوا مل ْ مل يكك وجة؛ فهو ملاصر
لقلرب ا ي تلوع هبث احلجة ململ يارْنر يل ْد أو ٌد مك النلات عقيه مجع وريف
اللطف با اختقف ملنيامها" ملهذا صريح يف أنه ال حيت ب لر املولديك ب

) (1مك الطوي انظر رصف املباين (ص187-286 198-197و ملالين الداين (ص222
576و ملانظر صنيلهيا أيضاً يف رصف املباين (ص317 194 106و مل الين الداين
(ص563-562 553 462 425و.
) (2رصف املباين (ص346و ملبيتا أيب نوا مك الكام يف تيوانه (ص96و حتليق حميوت أفند
ملاصف املطبلة الليومية ُللاهرو الطبلة ا مل 1898 :ع مليف سر صناعة ارعراب البك جين
(386 :1و حتليق الدكتور و ك هندامل تار اللقث بدم ق الطبلة الثانية1413 :ه.
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ساق شلره تلضيداً سقوب استليقه الفاةاء ملي اكه هذا بكره ول
املتنيب:
ٍ
صربت أمل مل َ
..........................
تاربا
ُت هو ااك
ا
يف كالمه عقى ا لف املبدلة عك النو اخلفيفة يف الو ف ملبكر أ
تخول النو عقى الفل يف الواجب يكو يف الضرملرو ملال ييلا عقيه
يا الكوفيني عقيه ملأ املتنيب سار عقى مذهبهث يف وله هذا؛
ملأشار
فهو مل جيل وله وجة(1و.
أ املِّلف حيت أوياانً ب لر
مل د بهب حملق كتاب الرصف
املولديك؛ فلال(2و " :جند املاللس حيت ببلض ٍ
أبيات اهلا املولدمل ملبلم ال
عقى سبي االستئنا كيا يفل بلضهث مل َّنا عقى سبي االوتجاج "
ملساق ثالثة أبيات ملرتت يف الرصف؛ هس ول فض ال اعرو ؛ جارية
املتوك (3و:
ملمات ع لاً فكا مابا
فلاتبوه فاب اات ع لاً
ا
م أمل
) (1انظر رصف املباين (ص125و ملبيت املتنيب مك الكام ملعجابه :ملبي اك ا
اك ْ مل جي َر تملي ا
اجارى ملهو يف تيوانه (ص537و حتليق الدكتور عبد الوهاب عاباع لنة التأليف ملال مجة
ملالن ر.
) (2رصف املباين (ص61و.
) (3بكر يف الرصف شطره الثاين ململ يلابه .انظر (ص265و ملالبيت مك الب يط يف طبلات
ال افلية الكربى لق بكس (263 :1و حتليق الدكتور حميوت الطناوس ملالدكتور عبد الفتاح
احلقو هجر لقطباعة ملالن ر الطبلة الثانية1413:هر.
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ملبيت امللر (1و:
أثر القط َث
ملما يك ْق افة البد َر املنري دميةً
مللكنها يف ملجهه ي
ملشلر البة (2و:
افاق ٌّ َ
أطاع شفيلا
هوى فأيفيلا
أاأ ا
أع خا ا عهداً أع ا
صب مك ً
ال يف ا ملل(3و " :است هد ببيت لفض ال اعرو...........:ملبلم
عقى أ اتاال(باو بر(ماو أخرجها عك وكث أتملات االستفهاع؛ أب هلا
الادارو " فتلدمت عقيها (كا و ملصريهتا يف حم ناب خرباً هلا.
مل ال يف بيت امللر (4و " :ملهو ي ت هد ببيت امللر يف سياق
الق ة...........:ملبلم عقى أ وله (الكقفةو ملناه شامة ا رنب يف
ملين ملليس عقى اعدو حنوية أمل صرفية؛ ملامللين
ملسطه" ملهذا يف الكالع عقى ً
الذ حتدث عنه املاللس ملرر يف ملاجث الق ة(5و ملامللر مل أيت يف شلره
مبلين جديد مل ي تليقه الفاةاء فذكره املاللس اعتياتاً ب ساق بيت
ً
) (1بكره ب طريه ملعاباه يف الرصف .انظر (ص267-266و .ملالبيت مك الطوي يف تيوا امللر
(393و حتليق عقس املار تار الكتاب اللريب لقن ر ملالتوزيع ببريملت الطبلة ا مل :
1998ع.
) (2بكر شطره ا ملل يف الرصف تملَّنا ن بة .انظر (ص445و .ملالبيت مك الكام يف تيوا
البة (ص19و مل ف عقى طبله مل بطه ملتاةيةه عبد الرمحك أفند الرب و س املطبلة
اهلندية ُملوسكس مبار الطبلة ا مل 1329 :ه.
) (3رصف املباين (ص62و.
) (4رصف املباين (ص62و.
) (5انظر ( ك ل عو يف ل ا اللرب(307 :9و.
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امللر لكونه موافلاً له مللذلم نرى يف كتب امللاجث بكراً للدت مك ال لراء
(2و
املولديك منهث :أبو متاع(1و ملأبو نوا
ملاملتنيب(3و ملامللر (4و .فأ واهلث تلين التابامهث ملاين أه الفااوة يف تقم
ا بيات املذكورو.
مل ال يف ول البة ال(5و" :اوتجاجه ببيت البة .............:
عقى الناب ملا بلد الفاء يف االستفهاع " ملهذا مك ُب التيثي أيضاً ال
التلليد فانتااب الفل بلد الفاء امل بو ة ُستفهاع عقى الواب مناوص
عقيه يف كتب الاناعة(6و ملليس يوكياً نظره املاللس حمتجاً له ب لر
البة .
أما ما عر ه املرات مك أبيات املولديك فكا لقتيثي ملاالستئنا أيضاً
(مثو بكر عك بلضهث
ال لالوتجاج شأ سالَفه املاللس؛ فهو يف كالمه عقى ي
) (1انظر ( ع ة رو يف ل ا اللرب (178 :5و.
) (2انظر ( خ ة رو يف ل ا اللرب (245 :4و.
) (3انظر ( ق ر ط ب ب ر قو يف ل ا اللرب (14 :10 375 :7و.
) (4انظر ( ج مل و يف ل ا اللرب (104 :13و.
) (5رصف املباين (ص62و.
) (6انظر الي يف النةو لقخقي بك أمحد الفراهيد (ص330-329و ملشرح املفا البك
يليش (47-46 :4و حتليق الدكتور عبد القطيف حميد اخلطيب مكتبة تار اللرملبة لقن ر
ملالتوزيع ُلكويت الطبلة ا مل 1425 :هر ملشرح الت هي البك مالم (28-4:27و حتليق
الدكتور عبد الرمحك ال يد ملالدكتور حميد بدمل املختو هجر لقطباعة ملالن ر ملالتوزيع
ملارعال الطبلة ا مل 1410 :هر .
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جميئها مبلين الفاء اللاطفة ملموافلة ابك مالم له ملتل عقى بلم ببيت يب
يت اؤات ارايت مث ال بلد أ نل عك ابك مالم وله أب مث تلع يف عطف
امللدع ُلابما اكتفاء ب تيب القفط ملساق بيتاً يب نوا ؛
فلال(1و " :ملمك بلم ول ال اعر:
ُّه"
مث د ا
سات مث ا
ام ْك ا
سات ب ا بلم اجد ْ
سات أبوهي
***

) (1الين الداين (ص428و ملانظر شرح الت هي البك مالم (354-353 :3و .ملالبيت مك
ملك سات مث سات
اخلفيف يف تيوا أيب نوا (ص294و ملالرملاية فيه:
أبوه .............بقه مث ب بلم جده مل يف رصف املباين (ص250و ملم ين القبيب
(ص159و ملشرح أبيات م ين القبيب للبد اللاتر الب دات (39 :3و حتليق عبد اللابياب رُح
ملأمحد يوسف الد اق تار الثلافة اللربية بدم ق الطبلة الثانية1991 :ع .ملانظر الين الداين
أيضاً (ص600 294 103 53و.
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خامسا :يف املصادر:

ات يت املاتو اللقيية عند امل اِّلَفني ُل ين؛ ملمك مظاهره يف الكتابني ملفرو
ي
املااتر اليت أفاتا منها.
فنجد أ وال سيبويه-رمحه هللا -ا كثر وضوراً ملبكراً يف رصف املباين؛
ويا ملرت امسه أكثر مك ست ملع ريك مرو(26و ملهو ينل ملين ول
سيبويه ململ ينل ناه ال أنه أشار يف بلض فاتته منه الباب مك كتاب
سيبويه(1و .مليف ملظث فاتته عك صاوب الكتاب جيل راءه الفيا يف كثري
مك امل ال ؛ فانظره يلول(2و " :ملالاةيح مك هذه املذاهب مذهب سيبويه
ملم ْك تابَ اله " لكنه مل ير َ
تض منه ك أ واله؛ فنلض بلضها ملسوع أحتدث عك
ا
هذا يف االع اة عنده ملعند املرات .
ملنل عك اخلقي (3و ملالفراء(4و ملا خفش كثرياً(5و ملكا يف ملظث نلوالته
(7و
غري موافق له فييا بهب ليه .ملجند يف رصفه نلقه عك املربت(6و ملالرمس

) (1انظر رصف املباين (ص240 126و.
) (2رصف املباين (ص355و ملانظر (ص399 398 354و.
) (3انظر رصف املباين (ص465 217 131و.
) (4انظر رصف املباين (ص392 256 111و.
) (5انظر رصف املباين (ص471 381 114و.
) (6انظر رصف املباين (ص190 155و.
) (7انظر رصف املباين (ص409 115و.
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(4و

ملالابجاج(1و ملالابجاجس(2و ملأيب عقس الفارسس(3و ملابك جين
ملال قوبني(6و ملابك عافور(7و ملاملازين(8و ملغريهث.
ملهو ينل امللين ال النص ال ما ندر(9و .ملمك سنته يف النل عك مااتره
(10و
اكتفاؤه بذكر مِّلفيها مل قيا يارح ُسث الكتب.
أما مااتره اليت مل يَ
يارح ُ خذ عنها فيلول حملق الرصف(11و " :يبدمل
كتايب ابك ا نبار  :ارنااع ملأسرار اللربية
أ املِّلف د رأ راءو ملاعية ا
لذلم جند يف رصفه كثرياً مك الرتملت عقى الكوفيني ملاللق ا ملا ي ة اليت
الت ابه بني
املذكوريك ب
نرجح أنه ا تب ها مك ابك ا نبار يف كتابيه
ا
بلض الناوص يكات يكو ورفياً؛ يف ُب (ماو مليف ُب (الو ملُء الل ث
ملال هيقس

(5و

) (1انظر رصف املباين (ص415 252 115و.
) (2انظر رصف املباين (ص350 309و.
) (3انظر رصف املباين (ص357 183 117و.
) (4انظر رصف املباين (ص466 217 115و.
) (5انظر رصف املباين (ص475 403 347و.
) (6انظر رصف املباين (ص152 151و.
) (7انظر رصف املباين (ص227و.
) (8انظر رصف املباين (ص155 126و.
) (9انظر نلقه نص الابجاجس (ص349و.
) (10انظر بكره التبارو لقايير (ص183و ملاخلاالص البك جين (ص310و ملالبارايت يب
عقس الفارسس ملم ك عراب اللر يب حميد مكس ابك أيب طالب (ص353و ملاريضاح
يب عقس الفارسس (ص369و.
) (11رصف املباين (ص26-25و.
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مك أسرار اللربية " ملمع أ املِّلف-رمحه هللا-مل يذكر ابك عافور غري مرو
يَ
(امللربو هو الكتاب
ملاودو يف كتابه؛ فنجد حملق الرصف يلول(1و " :مللل
ا ملل الذ أتثر به املاللس يف رصفه وَّت ا َطيالعه عقى هذا الكتاب
يتجاملز مروقة التأثر مروقة النل احلريف لبلض أبوابه كامقة ملهذا ما جنده
مثالً يف حبا ( ال ملالفاء ملوَّتو " فهو ملغريه مك ا ندل يني نرى هلث أثراً بيَيناً
يف الرصف ملهذا طبيلس؛ فاملاللس ابك هذه البيئة.
أما مااتر صاوب الين الداين فكانت ثرية جداً؛ فلد صرح بنةو
مخ ني كتاًُ (50و يف منت كتابه .ملمك مااتره اليت رجع ليها ملنل عنها
كثرياً كتاب سقا َفه رصف املباين فضالً عك فاتته مك مِّلفات ملفريو جداً
(4و
ا تار عقى بكر أصةاهبا تملهنا؛ منهث :اخلقي (2و ملسيبويه(3و ملالفراء
ملالك الس(5و ملاملربت(6و ملا خفش(7و ملابك ال راج(8و ملال ريايف(9و ملأبو
عقس الفارسس(10و ملابك ال جر (1و ملالابخم ر (2و ملال قوبني(3و ملابك
) (1رصف املباين (ص26و.
) (2انظر الين الداين (ص612 536 417 307 256 122و.
) (3انظر الين الداين (ص611 516 409 306 208 107 46و.
) (4انظر الين الداين (ص605 510 490 348 288 160 62و.
) (5انظر الين الداين (ص601 506 407 318 232 130 93و.
) (6انظر الين الداين (ص605 545 451 365 293 209 184 52و.
) (7انظر الين الداين (ص 600 502 408 313 222 130 55و.
) (8انظر الين الداين (ص511 494 315 209 191و.
) (9انظر الين الداين (ص563 516 438 315 231 147 61و.
) (10انظر الين الداين (ص595 502 425 388 206 159 106 43و.
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عافور(4و ملابك يليش(5و ملابك مالم(6و ملكثريمل غريهث .ملاشتي جناه
عقى مااتر مبهية يذكرها بر7(:و"بلض النةويني " أمل(8و " بلضهث "
كا اهتياع املرات ُرفااح عك مااتره أكثر مك املاللس ملجند عند
ملظث املتلدمني غفاالً لذكر مجيع مااترهث عقى تفاملت بينهث يف بلم
مللل هذا ال ميث م ياباً مك ناهتث فقك عار أعراع ت وته؛ مللذلم ال
ن هدهث يف رتملتهث ملتللباهتث ملاستدراكاهتث جيروو أوداً هلذا.
ملهو يفيد مك مااتره بنل النص ملهذا كثري(9و؛ فةرصه يف بلم أكثر
مك املاللس ملنراه يذكر امللين ملهذا كثري أيضاً(10و.
ملاملرات كاملاللس بمل مكانة عقيية ان دو ال أيخذ عك مااتره ملراً ك
تطى اثبتة ملل ة
ما ينلقه عنها ب ينلض مليرجح ملييظهر فكره النةو
ً
هاتلة.

) (1انظر الين الداين (ص600 293 286 101و.
) (2انظر الين الداين (ص610 550 414 316 282 188 53و.
) (3انظر الين الداين (ص605 539 499 435 305 190 42و.
) (4انظر الين الداين (ص598 516 428 351 229 103 76و.
) (5انظر الين الداين (ص502 617 454 309 140 53و.
) (6انظر الين الداين (ص601 551 418 311 202 111 40و.
) (7انظر الين الداين (ص400 266 118 25و.
) (8انظر الين الداين (ص605 400 264 192و.
) (9انظر الين الداين (ص609 500 472 361 257 156 41و.
) (10انظر الين الداين (ص600 589 473 378 269 119 53و.
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املوازنة بني الكتابني يف املادة العلمية:
أوًلا :يف عرض املادة العلمية:

سأفا اللول يف أتملات تكقث امل اِّلفا عنها؛ ربراز الفرمل ات بني
ي
الكتابني .مك هذه (َ ْبو.
ركاب املاللس وديثه عنها كوهنا ورفاً ملجميئها لق رط ملبكر امسيتها
ململرملتها ظرفية مبلين (ونيو ملبهب ترجيح احلرفية فيها(1و.
أما املرات ف اق فيها حنواً مما سا ه املاللس ملزات عقيه جميئاها لقتلقي
َ
{ملَ ْب املْ
{مللاك يان اف ال يك يث الْيار ْواع ب ظقا ْيتي ْث} الابخرع .39مل وله ا
كيا وله تلا ا
يار ْهتا يدملا بََه فا ا يار يلوليو ا } ا ولاع.11
ملكوهنا لقيفاجأو ملأ تكو زالدو عند بلضهث ملكذا أ تكو
مبلين( دو(2و.
مليف وديثهيا عك ( و جند املاللس ملزع الكالع عقيها عقى مو لني؛
ا ملل :كوهنا لقتوكيد ملساق فيها ستة أوكاع؛ هس :جواز وذع امسها
ملعدع جواز تخوهلا عقى مبتدأ فيه ملين االستفهاع ملتخول الالع يف خربها
أمل ما اع ملامه ملجواز الرفع يف امللطوع عقى امسها با جاء بلد اخلرب

) (1انظر رصف املباين (ص149-148و.
) (2انظر الين الداين (ص192-185و.
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ملجواز ختفيفها ملجواز تخول نو الو اية عقيها .املو ع الثاين :جميئها ورع
جواب مبلين (نلثو(1و.
ملجند ما وكاه املاللس عنها موجوتاً عند املرات بيد أنه زات عقى
الرصف بذكر مثانية استلياالت (8و لر( و حتت عنوا (فالدوو خال رصف
املباين منها؛ هس :ملرملتها مر الواود املذكر مك ا نني ململ وعها فلالً
ما ياً لقيجهول عقى ل ة ام ْك اك ا ار فاءاه حنوَ :رت مث  :يف الدا َر
َب مل عراهبا فلالً
ملاستلياهلا مر مجاعة ارانث حنو :اي ن اءي مبلين اتْر ال ْ ا
َ
َب .ملكذلم
مبلين تل ْ ا
ما ياً يف حم رفع خرباً عك املبتدأ؛ حنو :الن اءي
(ملأاىو :امل اع اد ملأ ْ تكو مر مجع املِّنا َم ْك ا
جميئها مر املِّنثة مك ا
َ
ني أ رب حنو :اي ن اءي؛ أ ا ْراربْ اك ململ وعها فلالً ما ياً يخم ارباً به
يائ ي
عك ارانث؛ حنو :الن اءي أ ا َربْ اك مل خرها كوهنا مركبة مك ( ْ و النافية
الث(2و.
مل(أانو كلوهلث:
الث؛ أ  ْ :أان ٌ
ٌ
مليف كالمهيا عقى (أ و املفتووة امل دتو؛ جندمها يريباريَيناا َ أ هلا مو لني
اثنني؛ ا ملل :أهنا لقتوكيد كاملك ورو ملالثاين :كوهنا مبلين (لل و .ال أنه يف
الين الداين علد ملارنة بينها ملبني ( و ليدل عقى صةة مذهب سيبويه؛
أ املفتووة اهليابو فرع عك املك ورو خالفاً لاباعيس اللكس ملكذا اللالقني
أبصالة ك ٍي منهيا ملجل موازنته بينهيا يف ستة (6و ملجوه.
) (1انظر رصف املباين (ص204-198و.
) (2انظر الين الداين (ص402-400و.
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ملنقةظ أهنيا عدتا مواطك ك ر مهابو ( و مع أ الكالع يف املفتووة
اهليابو .ملزات املرات ؛ ف رت مثانية موا ع جيب فيها فتح اهليابو ملكالمه فيها
يقتئث ملمو وع (أ و ملأرتع بلم بلرة مثانية موا ع جيوز فيها الفتح
ملالك ر(1و.
ملعرة كالمها لقةرع (يفو؛ ملاشتي وديا املاللس عقى ستة ملا ٍ (6و
هلا :الظرفية ملمبلين ( و ملمبلين (عقىو ملمبلين الباء ملمبلين َ
(م ْكو ملمبلين
(معو ملهو مل حيارها فييا با اكره ب ال(2و " :مك بلم جميئها " مث فا يف
ملانيها ال تة.
يخر هس :املااوبة ملالتلقي
أما املرات فأ اع
ال تة ملاينا أ ا
ملامللاي ة ملجميئها زالدو ملختث كالمه عنها ٍ
أ مذهب سيبويه
بتنبيه
ملحمللس الباريني أهنا يف ك تقم امللاين الوارتو تِّملل الظرفية وليلةً أمل
جمازاً(3و.
ملجل صاوب الرصف (ايو خر ما تكقث عنه يف كتابه فذكر مل وعها
ورع نداء ملورع تنبيه
استل ايالاْيها ملبيا ما لك ٍ منهيا(4و .أما يف الين فلال ما اله
ملفرق بني ْ
املاللس بيد أنه توسع يف بيا جميئها لقتنبيه؛ ملبلم بذكر ما يقيها؛ ا مر
) (1انظر رصف املباين (ص207-205و ملالين الداين (ص418-402و.
) (2رصف املباين (ص451و ملانظر (ص452-450و.
) (3انظر الين الداين (ص253-250و.
) (4انظر رصف املباين (ص515-513و.
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ملرب ملوبذا ملنل عك بلض النةويني وله أبهنا لقنداء يف
ملالدعاء ملليت ي
َ
ضه بكالع صاوب الرصف لكك تمل تاريح ُملادر؛
بلم كقيه ملن ال ا
فاكتفى ُللول " :مل ي يلَف بوجهني " ملساق كالع املاللس خمتاراً(1و .ملزات
عقى الرصف مبا نيَل عك أه الكوفة مك ملرملتها ملُ س ورملع النداء أمساء
أفلال متةيقة يالر م تكنة فيها(2و.
ملهذا النه مك املرات غالب عقى ملظث ا تملات اليت يها اجنااه
ملهذا سقوك طبيلس أ ْ يابيد الالوق عقى ال ابق تفايالً أمل استدراكاً.
***

) (1انظر الين الداين (ص358-354و.
) (2انظر الين الداين (ص355و .ملانظر كتابه تو يح امللاصد (643 :1و ملمهع اهلوامع لق يوطس
(33 :2و حتليق عبد احلييد هندامل املكتبة التوفيلية مبار.
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اثنيا :اًلعرتاض عندمها:

جند يف الكتابني اع ا ات كثريو؛ لكنها يف الرصف أكثر منها يف الين.
َ
رصف َه ملهو
ملاملاللس صاوب بهنية ان دو باريو ىلقت يف كثري مك م ال
ف الق ا فهو مع كثرو مل وفه مع الباريني مل يي قَيث
يف نلضه ملاثق اخليطاا اع ُّ
هلث ك أ واهلث؛ فهذا سيَيدهث اخلقي مل يربأ مك خمالفة املاللس له؛ ففس كالمه
عقى انتااب الفل بلد ( ب و وكى نل ا أيب عبيدو (ت209 :هرو عك
اخلقي أنه إب يار (أ ْ و بلدها ملرته يف الرصف بنلض ياسها عقى وَّت
ياح الليا عقى بلم؛
ملكس ملالع التلقي ملالع الةوت(1و ال " :ملال ُّ
وَّت ملكس ملالمها ملالع الةوت َّنا تناب إب يار (أ ْ و لواز تخوهلا عقى
املااتر.......ململا كانت ( ب و ال ياح تخوهلا عقى مادر مقفوظ به ملال
ياح ظهار (أ ْ و بلدها يف مو ع مك املوا ع؛ مل جياب الليا يف
يم الدر ملال ُّ
ناب ما بلدها عقى ما بيكَر" ملرت املرات أيضاً ما ني ب اخلقي تملَّنا
تف ري(2و.
مليف عر ه يف الرصف أوكاع (ألو تفع مذهب اخلقي فيها أهنا ورع
ملاود ملرأى ول اليهور أبهنا الع التلريف تخقتها مهابو الوص اليت ت لط

) (1رصف املباين (ص157-156و
) (2انظر الين الداين (ص364-363و.
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ملبني؛ فأجات .ملرجح املرات مذهب
يف الدرج ملفا اللول يف امل ألة يا
اليهور كيا فل املاللس(1و.
ملبكر يف الرصف أ اخلقي ملبلض متأخر الباريني يلولو ب كب
(كأ و مك كاع الت بيه
مل(أ و ململافلهث ابك جين ملبهب املاللس مذهب اللالقني أبهنا ب يطة
ملتل عقى بلم ملأفاة ملأ ره املرات عقى ما بهب ليه ملنل كالمه يف
التدلي عقى بلم تملَّنا اع اة .ال أنه رت عقيه ن بته الب اطة يف (كأ و
أكثرهث؛ فلال(2و " :مليف ن بة اللول ُلب اطة أكثرهث نظر؛ فإ
الظاهر أ ا كثر يلولو ُل كيب ملللدع اشتهار اللول ُلب اطة ال ابك
ه اع :ال خالع يف أ (كأ و مركبة مك (أ و ملكاع الت بيه" ملنظر املرات
غالب(3و .مل د عابا اللول ُلب اطة ا كثريك
صواب؛ فاللول ُل كيب ٌ

) (1انظر رصف املباين (ص159-158و مل الين الداين (ص193و .ملانظر كتاب الالمات
لقابجاجس (ص19-17و حتليق الدكتور ماز املبارك تار صاتر ببريملت الطبلة الثانية:
1412هر.
) (2الين الداين (ص570و ملانظر (ص569-568و ملرصف املباين (ص285-284و ملانظر
ختطئته لقخقي يف رصف املباين (ص466-465و.
) (3انظر كتاب سيبويه (151 :3و الكتاب ل يبويه حتليق عبد ال الع هارمل تار الي ببريملت
ملسر صناعة ارعراب (305-1:304و ملشرح املفا البك يليش (:8
الطبلة ا مل
ُّ
148-147و ملم ين القبيب (ص253-252و ملحتفة ال ريب يف الكالع عقى م ين القبيب
لبدر الديك الدماميين (669 :2و حتليق الدكتور حميد خمتار القووس عامل الكتب احلديا
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عالء الديك ارربقس (ت741 :هو أيضاً؛ ال يف كتابه :جواهر ا تب يف
ملرفة كالع اللرب(1و ال " :ملوكث ا كثر إبفراتها ال ابك احلاجب :ملهو
الاةيح؛ ال كيب خالع ا ص ".
مليف كالمهيا عقى (لا ْكو رت صاوب الرصف ول اخلقي ب كبها مك (الو
النافية مل(أ ْ و الناصبة بوجوه عدو بكرها املرات ملراً هبا لكنه أغف
(2و
ملرت اللول ُل كيب
ن بتها لقياللس ملبين فل الرت لقيجهول؛ فلال  " :ي
أبملجه :ا ملل"...:
أما سيبويه فكالمها جيل رأيه مياباانً بني ا وال املختقفة ملما كا مك
خمالفة ما بهب ليه قي ٌ جداً؛ ففس مبةا التاء يف كالع املاللس عقى كوهنا
لإل ةاع است هد بلول الناب ة الذبياين:
مللي ٍ أي اسيه ب َ
طسء الكو َ
َ
اكب
انصب
كَقَيين َهلاٍيث اي أ ايم اييةا
ا
فلد جاءت (أ ايم اييةاو ُلفتح لق خيث مللو مل تكك كذلم لاء هبا
مضيومة فييةكث عقى التاء
ال امرالس (282 :1و تار

ُ رت الطبلة ا مل 1432 :هر ململاين النةو لقدكتور فا
الفكر الطبلة الثانية1423 :ه.
) (1جواهر ا تب يف ملرفة كالع اللرب للالء الديك ارربقس (ص487و شرح ملحتليق الدكتور وامد
أمحد ني مكتبة النهضة املارية1404 :ه ملانظر اريضاح يف شرح املفا البك احلاجب
(197 :2و حتليق موسى بنا اللقيقس ملزارو ا مل اع ملال ِّمل الدينية وياء ال اث
ارسالمس اللراق.
) (2الين الداين (ص271و ملانظر رصف املباين (ص365-355و.
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ُر ةاع .ال يف الرصف(1و " :عقى أ سيبويه –رمحه هللا -جل
ار ةاع هنا لقتاء بني احلرع الذ بقها ملوركته ملهذا توهث بليد؛
احلرع ال ييتاور تخوله بني وركة ملورع ب ال حلاق فيها يف وال حتريكه
فال يحيتي تخول شسء بينهيا"
مليف وديثهيا عك (ليسو بكر املاللس ول سيبويه فيها أبهنا فل ملرأ ا
أيب عقس الفارسس أهنا اسث ملهو جيدها غري متيةضة يف الفلقية ملال يف
احلرفية ملفا احلديا يف بلم؛ فهو خمالف ل يبويه مل يب عقس الفارسس
فييا بهبا ليه .أما املرات فذكر أ واالً فيها منها ول صاوب الرصف
فنل بلضه بناه تملَّنا اع اة أمل حتفظ(2و.
الضيري
مليف كالمه عقى (لوالو بكر املاللس أنه با تخقت عقى
ا
املخفوة حنو :لوالك مللواله مللوال ؛ ف يبويه ملمتابلوه جيلقوهنا ورع يٍ
جر
ملا خفش ملبلض الكوفيني يبلوهنا ورع ابتداء ملصاوب الرصف ملافلهث
فلال(3و " :ملا ظهر عند مك هذيك اللولني ول ا خفش" ملساق ما يِّيد
ما بهب ليه .أما املرات فرأى رأ ا سيبويه(4و.
) (1رصف املباين (ص237و ملانظر تراسة الرصف حمللله (ص39و.ملبيت الناب ة مك الطوي يف
تيوانه (ص40و .ملانظر اخلاالص البك جين (308 :1و حتليق حميد عقس النجار تار الكتب
اللقيية ببريملت ملمهع اهلوامع (91 :2و.
) (2انظر رصف املباين (ص370-368و ملالين الداين (ص494-493و.
) (3رصف املباين (ص364و.
) (4انظر الين الداين (ص604-602و.
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ملكانت لقياللس اع ا ات عقى كثري مك النةويني؛ منهث :عي ى بك
عير(ت149 :هرو(1و ملالفراء(ت207 :هرو(2و ملأبو عقس الرمس
(5و
(3و
املربت (ت285 :هرو(4و ملالابجاج (ت310:هرو
(ت225:هرو
مل َي
ملا خفش(ت315 :هرو(6و ملالابجاجس (ت340 :هرو(7و ملأبو عقس الفارسس
(ت377 :هرو(8و ملال هيقس (ت581 :هرو(9و.
يذهب
ملمك منهجه يف االع اة ب ط اللول مع كثرو احلج املِّيدو ملا
ي
ليه يف نلضه يف كثري مك امل ال ؛ ففس الكالع عقى النو املفرتو بكر أ
التنويك يكو عو اً مك احلرع حبركته حنو :جوا ٍر ملغو ٍ
اش ملنل عك أيب
سةاق الابجاج وله أب هذا التنويك عوة مك وركة الياء فلط؛ لكوهنا
استيرثْ َلقت عقيها فلي يَوة عنها ُلتنويك فالتلى التنويك ال اكك مع الياء
فةذفت الياء.
فث يل اجتياعهيا ي

) (1انظر رصف املباين (ص153و.
) (2انظر رصف املباين (ص458و.
) (3انظر رصف املباين (ص263و.
) (4انظر رصف املباين (ص458و.
) (5انظر رصف املباين (ص415و.
) (6انظر رصف املباين (ص399 276و.
) (7انظر رصف املباين (ص350 349 309و.
) (8انظر رصف املباين (ص183و.
) (9انظر رصف املباين (ص403و.
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ٍ
برت يم افا ؛ فلال(1و " :ملهذا فاسد مك أملجه :أودها:
ملتفع املاللس هذا ي
أ الك رو ملالضية يف الياء ال تظهرا أبداً سواء كا يف الكقية تنويك أمل مل
يكك الستثلاهليا فقيا مل تظهرا يف مو ع تلنا عقى أ التنويك َّنا هو عوة
مك الياء ملتبلتها الك رو ب ليس عقى ما حت ُّ تلديراً فقيا كانت الياء
كالضية ملالك رو يف التلدير وكينا أبنه عوة منها .الثاين :أان د ملجدان
ما ال يدخقه وركة أصالً حنو :وبقى ملبكرى ملسقيى ململ جند فيه تنويناً
لذلم فقو كا التنويك عو اً مك وركة لاقاابع يف هذه ا مساء ملحنوها فدل
عقى أ التنويك يف م ألتنا عوة مك احلرع ال مك احلركة .ملالثالا :أ
تناسب
التنويك ورع ملالياء ورع فتناسبا فلي يَوة أودمها مك اآلخر ملال ي
جل عو اً منها نه ورع ملهس بلض ورع عند
بني احلركة ملالتنويك فيي ا
املربت ملأُ سةاق الابجاجس
احملللني" ملعرة املرات هلذا التنويك ملبكر أ َي
أنه عوة مك وركة الياء فلط ململ يرته أمل يلرة لدفع املاللس
يذهبا
له(2و.

) (1رصف املباين (ص416-415و .ملانظر امل ألة عند الابجاج يف كتابه ما ينارع ملما ال ينارع
(ص112و حتليق هدى حميوت راعة اليهورية اللربية املتةدو اجملقس ا عقى لق ِّمل
ارسالمية لنة وياء ال اث ارسالمس الكتاب اخلامس ملالل رمل ي رع عقى صدارها
حميد توفيق عويضة اللاهرو1391:هر ملسر صناعة ارعراب (513 :2و .ملانظر م ال أخرى
يف رصفه (ص309 178 157و.
) (2انظر الين الداين (ص145و ملاريضاح يف عق النةو لقابجاجس (ص98-97و حتليق الدكتور
ماز املبارك تار النفالس الطبلة اخلام ة1406 :هر.
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ملكانت لقيرات اع ا ات عقى كثرييك مك أسالفه؛ منهث :الفراء (ت:
207هرو(1و ملا صيلس (ت215:هرو(2و ملأبو جلفر النةا (ت:
(5و
(3و
املربت (ت285 :هرو(4و ملابك الطراملو (ت528 :هرو
328هرو مل َي
ارجياز يف
ملالابخم ر (ت538 :هرو(6و .ملهو يف ملظث رتملته ينةو
البيا ؛ خالفاً ل قفه يف رصفه فانظر مك بلم ما رت به يف جناه يف مبةا
(الو(7و " :ملزعث بلض النةويني أ أص (الو الطقبية الع ا مر َز ايد عقيها
ألف فانفتةت .ملزعث ال هيقس أهنا (الو النافية ملالابع بلدها بالع ا مر
المني يف القفظ .ملمها زعيا ليفا "
مضيرو بقها .ملوذفت كراهة اجتياع ا
ململ يابت عقى بلم.
مليف كالمه عقى (وَّتو نل عك ابك مالم وله بوجوب عاتو اخلافض ما
مل يتلني اللطف وال اللطف حبَّت عقى اجملرملر ملمتثيقه بر :عجبت مك َ
اللوع
ي

) (1انظر الين الداين (ص224و.
) (2انظر الين الداين (ص376و.
) (3انظر الين الداين (ص306و.
) (4انظر الين الداين (ص605 154و.
) (5انظر الين الداين (ص601و.
) (6انظر الين الداين (ص54و.
) (7الين الداين (ص300و ملانظر كذلم يف الين (ص590 548 455 269 80و.
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وَّت بانَيهث .فقث ير َ
تض منه بلم ملاكتفى بلوله(1و " :ملفيه نظر" ململ يلرب عك
هذا النظر.
ملانظر نلضه رأ الكوفيني يف وديثه عك الوامل مبا ينتاب املفلول مله
أنه مناوب ُخلالع .ملهو فاسد
؟ ال(2و " :ملبهب الكوفيو
اخلالع ملين ملامللاين اجملرتو مل يثبت الناب هبا".
َ
الرت ملهو اعتيد عقى صاوب
ملا مك هذا النه تفايقه اللول يف ي
يشري ليها ب ي.
الرصف يف هذا يف مواطك عدو أ ا
مل د يكو البيا ملال رح منه؛ ففس احلديا عك (ملاو أمل ح أ فيها
مذهبني :مذهب سيبويه أبهنا ورع ملمذهب أيب عقس الفارسس أهنا ظرع
َ
نيو ويا رأى صةة ول سيبويه(3و " ملجه :أودها؛ أهنا ليس
مبلين (و ا
فيها شسء مك عالمات ا مساء .ملالثاين؛ أهنا تلاب (لوو ملحتليق تلابقهيا
) (1الين الداين (ص551و ملانظر ت هي الفوالد ملتكيي امللاصد البك مالم (176-175و
حتليق حميد كام بركات تار الكتاب اللريب لقطباعة ملالن ر1387 :هر.
) (2الين الداين (ص155و.ملاخلالع ماطقح كويف ملهو عام ملنو ملالفراء يذكره ُخلقفة.
انظر ملاين اللر لقفراء (260 :1و حتليق أمحد يوسف جنايت ملحميد عقس النجار مطبلة تار
الكتب ملالواثلق اللومية ُللاهرو الطبلة الرابلة1434 :هر ملارنااع يف م ال اخلالع بني
النةويني الباريني ملالكوفيني يب الربكات ا نبار امل ألة الثالثو (248 :1و حتليق حميد
حميس الديك عبد احلييد مطبلة ال لاتو مبار :الطبلة الرابلة1380 :هر ملالفاول املفيدو يف
الوامل املابيدو لاالح الديك خقي بك كيكقد اللاللس(ص195و حتليق الدكتور و ك موسى
ال اعر تار الب ري ُ رت الطبلة ا مل 1410 :هر.
) (3الين الداين (ص595-594و.
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أنم تلول :لو اع زيد اع عيرمل مللكنه ملا مل يلث مل يلث .ملالثالا؛ أهنا لو
كانت ظرفاً لكا جواهبا عامالً فيها كيا ال أبو عقس .مليقابع مك بلم أ ْ
اللام يف الظرع يقابع أ يكو ملا لاً فيه.
يكو الواب ملا لاً فيها
يت َ
اه ْث
{ملتَْق ا
م الْ يلارى أ ْاهقاكْنا ي
أمس أو ي
ملأنت تلول :ملا ا
نت ليم اليوع .ا
لايا ظاقا ييوا} الكهف .59ملاملرات أهنث أيهقكوا ب بب ظقيهث ال أهنث أيهقكوا
ظقيهث متلدع عقى نذارهث مل نذارهث متلدع عقى
وني ظقيهث؛
هالكهث .ملالرابع :أهنا ت لر ُلتلقي كيا يف اآلية املذكورو ملالظرملع ال
تي لر ُلتلقي  .ملهبذا استدل ابك عافور عقى ورفيتها .ملاخلامس :أ جواهبا
اءهث َِب اايتَناا َباا يهث َيمْنر اها
د يل بر( باو الفجالية كلوله تلا {فارقايا اج ي
ض اة يكو ا }الابخرع .47ملما بلد ( باو الفجالية ال يلي فييا بقها "
يا ْ
مذهب اليهور أب ( باو
نلض أيب ويا ا ندل س
ملنظري هذا تفله ا
ا
مضافة لقجيقة اليت بلدها ملأ اللام فيها الواب(1و.
***

) (1انظر الين الداين (ص370-369و.
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اثلثا :اعرتاضات املرادي على املالقي:

أفات املرات مك رصف املباين يف جناه كثرياً ان الً عنه ُلنص أمل امللين
ملهو يف بلم كقه يذكر اسث الكتاب تمل بكر يم اِّليَفه فهو مل يورت اسث
املاللس يف صفةات كتابه أبداً .ملجنده ينل عنه أوياانً م فالً ن بة الكالع
ا(2و.
(1و
الرت
لقرصف ملكا ملظث أخذه عنه راراً أب واله يف البيا أمل ي
أما ما اع ة به عقيه فلقي با َيس مبا ملافله فيه؛ فييا خالفه ما بهب
ليه املاللس يف كالمه عقى ملاين الباء مك أهنا تكو مبلين ال ِّال كلوله
تلا {سأ اال سالَ بَل اذ ٍ
اب املا َ ٍع }امللارج1
ا ا ٌ ا
(3و
ملأهنا أتيت لقتلجب مللقت بيه أيضاً .ال املرات  " :ملبكر صاوب
رصف املباين يف ملاين الباء ثالثة ملا ٍ ال حتليق يف بكرها ملهس ال ِّال
حنو {سأ اال سالَ بَل اذ ٍ
اب املا َ ٍع }امللارج 1ملالتلجب حنو :أو َ ك بابيد .ال:
ا ا ٌ ا
ياح أ ْ تكو هذه الباء زالدو؛ لَئال يف د ملناها ملخيرج الكالع عك
ملال ُّ
قت :أما الباء
اجهت به ا
اهلالل .ي
لليت به ا س اد ململ ي
التلجب .ملالت بيه حنو :ي
اليت بلد ال ِّال فهس مبلين (عكو عند وع مللق ببية عند خريك كيا تلدع
ملال ِّال م تفات مك الفل ال منها "
) (1انظر يف هذا :الين الداين (ص437و رصف املباين (ص263و الين الداين (ص459و رصف
املباين (ص462-461و.
) (2انظر الين الداين (ص492 433 419 392 383 354 242 236 102
602 597 583 523و.
) (3الين الداين (ص47-46و.

68

ِّ
للم َر ِّاد ِّي دراسة ِّ
موازنَة
للمالَق ِّي وكتاب اجلَ ََن ال َد ِّاين ُ
كتاب رصف املباين َ
د .عبد هللا حممد حيَّاين

خيرج عيا اله يمتار ال يَد يموه لكك املرات نل ملين
أ ول :املاللس مل ي
كالمه تمل متامه ملسأسوق ناه يف الرصف لَييل َرب عك اده؛ ال(1و" :
امللين اخلامس :ال ِّال فتكو مبلين (عكو حنو :سألتم باب ٍ
يد أ عنه ال
تلا {سأ اال سالَ بَل اذ ٍ
اب املا َ ٍع }امللارج 1أ  :عك عذاب مل ال ال اعر:
ا ا ٌ ا
َ
َ
طبيب
فإ ْ ت أاليوين ُلن اء فإنين باريٌ أبتملاء الن اء ي
أ  :عك الن اء " هذا كالمه كامالً ملنص فيه أنه أرات ُل ِّال جميئها
مبلين (عكو فكالع املرات يف تلليبه عقى املاللس أبهنا بلد ال ِّال مبلين
ٍ
ىلاملز لااوب الرصف ملاملرات ال ٌ بذلم أيضاً
(عكو عند وع؛ فيه ٌ
حتليق .ملاملرات -رمحه هللا -يع َرع بوفرو صالوه ململرعه ملما
ملهذا امللين فيه ٌ
لكك للقه اعتيد
خاله اع ايد
سلاط بلض كالع الرصف ب ية ال ياب؛ ْ
ن خة مك رصف املباين فيها بلض النلص الذ ت ببه غفقة الناسخ أوياانً
أمل عوام خارجية؛ مك سوء وفظ لقكتب أمل تلرة لرطوبة أمل حنوه
) (1رصف املباين (ص222و .ملالبيت مك الطوي للقلية بك عبدو ملهو يف تيوانه شرح ا عقث
ال نتير (ص24و عناية الدكتور ونا نار احليت تار الكتاب اللريب ببريملت الطبلة
ا مل 1414:هر.ملانظر امل ألة يف تف ري ابك زمنني (34 :5و حتليق و ني بك عكاشة ملحميد
ماطفى الكناب تار الفارملق احلديثة ُللاهرو الطبلة ا مل 1423 :ه ملا زهية يف عقث
احلرملع لقهرمل (ص282و حتليق عبد امللني املقووس مطبوعات جميع الق ة اللربية بدم ق:
141هر ملم ك عراب اللر ملكس بك أيب طالب اللي س (757-756 :2و حتليق الدكتور
وامت الضامك مِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1405 :هر ملالت هي للقوع التنابي لقكقيب
(145 :4و تار الكتاب اللريب ُلبنا الطبلة الرابلة1403 :هر ملالدر املاو (:10
447-445و.
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بالت امل رق اليت ألف
صنَع ُ ندلس ملمنها يرَيو
ملخاصة أ الرصف ي
فيها املرات جناه .مل د يكو سها عك راءو نص املاللس كامالً فوهث يف
ملاده .ملهللا أعقث.
عدع زايتهتا؛
أما جمسء الباء مبلين التلجب فذهب يف الرصف
ياح أ ْ تكو هذه الباء زالدو لئال يف د ملناها ملخيرج
ال(1و " :ملال ُّ
الكالع عك التلجب مل ْ كا ما بلدها يف مو ع فاع عند وع مليف
مو ع مفلول عند خريك " ملكأ املرات عندما ال ب ي " ال حتليق يف
بكرها " خيالف املاللس يف عدع زايتهتا فهو فا اللول يف هذه الباء ملرأى
أهنا زالدو موافلاً كثر النةويني(2و.
(3و
سد
لليت به ا ا
أما ُء الت بيه فلال يف الين  " :ملأما الباء يف :ي
لليت ب بب
اجهت به ا
اهلالل فهس عند التةليق ُء ال ببية ملامللين :ي
ململ ي
اهلالل .ملهس كالباء يف وهلث :لئك
اجهت ب بب مواجهته ا
ل ْليه ا ا
سد ململ ي

) (1رصف املباين (ص222و.
) (2انظر الين الداين (ص48-47و .ملانظر امل ألة يف شرح املفا البك يليش (247 :7و
ملالتبيا يف عراب اللر (844 :2و ملالدر املاو (603-602 :7و.
) (3الين الداين (ص48و.ملانظر يف التجريد اريضاح يف عقوع البالغة لقلابمليين (ص139و حتليق
ال يخ هبي غابامل تار وياء اللقوع ببريملت الطبلة الرابلة1998 :ع ملخابانة ا تب ملغاية
ا رب لتلس الديك احليو (438 :2و حتليق عااع شليو تار ملمكتبة اهلالل ببريملت الطبلة
ا مل 1987 :ع ملاخلاالص (475-473 :2و.
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البةر .ملهذا مك ُب التجريد .ملهو أ يينتابع مك أمر
سألت فالانً لت ألك به ا
خر مثقيه فيها مبال ة يف كياهلا فيه .ملهو مك أبواب عقث البديع".
ب صفة ي
أ ول :كالع املاللس يالمس امللين يف املثالني أكثر مك توجيه املرات ؛
فالت بيه الاريح يلرب عك امللين؛ فهو كيا جاء يف الرصف(1و " :كأنم
َ
هلالل .ال
اجهت ا ا
لليت ا ا
سد ململاجهته فكأين مل ي
قت :لليتيهي فكأين ي
ا
اللجاج:
افق ارسفارا
ارصةارا
ابك أ ْ
اجقاى مل ا
اج مل ا
ال وا به احلاج ا
به ا
ابك أجقى " .أما رأ صاوب الين فالتكقف فيه
كأنه ال :ملجدملا به ا
ٍ
ُت جقس.
مليف وديا املاللس عك (مثو بكر جميئها ورع ابتداء ملبلم وني جمسء
اّلل يرنا َيجي يكث َمْنرها ملَمك يك َ اكر ٍ
ب يمث
املبتدأ ملاخلرب بلدها حنو وله تلا { ي َ يي ي
ي ْ
يا ا
أانتي ْث تي ْ َريكو ا } ا نلاع 64أمل ابتي َدئ بلدها بكالع حنو وله سبةانه
َ
{فارترباراك اّلل أاو ك ْ ََ
م لا اييَيتيو ا يمث َن يك ْث يار ْواع الْ َليا اام َة
ني يمث َن يك ْث بار ْل اد ابل ا
اخلاالل ا
اا ا ي ْ ا ي
تريْبر الثيو ا } املِّمنو  .16 15 14مث أرتع الالً(2و " :مل د يرجع هذا
عطف الي با كا اليقتا يف كالع ملاود ملبلم حب ب راتو املتكقث.
) (1رصف املباين (ص225-224و .ملالرجاب يف تيوا اللجاج (ص111و .ملانظر امل ألة يف ا مايل
يب عقس اللايل (251 :1و تار الكتب اللقيية ببريملت1398 :هر ملخابانة ا تب مللب لباب
ل ا اللرب لقب دات (253 :1و حتليق حميد نبي طريفس مل مي بديع يللوب تار الكتب
اللقيية ببريملت الطبلة ا مل 1998 :ع.
) (2انظر رصف املباين (ص251-250و.
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ملا ظهر يف الي االنفاال يف املرات ال ويا ُّ
يدل الدلي عقى أ ملاوت
ياح كوهنا ورع ابتداء
املتكقَيث ملاود " .ملرت عقيه املرات فلال(1و " :ملال ُّ
مل َّنا هس ورع عطف تلطف مجقة عقى مجقة كيا تلطف مفرتاً عقى
مفرت".
أ ول :املاللس ال أبهنا ورع ابتداء عقى االصطالح ُعتبار ما
يقيها فهو يمْبرتا ادأٌ به بلدها سواء أكا مجقة امسية أع فلقية فهس يف هذا
َصنو الوامل اليت ال عنها املرات يف جناه(2و:
" ملامل االستئناع ملييلال :ملامل االبتداء ملهس الوامل اليت يكو بلدها مجقة
غري متلقلة مبا بقها يف امللين"..
ي َ
اة
أهنا يف وله تلا
ملبهب اللرطيب
يضواْ َم ْك اوْي ي
{مث أاف ي
ا أافا ا
النا ي } البلرو .199لالبتداء(3و.
(4و
مل وعها بدالً عك مهابو
مليف كالمهيا عقى الوامل بهب املاللس
االستفهاع با ملليها ألف ملمهابو م هقة ملمنه راءو ابك كثري مك رملاية يرْنربي
) (1الين الداين (ص432و.
) (2الين الداين (ص163و.
) (3انظر الامع وكاع اللر لقلرطيب (428-427 :2و تار ال لب ُللاهرو ملا تملات
النةوية يف كتب التف ري لقدكتور حميوت الا ري (ص577و تار الفكر بدم ق الطبلة ا مل :
1422ه.
) (4انظر رصف املباين (ص499و.ملانظر الامع وكاع اللر لقلرطيب (216 :18و ملوجة
اللراءات (ص716و ملالتي ري يف اللراءات ال بع يب عيرمل الداين (ص112و حتليق
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{مل اامنتيث بََه ارْب ا أا اب ا لا يك ْث}ا عراع .123ملعقق املرات عقى
ولاه تلا ا
بلم ُللول(1و " :بكر بلم صاوب (رصف املباينو ملال ينب س بكر مث
هذا؛ ب لو فيتح هذا الباب لليدت الوامل مك ورملع االستفهاع ملاربدال يف
بلم عارة الجتياع اهليابتني ".
أ ول :ما اله يف الين مك ُب ا امل ؛ لقلقة اليت سا ها ملصنيع املاللس
غايته بكر ك َي ما يتلقق ُلوامل؛ ثراءً لقياتو اللقيية.
ملكانت له اع ا ات عقى صاوب الرصف تمل أ ْ يي يياه؛ ففس كالمه
عقى (سوعو
ال(2و " :بكر بلض النةويني لر(سوعو مو لاً ال تدخ فيه ال ني
يم
{مللا ا ْو ا
ع يري ْل َط ا
ملهو أ الع االبتداء ملالتوكيد تدخ عقى (سوعو حنو ا
م فاا ْ ا ى}الضةى .5ملال يكو بلم يف ال ني .ال :لئال جيتيع ورفا
اربُّ ا
عقى ورع ملاود مفتووا زالدا عقى الكقية .ملل دو اتاال بلضها
اجتياع
ببلض ملاتااهليا ُلكقية رمبا أتى بلم يف بلض الكقيات

أملتوتريابل تار الكتاب اللريب ببريملت الطبلة الثانية1984 :ع ملالدر املاو (-420 :5
389 :10 421و ملالقباب يف عقوع الكتاب يب وفص عير بك عقس بك عاتل الدم لس
احلنبقس (248-247 :19و تار الكتب اللقيية ببريملت الطبلة ا مل 1419 :هر.
) (1الين الداين (ص172و .ملانظر اللراءو يف ا ورع ال بلة لقلر يب عيرمل الداين (ص290و
حتليق عبد املهييك طةا مكتبة املنار مبكة املكرمة الطبلة ا مل 1408 :هر ملالدر املاو
(421-420 :5و.
) (2الين الداين (ص460-459و .ملانظر النص كامالً يف رصف املباين (ص461-460و.
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أربع متةركات ملأكثر حنو :لا ا يا َج يد مللا ا ياتلق يث فتثل الكقية .مللذلم س يكك
خر الفل مع الفاع أمل ما يف وكيه حنو :ربتيهي .ملكثرياً ما يهربو مك
هذا الثل  .فطرووا تخول الالع عقى ال ني لذلم "
نل هذا النص عك املاللس مهيالً عابمله ليه ملاكتفى بن بته لبلض
(1و
قت :مل د يمسع مل وع ال ني يف مو ع
النةويني .ملعلب عقيه ُللول  " :ي
مل تي يع فيه (سوعو ملهو خرب ع ى .فإنه د ملرت فيه مل وع ال ني مو ع
(أ ْ و هنا نظريهتا يف االستلبال يف ول ال اعر:
طيئ مك ٍ
طيئ بلد هرذه
ع ى ٌ

َ
طفئ غيال َ
انح
ت ال يكقاى ملالو َ
ستي ي

ملهذا شاب ال يلا عقيه ملهللا أعقث "
أ ول :نلث ملرت هذا لكنه بوصف املرات ال ييلا عقيه لندرته مللل
تافع املاللس رغفاله مللو أشار ليه لكا أ ْاملا جرايً عقى عاتته يف
هذا ي
كتابه مك بكر املليس ملال ا َبي كس يويف امل ألة ولها.
مليف كالع املرات عقى (لوالو عرة لتقةني بلضهث يَ
امللر ا يف وله:
ضٍ
يد مييْ َ يكهي لا ا اال
ب
فقوال ال ي
ب منه ك اع ْ
الر ْع ي
يذيب ي
ي

) (1الين الداين (ص460و .ملالبيت مك الطوي لل اع بك رملاوة ملهو يف م ين القبيب
(ص203و ملاملابج (شرح الدماميين عقى م ين القبيبو303-1:302( :و مطبوع هبامش
املْن َ
اف مك الكالع عقى م ين ابك ه اع لق يين املطبلة البهية مبار ملخابانة ا تب (:9
ي
344و.ملمهع اهلوامع (477 :1و.
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نه ال جيوز جمسء اخلرب بلد (لوالو ال ملدراً ملامللر أتى به مظهراً
(مي كهو .ملنل يف الين عك بلضهث أنه خرجه عقى أ (مي كهو وال
ملنلضه مبا وكاه ا خفش عك اللرب أهنث ال أيتو ُحلال بلد االسث الوا ع
بلد (لوالو .ملالذ دره واالً املاللس الذ أمه املرات عابمله ليه(1و.
أ ول :املرات كيا املاللس يدفع تقةينهث امللر ا يف هذا البيت لكنه مل
ضه مبا نلقه عك ا خفش ملنل
يرتض أتملي الرصف احلاليةا يف (مي كهو ملنرا ال ا
اختيار ابك مالم أب اخلرب با كا مليداً ملله تلي ُّ
يدل عقيه؛ جاز فيه
ارثبات ملاحلذع ملجل منه ول امللر ملهذا اختيار املرات أيضاً كونه مل
يل َيلب عقيه ملصرح ُختيار هذا يف شروه لأللفية أيضاً(2و.

) (1انظر الين الداين (ص600و ملرصف املباين (ص363و .ملانظر م ين القبيب (ص360و.
ملالبيت مك الوافر
يف تيوا امللر (ص296و ملالدر املاو (410 :1و ملمهع اهلوامع (393 :1و.
) (2انظر كتابه شرح ا لفية (193 :1و ملانظر الين الداين (ص601و ملشرح الت هي البك مالم
(276 :1و ملأمل ح امل الم ألفية ابك مالم البك ه اع ا ناار (221 :1و حتليق
حميد حميس الديك عبد احلييد تار الي ببريملت الطبلة اخلام ة1399 :هر.
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اخلالصـ ـ ـ ـ ــة:
انتهى الدر املواز بني الكتابني نتال أمهها:
 أنه كانت ملاصرو بني املاللس ملاملرات ملال تلي عقى التلالهيا.انَي افني؛ ويا تقيذ لألملل
 كا أبو ويا ا ندل س أتاو ملص بني املي املتقلى عنه الثاين.
صنَّفان فيما يلي:
 َّأما املوافقات :فيلتقي املُ َ-

-
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اتفا هيا يف الكالع عقى ملظث ا تملات الوارتو فيهيا.
ات يت اللبارو يف الكتابني ُلو وح ملاملرملنة املت َابنة.
التلارب الكبري يف كثري مك ملامل منهجيهيا.
اهلدع التلقييس كا مك ملاصدمها؛ مك خالل اللبارو ملب ط املاتو
اللقيية ملتلريرها.
ف
كا مو فهيا مك اللراءات ال ابو ملاحلديا النبو ال ريف مو ا
مجهور النةويني مك كالع اللرب؛ كثرييه وجة ييلا عقيه مل قيقه فايح
شابٌّ ال ييلا عقيه.
لقيول َديك يف الكتابني كا لقتيثي ملاالستئنا ال
ملجوت أشلار ا
لالوتجاج.
التلاء نظر امل اِّلَافني عند رأ سيبويه – رمحه هللا – كثرياً.
ي
غين املااتر اليت أفاتا منها يف كتابيهيا مع عدع ت قييهيا لك نل ٍ ؛
فكا االع اة يف كتابيهيا ثراً.
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 اًلختالفات:-

ملجوت زايتات يف الين الداين عقى ما يف رصف املباين يف بلض ا تملات
اليت تكقيا عنها.
كا املرات أكثر مك املاللس عناية يف عابمل ا شلار للالقيها.
َ
الرت عقى سابََليه مك املرات الذ مال
كا املاللس أطول نرا اف ا اً يف ي
ارجياز يف ملظث رتملته.
كانت شخاية املاللس اللقيية أكثر ظهوراً مك شخاية املرات ملهذا
يف االع اة عقى النةاو خاصة.
كانت اع ا ات املرات عقى صاوب الرصف قيقة ملارنة مبوافلاته
الكثريو له ملنلقه عنه.
***
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مصادر البحث ومراجعه
 التالع النارو يف اختالع حناو الكوفة ملالبارو للبد القطيف بك أيب بكر ال رجسحتليق الدكتور طارق النايب عامل الكتب مكتبة النهضة اللربية الطبلة ا مل :
1407هر1987-ع.
 ا ورع ال بلة لقلر يب عيرمل الداين حتليق عبد املهييك طةا مكتبة املنارمبكة املكرمة الطبلة ا مل 1408 :هر
 ا تملات النةوية يف كتب التف ري لقدكتور حميوت الا ري تار الفكر بدم قالطبلة ا مل 1422 :ه.
 ا يزهية يف عقث احلرملع لقهرمل حتليق عبد امللني املقووس مطبوعات جميع الق ةاللربية بدم ق1413 :هر.
 أسرار اللربية يب الربكات ا نبار  .حتليق الدكتور فخر صاحل دارو .تار اليببريملت .الطبلة ا مل 1416 :هر.
 ا مايل يب عقس اللايل تار الكتب اللقيية ببريملت1398 :هر. ارنااع يف م ال اخلالع بني النةويني الباريني ملالكوفيني يب الربكاتا نبار حتليق حميد حميس الديك عبد احلييد مطبلة ال لاتو مبار :الطبلة
الرابلة1380 :هر.
 أمل ح امل الم ألفية ابك مالم البك ه اع ا ناار حتليق حميد حميس الديكعبد احلييد تار الي ببريملت الطبلة اخلام ة1399 :هر.
 اريضاح يف شرح املفا البك احلاجب حتليق موسى بنا اللقيقس ملزارو ا مل اعملال ِّمل الدينية وياء ال اث ارسالمس اللراق.
 اريضاح يف عق النةو لقابجاجس حتليق الدكتور ماز املبارك تار النفالس الطبلةاخلام ة1406 :هر.
 اريضاح يف عقوع البالغة لقلابمليين حتليق ال يخ هبي غابامل تار وياء اللقوعببريملت الطبلة الرابلة1998 :ع
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 ب ية الوعاو يف طبلات الق ويني ملالنةاو لق يوطس .حتليق حميد أبو الفض براهيث.املطبلة اللارية ببريملت.
 البق ة يف تراجث ألية النةو ملالق ة لقفرملز ُت حتليق حميد املار تار سلد الديكلقن ر ملالتوزيع بدم ق الطبلة ا مل 1421 :هر.
 حتفة ال ريب يف الكالع عقى م ين القبيب لبدر الديك الدماميين حتليق الدكتور حميدخمتار القووس عامل الكتب احلديا ُ رت الطبلة ا مل 1432 :هر.
 ختري ا واتيا ملاآلاثر الوا لة يف تف ري الك اع لقابيقلس .تار ابك خابمية. ت هي الفوالد ملتكيي امللاصد البك مالم حتليق حميد كام بركات تار الكتاباللريب لقطباعة ملالن ر1387 :هر.
 الت هي للقوع التنابي لقكقيب تار الكتاب اللريب بقبنا الطبلة الرابلة1403 :هر. تف ري ابك زمنني حتليق و ني بك عكاشة ملحميد ماطفى الكناب تار الفارملقاحلديثة ُللاهرو الطبلة ا مل 1423 :ه.
 التي ري يف اللراءات ال بع يب عيرمل الداين حتليق أملتوتريابل تار الكتاب اللريبببريملت الطبلة الثانية1984 :ع.
 الامع وكاع اللر لقلرطيب تار ال لب ُللاهرو. الي يف النةو لقخقي بك أمحد الفراهيد حتليق الدكتور فخر الديك باملو تارالفكر بدم ق الطبلة ال اتسة1430:هر
 الين الداين يف ورملع امللاين لقيرات حتليق الدكتور فخر الديك باملو ملحميد ندميالطبلة ا مل  .تار الكتب اللقيية ببريملت1992 :ع.
فا
 جواهر ا تب يف ملرفة كالع اللرب للالء الديك ارربقس شرح ملحتليق الدكتوروامد أمحد ني مكتبة النهضة املارية1404 :ه.
 وجة اللراءات يب زرعة عبد الرمحك بك حميد بك زجنقة حتليق سليد ا ف اينمِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1402 :هر.
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حتليق عااع شليو تار ملمكتبة

 خابانة ا تب ملغاية ا رب لتلس الديك احليواهلالل ببريملت الطبلة ا مل 1987 :ع
 خابانة ا تب مللب لباب ل ا اللرب لقب دات حتليق حميد نبي طريفس مل ميبديع يللوب تار الكتب اللقيية ببريملت الطبلة ا مل 1998 :ع.
 اخلاالص البك جين حتليق حميد عقس النجار تار الكتب اللقيية ببريملت. الدرر الكامنة يف أعيا املئة الثامنة البك وجر الل لالين مرا بة حميد عبد املليدخا  .الطبلة الثانية جمقس تالرو امللارع ويدر ُت ُهلند.
 الدر املاو يف عقوع الكتاب املكنو لق يني احلقيب .حتليق الدكتور أمحد حميداخلراط الطبلة الثانية تار اللقث بدم ق 1429هر.
ف عقى طبله مل بطه ملتاةيةه عبد الرمحك أفند الرب و س
 تيوا البةمل ا
املطبلة اهلندية ُملوسكس مبار الطبلة ا مل 1329 :ه.
 تيوا مجي بثينة تلدمي بطر الب تاين تار صاتر ببريملت. تيوا احل ك بك هانئ حتليق حميوت أفند ملاصف املطبلة الليومية ُللاهروالطبلة ا مل 1898 :ع.
 تيوا ب الرمة شرح اخلطيب التربياب عناية جميد طرات تار الكتاب اللريبالطبلة الثانية1416 :ه.
 تيوا طرفة بك اللبد شرح ا عقث ال نتير حتليق ترية اخلطيب مللطفس الالالاملِّس ة اللربية لقدراسات ملالن ر ببريملت الطبلة الثانية2000:ع.
 تيوا أيب الطيب املتنيب حتليق الدكتور عبد الوهاب عاباع لنة التأليف ملال مجةملالن ر.
 تيوا عبيد هللا بك يس الر يات حتليق الدكتور حميد يوسف جنث تار صاترببريملت.
 تيوا اللجاج برملاية ا صيلس حتليق الدكتور عبد احلفيظ ال طقس توزيع مكتبةأطقس بدم ق1971 :ع.
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تار الكتاب اللريب لقن ر ملالتوزيع

 تيوا أيب اللالء امللر حتليق عقس املارببريملت الطبلة ا مل 1998 :ع.
 تيوا الناب ة الذبياين حتليق حميد أبو الفض براهيث تار امللارع مبار الطبلةالثانية.
 رصف املباين يف شرح ورملع امللاين لقياللس حتليق الدكتور أمحد حميد اخلراط تاراللقث بدم ق الطبلة الثانية1405 :هر.
سر صناعة ارعراب البك جين حتليق الدكتور و ك هندامل تار اللقث بدم ق
 ُّالطبلة الثانية1413 :ه.
 سنك الدار طين حتليق ال يد عبد هللا هاشث مياين املدين تار امللرفة ببريملت1386ه.
 سنك سليد بك مناور حتليق وبيب الرمحك ا عظيس الدار ال قفية ُهلند الطبلةا مل 1403 :ه.
 ال اهد النةو بني كتايب ملاين احلرملع لقرماين ملرصف املباين يف شرح ورملعامللاين لقياللس لفداء محد رفيق فتوح تراسة ملارنة .رسالة ماج تري .جاملة
النجاح الوطنية يف انبقس2006 :ع.
 شذرات الذهب يف أخبار مك بهب البك الليات احلنبقس .حتليق عبد اللاترا رانؤملط ملزميقه تار ابك كثري بدم ق الطبلة ا مل 1406 :هر.
 شرح أبيات م ين القبيب للبد اللاتر الب دات حتليق عبد اللابياب رُح ملأمحديوسف الد اق تار الثلافة اللربية بدم ق الطبلة الثانية1991 :ع.
 شرح ا لفية لقيرات حتليق الدكتور فخر الديك باملو تار مكتبة امللارع انشرملببريملت الطبلة الثانية2017:ع.
 شرح الت هي البك مالم حتليق الدكتور عبد الرمحك ال يد ملالدكتور حميد بدملاملختو هجر لقطباعة ملالن ر ملالتوزيع ملارعال الطبلة ا مل 1410 :هر
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 شرح تيوا عقلية بك عبدو الفة لألعقث ال نتير عناية الدكتور ونا نار احليتتار الكتاب اللريب ببريملت الطبلة ا مل 1414:هر.
 شرح املفا البك يليش حتليق الدكتور عبد القطيف حميد اخلطيب مكتبة تاراللرملبة لقن ر ملالتوزيع ُلكويت الطبلة ا مل 1425 :هر.
 شلب ارميا لقبيهلس حتليق حميد ال ليد ب يوين زغقول تار الكتب اللقييةببريملت الطبلة ا مل 1410 :ه.
 صةيح البخار حتليق :الدكتور ماطفى الب ا .الطبلة الثالثة .تار ابك كثري.الييامة ببريملت1407 :ه.
 صةيح م قث حتليق :حميد فِّات عبد البا س .تار وياء ال اث ببريملت. طبلات ال افلية الكربى لق بكس حتليق الدكتور حميوت الطناوس ملالدكتور عبدالفتاح احلقو هجر لقطباعة ملالن ر الطبلة الثانية1413:هر.
 الفاول املفيدو يف الوامل املابيدو لاالح الديك خقي بك كيكقد اللاللس حتليقالدكتور و ك موسى ال اعر تار الب ري ُ رت الطبلة ا مل 1410 :هر.
 كتاب سيبويه حتليق عبد ال الع هارمل تار الي ببريملت الطبلة ا مل . كتاب اللني لقخقي بك أمحد الفراهيد حتليق الدكتور مهد املخابملمس ملالدكتوربراهيث ال امرالس تار ملمكتبة اهلالل.
 كتاب الالمات لقابجاجس حتليق الدكتور ماز املبارك تار صاتر ببريملت الطبلةالثانية1412 :هر.
 الك اع لقابخم ر  .حتليق :عبد الرزاق املهد  .تار وياء ال اث ببريملت. القباب يف عق البناء ملارعراب يب البلاء اللكرب حتليق الدكتور عبد ارله نبهاتار الفكر بدم ق الطبلة ا مل 1995 :ع.
 -ل ا اللرب البك منظور تار صاتر ببريملت الطبلة ا مل .
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 ل ة يتلا بو فيكث ماللكة يف امليابا لقدكتور عبد هللا حميد وياين حبا يجمازلقن ر يف جمقة جاملة أع اللرى للقوع الق ات مل تاهبا يف اتريخ/ 9 / 10 :
1441هر.
 القباب يف عقوع الكتاب يب وفص عير بك عقس بك عاتل الدم لس احلنبقس تارالكتب اللقيية ببريملت الطبلة ا مل 1419 :هر.
 ما ينارع ملما ال ينارع يب سةاق الابجاج حتليق هدى حميوت راعةاليهورية اللربية املتةدو اجملقس ا عقى لق ِّمل ارسالمية لنة وياء ال اث
ارسالمس الكتاب اخلامس ملالل رمل ي رع عقى صدارها حميد توفيق عويضة
اللاهرو1391:هر.
 جميع الابملالد ملمنبع الفوالد لقهيثيس تار الراي لق اث بريملت ملاللاهرو. املابج (شرح الدماميين عقى م ين القبيبو مطبوع هبامش املْن َاف مك الكالع عقى
ي
م ين ابك ه اع لق يين املطبلة البهية مبار.
 م ند أمحد بك ونب مِّس ة رطبة مبار. م ند ال هاب يب عبد هللا اللضاعس حتليق محد بك عبد اجمليد ال قفسمِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1407 :ه.
 م ك عراب اللر ملكس بك أيب طالب اللي س حتليق الدكتور وامت الضامكمِّس ة الرسالة ببريملت الطبلة الثانية1405 :هر.
 مانف عبد الرزاق حتليق وبيب الرمحك ا عظيس املكتب ارسالمس ببريملتالطبلة الثانية1403 :ه.
 ملاين احلرملع لقرماين حتليق ال يخ عرفا سقيث الل ا و ونة الدم لس املكتبةاللارية ببريملت1430 :هر.
 ملاين اللر لقفراء حتليق أمحد يوسف جنايت ملحميد عقس النجار مطبلة تارالكتب ملالواثلق اللومية ُللاهرو الطبلة الرابلة1434 :هر.
 ملاين النةو لقدكتور فا ال امرالس تار الفكر الطبلة الثانية1423 :ه.جملة العلوم العربية
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 امللجث ا ملسط لقطرباين حتليق طارق بك عوة هللا بك حميد ملعبد احمل ك بكبراهيث احل يين تار احلرمني ُللاهرو1415 :ه.
 ملجث البقدا ليا وت بك عبد هللا احليو تار الفكر ببريملت. امللجث الكبري لقطرباين حتليق محد عبد اجمليد ال قفس مكتبة الابهراء ُملوصالطبلة الثانية1404 :هر.
 م ين القبيب عك كتب ا عاريب البك ه اع ا ناار حتليق :الدكتور ماز املباركملعقس محد هللا .تار الفكر بدم ق .الطبلة ال اتسة1985 :ع.
 موص الطالب واعد ارعراب لق يخ خالد ا زهر حتليق عبد الكرمي جماهدتار الرسالة ببريملت الطبلة ا مل 1996 :ع.
 املوطأ لإلماع مالم حتليق حميد فِّات عبد البا س تار وياء ال اث مبار. مهع اهلوامع يف شرح مجع الوامع لق يوطس حتليق عبد احلييد هندامل املكتبةالتوفيلية مبار.
***
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االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك في شرح التسهيل

د .حمادة محمد حسين أحمد بودي
قسم النحو والصرف وفقه اللغة – كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك في شرح التسهيل
د .حمادة محمد حسين أحمد بودي
قسم النحو والصرف وفقه اللغة – كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /7 /23 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443 /2 /20 :هـ

ملخص الدراسة:
أكثر ابن مالك يف "شرح التسهيل" من االستدالل بعدم الدليل ،فقد ينفي وجود الودليل
َ
وهوود مدجوود  ،أو مدجوود لينووو دووعيج ،وروود يمع وور ب ورأر فنمووي ال ورأر ا وور ووو ال ليوول
عليووو ،م ووه أ ووو موواهر وي و النظوودين ،وروود هوور موون الدماس و أ بع و ش وراح التسووهيل روود
يدافقوود ابوون مالووك يف القوودل بعوودم الوودليل ،وأ أب ديووا اهووته بوور عوود عوودم الوودليل ،وروود
ا تظه البظث يف مبظثن مها :االستدالل بعدم الدليل يف النظد ،واالسوتدالل بعودم الودليل يف
الصرف ،ربلهما املقدم والتمهيد ،وبعدمها اخلامت واملصا م.
الكلمات املفتاحية :االستدالل و عدم الدليل و ابن مالك و شرح التسهيل

Inferring the lack of evidence according to Ibn Malik in Sharh al Tasheel
Dr. Hamada Muhammad Hussein Ahmed Boudy
Associate professor of grammar and morphology - College of Arabic Language
Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract:
Ibn Malik in “Sharh al-Tasheel” made more inferences by denying the
existence of evidence. He may deny the existence of evidence while it exists, or
it exists but weakens it. He may admire Fermi's opinion that there is no evidence
for it. Even though it is the doctrine of all grammarians, it has emerged from the
study that some explainers of facilitation may agree with Ibn Malik in saying that
there is no evidence and that Abu Hayyan was concerned with dismissing the
claim of lack of evidence. The search was organized in two studies, namely:
denying the existence of evidence in grammar, and denying the existence of
evidence in the exchange. Before them the introduction and the introduction, and
after them the conclusion and the sources.
key words: Inferring - the lack - evidence according - Ibn Malik - Sharh alTasheel

املقدمة

احلمد هلل مب العاملن ،والصالة والسالم على سيدان و بينا حممد ،اللهه
صل عليو وعلى آلو وأصظابو الطيبن الطاهرين.
أما بعد
فقد دظيت لغ العرب من احلفظ واال تشام مبا مل حتظ بو أي لغ أ ر ،
شرفها هللا وا تامها لتيد َ لغ َ القرآ اليرمي؛ ولاا فإ جمال
وذلك منا أ ّ
البظث فيها ال ينتهي إىل يدمنا هاا ،فقد تيفل مب العزة حبفظ لغ كتابو،
رال تقدست أمساؤه :إِ اان ََْن من وَازلْنَا ال ِّا ْكَر َوإِ اان لَوم َحلَافِظمد َ .)1(
شأان ،ورد ترك النظديد لنا ترا ًًث
وعله النظد أمف علدم العربي  ،وأعالها ً
دخما أو عده تاج فيرهه وعميق ظرهه ،ومن أهه هاه اليتر كتاب شرح
ً
التسهيل البن مالك ،وال أ ل على ذلك من شدة اهتمام النظدين بو ،و ماستهه
لو ماسات شامل  ،ورد أكثر ابن مالك يف هاا اليتاب من االستدالل بعدم
الدليل  ،فعمدت إىل اليتاب أتصفظو ،فإذا بو ول من املداد تصلح للدماس ،
فعزمت على ماستها؛ فله تقه على هاا الدليل ماس فيما أعله ،ورد جاءت

حتت عندا  ":االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل" ،ورد
ارتضت طبيع م البظث أ أييت يف مبظثن ،تسبقهما مقدم ومتهيد ،وتعقبهما
امت  ،ورائم املصا م.

( )1ا ي  9 :سدمة احل ر.
جملة العلوم العربية
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املقدم  :ذكرت فيها أمهي املدددع ،وسبر ا تيامه.
التمهيد :االستدالل بعدم الدليل" املصطلح ووم وه يف كتر النظد".
املبظث األول :االستدالل بعدم الدليل يف النظد.
املبظث الثاين :االستدالل بعدم الدليل يف الصرف.

اخلامت  :ذكرت فيها أهه تائج البظث.
رائم املصا م :وفيو أهه مصا م البظث ومراجعو.
ورد اتبعوت فوي ماسو مسائل هاا البظث املنهج ا يت:
 -1وعت من كتاب شرح التسهيل ما ديه عليو ابن مالك بعدم الدليل،
أو وصفو بالك.
مخسا وعشرين مسأل  ،منها
 -2ودعت عناوين ملسائل البظث ،دمت ً
ثالث وعشرو يف النظد ،واثنتا يف الصرف ،ورد سر هتا على ترتير
ابن مالك يف األلفي ؛ أل و املنهج الشائ يف الدماسات النظدي .
 -3وثقت املااهر وا ماء من مصا مها املعتمدة ،وعزوت ما مل يعز منها.
 -4ذكرت يف هناي كل مسأل مدرفي من ا ماء واملااهر اليت أوم هتا،
وترجيح ما يظهر مجظا و ما أمين.
الصا
تاما أسأل هللا العظيه ،مب العرش اليرمي أ جيعل هاا العمل
ً
و ً
لدجهو تعاىل ،وأ يرزرنا السدا والرشا  ،إ و مسي عليه.
وصلى هللا وسله وبمك على معله الناس اخلن.
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االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي

التمهيد :االستدالل بعدم الدليل (املصطلح ووردوه يف كتب النحو)

تعريف الدليل:

ليل يف اللغ  :ما يم ْستَ َد ُّل بو ،وهد األمامة يف الشيء ،ورد َ لاوم على
َ
الد م
الطريق يَ مدلُّوم َاللَ ً وِ اللَ ً و ملدلَ ً ،والفتح أعلى( ،)1ووعو أ ل  ،مثل :شظيح
وأشظ  ،وجليل وأجل ( ،)2وِيف د ِد ِ
وَيْرجد ِم ْن
يث َعلي ِيف ِص َف ِ الصظابََِ " :
َ
ِ ِِ ِ
َرِ :مبَا رَ ْد عملِّمده فَويَ مدلُّد َ َعلَْي ِو النااس ،يَو ْع ِنََ :يْمرجد ِم ْن ِعْن ِد ِه
عْنده أَ لا " ،أ ْ
فمو َقهاء ،ف َعلهه أَْو مف َس مه ْه أَِ لا ً ممبَالَغَ ً( ،)3ومن معاين الدليل الربها  ،والبيِّن ،
تدل على الثبدت(.)4
واحل ّ  ،والشاهد ،والعالم  ،وهد صف مشباه ّ
()5
تدصل بصظيح
ويف االصطالح :ما يرشد إىل املطلدب  ،أو هد معلدم يم ّ
الناظَر فيو إىل عله ما ال يمعله يف العا ة ادطراماً( ،)6أو هد الار يلزم من العله
بو العله بشيء آ ر(.)7

( )1ينظر اتج اللغ وصظاح العربي لل دهرر ،1698 /4:ولسا العرب البن منظدم/11:
.248،249
( )2ينظر الغريبن يف القرآ واحلديث للهرور.648 /2:
( )3ينظر النهاي يف رير احلديث واألثر البن األثن.130،131 /2:
( )4ينظر مع ه اللغ العربي املعاصرة ألمحد خمتام عمر.764 /1:
( )5مل األ لّ يف أصدل النّظد البن األ بامر.81 :
( )6اإل راب يف جدل اإلعراب البن األ بامر.45 :
( )7التعريفات لل رجاين.104 :
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ومعىن االستدالل بو "gبعدم الدليل" عند النظدين :أ ينفي املستدل
ديما ،أو يقدل :ال يصح هاا احليه؛ أل و مل ير ليل على صظتو،
ً
()1
ليال على النفي .
وييتفي هباا وإ مل ياكر ً
ورد عد بع النظدين( )2االستدالل بعدم الدليل يف الشيء على فيو
من أ ل النظد ن الغالب .
العالقة بني هذا الدليل وبعض األدلة النحوية األخرى

بن عدم الدليل وعدم النظن عمدم و صدص مطلق؛ لشمدل عدم
الدليل السماع و نه ،وارتصام عدم النظن على السماع ،فهد أ ص ،يظهر
ذلك فيما ذكره النظديد من أ و إذا ل الدليل العقلي على ثبدت احليه
محل عليو ،ومل يلزم إجيا النظن إال لالستئناس ،وال أتثن لو إ عدم ،وهي
راعدةٌ يف األصدل ًثبت َ ،ند كلم "أ دلس" فإ مهزتو و د و زائدات فدز و
"أ فعمل "،وهد مثال ال ظن لو لين رام الدليل على ما ذكران؛ أل الند
زائدة ال حمال ؛ إذ ليس يف ذوات اخلمس شيء على "فعللل" فتيد الند
أصال؛ لدردعها مدر العن ،وإذا ثبت زاي ة الند بقي يف اليلم ثالث
فيو ً
أدرف أصدل :الدال والالم والسن ،ويف أوهلا مهزة ،ومىت ور ذلك مديه
أصال واهلمزة زائدة؛ أل ذوات األمبع ال
بزاي ة اهلمزة ،وال تيد الند
ً
تلظقها الزاي ة من أوهلا إال يف األمساء اجلامي على أفعاهلا َند :مددرج وببو،
( )1ينظر اعرتاض النظدين للدليل العقلي للدكتدم :حممد بن عبد الرمحن السبيهن.94:
( )2ينظر مل األ ل  ،142 :واالررتاح يف أصدل النظد للسيدطي.366 ،365:
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فعله بالك أ اهلمزة والند زائدات  ،وأ اليلم هبما على "أ فعل" وإ كا
مثاال ال ظن لو.
ً
وإذا مل يقه ليل عقلي على ثبدت احليه فإ النظدر حمتاج إىل إجيا
النظن ،كما رال املازين يف الر على من ا عى أ "السن" و"سدف" ترفعا
عامال يف الفعل تد ل عليو الالم ،ورد رال سبظا و:
األفعال املضامع  :مل ر ً
ف تَو ْعلَ ممد َ  ،)1(ف عل عدم النظن مًّا على من أ ير ردلو.
فَ َس ْد َ
فإ اجتم النظن والدليل فهد الغاي كو د "عنرب" فالدليل يقتضي
أصال؛ ألهنا مقابل لعن "جعفر" والنظن مدجد وهد "فعلل"(.)2
كدهنا ً
على أ بع النظدين ييتفد بالستصظاب عدداً عن هاا الدليل؛
لقرب املصطلظن ،وتدا لهما؛ إذ االستصظاب :إبقاء دال اللفظ على ما
يستظقو يف األصل عند عدم ليل النقل عن األصل(.)3
كما أ االستدالل بو "عدم الدليل" َيتلج عن استقراء كالم العرب،
الار هد تتب اجلزئيات إلثبات أمر كلي ،ومثالو :اَنصام اليلم يف ثالث

( )1من ا ي  49 :سدمة الشعراء.
( )2ينظر اخلصائص ،199 ،198 /1:وشرح املفصل البن يعيش ،103 /2:واملقاصد الشافي /6:
 ،505 /8 ،120واالررتاح ،369 :وفي شر اال شراح من موض طي االررتاح للفاسي:
 ،1078واعرتاض النظدين للدليل العقلي.101 ،94:
( )3ينظر اإل راب يف جدل اإلعراب ،46 :واالررتاح ،353 :وفي
واعرتاض النظدين للدليل العقلي.69 :
جملة العلوم العربية
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أ داع :االسه ،والفعل ،واحلرف ،وعلى ذلك فهما ددا ؛ فما ثبت
بالستقراء فقد ثبت بإلجياب ،وما ثبت بعدم الدليل فقد ثبت بلنفي(.)1
مطالبة املثبت والنايف ابلدليل:

ال الف يف أ املثبت للظيه حمتاج إىل إرام الدليل ،ورد استدل كثن
من النظدين لنفي احليه بعدم ومو الدليل على ثبدتو ،والنايف ال ليل عليو؛
أل األصل يف األشياء النفي والعدم ،فمن فى احليه فقد متسك بلرباءة
درب من االستظسا  ،فال يطلر منو
األصلي  ،وهلاا عد بعضهه هاا الدليل ً
د  ،وأما املثبت فيلزمو ليل ينقل عن األصل ،رالدا :وإذا رام النايف
بلبظث الشديد عن ليل اإلثبات فله جيد مل يلزمو الدليل على النفي،
ليال على إثبات ما فاه(.)2
والداجر على خمالفو أ يريو ً
ورد ذهر ابن األ بامر( )3إىل أ النايف عليو إرام الدليل مداف ًقا يف ذلك
وهدم األصدلين( )4؛ أل احليه بلنفي ال ييد إال عن ليل كما أ
احليه بإلثبات ال ييد عن ليل ،فيما جير الدليل على املثبت جير
أيضا على النايف ،رال تعاىلَ  :ورَالمدا لَ ْن يَ ْد م َل ا ْجلَنا َ إِاال َم ْن َكا َ مهدًا أ َْو
ً
( )1ينظر اليليات لليفدر ،105 :وفي شر اال شراح.1087 :
صرر ،324 /2 :والبظر احمليط يف أصدل الفقو
( )2ينظر املعتمد يف أصدل الفقو ألب احلسن البَ ْ
للزمكشي ،32 /8:واالررتاح ،366 :وإمشا الفظدل إىل حتقيق احلق من عله األصدل للشدكاين
.191 /2:
( )3ينظر مل األ ل .142 :
( )4ينظر شرح خمتصر الرود للطديف ،163/3:وكشج األسرام شرح أصدل البز ور.387 /3:
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َصام تِْلك أَما ِيُّوهه رمل هاتمدا بورها َ ميه إِ ْ مكْنوته ِ ِ
ن )1(فهاه عد
صا ر َ
مْ َ
َ َ م ْ ْ َ مْ َ ْ
ََ
انفي  ،فر عليهه و سبظا و وتعاىل و وأمر بيو و عليو السالم و مبطالبتهه بدليل
عداهه النافي (.)2
ورد فرق بع األصدلين بن الشاك يف النفي والقاط بو ،فإ كا
شا ًكا مل حيتج إىل ليل؛ أل و مل يقط بشيء فيلزمو الدليل ،وإ رط بنفيو أو
فى احليه مطل ًقا فعليو الدليل ،والشأ يف الدليل النظدر خمتلج ،فهد
استعمال من العرب الفصيح للظيه الثابت ،وإمهال لغن الثابت ،فإذا بلغنا
استعمال فصيح ًثبت حليه فهد ليل لنا على ثبدتو ،لين إ مل يصلنا ذلك
االستعمال الفصيح مل يلزمنا وومو في ذلك احليه عن العرب لنظيه بنفيو،
بل با م بنفيو مستدلن بعدم ما يدل على ثبدتو(.)3
ويعد ابن األ بامر أول من حتدث عن هاا الدليل ،ن أ و أتى مثل مل
تددظو ،بل هي بعيدة عنو ،وهد يف ذلك متأثر بألصدلين ،فقد ساق
مثالين افرتادين ،مها :االستدالل على في أ اليلمات أمبع  ،وعلى في
أ أ داع اإلعراب مخس  ،فيقال :لد كا ت اليلمات أمبع  ،وأ داع اإلعراب
مخس  ،وكا على ذلك ليل لعمرف ،م كثرة البظث وشدة الفظص ،واتبعو
يف ذلك السيدطي ،والشاور(.)4
( )1من ا ي 111 :سدمة البقرة.
( )2مود النا ر وجن املنا ر البن ردام  ،452 /1:وشرح خمتصر الرود للطديف،166 /3:
واالررتاح.366 :
( )3ينظر البظر احمليط يف أصدل الفقو ،33 /8 :واعرتاض النظدين للدليل العقلي.97 :
( )4ينظر مل األ ل  ،142 :واالررتاح ،366 :وامتقاء السيا ة للشاور.100 :
جملة العلوم العربية
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استدالل النحويني بـ " عدم الدليل"

كثنا ،فهاا
استعا كثن من النظدين و متقدمهه ومتأ رهه و هباا الدليل ً
السنايف يقدل" :ورد زعه الفراء أ "صمظمح"( ،)1وما جرر جمراه أصلو
استثقاال هلما؛ ف علدا
"صمظح" ،وأهنه فصلدا بن احلاءين الجتماعهما
ً
ميما ،فقالدا :صمظمح ،وهاا ردل ال ليل عليو ،بل
ميا الدسطى منهما ً
زاي ة عن الفعل والمو وتيريرها ،كتيرير فاء الفعل وعينو يف "مرمريس"()2؛
ليس أل أصلو املراس "(.)3
ورال ابن جن" :فأما ما أجازه أبد عثما يف "احليدا " من أ ييد
أصال ن
واوه ن منقلب عن الياء ،و الج فيو اخلليل ،وأ ييد الداو فيو ً
منقلب  ،فمر و عليو عند أصظابنا؛ ال عائو ما ال ليل عليو ،وال ظن لو،
وما هد خمالج ملاهر اجلمهدم"(.)4
ورال ابن يعيش ":وذهر الفراء إىل أ ّ "مْن ما" مركب من ِ
"م ْن" ،و"ذمو"،
م
ّ
فظافدا الداو ختفي ًفا وما بعدها من صل الاال ،ورال نه :هي مرّكب من
ِ
عن.
وص َم ْظ َم ٌّ
الثن إىل األمبَ َ
الس ِّن :ما بن الثَ َ
ص َم ْظ َم ٌح َ
مجل َ
ظي :شديد ،ويف ّ
(ٌ )1

ينظر كتاب العن للخليل بن أمحد ،129 /3:واجليه للشيباين ،169/2 :و يدا األ ب
للفاماب.86 /2:
عر العايل من اجلِبال ،والداهي  ،األ َْمض الاِيت َال تْنبت .ينظر كتاب
يس :ال ا
ص م
( )2املَْرَمر م
العن ،254/7:ووهرة اللغ البن ميد ،721/2:وهتاير اللغ لألزهرر.106 /13:
( )3شرح اليتاب.219 /5:
( )4سر صناع اإلعراب.164 /1:
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ِ
ودّركت الاال
بضه ّأوهلا ،م
"م ْن" و"إ ْذ" ،م
فظافت اهلمزة ختفي ًفا ،و منت ّ
عاو ال
ود ْ
لسيدهنا ،وسيد ِ الند ربلها ،م
مت ً
إتباعا لضم امليه .وهاه َ َ
عدم الرتكير"(.)1
األصل م
ليل عليها ،و م
َ
ورال يف مدد آ ر ":وزعه بع اليدفين أ أصل "رم ٍ
ضاة"" :رمضى"
م
"شهد" ،و"رمرح" ،فظافدا إدد العينَ ْن ،وأبدلدا منها اهلاءَ ،وال ليل
مثل م
َ
()2
على ذلك" .
ورال أبد ديا  ":وزعه األستاذ أبد احلسن بن عصفدم أ من القرائن
الصامف معىن املضامع إيل املضي "ملا" احملتاج إيل اجلداب ،رالَ" :ند ردهله:
ِ
ر َع ْن إِبْوَراه َيه الارْوعم َو َجاءَتْوم
ملا يقدم زيد رام عمرو ،ورال تعاىل :فَولَ اما ذَ َه َ
الْب ْشر مجيا ِ لمنَا ِيف رَودِم لم ٍ
دط ،)3(أر :جا لنا ،وال ليل يف هاه ا ي على
م َ َ
ْ
مم ادعاه؛ أل ملا يف ا ي اتصل هبا املادي ،فليست مطابق للمثال الار ذكره
من ردلو :ملا يقدم زيد رام عمرو ،إمنا جاء مضامعا اجلداب ال الار اتصل بو
"ملا" ،على أ و حيتمل أ ييد اجلداب حماوفًا ،أر :شرع جيا لنا ،أو أ ا
جيا لنا ،وداف لدالل املعىن عليو ولطدل اليالم"(.)4
ورال ابن هشامَ " :وَال ِتفيد "لن" تدكيد الناو ْفي ،الفًا للزخمشرر ِيف
كشافو َوَال أتبيده الفًا لَوم ِيف أمندذجوَ ،وكِ َال ممهَا َ ْع َد بِ َال َ لِيل ،ريلَ :ولَد
( )1شرح املفصل .119 /3:
( )2ينظر السابق.298 /3:
( )3ا ي  74 :سدمة هد .
( )4التاييل.110 ،109 /1:
جملة العلوم العربية
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َكا َت للتأبيد مل يمقيد منفيها ِبلْيَو ْدِم ِيف :فَولَ ْن أم َكلِّ َه الْيَو ْدَم إِْ ِسيًّا  ،)1(وليا
()2
َصل َعدمو"(.)3
لن يَوتَ َمنو ْادهم أَبَ ًدا ، تيَر ًاماَ ،و ْاأل ْ
ذكر ْاألَبَد ِيفَ  :و ْ
وهياا ر أ "االستدالل بعدم الدليل" رد استدل بو النظديد
املتقدمد واملتأ رو .
***

( )1من ا ي  26 :سدمة مرمي.
( )2ا ي  95 :سدمة البقرة.
( )3املغن.374 :
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املبحث األول :عدم الدليل يف النحو

1و جزم فعل األمر
رال ابن مالك ... ":واملشهدم عن األ فش مدافق سيبديو يف احليه
أيضا و ردل آ ر ،وهد أ فعل األمر جمزوم
على فعل األمر بلبناء ،وعنو و ً
مبعىن األمر ،وهد ردل مبا ال ظن لو ،من ن ليل عليو"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل األ فش أ فعل األمر معرب
()2
أمرا ،كما أ ماف املبتدأ
جمزوم مبعىن األمر  ،وجازمو معندر ،وهد كد و ً
معندر ،وهد االبتداء ،رال األ فش .." :ورال بعضهه( :فَو ْلتَو ْفَر مددا) ،وهي
لغ للعرب م ي ؛ أل هاه الالم إمنا تد ل يف املدد الار ال يقدم فيو على
"افْو َعل" ،يقدلد " :لِيَو مق ْل َزيْ ٌد"؛ أل ك ال تقدم على "افْو َعل" ،وال تد ل الالم
إذا كلمت الرجل فقلت" :رم ْل" ،ومل حتتج اىل الالم"(.)3
ِِ
ين َآمنمدا يَو ْغ ِف مروا
وهد يف ذلك متاب للفراء ،رال عند ردلو تعاىل :رمل لّلاا َ
لِلا ِاين الَ يورجد َ أ اَايم اِ
اّلل " :)4(معناه يف األصل دياي مبنزل األمر،
َ
َ َْ م

( )1شرح التسهيل.62 /4:
( )2ينظر املغن ،300 :والتصريح للشيخ الد األزهرر.51 /1:
( )3معاين القرآ .375 /1:
( )4من ا ي  14:سدمة اجلاثي .
جملة العلوم العربية
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مصردا فهد جمزوم؛ أل و
كقدلك :رل للاين آمندا ا فروا ،فإذا هر األمر
ً
أمر"(.)1
ورد ذكر النظديد أ ل لأل فش ،منها:
أوالً :أ األصل يف "ره" و"اذهر" :لتقه ولتاهر ،وعلى ذلك ردلو
ِ
ك فَو ْلتَو ْفَر مدداْ ،)2(وردلو صلى هللا عليو وسله ":لتأ اوا
تعاىل  :فَبِ َال َ
مصافيه"( ،)3وهاا ليل على أ األصل يف :ره لتقه ،إال أ و ملا كثر ذلك يف
كالمهه وجر على ألسنتهه ،استثقلدا جميء الالم فيو م كثرة االستعمال
فيو؛ فظافدها م درف املضامع ختفي ًفا ،كما رالدا :أيش ،واألصل فيو :أر
شيء(.)4

( )1معاين القرآ .45 /3:
( )2من ا ي  58:سدمة يد س ،والقراءة لعثما بن عفا وأمب بن كعر واحلسن وأب مجاء وحممد
بن سنين ومويس واألعرج وأب جعفر خبالف والسلمي ورتا ة واجلظدمر ،وهالل بن يَ َساف،

واألعمش خبالف وعباس بن الفضل وعمرو بن فائد ،ويزيد ابن القعقاع واملطدعي.
ينظر إعراب القرآ للنظاس ،151/2:واحملتسر البن جن ،313 /1:والنشر يف القراءات العشر
البن اجلزمر ،285 /2:وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األمبع عشر للبنا الدمياطي.315:
صافِّ مي ْه َك َما أَْوتم ْه"،
( )3احلديث يف مسند أمحد 422 /36:دديث مره َ ":22109ك َما أَْوتم ْه َعلَى َم َ
ِ
صافِّ مي ْه َك َما أَْوتم ْه" ،رال حمقق أمايل
دمةِ صَ :
ويف سنن الرتمار َ 368 /5:ب ٌ
"علَى َم َ
بَ :وم ْن مس َ
ابن الش رر":355 /2:احلديث هباا اللفظ مما يرويو النظاة واملفسرو  ،ومل أجده يف واوين
السنّ اليت أعرفها".
ّ
( )4ينظر شرح كتاب سيبديو للسنايف ،195 /3 :وعلل النظد للدماق ،149 :وأسرام العربي
لأل بامر ،228 :والتبين عن مااهر النظدين للعيربر.177 :
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ًث يًا :أ فعل النهي معرب جمزوم مثل" :ال تقه" ،فيالك فعل األمر
مثل" :ره"؛ أل ا
النهي دد األمر ،وهه حيملد الشيء على دده كما
َ
حيملد و على ظنه(.)1
ورد ممّ الدليل األول مبا أييت:
1و أ األصل يف األفعال كلها أ تيد مبني مدردف ا ر ،وسبر
إعراب املضامع ما يف أولو من الزوائد ،وهي مفقد ة هنا ،والفعل مل يدجد فيو
أمرا مل يدجر إعرابو ،بل املدجر إلعراب الفعل شبهو
عل اإلعراب ،وكد و ً
بالسه ،والشبو بالسه كا حبرف املضامع  ،واألمر داصل بلالم(.)2
2و أ القدل األمر جمزوم بالم حماوف هي الم األمر ٍ
مناف للقياس؛
فاجلزم يف الفعل ظن اجلر يف االسه ،ودرف اجلر أرد من درف اجلزم،
مقدما إال على سبيل الشاوذ ،وإذا امتن هاا يف
ودرف اجلر ال يسدغ إعمالو ً
القدر فامتناعو يف الضعيج أجدم(.)3
3و أ الفعل "ره" و وَنده و أصل بنفسو ،وليس أصلو "لتقه"؛ أل و لد كا
كالك للزم منو داف العامل ،ودرف املضامع  ،وتغين الصيغ  ،وكل ذلك
خمالج لألصل ،وال مساع يدل عليو ،وليس األمر هنه دافدا ليثرة

( )1ينظر أسرام العربي  ،228 :واإل صاف لأل بامر .430 /2:
( )2ينظر التبين ،179 :وشرح املفصل البن يعيش ،294 /4:وشرح اجلمل البن عصفدم/2:
.328 ،327
( )3ينظر أمايل ابن الش رر.355 /2:
جملة العلوم العربية
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االستعمال؛ أل و لد كا كالك لدجر أ َيتص احلاف مبا ييثر استعمالو
و ما ال ييثر(.)1
ومّ الدليل الثاين فعل النهى يف أولو درف املضامع الار أوجر
م
معرب ،أما فعل األمر فليس يف أولو
املشاهب بالسه فاستظق اإلعراب فيا
ً
درف املضامع الار يدجر للفعل املشاهب بالسه فيستظق اإلعراب فيا
بريًا على أصلو(.)2
تعقيب:
بعد إيرا األ ل على ردل األ فش :إ فعل األمر جمزوم مبعىن األمر
يتبن أمرا :
األول :أ وصج ابن مالك هاا الرأر و ليس عليو ليل رد جا بو
الصداب فيو ،دىت إ كا ت هاه األ ل دعيف ومر و ة ،فال يصح إ فاهلا.
الثاين :أ يف ردل ابن مالك" :واملشهدم عن األ فش مدافق سيبديو يف
احليه على فعل األمر بلبناء" إشامة إىل ما مسر إىل األ فش من ن وادد
من النظدين( ،)3من أ و يقدل :إ و معرب ،وأ ّ جزمو بالم األمر املقدمة على
أ و مقتط من املضامع اجملزوم هبا.

( )1ينظر شرح اليتاب للسنايف ،41 /1:واللباب يف علل البناء واإلعراب للعيربر.19 /2:
( )2ينظر أسرام العربي  ،229 :واإل صاف.440 /2:
( )3ينظر املغن ،300 :والتصريح ،51/1:وداشي الصبا .88 /1:
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لين االعتدا مبا ثبت عنو يف معاين القرآ أوىل ،وهد ما سبقت اإلشامة
إليو يف أول املسأل .

ضافَة
 2ـ إبْـ َقاء ميم" فم" َحال ا ِإل َ

رال ابن مالك ... ":وزعه الفامسي أ ردلو:

يُصبِ ُح ظمآ َن َوِيف البح ِر فَ ُم ْه

()1

من الضرومات ،بناء على أ امليه دقها أال تثبت يف ن الشعر ،وهاا
من حتيماتو العامي من الدليل ،والصظيح أ ذلك جائز يف النثر والنظه ،ويف
احلديث الصظيح" :خللدف فه الصائه أطير عند هللا من ميح املسك(.)3(")2
املنارش :
ذكر ابن مالك أ ردل الفامسي إ امليه ال تثبت يف "فه" إال يف الشعر
حتيه بال ليل ،ورد ذكر الفامسي أ امليه يف "فه" مبدل من العن يف "فده"
ائما جيء هبا حلاف اهلاء منو ،وا قالب الداو أل ًفا ،فلد كا دقها التندين
ً
حلافت اللتقائها بو ساكن  ،فيصبح االسه على درف وادد ،وهاا ما ال
ظن لو.
( )1من الرجز ،وربلو كاحل ِ
دت َال يوَ ْرِو ِيو شيءٌ يوَ ْل َه مم ْو ،وهد لرؤب يف يدا و ،159:والفرق
م
للس ستاين ،226 :والفرق البن أب ًثبت ،18:وجلرير يف حمادرات األ بء وحماومات الشعراء
والبلغاء للرا ر األصفهاين ،732/1:وبال سب يف الدم الفريد وبيت القصيد حملمد بن أيدمر
خبيال مثرًاي.
املستعصمي ،390/8 :وجمم األمثال للميداين ،421 /2:واملثل يضرب ملن عاش ً
( )2صظيح البخامر ،24 /3:كِتاب ال ا ِ
ص ْدِم ،مره احلديث.1894:
ض ِل ال ا
ب فَ ْ
ص ْدمَ ،ب م
َ م
( )3شرح التسهيل.50،49 /1:
جملة العلوم العربية
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فلما كا ت عل التعدي تزول بإلداف  ،فال داج لبقاء هاه امليه عند
اإلداف  ،رال الفامسي ... " :وكد األمساء على درفن من هاه احملاوفات
ن ديق ،فمن مث رالدا يف األفداه" :فه" فإذا أدفت مل تبدل ،وتركت العن
على داهلا؛ أل بقاء االسه على درف وادد ملعارب اإلداف  ،والتندين ،ومن
مث مل يستعمل يف دال اإلداف بمليه ،إال يف شعر كقدلو:
يُصبِ ُح ظمآ َن َوِيف البح ِر فَ ُم ْه"(.)1

وما ذهر الفامسي إليو سبقو فيو النضر بن مشيل( ،)2واتبعو فيو
األبار( ،)3وابن عصفدم( ،)4وبع املغامب ()5؛ لعدم احلاج إىل هاه امليه؛
إذ عل اجتالب امليه مبدل من الداو؛ لئال يبقى االسه على درف وادد عند
تندينو ،واإلداف ملغي هلاا االدتمال لفقد التندين دينئا ،فال داج معها
لإلبدال لاهاب املقصد منها(.)6

( )1املسائل العسيرايت.174،173:
( )2ينظر الفائق يف رير احلديث للزخمشرر.154 /2:
( )3ينظر شرح اجلزولي .150 ،149:
( )4ينظر مأيو يف التاييل ،187/1:ومه اهلدام للسيدطي ،143 /1:ومل أرج عليو يف كتبو.
( )5ينظر اهلم .143 /1:
( )6ينظر داشي الصبا  ،109/1:وآماء الفامسي عند ابن مالك يف شرح التسهيل حملمد العمرر:
.202
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وماهر وهدم النظدين( )1أ امليه املعدد عن الداو تثبت عند
اإلداف يف الشعر والنثر؛ لتظملها احلرك  ،رال سيبديو" :وأ اما "فه" فقد ذهر
من أصلو درفا ؛ أل و كا أصلو "فدهٌ" ،فأبدلدا امليه ميا الداو؛ ليشبو
األمساء املفر ة من كالمهه ،فهاه امليه مبنزل العن َند :ميه " ٍم" ،ثبتت يف
االسه يف تصرفو يف اجلر والنصر ،واإلداف والتثني "( ،)2و ليلهه ومو ها
مضاف بمليه يف احلديث السابق.

تعقيب:

يظهر بعد عرض املسأل دعج ماهر الفامسي ملا أييت:
1و أ ثبدت امليه عند اإلداف يف النثر لغ  ،يقدل ابن السراج... ":إ َذا
أَدافده ِ
فيك،
يقدل
ففيو لغتا ِ  :م
أيت َ
بعضهه :ه َاا فم َ
فاك ،ويف َ
دك ،وم م
م
م
في يئد َ مبدد ِ الع ِ
وهي لغ م كثنةٌ إ َذا أَدافدا ،ومنهه
ن وحيافد َ َ
الالمَ ،
ك ،ويف ِ
ك" ،فثبت من النص السابق
َم ْن م
فم َ
أيت فَ َم َ
فم َ
ك ،وم م
يقدلَ :هاا م
أ إثبات امليه يف النثر لغ  ،وليست دعيف ؛ بدليل ردلو بعد ذلك:
ِ
ِ
أيت
"وجييءم يف الشع ِر لغ م دعيف ٌ علَى ِن ه َاا ،رالدا :ه َاا فمدا  ،وم م
ِ
أيت فمدييما"(،)3
فمدي ِن ،و َ
كالك إذا أَدافدا رالدا :هاا فمداكما ،وم م
فدصج اجلم بن امليه والداو بلضعج ،ولد كا األمر كالك لدصج بو
( )1ينظر املقتضر ،226/2 :واألصدل يف النظد البن السراج ،273/3:وشرح الردي على
اليافي .269 /2:
( )2ينظر اليتاب.365 /3 :
( )3األصدل.271/3:
جملة العلوم العربية
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اإلداف بمليه ،بل إ البغدا ر جعل ثبدت الْ ِميه ِعْند ِْ
فصيظا،
دافَ
اإل َ
ً
ِ ِ
لي(.)1
وذكر أ و َال الْت َفات إ َىل رَدل أب َع ّ
2و أ من من إثبات امليه يف النثر ليس لديو م وال ختريج حلديث "خللدف فه
الصائه عند هللا أطير من ميح املسك" ،ديث جاءت "فه" بمليه م
اإلداف .
3و أ ألب علي م ًأاي آ ر يدافق اجلمهدم ،يقدل يف العضدايت... " :
فاإلداف حبرف اللن أكثر يف استعماهلهَ ،ند :هاه فده ،ومأيت فاه،
وودعتو يف فيو ،ورد استعمل بمليه يف َند ردلو:
يمصبِ مح مآ َ َوِيف البظ ِر فَ مم ْو"(.)2
فقدلو" :أكثر يف استعماهله" يفهه منو أ اإلداف بمليه مدجد ة يف
كالمهه ،وإ كا ت أرل من اإلداف بلداو.
وعليو فإ ما ذهر إليو ابن مالك من عدم الدليل صظيح يف املسأل .
3ـ جميء ( َمن) ملا ال يعقل

"م ْن" تق
رال ابن مالك ... ":وزعه حممد بن املستنن امللقر رطْمرًب أ َ
على ما ال يعقل و اشرتاط ما يصظح ذلك ،وجعل من ذلك ردلو تعاىل:
ِ
ن ،)3(وهاا القدل ن مردي؛ إذ ال ليل عليو وال
َ وَم ْن لَ ْستم ْه لَوم بَِرا ِزر َ
ْحمدج إليو"(.)4
( )1ينظر زا األ ب.451/4:
(.186)2
( )3من ا ي  20 :سدمة احل ر.
( )4شرح التسهيل.216/1:
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املنارش :
ير ابن مالك أ و ال ليل على ردل رطرب( )1ومن وافقو( :)2إ "من"
عمدما و شرط ،واستدل بقدلو تعاىل  :أَفَ َم ْن ََيْلم مق
تق على ما ال يعقل ً
()3
أيضا و
َك َم ْن َال ََيْلم مق ، رال :يعن بالك األوًث واألصنام ،واستدل و ً
ِ
ن ، وكأ و محلها على البهائه ،وال ليل
بقدلو تعاىلَ  :وَم ْن لَ ْستم ْه لَوم بَِرا ِزر َ
فيو؛ جلداز أ حتمل على الرريق والبهائه؛ أل اجلمي م لق للمناف .
وال وجو ملا ذكره رطرب؛ الشرتاك العارل و ن العارل يف (من ال َيلق)؛
إذ رد عمبد من و هللا من يعقل ومن ال يعقل ،أو لتنزيلها منزل من يعقل؛
إذ عبدت من و هللا ،أو العتقا من عبدها أهنا عارل فعال  .فهاه الدجده
كلها حيتمل ردلوَ  :ك َم ْن َال ََيْلم مق  ،فال ليل على أهنا تق على آدا ما
()4
ِ
ن جيدز أ محيمل على
ال يعقل  ،كما أ ردلو تعاىلَ  :وَم ْن لَ ْستم ْه لَوم بَِرا ِزر َ
الرريق والبهائه؛ أل اجلمي لق للمناف (.)5

( )1ينظر مأيو يف التاييل ،116 /3:واهلم .351 /1:
( )2ينظر التاييل ،128 /3 :واالمتشاف.1034 /2:
( )3من ا ي  17 :سدمة النظل.
( )4ينظر اهلم .351 /1:
( )5ينظر معاين القرآ للنظاس ،18 /4:ومتهيد القداعد لنا ر اجليش ،738 /2:وتعليق الفرائد
على تسهيل الفدائد للدمامين.251 /2:
جملة العلوم العربية
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وأكثر النظدين( )1على أهنا تق على ما ال يعقل يف مسائل:
األوىل :أ يمنازمل نم ِ
َد ُّل ِمم ْان
العارل ممن ِزل َ العارل كقدلو تعاىلَ  :وَم ْن أ َ
ِ
ي ْدعد ِمن و ِ اِ
ير لَوم إِ َىل يَو ْدِم الْ ِقيَ َام ِ ،)2(فعرب بو "من" عن
َ م ْ م
اّلل َم ْن َال يَ ْستَ م
األصنام لتنزهلا منزل من يعقل ،ومثلو ردل الشاعر:
جدير
بكيت على ِس ْرب ال َقطا إذ َم َرْر َن يب ُ ...
ُ
فقلت ومثلي ابلبكاء ُ
ِ ()3
ِ
ناحهُ  ...لَعلِي إِىل من قَد َه ُ
أَس ْر َ
هل َم ْن يُعريُ َج َ
ويت أَطريُ
ب الْ َقطاْ ،

الثا ي  :أ يندمج ن العارل م العارل يف دي ٍه و ٍ
ادد ،كقدلو تعاىل:
م
َ م
لق وردلو :أمل تَوَر أ ا هللا يَس م مد لوم َم ْن يف ال اسمدات
كمن ال ََيْ م
أَفَ َم ْن ََيلم مق ْ
وم ْن يف األمض ،)4(فعدم اخللق يشمل ا مين واملالئي واألصنام من
َ
املعبد ات من و هللا ،والس د هلل يشمل العارل و نه ممن يف السماوات
واألمض.
العارل بلعارل يف ٍ
ص ٍل بو ِ
الثالث  :أ يقرت َ نم ِ
"م ْن" ،كقدلو عاز
عمدم مم َف ا
اّللم َ لَ َق مك ال َاباٍ ِم ْن َم ٍاء فَ ِمْنو مه ْه َم ْن َيَْ ِشي َعلَى بَطْنِ ِو َوِمْنو مه ْه َم ْن
شأ وَ  :و ا
( )1ينظر التسهيل ،36:واالمتشاف ،1034 /2:وتدديح املقاصد للمرا ر ،428 /1:وأودح
املسالك البن هشام.152 /1:
( )2من ا ي  5 :سدمة األدقاف.
( )3البيتا من حبر الطديل ،ومها للعباس بن األدنج يف ختليص الشداهد وتلخيص الفدائد البن
هشام ،141 :والتصريح ،155/1:ولو وجملند ليلى يف املقاصد النظدي يف شرح شداهد شروح
األلفي للعين ،396 /1:وبال سب يف شرح اليافي الشافي البن مالك.278 /1:
( )4من ا ي  18 :سدمة احلج.

108

االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي

َيَْ ِشي َعلَى ِم ْجلَ ْ ِ
ن َوِمْنو مه ْه َم ْن َيَْ ِشي َعلَى أ َْمبَ ٍ  ،)1(فالداب تعه أصناف من
يدب على وجو األمض ،ورد فصلها على ثالث أ داع الزادج على بطنو،
واملاشي على مجلن ،واملاشي على أمب .
تعقيب:
ليال على أ "من" تق
هر من ماس املسأل أ لقطرب ومن وافقو ً
عمدما و شرط ،لين ال وجو هله يف هاا الدليل؛ لاا فاه
على ما ال يعقل ً
ابن مالك ،والراجح ما ذهر إليو اجلمهدم من تقييده مبداد .
متييزا بعد (نِعم).
اب(من) ً
4ـ إعر َ

مدصدال،
رال ابن مالك " :ومما يدل على أ ّ فاعل " عه" رد ييد
ً
ومضافًا إىل مدصدل ردل الشاعر:
ت إىل ب ْشر بن َم ْروان
ب ْأم ًرا أو أُراعُ له  ...وقد َزَكأ ُ
وكيف ْأرَه ُ
ِ ()2
فَنِعم َمزْكأ َم ْن ضاقت مذاهبُه  ...ونِ ْع َم َمن هو يف سر وإ ْعالن

"من" ليا فيو
فلد مل يين يف هاا إال إسنا " عه" إىل املضاف إىل َ
"من"؛ أل فاعل " عه" ال يضاف يف ن
د على صظ إسنا " عه" إىل َ
( )1من ا ي  45 :سدمة الندم.
( )2البيتا من حبر البسيط ،ومها بال سب يف شرح عمدة احلافظ البن مالك ،790/2:وشرح
شداهد املغن للسيدطي ،741 /2 :واخلزا .414 ،412 ،411 ،410/9 :
معاين املفر ات  :أمهر :أ اف ،زكأت :جلأت .واملزكأ :املل أ .بشر بن مروا  :أ د عبد امللك بن
مسظا.
مروا  ،وكا جدا ًا ً
ويعا ،وهد عظيه يف كل أمدمه وديائو.
واملعىن :ال أ اف شيئًا وبشر مل أ ومالذ للناس ً
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"من"
دوم إال إىل ما يصح إسنا " عه" إليو ،فييج وفيو :عه َمن هد؟ فو َ
هاه إما متييز ،والفاعل مضمر كما زعه أبد علي ،وإما فاعل ،فاألول ال
يصح؛ لدجهن:
أددمها :أ التمييز ال يق يف اليالم بالستقراء إال يرة صاحل لأللج
متييزا.
و"من" خبالف ذلك ،فال جيدز كدهنا ً
والالمَ ،
"من"
الثاين :أ احليه عليها بلتمييز عند القائل بو مرتر على كد َ
يرة ن مدصدف  ،وذلك منتج إبواع يف ن حمل النزاع ،فال يصام إليو بال
ليل عليو"(.)1
املنارش :
متييزا بعد " ِعه" ،يف ردل
"من" ً
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على إعراب َ
الشاعر:
ونِ ْعم من هو يف سر وإ ْع ِ
الن
ََ

وهد ما ذهر إليو الفامسي ،فو "من" عنده متييز ِمبَعىن شخصا ،والْ َف ِ
اعل
ْ
ً
صدص بملدح ،فيعرب ممْبوتَدأ َ ربه َما
مسترت ،أَرَ :و عه
شخصا ،م
و"ه َد" خمْ م
ً
ربلو ،أَو رب ملبتدأ َْحم ماوف ،رال الفامسي ":وجيدز يف القياس أ جتعل "من"
يرة ،وال جتعل لو صف  ،كما فعل ذلك بو "ما" يف ردلو" :فنعما هي" ،فإذا

( )1شرح التسهيل.11 /3:
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مجال فييد مدد "ما" صبًا ،وييد
جعلتها كالك كا كأ و رال :فنعه ً
"هد" كناي عن املقصد بملدح "(.)1
()2
"ه َد" ممْبوتَدأ
صدل فَاعلَ ،ورَدلو :م
ورد ذهر ابْن َمالك إىل أ "من" َم ْد م
"ه َد" آ ر َْحم ماوف ،على دد رَو ْدل أب الن ه:
َ ربه م
ص ْد ِري
أَان أَبُو الن ْ
َّجم وشعري شعري هلل دري َما أجن َ

()3

فالظّْرف ممتَو َعلق بو "هد" احملاوف ؛ لتضمنها معىن الْ ِف ْعل ،أَرَ :و عه الا ِار
ٍ
صدص َْحم ماوف ،أَر :بشر بن
مه َد َبق على و ه ِيف سره وإعال و ،والْ َم ْخ م
َم ْرَوا .
تعقيب:
هر بعد ماس املسأل أ و ال ليل على مأر الفامسي كما ذكر ابن
مالك ،وفيو تيلج اهر.
خربا
5ـ وقوع جلة القسم ً

رال ابن مالك ... ":ومو عن ثعلر من اإل بام جبمل رسمي  ،وهد
أيضا مْن دعيج؛ إذ ال ليل عليو ،م ومو االستعمال خبالفو ،كقدل هللا
ً

( )1كتاب الشعر.381 ،380/2:
( )2شرح اليافي الشافي .1110 /2:
( )3البيتا من حبر الرجز للشاعر يف يدا و ،99:واخلصائص البن جن ،337 /3 :وشرح املفصل
البن يعيش ،246 /1:وبال سب يف املرجتل يف شرح اجلمل البن اخلشاب ،329 :واخلزا /8:
.412 /6 ،307
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ِ
ِ
تعاىل :والا ِاين هاجروا ِيف اِ ِ
اه ْه ِيف ُّ
الد ْويَا
اّلل م ْن بَو ْعد َما مل ممدا لَنموبَو ِّدئَونو م
َ َ َ َم
َد َسنَ ً ،)1(وكقدل الشاعر:
ني  ...وإذا ِ
حني َمناص(.)3(")2
ش ْ
َج َ
أاتك َ
أت فقلت الل ْذ خشيت ليأتَِ ْ
فالت َ

املنارش :
ير ابن مالك أ و ال ليل على من ثعلر( )4اإل بام بجلمل القسمي ،
فال جيدز عنده :زيد وهللا ألدربنو ،وال زيد ليقدمن ،واستدل ثعلر على
صظ ذلك ا ْجلم ْملَ الْمخرب هبَا َهلَا َحمل من ا ِإل ْعَرابَ ،و َج َداب الْقسه َال
َحمل لَوم فيتنافيا .
س بِ َش ْيء؛ ِألَاوم إِامنَا من مورمدع ا ْخلََرب ولَ رسمي َال
رال ابن هشامَ ":ولَْي َ
ِ
ييدان ِ َ ًربا؛ إِ ْذ َال
مرا ه أَ الْقسه َو َج َدابو َال َ
ولَ ه َي َج َداب الْقسهَ ،و َ
تنفك إِ ْد َدامهَا َعن ْاألم ْ َر  ،وولتا الْقسه َوا ْجلََداب مَيين أَ ييد َهلما َحمل
( )1من ا ي  41:سدمة النظل.
( )2البيت من حبر اليامل ،ومل يمعرف رائلو ،ينظر املغىن ،56 /2 :واملساعد على تسهيل الفدائد
البن عقيل.231 /1 :
معاين املفر ات :جشأتً :ثمت للقيء ،مناص :مهرب أو مفر.
املعىن :لقد على احلز يف فسي ،فقلت هلا :مه ختافن ،فإذا رضى هللا فال ما وال مفر من رضائو.
الشاهد " :ردلو " الل ّا ِش ِ
ن" ديث جاءت ول "ليأتن" جد ًاب للقسه ،وهي ورسمها
يت ليأتَِ ْ
َ
احملاوف يف حمل مف رب للمبتدأ "اللا".
( )3شرح التسهيل.310 /1:
( )4ينظر ماهبو يف شرح التسهيل للمرا ر ،267/1:ومتهيد القداعد ،972 /2:ومدصل الطالب
إىل رداعد اإلعراب للشيخ الد األزهرر ،66 :واهلم .368 /1:

112

االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي

من ِْ
ال زيد أرسه َألَفْو َعلَ انَ ،وإِامنَا الْ َما ِ ِعْنده إِ اما َكد
اإل ْعَرابَ ،ك َق ْدلِك :رَ َ
ولَ الْقسه َال دمن فِ َيها فَ َال تيد َ ًربا؛ ِألَ اجلملتن َها مهنَا ليستا
ِ
لش ْيء من ا ْجلم ْملَ
ك مليت الش ْارط َوا ْجلََزاء؛ ألَ ا ْجلم ْملَ الثاا ِيَ لَيست معمدل َ
ِ
دعها صلَ َ ،وإِاما َكد ا ْجلم ْملَ و أ ِ
َعن ولَ الْقسه و
األوىلَ ،وهلََاا من بَعضهه مورم َ
إ شائي َ ،وا ْجلم ْملَ الْ َدارِ َع َ ًربا َال بمد من ادتماهلا للصدق َوالْيابَ ،...وبعد
فعندر أَ كال من التعليلن ملغى ،أما األول فَِألَ اجلملتن مرتبطتا امتباطًا
ِِ
ِ ِ
ينهما عملَ ،وأما الث ِ
ااين فَِألَ ا ْخلََرب
صامات بو كاجلمل الْ َداد َدة َوإ مل يين بَ َ
ِ
ادتِمال الص ْدق والْياب ا ْخلََرب الا ِار مهد رسيه ِْ
اإل ْ َشاء َال رب
َ
الاار َشرطو ْ َ
َ
الْمْبوتَ َدأ؛ لالتفاق على أَ أَصلو ِْ
ادتِ َمال الص ْدق َوالْياب إِامنَا مه َد
اإلفْوَرا َ ،و ْ
م
ِ
وعلى َج َداز :أَيْن زيدَ ،وَكيج َع ْمرو؟"(.)1
من ص َفات الْ َي َالمَ ،
ومل يمتاب ثعلر على ما ذهر إليو( ،)2ف مهدم النظدين على الف
()3
ِ
ِ
اِ
اه ْه
ين َج َ
اه مدوا فينَا لَنَو ْهديَونو م
ذلك ؛ لدمو السماع ،رال هللا تعاىلَ  :والا َ
سبولَنَا ،)4(ورال عز وجل :والا ِاين هاجروا ِيف اِ
اّلل ِم ْن بَو ْع ِد َما ملِ ممدا
مم
َ َ َ َم
()5
ِ
اه ْه ِيف ُّ
َج مر اْ َرِة أَ ْك َربم لَ ْد َكا مدا يَو ْعلَ ممد َ  ، ورال
الد ْويَا َد َسنَ ً َوَأل ْ
لَنموبَو ِّدئَونو م

( )1املغن.530،531:
( )2ينظر شرح الردي على اليافي  ،238/1:واالمتشاف ،1115 /3:والتاييل.27 /4:
( )3املقاصد الشافي .630/1:
( )4من ا ي  69 :سدمة العنيبدت.
( )5من ا ي  41 :سدمة النظل.
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تقدست أمساؤه :والا ِاين آمنمدا وع ِملمدا ال ا ِ ِ
ِ
اه ْه ِيف
َ َ َ ََ
صاحلَات لَنم ْد لَنو م
ال ا ِِ
ن.)1(
صاحل َ

تعقيب:

بعد ماس عدم الدليل يظهر أ :
1و في ابن مالك الدليل على ما ذهر إليو ثعلر لضعج هاا الدليل عنده.
2و الراجح جداز وردع اجلمل القسمي ًربا ،فما املا من أ قدل :القد
وهللا ليهزمن عدوه ،حممد وهللا لييرمنو زي ٌد ،و ِ
هللا إِ ْ أ َْعطَْيوتَوم لَيمو ْع ِطيَوناك،
َْ َ
زي ٌد و ِ
هللا إِ ْ أَ ْكَرْمتَوم لَيم ْي ِرَمناك.
َْ َ
أتويال ملا ور ربه ول رسمي  ،فقد رالدا يف
3و أ بع النظدين رد ذكر ً
َ
ِ
ِ
اِ
اه ْه مسبمولَنَا :أ ا ْخلََرب ِيف ا ْحلَِقي َق
رَو ْدلو تَو َع َ
ين َج َ
اه مدوا فينَا لَنَو ْهديَونو م
اىلَ  :والا َ
مقدمةَ ،وِهي :أرسه ِب اّللَ ،و موْلَ ا ْجلَداب
مه َد َْجم ممدع ولَ الْقسه الْ َ
الْ َم ْا مك َدمةَ ،وِهي لنهدينههَ ال مجمَّر ولَ ا ْجلَداب فَو َقط ،فَ َال ي ْلزم التوانَ ِايف؛
إِ ْذ َال ي ْلزم من عدم حملي ا ْجلمْزء عدم حملي الْيل(.)2
ضمريا
6ـ حتمل االسم اجلامد
ً

اهرا لتأولو
رال ابن مالك ":وإذا ثبت حتمل اجلامد
ً
دمنا ،ومفعو ً
مبشتق ،مل يرتر يف أ املشتق أدق بالك ،ورد ديه اليسائي ودده بالك
مشهدما
لل امد احمل  ،كقدلك :هاا زيد ،وزيد أ ت .وهاا القدل وإ كا
ً

( )1من ا ي  9 :سدمة العنيبدت.
( )2ينظر مدصل الطالب.67 :
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ا تسابو إىل اليسائي و تقييد ،فعندر استبعا يف إطالرو ،إذ هد جمر عن
ليل ،ومقتظه بقائلو أوعر سبيل ،واألشبو أ ييد اليسائي رد ديه
بالك يف جامد عرف ملسماه معىن الزم ال ا فياك عنو ،وال مندود منو،
كاإلردام والقدة لألسد ،واحلرامة واحلمرة للنام ،فإ ثبت هاا املاكدم فقد
ها احملاوم ،وأمين أ يقال :معاوم ،وإال فضعج مأيو يف ذلك ّبن،
واجتنابو متعن"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل اليسائي بتظمل اجلامد احمل
دمنا ،ورد تبعو يف ذلك الفراء والرماين( ،)2رال الفراءَ  ":وال اش َ َرةَ
ً
الْ َم ْلعمدَ َ )3(هي ش رة الازردم ،صبتها بو َ ج َع ْلنا ،ولد ممفعت تومْتوبَ االسه
عامال
ؤايَ كا َ صد ًاب ،ومثلو ِيف اليالم :جعلتك ً
الا ِار ِيففِْتن  من ُّ 
الر َ
يدا وزيد( ،")4وعلى ذلك لد رلت :زيد أ دك ،وهاا زيد ،فيأ ك ظرت
وز ً
إىل أ معنامها :متصج بأل دة ،ومتصج بلزيدي أو حميدم عليو بياا(.)5
ورد استدل اليسائي والفراء مرين:

( )1شرح التسهيل.307 /1:
( )2ينظر شرح املفصل البن يعيش ،229/1:واالمتشاف ،1110/3:واملقاصد الشافي .645 /1:
( )3من ا ي  60سدمة اإلسراء.
( )4معاين القرآ .126 /2:
( )5ينظر شرح الردي على اليافي .255 /1:
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األول :أ اخلرب ن املبتدأ فيظتاج إىل مابط بينهما كاجلمل (.)1
دمنا و وإ كا امسًا ن صف و أل و يف معىن
وا ر :أ اجلامد يتضمن ً
ما هد صف ؛ أال تر أ ردلك" :زيد أ دك" يف معىن زيد رريبك ،و"عمرو
المك" يف معىن :عمرو ا مك ،ورريبك و ا مك يتضمن كل وادد
منهما الضمن ،فلما كا رب املبتدأ ههنا يف معىن ما يتظمل الضمن وجر
أ ييد فيو دمن يرج إىل املبتدأ(.)2
والدليال مر و ا لألسباب ا تي :
الربط رد دصل؛ ليد الثاين هد
األول :أ الدليل األول مر و
حتمل "زيد" الض ِ
امنَ ،ك َما أ و
األول يف املعىن ،ففي رَو ْدلناَ :ه َاا زي ٌد َال ُّ
يصح ُّ
ال يعمل ِيف الظا ِ
اهر ،وَال يَق صف  ،فَال ييد فِ ِيو دمن ،ورد مَيَالج الْ ممْبوتَ َدأ
ْ
عد َك َقدلِك :زيد الْعمرا أَ داه ،والض ِ
أبدا ييد على وفْق الْمظهر،
امن ً
ِيف الْ َ ْ
َ ََ م َ
ولَيس َك َالِك اسه الْ َف ِ
اعل(.)3
ْ
َْ َ
كدا ،فقلت :هاا أ دك
ًث ياً :أ و لد حتمل
دمنا جلاز العطج عليو مؤ ً
ً
هد وزيد ،كما تقدل :زيد رام هد وعمرو ،ولصح أ ييد صف  ،واجلامد ال
ييد صف (.)4

( )1التبين.237:
( )2ينظر اإل صاف ،48 /1:والبدي يف عله العربي .68 /1:
( )3شرح اليافي الشافي .338 /1:
( )4التاييل.15 /4:
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متظمال للضمن أل و يشابو
ًثلثاً :إمنا جاز أ ييد "رريبك و ا مك"
ً
الفعل لفظًا ،ويتضمنو معىن ،وهد األصل يف حتمل الضمائر ،وال شبه يف
مشاهب اسه الفاعل والصف املشبه بو للفعل ،فو " ا م" على وز "َيدم" يف
احلرك والسيد  ،وفيو دروف " دم" ،وهلاا حتمل الضمن ،أما أ دك
دمنا ،وكد و
و المك فليس بينو وبن الفعل مشاهب  ،فينبغي أ ال يتظمل ً
شبها بو ،فو"أ دك" و" المك" مل يشابو
يف معىن ما يشبو الفعل ال يدجر ً
الفعل ،ومل يتضمن لفظو ،وهلاا مل جيز أ يتظمل دمناً(.)1
رال العيربر" :وال يقال :ردلك :زيد أ دك يف معىن مناسبك؛ أل و لد
كا كالك لعمل يف االسه الظاهر ،ولدر وص ًفا ،وإمنا هاا يف املعىن
صظيح ،والضمن يعتمد الفعل أو ما كا مشتقاً منو ،أال تر أ ردلك:
عمرا ربيح
مرومر بزيد دسن ،وهد بعمرو ربيح ،ودرب ز ً
يدا دسن وهد ً
جائز أ تمعمل املصدم وال تعمل دمنه؛ أل دمن املصدم ليس فيو دمن
اددا(.)2
لفظ الفعل ،وإ كا معناها و ً
ن
دمنا؛ أل و اسه حم
يتضمن
وذهر البصريد ( )3إىل أ و ال
ّ
ً
صف  ،وإذا كا عامًاي عن الدصفي فينبغي أ ييد اليًا عن الضمن؛ أل
الضمن من األمساء
األصل يف تضمن الضمن أ ييد للفعل ،وإمنا يتضمن
َ
( )1اإل صاف.49/1:
( )2اللباب.137 / 1 :
( )3ينظر البدي  ،68 /1 :واملغن.642:
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ِ
ضمنًا معناه كاسه الفاعل والصف املشبه بو َند:
ما كا مم َشاهبًا لو ،ومت ّ
ود َسن ،وكرمي" ،وما أشبو ذلك ،وما ور اخلالف فيو ليس
"دامب ،وراتلَ ،
دك" كا
بينو وبن الفعل مشاهب حبال؛ أال تر أ ك إذا رلت" :زي ٌد أ م َ
ليال على الشخص الار ل عليو زيد ،وليس فيو الل على الفعل،
أ دك ً
ليال على الشخص الار
فيالك إذا رلت" :عمرو المك" كا المك ً
ل عليو عمرو ،وليس فيو الل على الفعل؛ فدجر أ ال جيدز اإلدمام
فيو ،كما ال جيدز يف زيد وعمرو(.)1
تعقيب:

جيدم بعد إيرا ما سبق ذكر أمرين:
األول :أ القدل بتظمل اجلامد للضمن قلو أكثر النظدين عن اليدفين
كلهه(.)2
ابن مالك يف ردلو بعدم الدليل على مأر
ابن عقيل َ
ًث يًا :اتب أبد ديا و م
جدا كهاا
اليسائي والفراء ،رال أبد ديا  ":ومن األردال ما هد دعيج ً
القدل ،وكه لليدفين من ردل دعيج ،و عا ٍو ال يقدم على شيء منها
ليل"( ،)3ورال ابن عقيل" :وهد عد ال ليل عليها"(.)4
( )1اإل صاف.48،49 /1:
( )2ينظر شرح املفصل البن يعيش ،229/1:واالمتشاف ،1110/ 3:وائتالف النصرة للشرجي
الزبيدر.31:
( )3التاييل.14 /4:
( )4املساعد.227/1:
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وا ر :ذكر ابن مالك أ األشبو أ ييد اليسائي رد ديه بالك
جلامد عمرف ملسماه معىن الزم ،كاإلردام والقدة لألسد ،واحلرامة واحلمرة للنام.
والار دياه النظديد عن اليدفين القدل كل جامد مؤول مبشتق،
فو "أ دك" مبعىن رريبك ،و المك مبعىن ا مك ،والتأويل بملشتق يدجر
حتمل الضمن كأسد مبعىن ش اع إذا رلت :زيد أسد ،فيالك زيد أ دك أو
المك"(.)1
لين احلقيق أ اليدفين مفتقرو إىل مساع من العرب يبن أ اجلامد
جيدوا مثل :مرمت برجل أخ أبده،
احمل يتظمل الضمن ،وذلك
وصادبك أ ده ،ومرمت برجل أب عبد هللا المو ،وهاا ن جائز البت ،
دمنا ليا من ول
أيضا لد حتمل
فيالك ال جيدز مفعو للمضمر ،و ً
ً
العدامل اليت ترف وتنصر ،ويتعلق هبا الظرف واجملروم ،وليس األمر كالك،
فدل على الف ما ذهبدا إليو(.)2
رال ابن مالك:
()3
واخلرب املفر إ جيمد فال … دمن فيو يف األصح فاربال

( )1ينظر اإل صاف ،48 /1:واملقاصد الشافي .645 /1:
( )2املقاصد الشافي .646 /1:
( )3شرح اليافي الشافي .338 /1:
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7ـ حذف اخلرب يف حنو قوهلم :أول ما أقول إين أمحد للا

رال ابن مالك ":والصظيح يف ردهله :أول ما أردل :إين أمحد هللا،
اتما ،في عل "أول ما أردل" مبتدأ ،و"إين أمحد هللا"
كالما ً
بليسر ،أ ييد ً
ربه ،كأ و رال :مبتدأ كالمي هاا اليالم ،وال يصح أ يقدم "ًثبت" ًربا؛
أل ذلك يقتضي ثبدت أول هاا القدل ،وأول الشيء ن ويعو ،فييد
الثابت أول درف من اجلمل إ ديت دروفها ،وأول كلم منها إ ديت
أيضا فإ تقدير
كلماهتا ،وكالمها ليس مقصدًا ،فتعن كد و مر وًا ،و ً
رائما ،وأمثاهلما تقدير ما
"ًثبت" ًربا بعد "إين أمحد هللا" ،وبعد :درب ز ً
يدا ً
ال ليل عليو ،إذ ليس هد بلتقدير أوىل من نه من املقدمات املمين ،
وداف ما كا يف دافو ذلك ممندع "(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على تقدير اخلرب حماوفًا يف أول ما أردل :إين
أمحد هللا ،بليسر ،وهد مأر أب علي الفامسي ،ديث رال ..." :":تقدل:
أول ما أردل :إين أمحد هللا فتيسر اهلمزة من "إين" وتفتظها ،فإذا كسرهتا
كا ردلك :أول ما أردل مبتدأ حماوف اخلرب تقديره :أول رديل :إين أمحد هللا
ًثبت أو مدجد "(.)2

( )1شرح التسهيل.282/1:
( )2اإليضاح العضدر.131:
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والار جعل الفامسي يقدل هباا التقدير أ ابن السراج( )1ذكر أ كسر
اهلمزة على ا ْحلِ َيايَ  ،فَتدهه أَ و أ ََما َ ا ْحلِ َيايَ بلْ َق ْدل الْ َم ْا مكدم؛ فَقدم ا ْجلم ْملَ
قي لَوم الْ ممْبوتَ َدأ بِ َال رب فقدمه ،والار أما ه ابن السراج أَ و
َمْن م
صدبَ الْمظل فَوبَ َ
ديى لنا اللا ْفظ الا ِار ي ْفتَتح بِِو رَو ْدلو(.)2
ورد م النظديد ماهر الفامسي ،رال أبد ديا  ":وألب علي الفامسي
فيو امتباك و بط ،زعه أ " إين أمحد هللا" معمدل لو "أردل" يف ردلو " :أول ما
أردل :إين أمحد هللا" فيسرت من أجل أهنا معمدل للقدل حميي بو ،فادتاج
من أجل ذلك إىل تقدير رب للمبتدأ الار هد "أول" فقدمه "ًثبت" فصام
املعىن :أول رديل إين أمحد هللا ًثبت"(.)3
أيضا و أ و يغن معىن اليالم ،واليالم اتم
ومما ممّ بو تقدير الفامسي و ً
و و ،وهد تقدير ن معقدل؛ أل و يؤ ر إىل أ ييد أول ردلو :إين أمحد
مثال ردلو :إين مدجد  ،ويفهه من ليل اخلطاب أ آ ره ن
هللا ،وهد ً
مدجد  ،وهاا بال شك ال َيين أ يقصده عارل(.)4
وزعه بع النظدين أ "إين أمحد هللا" معمدل لو "أردل" ،لينو رب
للمبتدأ من ديث املعىن ،وسد املفعدل مسد اخلرب؛ أل و يف معىن ما ال حيتاج
إىل رب ،والتقدير :أردل ربل كل شيء :إين أمحد هللا ،و ظن ذلك :أرائه
( )1األصدل.272 /1:
( )2املغن.786 :
( )3التاييل.80/5:
( )4ينظر املقاصد الشافي  ،123 /2:والتاييل.80/5:
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الزيدا  ،فقد سد الفاعل مسد اخلرب وأ ىن عنو ،فيالك هاا ،سد فيو
املفعدل مسد اخلرب ،وأ ىن عنو.
وأداف :مل ير أبد علي أ هناك ًثبتًا أو مدجدًا ،وإمنا أما  :أ " أول
ما أردل إين أمحد هللا" كلو مبنزلتو لد كا مث "ًثبت" أو "مدجد " ،رال:
فالك متثيل منو وإ مل يت َيلّه بو ليتظقق وجو اال فرا (.)1
وهاا الار ذهر إليو ليس بشيء؛ أل و إمنا سد يف" أرائه الزيدا "؛
الجتماع املسند واملسند إليو يف هاا اليالم ،فاملعىن متفق وإ ا تلفت جهتا
مفعدال لو
الرتكير ،وأما يف تلك املسأل فإ ردلو" :إين أمحد هللا" جعلو
ً
"أردل" فضل يف اليالم ،فله جيتم فيو مسند ومسند إليو ومل تين الفضل
لتندب عما هد أدد جزأر اليالم الار يتدرج عليو معقدلي احمليدم عليو
واحمليدم بو ،مث إ هاا التأويل الار أتولو على أب علي ال ينزل عليو لفظ
أب علي؛ أل و صرح "أول ما أردل" مبتدأ حماوف اخلرب ،وزعه أ تقدير
ذلك اخلرب احملاوف "ًثبت" أو "مدجد " ولد أمميد هاا اليالم لقيل" :أول ما
أردل إين أمحد هللا" مفر مبنزلتو لد كا هناك "ًثبت" أو "مستقر" ملفد ًا
بو(.)2
والصداب أ "أول" :مبتدأ ،و"ما" مدصدل مبعىن "الار" ،أو يرة
مدصدف  ،أو مصدمي أميد هبا املفعدل كما رالدا :مهه درب األمن ،أر:
( )1ينظر شرح اجلمل البن عصفدم ،466 /1 :والتاييل.80،81 /5:
( )2ينظر التاييل ،81 /5:وشرح اجلمل البن عصفدم.465 /1:
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مضروبو ،وكالك هاا ،تقديره :أول رديل ،أر :مقديل ،ومعمدل "أردل" إذا
كا ت "ما" مبعىن "الار" أو مدصدف حماوف كما ردمانه إذا فتظت "أ "،
واخلرب عن املبتدأ الار هد "أول" :إين أمحد هللا كما تقدل :أول ما أررأ:
()1
ك رب عن "أول" ،وال حتتاج
اس َه َمبِّ َ
اس َه َمبِّ َ
ك األ ْ
َعلَىَ ، سبِّ ِح ْ
َ سبِّ ِح ْ
هاه اجلمل إىل مابط؛ ألهنا فس املبتدأ يف املعىن(.)2
تعقيب:

تبن بعد ماس كالم ابن مالك أ و ال ليل على تقدير اخلرب بو "ًثبت"
أو "مدجد " كما رال ،إذ ليس هد بلتقدير أوىل من نه من املقدمات
وداف ما كا يف دافو كالك ممندع ،وهاا يلزم يف ردلك :درب
املمين ،
م
أيضا ال ما َين من
العبد مسيئًا ،لد رَدمت معو "ًثبت" أو
"مستقر" ،و ً
ّ
رائما َد َس ٌن ،إب هام اخلرب ،فييج مجي َع مل ملتزم احلاف؟
ردلك :درب ز ً
يدا ً
الف كالم العرب(.)3
فهاا
م

خربا
 8ـ عامل النصب يف الظرف الواقع ً

رال ابن مالك... ":الدجو الثالث :ما ذهر إليو ابن روف من أ
عامل النصر يف الظرف املاكدم املبتدأ فسو ،وادتمالو أ هر من الدجهن
أيضا خمالج ملرا سيبديو ،وسأبن ذلك إ شاء هللا تعاىل،
املتقدمن ،وهد ً

( )1ا ي  1 :سدمة األعلى.
( )2ينظر التاييل ،79/5:والتصريح.307 /1:
( )3ينظر املقاصد الشافي .124 /2:
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صا مل يوم َع ادل عليو؛ أل و يبطل من سبع أوجو:
ولد رصد ذلك سيبديو ً
أددها :أ و ردل خمالج ملا اشتهر عن البصرين واليدفين ،م عدم ليل،
فدجر اطرادو"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل البن روف على ما ذهر إليو من أ
عامل النصر يف الظرف يف ردلك :زيد لفك املبتدأ فسو ،وَال تَو ْق ِدير ِيف
ََْند :زيد عْندكَ ،و َع ْمرو ِيف الداام ،رال ابن روف ":ووي هاه األ بام
العامل فيها املبتدأ يف ردل سيبديو ،عمل يف الظرف صبًا ،كما عمل يف املفر
مف ًعا ،وليس عملو النصر بعد من عملو للرف  ،و ص على ذلك يف عدة
مداد  ،وشبو عملو يف الظرف بو "عشرين ممهًا" ،وبقدهله" :أ ت الرجل
علما" ،منها ردلو يف ما بب ما ينتصر من األماكن والدرت ،رال" :فصام
ً
هد لفك ،وزيد لفك مبنزل ذلك ،والعامل يف " لفك" الار هد مدد
لو ،والار هد يف مدد ربه ،كما أ ك إذا رلت :عبد هللا أ دك ،فا ر
رد مفعو األول ،وعمل فيو ،وبو استغىن اليالم "وكرم ذلك يف ن
مدد "(.)2
ردل ابن روف إىل ابن طاهر(.)3
ورد مسر م

( )1شرح التسهيل.315 /1:
( )2اليتاب ،406 /1:ومل أرج على كالم ابن روف فيما ورفت عليو من كتبو.
( )3ينظر املغن ،566 :والتصريح.207 /1:
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ورد ا تقد أبد ديا ما ذكره ابن مالك من أ ما ذهر إليو ابن روف
خمالج ملا مشهر عن البصرين واليدفين ،فقال ما ًا عليو ... " :فليس كما
ذكر؛ أال تر إىل قل ابن روف و نه أ و ماهر متقدمي أهل البصرة(!)1
أر
وما ذكره أبد ديا صظيح؛ ّأما ماهر ابن روف فهد عنده م م
سيبديو ،وكالك رال السنايف" :إ و اهر كالمو .وهد كالنص لو يف بب "ما
ينتصر من األماكن والدرت" ،ويف أبداب الصفات(.)2
ليال على ماهر ابن روف فقال:
ورد ذكر الشيخ الد األزهرر ً
"ووجو اخلرب إذا كا هد األول يف املعىن مف  ،وإ كا نه صر"(.)3
َوممّ َِاوم ي ْلزم ِمْنوم تركير َك َالم من انصر ومنصدب بِ مدو ِ ًَثلِث،
فعال أو شبهو ،واملبتدأ ال يشرتط فيو ذلك(.)4
والناصر ييد ً
تعقيب:

م أبد ديا ما ذكره ابن مالك من عدم وجد الدليل على ماهر ابن
روف ،فقال" :وأما ردلو" :م عدم ليل" فليس كما ذكر ،بل الدليل يدل
مفعا ،كالك أعملناه فيو
عليو ،فيما أعملنا املبتدأ يف اخلرب إذا كا إايه ً

( )1التاييل ،51 /4:وينظر االمتشاف.1121/3:
( )2ينظر شرح اليتاب للسنايف ،293 /2 :واملقاصد الشافي .8 /2:
( )3مدصل النبيل ،230/1 :وينظر شرح التسهيل للمرا ر.272:
( )4ينظر املساعد  ،236/1:وتعليق الفرائد ،106 /3:واهلم .375 /1:
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صبًا ،ومىت أمين سب العمل إىل ملفدظ بو كا أوىل من املقدم ،ورد أمين
ذلك مبا ذكرانه(.)1

 9ـ جميء "عسى" عاملة عمل "إن"

رال ابن مالك ... ":ورال السنايف :وأما عساك وعساين ففيو ثالث
أردال :أددها :ردل سيبديو ،وهد أ "عسى" درف مبنزل "لعل" ،وذكر
أيضا و دعج؛ لتضمنو اشرتاك فعل
القدلن األ نين ،ويف هاا القدل و ً
ختلصا من االكتفاء مبنصدب فعل
ودرف يف لفظ وادد بال ليل ،إال أ فيو ً
عن مرفدعو يف َند :علك أو عساك ،يف َند :عساك تفعل بغن أ  ،وال
خملص للمرب من ذلك"(.)2
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل السنايف( :)3إ "عسى" درف إذا
اتصل هبا دمن صر ،وهد ماهر سيبديو يف أدد ردليو ،ديث رال":
...وأما ردهله :عساك فو "الياف" منصدب  ،رال الراجز ،وهد مؤب :
ك أو َعسا َكا
اي أَبَـتَا َعلَّ َ

()4

( )1التاييل.51 /4:
( )2شرح التسهيل.398 /1:
( )3ينظر شرح اليتاب.139 /3:
( )4الرجز للشاعر يف ملظقات يدا و ،181:وشرح املفصل البن يعيش ،345 /2:واملقاصد
النظدي  ،1729/4:وبال سب يف سر صناع اإلعراب ،83/2:وشرح التصريج للثما ين:
.407
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والدليل على أهنا منصدب أ ك إذا عنيت فسك كا ت عالمتمك ين"(،)1
متصال ،وما بعده ييد اخلرب ،والدليل
وشرط امسها أ ييد دمن صر ً
أهنا دينئا مبعىن "لعل" يف الرتجي واإلشفاق ،فظملت يف العمل عليها ،كما
محلت "لعل" على "عسى" يف إ ال "أ ْ " يف ربها( ،)2كما أ و ينطبق
عليها معىن احلروف؛ ديث ال يظهر معناها إال ب ضمام نها إليها(.)3
ورد لط املرب سيبديو فقال ":فَأَما رَدل ِسيبَو َديْو :إِ اهنَا تق يف بع
الْمد ِ
اد ِمبَْن ِزلَ "لَ َع ال" َم َ الْ ممضمر فَوتَقدل :عساك وعساين و فَو مه َد لط ِمْنوم؛
ََ
ِألَ ْاألَفْو َعال َال ْتعمل يف الْ ممضمر إِاال َك َما ْتعمل يف الْمظهر ،فَأَما رَو ْدلو:
تَقول بنيت :قد أَىن إانكاَ ...اي أبىت علك أَو عساكا

ال آ ر:
َورَ َ

ويل نفس أَقُول َهلَا إِذا َما ...ختالفين :لعلى أَو عساين

()4

دمنا للمخاطر،
الشاهد":عساكا" ،ديث استعملت "عسى" درفًا مبعىن "لعل" ،وجاء امسها
ً
حمال هبا ،ومف ما بعده على اخلربي .
فنصر ً
( )1اليتاب.375 ،374 /2:
( )2التصريح.297 /1:
( )3النظد املصفى للدكتدم حممد عيد.280:
( )4البيت من حبر الدافر ،وهد لعمرا بن دطا يف اليتاب ،375 /2:والتاييل ،358 /4:وبال
سب يف املقتضر ،72 /3:وشرح الردي على اليافي .447 /2:
جملة العلوم العربية
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عندان :أَ الْم ْفعدل مقدم ،والْ َف ِ
ال :عساك
ضمرَ ،كأَاوم رَ َ
اعل مم ْ
فَأَما تَو ْق ِديره َ
َ م
َ
ِ
ك :عساين احلَ ِديثَ ،ولينو داف؛ لعله الْ مم َخاطر بِِو،
ا ْخلَْن أَو الشّارَ ،وَك َال َ
"عسى الغدير أبؤسا"(.)1
َوجعل ا ْخلََرب ْ
امسًا على رَو ْدهلهَ :
فماهر املرب أ "عسى" بري على أصلها ،والضمن رب "عسى"
ومّ ردلو مرين:
ً
مقدما ،وما بعده امسها مؤ ًرا .م
ِ
امسًا مفرًا ،وهد درومة ،أو
"عسى" ْ
أددمها :أ و ي ْلزم مْنوم جعل رب َ
شاذ.
والثاين :أ من رال "أو عساها" فقط ارتصر على فعل ومنصدبو و
مرفدعو ،وال ظن لالك ،وال ير هاا على سيبديو؛ أل و ير أ "عسى"
ماال وإ و ًلدا(.)2
الار ينصر االسه درف ،فهد ظن :إ ً
أيضا القدل حبرفيتها؛ لتضمنو اشرتاك فعل ودرف
ورد دعج ابن مالك ً
ختلصا من االكتفاء مبنصدب
يف لفظ وادد بال ليل ،إال أ و أجاب فيو ً
فعل عن مرفدعو يف َند :علك أو عساك ،يف َند :عساك تفعل بغن "أ ".
تعقيب:

تبن بعد إيرا كالم ابن مالك ومنارش املسأل أمدم منها:
أوال :أ من جعل "عسى" درفًا مبعىن "لعل" لو ليل ،وليس كما زعه ابن
ً
مالك.
( )1املقتضر.72 ،71 /3:
( )2ينظر شرح الردي على اليافي  ،447 /2:والتاييل ،362 /4:والتصريح.298 /1:
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ًث يًا :جعل أبد ديا ( )1فعلي "عسى" ودرفيتها مسأل الف ،رال ان ر
اجليش ":وال َيفى أ مثل هاا اخلالف ال يعتد بو ،وأ القدل حبرفي
اليلم املاكدمة ردل ال ينبغي التشا ل بو لقيام الدالئل القطعي على
بطال و"(.)2
ًثلثًا :رال أبد ديا بعد أ أوم اخلالف بن سيبديو واملرب ..." :وبقي
الرتجيح بن ماهر سيبديو وأب العباس؛ إذ يف كليهما روج عما استقر
يف "عسى" ،لين ينبغي مراعاة املعىن إذا تعامض م اللفظ ،ففي ماهر
سيبديو روج عما استقر هلا من العمل ،وهد أمر لفظي ،ويف ماهر أب
خمربا عنو،
العباس اخلروج عما استقر هلا من جعل املخرب عنو ًربا ،واخلرب ً
وهاه إدال للمعىن ،فيا ماهر سيبديو أمجح لالك"(.)3
ابعا :حمل اخلالف يف "عسى" اجلامدة ،أما "عسى" املتصرف فإهنا فعل
مً
بتفاق ،ومعناها اشتد( ،)4رال عدر بن الرراع:
ِ ِ ()5

ِ
ِ
ت أ َُّم القاسم
يب ُلزْر ُ
لوال احلَياءُ وأن رأْس َي قد عسى ...فيه املَش ُ

( )1التاييل.327 /4 :
( )2متهيد القداعد.1263 /3:
( )3التاييل.363 /4:
( )4التصريح.299 /1:
( )5البيت من حبر اليامل ،وهد للشاعر يف اليامل للمرب  ،127/1:واملغن ،229:والتصريح/1:
 ،298وبال سب يف كتاب الالمات للزجاجي.129:
جملة العلوم العربية
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الناس،
امسا :أ إعمال "عسى" عمل "لعل" لغ لبع العرب دياها م
ً
()1
ِ
قصدٍم على السماع ،رال حممد بن مسعد الغزين " :وملا أفرط
وليس مب م
يف كثرة استعمالو أ رجتو من الفعلي إىل احلرفي دىت صام مثل "لعل" يف
ارتضاء االسه واخلرب كقدهله :عساه َيرج ،وعسامها امجا  ،وعساهه
امجد  ،وعساك ،وعساكما ،وعساكه ،أر :لعلو َيرج( ،)2واملشهدم
أ و إذا اتصل بوها دمن أ ييد بصدمة املرفدع ،وهد الار زل بو
ِ ِ
ال أاَال
ر َعلَْي مي مه الْ ِقتَ م
القرآ  ،رال تعاىل :رَ َ
ال َه ْل َع َسْيوتم ْه إ ْ مكت َ
توم َقاتِلمدا.)4()3(

10ـ جميء الم التوكيد مبعىن "إال"

يدا
رال ابن مالك ... ":ورال األ فش :زعمدا أ بعضهه يقدل :إ ْ ز ً
ملنطلق ،وهي مثل :إِ ْ مك ُّل َو ْف ٍ
ظ )5(يقرأ بلنصر والرف ،
س لَ اما َعلَْيو َها َدافِ ٌ
وأما ردهله :إ ّ الالم مبعىن "إال" فدعد ال ليل عليها ،ولد كا ت مبعىن "إال"
ليا استعماهلا بعد ن "إ ْ " من دروف النفي أوىل؛ ألهنا أ ص على النفي

( )1هد حممد بن مسعد الغزين ،صادر كتاب البدي  ،أكثر أبد ديا من النقل عنو ،وذكره ابن
هشام يف املغن ،تديف سن 421هو.
تنظر تروتو يف بغي الدعاة للسيدطي ،245/1 :ومع ه املؤلفن لعمر مدا كظال .19 /12:
( )2ينظر االمتشاف.1234 /3:
( )3من ا ي  246 :سدمة البقرة.
( )4ينظر شرح التسهيل البن مالك ،396/1:والتاييل ،358 /4:واملقاصد الشافي .298 /2:
( )5ا ي  4 :سدمة الطامق.
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من "إ ْ " ،فيا يقال :مل يقه لزيد ،ولن يقعد لعمرو ،مبعىن مل يقه إال زيد،
ولن يقعد إال عمرو ،ويف عدم ذلك ليل على أ الالم مل يقصد هبا إجياب،
وإمنا رصد هبا التدكيد ،كما رصد م التشديد(.)1
املنارش :
ذهر ابن مالك إىل أ و ال ليل على ردل من ذهر إىل أ ّ الم التدكيد
ليال على
أتيت مبعىن "إال"  ،وهه اليدفيد ( ،)2والنا ر يف كتبهه ير أ هله ً
كثنا يف كتاب هللا وكالم العرب ،رال هللا تعاىل:
كالمهه ،فقد جاء ذلك ً
ِ
ك ِم َن األ َْم ِ
دك ِمْنو َها ، )3(أر :وما كا وا إال
ض لِيم ْخ ِر مج َ
َ وإِ ْ َكا موا لَيَ ْستَفُّزوَ َ
ِ
ِ
ِ
صا ِمِهه،)4(
ين َك َف مروا لَيمو ْزل مقدَ َ
ك َِبْ َ
يستفزو ك ،ورال تعاىلَ  :وإ ْ يَ َيا م الا َ
()5
أر :وما كا وا إال يزلقد ك ،ورال تعاىل :إِ ْ َكا َ َو ْع مد َمبِّنَا لَ َم ْفعم ًدال
مفعدال ،ورال الشاعر:
أر :ما كا وعد مبنا إال ً
ت عليك عُ ُق َوبةُ املُتَـ َعمد
َشلَّت ميينُك إن قَـتَـلْت ملُ ْسلِ َماُ ...كتِبَ ْ

ِ ِ ()1()6

( )1شرح التسهيل .35 /2:
( )2ينظر ماهبهه يف معاين القرآ للفراء ،30 ،29 /2 :وشرح اليتاب للسنايف،110 /5:
ومشيل إعراب القرآ مليي بن أب طالر ،297 /1 :وأمايل ابن الش رر.564 /2:
( )3من ا ي  76 :سدمة اإلسراء.
( )4من ا ي  51 :سدمة القله.
( )5من ا ي  108 :سدمة اإلسراء.
( )6البيت من حبر اليامل ،وهد لعاتي بنت زيد بن عمرو بن فيل القرشي العدوي  ،ترثي زوجها
الزبن بن العدام  ،وتدعد على عمرو بن جرمدز راتلو ،وهد هلا يف شرح اليافي الشافي /1:
 ،504واملقاصد النظدي  ،753 /2 :ولصفي بنت عبد املطلر يف ختليص الشداهد،379 :
وألمساء بنت أب بير يف العقد الفريد البن عبد مبو.72 /5 :
جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

131

ِ ِ
وير البصريد ( )2أَ ا ا
ن "إِ ِ " الناافِيَ َِ ،و"إِ ِ "
الال مم للتأكيد ،وهي ل ْل َف ْرق بَْ َ
خمَِّف َف ِ ِم َن الث ِاقيلَ ِ ،وهي مهمل ال عمل هلا ،كقدلو تعاىلَ  :وإِ ْ مكناا َع ْن
ِِ
ِم ِ
ن ،)3(والار يدل على ذلك أ ا "إ ْ " اليت مبعىن "ما" ال
است ِه ْه لَغَافل َ
ََ
جتيء الالم معها ،كما رال هللا تعاىل :إِ ِ ال َيافِمرو َ إِاال ِيف ممروٍم ،وكما رال
()4
هللا  :إِ ْ أَْوته إِاال تَي ِ
ك
ْابمد َ  ، وكما رال هللا تعاىل :إِ ْ َه َاا إِاال إِفْ ٌ
مْ
افََْرتاهم  ،)5(إىل ن ذلك من املداد  ،ومل جتئ م شيء منها الالم(.)6
يج ِجدًّا ِم ْن ِج َه ِ أَ ا
دعِ ٌ
رال العيربر ما ًّا ماهر اليدفينَ " :ومه َد َ
ِ
ورمدع ا ِ ِ
ِ
اس"( ،)7كما أَ ِمن النظدين
م َ
الالم مبَْع َىن" إاال" َال يَ ْش َه مد لَوم َمسَاعٌ َوَال ريَ ٌ
()8
من يعمل "إ ْ " م الت ِ
ِ ٍ ِ
عمرا ملنطلق َ ،ورَوَرأَ
ََ ْ
َ
اخفيج ،ديى سيبَو َديْو :إ ْ ً
ِ
اه ْه )9(بتخفيج إ ّ  ولَ ّما.)1()10(
احلرميا َ  :وإِ ّ مك ًّال لَما لَيمو َدفّيَونو م
الشاهد" :إ رتلت ملسلما" ديث استدل بو اليدفيد على جميء "الالم " مبعىن "إال".
( )1ينظر اإل صاف.526 /2 :
( )2ينظر ماهبهه يف معاين القرآ لأل فش ،120/1:واملقتضر ،363 /2:والتبيا يف إعراب
القرآ للعيربر ،630 /2 :واجلىن الداين للمرا ر.133 :
( )3من ا ي  156 :سدمة األعراف.
( )4من ا ي  15 :سدمة يس.
( )5من ا ي  4 :سدمة الفررا .
( )6ينظر اإل صاف.527 /2:
( )7ينظر التبيا يف إعراب القرآ .124 /1 :
( )8ينظر اليتاب.140 /2 :
( )9من ا ي  111 :سدمة هد .
( )10تنظر القراءة يف جام البيا يف القراءات السب للداين ،1208 /3 :وإحتاف فضالء البشر:
.326
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تعقيب:

هر بعد منارش املسأل دعج ليل اليدفين؛ مما جعل ابن مالك جيعل
لصح وردع الالم ديث تق " ّإال" بعد
ليلهه كعدمو؛ أل و لد كا كما رالدا ّ
رائه ،مبعىن :ما زي ٌد إال رائه،
لقائه ،أو :ملا ٌ
كل في ،فينت تقدل :ما زيد ٌ
ِّ
ليل على أ األمر ليس
ومل يقه لَ َما زيد ،ولن َ
يقدم لَ َما زي ٌد ،ويف امتناع ذلك ٌ
كما زعمدا(.)2
ومما يعضد اليالم السابق أ اليدفين رد ذهبدا إىل أ ّ إِ ْ  يف ردلو
ِ
َعماهلمه انفي  ،وليست خمفف من:
تعاىلَ  :وإِ ّ مك ًّال لَ ّما لَيمو َدفّيَونو م
اه ْه َمبّك أ َ
إِ ّ  ،والالم بعدها مبعىن "إال" ،وجعلدا صر  :مك ًّال ،بفعل يفسره:
ِ
ِ
اه ْه فسو ،وبو رال الفراء( ،)3وكال القدلن
اه ْه ، أو بو لَيمو َدفّيَونو م
لَيمو َدفّيَونو م
حميدم على أصدهله مبنعو يف هاا احملل ،أو بضعفو؛ ألهنه يدافقد يف أ ما
عامال فيما ربلها( ،)4ولالك رال
بعد "إال" ال يعمل فيما ربلها ،وال يفسر ً
ِ
اه ْه ، وهد
الفراء" :وأما الاين ففدا إ ّ  فإهنه صبدا  مك ًّال بو لَيمو َدفّيَونو م
وجو ال أشتهيو؛ أل الالم ال يق الفعل الار بعدها على شيء ربلو ،فلد
مفعت  مك ًّال لصلح ذلك كما يصلح :إ زيد لقائه ،وال يصلح أ تقدل:

( )1ينظر املغن.56 :
( )2ينظر املقاصد الشافي .389 /2:
( )3معاين القرآ .29،30/2:
( )4ينظر التاييل.144 /5:
جملة العلوم العربية
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يدا إال أدرب ،وهاا طأ يف الالم
يدا ألدرب؛ أل أتويلو بقدلك :ما ز ً
إ زً
وإال "(.)1
فقد أرر محل القراءة على جعل "إ ْ " انفي والالم مبعىن "إال" طأ،
وال شك يف صظ القراءة ،وال تدجيو هلا إال تدجيو البصرين ،وتدجيو
اليدفين طأ بشها ة الفراء ،فله يبق إال تدجيو البصرين ،فتعن احليه
بصظتو ،ويؤيد ما ذهر إليو البصريد ردل سيبديو :وددثنا من ثق بو أ و
عمرا ملنطلق" ،وهاا ص ال ادتمال فيو(.)2
مس من يقدل" :إ ْ ً
فتبن مما سبق أ األ ق أ يمقال :إ القائلن :إ الالم أتيت مبعىن "إال"
وهدم اليدفين ،وأ الراجح ماهر البصرين؛ إذ ال حيتاج إىل أتويل،
خبالف املاهر ا ر ،وما ال حيتاج إىل أتويل أوىل بأل ا بو.
11ـ إحلاق "عرف ،وأبصر ،وأصاب ،وصادف ،وغادر" ،مبا ينصب مفعولني

رال ابن مالك ... ":وأحلق هشام اليديف "عرف ،وأبصر" ،وأحلق ابن
مستديو "أصاب ،وصا ف ،و ا م" ،وال ليل على شيء من ذلك ،فال
يلتفت إليو"(.)3

( )1معاين القرآ .29،30/2:
( )2شرح التسهيل البن مالك.35 /2:
( )3شرح التسهيل.85 /2:
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املنارش :
ذكر ابن مالك أ ال ليل على ما ذهر إليو هشام اليديف( )1من جعل
يدا
"عرف ،وأبصر" مما ينصر مفعدلن ،إحلارًا بو "عله" ،فيقدل :عرفت ز ً
()2
أيضا أ و ال ليل على ما ذهر ابن مستديو
رائما ،وأبصرتو ً
جمتهدا ،وذكر ً
ً
أيضا و إحلارًا
من جعل "أصاب ،وصا ف ،و ا م" مما ينصر مفعدلن و ً
سامعا ،و ا متو شيطًا.
بو"وجد" ،فيقدل :أصبتو عاملًا ،وصا فتو ً
َورد أ ير ا ْجلم ْم مهدم(َ )3ذلِك ،وذكروا أ األفعال السابق تتعد إىل
مفعدل وادد فقط ،فإذا جاء بعده اسه منصدب ممحل على أ و دال ،والدليل
مفعدال ًث يًا ،وكد هاه األفعال من
على أ و دال التزام تنينه فال ييد
ً
أفعال هاا الباب ال د على ذلك.
تعقيب:

ما ذكره ابن مالك من عدم الدليل على ماهر هشام وماهر ابن
مستديو يف إحلاق ما ذكروا من األفعال مبا ينصر مفعدلن صظيح؛ والدليل
على ذلك أ و مل يتابعهما أدد على ماهبيهما.

( )1ينظر ماهبو يف التسهيل ،71:وشرح الردي على اليافي  ،149 /4:واملساعد.363/1:
( )2ينظر ماهبو يف متهيد القداعد ،1477 /3:ومدصل النبيل404/1:
( )3ينظر التاييل ،52،53/6:واالمتشاف ،2106 /4:واهلم .546 /1:
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 12ـ نصب ما بعد "إال" يف االستثناء بـ "أن" مقدرة

امسا إىل اليسائي ،وهد صر
رال ابن مالك" :وعزا السنايف ماهبًا
ً
ما بعد "إال" بو "أ ّ " مق ّدمة( ،)1وهد ردل يف اي من الضعج؛ أل و مبن على
ا ّعاء تقدير ما ال ليل عليو وال داج إليو "(.)2
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل اليسائي إ املستثىن منصدب
بو"أ " مقدمة بعد "إال" واخلرب حماوف ،رال السنايف ":أما اليسائي :فيما
يدا مل
ديي عنو فقال :إمنا صبنا املستثىن أل أتويلو :رام القدم إال أ ّ ز ً
يقه"(.)3
ورد م النظديد مأر اليسائي مدم منها:
1و أ و لد كا هاا النصر و مل يفعل ليا م " ال " أوجر يف ردلك" :
رام زيد ال عمرو"(.)4

( )1ينظر مأيو يف شرح الردي على اليافي  ،80/2:واالمتشاف ،1506/3:واجلىن،516:
والتصريح.541 /1:
( )2شرح التسهيل.279 /2:
( )3شرح اليتاب للسنايف.61 /3:
( )4ينظر شرح اليتاب للسنايف ،61 /3 :واإل صاف  ،215 /1:وشرح املفصل البن يعيش/2:
.48
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ريل :وال يلزم هاا الر ؛ أل و ادتج بظهدم عامل انصر بعد "إال" ،فظمل
يدا مل يقه ،فإذا
يدا" على ذلك الناصر ،وهد "أ " يف ردلو :إال أ ز ً
"ز ً
عمرا مل يقه(.)1
رلت :رام زيد ال عمرو مل تقل :رام زيد ال أ ً
2و أ " أ " إذا ورعت بعد "إال" فلها تقدير؛ ألهنا وامسها و ربها يف مدد
يدا مل يقه،
اسه يقدم لو عامل يعمل فيو ،فلد ريل :رام القدم إال أ ز ً
فصام لو "أ " مدد من اإلعراب وهد صر ،وعاملو هد العامل يف "
يدا " إذا صر ،فيعد اليالم إىل أ تطلر الناصر ملدد "أ "(.)2
زً
3و أ و لد سلّه تقدير "أ ّ " يلزم أ ييد هلا عامل يعمل فيها؛ ألهنا م ما
عامال فيما ر ّدمت
تعمل فيو يف أتويل مصدم ،في عل الار عمل فيها ً
من أجلو ويستغىن عنها.
مقتصرا عليو كما ال يته بو إذا
4و لد كا ت "أ ّ " مقدمة مل يته اليالم مبنصدهبا
ً
ذكرت؛ أل العامل إذا داف ال َيتصر عملو.
5و أ العرب ال تضمر "أ " وأ داهتا وتبقي عملها لضعفها عن العمل .وال
حيفظ يف كالمهه شيء من ذلك(.)3
6و أ و يؤ ر إىل إدمام املدصدل وإبقاء صلتو(.)4

( )1شرح اليتاب للسنايف.61 /3:
( )2ينظر السابق.62 /3:
( )3التاييل.187 /8:
( )4املساعد.556/1 :
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تعقيب:

بدا بعد منارش هاه املسأل أمرا :
أوال :شيك أبد ديا يف سب هاا الرأر لليسائي ديث رال" :وردلو:
ً
وال بو "أ " مقدمة بعدها هاا املاهر معزو إىل اليسائي ،عزاه إليو السنايف"
فقال معزو ،ومل يقل ماهر اليسائي ،ليل ذلك أ و رال بعد ذلك" :ورال
يدا مل
ابن عصفدم" :دياه ابن ببشاذ عن اليسائي ،وأ التقدير :إال أ ز ً
يقه ،فأدمر "أ " ،وداف ربها ،وهاا شيء مل حييو أدد من أصظابو
عنو ،وإمنا ديدا عنو أ املستثىن ينصر خبروجو من الدصج ،ويعن بالك
أ و رج عن معىن اجلمل املتقدم عليو من ديث مل يين مكنًا من أمكاهنا ،بل
فضل مطلدب هلا"(.)1
ًث يًا :أ مثل هاا اخلالف ال جيدر كبن فائدة ،وهد كاخلالف يف ماف
املبتدأ واخلرب ،وماف الفاعل ،وانصر املفعدل ،وإمنا اخلالف الار جيدر هد
فيما أ إىل ديه لفظي ،أو معىن كالمي(.)2
 13ـ تقدمي التمييز على عامله املتصرف

رال ابن مالك ":أو النظديد على من تقدمي التمييز على عاملو إذا مل
فسا ،ففيو الف ،واملن
يين ً
فعال متصرفًا ،فإ كا إايه َند :طاب زيد ً
رياسا
ماهر سيبديو ،واجلداز ماهر اليسائي واملازين واملرب  ،وبقدهله أردل؛ ً
( )1التاييل.186 /8:
( )2االمتشاف.1506 /3:
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على سائر الفضالت املنصدب بفعل متصرف ،ولصظ ومو ذلك يف اليالم
الفصيح بلنقل الصظيح ...وا تمصر لسيبديو أ مميز هاا الندع فاعل يف
األصل ،ورد أوهن جبعلو كبع الفضالت فلد ر ّدم الز ا إىل وهنو وهنًا
فمن ذلك؛ أل و إجظاف.
رلت :وهاا االدت اج مر و بدجده :أددها أ و ف مواايت برأر ال
ليل عليو ،فال يلتفت إليو"(.)1
املنارش :
ذهر ابن مالك إىل أ و ال ليل على ردل َمن ادتج مبن تقدمي التمييز
على عاملو بقدلو :إ مميز هاا الندع فاعل يف األصل ،ورد أوهن جبعلو
كبع الفضالت فلد ر ّدم الز ا إىل وهنو وهنًا ،وهد ماهر سيبديو ووهدم
()2
فسا طاب زيد ،رال سيبديو" :ورد جاء من
البصرين واليدفين فال يقالً :
الفعل ما رد أ فا إىل مفعدل ،ومل يقد ردة نه مما رد تعد إىل مفعدل
شظما ،وال تقدل :امتألتو ،وال تفقأتو،
وذلك ردلك :امتألت ماءً وتفقأت ً
وال يعمل يف نه من املعامف ،وال يقدم املفعدل فيو فتقدل :ماءً امتألت،
كما ال يقدم املفعدل فيو يف الصف املشبه  ،وال يف هاه األمساء ألهنا ليست
كالفاعل ،وذلك أل و فعل ال يتعد إىل مفعدل ،وإمنا هد مبنزل اال فعال ال
( )1شرح التسهيل.390 ،389/2:
( )2ينظر اليتاب ،205 ،204/1:ومعاين القرآ للفراء ،79/1 :واخلصائص ،384/2:واللباب
للعيربر ،300/1:والتخمن للخدامزمي ،451/1:وامللخص يف دبط ردا ن العربي البن أىب
الربي .397:
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يتعد إىل مفعدل َند :كسرتو فا يسر ،و فعتو فا دف … "(. )1
واستدل املا عد على صظ ماهبهه ل كثنة منها الدليل حمل
الدماس  ،وهد أ املميز هاهنا فاعل يف احلقيق  :أال تر أ ك إذا رلت:
شظما ،أ املتصبر هد العرق ،واملتفقئ هد
تصبر زيد عرراً ،وتفقأ اليبش ً
الشظه ،وإمنا ددل عن ذلك ،و سر الفعل إىل املضاف إليو مبالغ  ،مث ميز
باكر ما هد فاعل يف األصل ،فلد ردم لصام كتقدمي الفاعل على الفعل،
وذلك بطل ،كالك هاهنا ،ويدل عليو أ و مميز ،فله يتقدم على العامل فيو
كاملميز يف " عه" وىف األعدا (.)2
ورد م هاا الدليل بر و كثنة منها:
األول :أ جعل التمييز كبع الفضالت حمصل لضرب من املبالغ  ،ففيو
تقدي ال تدهن ،فإذا ديه بعد ذلك جبداز التقدمي از ا ت التقدي وأتكدت
املبالغ فا دف اإلشيال.
الثاين :أ و لد صح اعتبام األصال يف عمدة جعلت فضل لصح اعتبامها
يف فضل جعلت عمدة ،فيا جيدز للنائر عن الفاعل من التقدمي على مافعو
ما كا جيدز لو ربل النياب  ،واألمر خبالف ذلك ،أل ديه النائر فيو ديه
املندب عنو ،وال يعترب دالو اليت ا تقل عنها التمييز املاكدم.
الثالث :أ من تقدمي التمييز املاكدم عند َمن منعو مرتّر على كد و
( )1اليتاب.204،205/1:
( )2ينظر علل النظد ،393 :وامللخص.397 :
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فاعال يف األصل ،وذلك إمنا هد يف بع الصدم ،ويف نها هد خبالف
ً
عيدان ،ويف هاا الل على
ذلكَ ،ند :امتأل اليدز ماء ،وف ّ ران األمض ً
دعج عل املن  ،بقصدمها عن وي الصدم(.)1
وذهر اليسائي( ،)2واجلرمي( ،)3واملازين( ،)4واملرب إىل جداز التقدمي،
فعال جاز تقدَيو لتصرف
رال املرب  " :واعله أ التبين إذا كا العامل فيو ً
شظما ،وتصببت عررًا ،فإ شئت ردمت فقلت:
الفعل" فقلت :تفقأت ً
شظماً تفقأت ،وعرراً تصببت ،وهاا ال جييزه سيبديو؛ أل و يراه كقدلك:
عبدا ،وليس هاا مبنزل ذلك؛ أل عشرين ممهًا
عشرو ممهًا ،وهاا أفرههه ً
إمنا عمل يف "الدمهه" ما مل يؤ ا من الفعل.)5("...
ورد ادت دا بيات منها ردل الشاعر:
أنفسا تطيب بِنـي ِل املُىن ِ ...
وداعي املَنون يُنادي ِجهارا
َْ
ً

()6

( )1ينظر شرح التسهيل البن مالك.390 /2:
( )2ينظر مأيو يف شرح اليافي الشافي  ،776/2 :وشرح عمدة احلافظ.476/1 :
( )3ينظر مأيو يف االمتشاف ،1634/4:واجلرمي :دياتو وآماؤه للدكتدم حممد أمحد علي
سظلدل.95 ،94:
( )4ينظر مأيو يف األصدل ،223/1 :والبدي البن األثن.213/1/1 :
( )5املقتضر.36/3 :
( )6البيت من حبر املتقامب ،ومل أرج على رائلو ،ينظر اللمظ يف شرح امللظ  ،435 /1:واملغن:
 ،603واملقاصد النظدي  ،1191 /3 :و سبو يف التصريح لرجل من طئ.628/1 :
املتصرف و تطير و
فسا و على عاملو وهد الفعل ّ
فسا تطير" ديث ر ّدم التّمييز و ً
الشاهد" :أ ً
املرب .
ورياسي عند
وهاا ممتن عند سيبديو واجلمهدم،
اليسائي واملازينّ و ّ
ّ
ّ
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وردل ا ر:

ضيَّـع ُ ِ
ِ
ت و َشيبًا َرأْ ِسي ا ْشتَـ َع َال
ي األ ََم َال  ...وما ْار َع َويْ ُ
َ ْ
ت َح ْزم َي يف إِ َبعاد َ
تعقيب:

()1

أجاب أبد عبد هللا بن الفخام ،ممح هللا عليو عن ردل ابن مالك أ و
ف مواايت برأر ال ليل عليو .و مل ر رط مواي برأر ،وإمنا رلنا :إ ما
مس من التقدمي خمصدص بلشعر الار جيدز فيو تقدمي ما ال جيدز تقدَيو يف
النثر على تسليه أ إعرابو متييز ،ورد يت و لو إعراب آ ر(.)2
وال شك أ ليل املا عن اهر الدهن ،فال يقال بو ،وال يعتمد عليو،
فالقدل بجلداز اهر األ ل  ،وادح الربها .
14ـ ما تضاف إليه "مذ ومـنذ"

أيضا "إىل" الفعل "ما" يف ردهله :ما مأيتو
رال ابن مالك" :ومما يضاف ً
ما كا عندر ومنا جاءين :ورال ابن روف يف الشرح" :وأما ما ومنا
فمن الظروف" ،ومها مضافا إىل الفعل عنده ال على داف مضاف ،ولدال
ذلك مل يد لهما يف الباب .وردل السنايف مدافق لقدلو ،فمن زعه الف
ذلك فقد الج سيبديو مبا ال ليل عليو"(.)3
( )1البيت من حبر البسيط ،ومل أرج على رائلو ،ينظر شرح ابن عقيل على ألفي ابن مالك/2:
 ،294ومتهيد القداعد ،2391 /5:وشرح األمشدىن.54 /2:
الشاهد" :شيبا مأسي اشتعال" واالستشها بو كسابقو.
( )2املقاصد الشافي .566 /3:
( )3شرح التسهيل.216 /2:
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املنارش :
وصج ابن مالك ردل من رال إ "ما ومنا" تضاف إىل ن الفعل و
ال ليل عليو ،ورد ذهر األ فش( )1إىل أ و إذا وليهما اجلمل لفظًا ال
ييدان إال مرفدعن على االبتداء ،وال بد من تقدير اسه زما حماوف ييد
ربا عنهما؛ ألهنما ال يد ال عنده إال على أمساء الزما ملفد ًا هبا أو
مقدمة ،وييد معىن "ما ومنا" أول.
وهد ما ذهر إليو ابن السراج( ،)2وَ َسبَو أبد ديا ( )3إىل ابن عصفدم.
ورد ذهر سيبديو وأكثر النظدين( )4إىل أ "ما ومنا" مضافا إيل
اجلمل  ،وال حماوف بينهما ،رال " :هاا بب ما يضاف إىل األفعال من
األمساء  ...ومما يضاف إىل الفعل و أيضاً و ردلك :ما مأيتو ما كا عندر،
وما جاءين .)5(" ...
رال ابن يعيش مددظاً كالم سيبديو ... " :وليس مرا ه أ "ما" مضاف
إىل الفعل؛ أل الفعل ال يضاف إليو إال الزما  ،فلد كا ت "ما" مضاف إىل
()6
الفعل ليا ت امسًا ،و"ما" إذا كا ت امسًا مل تين إال مبتدأ "...
( )1ينظر ماهبو يف التاييل ،336 /7:وتدديح املقاصد ،768 /2:واهلم .225 /2:
( )2ينظر املدجز.59:
( )3ينظر االمتشاف.1417/3:
( )4ينظر ماهبهه يف التسهيل ،94:واملغىن ،442:واملساعد ،512/1:وشرح األمشدين.102 /2:
( )5ينظر اليتاب.117/3 :
( )6ينظر شرح املفصل.508/4 :
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ورال ابن روف وابن عصفدم إهنما مضافا إىل زمن مضاف إىل
اجلمل  ،والتقدير يف َند :ما مأيتو منا سافر ،وما رائه :منا زمن سافر ،وما
هد رائه ،ورد علال ذلك "ما ومنا" ال يد ال إال على أمساء الزما
()1
ملفد ًا هبا أو مقدمًة.
تعقيب:
يظهر أ الراجح ماهر سيبديو ومن اتبعو من أهنما رفا مضافا إىل
اجلمل ؛ أل اليالم على هاا املاهر ال حيتاج إىل تقدير ،خبالف من رال
إبدافتهما إىل زمن مضاف إىل اجلمل  ،ومن رال :إهنما مبتدآ  ،فما ال
حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتاج إىل تقدير ،ورد ا عى ابن هشام إواع
النظدين على إعراب "ما ومنا" رفن( )2إذا ال على اجلمل  ،فيأ و
ديى اإلواع على إدافتهما إىل الفعل؛ أل من يقدل :إهنما مبتدآ ال
يقدل بظرفيتهما ،فهما عنده امسا ليسا رفن(.)3
 15ـ دخول معىن االستفهام يف "ما" التعجبية

أفعل " ... ":وأما كدهنا استفهامي وهد
رال ابن مالك عن "ما" يف "ما َ
أيضا لد كا فيها معىن االستفهام جلاز
ردل اليدفين فليس بصظيح ... ،و ً
أيضا فإ رصد التع ر بو "ما
"أر" يف َند :ما أ ت من سيد ،و ً
أ ختلفها ّ
( )1ينظر شرح اجلمل البن روف ،641/2 :وشرح اجلمل البن عصفدم.56 ،55 ،54/2 :
( )2ينظر أودح املسالك ،55/3:وشرح اللمظ البدمي البن هشام.253/2 :
( )3ينظر عدة السالك للشيخ حممد حمىي الدين عبد احلميد.58/3 :
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ملمددا فيو االستفهام زاي ة
مشدب بالستفهام ،أو
ً
أفعلو" جمم عليو ،وكد و ً
ال ليل عليها ،فال يلتفت إليها"(.)1
املنارش :
وصج ابن مالك ماهر الفراء( ،)2وابن مستديو( )3أ "ما" التع بي
رد يد لها معىن االستفهام و ال ليل عليو ،و سبو إىل اليدفين ،و ليلهه
اإلواع على أ ردهله :أر مجل زيد؟ استفهام لو معىن التع ر( ،)4وإمنا
إهبام ،وذلك أ
مود هاا املعىن يف التع ّ ر؛ ألجل أ التع ّ ر فيو ٌ
املعروف ،و رج عن العا ة ،وصام كأ ّو
التع ّ ر إمنا ييد فيما جاوز احل اد
َ
يدا!" يف املعىن
صفو ،وال يمدرَج على مكنهو ،فقدلمك" :ما أدسن ز ً
ال يومْبولَغ َو ْ
وَند ذلك(.)5
كقدلكُّ :
"أر مجل زي ٌد" إذا َ
مجل ٌ
جليل َ
عظيه ،أو ٌ
عنيت أ و ٌ
ورد م النظديد ما ذهر إليو الفراء ومن وافقو من وجده:
كاب ،واملتيلّ مه ال
1و أ التع ّ ر ربٌ حم ٌ حيسن يف جدابو
ٌ
صدق أو ٌ
دسن،
يسأل املخاطر عن الشيء الار جعلو دسنًا ،وإمنا مَيْربه و
ٌ

( )1شرح التسهيل.32،33 /3:
( )2معاين القرآ .103/1 :
( )3ينظر مأيو يف االمتشاف ،2065 /4:واجلىن ،337 :وشرح األمشدين.263 /2:
( )4التاييل.181 /10:
( )5ينظر شرح املفصل البن يعيش.421 /4:
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كاب؛ أل االستفهام
ولد كا ت "ما"
استفهاما مل يسغ فيها ص ٌ
دق أو ٌ
ً
ليس خب ٍرب(.)1
2و أ االستفهام املشدب بتع ر ال يليو البًا إال األمساء َند ردل هللا
ظاب الْيَ ِم ِ
ظاب الْيَ ِم ِ
ن ،)2(وردلو عز وجل:
ن ما أ ْ
تعاىلَ  :وأ ْ
َص م
َص م
الش ِ
مال ،)3(وردلو تقدست أمساؤه:
اب ِّ
ام ِال َما أ ْ
وأ ْ
َص َظ م
َص َظ م
اب الش َ
ا ْحلَارا مَ .ما ا ْحلَارا م ،)4(وردلو جل يف عاله( :الْقا ِم َع مَ .ما الْقا ِم َع م.)6()5(
3و أ و لد كا فيها معىن االستفهام جلاز أ ختلفها "أر" يف َند ردل
الشاعر:
أنت من سيِ ٍد  ...موطَّأِ
ِ
رحب ِ
األكناف ِ
ع
الذرا ْ
اي سيِداً ما َ ْ

()8()7

( )1ينظر املرج السابق.421 /4:
( )2من ا ي  27 :سدمة الدارع .
( )3من ا ي  41 :سدمة الدارع .
( )4سدمة احلار ا يتا .2 ،1:
( )5سدمة القامع ا يتا .2 ،1:
( )6ينظر شرح التسهيل ،32/3 :واملساعد ،148 /2 :ومتهيد القداعد.2615 /6:
( )7البيت من حبر السري  ،وهد للسفاح بن بين النبدعي ،أو مجل من رري يف إيضاح شداهد
اإليضاح للقيسي ،256/1:وشرح شداهد اإليضاح البن برر ،44:وبال سب يف اإليضاح
العضدر ،213:وشرح شاوم الاهر البن هشام ،335 :واملقاصد الشافي .445 /4 :
ج -بفتظتن -وهد النادي  ،وكنج الرجل
معاين املفر ات :مدطأ :سهل مالل .واألكناف :و َكنَ َ

دضنو ،يعن العضدين والصدم .ومعناه :مث كرمي مضياف ال يتظمل راصده من زايمتو عنتا.
والار ْدر والردير :الداس  ،ومدر الاماع :سخي واس القدة عند الشدائد.
( )8املساعد.148/2 :
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أل استعمال "أر" يف االستفهام املتضمن تع بًا كثن كقدل الشاعر:

ِ ()2()1

تعقيب:

ِ
َي فَ َىت َه ْيجاءَ أنت وجا ِرها  ...إذا ما ٌ
ابلرجال استقلت
رجال
أ ُّ

ّرد الردى ماهر الفراء ومن وافقو ،من جه املعىن ،فقال" :وهد ردر
من ديث املعىن؛ أل و كأ و جهل سببو فاستفهه عنو ،ورد يستفا من
االستفهام معىن التع رَ ،ند ردلو تعاىلَ  :وَما أَ ْ َم َاك َما يَو ْدمم ال ِّدي ِن )3("مث
ذكر أ هاا املاهر دعيج من جه اللفظ ديث إ و قل من معىن
االستفهام إىل معىن التع ر ،والنقل من إ شاء إىل إ شاء مما مل يثبت"(.)4
16ـ بناء الثالثي املزيد ابهلمزة للتعجب

رال ابن مالك ... ":وال فرق بن ما كا ت مهزتو للتعدي كو "أعطى"
وبن ما مهزتو لغن التعدي كو "أ فى" ،وشهد هاا ماهر سيبديو ردلمو يف
بب التع ر املرتجه هباا بب ما يعمل عمل الفعل ومل جير جمر الفعل ومل

( )1البيت من حبر الطديل ،وهد بال سب يف اليتاب ،55/2:واألصدل ،39/2:وشرح اليتاب
للسنايف.387 /2:
معاين املفر ات :أر فىت هي اء أ ت وجامها :يريد :أر فىت درب ،وأر جام درب أ ت ،واجلام:
اليايف هلا ،استقلت :هنضت.
والشاهد :أر فىت هي اء وجامها ،ديث استعملت "أر" لالستفهام املتضمن تع بًا.

( )2شرح التسهيل ،32/3 :واملقاصد الشافي .446 /4:
( )3ا ي  17 :سدمة اال فطام.
( )4شرح اليافي .234 /4:
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أبدا من "فَو َعل" و"فَعِل" و"فَوعمل" و"أفْو َعل"( )1هاا
يتمين متينو ":وبناؤه ً
فسد بن الثالث يف صظ بناء التع ر منها ،وأطلق القدل بو"أفعل"،
صوّ ،
فعله و ال فرق بن ما مهزتو للتعدي وبن ما مهزتو لغن التعدي كما فعل ابن
يدا"؛ أل مهزتو ن معدي  ،ومل
عصفدم؛ إذ أجاز القياس على "ما أ فى ز ً
يقس على "ما أعطاه"؛ أل مهزتو معدي  ،وهد حتيه بال ليل"(.)2
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل البن عصفدم على ما ذهر إليو من التفرر
عند التع ر من الفعل الثالثي املزيد بن أ تيد اهلمزةم للتعدي مثل ردهله:
ما آاته للمعروف! وما أعطاه للدماهه! وما أواله بملعروف فيمتن  ،أو ليست
لو في دز كو ما أ طأه! وما أصدبو! وما أيسره! وما أعدمو! وما أسنو!(،)3
ومسر هاا الرأر إىل سيبديو( ،)4رال ابن عصفدم" :وإ كا على وز
"أفعل" ومل تين مهزتو للتعدي جاز التع ر منوَ ،ند ردهله :ما أ طأه! وإ
َ
كا ت للتعدي مل جيز التع ر منو إال أ يشا من ذلك فيظفظ وال يقاس
عليو ،والار شا من ذلك ردهله :ما أعطاه للدان ن! وما أواله للمعروف!

( )1اليتاب.73/1 :
( )2شرح التسهيل.46،47 /3:
( )3ينظر التاييل.239 /10:
( )4الظاه ر أ ماهر سيبديو اجلداز؛ لتمثيلو بو "أعطى" واهلمزة فيو للتعدي  ،يقال :عطدت مبعىن:
تناولت ،وأعطيت مبعىن انولت .ينظر تدديح املقاصد.894 /2:

148

االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي

وما أديعو للشيء!"(.)1
ورد م النظديد مأر ابن عصفدم ،رال ابن احلاج ":هاا التفصيل الار
فصلو و يعن ابن عصفدم و شيء مل ياهر إليو أدد ،وال رالو َندر"( ،)2ومل
ّ
مهزة "أعطى"
يفرق سيبديو بن "أعطى" وبن " َد مس َن وَك مرَم" م العله
فالان،
معدي ؛ أل و يقال :عطدت الشيء مبعىن :تناولتو ،وأعطيتو
ً
متعداي إىل وادد،
متعداي إىل اثنن بعد أ كا وهنا ً
فيصن":عطدت" بهلمزة ً
ومن تصريح سيبديو بطرا ما أعطاه! وشبهو ردلو" :هاا بب يستغىن فيو عن
فعال ،كما
أفعل منو ً
ما أفعلو! مبا أفعل فعلو ،وعن أفعل منو بقدهله :هد َ
ٍ
بنسدة عن أ جيمعدا املرأة على
استغىن بو تركت عن و عت ،وكما استمغىن
لفظها وذلك يف اجلداب؛ أال تر أ ك ال تقدل :ما أجدبو إمنا تقدل :ما
أجدب منو ،ولين هد أجد منو جد ًاب وَند
أجد جدابو ،وال تقدل :هد
م
أجدب بو! وإمنا تقدل :أجد جبدابو ،وال يقدلد يف
ذلك ،وكالك ال تقدل:
ْ
يقيل :ما أريلو! استغندا مبا أكثر رائلتو ،وما أ دمو يف ساع كاا وكاا،
رال م
كما رالدا :تركت ،ومل يقدلدا :و عت( ،)3ف عل استغناءهه عن "ما أجدبو" بو
"ما أجد جدابو" مساوايً الستغنائهه عن "و عت" مادي "يدع" بو "تركت"،
عدوهله عن "و ع" إىل
وعن "ما أريلو" بو "ما أكثر رائلتو" ،م العله

( )1املقرب ،110/1 :وينظر شرح اجلمل.580/1:
( )2االمتشاف.2078/4:
( )3اليتاب.99/4 :
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"ترك" وعن "ما أريلو" إىل أكثر رائلتو على الف القياس ،وأ "و ع وما
ن
أريلو" مدافقا للقياس فيلزم أ ييد ما أجدبو مداف ًقا للقياس ،وهاا بَِّ ٌ
ن"(.)1
واالعرتاف بصظتو ممتَو َعِّ ٌ
وعلى ذلك فظاهر كالم سيبديو اجلداز مطل ًقا ،وعدم التفريق بن الفعل
الثالثي املزيد سداء أكا ت مهزتو للتعدي أم ال ،وعدم االرتصام على
املسمدع ،بل يقاس ما مل يسم منو على ما مس  ،ديث رال" :وبناؤه و يعن
أبدا من "فَو َع َل َوفَعِ َل وفَوعم َل وأَفْو َع َل"؛ هاا ألهنه مل يريدوا أ
فعل التع ر و ً
فشبِّوَ هاا مبا ليس من الفعل
يتَصارف ،ف علدا لو ً
مثاال و ً
اددا َجير عليو ،م
()2
الت وما ".
َندَ :
()6
ورد من األ فش( ،)3واجلرمي( ،)4واملازين( ،)5واملرب  ،وابن السراج
التع ر من الثالثي املزيد مطل ًقا ،رال املرب  " :اعله أ بناء فعل التع ر
إمنا ييد من بنات الثالث َ ،ند :عله ،ودرب ،وميث" ،مث ذكر ما زا عن

( )1شرح التسهيل.48 ،47/3 :
( )2اليتاب.73/1 :
( )3ينظر مأيو يف إعراب القرآ للنظاس ،435/2 :وشرح اجلمل البن روف ،575/2:وتدديح
املقاصد.894 /2:
( )4ينظر مأيو يف االمتشاف.2078/4:
( )5ينظر مأيو يف االمتشاف ،2078/4:وكتاب منهج السالك ألب ديا  ،374/ :وتدديح
املقاصد.894 /2:
( )6ينظر األصدل.152/ 3:
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الثالث فقال " :و دل اهلمزة على هاا حمال"( ،)1وإ شا منو شيء فيظفظ
وال يقاس عليو.
تعقيب:
ما ذكره ابن مالك من فقدا الدليل على ماهر ابن عصفدم صظيح،
والدليل على بطال و أ العرب مل تفرق هاه التفرر  ،فقد رالدا :ما أعطاه ،م
أ مهزتو للنقل ،ورالدا :ما أ طأه وما أصدبو م أ مهزتو لغن النقل(.)2
"أفعل"
وعلى ما سبق فالراجح ماهر اجمليزين من استظقاق مساواة َ
"أفعل" وبن
لو"فعل"؛ وذلك أل هناك مشاهب ً لفظي ً ومدافق ً معندي ً بن َ
ِ
"أفعل" واسه
"فعل" يف هاا االستعمال :فاملشاهب اللفظي من ربَل أ مضامع َ
فاعلو واسه زما و واسه ميا و كمضامع الثالثي واسه فاعلو وزما و وميا و يف
عدة احلروف واحلركات وسيد الثالثي خبالف نه من املزيد فيو.
وأما املدافق يف املعىن فيثنة:
وسَر
فمن مدافقتو لو "فَو َعل"َ :
و"عتَه الليل" و"أعته" ،أر :أ لهَ ،
ِ
َسَر بِ َعْب ِد ِه
وأسر  ،وهبما جاء القرآ اليرمي ،رال تعاىل  :مسْب َظا َ الاار أ ْ
()3
ِِ
ِ
ِِ ِ
أيضاَ  :واللاْي ِل إِذَا
صى ، ورال و ً
لَْيالً ّم َن املَ ْس د احلََرام إِ َىل املَ ْس د األَرْ َ
يَ ْس ِر.)4(
( )1املقتضر.181 ،178 /4:
( )2االمتشاف.2078/4 :
( )3من ا ي  1:سدمة اإلسراء.
( )4ا ي  3 :سدمة الف ر.
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ِ
ِ
الليل وأ طش ،أر :أ له ،رال هللا :
ومن مدافقتو لو "فَعل"َ :طش م
اها ،)1(و" َ ِدمت الليل " و"أ دمت" ،أر:
ش لَْيولَ َها َوأَ ْ َر َج م
د َظ َ
َ وأَ ْطَ َ
اشتد المها.
ومن مدافقتو لو "فَوعمل" َ :لمق الثدب وأ لق ،أر :بلي ،و"بَطمَؤ اإل سا
و نه" و"أبطأ" ،أر :أت ر ،و ظائر ذلك كثنة(.)2
وهاه املشاهب َ اللفظي وتلك املدافق َ املعندي هي اليت جعلت سيبديو
"أفعل" من بن األفعال املغايرة للثالثي بطرا بناء فعلي التع ر(.)3
َيتص َ

 17ـ منع الفصل بني فعل التعجب ومعموله مطل ًقا

رال ابن مالك ... ":ورال الزخمشرر بعد أ ديه مبن الفصل :ورد
أجاز اجلرمي و نه من أصظابنا الفصل ،وينصرهه ردل القائل :ما أدسن
بلرجل أ يصدق ،ومن الع ائر اعرتافو بنصرهه وتنبيهو على بع
د هه بعد أ الفهه بال ليل "(.)4
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ما ذهر إليو الزخمشرر من من الفصل
بن فعل التع ر ومعمدلو مطل ًقا ،فقال" :وال يتصرف يف اجلمل التع بي
( )1ا ي  29:سدمة النازعات.
( )2ينظر الصاديب يف فقو اللغ العربي البن فامس ،68 :وشرح التسهيل البن مالك،48 /3:
وشرح عمدة احلافظ.746/2 :
( )3ينظر شرح التسهيل  ،48/3:وشرح اليافي الشافي 1089 /2 :و .1091
( )4شرح التسهيل.42 /3:
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بتقدمي وال أت ن وال فصل؛ فال يقال :عبد هللا ما أدسن ،وال ما عبد هللا
أدسن ،وال بزيد أكرم ،وال ما أدسن يف الدام زيد ،وال أكرم اليدم بزيد ،ورد
أجاز اجلرمي الفصل و نه من أصظابنا ،وينصرهه ردل القائل :ما أدسن
بلرجل أ يصدق"(.)1
وهد يف هاا متاب لأل فش( )2واملرب  ،وأكثر البصرين( ،)3و سر
()4
يدا!،
الصيمرر املن إىل سيبديو  ،رال املرب " :ولد رلت :ما أدسن عندك ز ً
وما أول اليدم عبد هللا! مل جيز ،وكالك :لد رلت :ما أدسن اليدم وجو زيد!
وما أدسن أمس ثدب زيد!؛ أل ا هاا الفعل ملا مل يتصرف لزم طريق واددة
وصام ديمو كظيه األمساء ،والدليل على ذلك أ ك تقدل :أرام عبد هللا
يدا ،فتقلر الداو أل ًفا أل و فصل ،وتقدل يف االسه :هاا أردم من ذا ،فال
زً
يعل"(.)5
( )1املفصل.368 :
( )2ينظر مأيو يف شرح اليتاب للسنايف ،357 /1:وشرح الردي على اليافي  ،232 /4:واملقاصد
الشافي  ،503 /4:ورد مسر إليو جداز الفصل.
ينظر االمتشاف ،2070/4 :واملساعد.157/2 :
( )3ينظر االمتشاف ،2072/4:وتدديح املقاصد ،901/2:واهلم .51 /3:
( )4يمنظر :التّبصرة للصيمرر ،268/1:رال ابن النا ه ":وليس لسيبديو فيو ص شرح األلفي :
.331
كالما يف مدد آ ر جعل األستاذ حممد عبد اخلالق
( )5املقتضر ،178/4 :إال أ املرب ذكر ً
ساان رام
عضيم يشك ّ املرب رد انر ردلو األول املا  ،يقدل املرب  " :وتقدل :ما أدسن إ ً
إليو زي ٌد ،وما أربح بلرجل أ رام يفعل كاا ،فالرجل ا شائ  ،وليس التع ر منو ،وإمنا
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فظهر من كالم املرب أ ليل املن أ التع ّ ر جرر جمر األمثال؛
ظ فيها مقصدمة على السماعَ ،ند ردهله:
للزومو طريق وادد ًة ،و م
األمثال األلفا م
ِ
اللب"( )1يمقال ذلك بلفظ التأ يث ،وإ كا املخاطر
"
َ
الصيج ديّعت َ
ما ّكًرا(.)2
ليال للما عن ذكره ردامى
ومن يدرق النظر يف املسأل ير أ هناك ً
رالدا:
النظدين كالسنايف الار رال ... ":فادتج الاين مل جييزوه
التع ر كاملثل ،واأللفاظ فيو مقصدمة على منهاج وادد ،وإ كا جيدز يف
نه من العربي تغين مثلو ،وتقدَيو ،وأت نه ،فلما جاء كاملثل و واألمثال ال
تغن و مل يغن"( ،)3ورد َو َفى ابن مالك ليل ما عي الفصل يف شرح التسهيل

التع ر من ردلك :أ يفعل كاا ،كنظد :ما أربح بلرجل أ يشته الناس ،تقديره :ما أربح
شته الناس مبن فعلو من الرجال " املقتضر ،187 /4:وعبامة املرب على مأر األستاذ تددي
أوال الفصل بلظرف وإ
بجلداز ،لين النا ر يف رديل املرب يالدظ أ ّ مأيو مل يتغن؛ أل و من ً
اليدم
تعلّ َق بلفعل؛ أل و ليس يف املتع ر منو دمن يعد على الفاصل ،فهد مل مجيز :ما أول َ
عبد هللا ،أل و ليس يف "عبد هللا" دمن يعد على اليدم ،أما يف صو الثاين فإ ّ يف ردلنا :ما
دمنا يف "يفعل" يعد على الفاصل ،وهد "بلرجل" ولالك أجازه.
أربح بلرجل أ يفعل كااً ،

وهاا وادح من ردلو ":وليس املتع ر منو ،إمنا التع ر من ردلك :أ يفعل كاا " ويقدل:
فتبن من ذلك أ و ال تنار .
"والرجل ا شائ "ّ ،
ب عِْن َد
( )1ينظر كتاب وهرة األمثال ألب هالل ،7/1:وجمم األمثال ،68 /2:وهد َمثَ ٌل يم ْ
ضَر م
ِ
اج ِ.
فَو ْدت احلَ َ
( )2ينظر شرح املفصل البن يعيش ،422 /4:وشرح اجلمل البن عصفدم.587 /1:
( )3شرح اليتاب.357 /1:
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كما تقدم أول املسأل  ،وكرم ذلك يف شرح اليافي الشافي (،)1مث أيد ردل
جميزر الفصل ،فقال ":والصداب أ ذلك جائز وهد املشهدم املنصدم"( )2؛
فلتضعيفو ماهر املا عن ع ّد ليلهه كال ليل.
تعقيب:

الراجح جداز الفصل؛ لدمو السماع بو ،وردة ما ادتج بو اجمليزو من
القياس ،أما املا عد فقد ادت دا بلقياس فقط ،والسماع مقدم على القياس،
كما أ و يتدس يف الظروف ما ال يتدس يف نها.

18ـ تركيب "حبذا"

رال ابن مالك ... ":وذهر ردم إىل أ "در" إذا ده إليها "ذا" زل
مفتقرا إىل فاعل ،ف عل
منها منزل درف زائد يف الفعل وصام اجملمدع ً
فعال ً
فاعال ،فإذا ريل :دباا زيد ،فو"دباا" مب مدعو فعل ،وفاعلو
املخصدص ً
"زيد" ،وهد ردل يف اي من الضعج؛ أل و مؤسس على عد جمر ة عن
الدليل"(.)3
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ما ذهر إليو األ فش( )4وابن
مستديو( )1و طاب املام ر( )2و وهد اهر كالم اجلرمي يف الفرخ( )3و من أ
(.1099 /2)1
( )2شرح التسهيل البن مالك ،42 /3:وشرح اليافي الشافي .1098 /2:
( )3شرح التسهيل.26 /3:
( )4ينظر مأيو يف االمتشاف ،2059/4:وتدديح املقاصد ،929 /2:واملساعد.142 /2:
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فعل ماض ،و" َذا"
"در" مكبت م "ذا" ،فإذا رلت :دباا علي ،فو "دبّاا" ٌ
لَ ْغ ٌد ،و"علي" فاعل ،وهد املخصدص بملدح ،واتبعو يف ذلك ابنو بدم
الدين(.)4
وملن ذمكر من النظدين أ ل على ما ذهبدا إليو ،ومن ذلك:
1و أ العرب رد صرفده ،فقالدا" :ال محيَبِّ ماهم مبا ال ينفعو"(.)5
2و أ الفعلي رد ملّبت؛ ألهنا أسبق لفظًا ،وأكثر دروفًا ،فصامت "دباا"
فعال(.)6
كلها ً
 3و أ و ال يبقى معو شاوذ من إفرا "ذا" يف َند :دباا الزيدا (.)7
ورد ممّت األ ل السابق مبا أييت:
1و أ و ليس يف ردل العرب" :ال حتباه" الل على أ "دباا" كلو فعل؛ إذ
ليس مضامع "دباا" ،وإمنا هد مضامع لو "دبا" ،ومعىن ال حتباه :ال تقل
لو دباا ،كما تقدل :مل يبسمل زيد ،أر :مل يقل بسه هللا( ،)8فاشتقاق

( )1ينظر مأيو يف منهج السالك ،402:وشرح ابن عقيل على ألفي ابن مالك.171/3:
( )2ينظر مأيو يف التاييل ،162/10:وتاكرة النظاة ،285 :ومدصل النبيل.803/2:
( )3ينظر مأيو يف املقاصد الشافي .552/4:
( )4ينظر شرح األلفي .338 :
( )5ينظر سر الصناع  ،233 /1:وشرح املفصل البن يعيش.409 /4:
( )6ينظر البدي يف عله العربي  ،495 /1:وأودح املسالك.252 /3:
( )7ينظر شرح التسهيل للمرا ر .638
( )8ينظر التاييل.162 /10:
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احلمد هلل"،
الفعل من لفظ اجلمل  ،كقدهلهَ " :محْ َد َل" يف دياي ِ " م
و" َسْب َظ َل" يف ديايتو "سبظا َ هللا".
2و أ ردهله" :إ الفعلي رد لبت" اهر الضعج()1؛ أل تغلير االسه
على الفعل أوىل من تغلير الفعل على االسه؛ أل األمساء أصل
أبدا تغلر على الفروع إذا اجتمعت ،ورد وجد من
األفعال ،واألصدل ً
األمساء ما هد مركر َند" :بعلبك ،ومامهرمز" ،وأمثال ذلك كثن ،ومل
يدجد من األفعال ما هد مركر(.)2
3و أ "دباا" رد أجرر على الدادد واالثنن والثالث  ،واملاكر واملؤ ث جمر
اددا ،يف ردلك :دباا زيد ،ودباا هند ،ودباا الزيدا  ،ودباا اهلندا ،
و ً
ودباا الزيدو  ،ودباا اهلندات ،فلدال أ "در" رد مكر م "ذا" دىت
معا كاجلزء الدادد ،و رجا عما عليو الفعل والفاعل يف فرش هاه
صاما ً
اللغ  ،لقالدا :دباه هند ،ودباا الزيدا  ،ودبتا اهلندا  ،ودر هؤالء
الزيدو واهلندات ،وهاا مل يمقل(.)3

( )1ينظر شرح التسهيل للمرا ر.638 :
( )2ينظر شرح اجلمل البن عصفدم.610 /1:
( )3ينظر سر صناع اإلعراب.233 /1:
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تعقيب:

تيشفت بعد ماس املسأل أمدم:
 1و أ القدل بتغلير الفعلي يلزم عليو تغلير أدعج اجلزأين ،ويؤ ر إىل ما
ال ظن لو؛ أل تركير فعل من فعل واسه ال ظن لو(.)1
2و أ و جيدز داف املخصدص ،وهد عند القائلن بفعلي "دباا" كلها فاعل،
وإذ الفاعل ال جيدز دافو ،و ليل على أ و ال ييد رب مبتدأ؛ إذ يلزم
داف اجلمل سرها ،من ن عدض عنها ،وال رائه مقامها ،وذلك ال
جيدز(.)2
كل من اللفظن على ما
3و أ الصظيح القدل بعدم الرتكير؛ أل فيو إررام ٍّ
كا عليو ،وأ "در" فعل و"ذا" فاعلو ،واملخصدص بملدح مبتدأ
مؤ ر ،واجلمل بري على أصلها من كدهنا ول فعلي ماددي ؛ أل
أدياان على "در" إذا جاء معطدفًا
األصل عدم التغين وألهنه يقتصرو
ً
على دباا ،وهد ماهر أكثر النظدين(.)3
4و سر السيدطي( )4إىل املرب أ و رال :إ "دباا" فعل ،وفَاعلو
صدص ،وهد َيالج ص كالمو يف املقتضر؛ إذ رال ":وأما
الْ َم ْخ م
( )1ينظر شرح التسهيل البن مالك ،26 /3:ومتهيد القداعد2593 /5:
( )2ينظر التاييل ،171 /10:ومتهيد القداعد.2603 /5:
( )3ينظر املسائل البصرايت ،848، 845 /2 :وكتاب الشعر ،97/1 :وشرح اليافي الشافي /2 :
 ،1117وتدديح املقاصد.929 /2:
( )4اهلم .40 /3:
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"دباا" فإمنا كا ت يف األصل :دباا الشيء؛ أل "ذا" اسه مبهه يق
على كل شيء ،فإمنا هد :در هاا مثل ردلك :كرم هاا ،مث جعلت
اددا فصام مبتدأ ،ولزم طريق واددة على ما
"در" و"ذا" امسًا و ً
وصفت لك يف " عه" فتقدل :دباا عبد هللا ودباا أم هللا "(.)1
19ـ امتناع توسط اهلمزة بني املعطوف واملعطوف عليه

رال ابن مالك ... " :واعله أ أصل أ وات االستفهام اهلمزة؛ ألهنا
أتيت يف اإلجياب والنفي ،ويستفهه هبا عن التصدم وعن التصديق ،وليدهنا
أصل أ وات االستفهام ،واالستفهام لو صدم اليالم ،استأثرت عن أ داهتا
بتمام التصدير ،فد لت على العداطج من "الداو والفاء ومث" ،ومل يد لن
عليها ،فال يقال :رد رام زيد ،فأرام أ ده؟ كما يقال :فهل رام أ ده؟ وإمنا
ِ ِِ
ين يَِرثمد َ
يقال :رد رام زيد ،أفقام أ ده؟ كما رال تعاىل :أ ََوَملْ يَو ْهد للاا َ
ْاألَمض:)2(أَفَولَه يويأ ِ ا ِ
ين َآمنمدا  :)3(أَمثما إِذَا َما َورَ َ َآمْنوتم ْه بِِو،)4(
ْ َْ
ْ َ
َس الا َ
إيثاما هلمزة االستفهام بتمام التصدير.
وهد عند سيبديو على التقدمي والتأ نً ،
ويف امتناع دل العداطج عليها م مساواهتا لو"هل" يف صظ عطج ما
هي فيو على ما ربلو ،شاهد على صدق ردل سيبديو.

( )1املقتضر.143 /2 :
( )2من ا ي  100 :سدمة األعراف.
( )3من ا ي  31:سدمة الرعد.
( )4من ا ي  51:سدمة يد س.
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ورد محل الزخمشرر بع ما جاء من ذلك يف القرآ اليرمي على
اه مدوا َع ْه ًدا،)1(
إدمام املعطدف عليو ،فقال يف ردلو تعاىل :أ َو مكلا َما َع َ
دل ،)2(تقديره :أكفروا وكلما عاهدوا ،وأكفرمت فيلما
وأَفَ ميلا َما َجاءَ مك ْه َم مس ٌ
جاءكه مسدل ،وهد إدمام ال ليل عليو ،وال يفتقر تصظيح اليالم إليو"(.)3
املنارش :
ير ابن مالك أ و ال ليل على ردل الزخمشرر أ املعطدف عليو
حماوف ،يقدم بن اهلمزة ودرف العطج يف َند ردلو تعاىل :أَفَ ميلا َما َجاءَ مك ْه
دل  ،رال الزخمشرر ":أ ََو مكلاما الداو للعطج على حماوف معناه :أكفروا
َم مس ٌ
ب ايت البينات وكلما عاهدوا "(.)4
لدسي الزخمشرر()5؛ فرأ أ و من عطج الفعلي على الفعلي ؛
واتب ا
ُّ
أل ردلو تعاىل  :مكلا َما  رفَ  :وبَ َاهم ،والقرين على ذلك احملاوف ردلو
تعاىلَ  :وما يَ ْي مف مر ِهبا إخل.
وذهر كثن من النظدين واملفسرين( )6على أ و جيدز تدسط اهلمزة بن
املعطدف واملعطدف عليو لغرض يتعلق بملعطدف اص  ،كقدلو تعاىل :أَو
( )1من ا ي  100:سدمة البقرة.
( )2من ا ي  87:سدمة البقرة.
( )3شرح التسهيل.110،111/4:
( )4اليشاف .171 /1:
( )5موح املعاين317 /1:و .334
( )6ينظر التبيا للعيربر ،97 /1:والبظر احمليط ألب ديا .518 /1:
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يق ِمْنو مه ْه بَ ْل أَ ْكثَو مرمه ْه َال يوم ْؤِمنمد َ  على ما ربلو(،)1
اه مدوا َع ْه ًدا َوبَ َاهم فَ ِر ٌ
مكلا َما َع َ
وهد إما معطدف على ردلو :لََقد أَ َزلنَا ،)2(أو على ردلو تعاىلَ  :وَما يَ ْي مف مر
ِهبا إِاال الْ َف ِ
اس مقد َ  ،)4()3(ورد اعرتض ا لدسي هاا الرأر التقدير يصن:
َ
عاه مدوا ،وفيو م امتياب ما ال
قضدا هاا العهد ،وذلك العهد أ ََو مكلاما َ
درومة تدعد إليو أ اجلمل املاكدمة بقربو ليس فيها ذكر ق العهد(.)5
تعقيب:

بعد منارش املسأل جيدم ذكر ا يت:
أوال :أجاز أبد ديا أ ييد املعطدف عليو يف ردلو تعاىل :أَفَ ميلا َما
ً
جاء مكه مس ٌ ِ
ْربمْمت اجلمل اليت ربل الفاء ،فال
دل مبَا َال َهتَْد أَْو مف مس مي مه ْ
استَي َ ْ
َ َ ْ َم
يقدم حماوف ،كأ و رال :ولقد آتينا اي بن إسرائيل ،آتيناكه ما آتيناكه.
فيلما جاءكه مسدل ،وحيتمل أ يقدم ربلها حماوف ،أر :فعلته ما فعلته
من تياير فريق ورتل فريق(.)6
ًث يًا :ذكر أبد ديا أ الزخمشرر مج عن ا تيامه إىل ردل اجلمهدم(.)7
( )1ينظر البظر احمليط ،518 /1:والدم املصد .498 /1:
( )2ينظر شرح الردي على اليافي .391 /4:
( )3من ا ي  99:سدمة البقرة.
( )4ينظر تفسن اليتاب العزيز وإعرابو البن أب الربي .429 /2:
( )5موح املعاين.335 ،334 /1:
( )6البظر احمليط.482 /1:
( )7ينظر السابق.518 /1:
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 20ـ جميء "حىت" للرتتيب

رال ابن مالك ... ":و"دىت" بلنسب إىل الرتتير كالداو ،ف ائز كد
املعطدف هبا مصادبًا كقدلك :ردم احل اج دىت املشاة يف ساع كاا ،وجائز
كد و ساب ًقا كقدلك :ردمدا دىت املشاة متقدمن ،ومن زعه أهنا تقتضي
الرتتير يف الزما فقد ا عى ما ال ليل عليو"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ما ذهر إليو الزخمشرر وابن
احلاجر( )2وابن يعيش( )3من أ "دىت" تقتضي الرتتير ،رال الزخمشرر":
و"الفاء" ،و"مث" ،و"دىت" تقتضي الرتتير"( ،)4تقدل :ردم احلاج دىت املشاة،
وزامين الناس دىت األمن ،فما بعدها مرتر على ما ربلها؛ فاألمن إمنا زام بعد
ما زام الناس ،واملشاة إمنا ردمدا بعد ردوم احلاج( ،)5واتبعو يف القدل بعدم
الدليل أبد ديا (.)6

( )1شرح التسهيل ،359 /3:وينظر شرح اليافي الشافي .1211 /3:
( )2اليافي .53 :
( )3شرح املفصل.13 /5 :
( )4املفصل.404 :
( )5املقاصد الشافي .97 /5:
( )6ينظر االمتشاف.2002/4:

162

االستدالل بعدم الدليل عند ابن مالك يف شرح التسهيل
د .محادة حممد حسني أمحد بودي

()1

وال ليل على ماهبهه كما رال ابن مالك ،وماهر وهدم النظدين
أهنا ملطلق اجلم كو واو العطج عند عدم القرين  ،فال تفيد الرتتير الزمن بن
العاطج واملعطدف يف احليه َند :أ يت الفرائ اخلمس دىت املغرب،
ووفيت أمكا كل صالة دىت الركدع ،ومات كل األ بياء دىت دح ،وعليو
تقدل :مات كل أب يل دىت آ م.
وأدافدا :ال يعترب إال الرتتير الاهن من األدعج إىل األرد أو
بلعيس ،وال يعترب الرتتير اخلامجي؛ جلداز أ تيد مالبس الفعل ملا بعدها
سابق على مالبستو لألجزاء األ ر  ،أو يف أثنائها ،أو معها يف زما وادد،
َند :مات كل أب للناس دىت آ م ،ومات الناس دىت األ بياء ،وجاءين القدم
دىت علي ،إذا جاءوا كلهه جمتمعن وعلي أرداهه أو أدعفهه( ،)2ويؤيد ما
سبق ردلو عليو الصالة والسالم" :كل شيء بقضاء وردم دىت الع ز
والييس"()3؛ أل تعلق القضاء والقدم هباين ال يتأ ر عن نمها؛ إذ ليس
يف القضاء وال يف القدم ترتير ،وإمنا الرتتير يف هدم املقضيات واملقدومات،
ومثل احلديث ردل الشاعر:
( )1ينظر شرح األلفي البن النا ه ،375 :وشرح التسهيل للمرا ر ،811 :وشرح رطر الند البن
هشام.304 :
( )2ينظر النظد الدايف..582 /3:
ب مك ُّل َش ْي ٍء بَِق َد ٍمو مره احلديث
( )3احلديث يف صظيح مسله2045 /4:و كتاب الْ َق َد ِم و َب م
ِ
اه ِي َع ِن الْ َق ْدِل ِبلْ َق َد ِم ،ومسند
ب النو ْ
اب الْ َق َد ِمو َب م
 ،2655:ومدطأ مالك  ،899 /2:كتَ م
أمحد ،133 /10:مره احلديث.5893:
جملة العلوم العربية
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مي َح َّىت األقدمون متَالَئُوا ...على ُك ِل أمر يُوِرث اجملد واحلَ ْمدا
لََق ْو َ

()1

ف َعطفت "دىت" "األردمد " على " لقدمي" ،و اعتبام الرتتير
اخلامجي ،فهي مثل الداو ،تعطج املتقدم يف الدجد اخلامجي واملتأ ر فيو،
واملصادر ملا ربلو ،أما الرتتير الاهن فال بد منو.
تعقيب:

احلق ما ذهر إليو اجلمهدم من أ "دىت" ال تفيد الرتتير ،وإمنا تفيد
دتما ،أر :تدمجيها من األدعج إىل األرد
ترتير أجزاء ما ربلها يف الاهن ً
وعيسو ،ولد كا هاا خمال ًفا ملا يف امج الاهن والدار (.)2

21ـ إتباع املتصل املنصوب مبنفصل منصوب

رال ابن مالك... ":وأما :مأيتك إايك ،فقد تقدم يف بب التدكيد أ
كيدا ،وأ ردل اليدفين
البصرين جيعلد و ً
بدال ،وأ اليدفين جيعلد و تد ً
عندر أصح؛ أل سب املنصدب املنفصل من املنصدب املتصل يف :مأيتك
إايك كنسب املرفدع املنفصل من املرفدع املتصل يف :فعلت أ ت ،واملرفدع تدكيد
كيدا ،فإ الفرق بينهما حتيه بال ليل"(.)3
إبواع ،فليين املنصدب تد ً
( )1البيت من حبر الطديل ،وهد بال سب يف شرح عمدة احلافظ ،616/2:ومتهيد القداعد/7:
 ،3448وشرح األمشدىن ،370 /2:واهلم .231 /2 :
معاين املفر ات :األردمد  :الطاعند يف السن ،متالئدا :اجتمعدا وتعاو دا .يدمث :ييسر اجملد.
وصغاما اتفقدا على كل أمر ييسبهه اجملد والرفع وثناء الناس عليهه.
كباما
ً
املعىن :يقدل :إ ردمو ً
( )2ينظر شرح الردي على اليافي  ،395 /4:وداشي اخلضرر على شرح ابن عقيل.63 /2:
( )3شرح التسهيل.332،333 /3:
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د .محادة حممد حسني أمحد بودي

املنارش :
وصج ابن مالك إعراب البصرين(" )1إايك" يف َند ردلنا :مأيتك إايك
بدال من
مضمراً ً
ً
بدال و حتيه بال ليل ،رال سيبديو ":فإ أم ت أ جتعل َ
مضمر رلت :مأيتمك إايك ،ومأيتمو إايه ،فإ أم ت أ تبدل من املرفدع رلت:
َ
فعلت أ ت ،وفعل هد ،فو "أ ت" و"هد" وأ داهتما ظائر "إايه" يف
َ
()2
النصر"  ،ورال الرماين ":وتقدل :مأيتك إايك ،ومأيتو إايه ،على البدل،
تر كما تمرتر الصف  ،وليس كالك
وال جيدز على التأكيد؛ أل التأكيد يمر م
العامل
تير ال ييد إال بعالم ودعي ٍ يف األمساء ،فأما ما يلي
البدل ،والرت م
َ
ِ
األمساء ،ال حيتاج إىل عالم يف ذلك.
فمعلق يف
ٌ
دز على التأكيد ،وعلى ِ
البدل؛ أل
وتقدل :فعلت أ ت ،وفعل هد ،في م
املنصدب واجملروم"(.)3
املرفدع ،وليس كالك
العالم َ واددةٌ يف ِ
م
والدليل على ذلك ما ثبت عن العرب من أهنا إذا أما ت التدكيد أتت
بلضمن املرفدع املنفصل فقالت :جئت أ ت ،ومأيتك أ ت ،ومرمت بك
أ ت ،فإذا أما ت البدل وفقت بن التاب واملتبدع فتقدل :جئت أ ت ،ومأيتك
إايك ،ومرمت بو بو ،فيتظد لفظ التدكيد والبدل يف الرف (.)4

( )1ينظر ماهبهه يف شرح اليتاب للسنايف.152 /3:
( )2اليتاب.386 /2:
( )3شرح اليتاب.674 ،673 :
( )4ينظر املقاصد الشافي .214 /5:
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جدا ،فقال... ":هياا
ورد أمع ر الشاطيب و ممحو هللا و هباا الدليل ً
قل سيبديو عن العرب ،وتلقاه منو نه بلقبدل ،وهه املؤمتند على ما
ينقلد ؛ ألهنه شافهدا العرب ،وعرفدا مقاصدها ،فال يعامض هاا ٍ
بقياس
يقال :إ سب املنفصل إىل املتصل يف الرتب الداددة سب وادده ،فيما كا
أيضا ،وكالك
يف متب الرف تد ً
كيدا بتفاق ،فليين كالك يف متب النصر ً
ينبغي يف القياس يف دمن اجلر إال أ و متصل"(.)1
وهد ما ا تامه اخلدامزمي(.)2
وير اليدفيد أ و تدكيد لفظي( ،)3رال ثعلر" :دربتك إايك ودربتك
أ ت ،جيعلد املرفدع مثل التدكيد والعما  ،والتدكيد ال ييد أول اليالم،
وأهل البصرة يقدلد  :دربتك إايك بدل ،وَنن قدل :مها تدكيد"(.)4
وا تامه ابن يعيش ،وابن مالك( ،)5والردي ،والسيدطي()6؛ أل البدل
يقدم مقام الشيء ،والضمن املنفصل ال يقدم مقامو ،رال الردي" :رال
النظاة :إ املنفصل يف َند :دربتك أ ت :أتكيد ،ويف :دربتك إايك بدل،
وهاا ع ير ،فإ املعنين وادد ،وهد تيرير األول مبعناه؛ في ر أ ييد
( )1ينظر السابق.214 /5:
( )2ينظر التخمن .121/2:
( )3ينظر تدديح املقاصد.986 /2:
( )4ينظر جمالس ثعلر.133/1:
( )5ينظر التسهيل.166 :
( )6ينظر شرح املفصل ،225 /2:واهلم .182 /3:
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أتكيدا الحتا املعنين ،والفرق بن البدل والتأكيد معندر كما يظهر
كالمها ً
يف دد كل منهما"(.)1
تعقيب:

مّ الشيخ الد ردل ابن مالك السابق ":واملرفدع تدكيد إبواع"
اإلواع على أ "أ ت" تدكيد ،مبعىن أ و ال ييد إال كالك منتج؛ فقد
أجازوا يف "رمت أ ت" البدلي  ،واملطابق ترجح جا ر البدلي  ،فلد مل يطابق
أتكيداَ ،ند" :مأيتك أ ت"(.)2
كا
ً

22ـ تركيب "لن" من "ال" النافية و"أن" املصدرية

رال ابن مالك ... " :وذهر اخلليل واليسائي يف "لن" إىل أ أصلها:
ال أ ْ  ،وأهنا مركب من "ال" النافي  ،وأ الناصب حماوف اهلمزة ليثرة
االستعمال كما رالداَ :ويْولم ِّمو.
وألزمو سيبديو و ال الف يف جداز تقدمي معمدل معمدهلا عليها َند:
يدا لن أدرب ،فلد كا أصلها :ال أ ْ  ،للزم تقدمي ما يف الصل على
زً
املدصدل ،وهد ممتن  .ورال السنايف :املختام أهنا ن مركب ؛ أل الرتكير
على الف األصل ،فال تقبل عداه إال بدليل ،وال ليل"(.)3

( )1شرح اليافي .365 /2:
( )2ينظر املساعد ،400/2:ومدصل النبيل.1037/3:
( )3شرح التسهيل.15/4:
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املنارش :
وصج ابن مالك مأر اخلليل( ،)1واليسائي( )2أ "لن" مركب و ال
ليل عليو ،وتركيبها عندهه من درفن "ال" النافي  ،و"أ " املصدمي  ،مث
دافت اهلمزة من "أ " ّإما ختفيفاً ،أو اعتباطاً ،فالتقى ساكنا  :األلج،
ص َامت "لن" ،وددث بلرتكير
والند ؛ فظافت األلج اللتقاء الساكنن ،فَ َ
كالما.
معىن مل يين ربل الرتكير ،واستقلت مبا بعدها ً
والدليل على َذلِك ررهبا ِيف اللا ْفظ من َ"ال أَ " َومو مجد معىن َ"ال" و"أَ "
فِ َيهاَ ،ومه َد الناو ْفي والتخليص لالستقبال( ،)3ورد جاءت على األصل يف
الضرومة يف ردل الشاعر:
مشوب
عسل
سك فإن
لو َّ ...
فإ ْن ْأم ْ
َ
ُ
العيش ُح ٌ
إيل ،كأنه ٌ
()4
اخلطوب
يرجي املرء ما ال إ ْن يُالقي  ...وتعرض دو َن أبعده
ُ

ورد وصج الزجاج مأر اخلليل واليسائي و ردل شاذ(.)5
وذهر سيبديو ،واجلمهدم( )1إىل أهنا بسيط  ،رال سيبديو ":وأما نه و
يعن اخلليل و فزعه أ و ليس يف "لن" زاي ة ،وليست من كلمتن ولينّها مبنزل
( )1ينظر مأيو يف اليتاب ،5 /3:ومعاين القرآ وإعرابو للزجاج ،161 /1:واالمتشاف.1643 /4:
( )2ينظر مأيو يف إعراب القرآ للنظاس ،63 /1:واملغن ،374 :ومتهيد القداعد.4140 /8:
( )3ينظر اهلم .365 /2:
( )4البيتا من حبر الدافر ،ومها جلابر األ صامر يف التصريح ،359 /2:وجلابر الطائي يف دا م أب
زيد 264 :برواي " َما إِ َال يالري " ،وبال سب يف شرح الردي على اليافي .39 /4:
( )5ينظر معاين القرآ وإعرابو.161 /1:
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شيء على درفن ليست فيو زاي ة ،وأهنا يف دروف النصر مبنزل "مل" يف
دروف اجلزم ،يف أ و ليس وادد من احلرفن زائداً "( ،)2ورد م وا القدل
بلرتكير من عدة أوجو:
األول :أ البساط أصل ،والرتكير فرع ،فال يدعى إال بدليل راط .
الثاين :أهنا لد كا أصلها" :ال أ " مل جيز تقدمي معمدل معمدهلا عليها،
وهد جائز يف َند :زيداً لن أدرب .وأجير عنو الشيء رد حيدث لو،
م الرتكير ،ديه مل يين ربل ذلك(.)3
الثالث :أ و يلزم منو أ تيد "أ " وما بعدها يف تقدير مفر  ،فال ييد
كالما ،فإ ريل :ييد يف مدد مف بالبتداء ،واخلرب
ردلك :لن يقدم زيد ً
حماوف الزم احلاف ،كما قل عن املرب ! فاجلداب أ هاا القدل دعيج،
لدجهن:
أددمها أ هاا احملاوف مل يظهر رط ،وال ليل عليو.
وا ر :أ ّ "ال" تيد رد لت على اجلمل االمسي  ،ومل تيرم.
رال املرا ر ":هاا ال يلزم املرب ؛ أل تيرامها عنده ال يلزم .ولينو يلزم
اخلليل"(.)4

( )1ينظر تدديح املقاصد ،1229 /3:واهلم .365 /2:
( )2اليتاب.5 /3:
( )3املغن.374 :
( )4اجلىن.271 :
جملة العلوم العربية
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شهدم ِيف ِمَوايَ الْبيت :يرجي الْ َم ْرء َما إِ َال يالري بِتَو ْق ِدمي "إِ "
َوالْ َم م
مزة على "َال" َوِهي َزائِ َدة( ،)1أما  :يرجى املرء الار ال يراه.
ْس َدمة ا ْهل َ
الْ َمي م

تعقيب:

عليو.

هر مما سبق مجظا ماهر اجلمهدم؛ لقدة أ لتهه ،وعدم االعرتاض

 23ـ أصل "كيما"

رال ابن مالك ... ":وإذا ددث فيها معىن التعليل ووليها مضامع صبتو
لشبهها بو "كي" كقدل الشاعر:
ظر
فاصرفنه  ...كما حيسبوا أن اهلوى ُ
فطَْرفَك إما جئتنا ْ
حيث تَـْن ُ

()2

وزعه الفامسي أ األصل" :كيما" ودافت الياء ،وهاا تيلج ال ليل
عليو ،وال داج إليو"(.)3

( )1ينظر شرح التسهيل البن مالك ،371 /1:ومتهيد القداعد ،1196 /3:واخلزا .441 /8:
( )2من الطديل لعمر بن أب مبيع يف يدا و ،101:وجلميل بن معمر يف املقاصد النظدي /4:
 ،1892وهلما يف شرح شداهد املغن ،498/1:وبال سب يف اجلىن الداين ،483:ومصج
املباين ،214:وجمالس ثعلر.154:
معاين املفر ات :الطرف :العن :اصرفنو :ددلو إىل جه أ ر ن جهتنا.
املعىن :ابعد ظرك عنا وال جتعل عيد ك ترربنا ،وا ظر إىل نان ،دىت يظن الناس أ حمبدبك جيلس
ديث تنظر.
( )3شرح التسهيل.173/3:
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املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل الفامسي إ أصل "كما"" :كيما"
ودافت الياء ،ووصفو بلتيلج وعدم احلاج إليو ،وذهر إىل أ الياف
للتشبيو كفت بو"ما" ،و لها معىن التعليل فنصبت ،وذلك رليل.
وهاا الار رالو الفامسي مسر إىل املرب واليدفين( ،)1رال ان ر اجليش
"وديى اليدفيد أهنا تيد مبعىن "كي" ،فينصر هبا ،ووافقهه املرب "(.)2
واستدل اليدفيد بقدل أب الن ه:
ِ ِ
القوم ِمن ِشوائِه
قلت ل َ
ش ْيبان :اد ُن من لقائه  ...كما نُـغَدي َ

()3

ديث ذهبدا إىل أ " غدر" يف مدد صر بو"كما" ،و"كما" حماوف
من "كيما" ،وسيندا ايء " غدر" درومة(.)4
ومل يرت أبد ديا ما رالو ابن مالك فقال" :وردلو" :وهاا تيلج ال
ليل عليو ،وال داج إليو" ليس كما ذكر ،بل هد أتويل عليو ليل ،وإليو
داج  ،وذلك أ و مل يثبت النصر بو"كما" يف مدد الف هاا املختلج
فيو ،فيظمل هاا عليو ،والنصر ًثبت بو"كيما" ،والعل يف "كيما" أصل،
( )1ينظر جمالس ثعلر.127،128/1 :
( )2ينظر متهيد القداعد.3016 /6:
( )3البيتا من حبر الرجز ،ومها للشاعر يف يدا و ،71 ،70:واليتاب ،116/3:واإل صاف/2:
 ،482وبال سب يف متهيد القداعد3007 /6:
املعىن :الشاعر أيمر ابنو بتباع ليه من النعام ،وأ يد د منو لعلو يصيده فيطعه الناس منو بعد َشيِّو.
( )4التاييل.273 /11:
جملة العلوم العربية
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ويف كاف التشبيو امليفدف بو"ا تظرين كما آتيك" بن اخلليل والفراء ،فاألوىل
أ يعتقد أ أصلها "كيما" لظهدم التعليل فيها ،ولثبدت النصر بو
"كيما"(.)1
رال ان ر اجليش ":وأردل :هاا الار ذكر عن اليدفين ،والفامسي
أررب وأوىل مما ا عاه املصنج(.)2
***

( )1التاييل.273 /11:
( )2متهيد القداعد.3016 /6:
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املبحث الثاين :عدم الدليل يف الصرف
 1ـ أصل لفظ اجلاللة "للا"

رال ابن مالك ":ولد مل يومَرّ على من زعه أ أصل هللا :اإللو إال بيد و
مدعيًا ما ال ليل عليو ليا ذلك كافيًا؛ أل هللا واإللو خمتلفا يف اللفظ
واملعىن ،أما يف اللفظ فأل أددمها يف الظاهر الار ال عدول عنو و ليل
مم ْعتَ ُّل العن ،والثاين مهمدز الفاء صظيح العن والالم ،فهما من ما تن،
َومُّمها إىل أصل وادد حتيه وزيغ عن سبيل التصريج ،وأما ا تالفهما يف
املعىن فأل "هللا" اص بربنا تبامك وتعاىل يف اجلاهلي واإلسالم ،واإللو ليس
كالك"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل من زعه أ أصل "هللا" :اإللو،
وهد ماهر سيبديو ،ديث رال ":وكأ االسه و وهللا أعله و إلو ،فلما أم ل
فيو األلج والالم دافدا األلج ،وصامت األلج والالم ل ًفا منها"(.)2
ورد مسر هاا الرأر إىل يد س واليسائي ورطرب والفراء واأل فش(،)3
ومسر لليدفين(.)4

( )1شرح التسهيل.177 /1:
( )2اليتاب.195 /2:
( )3ينظر اشتقاق أمساء هللا للزجاجي ،23:وأمايل ابن الش رر.196/2:
( )4ينظر هناي البيا يف تفسن القرآ للمعاىف املدصلى.233:
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وعلى هاا فاهلمزة أصلي  ،واأللج اليت ربل اهلاء زائدة ،فأصل لفظ
اجلالل " :اإللو" بدز "الفعال" ،مث دافت اهلمزة ليثرة االستعمال ،و ظن
ذلك ردهله" :أانس" ،مث رالدا" :الناس" وأصلو" :األانس" فظافت اهلمزة
فقيل" :الناس"(.)1
أو يقال :إ اهلمزة من "اإللو" دافت للنقل ،مبعىن أهنا مقلت دركتها
ودافت بعد قل دركتها فصام" :ألاله" فاجتم مثال
إىل الم التعريج ،م
متظركا ومها الالما  ،فأ مت الالم األوىل يف الثا ي بعد إسياهنا ألجل
()2
اإل ام  ،والار يدل على ذلك أ اإللو مبعىن مألده ،وهد مشتق من أَلَوَ
إاله وألده  ،وألَو مبعىن عبد ،والدليل ردل مؤب :
أيلو ً
ِ
هلل َد ُّر الغانِ ِ
واسرتج ْع َن ِمن أت َُّهلِي
يات املُدَّهِ َ ...سبَّ ْح َن
َ

()3

يعن من تعبدر ،فاكر املصدم فدل على صظ اشتقاق الفعل منو.
ورد أبطل ابن مالك القدل اهلمزة دافت ابتداء ،مث أ مت الالم
يف الالم؛ أل داصلو ا ّعاء داف فاء ،بال سبر وال مشاهب ذر سبر من
كلم ثالثي اللفظ ،فاكر الفاء تنبيو على أ دافها أشد استبعا ًا من
داف العن والالم؛ أل األوا ر وما اتصل هبا أدق بلتغين من األوائل.
( )1ينظر اشتقاق أمساء هللا احلسىن ،24 :وكتاب الالمات ،52 :وأسرام العربي .175 :
( )2ينظر شرح املفصل البن يعيش.42 /1:
( )3من الرجز للشاعر يف يدا و ،166:وكتاب العن ،32/4:وشرح املفصل البن يعيش41. /1:
"مده"
الغا يات :و الغا ي  ،وهي املرأة الغنيا حبسنها وواهلا عن الزين  .املمداه :املَْمدودات .من َ
مد َح.
مبعىنَ :
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أيضا و القدل اهلمزة قلت دركتها إىل الالم
ورد أبطل ابن مالك و ً
األوىل ،مث دافت؛ أل و يستلزم خمالف األصل من وجده:
أددها :قل درك مهزة يف كلمتن على سبيل اللزوم ،وال ظن لالك.
الثاين :قل درك مهزة إىل مثل ما بعدها ،وذلك يدجر اجتماع مثلن
متظركن ،وهد أثقل من حتقيق اهلمزة بعد ساكن؛ أل اجتنابو يف الالم آكد؛
أوع َد وببو ،خبالف النقل فإ و مل يلتزم إال يف أفعال الرؤي .
إذ هد ملتزم يفَ :
الثالث :خمالف األصل من تسين املنقدل إليو احلرك  ،وذلك يدجر كد
عمال كال عمل؛ أل املنقدل إليو كا ساكنًا مث درك حبرك اهلمزة؛
النقل ً
وصدان هلا من حم احلاف ،وإذا سين فات ذلك ،وعا احلرف
إبقاء عليها ً
إىل ما كا عليو ربل النقل ،فيأ النقل مل يين ،وم هاا ففاعل هاا
التسين بعد النقل مبنزل من قل يف "يَئس" فقال" :ييس" ،مث سين فقال:
"يَوْيس" ،فال َيفى ما يف هاا من القبح م كد و يف كلم واددة ،واملدعى يف
هللا من كلمتن ،فهد أمين يف االستقباح ،وأدق بإلصالح.
الراب  :إ ام املنقدل إليو فيما بعد اهلمزة ،وذلك مبعزل عن القياس ،أل
اهلمزة املنقدل احلرك يف تقدير الثبدت فإ ام ما ربلها فيما بعدها كإ ام
أدد املنفصلن يف ا ر ،ورد اعترب أبد عمرو بن العالء يف اإل ام اليبن
الفصل مبظاوف واجر احلاف َند ردلو تعاىل :وَم ْن يَوْبوتَ ِغ َ ْن ِْ
اإل ْس َالِم
َ
َ
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ِينًا )1(أر :يد ه الغن يف الغن فأل يعترب الفصل مبظاوف ن واجر
احلاف أدق وأوىل(.)2

تعقيب:

لقد ريلت يف أصل كلم "هللا" أردال كثنة ،منها الرأر الثاين :أ أصلو:
"اإللو" ،وإذا مل يين عليو ليل كما رال ابن مالك ،إال أ و رد سله من
مثال :إ و مشتق من
االعرتادات اليت ريلت على ا ماء أ ر  ،فقد ريل ً
"ولو" ،وعلى هاا فاهلمزة منقلب عن واو ،فأصل لفظ اجلالل واله ،مث أبدلت
الداو مهزة كما أبدلت يف إشاح وإعاء ،فصام اللفظ بو "إاله" ،مث دافت
مهزتو.
ورد م هاا االشتقاق من عدة أوجو:
بدال من واو جلاز النطق بألصل ومل يقلو
أددها :أ و لد كا ت اهلمزة ً
أدد ،ويقدلد  :إشاح ووشاح ،وإعاء ووعاء.
الثاين :لد كا كالك جلم على أوهل كأوعي وأوشظ  ،فرت اهلمزة إىل
أصلها ومل جيم "إلو" إال على آهل .
الثالث :لد كا كالك لقيل يف "تفعل منو" تدلو؛ أل الداو فيو أصلي (.)3

( )1من ا ي  85 :سدمة آل عمرآ .
( )2ينظر شرح التسهيل177 /1:و .179
( )3ينظر هاا الرأر والر و عليو يف تفسن أمساء هللا احلسىن للزجاج ،25 :وشرح اليافي
الشافي .2091 /4:
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2ـ أصل "فم"

ف َم
رال ابن مالك... ":بل الصظيح أ للفه ثالث مدا  :إدداهاَ :
 ،والثا ي  :ف م و ،والثالث  :ف م م ،وما ة :مابع من ف وهو ،وكلها
أصدل متدافق يف املعىن ،ال أ أصلها "فَده" كما زعه األكثرو ؛ أل ذلك
اعى ال ليل عليو ،م ما فيو من اجلم بن البدل واملبدل منو يف ن
مد ً
درومة ،م تصرف وتدس  ،كما ثبت من اللغات املأثدمة بلرواايت
املشهدمة"(.)1
املنارش :
ذكر ابن مالك أ و ال ليل ملن رال :إ أصل فه :فده ،وهد خمالج
للدار ؛ فقد استدلدا ب يت:
شبها يف لغ العرب ،فقد رالدا :بيت وأبيات ،وسدط
ً
أوال :أ هلاا األصل ً
وأسداط ،وهد معتل ثالثي ساكن العن؛ ف م على أفعال(.)2
ِ
عمال "فَه" ِعند إِ َفرا ه ،وا تامت م ه إِ َىل أَصلو
ًث يًا :أ الْ َعَرب رصرت است َ
ِ
ِ
دافَ  :طق فدهَ ،وربّل فَاهَ ،وأ ل إصبعو ِيف
دافَتو ،فَو َقالمدا عند ا ِإل َ
عْند إِ َ
فِ ِيو(.)3

( )1شرح التسهيل.48/1:
( )2ينظر شرح اليتاب للسنايف ،32 /4:والبدي .27 /1:
( )3مة الغداص يف أوهام اخلداص للظريرر.82 :
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ًثلثًا :رَدهله ِيف وعوم :أَفداهم ،ويف تصغنه :فديو؛ ِألَ اجلم والتصغن ير ا
مصدهلَا َك َما رالدا يف و ابن :بند فتثبت الداو ،وتقدل يف
ْاألَ ْشيَاء إِ َىل أ م
و فىت :فتيا وفتي  ،فعله ٍ
دينئا أ ألفو هاه منقلب عن ايء ،ورَالمدا ِيف
ِ
تَ ِ
مزة مبدل من
ْ
صغن َماء وشاه :مم َديو ،وشديه فدل على أَ َهاه اهل َ
اهلَاء(.)1
أصال لو"فه"؛ خمال ًفا بالك
ورد ذهر ابن مالك إىل أ "فده" ليست ً
النظدين واللغدين( )2راطب  ،الاين يرو صظ ذلك ،رال سيبديو... ":وأ اما
"فه" فقد ذهر من أصلو درفا ؛ أل و كا أصلو " ْفدهٌ" ،فأبدلدا امليه ميا
الداو ،ليشبو األمساء املفر ة من كالمهه ،فهاه امليه مبنزل العن َند :ميه
" ٍم" ،ثبتت يف االسه يف تصرفو يف اجلر والنصر ،واإلداف والتثني  ،فمن
فه" على دالو ،ومن ما إىل " ٍم"
ترك " ٌم" على دالو إذا أداف ،ترك " ٌ
الالم ما إىل "ف ٍه" العن ف علها ميا الالم ،كما جعلدا امليه ميا العن يف
"ف ٍه" "(.)3

( )1ينظر األصدل ،273 /3:وليس يف كالم العرب البن الديو ،217 :و مة الغداص،82 :
وداشي الصبا  ،128 /1:والتصريح.72 /1:
( )2ينظر املقتضر ،239 /1:وسر الصناع  ،89 /2:وشرح املقدم احملسب البن ببشاذ/1:
 ،120وأبني األمساء واألفعال واملصا م البن القطاع ،106 :وشرح املفصل البن يعيش/1:
 ،156واملمت البن عصفدم.259 :
( )3اليتاب.365 /3:
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وإمنا أمبدلت امليه من الداو؛ أل ّهنا تشابو دروف امل ّد واللّن من ديث
كا ت تق
ومتظرك ؛ فلاا جاز دافها كما
الشعر ساكن
ر يف ّ
َو ْ
صالً حلروف الارِو ّ
ّ
فلما أسقطت اهلاء كا ينبغي أ يق
حتاف دروف العلّ وهي دروف امل ّدّ ،
حتركت وربلها فتظ ال قلبت أل ًفا ،وإذا ا قلبت أل ًفا
اإلعراب على الداو ،ولد ّ
الساكنن فقلت" :فًا" فبقي االسه
حلقها التّندين فسقطت األلج؛ اللتقاء ّ
فلما كا
أرل ما يدجد يف األمساء الظّاهرةّ ،
الظّاهر على درف وادد ،وهاا ّ
بقاء الداو يؤّر إىل القلر واإلسقاط ،وهاا إجظاف و روج عن األمثل
الشفتن ،وتدافقها يف الغنّ ؛
والنّظائر ،ووجدوا امليه تدافق الداو يف املخرج من ّ
يتظمل دركات اإلعراب ،فقالدا:
ميما؛ أل ّهنا درف صظيح ّ
فقلبدا من الداو ً
"هاا فه" ،و"مأيت فما"ِ ،
بت من ف ٍه"(.)1
َ
و"ع م
ٌ
م ً
تعقيب:

يظهر أ ما مآه ابن مالك دعيج ،و ليلو مر و ؛ أل النظدين رد
وحيل حملاو ،وامليه هنا بدل من الداو ،وليست
ذكروا أ ّ البدل جيتم م املْب َدل ُّ
م
ِ
حيل حملّو ،وإّمنا يتأ ّ ر عن ميا
وال
ض
د
ع
امل
م
ض ال جيتم
ا
ً
عددا ،والع َد م
مَ
ّ
كل ٍ
فلما كا ت
عدض ً
كل بدل ٌ
بدالّ ،
عدض ،وليس ّ
املمَع ادض ويتق ّدم عليو ،و ّ
بدال من الداو جاز أ جيم بينهما يف ردل الفرز ق:
امليه ً
( )1ينظر املقتضر ،158 /3:والتعليق على كتاب سيبديو للفامسي ،193 /3:وشرح التصريج
للثما ين ،343 ،342 :وشرح املفصل البن يعيش.156 /1:
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ِ ()1

العا ِوي َّ
رجام
مويهما َ ...على الن ِ
ابح َ
أشد َ
ُهَا نَـ َفثا يف يفَّ من فَ َ

ِ
الصا(.)2
من ديث كا ت بدالً ،ال ع َد ً
دا ً
وعلى ذلك فالراجح أ "فده" أصل لو"فه"؛ إذ ال تدس يف ذلك وال
تصرف كما رال ابن مالك ،وهد أشهر من كد و على إدد املدا ا تي :
ف َم  ،ف م و ،ف م م ،ف و هو.
َ
***

( )1البيت من حبر الطديل ،وهد للشاعر يف يدا و ،541 /2:برواي " :مها تفال" ،وتعليق الفرائد/1:
 ،283وبال سب يف املسائل العسيرايت ،93 :واإل صاف.282 /1:
املفر ات :فثا :ألقيا على لساين ،العاور :النابح وأما بو من يتعرض لله د والسر لو من الشعراء،
وأصلو يف اليلر ،الرجام :مصدم ماوو بحل امة ،أر :ماماه ،واملعىن :أ إبليس وأعدا و أ د
الناس ومن هؤالء الفرز ق.
( )2ينظر شرح التصريج للثما ين ،346 :واللباب للعيربر.329 /2:
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اخلامتة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على النيب األكرم ،والرسدل األعظه ،وعلى
آلو وأصظابو األبرام األطهام ،ومن تبعهه إبدسا إىل يدم الدين ،أما بعد:
فقد ا تهت هاه الدماس إىل عدة تائج ،أمهها:
أوال :أ ابن مالك رد يقدل بعدم الدليل ،وهد مدجد  ،ورد هر ذلك يف
ً
عدة مسائل ،منها:
1و ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ردل السنايف :إ "عسى" درف إذا
اتصل هبا دمن صر ،ورد ذكر سيبديو الدليل ،ديث رال... ":وأما
ردهله :عساك فو "الياف" منصدب  ،رال الراجز ،وهد مؤب :
ك أو َعسا َكا
اي أَبَـتَا َعلَّ َ

والدليل على أهنا منصدب أ ك إذا عنيت فسك كا ت عالمتمك ين"(.)1
2و ذكر ابن مالك أ و ال ليل على ما ذهر إليو الزخمشرر من من الفصل
بن فعل التع ر ومعمدلو مطل ًقا ،و ليل املن ذكره ردامى النظدين
رالدا :التع ر
كالسنايف الار رال ... ":فادتج الاين مل جييزوه
كاملثل ،واأللفاظ فيو مقصدمة على منهاج وادد ،وإ كا جيدز يف نه
من العربي تغين مثلو ،وتقدَيو ،وأت نه ،فلما جاء كاملثل و واألمثال ال
تغن و مل يغن"(.)2
بدال
3و وصج ابن مالك إعراب البصرين "إايك" يف َند ردلنا :مأيتك إايك ً
و حتيه بال ليل ،ورد ثبت هله ليل على ما رالدا؛ فقد جاء عن
( )1ينظر املسأل مره.9:
( )2ينظر املسأل مره.17 :
جملة العلوم العربية
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العرب أهنا إذا أما ت التدكيد أتت بلضمن املرفدع املنفصل فقالت:
جئت أ ت ،ومأيتك أ ت ،ومرمت بك أ ت ،فإذا أما ت البدل وفقت
بن التاب واملتبدع فتقدل :جئت أ ت ،ومأيتك إايك ،ومرمت بو بو،
فيتظد لفظ التدكيد والبدل يف الرف (.)1
 4و وصج ابن مالك مأر اخلليل ،واليسائي أ "لن" مركب و ال ليل
عليو ،وتركيبها عندهه من درفن "ال" النافي  ،و"أ " املصدمي  ،مث
دافت اهلمزة من "أ " ،فالتقى ساكنا  :األلج ،والند ؛ فظافت
ص َامت "لن" ،وددث بلرتكير معىن مل يين
األلج اللتقاء الساكنن ،فَ َ
كالما.
ربل الرتكير ،واستقلت مبا بعدها ً
ليال على َذلِك ،وهد ررهبا ِيف اللا ْفظ من َ"ال أَ "َ ،ومو مجد
ورد ذكروا ً
معىن َ"ال" و"أَ " فِ َيهاَ ،ومه َد الناو ْفي والتخليص لالستقبال(.)2
ًث يًا :أ ابن مالك دن يع ر برأر يرمي الرأر ا ر و ال ليل عليو،
أصال
م ه أ و ماهر وي النظدين ،فقد ذهر إىل أ "فده" ليست ً
لو"فه"؛ خمال ًفا بالك النظدين واللغدين راطب  ،الاين يرو صظ أ
أصلو :فده  ،وذكر أ و ال ليل هله ،وهد خمالج للدار ؛ فقد استدلدا
شبها يف لغ العرب ،فقد رالدا :بيت وأبيات ،وسدط
هلاا األصل ً
وأسداط ،وهد معتل ثالثي ساكن العن؛ ف م على "أفعال" ،و
ِ
عمال "فَه" ِعند إِ َفرا ه ،وا تامت م ه إِ َىل أَصلو ِعْند
الْ َعَرب رصرت است َ
ِ
دافَ  :طق فدهَ ،وربّل فَاهَ ،وأ ل إصبعو ِيف فِ ِيو،
دافَتو ،فَو َقالمدا عند ا ِإل َ
إِ َ
( )1ينظر املسأل مره .21:
( )2ينظر املسأل مره .22:
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كما استدلدا ب َقدهله ِيف وعوم :أَفداهم ،ويف تصغنه :فديو؛ ِألَ اجلم
مصدهلَا َك َما رالدا يف و ابن :بند فتثبت
والتصغن ير ا ْاألَ ْشيَاء إِ َىل أ م
الداو(.)1
ًثلثاً :أ بع شراح التسهيل رد يدافقد ابن مالك يف القدل بعدم
الدليل(.)2
ابعا :أ أب ديا اهته بر عد عدم الدليل؛ فقد ذكر ابن مالك أ و ال
مً
ليل البن روف على ما ذهر من أ عامل النصر يف الظرف يف
ردلك :زيد لفك املبتدأ فسو على ماهر ابن روف ،وم أبد ديا
ذلك ،فقال" :وأما ردلو" :م عدم ليل" فليس كما ذكر ،بل الدليل
فعا ،كالك أعملناه
يدل عليو ،فيما أعملنا املبتدأ يف اخلرب إذا كا إايه م ً
فيو صبًا ،ومىت أمين سب العمل إىل ملفدظ بو كا أوىل من املقدم،
ورد أمين ذلك مبا ذكرانه(.)3
فعال ،أو لدجد ه م
كثنا ما ينفي الدليل لعدم وجد ه ً
امسا :أ ابن مالك ً
ً
دعفو ،أو م ه ل .
وآخر دعواان بتوفيق ربنا أن احلمد هلل الذي وحده عال

( )1ينظر املسأل مره .25:
( )2ينظر املسأل مره .6:
( )3ينظر املسأل مره .23، 8 :
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ثبت املصادر

 .1أبني األمساء واألفعال واملصا م البن ال َقطااع الصقلي ت  .أمحد حممد عبد الدامي،
ام اليتر والدًثئق القدمي  ،القاهرة1999 ،م.
 .2إحتاف فضالء البشر بلقراءات األمبع عشر للبناء الدمياطي ،ت أ س مهرة ،ام
اليتر العلمي  ،بنوت1419 ،هو1998 ،م.
 .3امتشاف الضرب من لسا العرب ألىب ديا  ،ت  .مجر عثما حممد ،مطبع
املدين بلقاهرة ،ط األوىل1418 ،ه1998 ،م.
 .4أسرام العربي لأل بامر ،ت بركات هبّد  ،ام األمره بن أب األمره ،ط األوىل،
1420هو1999،م.
 .5اشتقاق أمساء هللا للزجاجي ،ت  .عبد احلسن املبامك ،مؤسس الرسال  ،ط ،2
1406ه1986 ،م.
 .6األصدل يف النظد البن السراج ،ت  .عبد احلسن الفتلي ،مؤسس الرسال  ،ط
الثالث 1417 ،هو1996 ،م.
 .7إعراب القرآ للنظاس ،ت  .زهن ازر زاهد ،عامل اليتر ،بنوت ،ط الثا ي ،
1405هو1985 ،م.
 .8االررتاح يف أصدل النظد وجدلو للسيدطي ،ت  .حممد ف ال ،ام القله ،مشق،
ط  1989 ،1409 ،1م.
 .9أمايل ابن الش رر ،ت  .حممد حممد الطنادي ،مطبع املدين بلقاهرة ،ط
األوىل1413 ،هو1992 ،م.
 .10اإل صاف يف مسائل اخلالف لأل بامر ،ت الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد،
امليتب الت امي اليرب مبصر.
 .11أودح املسالك إىل ألفي ابن مالك البن هشام ،ت الشيخ حممد حمي الدين عبد
احلميد ،ام اجليل ،بنوت ،ط اخلامس 1979 ،م.
 .12إيضاح شداهد اإليضاح للظسن بن عبد هللا القيسي ،ت  .حممد بن محد
الدع اين ،ام الغرب اإلسالمي ،بنوت1408 ،هو.
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لفامسي ،ت  .دسن شاذيل فرهد  ،ط 1389 ،1هو،
 .13اإليضاح العضدر ل
ّ
1969م.
 .14البظر احمليط ألب ديا األ دلسي ،ت صدري حممد معروف ،ام الفير،
بنوت2001 ،م.
 .15البدي يف عله العربي البن األثن ،ت  .فتظي أمحد على الدين . ،صاحل
دسن العايد ،مطبدعات جامع أم القر بلسعد ي 1420 ،هو.
 .16التبصرة والتاكرة ألب إسظاق الصيمرر ،ت  .فتظي أمحد مصطفى على
الدين ،ام الفير مشق ،ط 1402 ،1هو 1982م.
 .17التبيا يف إعراب القرآ للعيربر ،ت حممد علي الب اور ،مطبع عيسى الباب
احلليب.
 .18التبين عن مااهر النظدين البصرين واليدفين للعيربر ،ت  .عبد الرمحن
العثيمن ،ام الغرب اإلسالمي ،بنوت1406 ،هو1986 ،م.
 .19ختليص الشداهد وتلخيص الفدائد البن هشام ،ت  .عباس مصطفى الصاحلي،
ام اليتاب العرب ،بنوت ،ط األوىل 1406 ،هو 1986،م.
 .20تاكرة النظاة ألىب ديا  ،ت  .عفيج عبد الرمحن ،مؤسس الرسال  ،بنوت ،ط
 1406 1هو1986 ،م.
 .21التاييل والتيميل يف شرح كتاب التسهيل ألىب ديا  ،ت  .دسن هنداور ،ام
القله مشق ،ط األوىل1418 ،هو1997 ،م.
 .22التصريح مبضمد التدديح للشيخ الد األزهرر ،ام اليتر العلمي  ،بنوت،
ط 1421 ،1هو2000 ،م.
 .23تفسن أمساء هللا احلسىن للزجاج ،ت أمحد يدسج الدراق ،الناشر ام الثقاف
العربي .
 .24تعليق الفرائد على تسهيل الفدائد للدمامين ،ت  .عبد الرمحن املفد  ،بنوت،
ط 1403، 1ه1983 ،م.
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 .25متهيد القداعد لنا ر اجليش ،ت  .علي حممد فا ر وآ رين ،ام السالم للطباع
والنشر والتدزي والرتو  ،ط األوىل428 ،هو2007 ،م.
 .26هتاير اللغ لألزهرر ،ت حممد عدض مرعر ،ام إدياء الرتاث العرب ،بنوت،
ط  2001 ،1م.
 .27تدديح املقاصد واملسالك بشرح ألفي ابن مالك للمرا ر ،ت  .عبد الرمحن
على سليما  ،ام الفير العرب ،ط األوىل1428 ،هو2008 ،م.
 .28جام البيا يف القراءات السب للداين ،جامع الشامر  ،اإلمامات ،ط األوىل،
1428هو 2007 ،م.
 .29وهرة اللغ البن ميد ،ت ممزر منن بعلبيي ،ام العله للمالين ،بنوت ،ط
1987 ،1م.
 .30اجلىن الداين يف دروف املعاين للمرا ر ،ت  .فخر الدين رباوة ،واألستاذ :حممد
دمي فادل ،ام اليتر العلمي  ،بنوت ،ط األوىل1413،هو1993 ،م.
ر على شرح ابن عقيل ،ام إدياء اليتر العربي .
 .31داشي اخلم َ
ض ِر ّ
 .32زا األ ب ولر لباب لسا العرب للبغدا ر ،ت األستاذ عبد السالم هامو ،
ميتب اخلاجني بلقاهرة ،ط األوىل1401 ،هو1981،م.
 .33اخلصائص البن جىن ،ت األستاذ حممد على الن ام ،القاهرة1952 ،م.
 .34مة الغداص يف أوهام اخلداص للظريرر ،مؤسس اليتر الثقافي  ،بنوت ،ط
األوىل 1418 ،هو 1998 ،هو.
 .35الدم الفريد وبيت القصيد حملمد بن أيدمر املستعصمي ،ت  .كامل سلما
اجلبدمر ،ام اليتر العلمي  ،بنوت ،ط  1436 ،1ه2015 ،م.
 .36الدم املصد يف علدم اليتاب امليند للسمن احلليب ،ت  .أمحد حممد اخلراط،
ام القله ،مشق1406 ،هو.
 .37يدا أىب الن ه الع لي و ت  .حممد أ ير عبد الدادد و مطبدعات جمم اللغ
العربي بدمشق ،ط  1و 1427ه2006 ،م.
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 .38يدا مؤب بن الع اج ،دمن جممدع أشعام العرب ،ت وليه بن الدم الربوسي،
 1400هو 1990،م.
 .39يدا الفرز ق ،ت إيليا احلاور ،ام اليتاب اللبناين ،ط 1983 ،1م.
 .40مصج املباين يف شرح دروف املعاين للمالقي ،ت أمحد حممد اخلراط ،مطبدعات
جمم اللغ العربي بدمشق.
 .41موح املعاين يف تفسن القرآ العظيه والسب املثاين لآللدسي ،ت علي عبد البامر
عطي  ،ام اليتر العلمي  ،بنوت.
 .42سر صناع اإلعراب البن جن ،ت  .دسن هنداور ،ام العله مشق ،ط
األوىل1405 ،هو1985 ،م.
 .43شرح األمشدين على ألفي ابن مالك ،ام اليتر العلمي  ،لبنا  ،ط األوىل،
1419هو1998 ،م.
 .44شرح األلفي البن عقيل ،ت الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد ،ام الرتاث،
القاهرة ،ط العشرو 1400،هو1980 ،م.
 .45شرح التسهيل البن مالك ،ت  .عبد الرمحن السيد . ،حممد بدور املختد ،
ام ه ر للطباع والنشر ،مصر ،ط األوىل1410 ،هو1990 ،م.
 .46شرح التسهيل للمرا ر ،ت انصر دسن علي ،ام سعد الدين بدمشق ،ط
1428 ،1هو2008 ،م.
 .47شرح التصريج للثما ين ،ت  .إبراهيه بن سليما البعيمي ،ميتب الرشد ،ط
األوىل1419 ،هو1999 ،م.
 .48شرح اجلمل البن روف ،ت سلد حممد عمر ،معهد البظدث العلمي م
القر  ،ط أوىل 1419 ،هو.
 .49شرح ول الزجاجي البن عصفدم ،ت  .صادر أبد جناح ،إدياء الرتاث
اإلسالمي بدزامة األوراف العراري .
 .50شرح الردي على اليافي  ،ت يدسج دسن عمر ،جامع راميد س1398 ،هو،
1978م.
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 .51شرح السنايف على كتاب سيبديو  ،ت حممد دسن مهديل ،على سيد على ،ام
اليتر العلمي  ،ط األوىل1429 ،هو2008 ،م.
 .52شرح شاوم الاهر يف معرف كالم العرب البن هشام ،ت عبد الغن الدرر،
الشرك املتظدة للتدزي  ،مشق ،ط األوىل1984 ،م
 .53شرح شداهد املغن للسيدطي ،تصظيح الشيخ حممد حممد الشنقيطي ،منشدمات
ام احلياة ،بنوت.
 .54شرح شداهد اإليضاح البن برر ،ت عيد مصطفى مويش . ،حممد مهد
عالم ،مطبدعات جمم اللغ العربي بلقاهرة 1405 ،هو 1985،م.
 .55شرح عمدة احلافظ وعدة احلافظ البن مالك ،ت عدان عبد الرمحن الدومر،
وزامة األوراف ،مطبع العاين ،بغدا 1397 ،هو9771 ،م.
 .56ش رح رطر الند وبل الصد البن هشام ،ت الشيخ حممد حمىي الدين عبد
احلميد ،امليتب العصري  ،بنوت1992 ،م.
 .57شرح اليافي الشافي البن مالك ،ت  .عبد املنعه أمحد هريدر ،ام املأمد
للرتاث بدمشق ،ط األوىل1402 ،ه1982 ،م.
 .58شرح املفصل البن يعيش ،ت  .إميل بدي يعقدب ،ام اليتر العلمي ،
بنوت ،لبنا  ،ط األوىل 1422 ،هو2001 ،م.
 .59شرح املقدم احملسب البن ببشاذ ،ت الد عبد اليرمي ،املطبع العصري ،
اليديت ،ط 1977 ،1م.
 .60شرح ابن النا ه على ألفي ابن مالك ،ت حممد بسل عيد السد  ،ام اليتر
العلمي  ،بنوت ،ط أوىل 1420 ،هو2000 ،م.
 .61الصاديب يف فقو اللغ البن فامس ،ت السيد أمحد صقر ،مطبع عيسى احللىب.
 .62صظيح البخامر ،ت  .مصطفي أ ير البغا ،طدق الن اة1422 ،هو.
 .63الفرق البن أب ًثبت اللغدر ،ت دامت الضامن ،مؤسس الرسال  ،بنوت ،ط،3
 1408هو1988 ،م.
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 .64الفرق للس ستاين ،ت دامت صاحل الضامن ،جمل اجملم العلمي العراري ،اجمللد
 1406 ،37هو1986 ،م.
 .65اليامل يف القراءات واألمبعن الزائدة عليها للهايل ،ت وال بن السيد بن
مفاعي ،مؤسس مسا للتدزي والنشر ،ط األوىل 2007 ،م.
 .66اليامل يف اللغ واأل ب للمرب  ،ت حممد أبد الفضل إبراهيه ،ام الفير العرب،
القاهرة ،ط الثالث  1417 ،هو 1997 ،م.
 .67كتاب وهرة األمثال ألب هالل العسيرر و ت حممد أبد الفضل إبراهيه ،عبد
اجمليد رطامش ،ام الفير ،ط 1988 ،1م.
 .68كتاب سيبديو ،ت األستاذ عبد السالم هامو  ،ميتب اخلاجني بلقاهرة ،ط
الثا ي 1977 ،م.
 .69كتاب الشعر للفامسي أو شرح أبيات املشيل للفامسي ،ت  .حممد حممد
الطنادي ،مطبع املدين بلقاهرة ،ط 1408 ،1ه1988 ،م
 .70كتاب الالمات للزجاجي ،ت  .ماز املبامك ،ام الفير ،مشق ،ط 2
1985م.
 .71اليشاف عن دقائق التنزيل وعيد األراويل يف وجده التأويل للزخمشرر ،ت عبد
الرزاق املهدر ،ام إدياء الرتاث العرب ،بنوت1407 ،هو.
 .72كتاب العن للخليل بن أمحد ،ت  .مهد املخزومي . ،إبراهيه السامرائي،
ام الرشيد للنشر بلعراق.
 .73كتاب منهج السالك يف اليالم على ألفي ابن مالك ألىب ديا  ،ت حممد
يعقدب تركستاين ،يدهافهن ،أمرييا 1947 ،م.
 .74اليناش يف فن النظد والصرف ألب الفداء ،ت  .مايض بن دسن اخلدام،
امليتب العصري للطباع والنشر ،بنوت 2000 ،م.
 .75اللباب يف علل البناء واإلعراب للعيربر ،ت ازر طليمات ،عبد اإللو بها ،
ام الفير املعاصر ،بنوت ،ط األوىل1405 ،هو1984 ،م.
 .76لسا العرب البن منظدم ،ام صا م ،بنوت ،ط الثالث 1414 ،هو.
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 .77اللمظ يف شرح امللظ البن الصائغ ،ت إبراهيه بن سامل الصاعدر ،اجلامع
اإلسالمي بملدين املندمة ،ط األوىل1424 ،هو2004،م.
 .78ليس يف كالم العرب البن الديو ،ت أمحد عبد الغفدم عطام ،ط  ،2مي
امليرم 1399 ،هو1979 ،م.
 .79املبسدط يف القراءات العشر البن مهرا النيسابدمر ،ت سبي محزة داكيمي،
جمم اللغ العربي بدمشق.
 .80جمالس ثعلر ،ت األستاذ عبد السالم هامو  ،ام املعامف مبصر،
1400هو 1980،م.
 .81جمم األمثال للميداين ،ت حممد حميي الدين عبد احلميد ،ام املعرف  ،بنوت.
 .82حمادرات األ بء وحماومات الشعراء والبلغاء للرا ر األصفهاين ،شرك ام األمره
بن أب األمره ،بنوت ،ط 1420 ،1هو.
 .83احملتسر يف تبين وجده شداذ القراءات البن ِج ِّن ،ت على الن در انصج
وآ رين ،اجمللس األعلى للشئد اإلسالمي بلقاهرة1386 ،هو.
 .84احملرم الدجيز يف تفسن اليتاب العزيز البن عطي  ،ت عبد السالم عبد الشايف،
ام اليتر العلمي  ،لبنا  ،ط األوىل1413 ،هو 1993م.
 .85املرجتل شرح اجلمل البن اخلشاب ،ت على ديدم ،مشق1392 ،هو1972 ،م.
 .86املسائل البصرايت للفامسي ،ت  .حممد الشاطر أمحد حممد أمحد ،مطبع
املدين ،ط 1405 ،1هو1985 ،هو.
 .87املسائل العسيرايت للفامسي ،ت  .علي جابر املنصدمر ،ام الثقاف  ،عما ،
 2002م.
 .88املساعد على تسهيل الفدائد البن عقيل ،ت  .حممد كامل بركات ،مطبدعات
جامع أم القر بلسعد ي 1420 ،هو2001،م.
 .89مشيل إعراب القرآ مليي بن أب طالر القيسي ،ت  .دامت صاحل الضامن،
مؤسس الرسال  ،بنوت ،ط الثا ي 1405 ،م.
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 .90معاين القرآ لأل فش ،ت  .هد حممد رراع  ،ميتب اخلاجني بلقاهرة ،ط
األوىل1411 ،هو1990 ،م.
 .91معاين القرآ للفراء ،ت أمحد يدسج جنايت وآ رين ،ام السروم ،بنوت.
 .92معاين القرآ وإعرابو للزجاج ،ت  .عبد اجلليل عبده شليب ،امليتب العصري ،
بنوت.
 .93مغن اللبير عن كتر األعامير البن هشام األ صامر ،ت  .ماز املبامك،
حممد علي محد هللا ،ام الفير ،بنوت ،ط السا س 1985 ،م.
 .94املفصل يف صنع اإلعراب للزخمشرر ،ت  .علي بد ملظه ،ام وميتب اهلالل،
بنوت ،ط األوىل1993 ،م.
 .95املقاصد الشافي يف شرح اخلالص اليافي للشاطيب ،ت  .عبدالرمحن العثيمن
وآ رين ،مطبع جامع أم القر 1428 ،هو.
 .96املقاصد النظدي يف شرح شداهد شروح األلفي للعين ،ت  .علي فا ر وآ رين،
ام السالم للطباع  ،ط األوىل 1431 ،هو 2010 ،م.
 .97املقتضر للمرب  ،ت الشيخ حممد عبد اخلالق عضيم  ،اجمللس األعلى للشئد
اإلسالمي بلقاهرة ،ط الثا ي 1399 ،هو1979 ،م.
علي بن سلطا احليمي،
الربي  ،ت
 .98ا ّ
مللخص يف دبط ردا ن العربي  ،البن أب ّ
ّ
ط األوىل1405 ،هو.
 .99املمت اليبن يف التصريج البن عصفدم ،ت  .فخر الدين رباوة ،ميتب لبنا ،
ط األوىل1996 ،م.
 .100مدصل الطالب إىل رداعد اإلعراب للشيخ الد األزهرر ،ت عبد اليرمي
جماهد ،مؤسس الرسال  ،بنوت ،ط األوىل1415 ،هو1996 ،م.
 .101مدصل النبيل إىل َند شرح التسهيل للشيخ الد األزهرر ،ت ثراي عبد السمي
إلمساعيل ،كلي اللغ العربي م القر  1418 ،هو 1998 ،م.
 .102النظد الدايف لعباس دسن ،ام املعامف ،ط اخلامس عشرة.
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 .103النشر يف القراءات العشر البن اجلزمر ،ت الشيخ حممد على الضباع ،امليتب
الت امي مبصر ،بدو اتميخ.
 .104النهاي يف رير احلديث واألثر البن األثن ،ت طاهر أمحد الزاور ،حممد
حممد الطنادي ،امليتب العلمي  ،بنوت1399 ،هو 1979م.
 .105الندا م يف اللغ ألب زيد األ صامر ،ت .حممد عبد القا م أمحد ،ام الشروق،
مصر1401 ،ه1981 ،م.
 .106مه اهلدام يف شرح و اجلدام للسيدطي ،ت  .عبد احلميد هنداور ،امليتب
التدفيقي  ،مصر.
***
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ملخص الدراسة:
للفعل الالزم يف العربية أبنيةة اصةةة رعةرا ةصذ اةبن ا بنيةة ملالتةة الةصفصة ال ةةفية
كصسةةا الفصملةةلذ اسةةا اافع ة ةذ الهةةفة اال ة اةذ رصنةةص ة ال ةث "بنيةةة الفعةةل ال اللةةم الةةالزم
ملالتصاةةص الةةصفصة ال ةةةفية" بحتلاسةةة الليليةةة دفليةةةذ راةةحتا اخل ال ت ة ا مللة ا ه ةةةية
اليت تصميز ص أبنيصه مة ييةث الصية ر الهة اذ الةحتففة الهةرميةذ مة (لةَ أع لرةفعةل
بضةةا الع ة أل ة ا ةةةل يف مضةةصلال الفعةةل الةةالزم لمةع ةل ذ تنصسةةفامص ملل ة مل ة مضةةم مة يف
ااصضم ااضصلال دليل ملل اه ةةية لمةعةل تفةه مللة الةالزمذ أع الفعةل الةالزم انة بنةص ن
للمفع ة اف يف يصفة حمحت دةذ بس ب العالتة اإلج صلرة اليت تربط ب الفعةل الةالزم مصمللةهذ
كمص راحتا اخل دلاسة ملالتة الصحتاال الرتُّكب ب أبنيةة االةصفصة ال ةةفية مة الفعةل الةالزم
يف أب اب ال اللم اجملردذ املصمحتة الحتلاسة ملل ااناج الص ليلةم ال ةةفمذ كةصع مة جصص اةص
أع ألةةبا الصةةحتاال جُصةةصمس مةةص يبعةةه العةةرأ مة العةةرأذ أ الصفةةصلب يف ااعةةصأذ أ اا صل ةةة مياةةصذ أ
إللادة الصفررق ب أب اب الالزم م ال اللم اجملرد.
الكلمات املفتاحية :الفعل الالزم -ا بنية -ا ه ةةية -الصية ر الهة ا-الحتفلةة الهةرمية-
االصفصة ال ةفية.

The Morphology of The Intransitive Triple Verb In Arabic and its
Relationship to Descriptive Derivatives Semantic Analytical Study
Dr Asma'a bint Ali Al-Mozan
Department of Arabic Language - Faculty College of Education in Al-Kharj
Prince Sattam bin Abdulaziz university
Abstract:
The intransitive verb in the Arabic language has special morphologies by
which it is known. These morphologies have a relationship with descriptive
derivatives such as the noun of the subject, the noun of the object, and the simile
adjective.
This research addresses "the morphology of the intransitive triple verb in
Arabic and its relationship to descriptive derivatives" with a semantic analytical
study. This research aims at identifying the specificity that characterizes the
morphologies of the intransitive verb in terms of its phonetic composition and
morphological connotations, such as (Yaf'aul) with Dhamah [Arabic short vowel
'u'] on letter Aine ('a), which is originally the present verb for the past verb
(Fa'aul) also with Dhamah on letter Aine ('a). This phonetic harmony between
them in terms of the presence of Dhamah on Aine letter is evidence of the
specificity of (Fa'aul) and limiting. It is an intransitive verb. The Arabic
intransitive verb should not be an objective, passive voice mode, except in
limited cases. Because of the obligatory relationship between the Arabic
intransitive verb and its subject. It also aims at studying the overlap and
superposition relationship between morphologies of descriptive derivatives from
the chapters of the Arabic intransitive abstract triple verb. The study relied on the
descriptive analytical method. Among its results were that this overlap is the
result of what the Arabs heard from each other, or because of the similarity or
exaggeration in meanings, or because of the desire to differentiate between the
chapters of the intransitive abstract triple verb.
key words: transitive verb, structures, privacy, phoneme, semantic morphology,
descriptive derivatives.

املقدمة:

موضوع البحث وأمهيته:
م مظصألر تهررف الفعل تفسيمه اخل فزم ٍّ
مصعحتذ أل تفسيا ل ُملم ميه
اجلصجب ال ظيفم للفعل ملل مسص ى اجلملة الفعليةذ للفعل الالزم أبنية
الهراذ تحت أطلُق ملليه
تةصةَّةعاص العلمصءذ يهر ألص يف مهصدل الن
مهطل صة مصعحتدة ما الالزمذ الفصةرذ غري ااصعحتيذ غري ال ات ذ غري
اجملص ُزل 1ذ اااليظ أهنص كلاص مهطل صة مرت طة ل ظيفة الرتكي ية للفعلذ
تصفق م مفا مه الن يذ ط يعة ململه يف اجلملةذ لعل يف ألبن
ااهطل صة اشصلة دفلية اخل لكص ز أسصسيةذ لعالتة الفعل مبي انة اجلملة
الفعليةذ م االاص تظار الفيمة الحتفلية بنية الفعل الالزمذ ال صرة الل رة
م اسصخحتاماصذ تفف ألبن الحتلاسة ملل ألبن ا بنية اص متصصز به أبنية الفعل
الالزم م اه ةية يف الصي ر اله ا الحتفلة الهرمية.
أهداف البحث:

 .1الليل ا هص ص اله تية بنية الفعل الالزمذ دففهتص الهرميةذ اليت
رظار اجس صماص م الصي ر اله ا ابن ا بنية.
 .2اليلف مل العالتة اله تية اليت تربط ب ااصضم ال اللم الالزم
ااضصلال منه.
ل 1اجظر :شرح ا مش أ ملل ألفية اب مصلَذ ا مش أذ 439 /1ذ جصم الحتل س العربيةذ .34
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 .3ابراز ألر ال نصء اله ا يف اميصع ةيصغة اا ين للمفع ة م الفعل ال اللم
الالزم.
 .4اليلف مل ا س صب اليت اليا ملالتة الصحتاال الرتُّكب ب أبنية الفعل
الالزم يف أب اب ال اللم اجملرد االصفصة ال ةفيةذ كصسا الفصملل اسا
اافع ة الهفة اال اة ع أبنية الفعل الالزم تؤلر يف الصن ال ال ني ي
للملصفصة ال ةفيةذ ملالتصاص الصفصة ال ةفية مصفص تة م ييث
الي رة الفلة.
لبا جصءة ألبن الحتلاسة بعن اع" :بنية الفعل ال اللم الالزم ملالتصاص
الصفصة ال ةفيةذ دلاسة الليلية دفلية".

الدراسات السابقة:
س ق ال ث ب عض الحتلاسصة اليت تنص لت الفعل الالزمذ مناص:
 .1دلاسة "الفعل الالزم مص رالزمه م ير ا ا فض يف الفرآع اليرمي:
دلاسة حن رة تط يفية"ذ جعيا أمححت جعيا مل حت الرمح ذ لسصلة مصجسصريذ كلية
اآلدابذ جصمعة النيل ذ الس داعذ ا رط مذ 2000م.
 .2دلاسة "ا هصة اليت تعحتي الفعل الالزم"ذ مص زة بنت ملمر ب مللم
ااؤرحتذ جملة الحتلاسصة الل رةذ مركز االَ ميهل لل ث الحتلاسصة
اإلسالميةذ مج4ذ ال1ذ 2002م.
 .3دلاسة "جحتلية الفعل ااصعحتي الالزم"ذ ر سف سليمصع ملليصعذ البحت
لل ث الحتلاسصةذ جصمعة البحت ا ألليةذ ا لدعذ مج14ذ ال2ذ
2011م.
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 .4دلاسة "تعحتي ا معصة لز ماص يف الفرآع اليرمي ألر (لَ ملل ااعىن"ذ
حممحت السيحت لزق يسصج ذ جملة كلية اآلدابذ كلية اآلدابذ جصمعة
الفي مذ مهرذ ال11ذ 2015م.
تحت كصع الرتكيز يف الحتلاسصة السصبفة منهًّص ملل تعحترة الفعل الالزمذ
الصفررق بينه ب الفعل ااصعحتيذ تحت شص ت ألبن الحتلاسة تلَ الحتلاسصة
بعرض أبنية الفعل الالزم معصجياصذ اف أع الحتلاسة احلصلية متصصز ألصمصماص
بص ليل أبنية الفعل الالزم م ييث الصي ر اله ا الحتفلة الهرميةذ
لل ت ا ملل اه ةية أبنية الالزم م ألبر اجلصج .
منهج البحث:

املصمحتة الحتلاسة ملل ااناج الص ليلم ال ةفم.

تبويب البحث:
اتصضت ط يعة اا ض ال أع رف م ال ث ملل مفحتمةذ ايص ة ملل
م ض ال ال ثذ أمهيصهذ أألحتامهذ الحتلاسصة السصبفة مص أضصمصه ألبن
الحتلاسة مللياصذ منا هذ تال اافحتمة متايحت ملرض ال ث ميه ٍّ
إبجيصز مفا م
الفعل الالزمذ ثَّ الحتلاسة يف لاللة م صيث:
اا ث ا ة :الصي ر اله ا الحتفلة الهرمية بنية الفعل الالزمذ ميه
مطل صع ااطلب ا ة :أبنية الفعل الالزم دففهتصذ ااطلب ال صأ:
الليل أ جه العالتة ب ا هص ص اله تية الحتفلية بنية الفعل الالزم.
اا ث ال صأ :أتلري ااي انة اله تية ل نية الفعل ال اللم الالزم يف ةيصغة
مضصلمله بنص ُه للمفع ةذ ميه مطل صع ااطلب ا ة :ةيصغة الفعل
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ااضصلال م الفعل ال اللم الالزمذ ااطلب ال صأ :بنصء الفعل ال اللم
الالزم للمفع ة.
اا ث ال صلث :العالتة ب أبنية االصفصة ال ةفية أبنية الفعل الالزم يف
أب اب ال اللم اجملردذ ميه مطل صع ااطلب ا ة :الصحتاال ب أبنية
االصفصة ال ةفية م أب اب الفعل ال اللم الالزمذ ااطلب ال صأ:
ةيصغة االصفصة ال ةفية م الفعل ال اللم الالزم ب الفلة الي رة.
ث ا صمتةذ مياص أألا مص الهت اليه الحتلاسةذ ث مهصدل ال ث مراجعه.
***
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التمهيد :مفهوم الفعل الالزم:

أةال :ف بنفسه ,ف حبرا جر"ل. 1
الفعل الالزم" :أل مص ف مفع ة له ا
مل ُرا الفعل الالزم أبجه" :مص ف رنهب اافع ة به كفصم تةعحتذ ري ر يف
ب مةعل معُلذ يف الفعل ااطص ال كلرا ظرا مرُح ي ُزع اجهرا
اجصم ").(2
الالزم :مص ختهص لفصمللذ ملزمه ل رص ص زن).(3
مل ُرا أبجه" :مص ف رهح أع رصهل به "ألصء ضمري" ل ري ااهحتلذ أ مصف
رهح ة غ اسا مفع ة اتم منه" ).(4
مل ُرا أبجه" :مص ف رصعحتى ألرن مصمللهذ ف رص ص زن اخل اافع ة بهذ بل
ر ف يف جفس مصمللهذ م ل "(ألب سعي ٌحتذ سصمةر اصلُ ٌحتذ أل حيصصمس اخل
الفصمللذ ف حيصصمس اخل اافع ة بهذ جه ف خيرمس م جفس مصملله مي صصمس اخل
مفع ة به رف ملليه").(5

ل (1شرح كصصب احلحت د يف الن ذ الفصكامذ .174
ل  (2الل صب يف ت املحت الل ة آفة ا دب الن الهرا ال الغة العر ض الل ة اا لذ حممحت
السرامسذ .28
َّ
ل (3اجظر :اافصصح يف الهراذ مل حت الفصألر اجلرجصأذ 56ذ اافهل يف مللا العربيةذ الزخملريذ
.257
ل  (4الشصد السصلَ اخل يل ألفية اب مصلَذ اب تيا اجل زرةذ .339/1
ل 5جصم الحتل س العربيةذ ال الريينذ .34
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تحت مرق ااؤدب لة :بعحت سنة 338أل ب ج مل أيحتمهص الالزمذ
اآلار اا ة ةذ رفهحت ا ة ة البي ف رفصة منه مفع ة اف ب ج د
الهلةل 1ذ ألم يرا اجلر البي رهل بينه ب افسا البي ري ع مفع اف
معن ًًّّي له حن  :ةفح ملنهذ مصسا الفصملل ةصمُحذ اسا اافع ة مهف ح ملنهذ
ضب ملليااذ ما ُ
غُ
غصضبذ ألا م ض ب مللياا.
م االة مص س ق رصضح أع الفعل الالزم أل  :مص ف رنهب اافع ة به.
***

ل 1دتص ق الصهررفذ ااؤدبذ .153
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املبحث األول :التكوين الصويت والداللة الصرفية ألبنية الفعل الالزم:
(كُرة يف كصب الل ر أبنية خمه ةة لفعل الالزمذ المل دففة

معينة تنفرد ص إلبراز العالتة ب ألبن ا بنية دففهتصذ األصا ال ث
بص ليل ا هص ص اله تية اصذ بيصع دففهتص الهرمية ااخصلفةذ تحت يهر
العلمصء ألبن ا بنية الحتففة ا صةة لفعل الالزم م االة الصص
افسصفراءذ ليس ألنصك دليل ملل أهنا يهر ا الفعل الالزم يف ألبن ا بنية
الحتففة بل اهنا رر هنص "ال صل ةذ مص اي ض طهذ تحت جيمء كل ايحت
مناص ٍّ
اعصع أار ك رية ف تض ط"ل. 1

املطلب األول :أبنية الفعل الالزم ودالالهتا:
 .1مة َّعل الالزمذ كف اا :سَّ ت أللَّلتذ ا(ا كصجصص ييصرة فاصهصل اجلملذ
للحتفلة ملل تيررر الفعلذ أمَّةفت بُهذ للحتفلة ملل ت ة الفعل أي :تلت
له أ ٍّ
اذ تةيَّح اجلرح :مبعىن ةصل أةله الفيحذ لَّ ض اايصع :مبعىن
الهري لةذ شَّرق غَّرب ك َّا :للحتفلة ملل الص جه اخل اللمءذ ةَّح
م َّس  :مبعىن ململ ٍّ
شمء يف ال تت االصق منهل. 2

ل (1شرح شصمية اب احلصجبذ لضم الحتر ا سرتا (يذ .113 /1
ل 2اجظر معصأ لمةعَّل الالزم يف :اليصصبذ سي رهذ 420 /1ذ 170 /4ذ اانهفذ اب جينذ
111ذ ا هص صذ اب جينذ 157 /2ذ شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ 95 /1ذ
شرح الصسايلذ اب مصلَذ 451 /3ذ يصشية الهَّصع ملل شرح ا مش أذ الهَّصعذ 343 /4ذ
أبنية الهرا يف كصصب سي رهذ احتجية احلحتر مذ .277

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

203

الزلال :للحتفلة ملل
 .2أمةعل الالزمذ يف حن  :أةرم النَّخلذ أجَّزذ أيهحت َّ
الرجلذ أيصةذ أحنز :مبعىن
اسص فصته أع تفعل به ألبن ا شيصءذ أجرب َّ
جرب ٍّ
ةصل ةصيب ٍّ
ييصة ٍّ
حنصز يف مصلهذ أكحتى أْنحت :للحتفلة ملل
الحتا ة يف اايصع أي :ةل اخل اليحترةذ أ اخل ْنحتذ أمللر أتس :
لل ة ة اخل العحتدذ أسرال أبطأ :مبعىن مل ُ ل ايصة س للحتفلة ملل مص
ليس بط غررزي تصة سي ره لة180 :أل يف ب "امرتاق مةعلت
أمةعلت يف الفعل للمعىن" " :أسرال  :مل ُ لذ أبطأ :ايصة سذ أمص سرال
ف لةفلذ ف تعحترامص اخل شمءذ كمص
بطؤ ميأهنمص غررزة كف لَ :ا َّ
تف ة :ط َّلت ا مر مل َّ لصه") .(1احلصةل أع لسرال بطؤ معالع
مسص ًّيع سرال أبطأ -ملل زجة أمةعل -يف أهنص أمعصة فزمةذ اع كصع
ألنصك ااصالا بيناص م جاة أع الفعل لسرال بطؤ  :لمةعل م أمعصة
الط ص الفطررةذ أمص أسرال أبطأ :لأمةعل مليسص بط غررزيذ ف
رصعحتى أسرال أبطأ كمص رصعحتى ط َّلت ا مر مل َّ لصهل. 2

ل  (1اليصصبذ .168/4
ل 2رنظر :شرح كصصب سي رهذ السريايفذ 436 /4ذ اجظر معصأ بنصء لأمةعل الالزم يف :اليصصبذ
172 /4ذ شرح كصصب سي رهذ السريايفذ 439 /4ذ شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ
.90/1
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 .3مصملل الالزم :ري ع للحتفلة ملل معىن لمةعل ال اللمذ أي :مبعىن جس ة
مةعل اخل م ُ
صمل ٍّل ف غريذ حن  :سصمةرذ مبعىن جس ة السفر اخل مسصمُرذ ليس
للفظ لسصمةر معل لاللم مبعنصنذ مال رفصة :سفرل. 1
 .4تةفصملل الالزم :حن تضصلب تةرام للحتفلة ملل االصلكةذ ان لصه
مةصةنص ة اطص ملة لمصملل ذ تة صمةلتذ تةعصميتذ تةعصرةيتذ تةعصلجت
مبعىن الصَّظصألر لفعل م اجصفص ه ملنه).(2
هرذ اللَّا للحتفلة ملل الصيلفذ تطَّعصه
 .5تةفعَّل :حن تل َّ ذ تة َّ
كسرته مةصي َّسر اطص ملة لمة َّعل ذ تةفيَّس تةنةَّزل لالجصسصبذ
مةصةفطَّ ذ َّ
ال َّب أت َّث الَّرمس للحتفلة ملل الصَّ نُّب).(3
 .6اسصةفعل :يف م ل اسصةنة ق اجلملذ اسص ر ُ
الط للهري لةذ اسصةعظاذ
اسصيَب ألم ألنص داالة ملل معىن لتةف َّعل للصيلُّفذ اسرتت الَّة بذ

ل 1رنظر :اليصصبذ 180 /4ذ اإلرضصح يف شرح اافهلذ .121 /2
ل (2اجظر معصأ لتةفصملل الالزم يف :اليصصبذ 181/4ذ اافصضبذ ااَبدذ 116 /1ذ اللصمية يف
مللا الصهررفذ اب احلصجبذ 18ذ أبنية الهرا يف كصصب سي رهذ .278
ل  (3اجظر معصأ لتةفعَّل الالزم يف :اليصصبذ 184-183/4ذ اافصضبذ 116 /1ذ اافهل يف
مللا العربيةذ .279
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اسص فر النةَّار مبعىن احليةن ُجة ال ةل غذ اسرتج ملنحت ُ
ااهي ُة فاصهصل
احليصرة).(1
 .7امةصةعل :حن ش رصه مصشصة ىذ ي سصه مصيصة س مطص ملةا لُفعلذ امةصةفر
اشص َّحت لالسص نصء به مل لمةعل ذ اتةصةصةل اذ اةطلح الف م ااصهم ا
للحتفلة ملل االصلكةذ َّادال ا اتةَّل ا مبعىن تةف َّعل).(2
 .8امةع ملل :حن  :ايل خل اللَّمء للحتفلة ملل الهري لةذ رحتة ملل اا صل ة
الص كيحت :تصة سي ره" :ألبا ب امةع مللت مص أل ملل م صله ممص ل
جبكرن تصل ا :ال ذ تصل ا :اال ش  .سألت ا ليل مفصة :كأهنا ألاد ا
اا صل ة الص كيحتذ كمص أجه ا(ا تصة :املل ش ت ا لض مإمنص رررحت أع جيعل
ملصمصذ تحت لغ").(3
(لَ ك اريا ًّ

ل  (1اجظر معصأ لاسصةفعل الالزم يف :اليصصبذ 184-183/4ذ اانهفذ 101ذ الينَّصش يف
الن الصهررفذ ةصيب محصةذ 71/2ذ يصشية اله صع ملل شرح ا مش أذ .141 /2
ل  (2اجظر معصأ لامةصةعل يف :اليصصبذ 177 /4ذ 186ذ ا ة ة يف الن ذ اب السرامسذ /3
126ذ اانهفذ 98ذ مفه الل ة سر العربيةذ ال عصليبذ 409ذ الينَّصش يف الن الصهررفذ
.70 /2
أرضص معصأ امةع ملل يف :دتص ق الصهررفذ 181ذ يصشية اله صع
ل  (3اليصصبذ 188/4ذ اجظر ا
ملل شرح ا مش أذ .344 /4
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املطلب الثاين :حتليل أوجه العالقة بني اخلصائص الصوتية والداللية ألبنية

الفعل الالزم:
اع اداصة بعض الل اةق الصهررفية ملل ال نية ا سصسية للفعل أساا يف
تعحتد أبنية الفعل الالزم م غري ال اللم اجملردذ تنفلاص به ب العحترحت م
ااعصأ كبلَ الت صط بعضاص مبعىن ااطص ملةل 1اليت رص ة مياص اافع ة به
اخل الفصمللذ ملنحت جفل الفعل اخل ةيغ ااطص ملةذ اليت ر ُّ
حتة ص ملل ت ة
اافع ة به ألر الفعل ااصعحتي اسص صبصه لهذ ميأاب د ل الفصملل كنصرة مل
مطص ملصهذ رظار الصألري البي الحتله ةيغ ااطص ملةذ ملنحتمص تصس ب يف جعل
فزمص إبضعصا ألر الفعل ااطص الذ ا( ره ح بعحت جفله اخل
الفعل ااصعحتي ا
ألبن الهيغ مصخل افص مل ال ت ال ملل اافع ة بهذ رف ي ألبا أجه ا(ا اجصفت
ااطص ملة تةعحتَّى الفعلذ ألنص رظار أتلري تلَ الل اةقذ اليت تصن ال إبداصاص
أبنية الفعل الالزم الحتالة ملل ااطص ملة إبيحتاث ال فة داالية ملل
مصملال.
مسص ى ال ظيفة الن رةذ ي رهري اافع ة به ا
كمص أع دفلة الفعل داال السيصق الل ي اص أتلري يف الحترحت ململه ب
اللز م الصعحتي ا( اع بعض ا بنية رلرتك مياص الالزم ااصعحتيذ الفيهل
ل (1معىن ااطص ملة اصص يف ألبن الحتلاسة لفعل ااطص ُال لفعل ٍّ
مصعحت ل ايحت أمص مهطلح ااطص ملة
مصعحتًّي فلن حن  :مللَّمصه
مصعحتًّي ل ايحت اع طص ال
ما غري اصص لالزمذ مفحت ري ع ااطص ُال
ا
ا
احلُسصب مةصةعلَّمهذ اجظر :شرح الصهررح ملل الص ضيحذ ا زألريذ .465 /1
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بينامص أل ااعىن لبا ف ريفم يف الحترحت الالزم ااصعحتي افملصمصد ملل بنية
الفعل الهرمية جمردة مل دفلصه السيصتيةذ تظار يف بعض ا م لة السصبفة
اشصلاة م بعض العلمصء اخل الص امق الحتفيل ب بعض أبنية الفعل الالزم
م ل اإلشصلة اخل الص امق ب ةي يت لاسصةفعل لتةفعَّل ل( 1لَ بحتا ة
اسصةفعل ملل معىن تةف َّعل لتي ََّب اسصيَب ذ اشرتاكامص يف الحتفلة ملل
الصيلفذ ملل الرغا م ااصالا ال يحتاة الهرمية الزا حتة ااص زملة ملل
ا ةل ميامص لاامزة الس الصصء يف اسصةفعلذ الصصء الصضعيف يف تةفعَّل ذ
َّ
اع ألبن ااي انة الزا حتة ُّ
تعحت س ايال للمخصلفة ب الهي ص يف الحتفلة

الهرميةذ ألبن الز ا حت أ ال يحتاة الهرمية –س ابق كصجت أ يل اا أ
مل ازا -مفيَّحتة ملل ااسص ى الحتفيل فجضمصم اخل ال يحتاة الهرمية يَّرة
الحتفلةذ ملعل اافه د لص امق افشرتاك يف الحتفلة العصمةذ ألبا رسري ملل
كل مص أشري اخل أجه مبعىن بنصء آار م ا زاع السصبفةذ رؤكُحت أمهية الربط
ب بنية الفعل دفلصه ملنحت تهنيفه اخل الالزم أ ااصعحتيذ أع الفعل الالزم له
العحترحت م ا بنيةذ اليت تصحتال ال يحتاة الهرمية الزا حتة يف الصمييز ب
دففهتص العصمة.
اخل جصجب (لَ ْنحت لمةعل أمةعل حن  :سرال أسرال الالزم رلرتكصع
الزم ذ لي زًّيدة اامزة أيحتلت ج املص م
يف الحتفلة العصمة ملل احلحتث َّ
ل 1رنظر :اليصصبذ 184 /4ذ اللصميةذ .18
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اافصلتةذ يف الحتفلة الهرمية ليل م ال نيص ذ بنفل الهي ة م مةعل اخل
أمةعل مص ةل لمةعل رحتة ملل  :تيصم الفصملل لفعل د ع تيلف أ طلب
لبا تحتة أمعصة ألبن ال نية ملل الط ص ال ررزرةذ أمص لأمةعل مفحت أكس صه
اامزة الزا حتة يف أ ة الفعل معىن تيلف الفصملل يف الفيصم لفعل لعل
أتلريألص ألبا ررت ط مبخرجاص اله ا ةفصهتص اله تية تصة ا سرتا (ي
ل686أل " :ث امللا أع اامزة اص كصجت أدال احلر ا يف احللق اص جَبة
كرراة جتري جمرى الصَّةا ُّال لفلت ببلَ ملل لسصع ااصلفظ ص "...ل 1لبا
مإع لسرال بطؤ أبلغ هنمص كأهنمص غررزة كه ر كَبل. 2
كمص أع للفعل الالزم معصأ أبنية اصةةذ أة ت كصلف املحت ااطردةذ
رسرتشحت ص اعرمة الفعل الالزمذ مم ااعصأ اليت رحت ُّة ص ملل الفعل
الالزمل: 3

ل 1شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ .31 /3
ل (2اجظر :شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ .87 /1
ل (3رنظر :اللصمية يف مللا الصهررفذ 17ذ شرح اب النصظا ملل ألفية اب مصلَذ 178ذ ت ضيح
اافصةحت ااسصلَ بلرح ألفية اب مصلَذ ااراديذ 621 /2ذ أ ضح ااسصلَ اخل ألفية اب
مصلَذ اب أللصمذ 158-157 /2ذ م ين الل يب مل كصب ا ملصلربذ اب أللصمذ -596
597ذ الشصد السصلَ اخل يل ألفية اب مصلَذ 340/1ذ شرح مجل الزجصجم لاللرح الي ري ذ
اب ملهف لذ 305/1ذ اافصةحت اللصمية يف شرح ا الةة اليصمية لشرح ألفية اب مصلَ ذ
اللصطيبذ 135/3ذ شرح ااي دي ملل ا لفية يف مللمم الن
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 .1أع ري ع الفعل ًّ
داف ملل س ية :أل مص دة ملل معىن تص ا لفصمللذ
فزم لهذ م ل :ش ذ جُبذ يس ذ تة حذ طصةذ أل ملل أةله م
لط ة غري حم َّةل 1ذ تهرذ ت ُي.
 .2أع رحتة ملل جظصمة أ دجسذ حن  :جظفذ ضؤذ طارذ ُْنسذ
لُجسذ ت ُبل.
 .3أع ري ع الفعل ًّ
داف ملل العرضذ أل مص ليس يركة جسا م معىن
تص ا لفصمللذ غري اثبت ميهذ ما معىن طصلئذ رز ة بز اة س ه ااؤتتذ
كم ُرضذ ك ُسلذ ج ُلطذ ي ُزعذ مرُحذ هنُا :ا(ا شُ ).(2
 .4أع رحتة الفعل ملل ااطص ملة ٍّ
اصعحت اخل مفع ة ايحتذ معىن ااطص ملة
ت ة ألر الفعل ااطص ال افسص صبة لهذ كضصملفت احلسصب مصضصملفذ
جة َّعمصه مصةنة َّعاذ شففصه مصجل َّقذ محتدته مصمصحتَّذ لةلمصه مصجة ةلاذ لةرمصه
مصجة ةرم.
ضذ أ
 .5ا معصة الحتالة ملل ل عذ حن  :أدمذ امحَّرذ ااضَّرذ اس َّدذ ابةي َّ
ُيلي ٍّةذ حن  :د ُملجذ ك ُ لذ أ ٍّ
مليبذ حن  :مل ُلذ مل ُمش.

شرح ا مش أ ملل ألفية اب مصلَذ 440-439 /1ذ شرح الصهررح ملل الص ضيحذ /1
466-464ذ الن ال ايفذ مل صس يس ذ .135-134 /2
ل (1اجظر :سر ةنصملة اإلملرابذ اب جينذ 37 /1ذ دتص ق الصهررفذ .252
ُ
فزمص اجظر :شرح الصهررح ملل الص ضيحذ .464 /1
ل 2أمص هنا ا(ا ةصل أك اف مليس ا
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َّ .6أف رهح السؤاة ملنه أبي شمء ت ذ مال رفصة :أبي شمء ت تيصم
زرحت.
م ا بنية ا صةة لفعل الالزمل: 1
 .1ري ع الفعل الالزم ملل زع لامةعل َّل ذ حن  :اتلعَّرذ اببملَّرذ ازماَّرذ
امشخَّر .
 .2أع ري ع الفعل ملل زع لامةعنةلل كصيرْناذ الةعن رذ اارجطاذ
اتةرجة ذ املرجةزم.
 .3مص حلق ل مةعل َّلذ امةعنةلل كصك أل َّحت الفرخذ ايرجيب ُ
الحترَذ اتةعنسس
اجلمل.
 .4ا معصة اليت ملل زع لمعل -بيسر الع أ مص اص -ا(ا كصع ال ةف
يذ ( َّة الضَّعُيف ما
الرجلذ مةا ت ُ ٌّ
مناص ملل لمعُيل حن  :ت ُي َّ
ُ
يل.
(ل ٌ
 .5ا معصة اليت ملل زع :اجةفعل حن  :اجة ةعث اجطلق.
 .6ا معصة اليت ملل زع "أمةعل"ذ معنصألص :ةصل ةصيب ٍّ
شمء مع َّ ذ
م ل :أغ َّحت ال عُري.
ل 1رنظر :شرح اافهلذ اب رعيشذ مج153 /7 :2ذ اإلرضصح يف شرح اافهلذ 124/2ذ اامص
الي ري يف الصهررفذ اب ملهف لذ 132ذ شرح اب النصظا ملل ألفية اب مصلَذ 178ذ ت ضيح
اافصةحت ااسصلَ بلرح ألفية اب مصلَذ 622/2ذ الشصد السصلَ اخل يل ألفية اب مصلَذ
340/1ذ اافصةحت اللصمية يف شرح ا الةة اليصميةذ 135/3ذ 137ذ الن
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 .7مص كصع ملل زع :مةعلذ حن  :كرمذ ظرا.
 .8امةع َّ
اب.
صب اس َّاد ابةي َّ
س اضر َّ
صةذ حن  :اشا َّ
صض ادأل َّصم .تحت تصل ا :امال َّ
 .9أع ري ع ملل زع اسصةفعلذ حن  :اسص ر ُ
الط ذ اسصةنة ق اجلملذ
اسصةنسر ال ة صث.
م االة مص س ق رصضح أع ااصعلُا ا(ا ملرا ألبن الحتففة ا زاعذ
الصعرا ملل الفعل الالزمذ لعل ألبن ُ
ص ص
السمصة اليت ا َّ
سال ملليه ُّ
الفعل الالزم تؤكحت دتة العربذ يرةاا ملل ض ض ابط لأللفصظ ااصلص ة
يف ااعىن اا ىنذ ملل الرغا م ا ه ةية اليت امصصز ص الفعل الالزم ييث
ض طت أم لصه يف بعض الف املحت اف أع ألنصك بعض اااليظصة اليت تن ه
الياص العلمصء يف بعض أم لة الالزم:
 .1أع بعض ألبن ا زاع لاللم جمرد بعضاص لاللم مزرحت ميه.
 .2أع بعض أم لة الالزم اسص نت العرب به مل اسصعمصة ال اللم اجملرد أل
مالزمص للفعلذ ف
ا
لاجطلق :اجةفعل ذ لامةصةفر :امةصةعل ذ مصأا بنصءا
للمطص ملةذ مال رفصة :لطلفصه مصجطلق ذ ف لمةفرته مصمةصةفر ذ تصة سي ره
يف ل ب مص ف جي ز ميه مةعلصه " :مم (لَ لاجةفعلت ذ ليس يف اليالم
لاجةفعلصه حن لاجطلفت لاجيملت لاْنردة لاجسلَ  .ألبا
م ض تحت رسصعمل ميه لاجةفعلت ليس ممص طص ال لمةعلت ذ حن :
لكسرته مصجيسر ذ ف رف ل ع يف (ا :لطلفصه مصجطلق ذ لينه مبنزلة
ل(ألب لمض ذ كمص أع لامةصةفر مبعىن لضعف ذ أي ااعني ملنيت
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مإجه ف جيمء ميه لاجةفعلصه "ل 1ذ ميأهنا اص ل رسصعمل ا معله البي أل
مطص مله طص مل ا به أمةعلل. 2
ألبا رؤكحت ملحتة أم ل أ اص :أجه ليس لضر لة أع ري ع الفعل ااطص ُال
فزمصذ ال صأ :أجه ليس لضر لة أع ري ع كل معل فزم ملل ألبا ال نصء
ا
مطص ُ املص كمص رعين أجه ليس كل معل فزم ةصحلاص ع ر ىن منه اجةفعل أ
امةصةعل للمطص ملةذ مال رفصة م اال يف تةعحت :اجةفعحت تصة اجل ألري لة:
393أل  " :ااطص ملة :اا امفةذ الن ر ع لمبص يب ا الفعل الالزم
مطص ُ املص"ل. 3
تحت ف ري ع لفعل ااصعحتي ل ايحت مطص ُالٌ ملل اجةفعل أ امةصةعل م جفس
لفظهذ ميامل اسصعمصامصذ ا( رسص ىن مل لفظه بلفظ غرين ا( كصع يف
معنصن ميفصة :طردته مبألبذ ف رفصة طردته مصجطردذ ف مصطَّرد.ل. 4
 .3أع بنصء لمةعل اصص معصة ال اللية (اة الحتففة ال صبصة لبا رهصغ
ملليه كل معل لاللم رراد منه اا صل ة الصع بل 5أ اتهصا الفصملل به
(مصذ ميه ح م الالزم لص رل تحت تن ه اخل (لَ م
محتيص أ ًّ
ا
ل 1اليصصبذ 189 /4ذ رنظر :اافصضبذ 114 /1ذ اامص الي ري يف الصهررفذ .130
ل 2اجظر :شرح اافهلذ اب رعيشذ مج.159 /7 :2
ل 3اله صحذ اجل ألريذ .537 /3
ل (4اجظر :اليصصبذ .177 /4
ل 5م ين الل يبذ اب أللصمذ .596
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العلمصء الفحتمصء اب جين لة392 :أل ذ ا( تصة " :كبلَ جعصفحت حن
أرضص يف الفعل اا ين منه مُعل الصع ب أجه تحت ج ُفل مل مةعل معُل اخل
ا
مةعلذ يىت ةصلة له ةفة الصمي الصفحتمذ ث ب ُين منه الفعلذ مفيل :مص
أمةعلهذ حن مص أشعرنذ امنص أل م شعر ...ذ كبلَ مص أتةصةله مص أكفرن:
اسصعمصف"ل 1ذ
تفحترراذ اع ل رظار يف اللفظ
ا
أل ملنحتان م تةصل كفر ا
م احملحتل مل صس يس لة1398 :أل يف ت له " :ألبا ري ع
بص رل الفعل ااصعحتي ل ايحت اخل ةي ة لمةعل بفهحت ااحتح أ البمذ
ألبن الهي ة ف تي ع اف فزمةذ م ل :جال ا ُم ُّمذ يف (م ا ممذ
ا ةل ااصعحتي ت ل الص رل أل  :ج ُاله ...مهصل بعحت الص رل
فزمص"ل. 2
ا
فزمص أل  :لمةعل اجةفعل امةعنةلل امةعل َّل
 .4بعض ألبن ا بنية ف ري ع اف ا
امةع َّل امةع َّ
صة ذ بعضاص ررد ملل ال جا ررامل ميه ملنحت الصهنيف
أمراع أيحتمهص :دفلة الفعل يف السيصقذ م ل لبط لاسصفعل أمةعل

ل (1ا هص صذ .227/2
ل 2الن
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الالزم لحتفلة ملل الهري لةذ لامةع ملل ل 1لحتفلة ملل اا صل ة
الصي ريذ اآلار :االصق ال ةفم كمص يف لمةعل مفص ح الفصء بيسر
ُ
يصلا للُّز مذ ممص
الع أ مص اص ا( مل َّحت جممء ال ةف ملل لمعيل مع ا
تيحتا لُلز م لمةعل اع بعض
حيس (كرن لنس ة فملص صل لمعُيل ال ةف ا
ا معصة يلفية الفصء أ الع تحت ختصلف ألبا اللرط مي مء ال ةف مناص
صملل تي ع فزمة كمص جف ة :دال ملليه ما د ُ
ملل لم ُ
االذ ارمس اليه
ما اص ُلمسذ ليل ملنه ما ل ُ
ايلذ يف اآلرة﴿ :ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﴾
ٍّ
ملباب ات .
[ااعصلمس ]1 :أي :مل
 .5أع مفا م الفعل الالزم ط يعة أدا ه الن ي رص امق م مهطل صته:
لالالزمذ الفصةرذ غري ااصعحتيذ غري ال ات ذ غري اا ص ُز ذ أمص أبنيصه
الهرمية مام (اة اه ةية م ييث ااعىنذ م ييث الرتكيب
اله ا معل س يل اا صة :لمةعل رةفعل البي جفل العلمصء ااصهصةه
لالزم جران ررت ط بحتففة معينة متصصز ل ةذ تن م الس صًّي
ل( (1كر سي ره أع امةع ملل تحت رصعحتىذ مفصة " :أمص امةع ملل مفحت تعحتى ...ذ ميمص ل ري للفعل
ٌّ
بحت م مصملل رعمل ميهذ كبلَ ألاد ا أع ري ر اافع ة البي رعمل ميهذ تصل ا :املر لرت الفل َّ ذ

أمرا ت ي ا صذ كمص تصل ا :ايل خل (لَذ مبلَ يف م ض اافع ة"ذ اليصصبذ /4
املر لرت مين ا
مصعحتًّيذ تصل ا :ايل ليةصه أي اسصطية ةصهذ ...ذ لمبص بين
191-189ذ تصة اب رعيش " :تحت جصء
ا
الفعل ملل الزًّيدة ل تفصلته حن املر لرت الفل ا(ا لك صه ملرًّي"ذ شرح اافهلذ 162 /7ذ ألبا
ٍّ
مصعحت.
فزمص ميمص اشصق منهذ أمص اارجتل ما
رحتة ملل أع امةع ملل ري ع ا
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الط ص الفطررةذ ابا ري ع ال رل الفعل اليه ا(ا تهحت الصع ب ع
"الصع ب م ض م صل ةذ مةعل م أمعصة ال را ز الط ص ذ م اا صل ة يف
ل1
أرضص
الفعل أع جيعل كأجه ط يف الصع ب منه" ذ تظار اه ةيصه ا
م ييث ااي انة اله تية ا( اع مصح الفصء ضا الع أمر رهعب
ااضعف م ألبا ال نصءل 2ذ مال حي َّة ملليه
معه غصلاص جممء الفعل ال اللم َّ
ف ر ىن منه ااضعَّف ع لفل الصضعيف ف رص اءم م لفل الضمةذ جفل
ب كمص تصل ا :لظرمت
سي ره مل ر جس ت ة بعض العرب :لل ة ت تةل ُّ
تظرا ذ تصة ملنه " :امنص ت َّل ألبا ذ ع ألبن الضمة تسص فل ميمص
(كرة لَذ ملمص ةصلة ميمص رسص فل ع مصجصمعصذ ُّمر ا منامص"ل. 3
أي ٍّ
معل ًّي م أ ا ي الع أ الالم م
كمص متن ضمة الع يف لمةعل َّ
أع ر ىن منه لمةعل أ حي َّة ملليه ملنحت الادة ال ة كمص يف لةصم ذ مال
رفصة :لة م ف يف ل ال :بةي ذ ف يف لهن  :هنم ذ ف يف لدملص:
دمل ا( تص صتل اليصء ال ا الضمة يف ا ج اذ رهعب افجصفصة م
الضمة اخل اليصء يف النصتص اليص مذ تص اخل ااصمصلالة يف النصتص ال ا ي
تصة اب جين يف ب مص رراج م ا ة ة ممص ف رراج " :أف تراألا امنص

ل (1شرح مجل الزجصجمذ .593 /1
ل 2اجظر :اليصصبذ .147 /4
ل (3اليصصبذ .147 /4
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الصم ا أع ر ن ا مةعل ممص ملينه ًّيء خمصمة اجصفصاا م ا لفل اخل مص أل ألفل
منه جه كصع رلزماا أع رف ل ا :بةعت أب الذ أل رة الذ حن جة الذ
أجت –أ ألم -تة الذ ب ملص ب مل ب ُملمذ مهص رة ملصعذ ألا رة مل ع
حن (لَذ كبلَ ل جصء مةعل ممص فمه ًّيء مصهرماص لل ُزم أع رف ل ا:
لم ة لم ةذ أان ألم ذ حن جةرم ذ ...ذ ميي ر تلب اليصء ا ااذ أل
ألفل م اليصء"ل. 1
أرضصذ (لَ الرابط ب تي رنه
م ا ه ةية اليت اصصز ص بنصء لمةعل ا
اله ا دفلصه الهرمية البي أشصل اليه ا زألري لة905 :أل بف له يف
شرح ملالمصة الفعل الالزم" :ال صل ة :لأع رحتة ملل س ية  ...أي
الط يعة السليفةذ ل ألم أي الس ية لمص ليس يركة جساذ م ةف
مالزم للباة غري منفَ ملناصذ لحن  :جُبذ ش م ا معصة الالزمة
الهصدلة مل الط يعة اليت ف شع ل اص مبص رهحتل مناصذ ضا مل الفعل
انصس ة اجضمصم الط يعة اخل الباةذ ملنحت ةحت ل ألبن ا معصة مناص"ل. 2
أرضص بنصء لاجةفعل م ا بنية االا لة ا صةة لفعل الالزم ا( ت حت
ا
ل3
اه ةيصه يف لز مه معىن ااطص ملة –اف اع كصع حن اجطلق اْنرد ممص
ل 1ا هص صذ .350 /2
ل 2شرح الصهررح ملل الص ضيحذ .464 /1
ل (3اجظر :اانهفذ 95ذ الهصييب يف مفه الل ة العربية مسص لاص سن العرب يف كالماصذ اب
مصلسذ .170
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كصع أةل ضعه لزًّيدة -م ييث الرتكيب اله ا جل ظ الحت ل
اااا للن ع الزا حتة يف اكسصب الهي ة ااعىن الهريف لااطص ملة ذ اخل
جصجب ألبا خت ُ
هص الن ع ااطص ملة مبعىن افسص صبة السررعة أ ااطص ملة
يف محتة زمنية تهريةذ يف جمص لة الن ع للفصء يف ألبا ال نصء دفلة ملل
الضعفذ اي أع تي ع اص ملالتة لضعف البي رطرأ ملل الفعل
ااصعحتي اخل ايحت ملنحتمص رضعف ألرن ا(ا جفل اخل الالزم ب ضعه يف بنصء
لاجةفعل ألبا ااعىن أمر حلظه اب جين يف اجصمصال بعض احلر ا م
مر أ يف ألبن الل ة اليت ف ريصد رةعلا
الفصء ا( تصة " :م طررف مص َّ
بةعحتألصذ ف حيصط بفصةياصذ ازديصم الحتاةذ الصصءذ الطصءذ الراءذ الالمذ
زجصا َّ الفصء ملل الصفحتمي الصأاريذ مأك ر أي ااص جمم ال
الن عذ ا(ا مص َّ
معصجياص أهنص لل أل الضعف حن مهص"ل. 1
بنصء لاجةفعل أتةيس م لامةصةعل يف معىن ااطص ملةل 2ذ ألبا رؤكحت أةصلة
لاجةفعل يف معىن ااطص ملةل 3لفلة لامةصةعل يف ألبا ااعىنذ " ا ج د يف

ل 1ا هص صذ 168 /2
ل (2اجظر :اامص الي ري يف الصهررفذ  131شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ .108 /1
ل 3اجظر :اانهفذ 98ذ تحت جص العلمصء ملل أجه ف تهح ااطص ملة اف ا(ا كصع الفعل ملالجيًّص
رنظر :شرح اافهلذ اب رعيشذ مج159 /7 :2ذ يصشية اله صع ملل شرح ا مش أذ /4
.343
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امةصةعل أع رف مصعحتًّي ملل غري معىن ُ
افجفعصة"ل 1ذ اي أع رفسر (لَ
ا
بفلصه يف الالزم.
 .6كبلَ تظار اه ةية الفعل الالزم يف بعض أبنيصه الحتالة ملل اا صل ة
الص كيحت ألم :لامةع ملل امةع َّل امةع َّ
صة امةعل َّل ا( أدى تضعيف الع
أ الالم يف ألبن ا بنية د الا يف ت ضيح معىن اا صل ة الص كيحتذ لي اب
جين تن ه اخل تفص ة الع الالم يف أداء ألبا ااعىنذ ا( اع تضعيف الع
أت ى أتعحت يف الحتفلة ملل اا صل ة يف ا معصة م تضعيف الالمذ مفصة:
دليال ملل ت ة
"ملمص كصجت ا معصة دليلة ااعصأ كرل ا أت األصذ جعل ن ا
َّ
ااعىن احملحتَّث بهذ أل تيررر الفعل  ...أف ترى اخل مص جصء ملناا
للم صل ة م حن اال لقذ املل شبذ  ...اف أع الع أتعحت يف (لَ
رضعف ف
م الالمذ أف ترى أع الفعل البي أل م ض للمعصأ ف َّ
رؤَّكحت تيرررن اف لع ذ ألبا أل ال صب"ل . 2ملل الرغا م اشرتاك الع
الالم ة تيًّص يف ةفة اجلارل 3اف أع الع تصف ق ملل الالم بس ب
ت سطاص يف ال نصء ب الفصء الالمذ مامص رعصمحتاع مللياصذ ألم مين مة

ل (1ا ة ة يف الن ذ .126 /3
ل 2اجظر :ا هص صذ .158-157/2
ل 3اجظر :سر ةنصملة اإلملرابذ 241 /1ذ .5 /2

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

219

مصذ مهصلا كأهنمص سيصمس اصذ م ب فع للع الض د هنصذ كمص تصة اب
جينل. 1
 .7رظار الفرق يف ت ة ااعىن ب اجملرد اازرحت م ألبن ا بنية ميلمص ت ي
ااعىن ك رذ كصع تي ري اللفظ أجحتى يف ارضصح جصجب الف ة الي رة
كمص تصة سي ره " :تحت رسص ىن مةع َّ
صة مل معُل مةعلذ (لَ حن ازل َّ
اق
ض ااضَّر ...ذ أك ر يف كالمااذ جه
ااض َّصل اةف َّصل ...ذ اس َّد ابةي َّ
ك ر م بم نذ ا ةل (لَ"ل 2ذ تصة اب جين" :ممعىن ال د ع
معىن اال ش اص ميه م تيررر الع زًّيدة ال ا "ل. 3
***

ل 1اجظر :ا هص صذ .157 /2
ل 2اليصصبذ .138 /4
ل (3ا هص صذ .267 /3
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املبحث الثاين :أتثري املكوانت الصوتية لبنية الفعل الثالثي الالزم يف
صياغة مضارعه ،وبنائه للمفعول:

املطلب األول :صياغة الفعل املضارع من الفعل الثالثي الالزم:

زع رةفعلذ حن :

ر ىن ااضصلال م لمةعل اله يح الالزمذ ري ع ملل
ارمس خيرمسذ تةعحت رفعحتل. 1
ه ُّحذ ض َّج ر ُ
ري ع ملل رةفعُلذ حن  :جلس جيلُسذ ة َّح ر ُ
ض ُّج ).(2
َّأمص مص كصع مص ن ا ااذ كصع ملل ز ُجة "مةعل"ذ مإع مضصلمله رلزم "رةفعُل"
بيسر الع تسفط مص ن)(3ذ حن  :لب رُب) .(4تحت ري ع بفصح الع ا(ا
كصجت فمه يرماص يلفيًّصل 5ذ حن  :ل ت رةف ذ ل لغ رةلغ  .تصة
ا سرتا (ي " :أمص ألب رةاب ض رض ت رةف لغ رةلغ مص ةل
مياص كسر مل ااضصلالذ ...ذ ث مصح الع حلرا احللق"ل. 6
تصألر يركة مل مضصلال لمةعل الالزم م اا صة ال ا ي بالمه ا(ا كصجت
يرماص م ير ا احللق ا( ل تصمي اليسرة يف مل ااضصلال ملل الن

ل 1اجظر :الينصش يف الن

الصهررفذ .58/2

ل (2اجظر :مه اا ام يف شرح مج اجل ام ذ السي طمذ .272/3
ل  (3اجظر :شرح اافهلذ اب رعيشذ مج.157/7 :2
ل  (4اجظر :اانهف .178
ل (5اجظر :اافصضبذ 110/1ذ اانهفذ .178
ل (6شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (يذ .130 /1
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البي تصمي مياص ا(ا ل تي فمه يرماص يلفيًّصذ لعل ألبن ا ه ةية م
أجل م امفة الفيصس يف مضصلال لمةعل ذ البي ملينه أ فمه يرا يلفمل 1ذ
أل أمر ٍّ
سصل ملل مضصلال لمةعل ة يح الفصءذ اع كصع يف ملينه أ فمه
يرا يلفمذ حن ( :ألب ربألبذ ٍّ
سصل يىت ملل ااصعحتيذ حن  :أل ه
أرضص ري ع م ت يل ال عحت مل ال فل مس صة الصنصمر
رةا هذ لعله ا
اله ال 2مآلرة العرب مصح مضصلال مةعل ا ي الفصء ا(ا كصجت فمه يرماص
م احلر ا احللفيةذ فة الفص ةذ يىت ف جتصم ملل اللسصع ملفة النطق
ليسرة  -ألم يركة ألفل م الفص ة -ير ا احللق ااسص فلة يف الرتكيب
ل عحت خمرجاصذ مص ر مس م اليسرة اخل ير ا احللق رؤدي اخل ال فل يف
السم ذ اجلاحت يف النطقذ ألبا مصهل مبص أشصل اليه ا سرتا (ي يف ت له" :ث
اع ير ا احللق سصملة يف احللق رصعسر النطق صذ مألاد ا أع ري ع ت لاص اع
فمص الفص ة اليت ألم جزء ا لف اليت ألم أاف احلر اذ مصعحتة
كصجت ا
افصاص لفلاص"ل. 3
كصع سي ره رف ة " :تصل ا :لجضر جاه رنضر م ن ن ملل لمةعل رةفعل
م ل لارمس خيرمس ع ألبا معل ف رصعحتاك اخل غريك كمص أع ألبا معل ف

ل (1اجظر :اليصصبذ 220-219 /4ذ دل س يف مللا الهراذ ابراأليا اللمسصعذ .93/1
ل 2اجظر :ااناج اله ا لل نية العربيةذ ل رة جحترحتة يف الهرا العرأذ مل حت اله ل شصأل ذ .66
ل 3شرح شصمية اب احلصجبذ ا سرتا (ي .119 /1
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ل1

ميه تلميح اخل أع لرةفعل أل ا ةل يف مضصلال

رصعحتاك اخل غريك"
الالزم.
ررى اب جين َّ
أع لرةفعل بضا الع أتيس م لرةفعُل بيسرألص ا(ا
كصع ااصضم لمةعل ا( رف ة " :أان ألى أع رةفعل ميمص مصضيه مةعل يف غري
ااصعحتي أتيس م رةفعُلذ مضرب رض ُرب ا ا(ا أتيس م تةصل رةفصلذ تةعحت
رةفعحت أتيس م جلس جيلُسذ (لَ أع رةفعل امنص ألم ا ةل اص ف رصعحتىذ
حن كرم ريرم  ...مإ(ا كصع كبلَ كصع أع ري ع يف غري ااصعحتي ميمص مصضيه
مةعل أ خل أتيس"ل. 2
اتفق سي ره اب جين ملل أع لرةفعل دال يف مضصلال لمةعل
الفيصسم أل لرةفعُل بيسر الع ذ لرةفعل بضا الع أل تيصس مضصلال
لمةعل ذ بنصء لمةعل مصمي يف ب الالزمذ الحتليل أجه "اص كصع مضصلال
مةعل ف جيمء خمصل افص ل حيبم ا مصء ضؤذ ف طؤذ ف ض لئال خيصلف
ب ليس م ملصدته أع جيمء خمصل افص"ل 3ذ " َّ
كأع ب رةفعل امنص أل اص مصضيه
مةعل"ل 4ذ دا ة لرفعل بضا الع يف مضصلال بعض لمةعل بفهحت خمصلفة
مص ة الع يف ااصضم ملل املص صل أع الضمة اليسرة خمصلفصصع كلصصمهص
ل 1اليصصبذ .141 /4
ل (2ا هص صذ .380/1
ل (3اجظر :اليصصبذ 165 /4ذ ا هص صذ .379 /1
ل 4ا هص صذ .380 /1
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للفص ةذ م ألنص تصل ا يف دال :رحتالذ يف ارمس :خيرمسل 1ذ رسصنصج م
ألبا أع مةعل رةفعل أتيس يف الالزم م مةعل رةفعُل ملل لأرامصذ أع رةفعل
بضا الع مضصلال ف خيصلف لفعل أل ب أةيل مصمي يف الالزمذ
تف ملل أمعصة الس صًّي مص أش ااصذ
ةفه اب أللصم لة761 :أل أبجه ٌ
ممص رف م بفصملله ف رص ص زنل. 2
ألبا الص امق البي حيحتث ب يركة مل لمةعل يركة مل مضصلمله
لرةفعل ر ُّ
دليال ملل اه ةية ألبا ال نصء يف ب الالزمذ فب جين
عحت ا
تعليق لطيف ملل ت امق احلركة ب مليين ااصضم ااضصلال يف ألبا ال نصء ا(
رف ة" :مإع تلت :مفحت ْنحت يف ال اللم مص تي ع يركة ملينيه يف ااصضم
ااضصلال س اءاذ أل ب مةعل حن كرم ريرمذ ظرا رظرا .تيل :ملل
كل يصة مص ن يف ااضصلال سصكنةذ أمص م امفة يركة ملينيه مألجه ضرب تص ا
ملمص
يف ال اللم برأسه أف تران غري مصعحت ال صةذ أك ر ب مةعل معُل مصعحتذ َّ
جصء ألبا خمصل افص امص – مهص أت ى أك ر منه -ا لف بينامص بينهذ م مُق ب
يركيت ملينيهذ ا لُف ب يركيت ملينيامص"ل. 3

ل 1ا هص صذ .380 /1
ل (2م ين الل يبذ .596
ل (3ا هص صذ .377 /1
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ا ا(ا مصلصي ر اله ا البي رظار ت امق يركة العين يف ااصضم ااضصلال
أساا يف ابراز ت ة لمةعل رةفعل يف ب الالزمذ أةصلصه متينه ميه تف ته
يف ألبا ال صب ملل لمةعل رةفعُلذ معُل رةفعل ذ يف مفصبل تف تامص يف ب
ااصعحتي.
فب مصلَ ل672أل ت جيه آار لص امق يركة مل لمةعل مضصلمله
لرةفعل ذ ما ررى أع للحتفلة الهرمية اليت خيصص ص ألبا ال نصء مضصلمله
طرماص يف اسصساصة ك ع يركة العين ايحتة تصة اب مصلَ " :اص كصع
لمةعل يف ال صلب م ض ملص لل را ز كل جُب ألم ٍّ
معصع اثبصة يف أةل
ا
ا لفةذ تلَّت احلصجة ميامص اخل غري ااصضمذ مصسصسال ك ع يركة العين
ايحتة ملبلَ كصع مضصلال لمةعل لرةفعل "ل 1ذ يف اافصبل بينمص ُض
لمةعل لمعُل الالزم للمعصأ ااسصفرة يف أةل ا لفةذ للمعصأ الطصل ةذ
ايصُيج ميامص اخل ااضصلال ااصضم ك اريا لبا ا لف ب يركيت ملينيامص يف
ال صلب للصخفيف ع ختصلف ااصعصت أاف م متصللامصل 2ميه اشصلة
اخل أتلري الحتفلة الهرمية يف الصي ر اله ا ل نية الفعل ال اللم الالزم
مضصلمله.

ل 1شرح اليصمية اللصميةذ اب مصلَذ .424 /2
ل (2اجظر :شرح اليصمية اللصميةذ .424 /2
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املطلب الثاين :بناء الفعل الثالثي الالزم للمفعول:
اع تركيب الفعل مق بنية لمعُل أ لرةفعل ذ ا ر مس به مل طررفة
لمةعل ذ طررفة م طرق العربية للصع ري مل أغراض دفلية مصن ملةذ رصألر
السيصق ملنحت بنصء الفعل للمفع ة م جاة إبمفصدن ااسنحت اليه لالفصملل ذ
ُ
م جاة أارى بصف رض ُ
ميمالة اجلملة ليف م مفصم الفصملل
ميمل م
احملب اذ تنفل اليه العالمة الليلية للفصملل احلفيفمذ مين ب ألبا ُ
اايمل
مل الرك اإلسنصدي احملب اذ لبا يبم ان ب الفصملل.
ت حت احلصجة ك رية اخل اإلجصبة مل سؤاة ألصم أل  :ألل جي ز أع ر ىن
الفعل الالزم للمفع ة؟ اع مجي ا معصة تف ل ال نصء للمفع ة م النصيية
اله تية ال صة سص نصء لليس ذ معل ا مرل 1ذ لي ته ل الفعل الالزم
أمرا حمحت ادا ملنحت أك ر
مل ال ة ة اخل اافع ة به جيعل بنصءن للمفع ة ا
الن ر حبصفة اصةة ا( ف جي ز بنصء الفعل الالزم للمفع ة اف يف
احلصفة الصصلية:
 .1م الظر ا ااهصدل ااصهرمة ااخصهة رفهحت ببلَ أع ري ع الظرا
ممص جي ز اسصعمصله يف م ض الرم ذ ري ع مضصماص أ م ة ماصذ حن ُ :سري
ُ
ُ
ُ
يلذ خبالا مص رلزم
ر م اجلمعةذ تف ميصع ا مريذ تضم ٌ
شار مج ٌ

ل (1اجظر :دل س يف مللا الهراذ .150 /1
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يصلة ايحتةذ حن ُ :ملنحتذ لس ر ا(ا ألرحت به س ر ر م بعينهل 1ذ مال
ر ىن الفعل الالزم معاص للمفع ةذ أع ري ع ااهحتل ممص ل تلصزم العرب ميه
خمههص
النهب ملل ااهحتلرةذ ف رفهحت به جمرد الص كيحتذ بل ري ع
ا
ب ةف أ اضصمةذ حن  :جلس جل س يس ٌ ذ ﴿ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ٌ
ﱣ ﴾ [احلصتة]13 :ل 2ذ خبالا الالزم يصلة ايحتة حن  :س صعذ معص(
ُ
هللاذ لحيصجهل. 3
اجلصل له طررفة ايحتةذ حن  :مرُح بفحت م حممحتذ
 .2م اجملر ل البي ل رلزم ُّ
خبالا الالزم يصلة ايحتةذ حن لمب منب هنمص خمصهصع جبر الزمصعل 4ذ
مال ر ىن الفعل الالزم معاص للمفع ة).(5
جسب الزجصجم لة340 :أل اخل سي ره ج از بنصء الفعل الالزم
للمفع ة ملل اضمصل ااهحتلذ ميفصة :لتعُحت ض ُ َ ذ ع الفعل رحتة ملل
الض ُ َ ل. 1
مهحتلن ميأجه تهحت :لتعُحت الفع د ض ُ َ َّ

 )1اجظر :شرح الصهررح ملل الص ضيحذ 426 /1ذ 428ذ الن

العرأذ حمم د الحتلرينذ -286

.287
ل (2اجظر :يصشية اله صع ملل شرح ا مش أذ 92 /2ذ الن العرأذ .288
ل 3اجظر :شرح مجل الزجصجمذ .547 /1
ل 4اجظر :مللل الن ذ ال َّلاقذ 281-280ذ الن العرأذ .289

ل  (5اجظر :أسرال العربيةذ ا ج صليذ  99شبا العرا يف م الهراذ أمححت احلمال يذ .85
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اي الليل ا م ل اليت الحت م ج از بنصء الفعل الالزم للمفع ة م
جاص ا خل :اتصهصلن ملل الفصمللذ ملحتم ت مله ملل اافع ة بنفسهذ
أساا يف تعليق بنص ه للمفع ة يف يحت د يصفة معينةذ رراألص العلمصء ةصحلة
للنيصبة مل مصملله ملنحت احلباذ يىت اع ألبن احلصفة اجلص زة ضيُق جطصتاص
أرضص مصلظر ا ااهصدل ف رهلح مناص للنيصبة مل الفصملل اف ااصهراذ
ا
ااخصص مل طررق اإلضصمة أ ال ةفذ اجلصل اجملر ل البي ف رلزم طررفة
ايحتة.
م جاة اثجية ف رةصه َّل ملل ااسص ى ال ظيفم لعنصةر اجلملة الفعلية
فزمص ميصفياص بفصملله مصلفعل الالزم مصعلق
أع حيبا الفصملل ا(ا كصع الفعل ا
لفصملل اج صلًًّّي ل جصز بنصء الفعل الالزم للمفع ة ملل يحت د اسعة لفيل
يف سصل زر ٌحتُ :سريذ ميه ح الفعل اصلياص م لفظ مصمللهذ ألبا الص يري اله ا
الهريف يف بنية الفعل الالزم رصس ب يف امسصد ااعىن ا صمهذ ألنص تصأكحت
اه ةية الفعل الالزم م انيية متسيه لفصملل مزرة ألبن العالتة احملصمظة
مصعحتًّي ل جيز
ملل ة ة ااعىن الن يذ تصة اب جين" :مإع ل ري الفعل
ا
اف أع تبكر الفصملل َّ
لئال ري ع الفعل يحتراص مل غري حمحتَّث ملنهذ (لَ حن
ت لَ تصم زر ٌحتذ تةعحت ملمرٌ ذ ف تف ة :تُيا ف تعُحت اص (كرة لَ"ل. 2
ل (1اجظر :اجلمل يف الن ذ الزجصجمذ 77ذ ل أجحتن يف كصصب سي رهذ جس ه اله صع يف يصشيصهذ
93 /2ذ اخل اب دلسص ره.
ل 2اللم يف العربيةذ اب جينذ .35
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أضصا اللررف ملمر الي يف لة539 :أل يف شريه ملل اللُّم أع
مصعحتًّي مزة النفل أ تضعيف ملينه أمر رسال بنص ه
جعل الفعل الالزم
ا
للمفع ة ميفصة يف لارمس  :أارجصه اَّرجصهذ ث ر ىن للم ا ةذ ميفصة:
أا ُرمس زر ٌحتذ ا ُرمس زر ٌحتل. 1
أمعصة فزمة جصءة ملل
تحت لد مل العرب ممص حيفظ ف رفصس ملليه ٌ
ةي ة اا ين للمفع ةذ ألم يف احلفيفة للفصمللذ م (لَ:
تيَبذ ملُج :أةصبه
األصاذ زُألم مللينص :أي َّ
مل ُين مالع حبصجصَ :أي َّ
السلذ ج َّ ملفله:
الفصلُجذ ي َّا :اسص َّر بحتجه م احل َّم ذ س َّل :أةصبه ُّ
اسصرتذ غ َّا ااُالة :ايص بذ ا َب :اسصع اذ أغ ُمم ملليه :غ ُلمذ
الريذ امص ُف أ اجص ُف ل جه :ت ري.
ش ُحتن :د ُألش َّ
" ألبن ا معصة ف تنفَ مل ة لة اا ُين للمفع ةذ مص دامت فزمةذ مام
مالزمة ابن الهي ةذ ال ةف مناص ملل مفع ةذ ميفصة :جمن عذ محتأل شذ
مصةف الذ حمم مذ ميأع العلمصء فيظ ا مياص ىف جظص رألص أع تنط ق ة لة
الفعل ملل ال ةفذ مأت ا به ملل معُل لضاذ جعل ا اارم ال بعحتن
مصملال").(2
ا

ل 1ال يصع يف شرح اللم ذ اللررف ملمر ب ابراأليا الي يفذ .132
ل  (2شبا العرا يف م الهراذ .55
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مابن ا معصة ااصضية مسص نصة م الفصملحتة هنص بنيت ملل أليئة
لمعُل ل 1ذ اارم ال بعحتألص ف رعرب ان ب مصملل ملل الرأي الراجحذ بنص ألص
ملل ألبن الطررفة بنصء ة ليذ هنص يف احلفيفة م نية للفصملل.
تصة اب جين يف ل ب يف جفض العصدة  " :ألبا اا ض أل البي دملص أ
الع صس أمححت ب حيىي يف كصصب مهي ه أع أمرد له ا ذ مفصة :ألبا ب معُل
–بضا الفصء -حن ت لَ :ملنُيت حبصجصَ بفية ال صبذ امنص غرضه ميه ارراد
ا معصة ااسنحتة اخل اافع ة ف تسنحت اخل الفصملل يف الل ة الفهي ةذ ...ذ
رف ل ع :امص ُف ل جه ف رف ل ع :امصةفعه كباذ رف ل ع :اجف ُط َّلرجلذ ف
هت
رف ل ع :اجةفط به كباذ ملابا جصء با ال صبذ أي لريرَ ا
أمعصف ا َّ
هت أمعصة إلسنصد اخل الفصملل
إلسنصد اخل اافع ة د ع الفصمللذ كمص ا َّ
جعفرذ "...ل 2ذ ث تصة " :ل كصع غرضه
د ع اافع ةذ حن تصم زر ٌحتذ تةعحت ٌ
جممال غري مفهل ملل مص (كران لد ميه
رسا مصملله ا
أع رررَ ة لة مص ل َّ
حن ض ُرب لكُب طلُب تصُل أكُل ُيبل أك ُرم أ ُ
يس اليه اسص ُ
فهم
ملليهذ ألبا ريصد ري ع اخل مص ف هنصرة له"ل. 3

ل 1اجظر :ا هص صذ .219/2
ل (2ا هص صذ .221 /2
ل 3ا هص صذ .221 /2
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املبحث الثالث :العالقة بني أبنية املشتقات الوصفية وأبنية الفعل الالزم
يف أبواب الثالثي اجملرد:

املطلب األول :التداخل بني أبنية املشتقات الوصفية من أبواب الفعل
الثالثي الالزم:
أ لد الن ر ع االصفصة ال ةفية م أبنية الفعل ال اللم الالزمذ مص
رفصس مناص يف أب ابه مص ف رفصسل 1ذ ريصفم ال ث بص ليل أ جه العالتة
ب أبنية الفعل ال اللم الالزم االصفصة ال ةفية مناصذ مبص حيفق ألحتمهذ
مسص نياص مبص (كرن الن ر ع يف كص ااذ مل ملرض االصفصة ال ةفية م أبنية
الفعل الالزمذ طررفة بنص اص م ال اللم غري ال اللم.
تحت تصمت ألبن العالتصة ملل الصحتاال الرتُّكب اال ظ ب أبنية
االصفصة ال ةفية يف أب اب الفعل ال اللم الالزمذ تنطلق ألبن العالتة م
ملحتة املص صلاةذ أبرزألص:
 .1السمصال تحتاال الل صة:
رعحت بنصء لم ُ
صملل تيصسيًّص يف ال اللم اجملرد لمةعل ْنحت الن ر
م
رعحت جه شص(ًّا يف لمةعل ذ مال ابا ملالتة بصمي لمةعل يف ااصعحتي
الالزم تف مةعل ملل الالزمذ البي رصميز -كمص س ق -اعصأ
ل 1اجظر :شرح اليصمية اللصميةذ  430-429 /2أ ضح ااسصلَ اخل ألفية اب مصلَذ /3
 221 -218مه اا ام ذ .289-287 /3
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ال ررزرة؟ ررى اب جين أع لط ُ
صألر ش ُ
صملر ي ُصمض اصلُر تحت اسص نت
ميه العرب بف ُ
صملل مل معُيلذ أل يف أجفساا ملل ٍّة م ته لألاذ
ملحتن م تحتاال الل صة ترك اص ا( ا ةل يف أمعصة ألبا كله :لطار
شعر محض ا ةر :مةعل ذ اف أع ط ة ااالبسة ابن ااعصأ جعلاص
كصل ررزةذ مخرج ا ص اخل ب لمةعل ذ أت ا ل ةف مناص ملل لم ُ
صملل
ألا رررحت ع لمعُيل ذ الحتليل ملل (لَ تيسري لش ُ
صملر ملل لشعراء:
مةعالء أل الفيصس يف تيسري لمعُيل ذ محتة ألبا ملل اسص نص اا بُف ُ
صملل
مل معُيل يف مةعلل 1تصة اب جين " :ممص ملحت ن شص(ًّا مص (كر ن م مةعل
صمللذ حن طار ما ط ُ
صألرذ شعر ما ش ُ
ما م ُ
صملرذ محض ما
ي ُصمض...ذ امللا أع أك ر (لَ ملصمصه امنص أل ل صة تحتاالت
مرتك ت...ذ أليبا رن م أع رعصفحتذ أل أش ه حبيمة العرب"ل 2ذ تصة
أب ييصع " :تصل ا محض م ل طار مضل بضا الع مص اص جصء
اسا الفصملل مناص ملل م ُ
صملل ما م تحتاال الل ص "ل. 3
ا(اا مإع ملالتة اسا الفصملل بفعل م نية ملل جه م السمصال ل ُملم ميه
معىن لمعُيل جه ال ةف الفيصسم لفعل.

ل (1اجظر ا هص صذ .382 /1
ل (2ا هص صذ .376 /1
ل 3التلصا الضربذ أب ييصعذ .511 /2
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 .2الصفصلب يف ااعىن:
مفحت ملفحت سي ره يف كصصبه أب ا ا يصملة م لة اليت تصضح م االاص
ل1
العالتصة ااصحتاالة ب أ ةصا أبنية ال اللم الالزم لصفصلب ااعىن
م (لَ دا ة ال ةف لأمةعل ملل لمعُل ال ةف الفيصسم يف ب
لمعُل رةفعل تصة سي ره يف ب مص جصء م ا د اء ملل م صة ل ُج
رة ج ج اعص ذ أل ل ُج لصفصلب ااعصأ " :جصء مص كصع م البملر
ا ا ملل ألبا اا صةذ جه داء تحت ةل اخل مؤادن كمص ةل مص (كران
اخل بحتجهذ (لَ ت لَ :لم ُزملت مةز املص أل لم ُزالٌ ...ذ ل ُجر جارا
أل ل ُجٌر ذ تصل ا :لأ جر مأدال ا لأمةعل ألانص ملل لمعُل ع
لمعُ اال لأمةعل تحت جيصمعصعذ كمص جيصم لمةعالع لمعُ ٌل ذ (لَ
ُ
ب
ت لَ :لشعُ ٌ
ب ذ لج ُر ٌ
ب لأيحت ٌ
ث لأشعث ذ ليحت ٌ
لأجرب ذ مهص يف ااعىن حن ٌ م ال ج "ل. 2
منه دا ة لمعُيل ملل لم ُ
صملل يف ب لمةعل رةفعل الالزم تصة
سي ره " " :تصل ا :جة ه رن ه أل انبُهذ ألم الن صألةذ كمص تصل ا :جضر رةنضر

ل (1اجظر :اليصصبذ 147-131 /4ذ ا ة ة يف الن ذ 101-93 /3ذ التلصا الضربذ /2
.511-509
ل (2اليصصبذ .132-131 /4

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

233

جاهذ أل ان ُضرذ ألم النَّضصلةذ تصل ا :جُيهذ كمص تصل ا :ج ُ
ضريٌذ جعل ن
ٌ
رف"ل. 1
مبنزلة مص أل م له يف ااعىنذ أل ش ُر ٌ
منه أرضص دا ة لمةعالع ملل لم ُ
صملل يف ب لمعُل رةفعل ييث
ا
ُ
رفصة :جصال جي ال ما جص ٌ
ملل الفيصسذ أدال ا ج ملصع ع معنصن غراثعذ أك ر مص ر ىن م
ا يبصء يف ألبا ااعىن ملل لمةعالع ل. 2
دال لأمةعل ملل لمعُيل ال ةف الفيصسم اص دة ملل ل ع يف ب
لمةعل رةفعل " تصل ا :لأشن ذ مأدال ا لأمةعل يف ألبا ا( كصع اهلة
ميه كصلل عذ تصل ا :لشنُي كمص تصل ا لا ُ
يف مأدال ن ملل أمةعل"ل. 3
ه ٌ
أرضص ملل لمعُل ممص دة ملل ااي صع يف ب لمعُل رةفعل
دا اص ا
ُ
ُ
سذ (لَ ي رايج ر ضبذ تصل ا:
حن  :محس حيمس مح اسص أل مح ٌ
أمحس كمص تصل ا :أ جرذ ةصل أمةعل مبنزلة مةعالع غض صعل. 4
***

ل 1اليصصبذ .145 /4
ل (2اجظر :اليصصبذ .136-135 /4
ل 3اليصصبذ .142 /4
ل (4اجظر :اليصصبذ .133 /4
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 .3اا صل ة يف ااعىن:
منه دا ة لمةعصة ملل لمعُيل يف ب لمةعل رةفعل بفهحت الصي ري
اا صل ة يف ااعىنذ تصة سي ره " :تصل ا :لش ش صملةا أل لش صالٌ ذ
صة أا لمعُيل "ل 1مهل اب جين (لَ بف له:
تصل ا :لش ُ ي ٌ ذ لمةع ٌ
" حن م تي ري اللفظ لصي ري ااعىن العحت ة مل معصصد يصلهذ (لَ مةعصة
يف معىن معُيل حن ط اةذ ما أبلغ معىن م ط ُرلذ ملراض مإجه أبلغ
معىن م مل ُررضذ كبلَ افصا ا ُفيفذ ...ذ مةفعصة –لعمري -اع
كصجت أات معُيل يف ب الهفةذ مإع معُ ايال أاص ل صب م مةعصة
أف تران أشحت اجفيصدا منه تف ةذ ُ
مجيل ف تف ة :مجصةذ ...ذ ملمص كصجت
ا
معُيل ألم ال صب ااطرد ألرحتة اا صل ةذ مل ُحتلت اخل مةعصة"ل 2ذ منه ت له
ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾ [ص.]5 :
ﱩ
تعصخل﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ
***

ل (1اليصصبذ .143 /4
ل 2ا هص صذ .271-270 /3
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 .4الصفررق ب لمةعل لمعُل الالزم يف بعض ااعصأ:
ْنحت أع لمعُيل أل ال ةف الفيصسم يف ب لمعُل رةفعل الحتاة ملل
الزرنة ال صطنة أ ا د اء ال صطنة لاجلسمية أ ا ل ُفيَّة ذ مص رلص اص ممص دة
ملل يزع أ غ ٍّاذ مص رضصدألص ممص دة ملل سر لذ ل َّمص كصع لمعُيل أل
أرضص يف ب لمةعل رةفعل ااصمي يف ب الالزم
ال ةف الفيصسم ا
أدالت العرب ال ةف لمعُل يف ب لمعُل رةفعل -الحتاة ملل ااعصأ
السصبفة -ملل لمعُيل ذ يبم ا ًّيء لمعُيل مخفف ن ملل لمعُل ذ بن ا
ملليه كل مص أاب م لمعُل الالزم يف تلَ ااعصأذ مفصل اُ :ج رة ج
ما ُج ذ تعُبذ ض ُ رذ مر ُ
ُحذ م ُط ٌ ذ لُ ٌق ترك ا
ٌ
ُحذ تل ٌقذ مر ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لمعُيل ل ةف مص أاب م لمةعل رةفعل ذ م ألبا مفحت أبف ا بعض
ا لفصظ يف ب لمعُل رةفعل ملل ال ةف لمعُيل للحتفلة ملل أجه
ُ
ُ
ُ
ياذ
ا ةل يف ب لمعل ذ حن  :م ُرض ارض ما م ُر ٌ
ياذ سل ٌ
رضذ سف ٌ
ألم ألفصظ ف رفصس مللياص م ك هنص ملل ا ةصلةل. 1
أرضص أع لمعُل تحت رحتال ملل لمعُيل يف ب لمةعل
م اااليظ ا
رةفعل ذ ميفصة :ا ُل ذ ُيبجذ تحت خيفف لمعُل حببا كسرة الع
ميهري لمةعل ذ ميفصة :ضخاذ مخاذ ةعبذ يبجذ تحت ت حتة كسرة

ل 1اجظر :جصم الحتل س العربيةذ .135-134-133 /1
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ملينه مص ةذ ميهري لمةعل ذ ميفصة :بطل يس ذ أ رصعرض لزًّيدة ألف
ااحت بعحت ملينهذ ميهري لمةعصة ذ ميفصة :ج صعذ يهصعذ لزاع.
رحتة ألبا الصحتاال ب أ ةصا الفعل الالزم ملل أتلري الصن ال اللا م
يف الصن ال ال ني يذ للملصفصة ال ةفية م الفعل الالزمذ أع ألبن العالتصة
ااصحتاالة ف رهح محلاص ملل اللب ( بل ألم ل صة ترَّك تذ ملل ال جه
البي ض ه اب جين بف له" :ث تالت ةصي ص الل ص ذ مصسصضصا ألبا
بعض ل ة ألباذ ألبا بعض ل ة ألباذ مرتك ت ل ة اثل ة"ل 1ذ ف حيمله ملل
اللب ( اف م ضعف جظرنذ اف مامه لظصألر الل ة كمص (كرل. 2
***

ل (1ا هص صذ .382 /1
ل 2اجظر :ا هص صذ .375 /1
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املطلب الثاين :صياغة املشتقات الوصفية من الفعل الثالثي الالزم بني

القلة والكثرة:
م اااليظ غل ة أبنية الهفة اال اة يف أب اب الفعل ال اللم الالزمذ
تحت رةرُّد ألبا لحتفلصاص ملل ال ة اللز م لي ع ةيصغصاص غصل ة يف أ
لمعُل رةفعل ذ الحتاة ملل الهفصة ال صطنية م ا د اءذ الزرنةذ ا ل اعذ
لمةعل رةفعل ذ الحتاة ملل الهفصة الفطررةذ ممعىن ال ة اللز م البي
تؤدره الهفة اال اة رنصسب ألبن ااعصأ يف الفعل الالزم.
أمص لنس ة فسا اافع ة معالتصه لفعل الالزم حمحت دة يف يصفة ألم
الظراذ ااهحتلذ اجلصل اجملر لذ اي تفسري العالتة احملحت دة بينامص
لحتفلة الهرمية فسا اافع ة ما ةفة تؤاب م الفعل اا ين للمفع ةذ
للحتفلة ملل يحتث ت ملل اا ة ا صذ ملل جه احلحت ث الص حتدذ ف
ملل جه ال ة اللز مل 1ذ م ألنص ررت ط اسا اافع ة لفعل ااصعحتي
أك ر م الت صطه لالزم ع الفعل الالزم -كمص س ق -ف ر ىن للمفع ة اف
يف جطصق ضيق م تلَ العنصةرذ اليت ل ل تل فه لفسحت ااعىن ا( ل تيل
اضص :لتعُحت لاحل رة مفع ٌد ذ لفسحت ااعىنذ فمصفصد الرتكيب الن ي اخل
امرت ا
يرا جر بعحتن رصما معنصنل. 2
ل 1اجظر :جصم الحتل س العربيةذ .129 /1
ل 2اجظر :الن
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أمص أم لة اا صل ة مريى ال هرر ع أهنص ملصفصة ةفية مسم ملةذ ف تهصغ
اف م مهحتل معل لاللم مصهرا ٍّ
فل أع تهصغ م مهحتل الفعل
مصعحتذ ر ُّ
الالزمذ معالتصاص اصعحتي أ س ذ تحت ترد ألبن الفلة اخل أع ةيغ اا صل ة ال َّة
يف ا ةل مل اسا الف ُ
صمللذ م ال اللم ااصعحتي للم صل ة ميهل 1ذ اع ةي ت
م الالزم أة ت تحتة ملل أع ال ةف ةصل كصلط يعة ال ررزة يف
ٍّ
يينئب أترب للهفة اال اة يف الحتفلة الهرميةذ مص ةل
اا ة اذ مصي ع
أع تي ع ملل لمعُيل ل ل صه ميمص ةصل له كصلط يعةل 2لي رة ااالبسةذ لي
ُ
َ
أك ر جميئاص يف الالزم ملل لمة َّعصة ذ ممص لد م (لَ ت له تعصخلَ ﴿ :وال ُت ِط ْع ك َّل
َح َّال ٍف َّم ِه ٍين ● َه َّم ٍاز َّم َّش ٍاء ِب َن ِم ٍيم﴾ [الفلا10 :ذ ]11ذ ُم يلف حيلُف هللذ مل ا ُلم
لنميمة ما م ب لمةعل رةفعُل الالزمذ ا( أة ح م ك رة محتا مصه
لل لف مليه لنميمة كأجه مط ال ملليامصذ ت اا :مال ٌع ب َّسصم الَّة ُرذ
ض َّ صك ُ
الس ُ ذ منه كبلَ ت ة اللصملر:
اله َُب
اُُأ لهَّ ٌصل ملل مص رةن ب ُين
يس َ أ َّع هللا ألىن ملل َّ
ب ال ُىن اُ(ا كصج ُ
ت العليصء ُيف جصجُ ُ
صل اُخل جصجُ ُ
لست بُنظَّ ٍّ
ب الفف ُرل. 3
ل 1اجظر :يصشية الهَّصع ملل شرح ا مش أذ .448 /2
ل 2اجظر :مه اا ام ذ .59 /3
ل 3ال يصصع للمعبة ب غيالع يف معصألحت الصنهيصذ شرح ش األحت الصلخيصذ الع صسمذ 128 /1ذ
اجظر :الن ال ايفذ 204-203 /3ذ اللصألحت ميامص :لةَّصلذ جظَّصل ذ ا( ب ُين لمةعَّصة
للم صل ة م ال اللم الالزم.
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لي ال ات الل ي رفرض ك رة اشصفصق لمةعَّصة للم صل ة م مهحتل
الفعل ال اللم الالزمذ لل صجة اللحترحتة اليه يف افسصعمصة الل يل 1لبا
أرَّحت مل صس يس (لَذ ا( تصة " :أل لأي يس "ل 2ذ ا(ا ك ر اسصعمصة
اللمء يف معىن جصز الفيصس ملليه.
تحت لد مص رؤرحت اسصعمصة بعض أم لة اا صل ة م الالزم ملل غري
لمفعُيل ذ ُ
صملل اخل لمُعُيل ذ ُ
لمةعَّصة ا( رهرا لم ُ
لمفعصة ذ لمةع ة
ُُ
السي ُرذ ُُ
خري ك ري الل ُ
ُّرب للخم ُرذ
لجل ُس ُيريٌ ك ري ُّ
ٌ
ميفصة :مسيقذ ٌ
مُ ُخري ك ري الفخ ُرذ ُس ُييت دا ا ُّ ُ ُ ُ
صك ا(ا
لجل ُمض ٌ
ٌ
ٌ
يلذ ٌ
السي ةذ ضل ٌ
ل3
كصع م ُحتااص َّ ُ
ش .
سذ ض ٌكذ بل ٌ
لجل مل ٌ
للض َذ ٌ
ألبن ا م لة مجيعاص تؤرحت ج از اشصفصق أم لة اا صل ة م أبنية الفعل
مفصهرا ملل بنصء لمة َّعصة يحتنذ مفحت شصلكه يف
الالزمذ أع ا مر ليس
ا

ل 1تحت جص جمم الل ة العربية لفصألرة ملل ج از ةيصغة لمة َّعصة للم صل ةذ م الفعل ال اللم
الالزمذ لل صجة اليهذ اسصفرأ اجملم ل 89لفظاصذ ةصغصاص العرب م الفعل الالزمذ ملل زع
لمةعَّصة للم صل ة اجظر :جملة جمم الل ة العربيةذ الفصألرةذ ااط عة ا مريرةذ ب فقذ ةفرذ
1354أل -مصر ذ 1935مذ .62-55 /2
ل 2الن ال ايفذ .203 /3
ل 3اجظر :اليصصبذ 114 /4ذ أدب اليصتبذ اب تصي ةذ 330ذ دتص ق الصهررفذ 91-89ذ الن
ال ايفذ .203 /3
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لمفعُيل ذ ُ
افسصعمصة لمُعُيل ذ ُ
لمفعصة ذ لمةع ة ذ مم يئاص للم صل ة م
ال اللم الالزم سص غ مصف ل.
أمص أمةعل الصفضيل معالتصه ت رة ل اللم الالزم م ب لمةعل أي ميمص
دة ملل الط ص الس صًّي الفطررةذ حن  :كرم زر ٌحت ريرم أل أكرم م اصلحتذ
يس حيس ذ يف اافصبل مإع له ملالتة غري م صشرة ل اللم الالزم م ب
لمعُل ذ اع دة دفلة يسية ملل ل ع لا ُ
ضر أ مليب ظصألر لمل ُمم ذ أ
يلية ظصألرة لك ُ ل ذ مصل ةف مناص لأمةعل مؤج ه لمةعالء ذ ا( ر ت بنصء
لأمةعل الصفضيل م صشراة مناص يف افلص صسل 1ذ لي ع الفيصس يف ال ةف م
لمعُل يف ألبن الحتففة الهرمية م نيًّص ملل لأمةعل مصي ع الهي ة مل لة
ل ةف مل الصفضيلل 2ذ لعل ألبا أل اافهحت م منعاص الصفضيل ملل
لأمةعل به لة م صشرةذ فب أللصم ي ة يف من اافصضلة م صشراة م معُل
الالزم يف ألبن الحتففة ما ررى تفحترر الزًّيدة يف ألبن ا معصة اع كصجت
لاللية جمردة يف الظصألرذ ألبا رعصلض شرطاص م شر ط ال نصء ملل أمةعل
تفحتررا ا( رف ة " :ف م
الصفضيلذ أل بنص ألص م معل لاللم جمرد لفظاص
ا
حن أليُفذ غيُحتذ ي ُةذ س ُدذ مل ُلذ ُ
محرذ مل ُممذ مل ُرمسذ هنص اع
كصجت لاللية جمردة يف اللفظ ليناص مزرحتة يف الصفحتررذ ا( أةل ي ُة:
ل 1اجظر :شرح الرضم ملل اليصميةذ لضم الحتر ا سرتا (ي .514 /3
ل (2شبا العرا يف م الهراذ .91
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اي َّةذ مل ُل :امل َّلذ غيُحت :اغيحتَّذ الحتليل ملل (لَ أع ملينصهتص ل تفلب
أل افص م الركاص اجفصصح مص ت لاصذ مل ف أع مص ت ل ملينصهتص سصك يف الصفحترر
ل جب مياص الفلب اابك ل"ل 1ذ للمفصضلة مياص رن م تحتال لفظ م بنصء
لمةعل ذ افسصعصجة به يف الص ةل اخل معىن اافصضلة يف لمعُل ذ ممص دة ملل
السال أمجل
ا ل اع العي ب احلل –م ل أمجل أكَب أمضل أك ر -حن َّ :
ملم م ملم ٍّر .
اضرةا م اجل ُلذ زر ٌحت أك ةر ا
ٍّ
يينئب أع
أمص اع تهحت ص الحتفلة ااعن رة اارت طة م ل ال صطنة ميمي
رفضل مناص م صشرة ملل لأمةعل ذ حن  :مالع أبةلحت م مالعذ ذ أجال منهذ
أمحق منهذ ألمل ذ تصة ا سرتا (ي" :ف ر ىن أمعل الصفضيل م ا ل اع
العي ب الظصألرة د ع ال صطنةذ ع غصلب ا ل اع أع أتا أمعصاص ملل :
لامةع َّل ذ لامةع َّ
ضذ اس َّدذ امح َّصلذ اةف َّصلذ م مل كل مص جصء
صة ذ كصبةي َّ
ل2
أرضص " :أمص العي ب احملس سة مليس ال صلب مياص
م ال اللم مللياص"  .تصة ا
اسصعمصف ميه م غرينذ كصي َّة
اازرحت ميهذ لي بعضاص :اازرحت ميه أك ر
ا
اسصعمصف م ي ُة مل ُل"ل. 3
امل َّلذ مإهنمص أك ر
ا

ل 1شرح شب ل البألب يف معرمة كالم العربذ .379
ل 2شرح كصمية اب احلصجبذ .514 /3
ل 3شرح كصمية اب احلصجبذ .514 /3
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اخلامتة:

م النصص ج اليت الهت الياص ألبن الحتلاسة:
 .1أتكيحت الص امق ب ا بنية الهرمية ااصن ملة للفعل الالزم مفا مه الن يذ
ط يعة ململه يف اجلملة.
 .2خيصص لمةعل مضصلمله لرةفعل م النصيية اله تية بص امق يركة
ملينيامصذ م النصيية الهرمية أبع لمةعل رةفعل أةل مصمي يف ب
الالزم تف ملل أمعصة الس صًّي مص شص اص ابا أل أتيس م لمةعل
رةفعُل لمعُل رةفعل يف الالزم منامص.
 .3أساا اداصة بعض الل اةق الصهررفية ملل بنية الفعل ا سصسية يف تعحتد
أبنية الالزم م ال اللم غري اجملردذ تن ال دففهتص الهرميةذ الصمييز ب
ال نية ا سصسية يف الحتفلة العصمة.
 .4ااطص ملة معىن دفيلٌّ ختصص مياص بعض أبنية الالزم إبيحتاث ال فة
داالية ملل مسص ى ال ظيفة الن رة بص رل اافع ة به اخل الفصملل.
 .5الصأكيحت ملل مص أشصل اليه ملحتد م العلمصء م أةصلة بنصء لاجةفعل يف
معىن ااطص ملةذ دا ة بنصء لامةصةعل ملليه يف ألبا ااعىنذ ع ا ك ر ميه
تل اسصعمصة لامةصةعل الالزم للمطص ملة.
الصعحتي لبا َّ
جص العلمصء ملل أجه ليس كل معل فزم ةصحلاص ع ر ىن منه لاجةفعل
َّ .6
للمطص ملةذ أع ااطص ملة ف تهح اف ا(ا كصع الفعل ملالجيًّص.
 .7تحت ختصلف بعض ا معصة يلفية الفصء أ الع شرط املص صل لمعُيل
تيحتا للز م لمةعل .
ال ةف ا
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 .8جمص لة الن ع للفصء يف بنصء لاجةفعل أكس صه اه ةية ملل ااسص ى
اله ا لحتفلة ملل الضعف ال أل ذ ألم مرت طة بحتفلصه الهرمية ملل
ااطص ملةذ اليت رضعف ص ألر الفعل ااطص الذ ب ضعه يف بنصء لاجةفعل .
 .9تضعيف الع أت ى أتعحت يف دفلة بعض أبنية الفعل الالزم ملل اا صل ة
م تضعيف الالمذ ملل الرغا م اشرتاكامص ة تيًّص يف ةفة اجلار.
أمرا
 .10ته ل الفعل الالزم مل ال ة ة اخل اافع ة به جعل بنصءن للمفع ة ا
مفي احتا حبصفة اصةة ألم الظراذ اجلصل اجملر لذ ااهحتلذ يف
أرضص.
جطصتصة حمحت دة ا
 .11ظارة اه ةية الفعل الالزم يف منعه م ال نصء للمفع ة م انيية
متسيه لفصمللذ ألبن مزرة للم صمظة ملل ة ة ااعىن الن يذ
سالمة تركي ه.
 .12العالتة ب أبنية االصفصة ال ةفية م الفعل الالزم يف أب اب ال اللم
اجملرد تف م غصلاص ملل الصحتاال الرتُّكبذ أل جصصمس مص يبعه العرأ م
العرأذ أ الصفصلب يف ااعصأذ أ اا صل ة مياصذ أ إللادة الصفررق يف بعض
ااعصأ ب أب اب ال اللم اجملرد الالزم.
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املصادر واملراجع:
• أبنية الهرا يف كصصب سي رهذ مع ا دلاسةذ احتجية احلحتر مذ ميص ة ل نصع
انشر عذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 2003م.
• أدب اليصتبذ أب حممحت مل حت هللا ب مسلا ب تصي ة لة276 :أل ذ الفيق :حممحت
الحتايلذ مؤسسة الرسصلةذ بري ة-ل نصعذ ط2ذ 1420أل1999-م.
• التلصا الضرب م لسصع العربذ حممحت ب ر سف ب مللم ب ر سف ب ييصع
ألري الحتر ا جحتلسم لة745 :ألة ذ الفيق شرح دلاسة :د .لجب مل مصع حممحتذ
مراجعة :د .لمضصع مل حت الص ابذ ميص ة ا صْنمذ الفصألرةذ ط1ذ 1418ألة-
1998م.
• الشصد السصلَ اخل يل ألفية اب مصلَذ برألصع الحتر ابراأليا ب حممحت ب أأ بير
ب أر ب ب تيا اجل زرة لة 767 :ألة ذ الفيق :د .حممحت ب مل ض ب حممحت
السالمذ أض اء السلف – الرًّيضذ ط1ذ 1373ألة 1954 -م.
• أسرال العربيةذ أب الَبكصة مل حت الرمح ب حممحت ب أأ سعيحت ا ج صلي لة:
577أل ذ الفيق :د .مخر ةصحل تحتالةذ دال اجليلذ بري ةذ ط1ذ 1415أل-
1995م.
• ا ة ة يف الن ذ أب بير حممحت ب سال ب السرامس الن ي ال حتادي لة:
316أل ذ الفيق :د .مل حت احلس الفصلمذ مؤسسة الرسصلة انشر عذ بري ة -ل نصعذ
ط4ذ 1420أل1999 -م.
• أ ضح ااسصلَ اخل ألفية اب مصلَذ أب حممحت مل حت هللا مجصة الحتر اب أللصم
ا جهصليذ لة761 :أل ذ الفيق :حممحت حميم الحتر مل حت احلميحتذ اايص ة العهررةذ
ةيحتا -بري ةذ د.طذ 1415أل1994 -م.
• اإلرضصح يف شرح اافهلذ أب ملمر مل مصع ب أأ بير ب ر جس الحت أ ااعر ا
ب احلصجب لة646 :أل ذ الفيق :أ.د .ابراأليا حممحت مل حت هللاذ دال سعحت الحتر
للط صملة النلر الص زر ذ دملقذ ط1ذ 1425أل2005 -م.

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

245

• ال يصع يف شرح اللم فب جينذ اللررف ملمر ب ابراأليا الي يف لة539 :أل ذ
ملمصعذ ط1ذ 1423أل-
الفيق :د .ملالء الحتر مح رةذ دال ملمصل للنلر الص زر ذ َّ
2002م.
• ت ضيح اافصةحت ااسصلَ بلرح ألفية اب مصلَذ يس ب تصسا ب مل حت هللا ب
مللم اارادي ااهري ااصليم لة749 :ألة ذ شرح الفيق  :مل حت الرمح مللم
سليمصعذ دال الفير العرأذ ط1ذ 1428ألة 2008 -م.
• جصم الحتل س العربيةذ مهطف ب حممحت سليا ال الريىن لة1364 :ألة ذ دال اب
يزمذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1432أل 2011 -م.
• اجلمل يف الن ذ أب الفصسا مل حت الرمح ب اس صق الزجصجم لة340 :أل ذ
الفيق :د .مللم ت ميق احلمحتذ مؤسسة الرسصلةذ بري ةذ ط5ذ 1417أل-
1996م.
الهَّصع ملل شرح ا مش أذ حممحت ب مللم الهَّصع اللصمعمذ لة:
• يصشية َّ
1206أل ذ الفيق :ابراأليا مشس الحتر ذ دال اليصب العلميةذ بري ة-ل نصعذ ط1ذ
1417أل1997 -م.
• ا هص صذ أب الفصح مل مصع ب جين اا ةلم لة392 :ألة ذ اايئة ااهررة العصمة
لليصصبذ ط4ذ د.ة.
• دل س يف مللا الهراذ أب أ س ابراأليا اللمسصعذ ميص ة الرشحتذ الرًّيضذ د.طذ
1417أل.
• دتص ق الصهررفذ أب الفصسا ب حممحت ب سعيحت ااؤدب لة338 :أل ذ الفيق :أ.د.
يصمت ةصحل الضصم ذ دال ال لص ر للط صملة النلر الص زر ذ دملقذ ط1ذ
1425أل2004 -م.
• سر ةنصملة اإلملرابذ أب الفصح مل مصع ب جين لة392 :أل ذ الفيق :حممحت يس
حممحت يس ايبصمليلذ أمححت لشحتي ش صتة ملصمرذ دال اليصب العلميةذ بري ة-
ل نصعذ ط1ذ 1421أل2000 -م.
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• اللصمية يف مللا الصهررفذ مجصة الحتر ذ مل مصع ب ملمر الحت رينذ ااعر ا ب
احلصجب ل646أل ذ الفيق :دل رش اجل رحتيذ اايص ة العهررةذ ةيحتا-بري ةذ
ط1ذ 1429أل2008-م.
• شبا العرا يف م الهراذ أمححت احلمال ي لة1351 :ألة ذ الفيق :ابراأليا حممحت
ابراألياذ ميص ة ااصنيبذ الحتمصمذ ط.1
• شرح اب النصظا ملل ألفية اب مصلَذ بحتل الحتر حممحت ب اإلمصم مجصة الحتر حممحت
ب مصلَ لة686 :ألة ذ الفيق :حممحت سل ملي ع الس دذ دال اليصب العلميةذ
ط1ذ 1420ألة 2000 -م.
• شرح الصسايلذ مجصة الحتر حممحت ب مل حت هللا ب مل حت هللا الطص م اجليصأذ ااعر ا
ب مصلَ لة672 :ألة ذ الفيق :د .مل حت الرمح السيحتذ د .حممحت بحت ي
ااخص عذ أل ر للط صملة النلر الص زر اإلملالعذ ط1ذ 1410ألة 1990 -م.
• شرح الصهررح ملل الص ضيح أ الصهررح مبضم ع الص ضيح يف الن ذ اصلحت ب مل حت
هللا ا زألريذ لة905 :أل ذ الفيق :حممحت سل ملي ع الس دذ دال اليصب
العلميةذ بري ة-ل نصعذ ط1ذ 1421أل2000 -م.
• شرح مجل الزجصجم لاللرح الي ري ذ أب احلس مللم ب مؤم ب حممحت ب مللم
اب ملهف ل اإلش يلم لة669 :أل ذ الفيق :د .ةصيب أب جنصحذ ملصل اليصبذ
بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1419أل1999 -م.
• شرح كصمية اب احلصجبذ لضم الحتر حممحت ب احلس ا سرتا (يذ لة686 :أل ذ
الفيق :د .اميل بحتر رعف بذ تحتام كصب اصجةذ د.طذ د.ة.
• شرح شصمية اب احلصجبذ لضم الحتر حممحت ب احلس ا سرتا (ي الن يذ لة:
 686ألة ذ الفيق :حممحت ج ل احلس ذ حممحت الزمزااذ حممحت حميم الحتر مل حت احلميحتذ
دال اليصب العلمية بري ة – ل نصعذ 1402أل 1982 -م.
• شرح شب ل البألب يف معرمة كالم العربذ أب حممحت مل حت هللا مجصة الحتر ب أللصم
ا جهصليذ لة761 :أل ذ الفيق :حممحت اري طعمة يليبذ دال ااعرمةذ بري ة-
ل نصعذ ط1ذ 1420أل1999 -م.
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• شرح اليصمية اللصميةذ أب مل حت هللا مجصة الحتر حممحت ب مل حت هللا ب حممحت ب مصلَذ
لة672 :أل ذ الفيق :مللم حممحت مع ضذ ملصدة أمححت مل حت اا ج دذ دال اليصب
العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1420أل2000 -م.
• شرح كصصب احلحت د يف الن ذ مل حت هللا ب أمححت الفصكام لة972:ألة ذ الفيق :د.
ااص يل لمضصع أمححت الحتمرييذ ميص ة أل ة – الفصألرةذ ط2ذ 1414ألة 1993 -م.
• شرح كصصب سي رهذ أب سعيحت السريايفذ احلس ب مل حت هللا ب اارز ع لة368 :
ألة ذ الفيق :أمححت يس ماحتيلذ مللم سيحت مللمذ دال اليصب العلميةذ بري ة –
ل نصعذ ط1ذ 1429أل2008 -م.
• شرح اافهلذ رعيش ب مللم ب رعيشذ م مق الحتر ا سحتي اا ةلمذ لة:
643ألة ذ الفيق :د .مل حت احلس اا صلكذ ملصل اليصبذ ميص ة الناضة العربيةذ
بري ةذ ط1ذ 1408أل 1988 -م.
• شرح ااي دي ملل ا لفية يف مللمم الن الهراذ أب زرحت مل حت الرمح ب مللم
ب ةصحل ااي دي لة 807 :ألة ذ الفيق :د.مل حت احلميحت ألنحتا يذ اايص ة
العهررةذ بري ة – ل نصعذ 1425ألة 2005 -م.
• الهصييب يف مفه الل ة العربية مسص لاص سن العرب يف كالماصذ أب احلس أمححت
ب مصلس ب زكرًّي لة395 :أل ذ مللق ملليه ض ي اشيه :أمححت يس بسجذ
دال اليصب العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1418أل1997 -م.
• اله صحذ أب جهر ايبصمليل ب محصد اجل ألري لة393 :أل ذ الفيق :د .اميل بحتر
رعف بذ د .حممحت ج يل طررفمذ دال اليصب العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ
1420أل1999 -م.
• مللل الن ذ أب احلس حممحت ب مل حت هللا ال َّلاق لة325 :أل ذ الفيق :حمم د
جصسا حممحت الحتل رشذ ميص ة الرشحتذ الرًّيضذ ط1ذ 1420أل1999-م.
• مفه الل ة سر العربيةذ أب منه ل مل حت االَ ال عصليب لة429 :ألة ذ الفيق :مححت
طمصسذ دال ااعرمةذ بري ة -ل نصعذ ط2ذ 1428أل 2007 -م.
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• اليصصبذ سي رهذ أب بلر ملمر ب مل مصع ب تنَب لة180 :ألة ذ الفيق :د .اميل
بحتر رعف بذ دال اليصب العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1420أل1999 -م.
• الينصش يف الن الصهررفذ أب الفحتاءذ ايبصمليل ب مللم ب حمم د ب حممحت ب
ملمر ب شصألنلصن ب أر بذ االَ ااؤرحتذ ةصيب محصة لة732 :ألة ذ دلاسة
الفيق :د .لًّيض ب يس ا امذ اايص ة العهررة للط صملة النلرذ بري ة–
ل نصعذ 2000م.
الهرا ال الغة العر ض الل ة
• الل صب يف ت املحت الل ة آفة ا دب الن
السرامسذ مراجعة :اري الحتر مشسم شصذ دال الفير– دملقذ
اا لذ حممحت مللم َّ
ط1ذ 1403ألة 1983 -م.
• اللم يف العربيةذ أب الفصح مل مصع ب جين لة792 :أل ذ الفيق :د .يبيح أب
ملمصعذ د.طذ 1988م.
م لمذ دال جمحت ف ي للنلرذ َّ
• جملة جمم الل ة العربيةذ الفصألرةذ ااط عة ا مريرةذ ب فقذ ةفرذ 1354أل -مصر ذ
1935م.
• معصألحت الصنهيصذ شرح ش األحت الصلخيصذ مل حت الرييا ب مل حت الرمح ب أمححت
الع صسم لة963 :أل ذ ااط عة ال ايةذ 1316أل.
• م ين الل يب مل كصب ا ملصلربذ مل حت هللا ب ر سف ب أمححت ب مل حت هللا اب
ر سفذ أب حممحتذ مجصة الحتر ذ اب أللصم ا جهصلي لة761 :ألة ذ الفيق :د.
حممحت حميم الحتر مل حت احلميحتذ اليص ة العهررةذ ةيحتا -بري ةذ د.طذ 1424أل-
2003م.
• اافصصح يف الهراذ مل حت الفصألر ب مل حت الرمح ب حممحت اجلرجصأ لة471 :ألة ذ
يففه تحتم له :د .مللم ت ميق احلمحتذ مؤسسة الرسصلة – بري ةذ ط1ذ 1407ألة
 1987م.• اافهل يف مللا العربيةذ أب الفصسا حمم د ب ملمر الزخملريذ لة538 :ألة ذ دال
اجليلذ بري ة -ل نصعذ د.طذ د.ع.
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• اافصةحت اللصمية يف شرح ا الةة اليصمية لشرح ألفية اب مصلَ ذ أب اس ق ابراأليا
ب م س اللصطيب لة790 :ألة ذ الفيق :جمم ملة حمفف ذ معاحت ال ث العلمية
اييصء الرتاث اإلسالمم جبصمعة أم الفرى  -مية اايرمةذ ط1ذ 1428ألة-
2007م.
• اافصضبذ أب الع صس حممحت ب رزرحت ااَبد لة285 :ألة ذ الفيق :يس مححتذ
مراجعة :د .اميل رعف بذ دال اليصب العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1420أل-
1999م.
• اامص الي ري يف الصهررفذ أب احلس مللم ب مؤم ب حممحت احلضرمم اإلش يلمذ
ااعر ا ب ملهف ل لة669 :ألة ذ ميص ة ل نصع انشر عذ بري ةذ ط1
1996م.
• اانهف لشرح كصصب الصهررف للمصزأ ذ مل مصع اب جين لة392 :أل ذ الفيق:
حممحت مل حت الفصدل أمححت ملطصذ دال اليصب العلميةذ بري ة -ل نصعذ ط1ذ 1419أل-
1999م.
• ااناج اله ا لل نية العربيةذ ل رة جحترحتة يف الهرا العرأذ مل حت اله ل شصأل ذ
مؤسسة الرسصلةذ بري ةذ 1400أل1980-م.
• الن العرأذ حمم د حمم د السيحت الحتلرينذ ميص ة ااصنيبذ الحتمصمذ ط1ذ 1436أل-
2015م.
• الن ال ايفذ مل صس يس لة1398 :ألة ذ آ جحت داجش للط صملة النلرذ ط1ذ
1425أل2004 -م.
• مه اا ام ذ جالة الحتر مل حت الرمح ب أأ بير السي طم لة911 :ألة ذ الفيق:
أمححت مشس الحتر ذ دال اليصب العلميةذ بري ة-ل نصعذ ط1ذ 1418أل1998 -م.
***
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بنية الفعل الثالثي الالزم وعالقتها ابملشتقات الوصفية دراسة حتليلية داللية
د .أمساء بنت علي املوزان

التَّ ْن ِمي ُ
اء
اء َو َج ْم ِعيَّ ِة اال ْن ِت َم ِ
االر ِتقَ ِ
ي ا ْل َح َما ِ
ي بَي َْن ذَا ِتيَّ ِة ْ
س ُّ
ط ا ْلفَ ْخ ِر ُّ
ش ْع ِر َ
سا ْ
ي ِل ِ
د َْر ٌ
ع ِبيد بن األَب َْرص األسدي ِ
س ِت ْق َرا ِئ ٌّ

الرحيم طـه
د .طـه غالب عبد َّ
قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها– كلية العلوم والدِّراسات اإلسالميَّة
قلقيلية ،فلسطين

الت َّ ْن ِمي ُ
اء
اء َو َج ْم ِعيَّ ِة اال ْن ِت َم ِ
االر ِتقَ ِ
ي ا ْل َح َما ِ
س ُّي بَ ْينَ ذَا ِتيَّ ِة ْ
ط ا ْلفَ ْخ ِر ُّ
ش ْع ِر َ
ستِ ْق َرائِ ٌّي ِل ِ
سا ْ
د َْر ٌ
ع ِبيد بن األ َ ْب َرص األسدي ِ
الرحيم طـه
د .طـه غالب عبد َّ
قسم اللُّغة العربيَّة وآدابها– كلية العلوم والدِّراسات اإلسالميَّة
قلقيلية ،فلسطين
تاريخ تقديم البحث 1442 /1 /1 :هـ
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ملخص الدراسة:
ميضي هذا الدَّرس لتجلية التَّمثُّالت املعنويَّة ،والت ُّ
َّشكالت البنيويَّة ،لنمطيَّة ال َف ْخ ِر
سي ،بتأطرييْهاَّ :
ِ
األسدي؛ لغاية استبطان
عي ،يف شعر َعبِيد بن األَبْ َرص
الذا ِت ،واجلَ ْم ِ
احلَ َما ِ
َ
العالئق الشَّبكيَّة ،بني اللَّوحات ِ
الشعريَّة ،واستظهار املضامني القيميَّة ،يف ال َف ْخرََّّيت املثاليَّة.
ِ
ِ
ٍ
ٍ
االص ِط َال ِحيَّ ِة)،
بتأسيس
ويُضيء الباحث معاجلته
متهيدي؛ يف نطاقي( :الْ َم َفاهي ِم اللُّغَ ِويَّة َو ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ
ِِ ِ
اه ِرِه وِمثَالِِه) ،كما ي ِ
(م َ ِ ِ
عمق
ُ
َو َ
ضامني الْ َف ْخ ِر َوبَ َواعثه َو َع َالئقه َوِسَاتهَ ،وأَنْ َو ِاع الْ َف ْخ ِر َونََز َعاته َوَمظَ َ
ِ
امل َدارسة التَّحليليَّة؛ مبُواقَعة التَّ ْن ِ
ري َّ
ميط ال َف ْخ ِ
الذ ِ
َخ َالقِ ِي،
ات؛ من خالل الْ َف ْخ ِر( :الْ ُف ُروس ِيَ ،واأل ْ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَْر ِب)؛ مع
َخ َالق ِيَ ،و ْ
َوالش ْعري)؛ واستنطاق تنميطاته اجلَ ْمعيَّة؛ يف الْ َف ْخر( :الْ ُف ُروس ِيَ ،واأل ْ
الشواهد ِ
الشعريَّة.
استخالص ال َفَر َادات املضمونيَّة ،وامل َؤ ِسسات األسلوبيَّة ،الكائنة يف حيثيَّات َّ
ُ
العام ،واالستقر ِاء ِ
مي؛ ابلت ِ
املفهومي ِ
الش ِ
عري
َّوصيف
ِ
ويقارب البحث مناهج الد َّْر ِس العِْل ِ
ِ
ِ
الت ِ
ِ
َّكامليَّة،
االستنباط
فضال عن
َّام ،ا
االستدالل للمباين الشعريَّة ،يف ضوء املنهجيَّة النَّقديَّة الت ُ
مع استقطاب األنظار الثَّقافيَّة ،يف قراءة العالئق االجتماعيَّة.
ِ
ِ
ِ
االرتَِق اءَ ،مْعِيَّ ة االنْتِ َم اءَ ،عبِي د ب ن
الكلم ااامل ااحيا اة :التَّ ْنم يط ال َف ْخ ِري احلَ َماس ي ،اَاتيَّ ة ْ
األَبْ َرص األسدي.

The enthusiastic profiling of pride between the individual transcendence
and collective affiliation An inductive research of Abid ibn al-Abras alAsadi Poetry
Dr. Taha Ghaleb Abdul Rahim Taha
Department of Arabic Language and Literature - College of Science and
Islamic Studies
Qalqilya - Palestine

Abstract:
This research aims at explaining the abstract manifestation and the
substantial realizations of the enthusiastic style of pride, through its two forms:
the individual and collective, in Abid ibn al-Abras al-Asadi Poetry; to introspect
Intertwined relationships between poetry verses and to invoke the valuable
meanings from the idealities of pride.
The researcher illuminates their treatment of the subject with an introductory
foundation in the domains of (linguistic and idiomatic concepts); and (the
implications, motives, relations, and the characteristics of pride, in addition to its
types, tendencies, manifestations, etc…). They also deepen the analytical study
by examining the enthusiastic profiling of pride; through equestrian, moral, and
poetic pride, and exploring its collective style; in equestrian, moral and martial
pride. This can be also achieved through extracting the substantive vocabulary
and the stylistic foundations; which can be found in the analysis of poetic
evidence.
This research draws together the scientific research method, the general
conceptual characterization with the complete poetic induction, as well as the
inferential extrapolation of poetic formation, in light of the integral critical
methodology, with the attracting of cultural perceptions in social relationships.
key words: The enthusiastic profiling of pride, Individual transcendence,
Collective affiliation, Abid ibn al-Abras al-Asadi.

دي :قراءةٌ يف ااحاه م وااداخل.
س مته ٌّ
  :1أتس ٌ :1 .1 -قراءةٌ يف ااحاه م.

  :1 .1 .1قراءةٌ لغويَّةٌ.ت وحي املقارب ة اللُّغويَّ ة ل ص ل (من ط) مبع ع االجتم اع( ،)1كم ا تزج ي
أي ش ٍ
الض رب أو النَّ وع م ن ِ
يء ،والطَّريق ة،
تص اريف األص ل دالالتَّ :
وامل ذه  ،والف ِن( ،)2وي ِ
الش يء امل َح دَّد؛ بتم ايزه
رس " لالتَّنم يطل الدَّالل ة عل َّ
ُ
ُ
ِ ()4
ِ
عن غريه( ،)3يف األسلوب أو الصنف أو الطراز .

الرازي( ،ت395ه /
( )1يُنظَر :معجم مقاييس اللُّغة ،ألب احلسني أمحد بن فارس بن زكرََّّيء القزويين َّ
السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت( ،د .ط)1979( ،م) ،ما َّدة (منط).
1004م) ،تح :عبد َّ
( )2ينظَر :لسان العرب ،ألب الفضل مال ِ
حممد بن مكرم بن علي بن منظور( ،ت711ه /
الدين َّ
ُ
مادة (منط)؛ ويُنظَر :اتج العروس من جواهر
ت)،
(د.
)،
1
(ط
بريوت،
صادر،
دار
م)،
1311
َّ
الزبِيدي( ،ت1205ه 1790 /م) ،تح :عبد العليم الطَّحاوي ،وزارة
حممد مرتض َّ
القاموسَّ ،
مادة (منط).
اإلعالم الكويتيَّة ،مطبعة حكومة الكويت ،الكويت( ،د .ط)1974( ،م)َّ ،
( )3ينظَر :القاموس احمليط ،جمد ِ
حممد بن يعقوب الفريوزآابدي( ،ت817ه 1415 /م) ،دار
الدين َّ
ُ
مادة (منط)؛ ويُنظَر :اتج العروس من جواهر القاموس،
احلديث ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت)َّ ،
مادة (منط).
الزبِيديَّ ،
َّ
( )4يُنظَر :املعجم الوسيط ،د .إبراهيم أنيس مع آخرين( ،ت1397ه 1977 /م) ،دار املعارف،
مادة (منط).
القاهرة( ،ط1972( ،)2م)َّ ،
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بينم ا ي ُّ
دل األص ل (فخ ر) لعل ِعظَ ٍم وقِ َدٍمل()1؛ وم ن معاني ه :لالتَّم ُّد
الش رف...
ابخلص ال ،واالفتخ ار ،وع ُّد الق دم ...و ِادع اء العِظَ م والك و َّ
وامل ْفخرة وامل ْفخرة ،بفتح اخلاء ِ
وضمها :املأْثُرة وما فُ ِخَر بهل(.)2
َ ََ َ َُ
َِ
الش جاع ،واحلَ َم س
ويش ي األص ل (مح س) بدالل ة لالش دَّة؛ ف األَ ْمحَسُّ :
()3
واحلماسة :الشَّجاعة و ِ
الص ل يف ال ِدين
أيض اَّ :
الش ديد ُّ
الشدَّةل  ،لواأل ْ
َمحَس ا
ابلض ِم :احلُْرم ة...
والقت الل( ،)4لواحلماس ة :املْن ع واحملارب ةل( ،)5لواحلُ ْمس ةَّ ،
َ
ِ
س :غض ل(.)6
م
و
امح
و
جال...
الر
وج ْرس
واحلَ ْمسَّ :
الصوتَ ،
َْْ َ َ
وهكذا؛ تُ ِ
قدم األصول اللُّغويَّة ،معا ،داللة ِ
الطراز الف ِِين املتَف ِرد ع ن غ ريه،
ا
ُ
الش جاعة
ض من الفخ ر املعتل ق ابخلص ال احلمي دة ،كم ا تنض اف إليه ا محاس ة َّ
الصالبة و ِ
الالحقة بعزائم ِ
الشدَّة وال ُق َّوةَّ ،
الرجال ،يف ميادين القتال والفروسيَّة.
و َّ
مادة (فخر).
( )1معجم مقاييس اللُّغة ،ابن فارسَّ ،
مادة (فخر)؛
مادة (فخر)؛ ويُنظَر :القاموس احمليط ،الفريوزآابديَّ ،
( )2لسان العرب ،ابن منظورَّ ،
مادة (فخر).
الزبِيديَّ ،
ويُنظَر :اتج العروس من جواهر القاموسَّ ،
مادة (محس).
( )3معجم مقاييس اللُّغة ،ابن فارسَّ ،
(ِ )4
الصحا ؛ اتج اللُّغة وصحا العربيَّة ،ألب نصر إِساعيل بن محَّاد اجلوهري( ،ت393ه /
مادة
حممد زكرََّّي يوسف ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،ط1990( ،)4م)َّ ،
1003م) ،تحَّ :
(محس).
مادة (محس).
( )5لسان العرب ،ابن منظورَّ ،
مادة (محس)؛ ويُنظَر :اتج العروس من جواهر القاموس،
( )6القاموس احمليط ،الفريوزآابديَّ ،
الزبِيدي ،ما َّدة (محس).
َّ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

  :2 .1 .1قراءةٌ اصطال َّةٌ.لالش كل ال د َّ
َّالل؛ عل أنَّه :لاملث ال أو النَّم واج
ميكنن ا أن نُع ِرف لال نَّمطل أو َّ
كلي الَّ ذي ميَْثُ ُل يف اه ن الفنَّ ان أو األدي  ،ويفتذي ه يف التَّ أليف .وم ن
َّ
الش ُّ
ٍ
جهة أخ ر ميك ن اعتب اره الشَّكل اإلم ال الَّذي يس تنبطه الق ارت أو املس تمع
أو املشاهد ل ثر الَّذي يُقدَّم إلي ه .وكث اريا م ا َُلَ ط ب ني البني ة والشَّكل النَّمط ِي
الفين؛ فل ُك ِل أث ٍر ٍ
ل ثر ِ
خاصةٌ به؛ َّأما الشَّكل النَّمط ُّي فه و
األدب أو ِِ
أدب بنيةٌ َّ
دد كب ريٌ م ن ا ر الفنِيَّ ة أو
ُُمَطَّ ٌ
ط ع امت يتَّف ق يف التزام ه أو حماكات ه ع ٌ
األدبيَّةل(.)1
ائال :لواالفتخ ار :ه و
وع َّرف اب ن رش ٍيق (ت456ه ) لاالفتخ ارل ،ق ا
امل د نفس هَّ ،إال َّ
س ب ه نفس ه وقوم ه ،وك ُّل م ا حس ن يف امل د
أن َّ
الش اعر َ ُّ
حس ن يف االفتخ ار ،وك ُّل م ا ق بح في ه ق بح يف االفتخ ارل()2؛ وعلي ه ي وحي اب ن
( )1معجم املصطلحات العربيَّة يف اللُّغة واألدب ،جمدي وهبة ،كامل املهندس ،مكتبة لبنان ،بريوت،
(ط1984( ،)2م) ،ص -( ،420ابب النُّون - /النَّمط ،الشَّكل الدَّال)]Pattern[ ،؛
ويُنظَر :معجم املصطلحات األدبيَّة املعاصرة؛ (عرض وتقدم وترمة) ،د .سعيد علُّوش ،دار
الكتاب اللُّبناين ،بريوت ،وسوش يس ،الدَّار البيضاء( ،ط1985( ،)1م) ،ص،222 ،221
حممد التُّوجني ،دار
( – 669النَّمط – 670 /النَّمط)؛ ويُنظَر :املعجم امل َف َّ
صل يف األدب ،دَّ .
ُ
الكت العلميَّة ،بريوت( ،ط1999( ،)2م) -( ،867 :2 ،حرف النُّون - /النَّمط،
النَّمواج).
( )2العمدة يف حماسن ِ
الشعر وآدابه ونقده ،ألب عل احلسن بن رشيق القريواين( ،ت456ه /
ُ
حممد حميي ِ
الدين عبد احلميد ،دار اجليل للنَّشر والتَّوزيع و ِ
الطباعة ،بريوت،
1063م) ،تحَّ :
(ط1981( ،)5م) -( ،143 :2 ،ابب يف أغراض ِ
الشعر وصنوفه - /ابب االفتخار).
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رش ٍيق ابالرتب اط الوثي ق ب ني لالفخ رل ولامل د ل؛ م ن جه  :املض امني،
وِ
السمات.
العام ة؛ فه و لمت ُّد امل رء ص ال نفس ه وقوم ه،
َّأم ا لالفخ رل يف ثيمات ه َّ
والتَّح دُّن بس ن بالئه م ومك ارمهم ،وك رم عنص رهم ،ووف رة قب يلهم ،ورفع ة
حس بهم ونس بهم ،وش هرة ش جاعتهمل( ،)1وه و لابب م ن أب واب ِ
الش عر
ٌ
()2
َّ
َّس ا م يف
ِ
الغنائي  ،اش تهر ب ه الع رب من ذ اجلاهليَّة؛ فغ الَ ْوا في ه ،واُ ذوه ُمتَنف ا
عما متيَّزوا به من ٍ
رفعةل(.)3
تعداد فضائلهم ،واإلابنة َّ
بد لالفخ رل ،يف االص طال النَّق ِ
ويت َّ
غرض ا ش عرطَّي؛ لينط وي
دي؛ بوص فه ا
عل زهو الشَّاعر واعتزازه بنفسه وقومه؛ وه و ولي د األَثَرة واإلعج اب ابل َّذات.
فالش اعر
وإاا ك ان اإلنس ان مفط اورا عل ح ِ نفس ه واإلدالل ع ا ومب ثره ا؛ َّ

( )1الوسيط يف األدب ِ
العرب واترَه ،الشَّي" أمحد اإلسكندري( ،ت1357ه 1938 /م) ،الشَّي"
ِ
للم َؤل َف ْني ،القاهرة( ،ط،)1
مصطف العناين( ،ت1362ه 1943 /م) ،حقوق الطَّبع حمفوظة ُ
الشعر والشُّعراءِ - /
(1919م) ،ص -( ،39النَّظم؛ ِ
الشعر - 1 /أغراضه وفنونه يف اجلاهليَّة/
 الفخر).( )2يف عالقة الفخر ِ
ِ
الزََّّيت،
الغنائي؛ يُنظَر :اتري" األدب
ابلشعر
ِ
العرب ،أمحد حسن َّ
(ت1388ه 1968 /م) ،دار هنضة مصر للطَّبع والنَّشر ،القاهرة( ،ط1981( ،)2م) ،ص30
الشعر - /أنواع ِ
األول :العصر اجلاهلي - /الفصل الثَّالثِ :
الشعر وأغراضه)؛
  -( ،32الباب َّعمان( ،ط2007( ،)1م)،
ويُنظَر :املعجم األدبَّ ،نواف َّ
نصار ،دار ورد للنَّشر والتَّوزيعَّ ،
ص -( ،150ف - /فخر [شعر]).
( )3املعجم األدبَ ،جبُّور عبد النُّور ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،ط( ،)2كانون الثَّاين ،يناير/
األول :مصطلحات - /ف - /فخر).
1984م)( ،189 :1 ،القسم َّ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

املتَميِ ز برهاف ة احل ِ
س ،وفص احة اللِس ان ،وم ال التَّعب ري والتَّص وير؛ أق در م ن
ُ
سواه عل التَّفاخر ،وأجدر بهل(.)1
وننته ي سَّ ا س بق؛ إ" َّ
رب م ن احلماس ة؛ وه و التَّغ ِين
أن لالفخ رل :لض ٌ
ابلس جاَّي النَّفس يَّة و ِ
الزه و
الص فات القوميَّ ة ،و َّ
ابلفض ائل واملثُل العلي ا ،والتَّب اهي َّ
ُ
ابلفع ال الطَّيِب ة ،وأل ُّذ أحادي ث امل رء عن ده ه و حديث ه ع ن نفس ه وخص اله
وفعاله؛ من :الشَّجاعة ،والكرم ،واملروءة ،ومحاية اجلار ،وطي املنب ت ،وعراق ة
األص ل ،وكث رة امل ال والول د ،إ" غ ري ال ب ،سَّا يزه و ب ه اإلنس ان ،وَت ال ب ه
عل غريهل(.)2
وتتجلَّ لاحلماسةل؛ يف كوهنا لمن أبواب ِ
الشعر ال ِ
عرب وموضوعاته؛ وفيها
اإلشادة ابألجماد واالنتصارات يف احلروب ،واحلقد البالغ عل اخلصوم ،والت ِ
َّغين
الرفيع ة؛ م ن :ك ٍرم ،ووف ٍاء ،وغ ري ال بل( ،)3وه ي م ن األب واب لالَّ
ابملثُ ل َّ
ُ
يفتخرون عا؛ َّ
ألهنم يذكرون فيها أجمادهم ومشائلهم وحروعمل(.)4
( )1األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،د .غازي طليمات ،أ .عرفان األشقر،
مكتبة اإلميان ،دمشق ،ومكتبة دار اإلرشاد ،محس( ،ط( ،)1شباط1992 /م) ،ص،135
( -الباب الثَّالث :موضوعات ِ
اجلاهلي - /الفصل الثَّالث :الفخر واحلماسة /أ – الفخر
الشعر
ِ
اصطالحا).
واحلماسة لغةا و
ا
(ِ )2
ؤسسة ِ
الرسالة ،بريوت( ،ط،)5
الشعر اجلاهلي؛ خصائصه وفنونه ،د .يفىي اجلبوريُ ،م َّ
(1986م) ،ص -( ،301 ،300الباب الثَّاينِ :
الشعر اجلاهلي - /الفصل الثَّالث :فنون
ِ
اجلاهلي - /احلماسة - /الفخر).
الشعر
ِ
( )3معجم املصطلحات العربيَّة يف اللُّغة واألدب ،وهبة واملهندس ،ص -( ،153ابب احلاء- /
احلماسة).
صل يف األدب ،التُّوجني -( ،381 :1 ،حرف احلاء - /احلماسة).
( )4املعجم امل َف َّ
ُ
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ولالش عر احلماس يل عل ال ب :له و ِ
ِ
الش عر الَّ ذي غرض ه األساس ُّي
ُّ
الش جاعة ،كم ا
وص ف البطول ة ،والوق ائع احلربيَّ ة ،وإ اب املش اعر يف اإلق دام و َّ
َّ
أن وصف املعارك والفرسان ،وهزمية األعداء ،من أغراض شعر احلماسةل(.)1
الض رب ِ
ولش موليَّة املفه وم أن تُ ِ
الش ِ
عري؛
عم ق احليثيَّ ات القتاليَّ ة ،يف ه ذا َّ
الرجول ة،
فه و لف ُّن احل رب والقت ال و َّ
الش جاعة ،والتَّغ ِين بص فات :البطول ة ،و ُّ
ورك وب املخ اطر ،وخ وض غم رات القت ال ،ووص ف م ا يف احل رب؛ م ن :ك ٍر،
وعدد ،وسال ٍ ٍ ،
وفرٍ ،
ودماء ،وجرح  ،وقتل  ،ودع ٍ
ٍ
وة للح رب ،وأخ ٍذ ابلثَّأر،
()2
رب الق دم
وما إ" الب؛ فهو ،جبملتهُّ ،
فن البطولةل  ،وقد لك ان الشَّاعر الع ُّ
لسان قومه يف تسجيل م ثرهم ،و ِ
الدفاع عنهم ،ونشر حمامدهمل(.)3

الشنيِ - /
صل يف األدب ،التُّوجني -( ،555 :2 ،حرف ِ
الشعر احلماسي).
( )1املعجم امل َف َّ
الشعر ُاجلاهلي؛ خصائصه وفنونه ،اجلبوري ،ص -( ،293الباب الثَّاينِ :
(ِ )2
الشعر اجلاهلي- /
الفصل الثَّالث :فنون ِ
اجلاهلي - /احلماسة).
الشعر
ِ
األدب ِ
الُّتان ِ
عزام ،دار الشَّرق العرب ،بريوت وحل ،
 ))3املصطلح النَّقدي يف ُّ
حممد َّ
العربَّ ،
(ط( ،)1د .ت) ،ص -( ،149حرف احلاء - /احلماسة)؛ وحول مفهومي :الفخر،
واحلماسة ،والعالقة بينهما؛ يُنظَر :شعر الفخر واحلماسة يف صدر اإلسالم؛ دراسة نقديَّة
حتليليَّة ،عندلي يوسف اِسندر( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :أ .دِ .سر الديوب،
جامعة البعث ،محس2011 /2010( ،م) ،ص -( ،22 – 7التَّمهيد).
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

  :2 .1قراءةٌ يف ااداخل الحخريَّة.  :1 .2 .1مضامْي الحخر وبواعثه وعالئقه ومساته.مل يك ن ه ذا اللَّ ون ِ
عري لش عر قُ َّوٍة وبطول ٍة فحس ؛ فق د تغنَّ ْوا في ه
الش ُّ
ِ
َّ
رفيع ا م يف حي امم وس لوكهم؛ م ن :ك ٍرم
بك رم الش يم ،وُك ِل م ا اُ ذوه م اثال ا
ووفاء ،وغري ٍ
كرم ٍ
ٍ
صوروا فيه بطول ةا وش جاعةا ردرةا ،ص َّوروا
ووفاء؛ فعل حنو ما َّ
كثريا من الفضائل احلمي دةل( ،)1كم ا ص َّوروا في ه أس لحتهم ،وأط الوا يف وص ف
ا
()2
ِ
اخليل الَّ ركبوها يف اللقاء ،مع اكر ألقاعا .
ويُ َع ُّد لالفخ ر احلماس ُّيل لم ن املوض وعات املتداخل ة؛ فكث ريٌ م ن مع اين
الص ور املختلف ة
الفخ ر تق ع يف ابب احلماس ة ،وك ذلب يص ع الفص ل ب ني ُّ
اباب للفخ ر
للفخ ر واحلماس ة؛ وم ن ه ذا املنطل ق مل يف رد أب و متَّام (ت231ه ) ا
وال ض َّمه إ" غ ريه؛ َّ
وإمن ا حت دَّن عن ه يف ابب احلماس ة الَّ ذي ِسَّ ُمتارات ه
ابِسهل(.)3

( )1اتري" األدب ِ
السالم ضيف( ،ت1426ه /
العرب؛ العصر اجلاهلي ،د .أمحد شوقي عبد َّ
السادس:
2005م) ،دار املعارف ،القاهرة( ،ط1986( ،)11م) ،ص -( ،206الفصل َّ
خصائس ِ
اجلاهلي – 3 /املوضوعات).
الشعر
ِ
( )2يُنظَر :اتري" األدب ِ
العرب؛ العصر اجلاهلي ،شوقي ضيف ،ص.206 ،205
( )3األدب اجلاهلي ،د .سامي يوسف أبو زيد ،د .منذر اي كفايف ،دار املسرية للنَّشر والتَّوزيع
عمان( ،ط2011( ،)1م) ،ص -( ،89الفصل الثَّالث :موضوعات ِ
و ِ
الشعر
الطباعةَّ ،
اجلاهلي - /املبحث الثَّاين :الفخر واحلماسة).
ِ
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ِ
الفكري الع ِام ب ني لالفخ رل ولاحلماس ةل؛ َّإال أنَّه
الرغم من االلتئام
وعل َّ
الش جاعة
قص د ابحلماس ةَّ :
ميك ن طري ا وف ق املض امني الثَّانويَّ ة؛ ح ني ليُ َ
احلربيَّ ة ،الَّ تتجلَّ يف مي ادين القت ال؛ م ن :ض ٍ
ابلس يف ،وطع ٍن ابل ُّرمح،
رب َّ
ٍ
قص د ابلفخ ر :م ا ل ه ص لةٌ ابلقبيل ة؛
وإقدام عل املخ اطر ،ورك وب األه وال؛ ويُ َ
ألَّيمه ا ،ودف ٍاع عنه ا ،وهج ٍاء خلص ومها ،و ٍر
م ن :فخ ٍر ،جماده ا ،واك ٍر َّ
لقتاله ا؛ وم ا ل ه ص لةٌ ابلف رد؛ م ن :فروس يَّ ٍة ،وص علك ٍة ،وك ٍرم ،وش ٍ
جاعة،
ومحيَّ ٍة ،وجه ٍل ،و ٍ
رف ،وس ٍ
ونس ٍ  ،وش ٍ
وتعق ٍلَِ ،
يادةُّ ،
أرة .وق د كان ت حي اة
افس يف طل املرع وامل اء ،وع ٍ
داء وح ٍ
القبائ ل ،وم ا بينه ا م ن تن ٍ
روب ت دوم
األول
بااب دع ت إ" نش وء ه ذا الغ رض ،الَّذي احت َّل املك ان َّ
َّأَّي اما وأعو اام ا؛ أس ا
يف ديوان احلماسة ألب متَّامل(.)1

حممد ص ي األشُّت ،مديريَّة الكت
( )1العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص  -امل َعلَّقات ،دَّ .
ُ
واملطبوعات اجلامعيَّة ،جامعة حل  ،حل ( ،د .ط)1995 /1994( ،م) ،ص377؛
وملطالعة التئام الفخر ابحلماسة ،يف ِ
اجلاهلي؛ يُنظَر :العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص -
الشعر
ِ
الرابع :موضوعات امل َعلَّقات وأسالي القول
امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص -( ،423 – 377الفصل َّ
ُ
ُ
الرافعي،
أيضا :اتري" آداب العرب ،مصطف صادق َّ
فيها – 6 /الفخر واحلماسة)؛ ويُنظَر ا
(ت1356ه 1937 /م) ،مكتبة اإلميان ،املنصورة( ،ط1997( ،)1م)-( ،93 ،92 :2 ،
الباب اخلامس :اتري" ا ِ
لشعر ِ
العرب ومذاهبه - /الفخر واحلماسة).
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ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ومتثَّل ت بواع ث ش عر لالفخ رل ،عن د اجل اهليِني؛ يف نظ ام جمتم ع القبيل ة؛
الق ائم عل تق دير الدُّس تور األخالق ِي املث ِ
ال( ،)1فض اال ع ن حت ِدي ظ روف
الص حراء القاس ية؛ بتمثُّل الق يم األخالقيَّ ة والفروس يَّة( ،)2ومالح م َّأَّيم الع رب
َّ
ات ومف اخر ٍ
وم ا ص احبها م ن من افر ٍ
ات( ،)3كم ا أس همت البطول ة يف انتش ار
اضح()4؛ مع عالقتها مبعاين :الشَّباب ،والكرم ،والنَّجدة،
لالفخرل ،عل حن ٍو و ٍ
واالستمتاع َّ
مبلذات احلياة(.)5

( )1يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص،135
 -( ،136الباب الثَّالث :موضوعات ِ
اجلاهلي - /الفصل الثَّالث :الفخر واحلماسة /ب
الشعر
ِ
اهلي).
– طبيعة الفخر وعوامل ازدهاره يف العصر اجل ِ
الصحراء ،يف شيوع شعر
( )2يُنظَر :األدب اجلاهلي ،أبو زيد وكفايف ،ص91؛ والستبطان أثر َّ
الفخر؛ يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّي ،وفنون ،ونصوص ،أ .د .حسين عبد اجلليل يوسف،
ؤسسة املختار للنَّشر والتَّوزيع ،القاهرة( ،ط2001( ،)1م) ،ص -( ،79قسم ِ
الشعر- /
ُم َّ
األول :الشَّاعر واجملتمع اجلاهلي -/رابعا :الفخر)؛ وينظَر :الفخر يف ِ
الشعر ِ
العرب ،سراج
الباب َّ
ا
ُ
ِ
اجلاهلي).
الرات اجلامعيَّة ،بريوت( ،د .ط)( ،د .ت) ،ص -( ،6يف العصر
ِ
الدين َّ
حممد ،دار َّ
( )3يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.136
( )4يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه – فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.137
( )5يُنظَر :العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص  -امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص.410
ُ
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واعتل ق لالفخ رل ابألغ راض ِ
الش عريَّة األخ ر ؛ ال ب َّ
أن ل ه ص لةا وثيق ةا
الرجول ة َّ
احلق ة( ،)1كم ا ارت بط بِ لالغزلل يف
بِ لالفروسيَّةل ،يف ابب ترس ي" قيم ة ُّ
عالق ة ح ِ البق اء ب ِ امل رأة( ،)2مثَّ َّ
إن ل ه عالق ةا قويَّةا بِ لا جاءل ،يف س ياق
لاملفض ليَّاتل
لالفخ رََّّيت احلماس يَّةل()3؛ فح ني نق ف عليه ا يف
َّ
ولاألص معيَّاتل؛ فَّنَّن ا سنس تظهر العالق ة الوثيق ة بينه ا وب ني لا ج اءل املغَلَّ ف
ُ
ابلتَّهدي د( ،)4بض ور املثُ ل األخالقيَّ ة وأض دادها( ،)5كم ا يتَّض ح أث ر لالفخ ر
ُ
احلماسيل ،يف األغراض األخر ؛ كاملد  ،ووصف احلرب ،و ِ
الر ء(.)6
ِ

( )1ينظَر :الفروسيَّة يف ِ
اجلاهلي ،د .نوري محُّودي القيسي ،دار التَّضامن ،بغداد( ،ط،)1
الشعر
ِ
ُ
(1964م) ،ص -( ،239الباب الثَّاين :شعر الفروسيَّة - /الفصل الثَّالث :موضوعات شعر
الفروسيَّة - /الفخر واحلماسة).
( )2يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.136
( )3يُنظَر :اتري" األدب ِ
العرب؛ العصر اجلاهلي ،شوقي ضيف ،ص202؛ والستظهار لاملثاليَّة
ِ
لب يف غرض لا جاءل؛ يُنظَر :عيار
العربيَّةل ،ومتثُّلها
الس ِ
اإلجياب يف حالة لاملد ل ،وتوظيفها َّ
ِ
حممد بن أمحد بن إبراهيم طَبَاطَبَا العلوي( ،ت322ه /
حممد بن أمحد بن َّ
الشعر ،ألب احلسن َّ
الساتر ،مراجعة :نعيم زرزور ،دار الكت العلميَّة ،بريوت( ،ط،)2
934م) ،تح :عبَّاس عبد َّ
(2005م) ،ص -( ،19 ،18املثُل األخالقيَّة عند العرب وبناء املد وا جاء عليها).
ُ
( )4يُنظَر :اتري" األدب ِ
العرب؛ العصر اجلاهلي ،شوقي ضيف ،ص.203 ،202
( )5ينظَرِ :
حممد النُّويهي( ،ت1400ه 1980 /م)،
الشعر اجلاهلي؛ منهج يف دراسته وتقوميه ،دَّ .
ُ
للطباعة والنَّشر ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت)222 :1 ،؛ و ِ
الدَّار القوميَّة ِ
لالطالع عل املضامني
الفخريَّة اجلاهليَّة؛ ينظَرِ :
الشعر اجلاهلي؛ منهج يف دراسته وتقوميه ،النُّويهي– 209 :1 ،
ُ
السادس :القيم االجتماعيَّة؛ الفخر القبلي).
 -( ،254الفصل َّ
( )6يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.136

264
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األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وميكن إمال ِسات لالفخرل :العاطفيَّة ،واملض مونيَّة ،والنَّفس يَّة ،والفنِيَّة؛ يف
ص َّورة( ،)1وامتزاج ال َّذات املتَض ِخمة بكي ان
ِص ْدقيَّة العاطفة؛ بفعل عمق التَّجربة امل
َ
ُ
ُ
القبيل ة( ،)2وُمالطت ه مض امني األغ راض األخ ر  ،م ع براع ة التَّنقُّل بينه ا؛ سَّا ع َّزز
أواص ر القص يدة اجلاهليَّ ة ،فض اال ع ن تفلُّت ه م ن رقاب ة املنط ق والعق ل ،وانطالق ه
ص وب آف ٍ
اق ال حت ُّد م ن املبالغ ات ،والتقائ ه ابمل د يف ص ياغة املث ل األعل
رية خط ٍ
دان كث ٍ
اهلي ،ووقوف ه عل أح ٍ
لإلنسان ِ
اهلي،
رية يف العص ر اجل ِ
العرب اجل ِ
وعل أِساء األبطال الَّذين صنعوا هذه األحدان(.)3
اطفي؛ ففي ه ينظ ر
بقم ة التَّوتُّر الع ِ
َّأم ا م ن النَّاحي ة النَّفس يَّة؛ فريت بط لالفخ رل َّ
لش اعر إ" نفس ه وقبيلت ه مب ٍ
قع رٍة؛ فريا ا كبريت ني مزه َّوتني م ن ص نف
ا َّ
رآة ُم َّ
ابلصور احليَّة املتَ ِ
حركة ،وابأللوان
العمالقة( .)4ويتميَّز لالفخرل ،من النَّاحية الفنِيَّةُّ ،
ُ
َّ
ص َّورة
امل
ات
وح
ل
وابل
احلادة النَّاطقة ،وابل اعة يف وصف احلرب واخليل واألسلحة،
َّ
َُ
الس يوف ،وس واد الغب ار الثَّائر؛
الَّ يطغ عليها لون الدَّم ،وبريق ال دُّروع ،وملع ان ُّ
سَّا يتطلَّ
الصد  ،شديد اجلَْرسُ ،متَدفِق النَّ ة(.)5
إيقاعا لفظيطا قوطَّيُ ،مَُّتِدد َّ
ا
( )1يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.136
( )2يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.137
( )3األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص،157 ،156
( -الباب الثَّالث :موضوعات ِ
اجلاهلي - /الفصل الثَّالث :الفخر واحلماسة /ه -
الشعر
ِ
(بتصرف).
خصائس الفخر)،
ُّ
( )4األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص،157
(بتصرف).
ُّ
( )5األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص،158 ،157
(بتصرف).
ُّ
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  :2 .2 .1أنواع الحخر ونزعاته ومظاهره ومثاله.ميكنن ا تقس يم لالفخ ر اجل اهل ِيل إ" :لفخ ٍر ف ٍ
ردي ،وفخ ٍر قبل ٍي؛ َّأم ا
تفوق ه عل َم ن حول ه،
الفخر
ُّ
الفردي فمبعثه إعجاب الشَّاعر بنفسه ،و ِادع اهه ُّ
وقدرت ه عل مدي د النَّ اس بس ال ٍ ال ميلك ون مثل ه؛ يرف ع ب ه ويض ع ،ويع د
الش اعر فخ ارا بنفس ه؛ م ن:
ويتوع دل()1؛ وه و ،عل ال ب ،يش مل لم ا يقول ه َّ
َّ
الة ،وش ٍ
عف ٍة ،وك ٍرم ،وبس ٍ
َّ
وتفوق ه
جاعة ،ونس ٍ  ،وق د يفخ ر َّ
الش اعر بش عره ُّ
فيهل(.)2
ويفخر كث ريٌ م ن الشُّعراء ،يف إط ار لالفخ ر ال َّذ ِ
لبق َّومم وش جاعتهم
اتل؛ ُ
الص حراويَّة القاس ية ث ريٌ يف
وبس التهم ،يف مواجه ة األع داء؛ ورَّمب ا ك ان للبيئ ة َّ
رد فع ٍل لتل ب احلي اة
دف ع َّ
اهلي إ" الفخ ر بذات ه وقُ َّوت ه؛ ليك ون َّ
الش اعر اجل ِ
الصعبةل(.)3
َّ

( )1األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص137؛
والستجالء لاملفاخر الفرديَّةل؛ يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه – فنونه،
طليمات واألشقر ،ص -( ،147 – 137الباب الثَّالث :موضوعات ِ
اجلاهلي- /
الشعر
ِ
الفصل الثَّالث :الفخر واحلماسة /ج – الفخر الفردي وأهم معانيه وصورهِ – 1 :
الشعر
والفصاحة – 2 .صلة اخلمر ابلفخر – 3 .األنفة – 4 .الكرم – 5 .الشَّجاعة – 6 .الفخر
مبكارم األخالق).
نصار ،ص -( ،150ف - /فخر [شعر]).
( )2املعجم األدبَّ ،
( )3األدب اجلاهلي ،أبو زيد وكفايف ،ص.89
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ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
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الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

لافتخارا ابلقبيلة واترَه ا وأجماده ا ،وم ا يتحلَّ
اجلمعيل؛
ويُقال لالفخر
ُّ
ا
الس رعة ،إ" النَّج دة ...والك رم ،واجل اه،
ب ه رجا ا؛ م ن :امل ثر ...والعراق ة ،و ُّ
وحس ن اجل وارل()1؛ سَّ ا ي وحي بُّتس ي" األط ر األساس يَّة يف نط اق االهتم ام
اجلاهلي؛ سثَّلةا يف :التَّاري" ،واألجماد ،والفضائل.
ِ
اثال يف ارتب اط
وإاا ما وقفنا عن د مظ اهر ش عر لالفخ رل؛ ألفين ا أظهره ا م ا
الف رد ابلقبيل ة ،ض من أه دافها ومطاحمه ا وحت ِدَّيما()2؛ ليحض ر اإلط ار القبل ُّي
يف لالفخ رل؛ إلنش اده يف ظ ِل القبيل ة( ،)3و ذا االنتم اء القبل ِي؛ أن يظه ر يف
نصار ،ص -( ،150ف - /فخر [شعر]).
( )1املعجم األدبَّ ،
( )2يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص،147
148؛ وملعاينة لاملفاخر اجلمعيَّةل؛ يُنظَر :األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه –
فنونه ،طليمات واألشقر ،ص -( ،156 - 147الباب الثَّالث :موضوعات ِ
اجلاهلي- /
الشعر
ِ
الفصل الثَّالث :الفخر واحلماسة /د – الفخر القبلي وأهم معانيه وصوره – 1 :القتال قبل
السطوة عل امللوك– 4 .
السؤال – 2 .النَّفرة الدَّائمة إ" احلرب واألخذ ابلثَّأرَّ – 3 .
ُّ
األنساب واألجمادِ – 5 .
السيادة وكثرة العدد والعتاد – 6 .الفخر مبكارم األخالق).
( )3يُنظَر :اجلامع يف اتري" األدب العر ِب؛ األدب القدم ،حنَّا الفاخوري( ،ت2011م) ،دار اجليل
للنَّشر والتَّوزيع و ِ
الطباعة ،بريوت( ،ط1986( ،)1م) ،ص -( ،166األدب العرب القدم:
الشعر اجلاهلي - /الفصل الثَّاين :أقسام ِ
الرابعِ :
لي /ب
الشعر اجلاه ِ
األدب اجلاهلي - /الباب َّ
الدوافع :االقتصاديَّة ،واالجتماعيَّة ،و ِ
– شعر احلياة واملناق القبليَّة)؛ والستطالع َّ
السياسيَّة،
اجلاهلي؛ دراسة
القبلي؛ يُنظَر :شعر الفخر عند الشُّعراء الفرسان يف العصر
والنَّفسيَّة ،للفخر
ِ
ِ
حتليليَّة ،حنان أمحد جاد هللا احلتاملة( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :د .إبراهيم
السنجالوي ،جامعة الريموك ،إربد1994( ،م) ،ص -( ،102 – 37الفصل الثَّالث :دوافع
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()1
تقاطع املض امني الفخريَّةَّ :
اهلي يق وم
الذاتيَّة ،واجلمعيَّة ؛ إا ك ان الشَّاعر اجل ُّ
بذلب يف إطار والئه للقبيلة(.)2
أن لاملطَّلِ ع عل ِ
ونص ل ،م ن ال ب ،إ" نتيج ٍة راس ٍ
خة؛ مفاده اَّ :
الش عر
ُ
أن ش عر الفخ ر ،بش ٍ
اهلي؛ س يجد َّ
كل ع ٍام ،ك ان مرتبطا ا ،إ" ح ٍد بعي ٍد،
اجل ِ
ابلقبيل ة وس ادما وفرس اهنا وأفراده ا؛ فه و ل يس فخ ارا ااتيط ا أو ف رد طَّي؛ َّ
ألن
شخصيَّة الف رد م ا ه ي َّإال شخص يَّة القبيل ة نفس ها ،وم ا ُيف ِقق ه الف رد م ن إجن ا ٍز
شخص ٍي ،عل ص عيد امل زاَّي و ِ
الص فات واالنتص ارات؛ َّ
فَّمن ا ه و حتقي ٌق لك ِل
األول ا ،واجله د األك ينص ُّ عل خ دمتها
أف راد القبيل ة ،الَّ ك ان ال والء َّ

َّعرف إ" أسباب الفخر ،وأقسامه ،وموضوعاته؛
شعر الفخر ِ
القبلي ومعانيه وقيمه َّ
العامة)؛ وللت ُّ
ينظَر :الفخر يف ِ
اجلاهلي؛ لالفخر بني عنُّتة بن شدَّاد وعمرو بن كلثومل؛ دراسة موازنة،
الشعر
ِ
ُ
َّجار ،جامعة أب بكر
نوال حدو( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :أ .د .رضوان الن َّ
األول :الفخر يف ِ
الشعر
بلقايد ،تلمسان2011 /2010( ،م) ،ص -( ،24 – 6الفصل َّ
اجلاهلي).
ِ
( )1يُنظَر :املعجم األدب ،عبد النُّور -( ،189 :1 ،ف - /فخر)؛ وللوقوف عل تعالق النَّزعتني:
َّ
اجلاهلي؛ دراسة
الذاتيَّة ،والقبليَّة ،يف الفخر؛ يُنظَر :شعر الفخر عند الشُّعراء الفرسان يف العصر
ِ
الرابع :املراوحة بني النَّزعة َّ
الذاتيَّة والنَّزعة القبليَّة
حتليليَّة ،احلتاملة ،ص -( ،168 – 103الفصل َّ

يف شعر الفخر).
( )2ينظَر :الفرد واجلماعة يف ِ
اجلاهلي ،د .عبد اجمليد َزراقط ،جملَّة الفكر العرب ،معهد اإلمناء
الشعر
ِ
ُ
مهمة
األول ،ديسم 1988 /م) ،صَّ -( ،70
العرب ،بريوت ،لبنان( ،ع( ،)54 :كانون َّ
قبليَّة :والء مطلق للجماعة).
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ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وعبِيد بن األَبْ َرص ،يف ش عره ،مل يك ن بعي ادا ع ن ال ب اإلط ار؛
وإعالء شأهناَ ،
فه و ش اعر القبيل ة الَّ يع يف ا ،وي دافع عنه ا ،ويه نفس ه ف داءا ا؛ فق د
اس تأثرت القبيل ة من ه ابالهتم ام الكب ري ،وقلَّم ا تق رأ قص يدةا أو مقطوع ةا َّإال
ذب ع ن األه ل
وللقبيل ة وأفراده ا اك ٌر ُمي ِج د احملاس ن والفض ائل ،وي ُّ
واحلرماتل(.)1
الص ورة
ولعالئق لالفخرل ابلنَّزعتني :الفرديَّة ،والقبليَّة ،أ ِيَّةٌ ابلغ ةٌ يف فه م ُّ
ِ
الس اعية إ" تك ريس املث ال يف ال َّذات امل َؤطَّرة ابنتم اء
الش عريَّة اإلماليَّ ة؛ َّ
ُ
متس ب الع ِ
ديدا،
ش
ا
ك
متس
رب بنس قبيلت ه ُّ ا
اجلماع ة؛ لفالنَّزع ة القبليَّ ة تع ين ُّ
ا
الش ديد ا ،وااللتح ام
َّعص
َّ
َّام لش ريعة القبيل ةل()2؛ وف ق مب دأ الت ُّ
وخضوعه الت َّ
ِ ()3
َّمرد(.)4
الوجودي عا ؛ وعليه انبع معيار التَّمايز بني الوالء والت ُّ
الصورة الفنِيَّة يف شعر َعبِيد بن األَبْ َرص ،عامر ِسار الرشيدي( ،رسالة ماجستري غري منشورة)،
(ُّ )1
إشراف :أ .د .خليل الرفوع ،جامعة مؤتة ،الكرك2010( ،م) ،ص -( ،26الفصل الثَّاين:
الصورة .1 .1 .2 /الفخر).
الصورة الفنِيَّة عند َعبِيد بن األَبْ َرص .1 .2 /موضوعات ُّ
أغراض ُّ
( )2اإلنسان يف ِ
للُّتان والتَّاري" ،العني،
الشعر
اجلاهلي ،د .عبد الغين أمحد زيتوين ،مركز زايد ُّ
ِ
(ط2001( ،)1م) ،ص.51
اجلاهلي ،زيتوين ،ص51؛ ولتَ ُّبني حيثيَّات لالنَّزعة العصبيَّةل ،يف ِ
( )3ينظَر :اإلنسان يف ِ
الشعر
الشعر
ِ
ُ
ِ
األول:
اجلاهلي؛ يُنظَر :اإلنسان يف الشعر
ِ
ِ
اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،83 – 51الباب َّ
العالقات االجتماعيَّة - /الفصل الثَّاين :النَّزعة العصبيَّة).
( )4ينظَر :اإلنسان يف ِ
األول :العالقات
الشعر
ِ
اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،114 ،113الباب َّ
ُ
االجتماعيَّة - /الفصل الثَّالث :النَّزعة الفرديَّة – 3 /املوقف من األفراد - /لثاا :اخلصم)؛
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وسَّا يس ُّتعي االنتب اه ،ص يل لالفخ رََّّيت اجلاهليَّ ةل ،ملظ اهر لالفروس يَّةل
لأم ا الفروس يَّة فه ي ص ورةٌ ست ازةٌ م ن ص ور ال ُفتُ َّوة؛ وق د دع ت إليه ا
املختلف ة؛ َّ
وتنوع ت مظ اهر الفروس يَّة؛ فم ن
حي اة الع رب يف َّ
الص حراء ،ونظ امهم القبل ُّيَّ ،
الص عاليب الَّ لَّ ت يف املخ اطرة واملغ امرة ،إ" فروس يَّة الفرس ان م ن
فروس يَّة َّ
س ادات القبائ ل وأبطا ا؛ وق د ارتبط ت ه ذه الفروس يَّة مبع ع ِ
الش رف
الس يادة و َّ
والنُّب ل ،و لَّ ت يف س ا القت الل( ،)1ولمتثَّل ت الفروس يَّة جبانبيه ا :احل ِ
رب،
وم ثُلهم العلي ا ،ورفع وا
واخلُلُق ِي ،يف ُّ
الش عراء الفرس ان؛ الَّ ذين تغنَّ ْوا بص فامم ُ
البطولة إ" ٍ
مقام ٍ
كرم ،وبذلوا النَّفس يف سبيلهال(.)2
ٍ
خاص ٍة؛ فهو جييد رك وب
السابق،
لبصفات َّ
وللفارس أن ينماز ،يف وحي َّ
اخليلِ َ ،
ِ
دفاعا عن العش رية،
ويفذق استعمال السال  ،وَوض غمرات القتال؛ ا
وقد مينع اجلار من ِ
ومظْ َه ُر
عدوه ،وينجد الضَّيف ،ويفُّتم املرأة ،وهو أِ ت
َب كرمٌ؛ َ

والستكناه مالمح لالنَّزعة الفرديَّةل؛ ينظَر :اإلنسان يف ِ
اجلاهلي ،زيتوين ،ص– 84
الشعر
ِ
ُ
األول :العالقات االجتماعيَّة - /الفصل الثَّالث :النَّزعة الفرديَّة – 1 /اخلروج
 -( ،114الباب َّ
عل القبيلة – 2 /التَّميُّز الفردي – 3 /املوقف من األفراد).
( )1العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص  -امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص410
ُ
( )2العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص – امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص.411
ُ
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س ْ
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ِ
الش راب ،وحن ر
ب اخلم ر ،وإنف اق امل ال ،ودع وة النَّدام إ" جمل س َّ
َكرم هُ :ش ْر ُ
اجلزور يف ِ
الضيفان ،والتَّحلِي ِ
الشتاء ،وإطعام اجلريان و ِ
ابلصدق والوفاءل(.)1
َُ
اهلي؛ وق د
مهم ةا ،يف الفخ ر اجل ِ
وجي ِس د َعبِي د (ت 25ق .ه ) أمثول ةا َّ
ُ
عدَّه ابن َّ
الرابعة ،من فح ول
سالم
اجلمحي (ت231ه ) ،ضمن شعراء الطَّبقة َّ
ُّ
ول ش عراءُ،
اجلاهليَّ ة ،ااك ارا ش عراء ه ذه الطَّبق ة ،بقول ه :لوه م أربع ةُ َرْه ٍط ،فح ٌ
موضعُهم مع األوائل؛ َّ
العْب د
وإمنا َّ
أخل ع م قلَّة ش عرهم ،ي دي ال ُّرواة؛ طََرفَة ب ن َ
ودان ب ن
وعبِيد بن األَبْ َرص بن ُج َشم بن ع امر أح د ب ين ُد َ
(ت 60ق .ه )َ ...
وع ِدي ب ن َزيْد (ت35
وع ْل َقمة بن َعبَ َدة (ت 20ق .ه )َ ...
أسد بن ُخَزْميةَ ،
ق .ه )ل(.)2

( )1العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص – امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص411؛ والستبيان أظهر مالمح
ُ
الفروسيَّة ،عند الشُّعراء؛ من حيث َّ
عدة الفارس وتقاليده؛ يُنظَر :العصر اجلاهلي؛ األدب
الرابع :موضوعات امل َعلَّقات
والنُّصوص – امل َعلَّقات ،األشُّت ،ص -( ،419 – 411الفصل َّ
ِ ُ
ُ
وأسالي القول فيها – 6 /الفخر واحلماسة /أ – عدَّة الفارس - 1 :اخليل – 2 .السال 3 .
 لَبُوس الفارس /ب – تقاليد الفارس).حممد بن َّ
سالم بن عبيد هللا اجلمحي( ،ت231ه /
( )2طبقات فحول الشُّعراء ،ألب عبد هللا َّ
حممد شاكر ،دار املدين ،جدَّة ،ومطبعة املدين ،القاهرة( ،د .ط)،
846م) ،تح :حممود َّ
الرابعة).
(1974م) -( ،137 :1 ،الطَّبقة َّ
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الش اعر وش عره ،عل حن ٍو إم ٍ
لوعبِي د ب ن
ون ر اب ن س َّالٍم يص ف َّ
ال ،ق ا
ائالَ :
ِ
طرب ااه ٌ  ،ال أع رف
األَبْ َرص قدمٌ عظيم الذكر ،عظيم الشُّهرة ،وش عره مض ٌ
له َّإال قوله(:)1
[من ُُملَّع البس ط]

ِ
ِِ
اوب
ْحا ُ
أَقْا َحا َار ما ْان أ َْهلااه َمل ُ
وال أدري ما بعد البل(.)2
أن ِ
السابق ،التَّأكيد عل َّ
صح َلعبِيد بني أي دي
لالشعر الَّذي َّ
ويلزمنا ،يف ضوء َّ
الرواة قليلُِ ،
ث يتداول ه النَّاس؛ َّأم ا مقال ة اب ن س َّالم ،نَّه ال
عر غ ت
ُّ
ومحل عليه ش ٌ
ٌ
ِ ِِ
وبل؛ فتل ب مقال ةٌ حتم ل املبالغ ة واملغ االة،
يص ُّح ل ه َّإال لأَقْا َحا َر ما ْن أ َْهلاه َم ْل ُحا ُ
اوب
فَالْ ُقطَبِاَّا ا ا ُ
اامل فَال َّاذنُا ا ا ا ا ُ

( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرصَ ،عبِيد بن األَبْ َرص األسدي( ،ت 25ق .ه 600 /م) ،تح :د .عمر
فاروق الطَّبَّاع ،دار القلم ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،بريوت( ،د .ط)1994( ،م) ،ص-( ،11
قافية الباء - /امل َعلَّقة ،امل َج ْم َهرة)؛ واللتماس القراءة النَّقديَّة البالغيَّة امل َع َّمقة للقصيدة؛ يُنظَر:
ُ
ُ
ُ
ُجمَ ْم َهرة َعبِيد بن األَبْ َرص؛ دراسة نقديَّة بالغيَّة ،رجي ،ص208 – 1؛ وملتابعة التَّحقيق
املوسيقي للقصيدة؛ ينظَرُ :جممهرة عبِيد بن األَب رص يف امليزان ِ
الش ِ
املوسيقي ،د .عبد
عري/
ِ
ِ
َْ َ َ
ُ
َْ
احلميد محام ،جملَّة ُكلِيَّة ا داب ،جامعة امللب سعودِ ،
السعوديَّة( ،مج( ،)3 :ع،)2 :
الرَّيضُّ ،
(1991م) ،ص.382 – 345
( )2طبقات فحول الشُّعراء ،ابن َّ
سالم اجلمحيَ – 167( ،139 ،138 :1 ،عبِيد بن األَبْ َرص).
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تقر بعشر قص ائد َلعبِي د وطََرفَة(َّ ...)1أم ا الَّذي ال
وتنقضها مقالته الثَّانية؛ الَّ ُّ
خالف فيه؛ فهو َّ
الس قوط واحلَ ْم ل علي ه أكث ر
أن الَّذي أصاب شعر َعبِي د م ن ُّ
ِ
ول؛ بعض ه
عر حمم ٌ
سَّا أص اب غ ريه م ن فح ول اجلاهليَّ ة؛ فف ي دي وان َعبي د ش ٌ
حة؛ م ن زَّيدة بع ي املتَ ِ
بغة إس الميَّ ٍة واض ٍ
راول ،وبعض ه او ص ٍ
أخرين،
غ ت
ثم ٌ
ُ
ِ
أن هذا احملمول من ا ِني متيي زه؛ وال س يَّما َّ
غري َّ
درا كب اريا
أن ش عر َعبي د يفم ل ق ا
من َّ
الذاتيَّة الفنِيَّةل(.)2
الفت يف جمتم ع القبيل ة؛ لوم ن امل َحقَّق أنَّه ك ان
حضور
وللشَّاعر
فروسي ٌ
ت
ٌ
ُ
َلعبِيد يف اتري" قومه مق ٌام ال ُجي َه ل؛ فق د اش ُّتك يف قي ادة زح وفهم ،يف غ ارامم
املختلف ة ،بي نهم وب ني كث ٍري م ن القبائ ل العربيَّ ة ،يف داخ ل اجلزي رة ،وم ع بع ي
الغسانيِني ،يف حروعم اخلارجيَّةل(.)3
ملوك الشَّام من َّ
لابعتِ َساف اللَّيل ،واقتحام األخطار ،وه و عل
ولذا؛ جنده يصف نفسه ْ
ٍ
ابح ،يطي ل االفتخ ار ر القبيل ة،
ص ْه َوة ج و ٍاد س ٍ
ظه ر َو ْجنَ اء رجي ة ،أو يف َ
يدل عل اهاب ِ
اجلمحي :لوسَّا ُّ
( )1قال ابن َّ
الرواة
سالم
الشعر وسقوطه؛ قلَّة ما بقي ،يدي ُّ
ُّ
نقال عن :طبقات فحول
صح ما قصائد ب َق ْدر عش ٍر...ل؛ ا
ص ِححني لطََرفَة و َعبِيد ،اللَّ َذيْن َّ
املُ َ
الشُّعراء ،ابن َّ
سالم اجلمحي.26 :1 ،
حممد علي دقَّة ،جملَّة جممع اللُّغة العربيَّة ،دمشق،
(َ )2عبِيد بن األَبْ َرص؛ ديوانه واملستدرك عليه ،دَّ .
سورَّي( ،مج( ،)72 :ج1997( ،)3 :م) ،ص.533
حممد هاشم عطيَّة( ،ت1373ه 1953 /م) ،مطبعة
( )3األدب العرب واترَه يف العصر
ِ
اجلاهليَّ ،
مصطف الباب احللب وأوالده ،القاهرة( ،ط1936( ،)3م) ،ص -( ،298تراجم الشُّعراء7 /
– َعبِيد بن األَبْ َرص - /حياته وأخباره).
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دائم ا ،بث ورة قوم ه ب ين أس د،
وي ذكر انتص اراما عل األع داء ،ويتح دَّن ،ا
وخ روجهم عل ُحج ر (د .ت) أب ام رت الق يس وقتل ه .وي ذكر ام رأ الق يس
(ت 80ق .ه ) ،ويُ ِ
عرض ذالنه ألبيه ،وعجزه عن األخذ بثأره ،ويعارض ه يف
بع ي قوافي ه ،ويش ري إ" رحلت ه إ" ب الد ال ُّروم؛ لالس تعانة بقيص ر (جس تينيان
األول /ت حن و  57ق .ه ) ،مثَّ يع ود إ" نفس ه؛ في ذكر ب الءه و َّأَّيم ه ،وبذل ه
َّ
ابلشراب والغناء و و احلياة ،وأينما اهب ت ب ه مف ارق الك الم ال
إلخوانه ،ويُلِ ُّم َّ
ينس دَّير قوم ه؛ وميض ي ،يف ه ذه النَّاحي ة ،ح َّب ال ي دع م اءا وال ج ابال وال
ثَنِيَّ ةا وال دارةا م ن دارام م َّإال اك ر أِساءه ا ،وع رف مواقعه ا؛ وش عره ،م ن ه ذه
دوي( ،)1مب ا يش به ص نيع امل َؤِرخني يف
عر اترَ تي يتن اول االجتم اع الب َّ
اجله ة ،ش ٌ
ُ
بيعي ،لشعر اجلاهليَّة(.)3
حياة األممل( ،)2مع انضوائه ضمن مرحلة النُّضج الطَّ ِ
َّعمق يف حيثيَّات لمظاهر البداوةل ،يف ِ
اجلاهلي؛ يُنظَر :مظاهر البداوة وصورها يف
الشعر
ِ
( )1للت ُّ
ِ
الشواورة( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة) ،إشراف :أ .د .خليل
الشعر
اجلاهلي ،أمحد اسبيتان َّ
ِ
األول :البداوة؛ مفهومها
الرفوع ،جامعة مؤتة ،الكرك2015( ،م) ،ص -( ،17 – 4الفصل َّ
وخصائصها)؛ ص -( ،53 – 18الفصل الثَّاين :البادية وآ رها االجتماعيَّة)؛ ص،87 - 54
ِ
الرابع :احلياة
( -الفصل الثَّالث :مسكن
البدوي وأدواته)؛ ص -( ،113 – 88الفصل َّ
الصورة وأمناطها).
االقتصاديَّة عند البدو)؛ ص -( ،150 – 114الفصل اخلامس :مصادر ُّ
( )2األدب العرب واترَه يف العصر اجلاهل ِي ،عطيَّة ،ص -( ،301 ،300تراجم الشُّعراء– 7 /
َعبِيد بن األَبْ َرص - /حياته وأخباره - /شعره).
الرازق رجي ،جملَّة
( )3يُنظَرُ :جمَ ْم َهرة َعبِيد بن األَبْ َرص؛ دراسة نقديَّة بالغيَّة ،د .أمحد سعد عبد َّ
ُكلِيَّة اللُّغة العربيَّة ،جامعة األزهر ،إيتاي البارود ،البحرية ،مصر( ،مج( ،)23 :ع،)2 :
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وك ان َعبِي د لم ن ُد َه اة اجلاهليَّ ة وحكمائه ا ،وه و أح د أص حاب
لاجملمه راتل املع دودة طبق ة ني ة ع ن امل َعلَّق ات .عاص ر ام رأ الق يس ،ول ه مع ه
ُ
ويال ح َّب قتل ه النُّعم ان ب ن املن ذر (ت28
اتُ .ع ِم َر ط ا
ات ومناقض ٌ
من اظر ٌ
ق.ه ) ،وقد وفد عليه يف يوم بؤسهل(.)1
بيعي
(2008م) ،ص -( ،23 - 19التَّمهيد - /لثاا :شعر َعبِيد ُميثِل مرحلة النُّضج الطَّ ِ
ِ
اجلاهلي).
للشعر
ِ
الرجال والنِساء من العرب واملستعربني واملستشرقني ،خري ِ
( )1األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر ِ
الدين
ِ
(أَّير ،مايو/
الزِرْكلي( ،ت1396ه 1976 /م) ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،طَّ ،)15
2002م) -( ،188 :4 ،حرف العنيَ - /عبِيد بن األَبْ َرص[ ،ت حنو  25ق .ه = حنو
600م])؛ وملقاربة ترمة الشَّاعر احلياتيَّة واألدبيَّة؛ ينظَرِ :
حممد عبد هللا بن
الشعر والشُّعراء ،ألب َّ
ُ
مسلم بن قتيبة ِ
حممد شاكر ،دار املعارف ،القاهرة،
الدينوري( ،ت276ه 889 /م) ،تح :أمحد َّ
(د .ط)1982( ،م) -( ،269 - 267 :1 ،تراجم الشُّعراءَ – 22 /عبِيد بن األَبْ َرص
[األسدي])؛ ويُنظَر :اتري" آداب اللُّغة العربيَّة ،جرجي زيدان( ،ت1332ه 1914 /م) ،طبعة
جديدة راجعها وعلَّق عليها :د .شوقي ضيف ،دار ا الل ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت):1 ،
ِ -( ،116 – 114
اجلاهلي - /أشهر شعراء اجلاهليَّة - /أصحاب امل َعلَّقات/
الشعر يف العصر
ِ
ُ
َ – 10عبِيد بن األَبْ َرص األسدي[ ،تُ ِويف سنة 555ه ])؛ ويُنظَر :األدب العرب واترَه يف
اجلاهلي ،عطيَّة ،ص -( ،317 – 296تراجم الشُّعراءَ – 7 /عبِيد بن األَبْ َرص)؛
العصر
ِ
ويُنظَر :اجلامع يف اتري" األدب ِ
العرب؛ األدب القدم ،الفاخوري ،ص-( ،243 – 241
َّكس  - /الفصل
السابع :شعراء البالط والت ُّ
األدب العرب القدم :األدب اجلاهلي - /الباب َّ
األول :يف موك امل َعلَّقاتَ – /عبِيد بن األَبْ َرص[ ،تُ ِويف حنو سنة 554م])؛ ويُنظَر :األدب
َّ
ُ
اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص-( ،459 – 439
الرابع :شعراء امل َعلَّقات العشر -/الفصل العاشرَ :عبِيد بن األَبْ َرص األسدي– 455[ ،
الباب َّ
ُ
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كم ا ك ان ش اعرا لاا ش ٍ
أن ،وك ان لش عره ش يوعٌ وس ريورةٌ؛ َّأم ا قبيلت ه بن و
ا
ال احلج از وجن ِ
أس د فق د كان ت يف جن د؛ ب ني مش ِ
رقي طري ق
وب َّ
الش ام ،وش ِ
الش ام ابل يمن ،وغ ِ
رب جبل ي طَ ِيء :أج أ ،وس لم ؛ ورَّمب ا
التِج ارة الَّ ذي يص ل َّ
وع م ن االتِص ال ابلطَّائيِني؛ وه ذا املوض ع
َّأد ق رب ب ين أس د م ن طَ ِيء إ" ن ٍ
يعين َّأهنم كانوا ج ريان الغساس نة؛ ول ذلب كان ت أس د أو" القبائ ل غ ري اليمنيَّة
الغس اينُّ يفارع ا لتأديبه ا ،وك ِ
ف غزوام ا ع ن ملك ه ،وع ن ب الد
الَّ ك ان املل ب َّ
الرومانل(.)1
ُّ
***

545م])؛ ويُنظَرَ :عبِيد بن األَبْ َرص األسدي؛ حياته وشعره ،رفعت عبد هللا مصطف عابد،
عمان1989( ،م).
(رسالة ماجستري غري منشورة) ،اجلامعة األردنيَّةَّ ،
( )1األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،طليمات واألشقر ،ص.439
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

اْلماسي َّ
الذايتُّ.
الحخري
  :2اليَّنم طُّ
ُّ
الحروسي.
  :1 .2اليَّنم طُّ
حض ر التَّنم يط الفروس ُّي ال َّذاتُّ؛ ض من نس قي :املباش رة ،واإليف اء؛ َّأم ا
صيال لفروسيَّة الشَّاعر ضمن منطي :العطاء ،والفداء؛ ليقُّتن
املباشرة فكانت ا
لكي امل ِاد ِي؛ وي رتبط الثَّ اين ابجل دارة القتاليَّ ة؛ م ع ُمثُ ول
ابلس ُم ِو املس ِ
َّ
األول ُّ
اإليف اء يف ال َف ْخ ر مبثاليَّ ة النَّاق ة والف رس؛ يف نطاق ات :القت ال ،وا َّلُّتح ال،
الصيد.
و َّ
مستهل اخلطاب بزجر أب َك ِر ٍ
ب ،عق املطل ع الغ ِ
زل الطَّيف ِي يف
ويكون
ُّ
الص دارة التَّعبرييَّ ة ،للفخ ر ابل َّذات ،بس بيل
الراحل ة؛ لغاي ة توجي ه َّ
لأِس اءل َّ
ِ
الفروسي ،فيقول َعبِيد(:)1
الفعلي
اإلخباري
التَّأكيد
ِ
ِ
ِ
الراس" ،مثَّ
االِسي َّ
[من البس ط]
ِ ِ
َسااد
اب إِلَْ َ
اك فَِإِّن ما ْان بَنااي أ َ
ا ْذ َه ْ
ِ
ِ
ص َحا ًّارا أَنَااملُ ا ااهُ
قَ ا ا ْد أَتْا ُار ُك الْقا ا ْار َن ُم ْ
أَوجارتُاهُ ونَاو ِ
اصاي ْ
اْلَا ْ ا ِال َشا ِ ابَا اةٌ
َْْ َ َ

ِ
اب وأ َْه ِال ا ْْلرِد والن ِ
َّادي
ُْ َ
أ َْه ِال الْقبَ ِ َ
ات بِِحرصا ا ا ا ِ
َكا ا اأ َّ
ااد
َن أَثْ َاوابَا ا ا ااهُ ُم َّ
اج ا ا ا ْ ْ َ
َمسْااراء َع ِاملُهااا ِما اان َخل ِْحا ا ا ِاه با ِ
اادي
َ
ََ َ ْ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،36قافية الدَّال - /فاتح القصيدة ِ
اف
الشعريَّة [ :]13طَ َ
َ
َْ
ِ
ال َعلَْي نَا لَْي لَةَ الْ َوادي.)...
ْ
اخلَيَ ُ
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الز ِاج ر؛ فلغاي ة
وعن دما يبت ين َّ
الش اعر م ن مفت ا اللَّوح ة أداة اإلنش اء َّ
املكْن ة األص وليَّة املرت دَّة إ" النَّس القبل ِي ،ويف لُ ِ امل ُق ول تتب َّد لأس دل
ِ َ
ُ
دال ِ
الس يادة ب ِ
لالقبَ ابل،
بعظم ة كينونته ا؛ ابلكن اَّيت امل َؤكِ دة ثِ َيم ات:
ُ
والفروس يَّة مبلف ود لاجلُ ْردل ،وزعام ة ال َّرأي واحلكم ة إبيف اء لالنَّ ِاديل ،عل
الرس وو والثَّب ات ،وارت دادها الفخ ِ
ري إ"
ميع ا ابألهليَّ ة؛ املنبئ ة ع ن ُّ
اعتالقه ا ا
األنويَّ ة املندغم ة م ع اجلماع ة؛ و َّأم ا اإلش ارة إ" ردي القبيل ة فتن درج ض من
اإلشارات الكثرية له يف ِ
اهلي؛ لويف ال ب ت دلي ٌل عل م د متاس ب
الش عر اجل ِ
الش ور  ،عن د أه ل ال َّرأي ،قب ل مرحل ة ِ
الر س ة
األواص ر القبليَّ ة ،وس يادة مب دأ ُّ
املطلقة ،واوابن الفرد يف اجلماعةل(.)1
ري ال َّذاتُّ ،اتليا ا ،أمثول ة الفروس يَّة ،يف املواجه ة
ويتَّخ ذ التَّ ْنم يط الفخ ُّ
القتاليَّة احلاِسة ،الَّ تتمظهر ابمل َؤَّد  ،مثَّ ترعوي إ" امل َس بِ النَّاجز يف جس د
ُ
ُ
دم ا إ" ح ِد االص فرار؛
زف
لين
مه
خص
اعر
الش
اخلص م القتي ل؛ ح ني يص رع َّ
ا
ال ب الَّذي ب دا يف تقان ة التَّص وير البالغ ِي ُم َؤَّك د ال َكثْ رة ،بُ ْم رة اللَّ ون ،املوازي ة
ُمحْرة التُّوت؛ عل ما يف األسلوب ِ
الش ِ
عري م ن ُم َؤ ِش ر الفخ ر الفروس ِي ابلظََّف ر
ابلرمح يف جسد ا خر.
الساحق يف النِزال؛ بفعل الطَّعن النَّافذ ُّ
َّ
ؤسسة ِ
قصة األدب ِ
الرحاب احلديثة ،بريوت( ،د .ط)2011( ،م)،
(َّ )1
العرب ،د .خالد يوسفُ ،م َّ
ظل املؤثِرات - /اجملتمع والنِظام ِ
السياسي- /
ص -( ،80القسم الثَّاين :األدب العرب يف ِ َُ
النَّادي القبلي يف اجلاهليَّة).
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وينهج الشَّاعر هن ج الفخ ر ال َّذ ِ
ات املش تمل ابلفروس يَّة ،املتَّكئ ة عل أدات
الُّتح ال يف بيئ ة اجل اهليِني؛ مبث ال :الف رس ،والنَّاق ة؛ وفيهم ا خصيص ة االرتق اء
َّْ
ويري ِ
التَّص ِ
الُّتح ال ،عل
ابلس مات اخلَْلقيَّ ة األس طوريَّة؛ يف مق اميَّ :
الص يد ،و َّْ
الش عريَّة م ن فخ رََّّي ٍ
م ا يف اللَّوح ات ِ
تتوس ل ابملث ال
ت ااتيَّ ٍة ظ اهرٍة وُمبَطَّن ٍة؛ َّ
اين ترسي" مثاليَّة الفارس ِ
احليو ِ
العرب ا َُمام.
وم َع ِر اج ا ،يف إث ر ال ب،
لس لَْي َم ل واص افا ي وم َّ
الرحي لُ ،
ويستعيد الشَّاعر اك ر ُ
الصيد ابلفرس املثاليَّة ،الَّ تالم س أقط اب :اخلِْلق ة ،واحلرك ة،
عل ابتناء لوحة َّ
قائال(:)1
و َّ
الصيد ،وامل َؤَّد  ،ا
ُ
[من الطَّويل]
ِ
ِ
ِ
صا ِ ِِب أ َِم ا ا ا ُان َّ
اوح
َوقَا ْد أَ ْغيَدي قَا ْب َل الْغَطَااط َو َ
الشظَا ااا ِر ْخا ا ُاو اللَّبَ ااان َسبُ ا ُ
ات ُجمَانَّ ااب غَ ِ
وح
إِ َذا َ َّرَك ْي ااهُ َّ
الس ااا ُق قُا ْل ا ا ُ
ضا ٌ
ٌ
اض غَا َذتْ ا ا ا ااهُ َع ْاها ا ا ا َدةٌ َو ُسا ا ا ُار ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
اح
َم َراتعُ ا ا ا ااهُ الْق َاعا ا ا ا ااا ُن فَ ا ا ا ا ْارٌد َك اأَنَّا ا ا ا ا ااهُ إِ َذا َما ا ااا ُمتَاشا ا ا ااه الظاابَا ا ا اااءُ نَط ا ا ا ا ا ُ
ِ ِ
اح
اي غَ ا ا ا َداةً فَاأ َْو َسا ا ا ُدوا كِ َاالبًا ا ااا فَ ُك ا ا ا ُّ
ااج لَ ا ا ااهُ َ ا ٌّ
فَا َه ا َ
ال الضَّا ِريَا ااامل يُش ا ا ا ُ
امل األ ِ
وح
إِ َذا َخا َ
ات بِ ا ِاه قَ َاوائِا ا ا ُام ََحْ َ
ااف ِم ْنا ُه َّان اللَّ َحاا َق ََناَ ْ
شااا ُ َ
َس اااف ا ا ا ِال ُر ُ
وقَا ا ْد أَتْ اار ُك ال ِْقا اار َن الْ َك ِم ا َّاي بِصا ا ْد ِرِه م َ ِ
ِ ِ
اوح
َ
ُ
شلْشلَ ا اةٌ فَا ا ا ْاو َق الناطَا ا ا اااق تَ ا ُح ا ا ا ا ُ
ْ
َ
ُ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،31 ،30قافية احلاء - /فاتح القصيدة ِ
ب
الشعريَّة [ََ :]9نَتْ َ
َ
َْ
يح.)...
ُسلَْي َم فَالْ ُف َؤ ُاد قَ ِر ُ
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ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اح
َدفُا ا ااوعٌ ألَطْ ا ا َاراف األَنَاام ا ا ا ِال ثَا ا ا ا ا ا َّارةٌ ََلاَ ااا بَا ْع ا ا ا َد إِ ْش ا َاراف ال َْعبا ااط نَش ا ا ُ
إِ َذا ج ا ا ِ
اوح
ب ِم ا ْان ِظابَ اااء يَاعُ ْدنَا ااهُ تَابَا ا ا ا َ
ااء سا ْار ٌ
اد ْر َن َش ايَّ ا ا ا ااى ُكلُّ ُاها ا ا ا ا َّان تَاانُا ا ا ا ا ا ُ
َ َ
وينب ين س يس اس تهالل اللَّوح ة ،عل مقارب ٍة واعي ٍة للغُ ُد ِو االستش ر ِ
ايف،
يف امل وا ِزَّيت الن ِ
َّص يَّة اجلاهليَّ ة؛ الَّ تقاطع ت يف إمن اء احل ِ
س احلرك ِي للخص وبة
َُ
احلياتيَّة ،عق البُعد األنث ِ
وي ،وارحت ال القبيل ة؛ ليك ون للحرك ة املقُّتن ة ابن بالج
ال َّزمن؛ يف ص با القاب ل عل إخص اب اللَّوح ة مبُْب تَ ع التَّص وير الفعل ِي؛ أث ر
اجملاعة التَّوليديَّة لدواعي احلياة والنَّماء.
ائي منبعثا ا للفخ ر ال َّذ ِ
ات الَّ ذي ُجيلِ ل اللَّوح ة
ين اإلمن ُّ
ويك ون املنح الف ِ ُّ
ب ُكلِيَّته ا؛ م ن خ الل التَّوص يف ال دَّقيق لس مات الف رس املثاليَّ ة؛ اات العظ م
السري املنبسط ،وا ِ
لس َمن املتَولِد م ن األمط ار املتتابع ة
الرقيق ،و َّ
َّ
الصدر الواسع ،و َّ
ُ
واملراعي اخلصيبة ،مثَّ تتجلَّ مشهديَّة الطَّرد يف حركة مالحقة الفرس والك الب
ِ
الفخري بدقَّة اإلصابة؛ إليفاء
للهدف /الظَّبية؛ لتتعا" البؤرة التَّصعيديَّة للفعل
الص يد؛ عل مفارق ة احلُبُ ور م ن جه ة الف ارس ،والنُّ َوا م ن
الص ائد م ن َّ
ُمكْن ة َّ
جهة سرب ِ
الظباء.
وميكنن ا وف ق الفه م احملاي ث للَّوح ة ِ
ائي عل
الش عريَّة ،ق راءة ُُمَرجه ا الغ ِ
الفن؛ ِ
َسطَرة ِ
بتبدي انتصار الفعل عل س كون الطَّل ل
منطيَ :وقْ َعنة احلدن ،وأ ْ
ومثُ ول إخص اب التَّص وير جلَ ْدب املك ان يف الثَّ اين ،م ع حض ور
يف َّ
األولُ ،
ُم َؤ ِسسات احلياة ،ورموز األسطورة؛ املوحية بقيم اخلصوبة احلياتيَّة.
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وي ِ
ؤسس َعبِيد ل نمط الفخ ر الفروس ِي املث ِ
ال؛ بض ور النَّاق ة اتراة ،والف رس
ُ
اتراة أخر  ،عل متلُّب املطيَّ تني ِسات الفرادة الشَّكليَّة و ِ
الفعليَّة؛ و ذا كلِ ه أن
َْ
يفيل إ" الفخر ال َّذ ِ
ات ،عل س بيل ام تالك احلي وان املث ال ،يف عظ يم امللِ َّم ات؛
ُ
ول يس أدع ذا اخلل ق الف ِِين؛ م ن أزم ة الفن اء عق احلي اة اخلص يبة؛ فانتف اء
حض ور األنث ؛ م دعاةٌ للقل ق الوج ِ
ودي؛ امل نعكس عل تص وير املش هد؛
الروح ِي يف
َّأم ل البك ِ
بفاجع ة الت ُّ
ائي يف َج ْدب الطَّل ل ،واسُّتس ال االستبص ار ُّ
الراحل.
إثر املوك َّ
ري ،ع ن َعبِي د ،يف لُ ِ األزم ة الطَّلليَّ ةُ ،م َش بِباا ب لفاطمةل
ويص در املق ول الفخ ُّ
وم ْستذكِارا مالمح حسنها الفريد؛ ليتناس  ،اتليااُ ،حبَّه ا ابلنَّاق ة املث ال؛
َّ
الراحلةُ ،
تَ ِ
قدمةا للفخر َّ
الذ ِ
اجلمعي ،حيث يقول(:)1
ات و ِ
[من الكامل]
أَفَا ااال تُانَا ا ِ
ااس ا ااي ُ ابَّ َاها ا ا ااا ِِبُاااللَ ا ااة
...

اسيَا ْقبَالْيَ َاها ا ا ااا فَ َكاأَنَّا َاها ا ا ا ا ااا
أ ََّم ا ااا إِ َذا ْ

اسيَ ْدبَا ْرتَ َاه ا ا ااا فَ َكاأَنَّا َاها ا ا ا ا ا ااا
أ ََّما ااا إِ َذا ْ

ُجا ا ا ِام ال َْم ِطا ا ِن َولُا ِ
اوس
ااء َكاأل ُ
َو ْجانَا ا َ
ات ِم ا ا َان ا َْلِْنا ِاد ِي غَا ْ ا َار يَابُا ِ
اوس
َذبُالَا ْ

امل َكبِ ا ا ا ا ِ
اس
صا ْحا ا ا ا ا ا َاراءُ َذ ُ
ورةٌ َ
ار َ
قَ ا ا ا ا ُ

السني - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،54 – 52قافية ِ
الشعريَّة [:]23
َ
َْ
ِ ِ
اح ٍة فَ َح ُر ِ
وس.)...
ل َم ِن الد ََّي ُر بِ َ
ص َ
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صنَاا ال ََِيا ُّ
ض ُاُبَااا
اف ِخ َ
َوإِ َذا اقْايَانَ ْ
وإِ َذا َدفَا ْعاانَ ا ا ااا لِل ِ
اج فَانَا ْهبُ ا َاها ا ااا
ْحا ا ا َار ِ
َ
صاا ِرًم ااا
َهاتِ ا َ
اك ََتْ ِملُنِاي َوأَبْاَ ا َ
اض َ
ِ ِ
ِ
صالِاات
فاي أ ْ
ُسا َارة يَا ْاوَم ا ْْل َحاااظ َم َ
َوبَانُ ااو ُخ َزيْ َام ا ا ا اةَ يَا ْعلَ ُم ا ا ااو َن ِِبَنَّاانَا ا ا ااا
ِ
اح ِِبلْ َم ْوُم ِ
اوس
شنَ ا ااا
اح َك ْب ُ
اس النَّطْ ا ا ا ُ
نُا ْبك ااي َعا ُد َّو ُها ا ُام َويَا ْنطَا ا ُ
ََلُا ا ُام َولَْ ا ا ا َ
وتتوا" التَّوصيفات املشبعة مبثاليَّة التَّص وير ِ
احلس ِي؛ فالنَّاق ة املث ال ض خمة
البني ة ،ص لبة املِراس ،فض اال ع ن ِسام ا املاثل ة يف :ش دَّة ِ
الق وام ،وس رعة اجل ري،
ونش اط احلرك ة ،واس تطالة الق وائم ،وح دَّة املش افر ،وق َّوة الع زم ،وه ي ،ح ال
االس تقبال ،هزيل ةٌ ض امرةٌ؛ لس ريها احلثي ث ،ويف اإلدابر ق ارورة ش ر ٍ
اب؛
ِ
الصل  ،كم ا َّأهن ا
الصيد عن صدرها
الستدارة أوراكها ،وال ُّ
احلجري ُّ
جيف دم َّ
قادرةٌ عل التَّكيُّف مع الدَّرب الوعر؛ و ذه ِ
السمات املثاليَّة أن تواك دوره ا
ِ
ص
اقعي ،وإش اريَّتها َّ
الرمزيَّ ة؛ لتج اوز اجلَ ْدب َّ
ال و َّ
الس ابق؛ ابس تلهام اخل ْ
املنشود(.)1
َوَكا ا ا ا اأ َّ
اك َعا ا ُار ِ
وس
َن بِ ْارَكيَا َاه ا ا ا ا ااا َم ا ا َد ُ
أَ ْدنَا ااى َس ا َاو ِام ا ْْلَا ِاما ا ِال ال َْم ْحلُا ِ
اوس
َو ُُمَا َّاربًا ا ا ااا فِااي َم ا ا ا ااا ِرن َُمْ ُام ا ا ِ
اوس
ُسا ا ا ِاد ال يُا ْن َاما ااى ََلاَ ا ااا بَِحا ِري ا ِ
اس
َكاأل ْ
ِم ا ْان َخ ِْ
اْيِها ا ْام فِ ااي ِغ ْباطَا ااة َوبَئِ ا ا ِ
اس

( )1حول رمزيَّة لالنَّاقةل للتَّجاوز ،يف ِ
الصيد
الشعر
ِ
اجلاهلي؛ يُنظَر :دالالت الوحدة يف قصيدة َّ
غزة ،فلسطني،
حممد املشهراوي ،جملَّة جامعة األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانيَّةَّ ،
اجلاهليَّة ،عصام َّ
رمز للتَّجاوز).
(مج( ،)12 :ع2010( ،)2 :م) ،ص( ،132 – 125ج – النَّاقة ٌ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وجملم ل اللَّوح ة اق ُّتا ٌن ابلفخ ر يف أعل مرات الفروس يَّة؛ ح ني يتَّخ ذ
الشَّاعر من مفتا اإلشارة لهاتيبل متَّكأا لإلخب ار ِ
الفعل ِي؛ املنب ن ع ن التَّحفُّز
ُ
الصارم ،ومح ل رحم ه املس تطيل ،مق ابال م ع
يف القتال ،وقد اتَّشح الفارس بسيفه َّ
ص اب
ُس د َّ
رهط ه يف ي وم احلَ ِميَّ ة والنِ زال ،وه م ُّ
الش جعان كاأل ْ
الش اُمة الَّ ال تُ َ
يف ٍ
مقتل.
الش اعر عل دار لهن دل ابكيا ا وص حبه أطال ا ،ن راه،
وعن دما يق ف َّ
الح اقاَ ،لس إ" تسرية َّ
الذات ابلنَّاقة املثال ،فيقول(:)1
[من البس ط]

وقَا ا ْد أُسلِ ااي ُه ِ
ض ُرنِاي
ومااي ِ ا ا َان ََتْ ُ
ُ
َ
َ
َزيَّاافَا ا ا ا ااة بِ ُقايُا ا ا ا ا ِ
الر ْ ا ا ا ا ا ِال ََن ِجاَا ا ا ا ا ااة
اود َّ
م ْق ُذوفَااة بِلَ ِك ا ِ
اك اللَّ ْح ا ِام َعا ا ْان عُا ُارض
َ

مل ََلَااا
ات َ ا ْارب قَا ا ْد َمسَا ْاو ُ
َها ا َذاْ َوُربَّا ُ
ضابَّ ا ا ا َارةٌ َج ا ا ا ا ْار َداءُ ِع ْجاالِ ا ا ا َازةٌ
ََتْاايِا ا ااي ُم َ
اش ملْموما ا ا ااة با ا ا ا اااد نَاو ِ
اج ا ا ا ا ا ُذهُ
َوَك ْابا ا ا ا ا ِ َ ُ َ َ
َ
اال بِا ا ا ِاه
ص ا ااا فَ َم ا َ
أ َْو َج ا ْار ُ
مل ُج ْح َارتَ ا ااهُ ُخ ْار ً

ِِباسا ا اارة َكاعا ا ا ا ِ
االة الْ َقا ْا ا ا ا ِن ِِشْا ا ا ِ
االل
َْ َ َ
تَا ْحا ا ا ِري ا َْلَ ِجا ا ا اار بِيَا ْب ِغا ا ا اال وإِ ْرقَا ا ا ا ا ِ
اال
َ
َ
َكما ْحا ا اارد و َ ا ا ا ا ا ااد ِِب ْْلَا ا ا ا ا ِاو ذَيَّا ا ا ا ا ِ
اال
ُ َ َ
ات ََلاَ ا ااا نَا ا ا ااارا ِبِِ ْش َعا ا ا ِ
اال
َ ايَّا ااى َشبَا ْبا ا ُ
ً

الس ْه ا ِام أ َْر َسلَ ا ااهُ ِما ا ْان َك ِاحا ا ا ِاه الْغَاالِااي
َك َّ
َش ْهابا ا ا اااء ذَ ِ
امل َسارابِ ا ا ا اال وأَبْاطَا ا ا ا ا ا ِ
اال
َ
َ َ
َ
ض ٌد ِم ْان ََن ِع ِم الض ِ
َّال
َك َماا انْاثَ ََن ُُمْ َ

الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،76 ،75قافية َّ
الشعريَّة [ََّ :]33يْ َد َار
ِ ٍ
اها ُك ُّل َهطَّ ِال.)...
هْند َع َف َ
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وح ازت رق ة عبِي د م ن خص ال املث ال؛ م ا ي ِ
الض خامة،
للق َّوة و َّ
ؤس س ُ
َ
ُ
بسرعة ِ
ٍ
وخف ٍَّة ،مثَّ َّإهن ا مكتن زة اللَّح م،
السري والعدو
ابإلضافة إ" إتقان ضروب َّ
موثوق ة اخلِْلق ة ،متش ي يف زه ٍو وتبخ ٍُّت ،وللتَّوص يف ِ
الش ِ
عري وج ه امل َوازاة
ُ
التَّصويريَّة مع الفرس؛ ِ
اجلرارة،
ابلشدَّة وال ُق َّوة ،يف املواجهة القتاليَّة لسيِد الكتيبة َّ
الش اعر فخريَّت ه َّ
الذاتيَّ ة؛ م ن وجه ي:
امل َُّتنِح بطعن ة ال ُّرمح القاتل ة؛ وع ذا يف رز َّ
ُ
مثاليَّ ة امل ِطيَّ ة ،وأمثول ة اخلص م ا َُم ام القتي ل ،عل َّ
أن اخلط اب يرع وي ،اتليا ا،
َ
إ" اكر الشَّباب َّ
الالهي يف حقلي :اخلمر ،وامل رأة ،م ع دالل ة عالئ م الشَّي
الش اعر عل إخص اب
الرحي ل امل َجلَّ ل ابلع ؛ سَّا ي وحي ب رص َّ
عل ُدنُ ِو َّ
ُ
األطالل بفخريَّة الفروسيَّة القتاليَّة ،والشَّباب ا َّلالهي املفعم ابللَّ َّذة وا مال.
الرفي ق ابحلكم ة،
وقد جيمع َعبِيد بني النَّاقة والفرس؛ يف مق ام دف ع مالم ة َّ
وص اوال إ" اروة الفخ ر ال َّذ ِ
الس ريعة ،والف رس
ات ،يف خض ِم امللِ َّم ات؛ ابلنَّاق ة َّ
ُ
الكرمية ،مرتدطا ،يف إثر الب ،إ" و الشَّباب ،ومقف اال القص يد بكم ة حتميَّة
الرحيل ،ويقول يف الب(:)1
َّ
[من البس ط]

ت ذُو َ َقاب
َوال يُا َحا ِرقُِِن َمااا ِع ْش ُ
أَو م ْهرةٌ ِمان ِعيَ ِ
ااق ْ
اْلَْ ِل َس ِاِبَاةٌ
ْ ُ َ ْ

اح
ََنْا ا ا ُد الْ َقا ا َذ ِال َجا ا َاوا ٌد غَا ْ ا ُار ِم ْل ا َاو ِ
ااح
َكأ َََّنَا ااا َس ْح ا ا ُاق بُا ا ْارد بَا ْ ا ا َان أ َْرَم ا ا ِ

ِ
صا ِ َم ْه اال
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،28قافية احلاء - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ََّ :]8يْ َ
ِ
صا ِ .)...
أَق َّل الْ َع ْذ َل ََّيْ َ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

َوَم ْه َم ا ااه ُم ْق ِحا ا ا ا ِر األَ ْعا ا ِ
االم ُم ْن َجا ا ا ِرد

َج ْازتُا ا ا ا ا ا ا ااهُ بِ َعلَا ْنا ا ا ا ا ا َداة ُما َذ َّكا ا ا ا ا ا ا ا ا َارة
أَ

ََنئِاي الْمنَ ِ
اه ِل َجا ْد ِ
اح
ااع ِم ْنا َاز ِ
ب الْ َق ا ِ
َ
َكال َْع ا ْا ا ا ِر َما ا ا َّاو َارِة َّ
اح
الض ْبا َع ْ ا ِن ِِمْ ا َار ِ

ويطالعنا الشَّاعر ابللَّوحات احليوانيَّة املثاليَّة ،اات الطَّابع الفخ ِ
ري ال َّذ ِ
ات
امل بطَّن ،وتتموض ع يف مش اهدها التَّص ويريَّة ِ
احلس يَّة النَّاق ة املث ال( ،)1والف رس
َُ
الش باب،
األس طوريَّة العتيق ة()2؛ ملبتغ دف ع مالم ح الفن اء ،بض ور فروس يَّة َّ
عل م ا يف واقعيَّ ة النَّمذج ة؛ م ن غائيَّ ة التَّص وير ِ
الش ِ
عري ،للقح ل املك ِ
اين؛
صدورا عن الفخر َّ
الذ ِ
ات ابستشراف بواعث احلياة(.)3
ا
ِ
َّ
وشكلت لوحة ِ
للي ،وقد لبدأت ه ذه
للسكون الطَّ ِ
الرحلة ،بذلب ،حتد اَّي ُّ
ِ
اطر
الرحل ة عن دما امتط َّ
الش اعر فرس ه أو رقت ه متج ا
اوزا ع واملَ جمهول ةا وُم َ
ُحم ِدقَ ةا ،مثَّ س َّجل بع ي املواق ف ِ
الص يَّاد واحلي وان الوحش ِي م ن
الدراميَّ ة ب ني َّ
ْ
جه ٍة ،وب ني الك الب واحلي وان الوحش ِي م ن جه ٍة أخ ر ؛ مواق ف فيه ا م ن

الصورة يف ِ
( )1ملطالعة صورة لالنَّاقةل ،يف ِ
اجلاهلي ،د .خالد
الشعر
الشعر
ِ
ِ
تطور ُّ
اجلاهلي؛ يُنظَرُّ :
ؤسسة حورس َّ
الدوليَّة للنَّشر والتَّوزيع ،اإلسكندريَّة( ،د .ط)2005( ،م)،
حممد َّ
الزواويُ ،م َّ
َّ
الصورة اجلزئيَّة - 4 /النَّاقة).
ص -( ،147 – 126الفصل الثَّاينُّ :
الصورة يف ِ
( )2ملدارسة صورة لالفرسل ،يف ِ
الزواوي،
الشعر
الشعر
ِ
ِ
اجلاهليَّ ،
تطور ُّ
اجلاهلي؛ يُنظَرُّ :
الصورة اجلزئيَّة - 5 /الفرس).
ص -( ،162 – 148الفصل الثَّاينُّ :
( )3يُنظَر :ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،16 ،15وصف النَّاقة والفرس)؛ ص -( ،18وصف
النَّاقة)؛ ص -( ،38 ،37وصف النَّاقة)؛ ص -( ،74وصف النَّاقة)؛ ص-( ،93 ،92
وصف النَّاقة).
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ِ
ارجي ب ني الكائن ات ،وبعض ه
الص راع املس تعر ،ال يه دأ وال َف ت ،بعض ه خ ت
داخلي متور به النَّفس وتغليل(.)1
ت
وكان ت ِ
الرحل ة تُ ْر ُم ان املواجه ة االستش رافيَّة م ع س طوة ال َّزمن والبيئ ة؛
لوال ب ِ
بتخط ي فع ل ال َّزمن امل َد ِمر وحتميَّ ة امل وت ورع املص ري؛ ابملغ امرة
ُ
ٍ
ابلرغب ة اجلاحم ة إ"
ة
وء
سل
ع
وم
ل
وص
ة
مرحل
والطُّم و لني ل املكاس َّ .إهن ا
ٍ
ٌ َّ
اعي ،وض مان الطُّمأنين ة لل َّذات يف احمل يط
حتقي ق االس تقرار والتَّماس ب االجتم ِ
املت ِ
وحف؛ الق ائم عل  :االض طراب ،و ِ
الص راع ،واخلط ر ،والت ُّ
َّفك ب،
ُ
واالحناللل(.)2
والثَّاب ت ،يف اخلط اب ِ
عري الفخ ِ
الش ِ
الش اعر عل
ري الفروس ِي ،ح رص َّ
الش جاعة؛ بوص فها القيم ة املثْل ؛ لمل ا ا م ن أث ٍر كب ٍري يف حي اة
ترس ي" قيم ة َّ
ُ
رب ومعاش ه؛ ال ب َّ
اإلنس ان الع ِ
أن حي اة البادي ة الَّ ع اش فيه ا؛ تطلَّب ت من ه
قُ َّوةا يف جماع ة ع داء القبائ ل األخ ر  ،الَّ م ا فتئ ت تغ ري علي ه وتغ زو قبيلت ه،
كما تطلَّبت منه قُ َّواة ،أيضا ،يف جماعة ٍ
طبيعة صحراويٍَّة جافٍَّة؛ دفعته ،يف أكث ر
ا
تعس ف الفل وات ،وارتي اد القف ار؛ طلبا ا للم اء واملرع حينا ا ،أو
األحي ان ،إ" ُّ
الصيد اجلاهليَّة ،املشهراوي ،ص( ،122ب – ِ
الرحلة ومشهد
( )1دالالت الوحدة يف قصيدة َّ
ولالصيدل ،يف ِ
الصيد)؛ و ِ
لالطالع عل رمزيَّة ِ
الصورة يف
الشعر
لالرحلةل
ِ
تطور ُّ
َّ
َّ
اجلاهلي؛ يُنظَرُّ :
ِ
الصورة - 2 /رمز
الشعر
ِ
اجلاهليَّ ،
الرمز و ُّ
الزواوي ،ص -( ،245 – 230الفصل الثَّالثَّ :
ِ
صيد).
الرحلة)؛ ص - 3( ،256 – 246رمز ال َّ
الصيد اجلاهليَّة ،املشهراوي ،ص.124
( )2دالالت الوحدة يف قصيدة َّ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

للص يد والق نس حينا ا آخ َر .ومل يك ن مس تغرااب ،بع د ال ب ،أن تظه ر
طلبا ا َّ
الق َّوة وأس باعا؛ فتُعلِ ي م ن مكان ة
القبيل ة ،يف كث ٍري م ن األش عار ،وه ي ُمت ِج د ُ
الش جاع ،وتب اهي ابلف ارس البط ل ،وتع ُّد الب أس
الف رد الق و ِي ،وتعت ُّز ابملقات ل ُّ
أهم ٍ
وحت ِ
صنها ،و علها قويَّةا منيعةا قادراة عل البق اء واالس تمرار
وسيلة حتميهاُ ،
َّ
يف العيفل(.)1
***

اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،204الباب الثَّاينِ :
( )1اإلنسان يف ِ
القيَم اخلُلُقيَّة - /الفصل الثَّاين:
الشعر
ِ
الشَّجاعة)؛ والستقراء بواعث الفروسيَّة وعناصرها وتقاليدها ،يف ِ
الشعر اجلاهل ِي؛ يُنظَر :الفروسيَّة
يف ِ
األول :الفروسيَّة - /الفصل الثَّاين:
الشعر
ِ
اجلاهلي ،القيسي ،ص -( ،135 – 41الباب َّ
بواعث الفروسيَّة)؛ ص -( ،191 – 136الفصل الثَّالث :عناصر الفروسيَّة)؛ ص- 192
الرابع :تقاليد الفروسيَّة).
 -( ،202الفصل َّ
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األخالقي.
  :2 .2اليَّنم طُّ
س ع َعبِي د إ" ترس ي" النَّمطيَّ ة األخالقيَّ ة ،يف اإلط ار الفخ ِ
ري ال َّذ ِ
ات؛

بمي د اخلص ال واألعم ال؛ الَّ تنب ن ع ن ج الل املنظوم ة األخالقيَّ ة اجلاهليَّ ة،
يف مع امالت النَّاس ،وُمالق ات البش ر؛ املقُّتن ة بكم ة العم ل ال دَّهوب؛ للف وز
ابحلمد املنشود ،يف احلياة ،وبعد املمات.
ري األخالق ي الفري د ،يف موق ٍع متَ ِ
أخ ٍر م ن القص يد،
ويتموق ع اخلط اب الفخ ُّ
ُّ
ُ
عق دفع اللَّوم ،والفخر ابملفازة ،واستذكار و الشَّباب ،فيقول الشَّاعر(:)1
[من البس ط]

أَ ْشا ا ِري اليِ ا ا َ
االد ِِبَ ْام ا ا ِاد ا ْْلَا ااا ِر أَبْ ُذلُا ا ا ااهُ
بَا ْع ا ا ا َد الظَّا ا ا ِ
احثَ ا ا ا اةً
االل إِذَا ُو ِس ا ا ا ْد ُ
مل َ ثْ َ

أَو ِ
اوما ا ا ااة فِ ااي َرأْ ِ
س َرابِاَ ا ا ا ااة
صا ا ْار ُ
ْ
مل َذا بُ َ
ِ
ِ
ص ِن الْب ِ
اان ِيف َكا َارم
َك ْم م ْان فَ ًًت مثْ ِال غُ ْ َ
ِ
َسا ا ُ
ات لَا ا ا ااهُ
فَ َارقاْيُا ا ااهُ غَا ْا ا ا َار قَا ا ااال لا ااي َول ْ
س اااد تَ ُاما ا ا ا ُّار بِ َاه ا ا ا ااا
ال ََْن ا ا ا ُان إَِّال َكأ ْ
َها ا ْ
َج َ

ي اَّ ااى أ ِ
ات أَلْا ا َاوا ِح
َصا ا ا ا َار َرِم ًام ا ا ااا ََتْ ا ا ا َ
َ
فِ ااي قَاعا ا ا ا ِر مظْلِما ا ِاة األَرجا ا ا ِ
االح
ااء ِم ْك ا ِ
َْ
ْ ُ َ
أَو فِ ااي قَا ا اارار ِم ا ا اان األَر ِ
اح
ضا ا ا َان قِ ا ْارَو ِ
َ ْ
ْ
َ
اض َّ ِ
ص ْلا ِ
َُْما ِ
اْلَا ِاد َو َّ
ات ْ
ضااا ِح
الض ِريبَااة َ
َصب ا ا ِ
ِِبلْ َق ا ا ِ
اودة نَاا ِ ااي
ْح ا ا َ
اح فا اي َمل ُ
اال أ ْ َ َ

ات اليُّ ا ا ا ا ا اار ِ
اح
اب َوأ َْرَواح َك ا ا ا ا اأ َْرَو ِ
اح ا ا ا ا ا َ
تَ ْ
َ

َّأم ا اجمل د فعن وان عناي ة التَّملُّ ب ،يف الفخريَّ ة َّ
الذاتيَّ ة؛ املقبل ة عل اجل ار
ني م ن ِ
الش اعر ص ائر بع د ح ٍ
الظ ِل إ" ال ُُّّتاب ،وم ن احلي اة إ"
ابلس خاء ،و َّ
َّ
ٌ
ِ
صا ِ َم ْه اال
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،29قافية احلاء - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ََّ :]8يْ َ
ِ
صا ِ .)...
أَق َّل الْ َع ْذ َل ََّيْ َ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

الفناء ،إبحد ميتتَ ْني؛ ِميتَ ٍة طبيعيَّ ٍة؛ بكينون ة اجلس د يف حف رٍة مظلم ٍة؛ ت وحي
هامة ٍ
الرو إ" ٍ
هائمة
ابلقبح والك بة ،وقِْت لَ ٍة يف ميادين النِزال؛ عل صريورة ُّ
شريد ٍة()1؛ ليض حي اإلخب ار ِ
الرحي ل البش ِ
ري ص وب
الكم ُّي إيف اءا بتميَّة َّ
وحي َّ
الالحق ابلبشر(.)2
الر ِ
الفناء ،وحكمة التَّطاير ُّ
ويعتل ق الفخ ر األخالق ُّي ال َّذاتُّ ابحلكم ة املنبثق ة ع ن تط اول العم ر؛ مب ا
يفمل مع ه م ن تك اثر األح دان ،ومواجه ة امللِ َّم ات ،ليتموض ع يف ب ؤرة املقط ع
ُ
ِ
الش ِ
ومتبوع ا مبواقعات ه احلياتيَّ ة
ه،
رحيل
عري ،مس بوقاا بتوص يف احل ال بع د
ا
خلوص ا إ" حكم ة فن اء اإلنس ان وخل ود اإلل ه ،فيق ول َعبِي د يف
املختلف ة،
ا
الب(:)3
نقال
ويظل ينادي :اسقوين؛ َّ
ؤخذ بثأرهل؛ ا
ومة) :لالطَّائر الَّذي َرج من رأس امليِتُّ ،
حب يُ َ
(( )1البُ َ
الصد ل ،يف
عن :ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،29احلاشية)؛ والستيضا أسطورة لا امة و َّ
اجلاهلي؛ ينظَر :احلياة العربيَّة من ِ
حممد احلويف( ،ت1403ه /
الشعر
الفكر
ِ
اجلاهلي ،د .أمحد َّ
ِ ُ
1983م) ،مكتبة هنضة مصر ومطبعتها ،القاهرة( ،ط1952( ،)2م) ،ص-( ،402 – 399
الباب اخلامس :العادات واملعتقدات من ِ
الصد )؛ ويُنظَر :ا امة
الشعر – 7 /ا امة و َّ
اجلاهلي ،أ .د .إحسان ِ
الرو يف ِ
الديب ،جملَّة جامعة النَّجا ل بان،
الشعر
ِ
و َّ
الصد ؛ صد ُّ
العلوم اإلنسانيَّة ،ربلس ،فلسطني( ،مج( ،)13 :ع1999( ،)2 :م) ،ص.679 – 626
اجلاهلي :لتطاير أروا البشر ،يف ُك ِل ٍ
صوبِ ،
نقال عن :ديوان َعبِيد
( )2شاع يف املعتقد
ِ
كالرَّي ل؛ ا
بن األَبْ َرص ،ص -( ،29احلاشية).
ِ
ِ
ني
( )3ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،39قافية الدَّال - /فاتح القصيدة الشعريَّة [َ :]15ولَتَأْت َ ْ
بَ ْع ِدي قُ ُرو ٌن َمَّةٌ.)...
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[من الكامل]
َولَيَأْتِا اَا ا ا ْان بَا ْع ا ا ِادي قُا ا ُارو ٌن َج َّاما ا ا اةٌ
الشماس طَالِعا ا اةٌ ولَ ا اال َك ِ
اف
اس ا ٌ
فَ َّ ْ ُ َ َ ْ ٌ
اال لِ َما ا ْان تَا َع ا َّار َق َد ْه ا ا َارهُ:
َ يَّاى يُا َقا َ
مائَااي ااي َزم ا ا ا ا ااان َك ِ
اام ا ا اال ونَ ِ
صَّا ا ا اةً
َ ْ َ
َ
ات أ ََّو َل ما ْل ِ
ص اار ََن ِشائًا ااا
أَ ْد َرْك ا ُ
اك نَ ْ
ُ
ات َذا الْ َق ْرنَا ْا ِن َ ايَّاى فَاتَنِ ااي
َوطَلَْبا ُ
ش اةً
َمااا تَا ْبايَ ِغي ِم ا ْان بَا ْع ا ِاد َها ا ا َذا ِع َ
اله َام ا ا ااا
َولََا ْحنَاَ ا ْان َها ا ا ا ا ا َذا َو َذ َ
اك كِ ُ

ودا
تَا ْر َع ا ااى َُمَا ااا ِرَم أَيْا َك ا ا ا ا ااة َولَ ا ا ُد َ

اودا
س ااا َو ُسعُ ا َ
َوالن ْ
َّجا ُام َتْ ا ِري أ ََْنُ ً
ياا َذا َّ ِ
ات َعبِ ا ا َدا؟
ال َرأَيْ َ
َ
الزَماانَااة َها ْ
اودا
ِع ْش ِريا َان ِع ْش ُ
ات ُم َع َّاما ا ًارا َُْم ُم َ
ِ
ااء ِس ْنا ا ا َداد َوَك ا ا ا ااا َن أُبَا ْا ا ا ا ا َدا
َوبانَا ا ا ا َ
ودا
ض ااا َوكِا ا ا ْد ُ
َرْك ا ً
مل بِ اأَ ْن أ ََرى َدا ُؤ َ
إَِّال ْ
اودا
اود َولَا ا ْان تَانَا ا ا َ
اال ُخلُا ا َ
اْلاُلُ ا َ
اودا
إَِّال ا ِإللَا ا ا ا ا ااهَ َوَو ْج َاها ا ا ااهُ ال َْم ْعاابُا ا ا َ

الش اعر يف املس ِ
األَّيم
ويرص د َّ
تهل تعاق الق رون عل األم اكن ،وتت ابع َّ
السعود؛ عل م ا
ابلشَّمس الطَّالعة واللَّيل الكاسف ،وجرَّين النُّجوم ابلنَّحس و ُّ
الرحي ل؛ تَ ْق ِد َم ةا لب ؤرة الفخ ر ابلعم ر الطَّوي ل،
يف مس اءلة الع اجز م ن إيف اء َّ
وِ
الس رية احملم ودةُ ،مَرِس اخا بع ي معايش اته املقُّتن ة ،ص الة التَّجرب ة ،وعم ق
العرب التَّليد؛ ومنها :إدراكه َّأول م ْل ِ
االلتئام ابلتَّاري" ِ
ب لب ين نص رل ،م ن مل وك
ُ
الع رب املع روفني ،وبن اء قص ر ِ
لس ْن َدادل ،م ن قص ور مل وك ب ين َخلْ م يف الع راق،
تنكرا ،يف إث ر ال ب ،عل اات ه،
وكاد مع الب أن ي درك اا الق رنَْني وداود؛ مس ا
ومؤكِ دا ،يف اخلت ام ،الفن اء احلي اتَّ املش هود يف البش ر دون
ت ُّ
وهم إدراك اخلل ود؛ ُ
اإلله.
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الَّياْن ِم ُ
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س ْ
ْ
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الر م طاه
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السابقة ،عل حن ٍو ُمت ٍزل ،فخريَّة الشَّاعر بتط اول
وسَّا يتقاطع مع اللَّوحة َّ
حب أصبح رفيق النُّجوم؛ عل إيفاء احلكمة املتَولِدة من التَّجارب ،ويف
عمرهَّ ،
ُ
الب يقول(:)1
[من الطَّويل]
ال َر َام َعا ْان َع ْه ِادي ُو َديْ ٌ
اك َم َكانَااهُ
َو َه ْ
ات
ات َوأَفْانَاانِااي َّ
َصبَ َح ا ْ
فَنِ ا ُ
الزَم ا ااا ُن َوأ ْ

ضي س ْل ذَ ِ
امل الْمس ِ
ث يا ْح ِ
اج ِد
إِ ََل َ ْ ُ ُ
ََ
َ ُ
لِ َداتِا ااي بَاانُا ا ااو نَا ْعا ا ااش َوُز ْها ا ا ا ُار الْ َحا َر ِاقا ا ا ِاد

زل ،يف ِ
َّأم ل الغ ِ
الص فات
ري ،يف إث ر الوقف ة الطَّلليَّة ،والت ُّ
وينطلق اخلطاب الفخ ُّ
ِ
لاحلَ ائِِم
لس ْعدةل؛ لغاي ة إق رار َعبِي د عُيَام ه فيه ا؛ وه و الب ادي ب ال ْ
املُثْل ل َ
الص ِد ِيل ،حيث يقول(:)2
َّ
[من الطَّويل]
اال ََنْيُا َاه ا ااا
فَِإنِااي إِلَااى ُس ْع ا َدى َوإِ ْن طَا ا ا َ

ات لَا ْام تَا ْعاابَ ااأ بِ َارأْي َولَا ْام تُا ِطا ا ا ْاع
إِذَا ُكا ْنا َ
فَا ااال تَايَّا ِاق ا ا ا ااي َذ َّم ال َْع ِاش ا ا ا ا َارِة ُكالِا َاها ا ا ا ا ااا
اح َعا ا ْان ِذي َج ْهلِ َها ااا َوََتُوطُ َهااا
َوتَ ْ
ص َح ُ
وتَا ْن ا ا ا ِز ُل ِم ْنا َها ا ا ااا ِِبلْم َكا ا ِ
اان الَّ ِاذي بِ ا ا ا ا ِاه
َ
َ
اك ِِبل ُْمانَاى
س َ
اتَ ،وإِ ْن َعلَّ ْل َ
فَالَ ْس َ
ات نَا ْح َ

الص ِدي
ت َكا ْْلَائِِم َّ
إِ ََل نَا ْلِ َها َماا ِع ْش ُ

ِ
ص ِغا ااي إِلَاى قَ ا ْاوِل ُم ْر ِش ا ا ِاد
ص ااح َوال تُ ْ
لنُ ْ

وتَ ْدفَ ا ا ااع َع ْنا َه ا ا ا ااا ِِبللِسا ا ا ِ
اان َوبِاالَْ ا ا ا ا ا ا ِاد
ُ
َ
َ

َوتَا ْق َما ا ا ُاع َع ْن َاها ا ا ااا نَا ْخ ا ا ا ا ا ا َاوةَ ال ُْميَ َاها ا ا ا ِاد ِد

ض ُل ِيف ُّ
الدنْاَا َعلَى ال ُْميَ َح ِم ِد
يُا َرى الْ َح ْ

اودد بَا ا ا اااد َوال َك ا ا ْار ِ
ب َسِ ا ا ا ِاد
بِ ِاذي ُسا ا ا َ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،43قافية الدَّال - /فاتح املقطوعة ِ
الشعريَّة [َ :]17وَه ْل َر َام
َ
َْ
ِ
ب َم َكانَ هُ.)...
ي
د
و
ي
د
َع ْن َع ْه ُ َ ْ ٌ
ِ
ِ
ِ
( )2ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،41قافية الدَّال - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]16ل َم ْن د ْمنَةٌ
ض ْر َغ ِد.)...
أَقْ َو ْ
ت ِبََّرِة َ
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الس ابقة ،ين درج ض من الفخ ر ال َّذ ِ
ات ،خ الق
واملاث ل ،يف املقطوع ة َّ
عطف للم رأة إ" إابن ة ِ
ِ
السيادة؛ إا أرس له ا ي ام امل تَ ِ
الراس خة يف س ادة
الس مات َّ
ُ
َ
ُ
القبيل ة ،وه و أح دهم؛ م ن :تقبُّ ل ال َّرأي ،واالس تماع للنُّص ح ،واإلص غاء
لإلرش اد؛ يف إيف ٍاء ابل ٍغ ِ ،يَّ ة التَّ زر الفك ِ
ري يف ح ِل املعض الت الدَّاخليَّ ة
واخلارجيَّة؛ ابإلضافة إ" َّ
الصفح عن
الذود عن حياض القبيلة ابللِسان واليد ،و َّ
جاهله ا ،ومحاي ة اماره ا ،وقم ع ُمتَه ِددها ،وه و املْن َزل يف مك ان الفض ل والع ِز
ُ
الرفادة و ِ
وِ
اقعي ،دون األم اين
السيادة؛ و ذا كلِ ه أن ي رتبط ابلتَّأص يل الفعل ِي ال و ِ
ضلِلة.
امل َ
ؤص ل عبِي د ،ب ذلب ،مل ِ
ؤهالت ِ
ُ وي ِ
اهلي؛ ال ب أنَّه
الس يادة يف اجملتم ع اجل ِ
َ
ُ
ُ
ام العش رية ،وأن
للس يِد أن يس وس قوم ه ُّ
ابلش ور  ،وأن يتحاش َّ
ليُش َُّتط َّ
ي دفع عنه ا ابللِس ان و ِ
الس نان ،وأن يص فح ع ن اجلاه ل ،وأن يرعاه ا ،وي َّ
ذل
ادرا عل األخ ذ بي دها حن و حي ٍاة
أعداءها ،ويرف ع ش أهنا؛ وابجلمل ة أن يك ون ق ا
أفضلل(.)1

( )1االنتماء يف ِ
اجلاهلي ،د .فاروق أمحد اسليمِ ،احتاد ال ُكتَّاب العرب ،دمشق( ،د .ط)،
الشعر
ِ
الرابع :االنتماء االجتماعي و ِ
السادة
(1998م) ،ص -( ،298الفصل َّ
السياسيَّ – 2 /
وم ُسودون).
واملستضعفون – 1 /سادة َ
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ويتَّجه الشَّاعر عق النُّكران إ" اإلثب ات اليقي ِين ،يف خط اب الثَّب ات ،املر ِ
تك ز
ُ
ض ل  ،امل َؤطَّرة ابملس لكيَّات األخالقيَّ ة
عل املب ادت املثاليَّ ة ،واخلص ال ال ُف ْ
ُ
قائال(:)1
االجتماعيَّة ،ا
[من الطَّويل]
شاى ْ
ط تَا َح ُّح ِشي
اْلَلِ ا ُ
لَ َع ْم ُار َك َمااا ََيْ َ
َوال أَبْايَ ِاغ ا ااي ُو َّد ْاما ا ا ِرئ قَ ا ا ا ا َّ
ال َخا ْا ا ا ُارهُ
ِ
ِ
ب بَا ْعا ا َد ُشبُوبِ َاه ااا
َوإِناي ألُطْحاي ا ْْلَا ْار َ
ِ ِ
صطَالِااي بِ َاها ا ااا
فَأ َْوقَ ْد ُُتاَ ااا للظَّااالا ِام ال ُْم ْ
َوأَ ْغ ِاح ا ا ا ا ُار لِل َْم ْاولَ ا ااى َهاانَ ا ا ا ا ااا ًة تُ ِريبُانِ ا ا ااي
َوَما ا ا ْان َر َام ظُل ِْما ا ااي ِم ْنا ُها ا ا ُام فَ َكأَنَّ َام ا ا ااا
ِ
ضاالِ ا ا ا ا ِاه َوَم ااا أَنَا ااا ِم ا ْان ِع ْلا ِام األ ُُمااوِر ِِبُْبايَ ِادي
ااش بَِح ْ
َوإِن ا ااي لَ ا ا ُذو َرأْي يُا َاعا ا ا ا ُ
ويك ون الس تهالل املقطوع ة ِ
ي" ملخالق ة:
الش عريَّة ابلقس م َّ
الص ريح؛ ترس ٌ
اخللِ يط ،واملت ِ
ودد ،وامل ِ
الص ديق ،وامل و" ،والظَّ امل؛ بع دم خش ية
مس ب ،و َّ
َ
َ
ُ
ُ
الزل ة،
الص ِد ،ونك ران احل رص ،وتواض ع الوص ل ،وغف ران َّ
َّفحف ،وانتف اء َّ
ال ت ُّ
َعلَا ْ ا ا ا ا ا ِاه َوال أَنْا ا اأَى َعلَا ااى ال ُْميَا ا ا َاوِد ِد
وال أَنَااا َعاان وص ِال ا َّ ِ
َصَ ِاد
لصدي ِاق ِِب ْ
ْ َ ْ
َ
مل لِلغَا ِاي فِااي ُكا ِال َم ْوقِ ا ِاد
َوقَا ا ْد أُوقِا َد ْ
إِ َذا لَ اام ياز ْع ا ا ا ااهُ رأْيا ا ا ا ااهُ َعا ا اان تَ ا اارد ِ
ُّد
ْ ََ
َُ
ْ َ
فَأَظْلِ ُم ا ااهُ َما ااا لَا ْام يَانَالْنِ ا ااي ِِبَ ْح ِقا ِادي
تَاوقَّااص ِ انً ااا ِماان َشو ِاه ا ِاق ِ
ص ْن ا ِاد ِد
َ َ
ْ َ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،41قافية الدَّال - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [ :]16لِ َم ْن ِد ْمنَةٌ
َ
َْ
ِ
ض ْر َغد.)...
أَقْ َو ْ
ت ِبََّرِة َ
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مشتمال ابلتَّوكي د؛ عل جه ة
وجماعة الظُّلم؛ كيما يتجلَّ اإلخبار ،يف املنته ،
ا
الرأي ،وفرادة املنطق.
توثيق ُعر احلكمة بسداد َّ
وتُ ِ
السابقة النَّمذجة املثاليَّة للفارس ِ
العرب؛ لوإاا َّملن ا من واج
قدم اللَّوحة َّ
الف ارس امللت زم بقض اَّي قوم ه وجمتمع ه؛ جن د َّ
الش اعر ،يف إط ار الفروس يَّة
أن َّ
الص ورة الَّ تبه ر قوم ه ،وتُؤكِ د مكانت ه وَمتيُّ زه ،وتُ ِ
عم ق إحس اس
امللتزم ة ،يُق ِدم ُّ
اجملتمع مبكانته ،ومبا ُميثِله من قي ٍمل(.)1
ويس تبني الفخ ر ال َّذاتُّ ،اتلي ا ،م ن خ الل احلكم ة ِ
الش عريَّة؛ املنبئ ة ع ن احلال ة
ا
الراسخة يف أخالق َعبِيد ،حيث يقول(:)2
املسلكيَّة َّ
[من الطَّويل]
ات ْ
اْلَا ا ا ا ُاؤو َن أ ََمااانَا ا ا ا ا ا اةً
ات ََحَّا ا ْل ا َ
إِ َذا أَنْا ا َ
مل َخ ا ا ُاؤو َن الْ َقا ا ا ْاوِم َكالْعُ ا ا ا ِار يُايَّا َق ا ااى
َو َج ا ا ْد ُ
ال ُخ ْاب ا ا ا ِرِه
َوَال تُظْ ِها ا َار ْن ُ ا ا ا ا َّ
اب ْام ا ِرئ قَا ْبا ا َ

ي َما ا ا ا ا ا ْان لَا ا ْام تَا ُق َّ
اص ا ا ا ا ا ااهُ
َوَال تَا ْيابَ َاع ا ا ا ا ا َّان َرأْ َ
صا ا ا ِال أ َْها ا ا ا ِال قَا َرابَا ا ا ااة
َوَال تَا ْزَه ا ا ا َد ْن فِاي َو ْ
وإِ ْن أَنْا ا َ ِ
ات غَنِ َما ا ا اةً
َص ْاب ا َ
ات ف ااي َْجم ا ا ااد أ َ
َ

َسنَ ْدتَا َاها ا ااا َش ا ا ا ا َّار ُم ْسانَ ا ا ِاد
فَاِإنَّا ا َ
اك قَ ا ا ا ا ْد أ ْ
ات غَ ا ا َّام ا ْْلاَ ا ااا ِر إَِّال ِِبَ ْع َها ِادي
َوَم ااا ِخ ْلا ا ُ
وباعا ا َد ب ا ِ
االء ال َْم ا ا ْارِء فَا ْذ ُما ا ْام أَ ِو ا ْ َاما ا ا ِاد
ََ ْ َ
ول ِ
َك ا ْان بِ َارأْ ِي ال َْما ا ْرِء ِذي اللُّا ا ِ
اب فَاقاْيَ ا ا ِاد
َ
لِ ُذ ْخ ا اار وفِ ااي وصا ا ا ِال األَب ِ
ااع ا ِاد فَا ْزَه ا ا ا ِاد
َ َ ْ
َ
ِ ِ
اك َوا ْز َد ِد
ات ِم ا ا ْان ذَ َ
ادفْا َ
صَ
فَاعُا ا ا ْد للَّاذي َ

( )1األدب اجلاهلي؛ قضاَّي ،وفنون ،ونصوص ،يوسف ،ص.79
( )2ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،42 ،41قافية الدَّال - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [ :]16لِ َم ْن
َ
َْ
ِ
ِ
ض ْر َغد.)...
د ْمنَةٌ أَقْ َو ْ
ت ِبََّرِة َ
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ط الْ َح ْخ ِر ُّ
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س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

تَ ا َازَّو ْد ِم ا ا ا َان ُّ
الدنْ اَا ا ا ا ااا َميَا ً
ااع ا ا ا ا ااا فَ اِإنَّا ا ا ا ا ا ااهُ
متََنَّ ااى ُم ا َاريءُ الْ َق ْا ِ
ات
اس َم ْاوتِااي َوإِ ْن أ َُم ا ا ْ
لَع ا ا ا ا َّ َّ ِ
اي َوِم يَاايِ ا ا ا ااي
َ
ال الااذي يَ ْار ُجا ا ا ا ا ا ااو َر َد َ
ضائِا ِري
اش َما ْان يَا ْر ُج ااو َه َالكِااي بِ َ
فَ َمااا َع ْا ُ
...

َعلَااى ُك ا ا ا ِال َ ا ا ااال َخا ْ ا ا ا ا ُار َز ِاد ال ُْم ا ا َاز ِوِد
فَيِ ال َ ِ
ات فِ َاه ا ا ااا ِِب َْو َ ا ا ا ا ِاد
َس ا ا ُ
ال ل ْ
ْك َسبا ا ا ا ٌ
ااها ااا َو ُج ْباانًا ا ااا أَ ْن يَ ُك ااو َن ُها ا َاو ال َّارِدي
َس َح ً
امل قَا ْبلِي ِِبُ ْخلِ ِدي
مل َم ْان قَا ْد َم َ
َوَال َم ْو ُ

وللمقط ع األخ ري م ن القص يدة ،أن يُكثِ ف املنظوم ة األخالقيَّ ة ،الَّ
احتكم إليها َعبِيد ،يف مل ٍة م ن القض اَّي احلياتيَّة املفص ليَّة؛ بدعوت ه إ" :جمانب ة
اخلَ ُؤون اجلَ ِرب ،وع دم إظه ار ُح ِ ام ر ٍت قب ل اختب اره ،وب الء امل رء قب ل ال َّذِم
الزه د يف األابع د،
واحلم د ،واالقت داء ب رأي اللَّبي املعه ود ،ووص ل األق ارب و ُّ
بك ِل
َّزود م ن ال دُّنيا ُ
واالزدَّيد م ن أب واب اجمل د الَّ أص اب امل رء غنيمته ا ،والت ُّ
للش اعر ،يف إث ر ال ب ،وقف ة امل ْس تجلِي ُمْن يَ ة ام رت الق يس ل ه ابمل وت،
خ ٍري ،و َّ
ُ
كل البشر ،عل حن ٍو مك ٍ
يفر معه ا َّلراجي واملرج ُّو ل ه م ن
توب ُم َق َّد ٍر ،ال ُّ
امل ْد ِرك َّ
ُ
األجل احملتوم.
الش اعر بفخريَّت ه األخالقيَّ ة ،عق الوص ف املط ِ
ري ،والفخ ر
ويطالعن ا َّ
ابل اعة ِ
الشعريَّة ،ويف استهال ا القسم امل َعَّزز ابإلخبار االِس ِي امل َؤَّك د؛ ل دالل :
ُ
ُ
قائال(:)1
الرسوو ،والثَّبات ،ا
ُّ
ِ
ت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،57قافية َّ
الصاد - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]24أَ ِرقْ ُ
ِ
ض ْوِء بَ ْرٍق ِيف نَ َش ِ
اص.)...
لَ
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[من الوافر]
لَ َع ْم ا ا ُار َك إِنِا ا ااي أل ُِع ا ا ا ا ُّ
اف نَا ْح ِاسا ا ااي
وأُ ْك ا ا ِرم والِا ِادي وأَصا ااو ُن ِعر ِ
ضا ااي
َ ُ
ْ
َ َُ
اسا ا ااا ََِبا ا ا ا ا ًاال
إِ َذا َم ا ااا ُكا ْن ا ا َ
ات َْلاَّ ً

ِِ
صا ا ِ
ااص
َوأ ْ
َسايُ ا ا ُار ِِبليَّ َكا ُّارم ما ا ا ْان َخ َ
ُع ا ا ا َّاد ِم ا ا َان ا ْْلِا َار ِ
اص
َوأَ ْكا ا َارهُ أَ ْن أ َ
سا ا ا ُاؤ ً ِ
ااع َو َذا ِعا َق ا ا ا ِ
ااص
ْماطَا ا ا ِ
َ
وال لل ُ
ِ
ااب أَثْا َقا ِ
ِ ِ
َو ِع ْنا َد الْبَا ِ
صا ِ
ااص
اص ِم ا ا ْان عُا َق اااب
ال ما ْان َر َ
لا َازاد ال َْما ا ا ْارء آبَا ا َ
َ
َو َهال لِلْبَا ِ
اب ِما ْان َذا ِما ْان َخ ِ
الص
الَ :ه ْل ِل
ك َوقَ َ
اب ِم ْن َ
بَ َكى الْبَا َّو ُ
ْ
ِ
فَا ِ
االطا اام أَو يانَ ِ
اص ااي
اك لَ ا ا ا ااهُ َع ا ا ا ا ا ُد ًّوا
اك أَ ْن يَا ا َار َ
وشا ا ُ
ُ
َعا ا َد َاو َة َما ا ْان يُ ُ ْ ُ
ِ
اب بِ ا ِاه منَ ِ
إِ َذا م ااا َك ااا َن ِعر ِ
اصاي
ضاي ِعا ْنا َد بَطْانِا ااي
ُس َّ َ
َ
فَاأَيْ ا َان م اان ا ْن أ َ
ْ
فَا ا ا َد َّق هللاُ ِر ْجاالِ ا ا ا ا ااي ِِبل ُْم َاع ا ا ا ِ
ااص
اوع الْبَطْا ا ِن ِر ْجلِااي
ات ِْلاُ ِ
فَاِإ ْن َخ َّحا ْ
ويتمح ور اخلط اب ِ
عري ،يف إط ار ارتق اء األخ الق ،الَّ ذي أوح
الش ُّ
مبُ ِ
الع َوز ،وكرم الب ذل رغ م
الر ِ
الس ُم ِو ُّ
ؤشرات ُّ
وحي؛ يف سياقات :عفَّة النَّفس مع َ
اخلصاص ة ،فض اال ع ن إك رام الوال د ،وص يانة العِ ْرض ،وانتف اء البخ ل ،وعدميَّ ة
التَّب ُّذل ،الَّ كان ت م وطن العناي ة ،يف االلتف ات ِ
الش ِ
عري؛ امل ِحي ل إ" تص وير
ُ
الس ل ؛ عل جه ات :لع ق وع اء الطَّع ام ،واقتن اص أرزاق النَّاس ،واملك ون
َّ
للس ؤال؛ ِسَّا يس تدعي بك اء لالبَ َّوابل وعداوت ه؛ و ذا املتَّك أ
عن د األب واب ُّ
ُ
لوب أن ي ِ
ؤس س مل َؤَّد اللَّوح ة؛ الك امن يف إنك ار انته اك العِ ْرض جب وع
األس ِ ُ
ُ
الش رطيَّ تَ ْني األخريتَ ْني م ن إيف اء االنتف اء؛ الَّ ذي يس تحيل
ال بطن؛ عل م ا يف َّ
معه الدُّعاء بداء ال ِر ْجل؛ نب اذا لسقوط َّ
الذات ،يف َشَرك لذائذ املوائد.

296

اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ونستوحي من فضاء األطروحة ِ
السابقة؛ أنَّه لميكن الق ول بوج ود
الشعريَّة َّ
ٍ
اهليَّ ،
و،ن انتق ال
طبقة من الفقراء ،يف مواجهة طبقة األغنياء ،يف اجملتم ع اجل ِ
بع ي النَّاس م ن طبق ٍة إ" أخ ر ك ان كث اريا ومباغتا ا حدوث ه ،وم ن الظَّاهر َّ
أن
انقسام النَّاس إ" طبقتني :فقراء ،وأغنياءِ ،
ٍ
مساعدات م ن
وتلقي بعي الفقراء
أرس بعي د نس بهم؛ م ن األدلَّ ة عل َّ
أن إض افة االنتم اء الطَّبق ِي عل االنتم اء
النَّس ِب ق د ط َّور األخ ري؛ إا ِس ح ابلتَّواص ل ب ني اجلماع ات املتباع دة ،وبوج ود
اهتمام ٍ
اهلي ،تتج اوز إط ار قبيلت ه لتلتق ي م ع قبائ ل أخ ر ؛
ات للف رد اجل ِ
ف الفقراء ك انوا لفق رهم يستش عرون ال ُّذ َّل وا وان؛ فارتض بعض هم أن يس أل
األغنياء أعطوه أو منعوه ،وأىب بعضهم أن يسأل ُّ
وتكرامال(.)1
تعف افا ُّ
اخلاص ة يف ُمالق ة الع ِ
دو؛ القائم ة عل اك اء اإلدارة
ويبت ين َعبِي د طريقت ه َّ
الش دَّة؛ ف اللِني يك ون ح ني لين ه؛ و ِ
التَّفاعليَّة ،يف حال  :اللِني ،و ِ
الش دَّة املتبوع ة
حب إخضاعه ألدىن مرات الطَّل  ،حيث يقول(:)2
ابملطْل دواء التَّشدُّد؛ َّ
َ
[من الطَّويل]
أَلِ ا ا ا ُان إِ َذا ال َن الْغَا ِري ا ا ا ُام َوأَلْيَ ا ا ا ا ا ِوي إِ َذا اشيَ َّاد َ يَّاى يُا ْد ِر َك َّ
الديْا َان قَاتِالِااي
ضى بِبَا ْع ِ
ض َّ
الديْ ِن ِيف غَْا ِر ََنئِ ِال
ص َاريْا ا ِن َ يَّ ا ااى ََيَالَّنِ ا ااي
َويَا ْر َ
َوأ َْمطُلُ ااهُ ال َْع ْ
الرابع :االنتماء االجتماعي و ِ
( )1االنتماء يف ِ
السياسي/
الشعر
ِ
اجلاهلي ،اسليم ،ص( ،321الفصل َّ
السادة واملستضعفون – 2 /فقراء وأغنياء).
َّ – 2
ِ
ِ
( )2ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،87 ،86قافية َّ
ني
الالم - /فاتح املقطوعة الشعريَّة [ :]38أَل ُ
إِ َاا َال َن الْغَ ِرمُ َوأَلْتَ ِوي.)...
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أن الوجه ة التَّنميطيَّ ة للفخ ر األخالق ِي َّنزاع ةٌ إ" ِ
بي د َّ
الض ِد يف زم ن
َّزه د ال د ِ
ُّنيوي ،واالرتق اء
َّ
الش باب ،عل خ الف م ا ب دا س اب اقا حال ةا م ن الت ُّ
اخلُلُق ِي ،م ع تط اول العم ر ،وه ذا م ا نلمس ه يف غ ري م وط ٍن م ن دي وان َعبِي د،
الَّذي استدرك عل قف ر األط الل ،ورحي ل املعش وقة ،إبض اءة و الشَّباب؛ يف
األول
وم َؤَّد َّ
الُّتاتُ ؛ ويف َّ
نط اقي :اخلم ر ،وامل رأة؛ ِوفَاقا ا ملكم ن ال دَّافعُ ،
تتموقع أطروحة ِ
الفن يف ُصي املوات بفورة الشَّباب؛ َّأما الثَّاين فحال ةٌ متثُّليَّةٌ
َ
عموديَّةٌ ،للنَّمط الت ِ
ائي ،يف القص يدة اجلاهليَّة ،ابالنتق ال م ن ج الل
َّقليدي البن ِ
الطَّلل ،إ" قصديَّة احلياة والنَّماء ،بغ ري س ٍ
بيل مض ٍ
موين ،متَّخ اذا م ن التَّوص يف
اين ،مثَّ الطَّ ابع الفخ ِ
احلي و ِ
ندا تعب وطَّي للمس احات التَّعبرييَّة املُّتابط ة يف
ريُ ،مس تَ ا
القصيدة؛ عل ما يف الفخر من مفارقة فَورة اللَّهو ،وحكمة ِ
السيادة.
ْ
الش اعر يف املقطوع ة َّ
الالحق ة؛ املش ِرقة
ونق رأ ،م ن ه ذا القبي ل ،ق ول َّ
ُ
ابمل َوازاة البنائيَّ ة؛ ب ني مض امني :اخلم ر ،وامل رأة ،والك  ،عل م ا يف ثناَّيه ا م ن
ُ
َّ
َّحرر ،والت ُّ
َّعفف(:)1
ت
ال
زمين:
يف
ن،
ط
ب
امل
الفخر
ُّ
َُ
[من البس ط]
اب ال ِْمس ِ
ض ِ
اال ُِبَااا فِااي َدنِا َاها ااا َكا ا ا ُّار َ ا ْاول بَا ْعا ا َد أَ ْ ا َاو ِال
ك طَا َ
َوََلْا َاوة َك ُر َ
ْ
الصباااح لَنَا ااا فِااي با ْ ا ِ
ض ااا ِل
ات ُم ْنا َه ِم ا ِر الْ َك َّح ْ ا ِن ِم ْح َ
َ
ال َم ااا بَا ا َدا َّ َ ُ
َِب َك ْرُُتاَاا قَا ْبا َ
الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،77 ،76قافية َّ
الشعريَّة [ََّ :]33يْ َد َار
ِ ٍ
اها ُك ُّل َهطَّ ِال.)...
هْند َع َف َ
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الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
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و َعبالَا ا ا ااة َكماها ا ا ِ
َن ِري َقيَا َاه ا ا ا ااا ِش ابَ ا ا ْ ِ
ااة ا ْْلاَ ا ا ا ا ِاو ََن ِع َاما ا ا ااة َك ا ا ا اأ َّ
ْس ااا ِل
ََ
َ ْ
سل َ
ات ب َ
قَا ا ْد بِا ا ُّ ِ
ِِ
ات و ِهااي ِمانِ ااي َعلَااى بَا ِ
اال
ات أُلْعابُا َاه ا ااا َو ْهانً ا ا ااا َوتُالْعبُن ااي ثُا َّام َ
انص َرفْ ُ َ ْ
ب ِ ُْم ِ
الش ْ ِ
ااب فَآل ااى ال يُالِا ا ُّام بِانَ ا ا ااا َوا ْ يَ َّل بِاي ِم ْان ُملِ ِام َّ
بَا ااا َن َّ
الل
الشبَا ا ُ
ِ
َو َّ
هلل َد ُّر َسا ا ا ا ا ا َاو ِاد اللِا َّاما ا ا ا ا ا ِاة ْ
اْلَا االِ ا ا ااي
اب َش ْا ٌان لِ َما ْان ََْييَ ُّ
ال َسا َ يَااهُ
الش ْ ُ
الفخري امل َؤطَّر َّ
ِ
اطن ُمتلف ٍة م ن
وميكن التماس هذا النَّمط
ابلذات ،يف م و َ
ُ
ديوان الشَّاعر؛ عل م ا يف موقعيَّته ا م ن اع ٍ
تالق واض ٍح ابملط الع واخل وا ؛ وم ا
صلة ٍ
ملضامينها من ٍ
العامة(.)1
وثيقة ابمل َؤ ِشرات األخالقيَّة َّ
ُ
***

( )1يُنظَر :ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص31؛ 80 – 78؛ 82 ،81؛ .97
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  :3 .2اليَّنم ط ا ِعري.
لش ُّ
متظهرت األر ِ
الش عريَّة عن د َعبِي د ،يف م وطنني اثن ني م ن ديوان ه؛ تراكم ت
فيهما ِسات األهليَّة الفنِيَّة ِ
الشعريَّة؛ بس بيلي :تف ُّوق البن اء ،وص دارة املض مون،

م ع توظي ف العنص ر التَّص ِ
ويري ،يف األط ر املش هديَّة املس تلَّة م ن ع امل احلي وان؛
لُّتسي" امل ْكنة ِ
اص ٍة.
بعام ٍة ،وهجائيَّات اخلصومة َّ
الشعريَّة يف فنون القول َّ
ُ
َّت الفخريَّة ِ
الش عريَّة األو"؛ ب ني :اس تهالل الوص ف املط ِ
ري ،والفخ ر
وق د تب د
ابألخالق َّ
الذاتيَّة ،وفيها يقول الشَّاعر(:)1
[من الوافر]

َس ِل ُّ
س ْب ِحي
الش َع َر َ
اء َه ْل َسبَ ُحوا َك َ
ِ
ساانِا ا ااي ِِبلْ َقا ِري ا ا ا ِ
اض َوِِبلْ َقا َاوافِا ا ا ااي
لَ
ِمان ا ْْلا ِ
اومل الَّ ِذي فِاي لُا ِاج َِْبا اار
َ ُ
ص ْح َحيَ ا ْ ا ا ا ِاه
الح بِ َ
إِ َذا َما ا ا ااا بَا ا ا َ
ااص َ

ص فِااي ال َْما َد ِ
اامل
ص ٌ
اص ُمال ِو َ
تُال ِو ُ
ِ
اس لَ َاه ا ااا َ اَا ا اااةٌ
بَانَا ا ُ
اامل ال َْما اااء لَْا ا َ
ات َعلَا ْ ا ا ِاه الْ َكا ا ُّ
اف ِ نً ا ااا
ض ْ
إِ َذا قَابَ َ

ُِبااور ِ
الش ْع ا ِر أَو غَاصاوا مغَ ِ
اصااي
ْ ُ َ
ُ َ
َوِِبألَ ْش َعا ااا ِر أ َْم َاه ا ا ا ُار فِا ااي الْغَا ا َاو ِ
اص
جج ال ِْق َم ِ
اص
الس ْب َح ِيف اللُّ ِ
َُِي ُد َّ
اض ِيف ال َْم َك ِار َوِيف ال َْم َح ِ
اص
َوبَاَّ َ

لَ ا ا ااهُ م ْلاص ااى َدو ِ
اج ا ا ا َان ِِبل ِْما ا ِ
االص
َ َ َ
ِ
َخر ْجيَ ُاه ا ا ا َّان ِما ا ا ا ا ا َان ال َْما ا ا َد ِ
اص
إ َذا أ َ
َي انْيِ َاعا ا ا ا ِ
ااص
ص ََتْيَا َاها ا ا ااا أ َّ
تَانَ َ
اع ا ا ا َ

ِ
ت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،56قافية َّ
الصاد - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]24أَ ِرقْ ُ
ِ
ض ْوِء بَ ْرٍق ِيف نَ َش ِ
اص.)...
لَ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ِ
االص
الص ِم ا ْان َملَ ااص َماالص
َو ُ ا ُ
اومل الْبَ ْحا ا ِر أَ ْس ا َاو ُد أ َْو م ُ
ااص َو َ
َوبَا َ
ِ
ِ
الس ا ْارِد الا ِاد ِ
الص
ش ااور
نُ ِس ْج ا َان تَال ُ ا ا َام َّ
َس ا ا َاو ُد ذُو قُ ُ
َكلَا ا ْاون ال َْما ا اااء أ ْ
الس ابقة ،يف مدارس ٍة مض مونيَّ ٍة أس لوبيَّ ٍة؛ ت وحي
وميك ن اس تنطاق اللَّوح ة َّ
ابلتَّن ُّوع التَّعب ِ
ريي واألس ِ
الص دارة الفنِيَّ ة
اج ة ابملنط ق ،يف ش أن َّ
لوب؛ لغاي ة امل َح َّ
ُ
ِ
تهل الق ول ابإلنش اء ا م ر ،مثَّ ابالس تفهام اإلنك ِ
اري؛
فعبِي د يس ُّ
الش عريَّة؛ َ
والفحو صدارة املوازنة املرتكزة عل م َق ِومي :البح ر ِ
الش ِ
عري ،وابتك ار املع ع؛
ُ
الس ابق؛ عل طريق ة توص يف تف ُّرد
للم َكثَّ ف َّ
ليك ون اإلخب ار ،اتليا ا ،تعض ا
يدا ُ
الص ورة؛ بثُبوتيَّ ة ال َّدو ِال االِسيَّ ة؛ عل امله ارة العالي ة يف ابتك ار املع ع
املع ع و ُّ
ِ
الش ِ
عري ،وتعزيز مشهديَّة التَّصوير ،للقدرة التَّعبرييَّة الغرضيَّة؛ ال ب َّ
أن للح وت
مكْن ة إج ادة املخاتل ة يف امل َك ِر وامل َف ِر ،ح ني يك ون يف مغَ ِ
ائي ،ف َّاا م ا
اص ه امل ِ
َ
ُ
َ
َ
ِ
وتنح ؛ لغ اي  :االس تتار ،والتَّ وقي ،مس ط
تغال زالقت ه القش ريَّة،
أُخ رِج حت َّرك َّ
الشَّبيهة بلقات ِ
الدرع املتالمحة امللساء.
واجلل ي م ن اللَّوح ة ِ
لوب املم نهج بغ ري س ٍ
بيل؛ فق د
الش عريَّة ترابطه ا األس ُّ
ُّ
ريي عل حض ور اإلنش اء مثَّ اإلخب ار ،م ع غلب ة الثَّاين،
ج ر األس لوب التَّعب ُّ
الش رطيَّات يف البن اء املش ِ
هدي احلرك ِي ،عل
وتن ُّوع طرائقهم ا؛ كم ا أس همت َّ
حن ٍو ٍ
ورسخت مظاهر اجلناس والتَّكرار مضامني اللَّوحة؛ وأوحت فخام ة
فاعل؛ َّ
روي األبيات وثناَّيها بفخامة الفخر ِ
الش ِ
الصاد يف ِ
الص فرييَّة
عري ،عل م ا يف َّ
َّ
من قيم ٍة تنبيهيَّ ٍة للمتَ ِلق ي؛ لتُ ِ
جس د املالم ح ال ُكلِيَّة للَّوح ة ترمي ازا تص ويرطَّي ُم َوا ِزاَّي
ُ
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لل دُّون ِ
الش ِ
ائي يف مب ع
عري يف مقاب ل ص دارة َعبِي د؛ بينم ا حض ر ال َّرابط اإلحي ُّ
القصيدة ،بني مشهدي :املطر ،والفخر؛ بقوام احلياة املاثل يف املاء.
وتنبين الفخريَّة ِ
الشعريَّة الثَّانية عل غرض يَّة ا ج اء ،عق وص ف الظَّع ائن؛ يف
الس كون؛ ،طروح ة
ملم ٍح تعويض ٍي نفس ٍي ع ن َّ
الرحي ل امل ؤمل املق ُّتن ب دواعي ُّ
الصدارة ِ
هيب ،ويف الكم يقول َعبِيد(:)1
جائي َّ
الُّت ِ
الشعريَّة؛ يف حتقيق األثر ا ِ
َّ
[من الطَّويل]
وفِ ْيا ا ا ِ
اان ِ
ات َعلَْ ِها ا ُام
ص ا ا ْدق قَ ا ا ا ْد ثَانَا ْا ا ُ
َ َ
ات أَ ُشا ا ُّاق الْ َقا ا ْاو َل يَا ْقا ا ِاذ ُ
َسا ُ
ف غَ ْاربُا ا ااهُ
أَل ْ
اب األَلَ ا ا ا ا ِاد بِ ِري ِاق ا ا ا ا ا ِاه
أ ُِغا ا ا ُّ
اص إِ ًذا َشغْ ا ا ا َ
ِ ِ
ات َوَمااا بِا ِاه
صام تَا َرْكا ُ
َوَك ْام ما ْان أَخااي َخ ْ
ات ِم ْس َحا ا ًاال
ات َذا َْجم ا ااد َوأُ ْع ِط ا ُ
فَا َولَّْ ُ
ِ
مل
ال فَانْابَا َار ْ
ات بِا ا ا ِاه ِم ْنا َ
قَطَ ْعا َ
اك ا ْْلََوام ا َ
ِ
ص ْق َاع ا ا ا اةً
ص َق ْعيُ ا ا َ
ك ِِبلْاغُا ا ا ا ِار األ ََوابِا ا ا ااد َ
َ
ِ
صل يُا ا ْام بِلَْا ا ا ااث َم ا ااا يُا ا ا َار ُام َعا ِريانُ ا ا ا ا ا ااهُ
َ
ُسا ا ُد عُ َّك ًح ااا
إِ َذا َمااا بَا ا َدا ظَلَّا ْ
ات لَا ااهُ األ ْ
الر َدى
ْي َم ْوقُوص تَاغَط َْم َ
ط ِيف َّ
تَا َرى بَ َْ

ِر َدائِاي َوفِاي َِشْا ِ
اوض
َّهااا ِر ُد ُ ا ُ
اس النا َ
قَصائِا ا ا ا َد ِم ْنا َها ا ا ااا آبِ ا ا ا ا ا ان و َه ِ
اض
ض اا ُ
َ
ٌَ
ِ
ِ
ِ
اض
االم َخحا ا ا ُ
فَاَا ْنط ا ُاق بَا ْعا ا اادي َوالْ َكا ا ا ُ
َي الْ َك ا ا ِ
ات فِااي أ ِ
اوض
إِذَا قُا ْل ا ُ
االم َُنُ ا ُ
ِ
ِ ِ
اوض
اب األَلَا ا ااد َُناُ ا ُ
س ًامااا ب ا ااه َشغْا ا ُ
َُ
ِ ِ ِ
فَمااا بِ َ ِ
اوض
اك م ا ْان بَا ْع ااد ا َْل َجاااء َُنُا ُ
َ
اض
اب ِم ْنا َ
َخ َ
ض ْع َ
اك َج ِري ُ
ات ََلاَاا فَالْ َق ْل ُ
أَبِااي أَ ْشبا اال باعا ا ا ا َد ال ِْع ا اار ِ
ضاوض
اك َع ُ
ُ َْ
َ
فَاها ا َّان ِ ا ا ا َذار الْما ااو ِ ِ
اوض
مل ما ْنا ااهُ ُربُا ُ
ُ
َ َ ْ
ِ
اض
َوذي َر ْغابَا ااة يَا ْر ُج ا ااو ا ْْلََا اااةَ ََِن ا ُ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،61 ،60قافية الضَّاد - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [:]25
َ
َْ
ِ
ِ
ص ْر َخليلي َه ْل تَ َر ِم ْن ظَ َعائِ ٍن.)...
تَبَ َّ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

الس ُم ِو ال َّذ ِ
ات،
السابقة ،حرص الشَّاعر عل حس م ُّ
والبادي ،يف األبيات َّ
يف ابب املن افرة ا جائيَّ ة ِ
الش عريَّة؛ عل م ا يف األس لوب م ن ف اتح االس تفهام
الش ِ ِ
ري؛ امل َؤكِ د قيم  :الق درة الفائق ة عل الق ول ِ
التَّقري ِ
ومكْن ة
عري احل ادُ ،
ُ
هجائ ه يف نط اقي :دقَّ ة التَّعيي  ،و ُّ
حتق ق اإلي الم والتَّحط يم؛ ليمض ي اإلخب ار
وقي ،يف املص اولة ِ
الش عريَّة ،احملتكم ة إ" ض وابط
عل هن ج ترس ي" اجل دل الف ِ
املن اظرة ،اتراك ا للخص م األل ِد االسُّتس ال يف اللَّغ ط؛ لغاي ة االنقض اض علي ه
الالحق اخلفيي دالالت :الدُّون ،و ُّ
اتلياا؛ ليكون ملنطوقه َّ
لصغار.
الذ ِل ،وا َّ
الكم ي مثَّ الفعل ي؛ فينقلن ا إ" مس ٍ
َّأم ا اإلخب ار ِ
احة أخ ر م ن خط اب
ُّ
ُّ
ائي النَّفس ِي والعض ِ
وي،
الص ورة املش هديَّة ،ألُمثُول ة األث ر ا ج ِ
الفخ ر؛ بت أطري ُّ
الس المة،
مبُتَّكأ االلتفات م ن الغيب ة إ" اخلط اب ،وإِ ْن ك ان اخلص م عل ح ال َّ
قبل ش روع الق د واللَّوم؛ فلغاي ة حتقي ق اإلي الم ابللِس ان ِ
الش ِ
الس احق ،يف
عري َّ
ٍل واض ٍح للمج از والكناي ة؛ سَّا يفي ل املهج َّو إ" ب ُّت األق دام؛ للدَّالل ة عل
عدميَّ ة النُّه وض ،وض رب ال َّرأس ابألواب د ِ
الش عريَّة ح َّب م وت القل ؛ إليف اء

األبدي َّ
ِ
الالحق ابخلصم.
الركود
ُّ
ويتَّخ ذ َعبِي د ،يف إث ر ال بُ ،متَّخ ذ اخلط اب اجلمع ِي؛ للتَّهدي د ابرتق اء
ُس د
ص ور ،وخلص ومه ص ورة األ ْ
تعريا لذات ه هيئ ة األس د ا َ ُ
جدارت ه ا جائيَّ ة ،مس ا
ا زيلة ،الَّ بقيت رابضةا دون حر ٍاك؛ حذر املوت ،وقد انقس مت إ" ف ريقني:
الرد  ،وا خر راغ ٌ يف احلياة مع املذلَّة.
أحد ا ٌ
غارق يف َّ
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اْلمعي.
اْلماسي
الحخري
  :3اليَّنم طُّ
ُّ
ُّ

الحروسي.
  :1 .3اليَّنم طُّ
حرص َعبِيد عل لية الطَّابع الفروس ِي ،يف فخرََّّيت ه اجلمعيَّة بب ين أس د؛
من خالل بيان أركانه؛ املاثلة يف :قُ َّوة الف ارس ،وع دَّة القت ال ،ومطيَّ احل رب:
الش جاعة ،واجل رأة،
النَّاق ة ،والف رس؛ فض اال ع ن ترس ي" ِس ات :احلماي ة ،و َّ
ِ
ِ
يدا للحالة الفروسيَّة القبليَّة.
معا ،منطاا فر ا
والشدَّة ،واإلقدام؛ لتُشكل ،ا
ومتض ي الفخريَّ ة الفروس يَّة اجلمعيَّ ة؛ لُّتس ي" ِ
الس مات املثاليَّ ة يف الف ارس
والفرس ،من قبيل قول الشَّاعر يف مواجهة لبين َج ِديلَةل(:)1
[من الكامل]
ب اال ال َُمَالَ ا اةَ ِم ا اان لَِقا ا ا ا ا ِ
ااء فَ ا َاوا ِرس
ْ
َ ْ
ُش ا اام َك ا اأ َّ
َن َسنَا ا ااا الْ َق َوانِا ِ
اس فَا ْوقَا ُه ا ا ْام
ِ ِ
ِ ُّ
سوعُ َه ا ااا
متَْش ااي با ِه ا ا ْام أُ ْد ٌم تَائا ا ا ا ااط نُ ُ
َو ُه ا ُام قَ ا ِاد َّاَّتَا ُذوا ا ْْلَ ِديا ا َد َ َقائِبًا ااا
ِم اان ُكا ا ا ِال َِمْاسا ِ
السا ا َار ِاة ُم َقلَّ ااص
اود َّ
ْ
ُ
و ِط ِما ا ا َّارة َك ِ
الس ا ا ا ِاد يَا ْعلُ ا ا ا ااو فَا ْوقَا َه ا ا ا ااا
َ

َكا ا ا َارم َمايَا ااى يُ ْد َعا ا ااوا لِ َارْوع يَ ْارَكابُ ا ااوا
نَا ااار َعلَ ااى َشا اار ِ
اب
ف الَْا َحا ا ِ
ٌ
ااع تَالَ َّها ا ُ
َ
ب
وص َك َما َيَْ ِشي ا َْلِ َجا ُن َّ
ُخ ٌ
الربْا َر ُ
ِ
ِ
اب
َوخال ََلُا ْام أُ ْد ُم ال َْم َاراكا ا ا ا ِال ُتْنَ ا ا ا ُ
اول ال ِْقا ا ا ِ
ااد َوأَلْغَبُا ا ااوا
قَا ا ْد َش َّاح ا ااهُ طُا ا ُ َ
ِ
ال ال َْمنَاكِ ا ِ
اب
اب أَ ْغالَ ا ا ُ
ض ْرغَ َاماةٌ َع ْابا ا ا ُ

ِ
ت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،21 ،20قافية الباء - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]3أُنْبِْئ ُ
أ َّ
َن بَِين َج ِديلَةَ أ َْو َعبُوا.)...
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الش جعان ،الَّذين يلبُّ ون ن داء
ف ال مف َّر ل ع داء م ن لق اء الف وارس الك رام ُّ
داعي احلرب؛ فريكبون خيو م مقبلني عل النِزال دون ٍ
وجل ،وه م الَّذين يش به
بري ق َ ِ
ررا كائن ةا عل مرتف ٍع م ن األرض ،ويك ون
لالق َوانسل عل رهوس هم ا
التَّفصيل ،اتلياا ،ملطاَّيهم وعدَّمم؛ سثَّلةا يف اإلبل البيضاء ،غائرة العيونُ ،موثَّق ة
الس ري ،وه ي امل َش بَّهة بقطي ع البق ر الوحش ِي ،والف رس الكرمي ة
اخلَل ق ،حثيث ة َّ
ُ
الس رعة ،واملراوغ ة ،وق د امتطاه ا الف ارس عظ يم
َّ
الش بيهة ابل ِذئ يف ِس ُّ :
الق َّوة و ِ
الش دَّة ،والفرس ان عل رك ائبهم احتقب وا
املنكب ني و َّ
الرقب ة؛ كناي ةا ع ن ُ
ريي اإلخب ِ
ال دُّروع احلديديَّ ة املتين ة؛ واللَّوح ة بتأسيس ها التَّعب ِ
اري ،وقيمه ا
التَّص ويريَّة البالغيَّ ة ،تض يء تفاص يل مش هد اإلع داد الفروس ِي للقت ال؛ م ن
جهات :اإلنسان ،واحليوان ،والعتاد.
ويق ف َعبِي د عل الفروس يَّة اجلمعيَّ ة ،يف إث ر الطَّل ل والنَّس ي ؛ لتتجلَّ
مالم ح :اإلق دام ،والبس الة ،والتَّح ِدي ،يف أخ الق ف وارس القبيل ة ،املن افحني
عن محاها ،حيث يقول(:)1
[من اْلح ف]
ِ
وس ا ا ا ا ااا
إِنَّاانَا ا ا ا ااا إِنَّ َاما ا ا ا ااا ُخل ْقانَ ا ا ا ا ااا ُرُؤ ً
َال نَِقا ااي ِِبألَ ْ سا ِ
ااال َولَ ِك ا ا ْان
ااب َما ا ً
َ

َما ا ْان يُسا ا ا ِاوي ال ُّارُؤوس ِِبألَ ْذنَا ا ِ
ااب
َ
َ
اال ُجانَّا ا اةَ األَ ْ سا ِ
ااب
ال ال َْم ا ا َ
َ
ََْن َعا ا ُ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،25 ،24قافية الباء - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [ :]4لِ َم ِن
َ
َْ
ت ِاب ْجلنَ ِ
اب.)...
َّار أَقْ َفَر ْ َ
الد ُ
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ضا ا ْارب
اء َعانَّا ا ا ا ااا بِ َ
َونَ ُ
اصا ا ُّاد األَ ْعا ا ا ا َد َ

ِذي ِخا ا ا ا َذام َوطَ ْعنِانَ ا ا ااا ِِب ْْلِا ا اار ِ
اب
َ
اار فَ ا ْاو َق ال ُّاذ َؤ ِ
ِ
اب
ب َو َ
اار الْغُبَ ا ا ُ
صا َ
االمل الْمايُا ا ا ا ِ
مثْا َق ا ا ِ
َص ا ا ِ
االب
اون َواأل ْ
ُ
ُ
ِ ِ
ِ
َس ا ا اار ِ
اب
ف ااي َِشَاطا ااط غَ ا ا ا ا ا َ
اارة أ ْ َ
مل َهااتِا ااف َك ا ا َّاال ِ
ب
َِمس َع ا ْ
صا ا ْاو َ
ات َ
ِ
ااب بَا ْع ا َد النِ َها ِ
ااب
قَ ا ْد َ َويْ َان الن َها َ

َوإِ َذا ْ
مل ِيف َسنَا ا ْْلَ ْار
اْلَْ ُل َِش ََّر ْ
مل بِنَ ا ااا ْ
ااال
اْلُُا ا ُ
اول ِع َجا ا ً
اار ْ
َو ْ
اسيَ َج َ
امل ْ ِ
ص ِغ ِ
ث الناَّو ِ
اصي
ُم ْ َ
اْلُ ُدود ُش ْع َ َ
ِ
ُم ْس ِر َعا ا ا ا ااامل َكأَنَّا ُاها ا ا ا ا ا َّان ض ا ا ا ا ا ا ا ا َاراءٌ
اامل الْبطُا ِ
ال ِ َقا ِ
ص ِه ْلا َان فَا ْخ ا ا ًارا
اون يَ ْ
ُ
وتكم ن الفخريَّ ة الفروس يَّة يف تالفي ف اللَّوح ة؛ م ن خ الل اإلخب ار املش بع
لوب ب ني :اإلخب ار املَؤَّك د
َّ
ابلض مائر اجلمعيَّ ة ،ويف االس تهالل يق ع التَّب اين األس ُّ
ُ
وي منس ٍ
ري؛ مل َؤطد معن ٍ
تفهامي التَّقري ِ
جم م ع غائيَّ ة اللَّوح ة
احملص ور ،واإلنش اء االس ِ
ُ
يف كي د أهليَّ ة ِ
الس يادة ،اخلليق ة بقبيل ة َعِبي د دون س واها ،الَّ كان ت عل مث ال
الُّتكيبيَّ ة ب ني
اتلي ا ،يف املباين ة َّ
ال َّرأس يف ُعلُ ِوه عل ال َّذن  ،وللفروس يَّة أن تتجلَّ  ،ا
النَّف ي واإلثب ات؛ عل م ا يف أخ الق الفرس ان م ن إج الل األحس اب ابحلماي ة
والوقاي ة ،وإِ ْن اس تدع األم ر ب ذل نف يس امل ال ،مثَّ يك ون للفع ل الفروس ِي داخ ل
امليدان إخبار املضارعة؛ املوحي بدميوم ة الفع ل والتَّحفُّز؛ وعم ا يك ون ص ُّد األع داء
ابلسيف القاطع واحلراب ِ
احلاد.
ديدر ،يَُت َّ
وسل َّ
ا
يري؛ ليت وار فرس ان القبيل ة يف ظ الل اللَّوح ة؛
وتتص دَّر اخلي ل املش هد التَّص و َّ
الص عود التَّعب ِ
ريي م ن ُمَؤ ِش ر اش تداد ِالن زال ال دَّامي؛ املَتب ِدي يف محاس ة
عل م ا يف ُّ
ُ
الس يوف يف أرض املعرك ة ،وق د ب دا الغب ار عل نواص ي اجلي اد
اجلي اد ح ني التم اع ُّ
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الص يد املت ِ
ٍ
امللتئمة يف ٍ
حف زة بن داء
فرق
متالحقة ،الضَّامرة املسرعة عل طريقة كالب َّ َ
ُ
فخرا بتحقُّق النَّصر والغُْنمَّ ،مراة يف إثر أخر .
صاحبهاَّ ،
الصاهلة ا
وي ِ
عمق الشَّاعر خطاب ه يف دائ رة الفع ل الفروس ِي النَّاجز يف س احة النِ زال؛
ُ
َّرطي امل َؤَّك د ،يف إث ر الوق وف
عل جهة التَّأسيس
ص دَّر ابلتَّفص يل الش ِ
ِ
البنائي املُ َ
ُ
املت ِ
عجل عل األطالل ،ومن الب قوله(:)1
َ
ُ
[من الكامل]
أ ََّمااا إِ َذا َكا ااا َن ِ
ضبااو َن َعاوالِ ااي الْما َّار ِ
ِ
ان
الط َع ا ااا ُن فَِإنَّا ُاها ا ا ْام
قَا ا ْد ََيْ ُ
َ َ ُ
ِ
ُسا ا ا ٌد لَ ا َدى أَ ْشبَاَلِِا َّان َ َاوانِا ااي
اب فَِإنَّا ُاه ا ْام
أْ
أ ََّمااا إِ َذا َك ا ااا َن الض َار ُ
اامل فِاي األَبْا َد ِ
للرَكب ِ
ان
ات نَا ا ا َاز ِال فَِإ ََّناُ ا ْام
أ ََّمااا إِ َذا ُد ِعاَا ا ْ
ََْيابُ ااو َن ُّ َ
الد ْه ا اار ذُو ِغا ا اار وذُو أَلْااو ِ
ان
ت َِبَالِاد
فَ َخلَ ْد ُ
مل بَا ْع َد ُه ُم َولَ ْس ُ
َ َ
َ
فَ َّ ُ
َي أَو ِ
ان
ات بِ َع ْقبِ ِه ا ْام
َوتَ َذ ُّك ا ا ِري َم ا ااا فَ ا ا ا َ
هللاُ يَا ْعلَ ا ُام َما ااا َج ِها ْلا ُ
اامل أ َّ َ
وتقع ه ذه املقطوع ة ِ
الش عريَّة يف دائ رة االس تذكار الفخ ِ
ري للماض ي ،بع د
الوق وف الطَّلل ِي الب اكي رحي ل اإلنس ان؛ وحينه ا يك ون َلعبِي د فع ل االس تعادة
التَّعويض يَّة ،ع ن س وداويَّة الطَّل ل ،ابمل َح ِف زات الفروس يَّة ،للفخ ر اجلمع ِي ،يف
الش رطيَّات؛ املؤ ِسس ة ل قط ُاب ال ُكلِيَّ ةِ :
لالطع انل ،و ِ
لالض َرابل،
متتالي ة َّ
َُ
َ
َ

الشعريَّة [ :]47لِم ِن ِ
( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،99قافية النُّون - /فاتح القصيدة ِ
الد ََّي ُر
َ
َ
َْ
ِ ِ
الروح ِ
ان؟.)...
ب ُْقَة َّ ْ َ
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َولالنِ َزالل؛ عل ُس بُلُ :ض ي ِ
الرم ا ابل ِدماء ،وافت داء الق وم حلم ايتهم،
الش اعر ع ن ض مرييَّة الغي اب إ"
الزح ف للق اء أع داء القبيل ة ،وق د انص رف َّ
و َّ
الزم ان م ن تقلُّب ٍ
ات
جأر التَّكلُّم؛ وفيه خلوده ل ود فروس يَّة قبيلت ه ،عل م ا يف َّ
ٍ
عاصفة؛ خلَّفت تشتُّت املتَ َّ
الرحيل.
ذكر مع تطاول العمر ،وعمق مرارة َّ
ُ
ويُك ِرس َعبِي د فخريَّت ه ا تي ة لقيم ة احلماي ة؛ بوص فها ِس ةا فروس يَّةا الفت ةا عن د
ط
مستهال عا القصيد بقوله(:)1
أبناء قبيلته،
[من البس ط]

ِ
س ِامعُ ُه ا ْام
اسيَ َّك ا ا ْ
َد َع ا ا ااا َم َعااشا ا ا َار فَ ْ
ات َم َ
ِ
ااما ااي الْ ُكم ا ا ِ
ااة ال َك ِس ا ًاال
تَ ْدعُا ااو إِ ًذا َ ا َ َ
ل َْو ُه ْام َُحَاتُ َ
ك ِِبل َْم ْح َمى ََحَ ْاو َك َوَلْ
َّع ِ
اف ِما ْان َش ِطاب
َك َماا ََحَْانَ َ
اك يَا ْاو َم النا ْ

ياا ََلْ َ ِ
ِ
َس ا ِاد
َ
اف نَا ْحس َاي لَا ْاو تَ ْدعُاو بَاناي أ َ
اوف ِِبَيْ ا ِادي الْ َقا ا ْاوِم َكال َْوقَ ا ا ِاد
الس ُا ُ
إِ َذا ُّ
ِ
ااس فِااي َكابَا ا ا ِاد
تُا ْيا َار ْك لَا ا ْاوم أَقَ ا ا ا َ
اام النَّا ا َ
ال لِ ْل َق ْاوِم ِما ْان ِريااح َوِم ْان َع ا ا َد ِد
َوال َح ْ
ضُ

ائم عل الضَّمرييَّة الغيبيَّ ة؛ الَّ تق ف عل منش ود ا خ ر
ومكم ن اخلط اب ق ٌ
الض رب يف ِالن زال؛ فتك ون
يف ني ل محاي ة األس ديِني ،وه م ُمحَ اة ال ُك َم اة ح ني يق ع َّ
ِ
ِ
يق،
ُّ
الس يوف ك النريان املُتَّق دة؛ َّأم ا مح ايتهم فم دعاةٌ ل م ان الَّ ذي ال يُ َر بع ده ض ٌ
أن التَّمثيل بماية ليوم الن َّْع ِ
عل َّ
فل؛ واق ٌع يف دائ رة االعت داد ابمل َسِببات الَّ أح رز
ُ
وعدد متكاث ٍرٍ ،
القوم عا ِسة األفضليَّة؛ من :قُ َّوٍة قتاليٍَّةٍ ،
وعتاد ٍ
كاف.
الشعريَّة [ :]11دعا مع ِ
( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،33قافية الدَّال - /فاتح القصيدة ِ
اش َر
َ
َ َ ََ
َْ
ت َم َس ِامعُ ُه ْم.)...
استَ َّك ْ
فَ ْ
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وتتمثَّل املفارق ة املض مونيَّة يف الفخريَّة اجلمعيَّ ة ،املقول ة ب ني ي دي املل ب ُحج ر
للرأف ة بقوم ه ،وق د أس ر ُحج ر
وال د ام رت الق يس ،يف مق ام اس تعطاف َّ
الش اعر َّإَّيه َّ
لعصي؛ فشاعت تسميتهم بعبيد العصا( ،)1ويف الب يقول(:)2
سادمم وضرعم اب ِ
[من الكامل]

يااا َعا ا ا ِن فَاب ِ
اك ااي َما ااا بَاانِ ا ااي
َ ْ
ْ
أ َْها اال ال ِْقبَا ِ
ا انَّ َاع ِام ال ُْما َاؤبَّا ا ا ِال َوال ُْما َد َاما ا ا ْة
ااب ا ْْلُ ْم ا ا ِر َوال ا ا ا
َ
و َذ ِوي ا ْْلِ ا ِ
ااد ا ْْلُا ا ْارِد َواألَ
َس ا ا ا ِال ال ُْمثَا َّقا َحا ا ا ِاة ال ُْم َق َام ا ا ا ا ْة
َ
َ
ِ
َّ
الس ادة املأس ورين يف حض رة
دائي ف ا مر؛ لغاي ة بك اء َّ
ويتبد اإلنشاء الن ُّ
ٍ
ان م َكثَّ ٍ
ف خلص ال
املل ب ُحج ر؛ الس تعطاف قلب ه ،وق د أردف ه َّ
الش اعر ببي ُ
ِ
الس يادة والفروس يَّة ف يهم ،عل م ا يف ِس ات :الك رم ،والنَّع يم ،والتَّحفُّز القت ِ
ال
ال دَّائم ابجلي اد اجلُ ْرد و ِ
الرم ا امل َق َّوم ة؛ م ن دالل ٍة ُكلِيَّ ٍة عل الطَّ ابع الفروس ِي،
الَّذي اش تملت ب ه القبيل ة ،يف ُنط اق اخلص ال املثاليَّ ة حل ال ِ :
الس لم ،واحل رب،
أن القيم ة الفخريَّ ة َّ
عل َّ
الق َّوة؛ ِسَّا
الالفت ة ،هن ا ،تكم ن يف مق ام َّ
الض عف ال ُ
يعك س َوقْ َعن ة اخلط اب يف التَّع اطي م ع حال ة األس ر؛ ابس تظهار حمام د الق وم
بني يدي ملب لكِْندةل.
ال النَّ َد َاما ا ْة
أَ
َس ا ااد فَا ُه ا ْام أ َْها ا ُ

( )1يُنظَر :ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص.93
( )2ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،93قافية امليم - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [ََّ :]42يْ َع ْ ِ
ني
َ
َْ
فَابْ ِكي َما بَنِ ي.)...
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األخالقي.
  :2 .3اليَّنم طُّ

مشل ت لوح ة الفخ ر ،يف منظوم ة األخ الق ،التَّب ِدَّيت اخلرييَّ ة؛ يف أُطُ ر:
لتتجس د احملام د الفض ل  ،والق يم املثاليَّ ة، ،فع ال
احلي اة ،واإلس ناد ،واحلكم ة؛
َّ
الروح ِي ،املَرِس "
العام ة ،يف عظ يم َّ
الس ادة و َّ
الش دائد ،عل هن ج االئ تالف ُّ
َّ
ُ
تعاض د أف راد اجملتم ع ،بك ِل طبقات ه؛ لتج اوز ُمتل ف العقب ات ،وإدراك مف ازة
الفخر قبل املوت.
ويق ف عبِي د عل ِ
العام ة لقبيلت ه؛ م ن خ الل ال َّدو ِال
الس مات األخالقيَّ ة َّ
َ
ِ
الصورة النَّمطيَّة ال ُكلِيَّة للفخريَّة؛ بس بيل
الشعريَّة امل َكثَّفة؛ الَّ حتيل إ" تشكيل ُّ
ُ
الوجداين ،امل ْستنِد إ" فعل الت ُّ
ِ
َّذكر ،ويقول يف الب(:)1
التَّقدم
ُ
[من الطَّويل]
ك ِجا ا ُّاد َمغْلُا ِ
ْح ِ
اوب
وب
مل أ َْهلِاي َّ
فَا َق ْلبِااي َعلَْ ِها ْام َهااالِ ٌ
تَ َذ َّك ْر ُ
الصاْلِِ َ
ْي ِِبَل ُ
ااق ا ْْل اارِد والْبِا ا ِار و ِ
ااع والنَّا َدى وأ َْهاال ِعيَ ِ
الط ِ
ال ْ
اب
تَ َذ َّك ْر ُ
َ
ُْ َ
اْلَْا ِر َوالْبَ ِ َ
َ َ
مل أ َْه َ
ِ
تَ َذ َّكرُُتاُام ما ا ااا إِ ْن تَ ِاجا ا ا ُّ ِ ِ
ِع ُمر ِ
وب
ْ َْ
اف َم َدامع ااي َك اأَ ْن َجا ْد َو ٌل يَ ْسقاي َم َزار َ ُ
وترتك ز م َق ِوم ات االس تهالل ِ
الش ِ
الس ابق ،عل التَّق دم الوج ِ
داين
عري َّ
ُ
السامي ،الَّذي يسمو بفعل الت ُّ
َّذكر ص وب خص ال القبيل ة املثاليَّة؛ لتس رية األمل
َّ

ال دَّفني املعتم ر قل

الش اعر ،وتش ُّع َّ
الش ِ
مول م ع
الذاتيَّ ة الفاعل ة اباللتئ ام ُّ
َّ

ِ
ت أ َْهلِي
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،17قافية الباء - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]2تَ َذ َّك ْر ُ
َّ ِِ
ني ِمبَْلح ِ
وب.)...
الصاحل َ ُ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ض افة إ" اخلرييَّ ة اتراة أخ ر ،
ص فة َّ
املفعوليَّ ة القبليَّ ة؛ امل َو َّ
ابلص ال اتراة ،وامل َ
ُ
ٍُ
ٍ
ٍ
واملْنعتِقة من ِ
ٍ
الصال املنسجم م ع
إا
؛
لثة
ة
ر
ات
يف
إضايف
أو
توصيفي
أي قيد
ٍ
َّ
ُ
الروحيَّة واملسلكيَّة ،دواء القل احملزون ابل َف ْقد ،واملغلوب َبو ْج د الف راق؛
املعاين ُّ
َّأم ا اخلرييَّ ة فتَ ْق ِد َم ةٌ ملتسلس لة :العط اء ،والك رم ،والفروس يَّة ،واإلحس ان،
و ِ
الطي  ،بينم ا جي يء الت ُّ
َّذكر خل اوا م ن التَّوص يف أو اإلض افة؛ لغاي ة اإلط الق
ِ
ِ
له ْمل) بذاته ،عن اك ر مزي د
هين
الذ ِ
ِ
اإلحلاقي ،املُْرتكز عل كفاية (املفعول بهُ :
الس يَّال،
اخلص ال احلمي دة؛ ويف اإلط الق َّ
الُّتكي ِب فح و االنط الق البك ِ
ائي َّ
الس اقي ُك َّل َخ ِر ٍ
الش اعر قَ ْف ر املك ان ،ببك اء
ب؛ ولعلَّه ا تروي ة َّ
َّ
الش بيه ابجل دول َّ
وم َوازاة جس امة ال َف ْق د مبزي د
احملام د اإلنس انيَّة؛ يف مقابل ة اجلَ ْدب ابحلي اةُ ،
الدُّموع /املاء.
الس ابقة؛ يف اإلش ارة إ" َّ
أن لاإلنس ان
وميك ن االس تناد إ" األبي ات َّ
اجلاهلي بذل جهودا منَظَّمةا يف مواطن ٍ
كثرية؛ اس تهدفت االس تقرار ال دَّائم ع ا؛
َّ
ا ُ َ
َ
ابس تثمارها يف جم الِ :
اهلي املب ذول
الزراع ة ،والبن اء .واجله د اإلنس اينُّ اجل ُّ
لتط وير أم اكن اس تقرار اجل اهليِني ،ال يقتص ر عل ِ
الزراع ة والبن اء ،ب ل يتع َّدا ا
إ" ِ
اب ،وطع ٍام ،وش ر ٍ
اهلي؛ م ن :ثي ٍ
الص ناعة َّ
اب،
الالزم ة لتلبي ة ُمتَطلَّب ات اجل ِ
وسال ٍ ل(.)1
( )1االنتماء يف ِ
اجلاهلي ،اسليم ،ص -( ،207الفصل الثَّالث :االنتماء املكاين – 1 /القرار
الشعر
ِ
ابملكان – 4 /تطوير أماكن االستقرار).
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وتبعث الظَّعائن املعاين ِ
انسجاما م ع داف ع
القي؛
الشعريَّة ،يف الفخر األخ ِ
ا
استذكار املاضي التَّليد؛ فين ي الشَّاعر لتعداد م ثر القوم ،عل مثال قوله(:)1
[من البس ط]

اوث الْغَ ا ا ِ ِ
وفِ ْيا ا اةٌ َكلُ ا ِ
َسا ا ا ااد
َ َ ُ
ااب م ا ا ْان أ َ
بِ اض َُبالِ ال يا ْن ِحااي ا ْْل ْه ِ
ْم ُه ُام
ٌ َ َُ
ال ل ُ
َ َ
اار ثَاانَ ا ا ا ا ا ْاوهُ إِلَ ا ااى
إِ َذا ََّتَ َّاما ا ا ا ا َ
ط َجابَّ ا ا ا ا ا ٌ

َوالْ َحا ِر ُجااو الْ َكا ا ْار ِ
ب َوالْغُ َّام ااى بَِرأْيِ ِها ا ُام
اآد ِط نَايُا ُه ا ْام
ص ا ِال ال تَا ْنا ا ُ
َوالْ َقائِلُا ااو الْ َح ْ
اْلَالِطُااو م ْع ِاساار ِم ْناهاام ِِبُ ِ
َو ْ
وس ِرِه ا ْام
ُ
ُ
م ُّارو اللِ َق ِ
ااء َوُم ْبا ُقاو ال َْع ْق ِاد إِ ْن َع َقا ُدوا
ُ
ِ
وم ُها ُام
اح إِذَا َ َ
ُر ْج ا ا ٌ
ضا ا َار النَّ ااادي ُ لُ ُ
َوالْ َم ْش َرفَِّ ا ا ا اةُ َم ْحلُا ا ا ا ا ا ا ٌ
ض َوا ِربُا َاه ا ا ا ا ااا
اول َ
ال ََْي ِسبُاو َن ِغنً ا ااى يَا ْبا َقا ااى َوال َع َد ًم ااا

ِ
ط
ح َوال َش َحا ا ا ُ
َم ااا للنَّ ا َدى َع ْنا ُه ا ُام نَا ا ْاز ٌ
ض ِم ْنا ُهم إِ ْن ُه ُم َس ِخطُاوا
َوتَا ْح َازعُ األ َْر ُ
ماا ي ْشيَا ُهااو َن وال ياثْانَ ا ااو َن إِ ْن َِ
َخطُا ااوا
َ َ
َ ُ ْ
شاب َاه ا ا ِ
ط
الص ا ا ا ا ُار ُ
ات األ َْه ا ا ا ا ا َاواءُ َو ُّ
إِذَا تَ َ َ
ط
اف َوال َم اَ ا ا ا ا ا ا ُ
َوَما ا ااا لَِق ْاوَلِِا ا ا ُام َخا ْل ا ا ا ا ٌ
َوأَ ْك ا َارُم النَّ ا ِ
ااس َمط ُْروقً ااا إِذَا اخيُبِطُااوا
ااع ِما ا اان ال ِْم اثَ ا ا ا ِ
ط
ااق ُم ْشيَا ا ا ِر ُ
إِ َذا أَ َ
ضا ا ا َ َ
اف َو ْ
ط
َوفِ ِه ا ُام َّ
الربُا ا ا ا ُ
اْلَ ِاطا ا ُّاي َو ُّ
الز ْغا ا ا ُ
يا ااوم اللِ َقا ا ا ِ
ط
ااء َوأَيْا ا ا ااد ِِبلنَّا ا ا َدى َسبِا ا ا ا ُ
َ َْ
ط
شا ا ا ٌار فُا ا ا ا ُار ُ
إِذَا َرأَى ذَ َ
اك ِم ْنا ُه ا ا ْام َم ْعا َ

والظَّ اهر م ن ال ن ِ
الش موليَّة يف التَّوثي ق األخالق ِي ،للح االت
َّس القيم ة ُّ
الص دارة ،يف زم ينِ :
الس لم،
التَّفاعليَّ ة االجتماعيَّ ة ،لتُّتبَّ ع القبيل ة يف م وطن َّ
وعي اتي ب
واحل رب؛ عل إيفائيَّ ة اإلخب ار االِس ِي الغال ابلثَّب ات النَّ ِ
( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،66 ،65قافية الطَّاء - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [َ :]26اب َن
َ
َْ
وك إِ ْا َش َحطُوا.)...
ْ
ط األُ" َشاقُ َ
اخلَلِي ُ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ِ
الس مات ،املس تهلَّة بتش بيه الفتي ة األش دَّاء ابللُّي ون ،م ع ترس ي" تِْقنِيَّ ة
الس ماحة ،و ِ
الس يادة ،واحلِْل م،
التَّش خيس اش تما م ابلك رم ال دَّائم ،فض اال ع نَّ :
الش رط املنف تح عل االس تقبال؛ ق يم :العِ َّزة ،واألنف ة،
والغض  ،مثَّ يُق ِدم َّ
دوم ا ،عن د رأيه م ،دون أن َض عوا ٍ
ألي م نهم؛
والك َّيء ،حني ين زل اجلب ابرة ،ا
بينما ت أِساء الف اعلني لتأكي د ثب ات ِس ات :س داد الفك ر ،وتك اثر العط اء،
ص ل اخلط اب يف امل ْلت بِس
جاما م ع املق ول َّ
الس ابق؛ وفيه ا فَ ْ
والوفاء ابلعهد؛ انس ا
ُ
وع أو ض ٍ
الس ائد يف ُمتل ف األح وال
امل ْش ِكل ،دون خض ٍ
عف ،والك رم َّ
ُ
واألزمان ،والوض و النَّاص ع م ع ا خ ر؛ يف إط اري :احل رب واجملاع ة ،أو العه د
السالم.
و َّ
اطعي ،حل ال
وتق وم البني ة املض مونيَّة ،للبيتَ ْني التَّاليَ ْني ،عل التَّقاب ل التَّق ِ
الفتية يفِ :
السلم ،واحلرب؛ فَِّ ْن كانوا عل رجاح ة العق ل يف اجمل الس؛ فله م يف
الس يوف الضَّاربة
ابلس يف واخلي ل ،وح ني تتجلَّ ُّ
احل رب كلم ة الفع ل املمه ورة َّ
يف مقات ل األع داء؛ تبس ط أَّيدي الفرس ان اام ا تَ ْق ِدمات كرمه ا لطالبه ا؛ َّأم ا
القول ة األخ رية فله ا م ن وج ه الفخ ر ُمكْن ة احلكم ة م ن عق ول الق وم؛ وه م
ٍ
يف
عق الء اوو رب ة ،ال يعتق دون بدميوم ة الغ ع أو الفق ر؛ إا ال َّدهر يف تص ار َ
متقلِ ٍبة ومت ِ
بد ٍلة.
َُ
َُ
اعي ،يف ابب التَّش ارك امل ِاد ِي؛ حي ث يظه ر م ن ق ول
ويفض ر امللم ح االجتم ُّ
اْلَالِطُو م ْع ِاسار ِم ْناهم ِِبُ ِ
َعبِيد :ل َو ْ
وسا ِرِه ْمل لتضامن اجلماعة األبويَّة؛ فاألغني اء
ُ
ُْ
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عيش ا كرمياا ،ويف لفظ ة (اخلَالِطُو)؛ م ا ي وحي ب رص األغني اء
يض منون للفق راء ا
عل أن يرقوا مبستو حياة فقراء القبيلة إ" مستواهمل(.)1
ولع َّل التَّض امن اجملتمع ي ،الب ادي يف الك رم و ِ
الض يافة؛ رة البيئ ة
َّ
الص عبة؛ لإا َّ
الص عبة ميك ن أن تص ي ُك َّل
إن ه ذه الظُّ روف َّ
الص حراويَّة َّ
َّ
ٍ
وقت يفتاج فيه ُك ُّل ش ٍ
خس إ" مس اعدة
إنسان؛ وهذا يعين أنَّه ميكن أن أيت ٌ
ض اف إ" ال ب ،أنَّه عل ال َّرغم م ن َّ
أن الغ ارات والغ زوات كان ت
ا خرين ،ويُ َ
اجلاهلي ،حاول الع رب أن ي ِ
الص حراء
مألوفةا يف العصر
ِ
ؤمن وا حرك ةا ِس ْلميَّةا ،يف َّ
ُ
ِ
احات
عم أو اس ُّت ٌ
الوحي دة الواس عة ،م ن خ الل الض يافة؛ ألنَّه ال تُ َ
وج د مط ا ُ
يس تطيع املس افرون فيه ا أن يس ُّدوا حاج امم؛ ولك ي ال يُع َزل الب دو؛ فق د
تكون ت قب ل ك ِل ش ٍ
مارس وا ِ
الض يافة ،الَّ
يء؛ لض مان أم ن املس افر ،ومحايت ه
َّ
خارج قبيلتهل(.)2
السابقة؛ َّ
رب
ويوحي اقُّتان الشَّجاعة ابلكرم ،يف اللَّوحة َّ
،ن لاإلنسان الع َّ
كان ي ر َّ
الق َّوة والب أس ال بُ َّد أن يردفه ا الك رم واجل ود والعط اء؛
أن َّ
الش جاعة و ُ
َّ
أيض ا،
ألن احلي اة القاس ية الَّ تطلَّب ت من ه قُ َّوةا لالس تمرار فيه ا؛ تطلَّب ت من ه ،ا
الرابع :االنتماء االجتماعي و ِ
( )1االنتماء يف ِ
السياسي/
الشعر
ِ
اجلاهلي ،اسليم ،ص( ،318الفصل َّ
السادة واملستضعفون – 2 /فقراء وأغنياء).
َّ – 2
حممد فؤاد نعناع ،دار طالس ِ
( )2اجلود والبخل يف ِ
الُّتمة والنَّشر،
الشعر
للدراسات و َّ
ِ
اجلاهلي ،دَّ .
دمشق( ،ط1994( ،)1م) ،ص -( ،21التَّمهيد – 1 /أ ِيَّة ِ
الضيافة واجلود يف العهود القدمية
ويف جمتمع القبيلة العربيَّة).
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جوع ا
تض امناا وتك ا
افال ب ني األف راد ،وم َّد ي د الع ون لكخ رين؛ خش ية هالكه م ا
اتم ةا َّ
وي ال يكتف ي
مقتنع ا قناع ةا َّ
الرج ل الق َّ
،ن َّ
أو ا
عطش ا .ويب دو أنَّ ه ك ان ا
بتأمني رزقه ورزق أهله فق طَّ ،
وإمن ا ميت ُّد عط اهه ليش مل أف راد القبيل ة احملت اجني،
ٍ
ضاُ ،ك َّل ٍ
حاجة يطرق اببه ،وير ي عونهل(.)1
معتف أو طال
وليشمل ،أي ا
للع ْق د ،يف
وتلزمن ا اإلش ارة إ" ح رص َعبِي د ،عل توثي ق األث ر النَّفع ِي َ
اهلي؛ مب ا ي ِ
ؤس س لقيم ة الوف اء؛ لوالوف اء ع ذا املع ع يش مل ُك َّل م ا
اجملتم ع اجل ِ ُ
يلت زم ب ه الف رد اه ا خ رين ،م ن ق ٍ
وخاص ةا فيم ا يتَّص ل ابجل وار
ول أو عم ٍل،
َّ
واحلماية ،أو ابحللف والعهد وامليثاقل(.)2

اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،253الباب الثَّاينِ :
( )1اإلنسان يف ِ
القيَم اخلُلُقيَّة - /الفصل
الشعر
ِ
الثَّالث :الكرم)؛ ولتَتبُّع لالكرمل ،يف احلياة اجلاهليَّة؛ ينظَر :احلياة العربيَّة من ِ
اجلاهلي،
الشعر
ِ
ُ
ِ
ِ
احلويف ،ص -( ،252 – 240الباب الثَّالث :احلياة اخلُلُقيَّة من الشعر - /الكرم)؛ ولتَقصي
لالشَّجاعةل ،عند اجلاهليِني؛ ينظَر :احلياة العربيَّة من ِ
اجلاهلي ،احلويف ،ص– 258
الشعر
ِ
ُ
ِ
 -( ،267الباب الثَّالث :احلياة اخلُلُقيَّة من الشعر - /الشَّجاعة).
اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،307الباب الثَّاينِ :
( )2اإلنسان يف ِ
الرابع:
الشعر
ِ
القيَم اخلُلُقيَّة - /الفصل َّ
اجلاهلي،
َّبصر يف أ ِيَّة لالوفاءل ،بني اجلاهليِني؛ يُنظَر :احلياة العربيَّة من ال ِشعر
ِ
الوفاء)؛ وللت ُّ
احلويف ،ص -( ،285 – 281الباب الثَّالث :احلياة اخللُقيَّة من ِ
الشعر - /الوفاء)؛ وملقاربة
ُ
ِ
اجلاهلي ،احلويف،
حضور لاحلِْلف واجلَِوارل ،يف البيئة اجلاهليَّة؛ يُنظَر :احلياة العربيَّة من الشعر
ِ
ص -( ،225 – 217الباب الثَّاين :احلياة االجتماعيَّة من ِ
الشعر - /نياِ :
الصالت القبليَّة/
ا
 – 3احلِْلف واجلَِوار).
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ولعبِي د بع د بكائيَّ ة الطَّل ل ،و ُّمليَّ ة النَّاق ة ،ووص فيَّة احل رب؛ أن ي ِ
عم ق
َ
ُ
الفخري األخالق َّي ،يف دَّير القبيل ة، ،س لوب التَّعب ري اجمل ِ
ازي ،املس تند
احلضور
َّ
دفاع ا
إ" االس تعارة؛ ملَُؤَّد الفخ ر ب ُق ْدم ة ام تالك املك ان ،وتض حيات الق وم ا
ع ن احلض ور اإلنس ِ
اين في ه ،ورس وو آ ر من از م عل م ِر األزمن ة( ،)1حي ث
يقول(:)2
الرمل]
[من َّ

َولَانَا ا ا ا ااا َد ٌار َوِرثْاانَ ا ا ا ا ااا ِعا َّازَه ا ا ا ا ا ااا األَ
َما ْن ا ا ا ا ا ِز ٌل َد َّمانَا ا ا ا ا ا ااهُ آبَااا ُؤنَا ا ا ا ا ا ا ااا الْ ا ا ا
ِ
صو ٌن غَْا ا ُار َمااا الْ ا ا ا
َماا لَنَااا ف َهاا ُ ُ
فِااي روابِ ا ااي عا ْدملِا ااي َش ِ
ااما ا ا ِاخ األَ
ُ ُ
ََ
امل أُوالنَا ااا األُولَااى الْا ا ا
فَاتَّابَا ْعنَا ااا َذ َ

قْ ا ا َد َم الْ ُقا ْد ُمااوس َع ا ْان َع ا اام و َخ ا ِ
اال
َ
َ
وَن الْم ْج ا َد فِااي أُولَاى اللََّ ا ِ
اال
ا ُاموِرثُ َ َ
ا اام ْقربا ِ
اامل ا ْْلُا اارِد تَاارِدي ِِب ِلر َج ا ِ
اال
ُ ََ
ْ ْ
نْ ا ا ِ
اجا ا ا ااد و َجام ا ا ِ
اال
اف فِا ا ا ا ِاه إِ ْر ُ
ث َم ْ َ َ
ِِ
ب وُموفِاي ِِب ْْلِبَ ِ
ال
ا ا ُاموقدي ا ْْلَ ْار ِ َ

وميك ن اس تالل امل َك ِورت املض مونيَّة ،للتَّص وير النَّمط ِي األخالق ِي
ُ
الق َّوة،
و
ُّموو،
الش
و
األصالة،
و
املنعة،
و
اجملد،
و
ات،
َّب
ث
ال
و
العزة،
ِ
اجلمعي؛ مبتتابعةَّ :
ُ
العزة موروث ةٌ م ن جه  :العموم ة ،واخلؤول ة ،والثَّب ات هن ج ا ابء
والوف اء؛ ف َّ
( )1االنتماء يف ِ
اجلاهلي ،اسليم ،ص -( ،203الفصل الثَّالث :االنتماء املكاين – 1 /القرار
الشعر
ِ
(بتصرف).
ابملكان – 3 /آ ر التَّقارب والتَّباعد)،
ُّ
الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )2ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،84قافية َّ
الشعريَّة [ََّ :]36يْ َخلِيلَ َّي
استَ ْخِ َا.)...
ْاربَ َعا َو ْ
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األوائ ل ،واجمل د م ا أورث وه ألف راد القبيل ة ،واملنع ة اجلُ ْرد امل َق َّرابت م ن اخلي ام،
ُ
الش موو اب ٍد يف روابيه ا املوحي ة ابجمل د
واألص الة مطبوع ةٌ يف مراب ع القبيل ة ،و ُّ
الق َّوة دأب األوائ ل يف إيق اد احل رب ح ني حاجته ا ،والوف اء حف ٌ
واجلم ال ،و ُ
ِ
للود والعهد ،واحلس والنَّس .
وجيري الشَّاعر عل املن وال اات ه؛ فيفخ ر ابملك ارم األخالقيَّة لقبيلت ه ،بع د
بك اء الطَّل ل ،ووص ف النَّاق ة ،والفخ ر ابلق درة احلربيَّ ة لب ين أس د ،م ع َم ِزيَّ ة
السابقة ،فيختم القصيدة بقوله(:)1
لسلَْي َم ل بعد الطَّلل ،عن اللَّوحة َّ
وصف ُ
السريع]
[من َّ
ُّهاى
قَا ْوِمي بَانُو ُد َ
ال النا َ
ودا َن أ َْه ا ُ
َكا ا ْام فِ ِها ا ُام ِما ا ا ْان َساِا ااد أَيِا ا ا ا ااد
َما ا ْان قَا ْولُا ااهُ قَا ا ا ْاو ٌل َوَما ا ْان فِ ْعلُا ااهُ
ِ
ِ
ال الْ َقا ا ا ْاو َل الَّا ِاذي مثْالُ ا ا ااهُ
الْ َقاائا ا ُ
ال ََْي ا ا ا ِرم َّ ِ
ااءهُ
ُ
ال إِ ْن َج ا ا ا َ
الساائا ا َ
والطَّ ِ
اع ا ُان الطَّ ْعانَا اةَ يَا ْاوَم ال َْوغَ ااى
َ

ِ
ياوما ا ااا إِ َذا أُل ِْق ِ
ال
َ
َْ ً
احا ا اات ا ْْلاَاائ ا ا ا ُ
ِذي نَا َحاح ا ااامل قَاائِا ا ا ا ِ
ال
َ
ٌ
ال فَااعا ا ا ا ُ
ِ
ِ
ِ
ال
ف ْع ا ا ا ا ٌ
ال َوَم ا ا ا ْان نَاائالُ ا ا ا ااهُ نَااائ ا ا ا ا ا ُ
ِ
يا ْنابا ا ُ ِ
ال
َُ
ات ما ْن ا ااهُ الْبَالَ ا ا ا ُد ال َْماا ا ا ُ
وال ياعا ِاقا ا ااي س اابا ا ا ا ااهُ الْاعا ا ا ا ِ
ااذ ُل
َ
َ َُ
َْ َ
ي ْذها ا ِ
ِ
ال
ال الْبَاس ا ُ
ال م ْنا َها ااا الْبَطَا ا ا ُ
َ َ ُ

الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،86قافية َّ
الشعريَّة [ :]37أ َِم ْن ُر ُس ٍوم
ََنْيُ َها َر ِح ُل.)...
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الس ابقة مس احةا متَف ِرد اة ،م ن ِ
وتُ ِ
الس مات القوميَّ ة املثاليَّ ة،
غط ي املقطوع ة َّ
ُ
لإلط ار األخالق ِي األس ِ
ائب رس وو
دي؛ ويف ه ذا التَّأطري م ن االس تهالل الغ ر ِ
العقالنيَّ ة ح ني حتم ل األنث احلائ ل؛ سَّا يش ري إ" الق درة الفائق ة عل ق راءة
احلل ول املنطقيَّ ة للمعض الت اجلس يمة ،يف دائ رة االهتمام ات القبليَّ ة املعاش يَّة،
ارجي ،وإِ ْن ك ان لإلخب ار أَ ْن يُغلِ ف اللَّوح ة
َّاخلي ،واخل ِ
ض من املس تويني :ال د ِ
ِ
الس بيل ِ
الكم َّي؛ يف الدَّالل ة عل ملمحيَّ ة
أيض ا ،أن يتَّخ ذ َّ
ب ُكليَّته ا ،فل ه ،ا
ِ
ابلق َّوة الفائق ة،
الس يادة ،يف َّ
الس واد األعظ م م ن رج االت أس د ،تل ب امل َع َّززة ُ
ُ
فالعطاء املس ِ
ُّتسل ،والفعل النَّاجز بعد القول النَّافذ.
ُْ
ابعي موص ٍ
ول؛ لغاي ة ترس ي"
و ري األخالقيَّة الثُّالثيَّة التَّالية ،عل حن ٍو تت ٍ
الس ادة الك رام؛ عل َّ
ول
الق ول والفع ل واملع روف ،يف أفع ال َّ
تهل الق َّ
أن املس َّ
يب دو حم َّ
ط التَّعب ري االس ِ
تهالل للبي ت التَّال؛ بس بيل اس م الفاع ل؛ عل جه ة
الس ديد ،والق ول احلك يم ،يف آرائه م الَّ تس تقيم ع ا مع ايف
تعمي ق املنط ق َّ
ين عل النَّف ي؛
العب اد ،وأح وال بالده مَّ ،أم ا التَّش طري اإلخب ُّ
اري الفعل ُّي املب ُّ
فيك ون إلثب ات ِ
الس ائل ،وإعط اء امل ْس تمنِح
الض ِد املاث ل يف دميوم ة إجاب ة َّ
ُ
احملت اج؛ وللَّوح ة أن ُ لَّ ل ،يف فض ائها املض ِ
موين األعل ، ،خ الق الف ارس
الراس " بن اجز الطَّعن ة الدَّقيق ة يف
ا َُم ام يف القت ال؛ عل تَ ِكئَ ة اس م الفاع ل َّ
املقتل ،تلب الَّ يذهل ل اعتها البطل الباسل.
الس ابقة؛ فل ه أن يُق ِدم م زاَّي الفت ةا؛
لوب للمض امني َّ
َّأم ا االبتن اء األس ُّ
أس همت يف تكامليَّة ال ن ِ
َّس مع اع ومب اع ،عل جه  :اإلط ار ،واألث ر؛ ليك ون
التَّ أطري ترس يخا للثِيم ات :العقالنيَّ ة ،واحلِ َك ِميَّ ة ،و ِ
الس ياديَّة ،والفعليَّ ة،
ا
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واإلس ناديَّة ،والفروس يَّة؛ الَّ ظه رت بتق ٍ
ارت ثرييَّ ٍة؛ ماثل ٍة يف :غلب ة اإلخب ار
تقاقي ،والتَّص ويت التَّفخيم ِي
االِس ِي ،والتَّ وازي اجلُ َملِ ِي ،والتَّجن يس االش ِ
فريي؛ م ن قبي ل :الق اف ،والطَّ اء ،و ِ
الص ِ
الس ني؛ عل م ا فيه ا م ن مناس بة
و َّ
الغرض من جان ٍ  ،وحتقيق القيمة املوسيقيَّة الدَّاخليَّة من جان ٍ
آخر.
َ
ويقتص د َعبِي د يف الوق وف عل األط الل بناقت ه وبكائه ا؛ ل يخلس إ"
الفخ ر األخالق ِي ف ِ
احلرب ،ويف أخالقيَّ ات قوم ه ،الَّ اس تذكرها يف موق ف
الطَّلل احلزين ،يقول(:)1
[من الكامل]
ِ
ِ
ِ
وف َزم ِ
الرو ا ِ
ان!
اان؟
َد َر َس ْ
ت َوغََّ َارَها ُ
ص ُر ُ َ
اار بِ ُُْبقَ ااة َّ ْ َ
ل َم ا ِن الديَا ُ
...
لِمعا ِ
اصااب َولِبَااائِا ااس َولِ َع ااانِا ا ااي
اام قَ ْاوِمااي َخا ْ ا ُار قَ ا ْاوم ُساوقَ ااة
َُ
أَيَّا َ
ِريا ِ ِ
اف ا ْْلِ ار ِ
ِ
ان
ت
ار ا ْْلَُزوِر إِ َذا َزَه ْ
ُ
سُ
اح الشيَاااء َوَمأْلَ ُ َ
َولَن ْع َم أَيْ َ
للعامة؛ من مثال:
األَّيم فكثرةٌ كاثرةٌ؛ حتيل إ" ُّ
صل اخلرييَّة يف قومه َّ
َّأما َّ
اجل ائع ،والفق ري ،واألس ري ،م ع تب ِدي اإلنش اء غ ري الطَّل ِب؛ يف مق ام م د
الضَّاربني ابلقدا للمقامرة ،النَّاحرين اجل زور لإلطع ام ح ني هب وب ري ح ِ
الش تاء
َُ
حب غدوا بكرمهم موطن ألفة اجلريان.
الباردة؛ َّ

الشعريَّة [ :]47لِم ِن ِ
( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،99قافية النُّون - /فاتح القصيدة ِ
الد ََّي ُر
َ
َ
َْ
ِ ِ
الروح ِ
ان؟.)...
ب ُْقَة َّ ْ َ
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اْلريب.
  :3 .3اليَّنم طُّ
الص ورة اجلمعيَّ ة ،يف ِ
الس ياق احل ِ
رب؛ مب ا تض َّمنه
س ع َعبِي د إ" تك ريس ُّ
من فخ ٍر ابل ٍغ ابالنتص ارات الب اهرة ،يف الوق ائع الفاص لة م ن َّأَّيم الع رب؛ عل
ط ريق  :ري " األح دان ،و ص يل االجتم اع ،جملم ل التَّف اعالت القبليَّ ة
العربيَّ ة ،يف بيئ ة اجل اهليِني؛ بفض ل م زاَّي :كث رة الع دد ،وقيم ة الفروس يَّة ،وتف ُّوق
السائدة ،امل َجلَّلة برَّيدة احلكمة ،وصدارة اجملد.
العتاد؛ لتكون للقبيلة كلمتها َّ
ُ
ويتب َّد الفخ ر اجلمع ُّي يف مواجه ة لب ين َج ِديلَ ةل؛ م ن خ الل الفخ ر
فروسي ،مثَّ ِ
احلرب ،الك ائن يف النِص ف الثَّاين م ن القص يدة؛ لي وحي ابلتَّهدي د
ال ِ
فضال عن
َّ
الصريح؛ من خالل اكر انتصارات األسديِني ،يف حروعم املختلفة ،ا
قتل امللب ُحجر ،فيقول الشَّاعر(:)1
[من الكامل]

ِ
ولََق ا ا ا ا ْد َشبَا ْبانَا ا ا ا ااا ِِب ْْلِا َح ا ا ا ا ااا ِر لِ ا ا ا َدا ِرم نَا ا ِ
اب
ً
َ
اارا ب َاه ا ااا طَا ْ ا ا ا ُار األَ َشائا ا ِام يَا ْنا َع ا ا ُ
اادم ِِبلنِااسا ا ااا ِر لِع ِ
اب
ااما ا ا ا ا اار يَا ا ْاوٌم ََلاُا ْام ِمن اَّ ا ااا ُهانَ ا ا َ
ص ْب َ
ااك َع َ
َ
صا ُ
َولََق ا ا ا ا ْد تَا َقا ا ا ا َ َ َ
ِ
َ ايَّا ا ااى َس َق ْانَ ا ُ ِ
ال ََنقِ ًاعا ا ا ااا فَا ْلَ ْش َربُا ااوا
ااها ا ْام ب َك ا ا ا اأْس ُم ا ا ا ا ا ا ا َّارة ف َها ا ااا ال ُْمثَ َّاما ا ا ُ
ِ
ضا ا اال َْلِا ا ا ااب َكا ا ا ا اأ َّ
َن عُ َقاابَا ا ا ا ا ا ااهُ فِ ااي َرأْ ِ
ِِبَُع َّ
اب
س ُخ ا ا ْارص طَاائا ا ا ا ٌار يَايَا َقالَّ ا ُ
ِ
ت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،22 ،21قافية الباء - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]3أُنْبِْئ ُ
أ َّ
َن بَِين َج ِديلَةَ أ َْو َعبُوا.)...
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ولََقا ا ا ا ْد أَتَااانَا ا ا ااا عا ا اان َمتِا ا ا اام أَنَّااها ا ا اام َذئِا ا ااروا لَِق ْيالَ ا ااى عا ِ
ااما ا ا ا اار َوتَاغَضَّبُا ااوا
َ
َ ْ
ُ ْ
َ
ُ
ر ْغا اام ِألَنْ ا ِ
ضاائِا ا ٌاع إِنِا ااي يَا ُه ا ا ااو ُن َعلَا ا َّاي أَ ْن ال يُا ْعايَابُ ا ا ا ااوا
اف أَبِا ا ا َ
اك ِعا ْن ا ِادي َ
َ ٌ
ِ
ِ
ب
س ااا يَا ْاها ا ا ِادي أ ََوائِلَ ُاه ا ا َّان ُش ْعا ا ا ٌ
صبَّ ْ
َوغَا ا ا ا َداةَ َ
اث ُشا ا ا َّاز ُ
اح ا ا َان ا ْْلا َح ا ا َ
اار َع َواب ً
لَ َّم ا ا ااا َرأ َْونَا ا ا ا ااا َوال َْمغَا ا ا اا ِو ُل َو ْسطَ ُاه ا ا ا ْام َو ْ
اب
ال تَا ْبا ا ا ا ا ُدو تَا ا ا ا َ
اارًة َوتَاغَاَّا ا ا ا ُ
اْلَا ْ ا ا ا ُ
ِ
ِ
ااه ا ا ا ُام فَايَ َك ْبا َكبُ ا ا ااوا
َولَّا ا ا ْاوا َو ُه ا ا ا ا َّان ََيُا ْل ا ا َان ف ااي آثَاا ِرها ا ا ْام َشا ا ا ا ا ا الَ ًال َوَِبلَطْنَا ا ُ
السماار النا ِ
سائِا ال بِانَا ااا ج ا اار ب اان أُِم قَطَا ا ِاام إِ ْذ ظَلَّا ْ ِ ِ
اب
ُْ َ َ
ات ب ااه ُّ ْ ُ َ
ال تَال َْع ا ُ
َ ْ
َّواه ُ
صبا اارا علَ ااى ما ااا َك ا اا َن ِم اان لَ َحائِنا ااا ِمس ٌ ِ
الرُؤ ِ
اب
اس ٌل ِيف ُّ
وس يُ َ
ْ ُ َ
َْ ً َ َ
ك َوغ ْ
ْ
شَّ ُ
ِ ِ
فَا ْل ا ْب ِك ِها اام م ا ا اان ال يا ا ا ااز ُ ِ
ب
َْ ْ َ َ
س ا ا ا ا ااا ُؤهُ يَا ْاوَم ا ْْل َحاااظ يَا ُق ْل ا َان أَيْ ا َان ال َْم ْها َار ُ
َ
ال ن َ
الش عريَّة؛ املح ِ
ويكون مديد احللفاء من لب ين ج ِديلَ ةل ختام ا للَّوح ة ِ
تش دة
ُْ
ا
َ
ِ
مب ثر األسديِني احلربيَّة ،يف َّأَّيمه م اخلال دة؛ ومنه ا ي وم لاجل َف ارل م ع لب ين َدا ِرمل
من لمتيمل؛ حيث أوقدوا م رر احلرب املشتملة بنَعِي الغراب املش ؤوم ،وي وم
لالنِ َس ارل يف مواجه ة لب ين ع امرل؛ وفي ه أس قوهم ك أس امل وت املس موم ،جب ي ٍ
ف
كب ٍري ج َّرا ٍر ،خفق ت راَّيت ه عالي ةا َّ
كأهن ا عل رهوس ِ
الرم ا ؛ َّأم ا غض بة لمت يمل
لقتل لبين عامرل؛ فكان ت حم َّ
ط ُه ْزء َعبِي د وس خريته م نهمُ ،م َذكِارا َّإَّيه م بي وم
الص باحيَّة في ه ي ٍ
ول منتش رٍة ض امرٍة ،خ ت
لاجلَِف ارل؛ وق د كان ت اإلغ ارة َّ
الس يوف ،وب روز اخلي ل اترةا،
تص اريف احل روب واملع ارك ،وحت ت وق ع ملع ان ُّ
واختفائه ا اتراة أخ ر ؛ إث ر غب ار املعرك ة املتك اثر؛ ولَّ ْوا م دبرين دون أن ين الوا
حب النِهاية.
بغيتهم؛ إا كان الفرسان عل خيو م يف مطاردمم ،وجالدوهم َّ
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وإِ ْن ك ان اإلخب ار ق د ج ر عل ال نَّمط الفعل ِي امل َؤَّك د ،أو االِس ِي
ُ
الراس "؛ ف َّ
َّن اخلط اب ق د تش َّكل بص يغة اإلنش اء؛ عل جه ة األم ر املغَلَّ ف
َّ
ُ
ابلفخ ر؛ لغاي ة مس اءلة األعي ان والقبائ ل ع ن قت ل املل ب ُحج ر بفع ل قوم ه؛
الرم ا العطش تنه ل م ن دمائ ه ،وتُ ِ
ح ني ظلَّ ت ِ
عم ل أثره ا النَّاف ذ ابلطَّع ن
والتَّمزي ق لك ِل َم ن وااله؛ ليك ون التَّهدي د امل َو َّج ه ل لبين َج ِديلَ ةل ،اتليا ا ،بوق ٍع
ُ
جس ي ٍم ،ونف ٍع مت ِ
وردع ب ِ ٍ
اع ا إ"
نز
دي
َّهدي
ت
ال
مون
املض
دا
ني؛ وق د ب
حق ٍقٍ ،
َّ
ُّ
َُ
ا
الُّتهي الب الغ؛ ح ني وص ف َعبِي د اس تعداد فرس ان القبيل ة احمل اربني للم وت
َّ
بك عل ال َّراحلني م نهم؛ حلف اظهم
ابستصحاب احلَنُوط؛ وهؤالء أدع ألَ ْن يُ َ
وتفرق ت
عل حياض القبيلة ،ومحاية حمارمها ،حني مل يفلح ا خرون يف البَّ ،
أعراضهم يف أحياء العرب.
الصوتيَّة التَّنافريَّة؛ أن ترفد املعع مبَُؤثِري :ال ُق َّوة ،والعمق ،عل حن و م ا
وللظَّاهرة َّ
وقعن ا علي ه يف مف ردة ل ُش ا َّزبل ،لوق د ب دا التَّن افر متواف اق ا م ع املع ع؛ فت داخل

األصوات املتنافرة يفاكي الب التَّداخل والتَّشابب والتَّلبُّد يف ش عر اخلي ول؛ إنَّه
تنافر يوحي ابملعع ويُ ِ
صورهل(.)1
ٌ

( )1اإليقاع وعالقته ابلدَّاللة يف ِ
جلاهلي ،أمحد حساين( ،أطروحة دكتوراه غري منشورة)،
الشعر ا ِ
حجار ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر2006 /2005( ،م) ،ص-( ،314
إشراف :أ .د .طاهر َّ
الصوت والدَّاللة يف ِ
اجلاهلي).
الشعر
ِ
الصوت والدَّاللة - /اإليقاع َّ
الفصل اخلامس :اإليقاع َّ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وُميعِ ن َعبِي د يف إض اءة التَّنم يط الفخ ِ
ري احل ِ
رب ،يف إط ار التَّهدي دات
االستباقيَّة؛ بتوظيف أس لوب اإلخب ار؛ م ن خ الل الوق وف عل نت ائج ح روب
الُّتهي ال َّرادع الم رت الق يس ،الَّذي
القبيلة م ع األع داد األل دَّاء؛ لغاي ة حتقي ق َّ
طل الثَّ أر ل دم أبي ه دون نوال ه ،حي ث يق ول عق الوق وف الب اكي عل
لسلَْي َم ل(:)1
أطالل ُ
[من الطَّويل]

َجا َدلَْا ا ا ِن َوَماالِ ًكا ا ا ااا
َوََْن ا ا ُان قَايَالْنَ ا ا ااا األ ْ
اح قِ ْرنًا ا ااا لِنَ ْح ا ا ِرِه
َوََْن ا ا ُان َج َعلْنَ ا ااا ُّ
الرْما ا َ
َوََْن ا ا ُان قَايَالْنَا ا ااا ُما ا َّارَة ْ
اْلَا ْ ا ا ا ِر ِم ْن ُكا ا ا ُام
صبَ ْحنَااا َع ِام ا ا ًارا يَا ا ْاوَم أَقْابَالُ ا ااوا
َوََْن ا ا ُان َ
َّر ِ
وس فَأَ ْدبَا ُروا
َعطَ ْحنَاا ََلُ ْم َعط َ
ْف الض ُ

الربَا ا ِ
اام َها ااا
َويَا ْاوَم َّ
ااب قَ ا ا ا ْد قَايَالْنَا ا ا ااا ُهَ َ

اك َو َهالِ َك ا ا ا ااا
َع َّزُه َاما ا ااا فَا ْقا ا ا ا ا ًدا َعلَْ ا ا َ
أَ

ااك َد ٌّ
ات ْاما ا ا ا ُارٌؤ أَلْ َاها ا ا ا َ
ف َوقَا ْانَا ا ا ا اةٌ
َوأَنْ ا َ

...

فَا َقاطَّا ا ا ا َارهُ َكأَنَّ َاما ا ا ا ااا َكا ا ا ا ا ااا َن َوا ِرَك ا ا ا ا ا ا ااا
ص َك ااا َن ِِمَّااا أُولَئِ َكا ا ااا
صااَ ،وقُ ْار ٌ
َوقُا ْر ً
ِ
ااد بَ َاواتِا َكا ا ا ااا
اجا ا ا ا ُ
ُس ُاوفً ا ااا َعلَْ ِه ا ا َّان الن َ
ال الن ِ
السنَابِ َكا ااا
ِشا ً
َّج ا ُاع َّ
االال َوقَ ا ا ْد بَا َّ
ال َذلِا َك ا ااا
َو ُ ْج ا ًارا قَايَالْنَ ااا َش ْ َخا ااهُ قَا ْبا ا َ
فَايُ ْ ِ
اورا َومتُْ ِس ااي َك َذلِ َك ا ااا
اح َُمْ ُم ا ً
صب ا ُ

ِ
َّت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،70قافية الكاف - /فاتح القصيدة الشعريَّة [ :]30تَ َعف ْ
وم ِم ْن ُسلَْي َم َد َك ِاد َكا.)...
ُر ُس ٌ
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الض ِ
مريي اجلمع ِي؛ ع ن مبل غ
وتب ني املتتالي ة الفخريَّة ،املس تهلَّة ابلتَّص ريح َّ
الصريفة نتاج حروب الق وم م ع
الفخر ابل ُق َّوة احلربيَّة ،وقد وثَّق الشَّاعر ابالِسيَّة َّ
ِ
ٍ
ولم َّرة اخل ريل ،ولقُ ْر ٍ
صل؛ الَّ ذين
س ادة لكْن دةل :لاألج دلَ ْنيل ،ولمال بلُ ،
أصيبوا يف مقاتلهم؛ فخلَّف هالكهم األمل واحلسرة يف قل امرت القيس؛ و ذا
جرح ا وق اتال؛
األم ر أن ينس ح عل لب ين ع امرل؛ الَّذين أوجعه م األس ديُّون ا
فولَّ ْوا م دبرين ،وللخط اب أن يع ود إ" التَّهدي د املباش ر الم رت الق يس؛ م ن
خ الل تَ ْذكِرة املقتل ة ،يف ي وم لال َّرَاببل؛ ح ني رت القبيل ة عل املل ب ُحج ر
فقتلته وأعوانه.
الس خرية؛ في ِ
عم ل س هام ا ج اء
وَل س َّ
الش اعر م ن التَّهدي د إ" فداح ة ُّ
ُ
َّ
غول ابلغن اء واخلم ر ،ع ن
الالاعة يف فروسيَّة امرت القيس املنقوصة؛ إا هو مش ٌ
طل الثَّ أر والقص اص ،وق د أدرك الك ُّل ره َّإاله؛ ف ال أح رز األواتر ،وال
أصاب االنتصار عل أعدائ ه ،وق د جن ا م ن املهلك ة ابلف رار عل هيئ ة ال َّذليل،
وظل ُمتَوِ اا ب َف َخاره ا َّلزائف حيازة امل ْلب.
َّ
ُ
ري ،يف س ياق املواجه ة ِ
الش عريَّة م ع ام رت الق يس؛
وجي يء التَّخص يس الفخ ُّ
الش اعر لُ َّ القص يدة ،بع د اس تهال ا امل ْس تعِيد اك ر ل ُكبَ ْي َش ةل،
ح ني يف رد َّ
ُ
واملتَ ِأم ل يف دَّيره ا ،ملقتل ة لكِْن دةل يف س ادما ،وعل رأس هم ُحج ر؛ عل حن ٍو
ُ
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ٍ
جلمعي ،يف تنميط الفخر ابلكفاءة احلربيَّة ،امل ْس تنِد إ"
الصعود ا ِ
لقمة ُّ
كاشف َّ
ُ
قائال(:)1
امل َؤ ِشرات الفروسيَّة املثل  ،ا
ُ
[من الكامل]
ِ
اب األَ ْ ا ِ
صا ِ ا ِ
االم
يَااا َذا ال ُْم َخ ِاوفَانَ ااا ِِبَْقايَ ا ا ِال َش ْ ِخ ا ا ا ا ِاه
ُا ْ
اجا ا اار َمتَان ا َاي َ
ااء َك البْا ا ِن أُِم قَطَا ا ا ِاام
اداتِانَ ا ا ااا
ال تَا ْب ِكانَ ا ا ا اا َس َح ًاها ا ا ا ا ااا َوال َس َ
َو ْ
ال بُ َكا ا َ
اج َاعا ا ْ
ااع با ْا اان ص َح ِ
اصااف َوإِ َك ا ا ا ا ِاام
ااوَرتْا ا ااهُ ِرَماا ُ انَا ا ا ااا
ُ ْ
ِِبلْ َقا ا ا ِ َ َ َ
اج ا ا اار غَا ا ا َدا َة تَا َع َ
َ ايَّا ااى َخاطَا ا ْار َن بِا ا ا ِاه َو ُه ا ا ا َّان َشا َاوا ِرعٌ
َو ْ
ال َعاكِا َح ا ا ا اةٌ َعلَا ْا ا ا ِاه َكأَنَّا َاها ا ا ااا
اْلَا ْا ا ا ُ
ميابا ِري ا ااامل فِ ااي األ ِ
َعانَّ ا ا ا ا ا ِاة قُطَّابًا ا ا ا ا ا ااا
َُ َ َ
َسلَا ًح ا ااا أل َْر َع ا َان َم ااا يَ ِاخ ا ُّ
اف َ
ضبَاابُا ااهُ
صونَا ااة
فِا ا ِاه ا ْْلَ ِدي ا ا ُد َوفِا ا ِاه ُك ا ا ُّ
ال َم ُ
َولََقا ا ا ْد قَايَا ْلنَا ُها ا ُام َوَكا ا ا ْام ِما ا ا ْان َسِ ا ا ااد
ااف قَانَاتَاانَ ا ا ا ااا
إِنَّا ااا إِ َذا َع ا ا َّ
اض الثِ ا َقا ا ا ا ُ
ِ
ِ
اارنَا ا ا ااا
ََْنام ا ااي َ ق َقيَاانَا ااا َوََنْانَا ا ُاع َج َ

ِما اان ب ا ْ ا ا ا ِن م ْقيَ ِ
اصا ااد َوآ َخا ا ا ا ا َار َد ِام
ُ
َْ
سح ا ُاق الن ِ
َمل َعا ِن ا ْْلاُ َّار ِام
َّخ ِل نَاأ ْ
ُُ
ال ُمانَا ا ا ااا ِزل قَ ْم ا َقا ا ا ِاام
ََْي ِم ْلا ا ا َان ُكا ا ا ا ا َّ
ميَا َقانِ ااس با ا ِ
اادي ا ْْلَ ِاديا ا ا ِاد لُ َاها ا ا ا ِاام
ُ
َ
سا ا ا ا ِاام
نَا ْابا ا ا ا ااع َوُك ا ا ا ُّ
ال ُمثَا َّق ا ا ا ااف َو ُ َ
ات َعلَْا ا ِاه ُخ ُاولُنَ ا ااا َو ُهَ ا ا ا ِاام
َع َك َح ا ا ْ
ات ثُا ا َّام َخا ْا ا َار َما ا َار ِام
ات َوَر َام ا ا ْ
َ الَ ا ا ْ
َونَالُا ا ا ُّ
اف بَا ْا ا ا ا َان أ ََر ِاما ا ا ا ا ِال األَيْاايَ ا ا ا ِاام

ِ
ت
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،91 ،90قافية امليم - /فاتح القصيدة الشعريَّة [َ :]40حلَّ ْ
ُكب ي َشةُ بطْن َا ِ
ات ُره ِام.)...
َْ َ َ
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ِ ِ
ب الْعااو ِ
ضرام َاه ا ا ااا بِ ِ
ايَّا ااى نَالُا ا ا ا َّ ِ
ض ا ا ا َار ِام
مل
ان إِ َذا بَا َد ْ
َونَس ا ُار لل َ
اف َ َ
َ
ْحا ْار ِ َ َ
َعانَّ ا ا ااا َوكِا ْن ا ا ا َدةُ غَا ْا ا ا ُر ِج ا ا ا ا ِاد كِ ا ا َار ِام
ات
اوع كِا ْنا َدةَ أَ ْ َج َما ْ
لَ َّمااا َرأَيْا َ
ات َُجُ َ
ات َش ا ِ
اك سااو َ ِ
اآم ا ا ا ااي
صا ًارا
فَالَيَا ْهالِ َك ا ا ا ا َّان إِ ًذا َوأَنْا ا َ
أ ََز َع ْم َ
ف تَاأْتاي قَا ْ َ
ات أَنَّا َ َ ْ
نَاأْبَااى َعلَاى النَّا ا ِ
اود ُها ا ا ُام بِاغَا ْ ا ا ا ا ا ِر ِزَما ا ا ا ا ا ِاام
ااد َة ُكلِ ِها ا ْام
َ ايَّ ا ااى نَا ُق َ
ااس ال َْم َق ا َ
و َّ
دائي مثَّ النَّ اهي؛
الس ابقة اس تهال ا ابإلنش اء النِ ِ
الالف ت يف املقطوع ة َّ

لغاي ة املص اولة املض مونيَّة م ع ام رت الق يس؛ يف وجه ة بط الن األم اين،
ض لِلة؛ لتأكي د انتف اء الق درة الفروس يَّة عل األخ ذ بث أر الوال د
والبكائيَّ ات امل َ
ُ
القتيل.
ويك ون اإلخب ار ،اتليا ا ،م ع تغلي فعليَّت ه النَّ اجزة ابلتَّوص يف ال دَّقيق،
للمجاع ة احلاِس ة للمل ب ُحج ر؛ الَّ آل ت إ" تداول ه ِ
الس ديدة،
ابلرم ا َّ
الش بيهة بط وال النَّخي ل ،عل جثمان ه امل ثْ َخن ابجل را  ،كم ا
وعك وف اخلي لَّ ،
ُ
الس ادة اجملن دلِني يف س احة النِ زال؛ بفض ل التَّف ُّوق
عكف ت عل غ ريه م ن َّ
الرما  ،و ِ
السيوف ،و ِ
الق ِس ِي.
ِ
الفروسي ،والعدَّة القتاليَّة املاحقة؛ منُّ :
الش اعر يف
الُّتهي ِب ل ع داء؛ اسُّتس ل َّ
وكيم ا يتحقَّق امل راد جب الل الفخ ر َّ
وصف رما القبيلة املثَقَّفة امل َسدَّدة ،وكفاية احلماي ة للشَّرف وامل روءة والعِ ْرض،
ُ
ُ
فضال عن إجارة املستجري ،وكفال ة األرام ل واأليت ام ،وق درة اجل يف عل إاك اء
ا
الرس ول ِ
عري األخ ري بب الغ االس تهزاء امل َجلَّل
جذوة احل رب
الش ُّ
الع َوان؛ ليتجلَّ َّ
َ
ُ
ابلتَّح ِديَّ ،إابن إحج ام لكِْن دةل ع ن املواجه ة؛ حي ث يس خر َعبِي د م ن ع زم
الش ام قب ل
ام رت الق يس عل االس تعانة ابلقيص ر ،داعيا ا علي ه اب الك يف َّ
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ومي املتَّك ن عل نب ذ ال ُّذ ِل واالنقي اد ،والتَّبعيَّ ة
ص ِر احا ابل نَّهج الق ِ
وم َ
وص ولهُ ،
ُ
لكخر بقيد العبوديَّة.
ونلح فيم ا س بق؛ َّ
الس وقَة؛ إا
أن لنظ رة املل ب امل ْمعِن ة يف احتق ار ُّ
ُ
جعله م عبي ادا ،وإقدام ه عل ِ
الرض ا ابلتَّبعيَّ ة؛ إا التج أ إ" ال ُّروم م ن أج ل
الس وقَة ابخل الص
الس وقَة وإاال م؛ م ن األس باب املوجب ة لتفك ري ُّ
التَّسلُّط عل ُّ
وا؛ ولرهي ة ِ
من الب امللب؛ ولتفكريهم ابالستقالل املطلق عن ُك ِل نف ٍ
أحقيَّتهم
ابلقيادةل(.)1
ولنا أن نقف ،اتلياا ،عل تنميط الفخر ابلبسالة احلربيَّة ،يف مقام الت ِ
َّناص
َّاخلي؛ ح ني يف رد َعبِي د القص يدة ب ُكلِيَّته ا للفخ ر ابجلماع ة ،يف
وقفي ال د ِ
امل ِ
س ياق التَّهدي د ،املسُّتس ل يف وص ف م ل االن دحار ،لكخ ر الع ِ
دو؛ وام ره
الس خرية م ن عج زه ع ن طل
الق يس داف ع القص يد ومض مونه؛ عل جه ُّ :
ِ
الثَّأر ،والتَّهدي د بب الغ ال ُّذ ِلَّ ،
ولغس انل وله وازنل يف ال َّزمن
لحجرل
َّ
الالح ق ب ُ
الس ُم ِو واألم ر؛ بفض ل اجلم ع
الس ادات األك ارم م ن اوي ُّ
الس ابق ،فض اال ع ن َّ
َّ
القبل ِي الغف ري ،والت ُّ
َّحف ز ال دَّائم لنف ري القت ال ،ري اجلي اد والعت اد ،م ع االختت ام
بماية اوي احللف والعهد ،فنراه يقول(:)2
( )1االنتماء يف ِ
الرابع :االنتماء االجتماعي
الشعر
ِ
اجلاهلي ،اسليم ،ص -( ،290 ،289الفصل َّ
وِ
السوقَة – 3 /عجز الطَّبقة امللكيَّة).
السياسي – 1 /امللوك و ُّ
( )2ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،97 – 95قافية النُّون - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [ََّ :]45يْ
َ
َْ
َاا الْ ُم َخ ِوفَنَا بَِقْت ِل.)...
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[من جمزوء الكامل]

يَا ا ااا َذا ال ُْم َخا ِاوفَاانَا ا ا ا ا ا ااا بِا َق ا ْيا ا ا ا ا ا ا

اك قَ ا ا ا ا ا ْد قَايَا ا ْلا ا ا ا ا
ات أَنَّا ا ا َ
أ ََز َع ْاما ا َ

اج ا ا ا ا ا ِر بْ ا ا ا ا ِن أُ
َها ا ا ا ا َّاال َعالَا ااى ُ ْ
اض الثِا ا َق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
إِنَّا ا ا ااا إِ َذا َعا ا ا ا ا ا َّ

احا ِام ا ا ا ا ااي َ ِاق ا َقيَاانَا ا ا ااا َوبَا ْاعا ا ا ا ا ا
نَ ْ
اوع كِا ْن ا ا ا ا
َها ا ا ا ا َّاال َسأَلْا ا ا َ
ات ُج ُاما ا ا َ
اام ُاه ا ا ا ا ا ْام
اام نَا ْ
أَيَّا ا ا ا ا َ
ضا ا ا ا ا ا ِر ُ
ب َها ا َ

اس ا ا ا ا ااا َن ال ُْملُا ا ا ا ااو
اوع غَ َّ
َو ُج ُام ا ا ا ا َ
ُْل ا ًقا ا ا ا ا ا ااا أَي ِ
ااطلُ ُاها ا ا ا ا َّان قَ ا ا ا ا ا ا ا ا ْد
ُ
َ
صالَ ْقانَا ا ا ا ا ااا َها َاوا ِزنًا ا ا ا ا ا ااا
َولَا َقا ا ا ا ا ْد َ
ِ
ات َّ
الضابَا ا ا ا ا ااا
احا ا ا ا ا ا َ
نُا ْعل ا ِها ا ا ا ُام تَ ْ
اح ا اان األُولَااى َِ
َجا ا ا ْاع َُجُا ا ااو
نَ ْ ُ
َوا ْع الَ ا ا ا ا ا ا ا ْام بِ ا ا اأ َّ
اادنَا ا ا ا ا ا ا ااا
َن ِجاَ ا َ
احانَ ا ا ا ااا َم ا ا ا ااا َ َاما ْا ا ا ا ا ا
َولََق ا ا ا ْد أَبَ ْ
اك
َه ا ا ا ا َذا َولَ ا ا ا ْاو قَ ا ا ا َد َر ْ
مل َعلَْ ا ا َ
اك نَا ْاو َشا ا ا ا ا ا ا ا اةً
َ ايَّ ا ا ااى تَانُااو َش ا ا ا ا َ
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الال َو َ ا ْ اانَ ا ا ا ا ا ااا
ا ا ا ا ا ِال أَبِا ا ا ا ا ا ِاه إِ ْذ ً
ات َس َاراتَاانَ ا ا ااا َك ِذبًا ا ااا َوَما ْانَ ا ا ا ااا
اااا َ
ِم قَاطَا ا ا ااام تَاب ِ
اكا ا ا ااي ال َعلَْاانَا ا ا ا ااا
ْ
ف بِ ا َارأْ ِ
ص ْاعا َدتِاانَا ا ااا لَ َاويْاانَ ا ا ا ا ا ااا
ُ
س َ
ط بَا ْ ا َان بَا ْانَا ااا
اض الْ َق ا ْاوِم يَ ْس ُق ا ُ
ا ُ
ا ا ا ا َد َة يَا ا ا ْاوَم َولَّا ا ا ا ْاوا أَيْا ا ا َان أَيْاانَا ا ا ا ااا
بِبَا َاواتِا ا ا ا اار َ ايَّ ا ا ا ا ااى ْاَنَنَا ْاانَ ا ا ا ا ا ااا
َك أَتَا ْانَا ُاه ا ا ا ْام َوقَ ا ا ا ا ِاد انْطَ َاويْاانَا ا ا ا ااا
اارا َوأَيْاانَ ا ا ا ا ا ا ا ااا
َعاالَ ْ
اجا ا ا ا َان أ ْ
َسا َحا ا ا ا ا ً
بِنَا َو ِاه ا ا ا ا اال َ ايَّا ا ا ا ااى ْارتَ َاويْاانَ ا ا ا ا ا ا ااا
ِ
ب ال َْم ْش َارفِا ا ا َّاي إِ َذا ا ْعيَا َازيْاانَ ا ا ا ا ا ااا
ًع ا ا ا ا ا ااا ثُا ا َّام َو ِج ْها ُاها ا ا ا ْام إِلَْاانَ ا ا ا ا ا ااا
آلَا ْ ا ا ا ا اان ال يا ْق ِ
ضا ا ا ا َان َديْانَا ا ا ا ا ا ا ااا
َ َ
ِ
اح لِ َم ا ااا ََحَْانَا ا ا ااا
ااا َ
ات َوال ُمبا ا ا َ
ااح قَا ْاوِما ا ااي َما ا ااا انْايَا َه ْاانَا ا ا ااا
ِرَم ا ا ا ا ُ
ااداتِا ِه ا ا ا ا ا ا َّان إِ َذا انْايَا َاويْاانَ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
َع َ

اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ااء بِا ُكا ا ِال َع ا ا ا ااا
نُاغْالِ ا ا ااي َّ
السابَا ا ا ا َ
َونُا ِه ا ا ا ا ا ا ا ا ُان فِا ا ا ااي لَ َّذاتِا َاها ا ا ا ا ا ا ا ااا
ال يَا ْب الُا ا ا ا ا ُغ الْبَ ا ا ااانِا ا ا ااي َولَا ا ا ا ا ا ا ْاو
َكا ا ا ْام ِما ا ا ْان َرئِا ا ااس قَ ا ا ْد قَايَ ا ْلا ا ا ا
شا ا ا ا ا ا اار
َولَ ا ا ُار َّ
ب َس اِا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِاد َم ْاعا َ
ِعا ْقبَاانُا ا ا ا ااهُ بِ ِاظ ا ا ا ا ا ا ِ
االل ِع ا ْق ا ا ا ا ا ا ا ا
َ ايَّ ا ا ا ااى تَ َارْكانَا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ِشا ْلا ا ا ا ا ا ا َاوهُ
َوأ ََوانِا ا ا ا ااس ِماثْ ا ا ا ا ا ا ا ِال ال ُّاد َما ا ا ا ااى
ض ا ا ا ا ا ا ااا
إِنَّا ا ا ا ااا لَ َع ْام ا ا ا ا ا ا ا ا ُار َك ال يُا َ

ِ
ص َحا ْاونَا ا ااا
ت ا ا َقا ا ا ااة َِشُا ا ااول َم ا ااا َ
عُاظْ ا ا اام اليِ ا ا ا ا ِ
ش ْاانَ ا ا ااا
االد إِ َذا انْايَ َ
َ
َرفَ ا ا ا ا َاع َّ
الد َعااائِا ا َام َم ا ا ااا بَانَا ْانَا ا ا ا ا ااا

ضا ْا ا اام قَ ا ا ا ا ا ْد أَبَا ْاانَا ا ا ا ا ا ااا
ا ا ا اانَاااهُ َو َ
ض ْخ ا ا ِام َّ
الد ِس َعا ا ِاة قَ ا ا ْد َرَم ْانَ ا ا ا ااا
َ
ا ا ا ا ا اابَاان تَاَ َّم ا ا ا ا ُام َم ا ا ا ااا نَا َويْاانَا ا ا ا ا ا ااا
جا ا اازر ِ
ض ْانَ ا ا ا ااا
السبَ ا ا ِ
ااع َوقَ ا ا ْد َم َ
َ ََ
ِ ِ
اسيَابَا ْانَ ا ا ااا
ُ ا ا ااوِر الْعُا ُا ا ااون قَ ا ااد ْ
ُم َ لِ ُحانَ ا ا ا ا ااا أَبَا ا ا ا ا ا ًدا لَ َديْاانَا ا ا ا ا ا ا ااا
لأن تل ب احمل اورات ِ
ب في ه؛ َّ
الش عريَّة ،إن ص َّح أن نس ِميها
وسَّ ا ال ش َّ
أن ِ
ك ذلب ،تض عنا أم ام جمموع ٍة م ن احلق ائق التَّارَيَّ ة؛ م ن أبرزه ا َّ
الش عر ق د
كثريا م ن األح دان التَّارَيَّة؛ الَّ ا عالق ةٌ جبوان َ ُمتلف ٍة ،م ن احلي اة
َّ
سجل ا
لعل َّأَّيم العرب خري ٍ
دليل عل البل(.)1
العربيَّة اجلاهليَّة؛ و َّ

( )1جدليَّة القيم يف ِ
اجلاهلي؛ رهية نقديَّة معاصرة ،أ .د .بومعة بوبعيوِ ،احتاد ال ُكتَّاب العرب،
الشعر
ِ
السابع :ا جاء بني املظاهر
دمشق( ،د .ط)2001( ،م) ،ص -( ،114 ،113الفصل َّ
السلبيَّة واإلجيابيَّة).
َّ
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أيضا ،إ" َّ
اصال بني الشُّعراء؛ حي ث
لأن هناك تو ا
وتشري تلب احلوارََّّيت ،ا
ِ
َّ ِ
ائق
ربع ا م ن حق َ
إن الش عر س رعان م ا تتلقَّف ه األِس اع ،وإاا ك ان ه ذا الش عر ا
ٍ
ٍ
مشكوك فيها؛ َّ
ف ،وتبق
مشبوهة أو
فَّن َّ
الرَّد أيت س ر ايعا لي دحي م ا ه و زائ ٌ
السائدة ،كم ا ه و الشَّأن يف ام رت الق يس؛ حي ث تطلعن ا األخب ار
احلقيقة هي َّ
التَّارَيَّ ة أنَّه م ات يف طريق ه إ" القيص ر ،ومل يس تطع الثَّأر ألبي ه ،خ الف م ا
أطلعن ا علي ه ش عره ،ول يس ه ذا فحس  ،ب ل ق د ن ذه إ" أبع د م ن ال ب،
أن مث ل تل ب احمل اورات ِ
الش عريَّة؛ ت ُّ
دل عل َّ
وه و َّ
أن هن اك تواص اال ثقافيط ا ب ني
الش عراء؛ ِسَّا جيعلن ا نتوقَّ ع حرك ةا ش عريَّةا نش طةا يف ال ب العص ر ،الَّ ذي يتخيَّل ه
ُّ
الكثري عصرا مت ِ
الراتبةل(.)1
حجارا يطغ عليه اجلهل و َّ
ا َُ
الش اعر مقطوع ةا ثالثيَّ ةا ،تن درج ض من الفخ ر اجلمع ِي ،املق ُّتن مبواجه ة
وي ورد َّ
الس اعي ل خ ذ بث أر أبي ه ،دون إدراك غايت ه ،وق د ع َّوده
ام رت الق يسَّ ،
األسديُّون القهر عل ال َّدوام ،كم ا أ اه اخلم ر والغن اء؛ فعج ز ع ن م واجهتهم،
ويف هذا يقول(:)2
[من الطَّويل]
َس َق ْانَا ْام َرأَ الْ َق ْ ِ
وس َّ
الش َجا ااا َ يَّااى تَا َعا ا َّاو َد ِِبلْ َق ْها ا ا ِر
س بْ َن ُ ْج ِر بْ ِن َ ا ِرث ُك ُاؤ َ

( )1جدليَّة القيم يف ِ
اجلاهلي؛ رهية نقديَّة معاصرة ،بوبعيو ،ص.114
الشعر
ِ
الراء - /فاتح املقطوعة ِ
الشعريَّة [َ :]19س َقْي نَا ْامَرأَ
( )2ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،45قافية َّ
س بن حج ِر ب ِن حا ِر ٍ
ن.)...
الْ َقْي ِ ْ َ ُ ْ ْ َ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

وأَ َْل ا ا ا اااه ُشا ا اارب نَا ِ
ااع ا ا ا ا ا اام وقُار ِاقا ا ا ا ا ا ا اار وأَ ْع اااهُ ثَا اأْر َكا ااا َن يطْلُا ِ
اج ا ا ِر
َ َ ُ ٌْ
اب فاي ُ ْ
ٌ
ٌ َ َ
َ ُ
ٌَ َ
ال َم ْش َر ًعا ا ااا َعلَْا ِاه ِما ا َان الْبِ ا ِ
الس ْما ا ِر
اض َّ
َوذَ َ
الصا َاوا ِرِم َو ُّ
اك ل ََع ْاما ا ا ِري َك ا ااا َن أ ْ
َس َه ا ا ا َ

وإِ ْن ك ان َعبِي د ق د جلَّ  ،س اب اقا ،احل رب االس تباقيَّة القائم ة عل بالغ ة
التَّهدي د ،فَّنَّه يق ف ،اتليا ا ،عل جهوزيَّ ة اجل يف القبل ِي للحماي ة واملواجه ة؛
وإِ ْن كان ت األو" للنَّص ري واملع ِ
اه د ،فللثَّاني ة أن تنح و َْحن و النَّف ري؛ املبِ ني ع ن
َُ
ُ
عدي د اجل يف وعت اده ،يف جماع ة األع داء ،ويف ال ب يق ول عل س بيل
اإلخبار(:)1
[من البس ط]
ِ
ِ
ااء لَا ا ا ااهُ
أَ ْو َألَتَا ا ْاو َك ِبَ ْام ا ا ااع ال ك ا َح ا ا ا ا َ
ِِبَ ْح َحا اال َكبَ ِه ا ا ا ِام اللَّْا ا ا ا ا ِال ُم ْنايَ ِج ا ا ااع
اْلَ ا اال تَااردي فِااي أ ِ
ِ
َعنَّيِ َه ا ا ااا
الْ َقاائا ا ُد ْ ْ َ ْ
ِما اان ُك ا ا ِال ِع ْجلِا اازة ب ا ا ا اااد نَاو ِ
اجا ُذ َها ااا
َ َ
ْ
َ

قَا ْوم ُه ُم الْ َق ْو ُم ِيف األ ََْنَى َوِيف الْبُاعُ ِد
ض ال َْع ا ا ا ُد ِو َُلَا ا ااام َوافِا ا ا ا ِر ال َْعا ا ا ا َد ِد
أ َْر َ
مل ِظ ْم اأً إِلَاى الث ََّم ا ِاد
ِوْر َد الْ َقطَااا َه َّج َار ْ
اب فِاي َعنَ ِاد
َعلَى اللِ َج ِاام تُابَاا ِري َّ
الرْك َ

ات ِر َ الَايُ ا ا ااهُ ََنْا ِاد ال َْم َراكِا ا ِال فَا ْع ا اام نَااتِا ِائ الْ َكايَا ا ا ِاد
َجا ا ا َار َد قَ ا ا ا ْد َمالَ ا ا ْ
َوُك ا ا ِال أ ْ
سا ااانًا ا ااا فَ َح ْربَ ُاه ا ا ُام يَا ْاوَم ال ُْم ا َارا ِر َولَ ْام يَا ْل ا ا ُاووا َعلَاى أَ َ ا ا ا ِاد
َ ايَّا ااى تَا َعاطَا ْ ا َان غَ َّ
اض وسطَها اام وُك ا ا ُّ َّ ِ
لَ َّما ااا رأ َْو َك وبُا ْلا ا ِ
ِ
س ا ا ا ِاد
َ َ ُ
ال ُمطا ا ا ا ا ِرد األُنْابُا ا ااوب َكال َْم َ
اج الْب ا ِ َ ْ ُ ُ َ

( )1ديوان عبِيد بن األَب رص ،ص -( ،34 ،33قافية الدَّال - /فاتح القصيدة ِ
الشعريَّة [َ :]11د َعا
َ
َْ
ِ
ت َم َس ِامعُ ُه ْم.)...
استَ َّك ْ
َم َعاش َر فَ ْ
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لر َشا ا ا ا ِاد
سا ا ااا ُن لِ َّ
ات غَ َّ
َس ا ا ااد غَ َّ
س ااا َن أ َْم َارُه ا ا ا ُام َوقَا ا َّ
غَا ا َاو ْ
ال َما ااا َوقَا َحا ا ْ
مل بَانُااو أ َ
ويكون اإلتيان حلرب ِ
قائم ا عل س ابق اإلع داد والتَّجهي ز؛ ابلع دد
العدو ا
َّسم ابنتفاء ِ
الكثري املت ِ
وحتمل أعباء األسفار ،وجيف القبيلة ،عل هذه
الك َفاءُّ ،
احل الُ ،كم ا اللَّي ل البه يم ،الَّ ذي يل تهم ُك ل ش ٍ
يء يق ف قبالت ه ،يف س عيه حن و
َّ
أرض ِ
العدو.
مثَّ يك ون للتَّص وير التَّمثيل ِي وجه ة املماثل ة ب ني اخلي ل الَّ تع دو ُبق َّوٍة
وس ٍ
الس ائرة يف وق ت ا ج ري؛ طلبا ا للم اء القلي ل ،بينم ا
رعة ف ائقتَ ْني ،والقط ا َّ
َج َردل م ن اجلي اد؛ عل م ا
لك ِل ِع ْجلِ َزةل ُ
يفرص الفرسان عل امتط اء ُ
ولك ِل أ ْ
لغس انل يف
الق َّوة ،واجلل د ،والضَّخامة ،واملتان ة ،الَّ ابغت ت َّ
فيه ا م ن ِس اتُ :
ليوم املَرارل؛ فما كان من األعداء َّإال ا روب ،وق د ع اينوا قائ د اجل يف اجل َّرار؛
ُ
الش بيهة ابحلب ال؛ الَّ
َّ
ِ
َّ
للس يوف الالمع ة والرم ا الطويل ة َّ
كم ا استس لموا ُّ
لغس انل وغ وت ،وم ا كان ت
أثخنتهم ابجلرا  ،وأمعنت ف يهم التَّقتي ل؛ فض لَّت َّ
الرشاد.
قبل عل سبيل َّ
من ُ
الش اعر بفخريَّت ه احلربيَّ ة ،توثي ق ح دن ِ
الص دام ،م ع احل ارن
وق د مش ل َّ
اينِ ،
الغس ِ
قائال(:)1
جد امرت القيس ،بعد الوقفة الت ُّ
َّأمليَّة ،يف رسوم األطالل ،ا
َّ

الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،83قافية َّ
الشعريَّة [ََّ :]36يْ َخلِيلَ َّي
استَ ْخِ َا.)...
ْاربَ َعا َو ْ
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

الرمل]
[من َّ
ََْنان قُ ْدنَاا ِمان أ ََه ِ
اض ِ
ب ال َْماال الْ ا ا
ْ
ُ
ش ْ ا َان ِم ا ا ْان َْجم ُاهاولَا ا ا ِاة األَ
ُش َّازبًا ا ااا يَاغْ َ
ث األَ ْع ا ا َار َج فِ ااي
فَانْايَ َج ْعاانَا ااا ا ْْلَا ااا ِر َ
ااد ْرنَا ا ااا َع ِاديًّا ا ا ا ااا ِِبلْ َقاانَ ا ا ا ا ااا الا ا ا
يَا ْاوَم غَ َ

ا َخ ْل ِيف األَرس ِ
الس َع ِال
ان أ َْمثَ َ
ال َّ
َْ
َ
ض و ْعااثًا ا ااا ِما ا ْان ُس ُه ااول و ِجابَ ا ا ِ
اال
َ
ْر ِ َ
َج ْحا َح اال َكاللَّْا ا ِال َخاطَّا ا ااا ِر ال َْع ا َاو ِال
ص ِر ًيعااا فِاي الْم َج ِ
اال
ا ُّاذبَّ ِل ُّ
الس ْم ا ِر َ
َ
ب الْم ْنا َهاال ِما ْان أَيْا ا ِن الْ َكا ِ
ِ
االل
اوصا ااا َكالْ َقطَا ا ا ااا الْ ا ا
ثُا َّام عُ ْجنَ ُ
ااه َّان ُخ ً
ا ا َقا ِر َ َ
ا ا َخ ْاال قُابًّا ااا َع ا ا ْان ََيِا ا اان وِِشَا ا ِ
اال
ات َ ْاولَاهُ الْ ا ا
اح ا َاو قُ ْارص يَا ْاوَم َجاالَا ْ
نَ ْ
َ
ُ
ِ
السابِ ِح ِذي ال َْع ْق ِ
اف َعلَاى األَ
اب الطُّ َاو ِال
ْجا َاوِد َّ
َكا ْام َرئا اس يَا ْقا ا ُد ُم األَلْ ا َ
الس ْاماار وِم ْان َ ااي ِ ا ِ
االل
َسَافُانَا ااا الْا ا ا
قَ ا ا ْد أَبَاا َ ا ا ْ
ا ابِ ُ
ات َج ْام َاع ا ااهُ أ ْ
اض َو ُّ ُ َ
وأيت املفت ا ِ
الراس " ،الَّ ذي يتك اثر
تمال َّ
عري مش ا
الش ُّ
ابلض مري اجلمع ِي َّ
حض وره يف ثن اَّي اللَّوح ة؛ ليب ني ع ن م د االعت داد الفخ ِ
ري مب ثر القبيل ة
احلربيَّ ة؛ وه ي الَّ أع دَّت للح روب ع دَّما م ن الع دد الكث ري؛ ح َّب ب دا اجل يف
كقط ع اللَّي ل املظل م؛ كم ا َّاُ ذت م ن اجلي اد أقواه ا بني ةا ،وأعتاه ا س رعةا،
وأكثره ا خ اة ،يف املس الب ال وعرة ،وض من املواجه ات احلاِس ة؛ فكان ت يف
الس رعة والتَّحفُّز ،وكالقط ا يف الضُّمور
إيفاء التَّصوير
ِ
البالغي كَّرن الغ ول يف ُّ
والتَّوثُّ ؛ َّأم ا ا َْل َك الَّذين ط التهم س يوف الفرس ان ورم احهم؛ فه م :احل ارن
ب ،وقُ رص ب ن مال ٍ
دي ب ن مال ٍ
ب؛ ليك ون املنته عل
الغس اينُّ ،وع ُّ
ب ن مشَّر َّ
ْ
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جه ة اإلخب ار ِ
الس ادة املتَق ِدمني جيوش هم امل َؤلَّف ة ،عل اجلي اد
الكم ِي؛ بكث رة َّ
ُ
ُ
السابة ،وقد استُبِ
ابلسيوف و ِ
الرما .
األعداء
دماء
يحت
ُّ
السريعة َّ
النَّشيطة َّ
رب يف أعل مراتب ه؛ بتكثي ف َعبِي د أجم اد قبيلت ه يف
ويظه ر الفخ ر احل ُّ
الرع يف قل وب األع داءُ ،مْبتنِيا ا خط اب الفخ ر،
َّأَّيمه ا القتاليَّ ة؛ لغاي ة زرع ُّ
لسلَْي َم ل ،فيقول(:)1
بعد الوقوف الطَّ ِ
للي عل دَّير ُ
السريع]
[من َّ

ِ
ِ
ياا أَيُّا َاه ااا َّ ِ
ال
ال َعا ْان َْجم ِدنَااا
إِنَّا َ
َ
اك َع ا ْان َم ْس َعاتانَ ااا َجاها ا ُ
الساائ ُ
اس اأ َْل تُانَابَّا اأْ أَيُّا َاها ااا َّ ِ
ال
ااماانَا ا ااا
ات لَا ْام تَاأْتِا ا َ
إِ ْن ُك ْن ا َ
فَ ْ
اك أَيَّ ُ
الساائا ا ُ
ِ
ِ
َّ
ال
َجانَا َ
اادهُ
ال بِانَا ااا ُ ْ
اج ا ا ًارا َوأ ْ
َسائا ا ْ
يَا ْاوَم تَا َاولاى ََجْاعُا ااهُ ا ْْلَااف ا ُ
وجااولَ ْ ِ
ِِ ِ
ال
يَا ْاوَم أَتَ ااى َس ْاعا ا ًدا َعلَااى َماأْقِااط
ََ َ
ات ما ْان َخلْح ااه َكااه ا ُ
َكأَنَّااه ا ا َّان اللَّها ا ااب َّ ِ
ال
فَا اأ َْوَر ُدوا ِس ْاربًا ا ا ااا لَ ا ا ااهُ ذُبَّا ا ا ا ا ًاال
ُ
َ ُ
الشاعا ا ا ُ
وع ِ
إِ ِذ اليا َق انَااا الْمرها ُ ِ
ال
وها ا ُام
اام ا ا ا ًارا أَ ْن َك ا ْا ا َ
ََ
َ ْ َُْ
اف يَا ْعلُ ُ
اف النَّاها ُ
ِ
ِ
ال
ااها ا ا ُام
َو َج ْام ا ا ا َاع غَ َّ
اس ا ا ا ا ااا َن لَق نَ ُ
ِِبَ ْ
احا َحا اال قَ ْسطَالُا ا ااهُ َذائا ا ا ا ا ُ
األولَ ْني ،مبج د القبيل ة يف ُمتل ف
َّأم ا اس تهالل اللَّوح ة؛ في وحي ،يف البيتَ ْني َّ
يستهل الفخر مبُكْنة احل رب ،مثَّ حمام د األخ الق؛
املكارم واملساعي؛ و َلعبِيد أن
َّ
الالم - /فاتح القصيدة ِ
( )1ديوان َعبِيد بن األَبْ َرص ،ص -( ،86 ،85قافية َّ
الشعريَّة [ :]37أ َِم ْن
ُر ُس ٍوم ََنْيُ َها َر ِح ُل.)...
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اسي بْي َذاتَِّ ِة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

ِ
متبوعا مبَُؤَّكد اإلخب ار ،مثَّ ش رطاا متل طوا
ابدَّي ابلنداء ،ا
لتكون الوقفة األو" إنشاءا ا
اطعي ،ب ني اس تهالل
ابألم ر فالنِ داء؛ عل م ا يف البيتَ ْني م ن مث ول النِ داء التَّق ِ
األول ،وخت ام عج ز الثَّ اين ،مثَّ يك ون ل م ر امل َجلَّ ل ابلتَّس ل داف ع
ص در َّ
ُ
املف اخرة النَّ اجزة بوق ائع األم س؛ وفيه ا هزمي ة ُحج ر وأجن اده وف رارهم ،مثَّ
ان د رهم حت ت وق ع ض رابت ِ
الش بيهة بله النَّار املش تعلة؛ كم ا متَّت
الرم ا َّ
ادة النَّاهل ة؛ وك ان ا الظََّف ر عل
ابلس يوف احل َّ
الغلبة للقبيلة عل لب ين ع امرل ُّ
لغسانل ابجليف اي الغبار ِ
املمتد غري املنقطع.
َّ
دور واض ٌح يف ج يج احل روب القبليَّ ة؛ فلق د
وللبيئ ة العربيَّ ة القاس ية ٌ
اهلي ق وام اجملتم ع؛ فه و يت ألَّف م ن قبائ ل ع د ٍ
َّة
لكان ت القبيل ة يف العص ر اجل ِ
َ
منتش رٍة يف أرج اء اجلزي رة العربيَّ ة؛ وق د دف ع مناخه ا احل ُّار وقس وة طبيعته ا كث اريا
ٍ
ومرع يطع م
من القبائل إ" التَّنقُّل وعدم االستقرار؛ طلباا ملاء يروي ماشيتها ،ا
حيحا؛ نش بت النِزاع ات حو م ا،
س وامها .وملَّا ك ان امل اء قل ايال ،واملرع ش ا
ِ
تنادا إ" ق انون
وكثرت َّ
األَّيم والوقائع بسببهما ،وجرت الدماء دماء أخر ؛ اس ا
بعض ا ،وعل ه ذه
الثَّ أر ،وتكتَّل ت القبائ ل ،وحتالف ت يف مواجه ة بعض ها ا
رب يف اجملتم ع القبل ِي ،قب ل اإلس الم ،يص ارع قس وة
الشَّاكلة ع اش اإلنس ان الع ُّ
الصحراء ،ويناضل أعداءه يف سبيل البقاءل(.)1
َّ
( )1اإلنسان يف ِ
األول :العالقات االجتماعيَّة - /الفصل
الشعر
ِ
اجلاهلي ،زيتوين ،ص -( ،17الباب َّ
األول :العالقات بني القبائل).
َّ

جملة العلوم العرب ة
العدد الرابع والسيون رجب 1443ها

335

باب أخ ر الس تعار احل روب ب ني القبائ ل؛ م ن أظهره ا :التَّن ازع
و َّة أس ٌ
الش رف و ِ
الس ل واإلغ ارة ،ورجح ان ك َّف ة أح د
عل
َّ
الرَّيس ة ،و َّ
الرغب ة يف َّ
الش اعر امل َع ِدد مف اخر قبيلت ه،
افريْن ب ني ي دي احلك م ،ولس ان َّ
اخلص َم ْني املتن َ
ُ
فضال عن النُّص رة لقري ٍ وإن ك ان ظامل ا ،والضَّغينة املتَولِدة
املتَثلِ خلصومها ،ا
ُ
ا
ُ
عن هزائم ٍ
سابقة(.)1
َ
***

( )1ينظَر :احلياة العربيَّة من ِ
اجلاهلي ،احلويف ،ص -( ،171 – 169الباب الثَّاين :احلياة
الشعر
ِ
ُ
االجتماعيَّة من ِ
الشعر - /نياِ :
الصالت القبليَّة - 1 /احلرب /أ – بواعث احلرب).
ا
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ِ
ِ
األسدي
اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
ي ا ْْلَ َم ُّ ََْ
س ْ
ْ
االرت َقاء َوَجَْعَّة االنْي َماء َد ْر ٌ
الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

اْلامتة

ري يف ش عر َعبِي د ابإلط ارين :ال َّذ ِ
ات ،واجلمع ِي؛
متظه ر التَّنم يط الفخ ُّ
للس ياقات :الفروس يَّة ،واألخالقيَّ ة ،و ِ
ليك ون ال َّذاتُّ ترس يخا ِ
الش عريَّة؛ وليص در
ا
اجلمع ُّي ع ن انتم ٍاء واض ٍح للقبيل ة؛ يف النِطاق ات :الفروس يَّة ،واألخالقيَّ ة،
واحلربيَّة.
ري ال َّذاتُّ؛ فك ان عل هن ج االس تجالء الفروس ِي؛ يف
َّأم ا التَّأس يس الفخ ُّ
املي ادين :التَّفاعليَّ ة ،واالجتماعيَّ ة ،والقتاليَّ ة؛ لتُق ِدم الفخ رََّّيت ِ
أمنواج ا
الش عريَّة
ا
للف ارس الع ِ
الس اعي إ" متثُّل الق يم النَّبيل ة؛ يف ُس بُل :تك اثر العط اء
رب ا َُم امَّ ،
واجل ود ،واس تنزاف اخلص ومة املقيت ة يف مواجه ة األع داء األل دَّاء ،والَّزه و
ابلش باب يف زم ن التَّحفُّز والتَّح ُّرر؛ عل َّ
ضل ،
َّ
أن الظُّه ور احلي واينَّ ،للنَّاق ة ال ُف ْ
والفرس املثاليَّة؛ تَ ِكئَ ةٌ أخ ر إلش باع القص يد ،طروح ة الفروس يَّة ،م ع اعتالقه ا
الظَّاهر بلوح ِ :
الص يد؛ عل س بيل التَّخص ي الف ِِين جل دب الطَّل ل؛
الرحل ة ،و َّ
بعد رحيل املرأة والعشرية يف إثر الك واملاء.
ويت أتَّ لعبِي د أن ي ِ
ؤص ل للفخ ر ال َّذ ِ
ات األخالق ِي؛ ابخلص ال احلمي دة،
َ
ُ
واألعمال الفاضلة؛ يف مسلكيَّات احلياة ،واملخالق ات االجتماعيَّة؛ م ن خ الل
اين يف حمام د القبيل ة ،وال ََِِّ
اإلط ارين :اجلَ َّوِِ
اين لفض ائل الع رب ،مب ا ينس جم م ع
املنظوم ة األخالقيَّ ة اجلاهليَّ ة؛ لُّتس ي" ق يم :اجمل د ،واحلم د ،و ِ
الس رية احلس نة م ع
العف ة ،والك رم ،وال ِ  ،وص يانة العِ رض ،وجمانب ة احل رص ِ
ط ول العم ر ،و َّ
وال
ْ
السؤال ،مع ارتباط فخ رََّّيت األخ الق ،بتجلِي ات احلكم ة؛ يف أب واب :معامل ة
ُّ
الص ديق واملت ِ
الزلَّ ة ،وخيان ة األمان ة ،واب تالء النَّ اس ،واالقت داء
ودد ،ومغف رة َّ
َّ
َ
ُ
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ابللَّبي  ،ووص ل األق ارب ،واالس تزادة م ن أب واب الغُ ْنم ،والتَّ ُّزود ابلعم ل
الصاحل؛ عل َّ
َّهوب؛ الستحص اد اخل ري
َّ
دافعا ُجمَلَّ اال ابلعم ل ال د ُ
أن األخري يغدو ا
السبُل ،وفق احلكمة املثْل ابنتفاء اخللود ،وللشَّاعر وجهة اإلابن ة ع ن
مبختلف ُّ
ُ
العدو؛ ضمن اك اء إدارة العالق ة التَّفاعليَّة؛ يف نط اقي :اللِ ني ،و ِ
ُمالقة ِ
الش دَّة؛
َّأه  ،يف زم ن الشَّباب
وال َلو ه ذا التَّنم يط م ن الفخ ر الوص ِ
في للتَّوثُّ والت ُّ
َّ
الالهي ،املشتمل ابخلمر واملرأة.
ويق ارب عبِي د أث ر ال َّذات يف مي دان األدب؛ م ن خ الل الفخ ر ِ
الش ِ
عري؛
َ
القائم عل كيد األهليَّة الفنِيَّة؛ يف س يس البن اء ،وت دفُّق املض امني ،وابتك ار
املع ع ،واسُّتس ال املوس يقا؛ ليك ون يف أعل مرات اجل دارة ،ض من امل ُق ول
ِ َ
ِ
الش ِ
عري يف
بعام ٍة ،والقص يد ا ج ِ
ائي َّ
عري َّ
اص ٍة ،وق د ظه ر الفخ ر الش ُّ
األول يف ب ؤرة ال ن ِ
الحق ا للوح ة
م وطنَ ْني اثنَ ْني م ن ديوان ه؛ حي ث ج اء َّ
َّس ،ا
املط ر ،وس اب اقا للَّوح ة األخالقيَّ ة ،ومرتبطا ا بتص وير امل اء؛ للتَّأس يس الف ِِين
اإلخص ِ
الرحي ل القبل ِي بع د لوح ة
اب؛ وك ان الثَّاين
تعويض ا إخص ابيطا فنِيط ا ع ن َّ
ا
الظَّع ائن؛ إلظه ار املكْن ة احلاِس ة يف ابب املن افرة ا جائيَّ ة ،وترس ي" الق درة
ُ
األخالقي املؤِدي إ" التَّحطيم؛ من خالل األوابد ِ
الش عريَّة
التَّعبرييَّة يف التَّعيي
ِ
َُ
صور.
املصيبة مقاتل اخلصوم؛ وهم األسود ا زيلة يف مقابل األسد ا َ ُ
الشواهد ِ
الشعريَّة ،يف الفخر اجلمع ِي الفروس ِي؛
وإاا ما خلصنا إ" جممل َّ
ونزاع ةا إ" توص يف الثُّالثيَّ ة
َّأم ل يف األط اللَّ ،
ألفيناه ا أدىن اعتالقا ا بال ة الت ُّ
الفروسيَّة القبليَّة؛ سثَّل ةا يف :اإلنس ان ،واحلي وان ،والعت اد؛ َّأم ا اإلنس ان فك ان يف
ال النَّاجز ِ
ابلطع ان و ِ
ص دارة الفع ل القت ِ
الض راب والنِ زال ،فض اال ع ن األخ الق
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اسيِ ْق َرائِ ٌّي لِ ِش ْع ِر َعبِ د بن األَبْا َرص
الَّياْن ِم ُ
ط الْ َح ْخ ِر ُّ
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س ْ
ْ
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الر م طاه
د .طاه غالب عبد َّ

الفروس يَّة املثاليَّ ة ،يف ح ال ِ :
الس لم ،واحل رب؛ و َّأم ا احلي وان فك ان أمن واج
الف ارس الع ِ
الص حراء؛ وحتقي ق االنتص ارات؛ ملثاليَّت ه
رب؛ يف اوز وع ورة َّ
اجلسديَّة وا جوميَّة؛ عل م ا يف أُمثُول ة الف رس م ن مواءم ٍة مل زاَّي :س رعة الع دو،
َّأه ال دَّائم للمواجه ة؛
وقُ َّوة البن اء ،ومتان ة اجلس د؛ بينم ا ي وحي العت اد ابلت ُّ
ٍ
ويتجسد يف هيئة األدوات املعدَّة للقتال ٍ
سيوف ورما ٍ  ،رلت دقَّة
إبتقان ،من
َّ
َُ
التَّثقي ف؛ فغ دت مص يبةا يف املقت ل ،ول دماء األع داء َع ِطش ةا رهل ةا ،و َلعبِي د يف
الفخ ر الفروس ِي اجلمع ِي حف اوة احلماي ة؛ يف فع ل الع ون ل ح الف األوفي اء،
السادة املتَخلِقني ابلوفاء والكرم.
واستعطاف ُحجر إلطالق سرا َّ
ُ
وتقفز إ" فضاء القصيدة ُحمَ ِفزات االرتقاء ،يف النِط اق األخالق ِي املث ِ
ال؛
املر ِ
تكز عل رصد املالمح اإلجيابيَّة؛ يف س ياقات :احلي اة ،واإلس ناد ،واحلكم ة؛
ُْ
الس وقَة ،ابحملام د
عل م ا فيه ا م ن اخلرييَّ ة القبليَّ ة َّ
الس ادة و ُّ
الرائ دة ،يف أفع ال َّ
الروح ِي واجملتمع ِي؛
ض ل  ،والق يم األخالقيَّ ة املثاليَّ ة؛ املبِين ة ع ن التَّعاض د ُّ
ال ُف ْ
ُ
الص يف ،و ِ
الش تاء؛ واملوحي ة
الس الم ،واحل رب ،ويف فص ليَّ :
والكائن ة يف زم ينَّ :
الس ؤدد؛ تل ب الَّ ش َّكلت داف ع القص يد
مب ريان ا ابء ،يف دار العِ ِز واجمل د و ُّ
ِ
الش ِ
عري ،يف اس تذكار األخ الق ،عق ُّم ل األط الل ،كم ا أفض التَّنم يط
الش اعر يف
األخالق ُّي إ" تب ِدي امل َق ِدم ة الفخريَّ ة يف أظه ر ص ورها ،واحتك ام َّ
ُ
َّ
الرحي ل امل رتبط
ك ِل األط ر املوقعيَّ ة إ" إخص اب الطل ل امل َوات ،وتناس ي َّ
َ
الص ال  ،واخل ري ،والك رم ،وال ِ  ،وامل روءة،
َّ
ابلش دائد؛ بتعزي ز حض ور ق يمَّ :
الس داد ،و ِ
الس يادة ،واحلكم ة ،ابإلض افة إ" مشوليَّ ة العط اء اإلس ِ
نادي
واحلِْل م ،و َّ
للمع ِ
ص والبائس والعاين؛ بتف ريج الك رب ،وتس هيل ني ل املبتغ  ،واحلماي ة يف
َُ
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الس ديد ،والفروس يَّة املتَف ِردة ،م ع
احل روب؛ بفض ل العق ول َّ
الراجح ة ،وال َّرأي َّ
ُ
احُّتام امليثاق ،وحف العهد.
الش اعر لتك ريس التَّنم يط الفخ ِ
ري اجلمع ِي ،يف س ياق احل رب؛
وس ع َّ
الس يطرة والنُّف وا،
لت أري" االنتص ارات يف َّأَّيم الع رب احلاِس ة ،ض من ح روب َّ
اهلي؛ لغاي ة إب راز كث رة الع دد ،ومتيُّ ز
ب ني الكي ارت القبليَّ ة ،يف العه د اجل ِ
مك ن القبيل ة م ن حي ازة ِ
الفروس يَّة ،وتف ُّوق العت اد؛ سَّا َّ
الس يادة ِ
الرَّيديَّة؛ لتك ون
التَّبعيَّ ة ا دون غريه ا ،وتنص رف التَّحالف ات ل ُق َّوم ا النَّاف ذة ،وق د حل ق القه ر
ابلس ادة واملس ِ
ودين؛ يف َّأَّيم :لاجلِف ارل ض د لب ين دارمل،
وي فاجلس ُّ
املعن ُّ
ديَّ ،
َُ
لغس انل ،فض اال ع ن ي وم
ولالنِس ارل مقاب ل لب ين ع امرل ،ولامل َرارل يف مواجه ة َّ
لال َّراببل ،الَّ ذي ظ َّل ص داه حاض ُرا يف ا ِ
لش عر؛ لتوثي ق مقت ل :لاألج دلَ ْنيل،
ا
ٍ
ولمَّرة اخلريل ،ولقُ ْر ٍ
صل ،ولاحلُج رل ،ابإلض افة إ" مقتل  :لمت يمل،
ولمالبلُ ،
دثي
ولهوازنل؛ والبادي يف الفخرََّّيت احلربيَّة ميعها ترسي" منط ي :التَّوثي ق احل ِ
َ
الع َداء؛ وب دا ام ره الق يس حاض ارا يف ماث ل
للقتال ،والتَّهديد
ِ
االستباقي ملُْرتَق َ
التَّهدي د والوعي د؛ وق د عج ز ع ن ني ل ره؛ وه و َّ
الاله ي الطَّري د؛ م ع احتش اد
الص ورة اللَّوحيَّ ة مبَُؤ ِش رات :تف ُّوق الع دد ،ومت ام الع دَّة؛ ري اجلي اد ،واجل يف
ُّ
الص ورة ِ
األس ود اللُّ َه ام؛ عل َّ
الش عريَّة البالغيَّ ة ،يف حف اوة املبالغ ة؛ ق د
أن ُّ
انتزع ت م ن البيئ ة ُمعِين ات احلس م املث ِ
الش بيهة
لس ُم ِو الفخ ر؛ ابلف رس َّ
الُ ،
الس يوف و ِ
الرم ا النَّاهل ة م ن أجس اد األع داء اتراة ،واملش تعلة فيه ا
ابلقط ا ،و ُّ
أخر .
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وسَّ ا يلف ت االنتب اه يف الفخ رََّّيت؛ ارتباطه ا ،ط ر :الطَّل ل ،والظَّع ن،
واملرأة ،وال س يَّما يف الفخ ر ال َّذ ِ
ات ابلفروس يَّة ،والفخ ر اجلمع ِي ابألخ الق ،م ع
السابقة؛ سَّا أفسح اجملال فيه ا
قلَّة القصائد الَّ خلت من األقطاب املضمونيَّة َّ
ل وز ُمق ِدم  :الفخ ر؛ يف الفخ ر بفروس يَّة اجلماع ة القبليَّ ة ،والتَّهدي د؛ ض من
اجلمعي ِ
احلرب.
الفخر
ِ
مثَّ إنَّن ا رص در حض اورا جليط ا للفخ ر بنمطَْي ه :الظَّ اهر ،وامل بَطَّن ،ض من
ُ
حالة الفخر َّ
ابلذات؛ ليتأتَّ مثول امل بَطَّن ابس تبطان الق يم املثاليَّة؛ يف لوح ات:
ُ
ِ
الصيد ،و و الشَّباب املشتمل ابخلمر واملرأة.
الرحلة ابلنَّاقة أو ابلفرس ،و َّ
الس ابقة كلِه ا ،اس تكناه األس لوب ِ
الش ِ
عري
وميك ن ،يف فض اء املدارس ات َّ
الراس "
بعموم ه ،يف ُمتل ف املب اين الفخريَّ ة؛ بتمك ني غلب ة اإلخب ار االِس ِي َّ
والفعل ِي املت ِ
ياقات حم ٍ
حف ز ،عل اإلنش اء الطَّل ِب املاث ل يف س ٍ
دودة ج دطا؛
َ
ُ
نطاق ات :النِ داء ،واألم ر ،والنَّه ي ،مب ا يتَّص ل م ع ِ
الس ياق التَّهدي ِ
دي
المس ت
أن الفخ رََّّيت ِ
اقي؛ عل َّ
كرس ت أص وليَّة ق يم :التَّ أري"،
االس تب ِ
الش عريَّة َّ
واالجتماع ،واألخالق ،و ِ
اهلي ،عل ص عيدي:
الفن ،واحلكم ة ،يف العص ر اجل ِ
الراس" املعهود ،واملمجوج املطرو .
َّ
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ت الْم ِ
اد ِر والْمرا ِجا ا ا ِع واألَ ِْبَا ا ا ِ
يح
الر َسا ا اائِ ِل َواألَطَا ا اا ِر ِ
شا ا اوَرِة َو َّ
اث ال َْم ْن ُ
ثَابَا ا ا ُ َ َ
َ
صا ا ا َ َ َ
ا ْْلَ ِام ِعَّ ِة:

ص ِاد ِر َوالْ َمَر ِاج ِع:
 أ ََّواال :ثَبَ ُت الْ َم َ
 - 1األدب اجلاهلي ،د .سامي يوسف أبو زيد ،د .منذر اي كفايف ،دار املسرية
للنَّشر والتَّوزيع و ِ
عمان( ،ط2011( ،)1م).
الطباعةَّ ،
 - 2األدب اجلاهلي؛ قضاَّيه  -أغراضه  -أعالمه  -فنونه ،د .غازي طليمات ،أ.
عرفان األشقر ،مكتبة اإلميان ،دمشق ،ومكتبة دار اإلرشاد ،محس( ،ط،)1
(شباط1992 /م).
 - 3األدب اجلاهلي؛ قضاَّي ،وفنون ،ونصوص ،أ .د .حسين عبد اجلليل يوسف،
ؤسسة املختار للنَّشر والتَّوزيع ،القاهرة( ،ط2001( ،)1م).
ُم َّ
حممد هاشم عطيَّة( ،ت1373ه /
 - 4األدب العرب واترَه يف العصر
ِ
اجلاهليَّ ،
1953م) ،مطبعة مصطف الباب احللب وأوالده ،القاهرة( ،ط1936( ،)3م).
 - 5األعالم؛ قاموس تراجم ألشهر ِ
الرجال والنِساء من العرب واملستعربني
واملستشرقني ،خري ِ
الدين ِ
الزِرْكلي( ،ت1396ه 1976 /م) ،دار العلم للماليني،
(أَّير ،مايو2002 /م).
بريوت( ،طَّ ،)15
 - 6االنتماء يف ِ
اجلاهلي ،د .فاروق أمحد اسليمِ ،احتاد ال ُكتَّاب العرب ،دمشق،
الشعر
ِ
(د .ط)1998( ،م).
 - 7اإلنسان يف ِ
للُّتان والتَّاري"،
الشعر
اجلاهلي ،د .عبد الغين أمحد زيتوين ،مركز زايد ُّ
ِ
العني( ،ط2001( ،)1م).
الزبِيدي( ،ت1205ه /
حممد مرتض َّ
 – 8اتج العروس من جواهر القاموسَّ ،
1790م) ،تح :عبد العليم الطَّحاوي ،وزارة اإلعالم الكويتيَّة ،مطبعة حكومة
الكويت ،الكويت( ،د .ط)1974( ،م).
الرافعي( ،ت1356ه 1937 /م) ،مكتبة
 - 9اتري" آداب العرب ،مصطف صادق َّ
اإلميان ،املنصورة( ،ط1997( ،)1م).
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 - 10اتري" آداب اللُّغة العربيَّة ،جرجي زيدان( ،ت1332ه 1914 /م) ،طبعة
جديدة راجعها وعلَّق عليها :د .شوقي ضيف ،دار ا الل ،القاهرة( ،د .ط)( ،د.
ت).
 - 11اتري" األدب ِ
الزََّّيت( ،ت1388ه 1968 /م) ،دار هنضة
العرب ،أمحد حسن َّ
مصر للطَّبع والنَّشر ،القاهرة( ،ط1981( ،)2م).
 - 12اتري" األدب ِ
السالم ضيف،
العرب؛ العصر اجلاهلي ،د .أمحد شوقي عبد َّ
(ت1426ه 2005 /م) ،دار املعارف ،القاهرة( ،ط1986( ،)11م).
الصورة يف ِ
ؤسسة حورس
الشعر
ِ
حممد َّ
تطور ُّ
الزواويُ ،م َّ
اجلاهلي ،د .خالد َّ
ُّ - 13
َّ
الدوليَّة للنَّشر والتَّوزيع ،اإلسكندريَّة( ،د .ط)2005( ،م).
 - 14اجلامع يف اتري" األدب ِ
العرب؛ األدب القدم ،حنَّا الفاخوري( ،ت2011م)،
دار اجليل للنَّشر والتَّوزيع و ِ
الطباعة ،بريوت( ،ط1986( ،)1م).
 - 15جدليَّة القيم يف ا ِ
اجلاهلي؛ رهية نقديَّة معاصرة ،أ .د .بومعة بوبعيوِ ،احتاد
لشعر
ِ
ال ُكتَّاب العرب ،دمشق( ،د .ط)2001( ،م).
حممد فؤاد نعناع ،دار طالس ِ
 - 16اجلود والبخل يف ِ
للدراسات
الشعر
ِ
اجلاهلي ،دَّ .
الُّتمة والنَّشر ،دمشق( ،ط1994( ،)1م).
و َّ
 - 17احلياة العربيَّة من ِ
حممد احلويف( ،ت1403ه /
الشعر اجلاهل ِي ،د .أمحد َّ
1983م) ،مكتبة هنضة مصر ومطبعتها ،القاهرة( ،ط1952( ،)2م).
 - 18ديوان َعبِيد بن األَبْ َرصَ ،عبِيد بن األَبْ َرص األسدي( ،ت 25ق .ه 600 /م)،
تح :د .عمر فاروق الطَّبَّاع ،دار القلم ِ
للطباعة والنَّشر والتَّوزيع ،بريوت( ،د .ط)،
(1994م).
ِ - 19
ؤسسة ِ
الرسالة ،بريوت،
الشعر اجلاهلي؛ خصائصه وفنونه ،د .يفىي اجلبوريُ ،م َّ
(ط1986( ،)5م).
ِ - 20
حممد النُّويهي( ،ت1400ه /
الشعر اجلاهلي؛ منهج يف دراسته وتقوميه ،دَّ .
1980م) ،الدَّار القوميَّة ِ
للطباعة والنَّشر ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت).
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حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة ِ
ِ - 21
الدينوري( ،ت276ه /
الشعر والشُّعراء ،ألب َّ
حممد شاكر ،دار املعارف ،القاهرة( ،د .ط)1982( ،م).
889م) ،تح :أمحد َّ
ِ - 22
الصحا ؛ اتج اللُّغة وصحا العربيَّة ،ألب نصر إِساعيل بن محَّاد اجلوهري،
حممد زكرََّّي يوسف ،دار العلم للماليني ،بريوت،
(ت393ه 1003 /م) ،تحَّ :
(ط1990( ،)4م).
حممد بن َّ
سالم بن عبيد هللا اجلمحي،
 - 23طبقات فحول الشُّعراء ،ألب عبد هللا َّ
حممد شاكر ،دار املدين ،جدَّة ،ومطبعة املدين،
(ت231ه 846 /م) ،تح :حممود َّ
القاهرة( ،د .ط)1974( ،م).
حممد ص ي األشُّت ،مديريَّة
 - 24العصر اجلاهلي؛ األدب والنُّصوص  -امل َعلَّقات ،دَّ .
ُ
الكت واملطبوعات اجلامعيَّة ،جامعة حل  ،حل ( ،د .ط)/1994( ،
1995م).
 - 25العمدة يف حماسن ِ
الشعر وآدابه ونقده ،ألب عل احلسن بن رشيق القريواين،
ُ
ِ
حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار اجليل للنَّشر
(ت456ه 1063 /م) ،تحَّ :
والتَّوزيع و ِ
الطباعة ،بريوت( ،ط1981( ،)5م).
 - 26عيار ِ
حممد بن أمحد بن إبراهيم طَبَاطَبَا
حممد بن أمحد بن َّ
الشعر ،ألب احلسن َّ
الساتر ،مراجعة :نعيم زرزور ،دار
العلوي( ،ت322ه 934 /م) ،تح :عبَّاس عبد َّ
الكت العلميَّة ،بريوت( ،ط2005( ،)2م).
العرب ،سراج ِ
 - 27الفخر يف ِ
الشعر ِ
الرات اجلامعيَّة ،بريوت( ،د.
الدين َّ
حممد ،دار َّ
ط)( ،د .ت).
 - 28الفروسيَّة يف ِ
اجلاهلي ،د .نوري محُّودي القيسي ،دار التَّضامن ،بغداد،
الشعر
ِ
(ط1964( ،)1م).
حممد بن يعقوب الفريوزآابدي( ،ت817ه /
 - 29القاموس احمليط ،جمد ال ِدين َّ
1415م) ،دار احلديث ،القاهرة( ،د .ط)( ،د .ت).
ؤسسة ِ
قصة األدب ِ
الرحاب احلديثة ،بريوت( ،د.
َّ - 30
العرب ،د .خالد يوسفُ ،م َّ
ط)2011( ،م).
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 - 31لسان العرب ،ألب الفضل مال ِ
حممد بن مكرم بن علي بن منظور،
الدين َّ
(ت711ه 1311 /م) ،دار صادر ،بريوت( ،ط( ،)1د .ت).
األدب ِ
الُّتان ِ
عزام ،دار الشَّرق العرب ،بريوت
 - 32املصطلح النَّقدي يف ُّ
حممد َّ
العربَّ ،
وحل ( ،ط( ،)1د .ت).
 - 33املعجم األدبَ ،جبُّور عبد النُّور ،دار العلم للماليني ،بريوت( ،ط( ،)2كانون
الثَّاين ،يناير1984 /م).
عمان( ،ط،)1
 - 34املعجم األدبَّ ،نواف َّ
نصار ،دار ورد للنَّشر والتَّوزيعَّ ،
(2007م).
 - 35معجم املصطلحات األدبيَّة املعاصرة؛ (عرض وتقدم وترمة) ،د .سعيد علُّوش،
دار الكتاب اللُّبناين ،بريوت ،وسوش يس ،الدَّار البيضاء( ،ط1985( ،)1م).
 - 36معجم املصطلحات العربيَّة يف اللُّغة واألدب ،جمدي وهبة ،كامل املهندس،
مكتبة لبنان ،بريوت( ،ط1984( ،)2م).
حممد التُّوجني ،دار الكت العلميَّة ،بريوت،
 - 37املعجم امل َف َّ
صل يف األدب ،دَّ .
ُ
(ط1999( ،)2م).
الرازي،
 - 38معجم مقاييس اللُّغة ،ألب احلسني أمحد بن فارس بن زكرََّّيء القزويين َّ
السالم هارون ،دار الفكر ،بريوت( ،د .ط)،
(ت395ه 1004 /م) ،تح :عبد َّ
(1979م).
 - 39املعجم الوسيط ،د .إبراهيم أنيس مع آخرين( ،ت1397ه 1977 /م) ،دار
املعارف ،القاهرة( ،ط1972( ،)2م).
 - 40الوسيط يف األدب ِ
العرب واترَه ،الشَّي" أمحد اإلسكندري( ،ت1357ه /
1938م) ،الشَّي" مصطف العناين( ،ت1362ه 1943 /م) ،حقوق الطَّبع
للم َؤلَِف ْني ،القاهرة( ،ط1919( ،)1م).
حمفوظة ُ
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ت األ َِْبَ ِ
ورِة:
اث ال َْم ْن ُ
 اثنًا :ثَابَ ُشَ

حممد املشهراوي ،جملَّة جامعة
 - 1دالالت الوحدة يف قصيدة َّ
الصيد اجلاهليَّة ،عصام َّ
غزة ،فلسطني( ،مج( ،)12 :ع،)2 :
األزهر ،سلسلة العلوم اإلنسانيَّةَّ ،
(2010م) ،ص.134 - 113
حممد علي دقَّة ،جملَّة جممع اللُّغة
َ - 2عبِيد بن األَبْ َرص؛ ديوانه واملستدرك عليه ،دَّ .
العربيَّة ،دمشق ،سورَّي( ،مج( ،)72 :ج1997( ،)3 :م) ،ص.550 – 527
 - 3الفرد واجلماعة يف ِ
اجلاهلي ،د .عبد اجمليد َزراقط ،جملَّة الفكر العرب ،معهد
الشعر
ِ
األول ،ديسم 1988 /م)،
اإلمناء العرب ،بريوت ،لبنان( ،ع( ،)54 :كانون َّ
ص.86 – 68
الرازق رجي،
ُ - 4جمَ ْم َهرة َعبِيد بن األَبْ َرص؛ دراسة نقديَّة بالغيَّة ،د .أمحد سعد عبد َّ
جملَّة ُكلِيَّة اللُّغة العربيَّة ،جامعة األزهر ،إيتاي البارود ،البحرية ،مصر( ،مج،)23 :
(ع2008( ،)2 :م) ،ص.208 – 1
ُ - 5جممهرة عبِيد بن األَب رص يف امليزان ِ
الش ِ
املوسيقي ،د .عبد احلميد محام ،جملَّة
عري/
ِ
َْ َ َ
َْ
ُكلِيَّة ا داب ،جامعة امللب سعودِ ،
السعوديَّة( ،مج( ،)3 :ع،)2 :
الرَّيضُّ ،
(1991م) ،ص.382 – 345
اجلاهلي ،أ .د .إحسان ِ
الرو يف ِ
الديب ،جملَّة
الشعر
ِ
 - 6ا امة و َّ
الصد ؛ صد ُّ
جامعة النَّجا ل بان ،العلوم اإلنسانيَّة ،ربلس ،فلسطني( ،مج( ،)13 :ع:
1999( ،)2م) ،ص.679 – 626
يح ا ْْلَ ِام ِعَّ ِة:
الر َسائِ ِل َواألَطَا ِر ِ
ت َّ
 اثلثًا :ثَابَ ُ – 1اإليقاع وعالقته ابلدَّاللة يف ِ
اجلاهلي ،أمحد حساين( ،أطروحة دكتوراه غري
الشعر
ِ
حجار ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر/2005( ،
منشورة) ،إشراف :أ .د .طاهر َّ
2006م).
 - 2شعر الفخر عند الشُّعراء الفرسان يف العصر اجلاهل ِي؛ دراسة حتليليَّة ،حنان أمحد
جاد هللا احلتاملة( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :د .إبراهيم السنجالوي،
جامعة الريموك ،إربد1994( ،م).
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 - 3شعر الفخر واحلماسة يف صدر اإلسالم؛ دراسة نقديَّة حتليليَّة ،عندلي يوسف
اِسندر( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :أ .دِ .سر الديوب ،جامعة
البعث ،محس2011 /2010( ،م).
الصورة الفنِيَّة يف شعر َعبِيد بن األَبْ َرص ،عامر ِسار الرشيدي( ،رسالة ماجستري
ُّ – 4
غري منشورة) ،إشراف :أ .د .خليل الرفوع ،جامعة مؤتة ،الكرك2010( ،م).
 - 5الفخر يف ِ
اجلاهلي؛ لالفخر بني عنُّتة بن شدَّاد وعمرو بن كلثومل؛ دراسة
الشعر
ِ
َّجار،
موازنة ،نوال حدو( ،رسالة ماجستري غري منشورة) ،إشراف :أ .د .رضوان الن َّ
جامعة أب بكر بلقايد ،تلمسان2011 /2010( ،م).
 - 6مظاهر البداوة وصورها يف ِ
الشواورة( ،أطروحة
الشعر
اجلاهلي ،أمحد اسبيتان َّ
ِ
دكتوراه غري منشورة) ،إشراف :أ .د .خليل الرفوع ،جامعة مؤتة ،الكرك،
(2015م).
***
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ملخص الدراسة:

يهدف هذا البحث املعنون بـ " :مالمح اجملتمع السوداين يف قصص" :دومة ود حامد" للطيب

صاحل" إىل الكشف عن مالمح اجملتمع السوداين ومساته من خالل جمموعة "ود حامد" القصصية
لألديب السوداين الطيب صاحل زمن احلكومة اإلجنليزية ،وبداايت احلكومة الوطنية اليت أعقبت
االستقالل عام 1956م وما بعدها ،مع إيضاح بعض املفاهيم املتعلقة ابجملتمع ،والقصة ،وما تدور
حوله كل قصة من القصص السبع اليت أتلفت منها اجملموعة.
الفن القصصي له أثر كبري يف إبراز خصائص ِّ
َّ
أي جمتمع من خالل ما يذكره السارد من
إن َّ

أحداث ومواقف وأوصاف ألفراد اجملتمع ،وما يقومون به من أعمال ،مما يعكس صورة أدبية/

اجتماعية ألفراد ذلك اجملتمع ،وما يتسمون به من خصائص متنوعة ،وصفات متعددة.
وقد انتهت الدراسة إىل ذكر العديد من مالمح اجملتمع السوداين  -وخاصة الريفي منه  -يف
أثناء تلك احلقبة الزمنية ،وغالب هذه اخلصائص يفتخر هبا الرجل السوداين ،ويعدها مسة تربط أفراد
جمتمعا عزيز النفس ،يسوده التآلف واألخوة ،وأواصر احملبة بني أفراد
اجملتمع بعضه مع بعض ،وتصور ً

األسرة خاصة ،واجملتمع عامة من خالل مناسباهتم االجتماعية املتمثلة يف بعض تقاليد الزواج،

وتسميتهم للمولود ،وبرهم آبابئهم ،وعطفهم على الصغري ،وبساطتهم ،وعملهم يف مهنة الفالحة
والرعي والتجارة ،وظرافتهم يف إطالق الكىن ،وجلَدهم يف احلياة ،وتقشفهم فيها ،وعنايتهم ابلثقافة،
وتربية أبنائهم وخاصة يف تعليمهم القرآن الكرمي ،ومتيزهم بلباس خيتلف عن اجملتمعات األخرى بلبس
العمامة والثوب الواسع الفضفاض ،مع وجود بعض اخلصائص السلبية اليت ال ِّ
تشكل َّ
حد الظاهرة،
وهي موجودة يف أفراد قلة ،ال يكاد جمتمع خيلو منها ،ومن ذلك :استغالل الغين للفقري يف البيع،
وعقوق بعض األبناء ،واخلمول ،والتسرع يف الطالق ،وانتشار بعض احلشرات واألمراض.
الكلمات املفتاحية :اجملتمع ،السودان ،قصص ،دومة ،ود حامد ،الطيب صاحل.

The image of the Sudanese society in the stories of: Daumat Wed Hamed"
– The Hill of Wed Hamed by Altayyeb Saleh
Dr. Abdulrahman bin Ahmad Alsabt
Department of Arabic Language - Faculty of Education
Zulfi - Majmaah University
Abstract:
This study, entitled: "The image of the Sudanese society in the stories of
Daumat Wed Hamed" – The Hill of Wed Hamed by Altayyeb Saleh, "A thematic
approach", aims to reveal the characteristics of the Sudanese society during the
rule of the English and at the beginning of the national government, which
followed the independence in 1956. Moreover, the study aims to clarify some
concepts related to the community, the story, and what each of the seven stories
in the collection revolves around .
The story art has a significant impact on highlighting the characteristics of
any society through the narrator's description of the events and attitudes of the
community members, reflecting the literary / social image and various
characteristics of that community.
The study concluded by mentioning many characteristics of the Sudanese
society, the rural one in particular, during this period. In fact, The Sudanese are
proud of most of these characteristics that depict the kind, merciful relationships
not only among the members of the family but also the whole society. These
characteristics are represented in some social events such as the traditions of
marriage, naming the newborn, taking care of the parents, kindness to the young,
simplicity, farming, grazing, trading, nick-naming, being patient in life, paying
attention to culture, bringing up children and teaching them the Holy Quran and
dressing in a way that distinguishes them from other societies, especially in
wearing the turban and the wide loose thobe (garment). However, some negative
characteristics do not constitute a phenomenon, as they hardly exist, such as:
exploitation of the poor, the disobedience of some children, lethargy, the rush to
divorce, and the spread of some insects and diseases.
key words: Community - Sudan - Stories – Daumat (Hill) - Wed Hamed Altayyeb Saleh

مقدمة:
ُّ
كبريا لدى
تعد القصة القصرية من األجناس السردية اليت القت
ً
استحساًن ً
املتلقي يف العصر احلديث ،إ ْذ يستطيع القارئ أن ينجز قراءته للقصة ويعرف
هدفها يف وقت قصري.
القصاص يف العصر احلديث األديب السوداين الطيب
ومن أشهر َّ
صاحل( ،)1فقد أنتج سبع قصص قصرية حتت مسمى "دومة ود حامد"،
وسأعمد إىل دراستها حتت عنوان أمسيته" :مالمح اجملتمع السوداين يف
قصص :دومة ود حامد ،للطيب صاحل" ،من خالل الرجوع إليها يف األعمال
الكاملة للطيب صاحل ،والصادرة عن مركز عبدالكرمي مريغين الثقايف ابخلرطوم،
عام 2010م.

( )1ولد الطيب صاحل يف إقليم مروى مشال السودان عام 1929م ،وتويف  18فرباير عام 2009م
يف لندن ،وعاش طفولته يف ذلك اإلقليم ،مث نزح إىل اخلرطوم ملتابعة دراسته يف كلية غرودن
(جامعة اخلرطوم حاليا) ،وًنل درجة البكالوريوس ،مث سافر إىل لندن ،واتبع دراسته العليا يف
موضوع الشؤون الدولية ،وهناك بدأ عطاؤه األديب يتفتح ،فكتب القصص القصرية ،ونشر
بعضها يف اجملالت ،وفاز جبائزة الرواية العربية للعام 2005م ،كما أُطلق عليه لقب" :عبقري
الرواية العربية" ،وتتجلَّى يف حياته مسات ثالث ،هي :البساطة ،والثقافة ،واألصالة (انظر :د.
إبراهيم خليل ،أتمالت يف السرد العريب ،فضاءات للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة
وإنساًن ،ضمن
فناًن
ً
األوىل2011 ،م ،ص ،172 -171وأمحد سعيد حممدية ،حملة عن الطيب ً
كتاب :الطيب صاحل عبقري الرواية العربية ،جملموعة من الكتَّاب العرب ،دار العودة ،بريوت،
الطبعة الثالثة1981 ،م ،ص.)8 -7
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وقد حبثت عن دراسات سابقة هلذه اجملموعة القصصية فلم أعثر إال على
إضاءات خمتصرة يف أثناء احلديث عن سرية الطيب صاحل ومؤلفاته ،وذلك يف
كتاب الدكتور أمحد حممد البدوي املوسوم بـ" :الطيب صاحل سرية كاتب
ونص" ،من خالل إشارات سريعة عامة للمنجزات الفنية (ومنها القصصية)
للطيب صاحل ،أما عن دراسة ختتص مبالمح اجملتمع السوداين من خالل تلك
اجملموعة أو غريها من القصص السودانية فلم أعثر على شيء من ذلك ،مما
متاحا أمامي إلماطة اللثام عن مالمح اجملتمع
جعل البحث يف هذا اجملال ً
السوداين وما يتصف به  -وخاصة الريفي منه -يف حقبة زمنية معينة من
معتمدا املنهج الوصفي
خالل نظرة الطيب صاحل يف جمموعته القصصية،
ً
التحليلي يف الدراسة.
وقسمت البحث إىل مقدمة ،ومهاد نظري ،حتدثت فيه عن :مفهوم
القصة القصرية ،وحديث عن جمموعة" :دومة ود حامد" القصصية ،مث
املبحث األول :وحتدثت فيه عن املالمح االجتماعية احملمودة ،واملبحث
الثاين :وفيه حديث عن املالمح االجتماعية املذمومة ،مث جاءت اخلامتة،
فثبت للمصادر واملراجع.
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مهاد نظري

القصة القصرية هي :جمموعة من األحداث اليت يرويها الكاتب أبسلوب
يعتمد على اإلحياء دون اخلوض يف التفاصيل ،وتتناول حادثة واحدة أو
أكثر ،تتعلَّق بشخصية واحدة أو شخصيات خمتلفة ،تتباين أساليب عيشها
متفاوات من حيث التأثُّر
وتصرفاهتا يف احلياة ،ويكون نصيبها يف القصة
ً
والتأثري ،ويضع الكاتب النهاية فجأة يف حلظة حامسة( ،)1وهذا التعريف يركز
على اإلحيائية يف التعبري ،واإلشارة السريعة لبعض األحدث يف القصة ،وعدم
احدا ،أو جمموعة من
اإلسهاب يف تفاصيلها ،وال فرق بني كونه حد ًًث و ً
األحداث ،كما َّ
أن ذلك قد يكون لشخص واحد أو جملموعة من
لكن العربة يف اإلجياز ،فاإلحياء التعبريي شرط فيها ،وأتيت
الشخصيات ،و َّ
اخلامتة فيها مفاجئة دون مقدمات تشعر القارئ بقرب النهاية.
وعرفها بعضهم أبهنا "نص أديب نثري ِّ
شعورا إنسانيًّا
يصور موق ًفا أو ً
تصويرا مكث ًفا له أثر أو مغزى"( ،)2وهذا التعريف يركز على نوع اجلنس
ً
معتمدا على تكثيف املعىن ليحمل دالالت عدَّة ،وذلك حملدودية
األديب،
ً
املساحة اليت أمام املؤلف إليصال هدفه إىل املتلقي.
تلم بشتات عناصر القصة اليت تقوم
ومن التعريفات اليت حاولت أن َّ
عليها أهنا "جتربة أدبية ِّ
تصور حلظة عابرة يف حياة (متخيلة) لشخصية مأزومة
( )1انظر :أ.د حلمي حممد القاعود ،تطور النثر العريب يف العصر احلديث ،دار النشر الدويل للنشر
والتوزيع ،الرايض ،الطبعة األوىل1429 ،ه2008 ،م ،ص.192
( )2فؤاد قنديل ،فن كتابة القصة ،اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة2002 ،م ،ص.35
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

359

ٍ
مشكلة إنسانية ،ال تقدر على حلِّها
– أو جمموعة شخصيات – تعاين من
خالل ٍ
فرتة زمانية حمدَّدة ،ويف ٍ
بيئة مكانية معروفة ،وتستخدم (النثر) أداة
للتعبري السردي"( ،)1فهذا التعريف ِّ
يلخص العناصر الفنية يف بناء القصة

القصرية املتمثلة يف :احلدث ،والشخصية ،والبيئة الزمانية ،واملكانية ،واللغة.
ومن خالل ما تقدَّم َّ
فإن القصة القصرية هي :فن نثري قصري ،حيكي
حد ًًث ،أو جمموعة من األحداث حول مشكلة معينة لشخص أو جملموعة من
الشخصيات يف زمن حمدَّد ،ومكان معني ،يعتمد من خالله السارد على
أسلوبه اخلاص الذي يبتعد فيه عن احلقيقة إىل شيء من اخليال يف ِّ
حل
املشكلة ،سعيًا منه إىل توظيف إمكانياته األسلوبية والعقلية يف إيصال رسالته
األدبية.
وتتألف اجملموعة القصصية املوسومة بـ"دومة ود حامد" من سبع قصص
قصرية ،وهي( :خنلة على اجلدول ،حفنة متر ،رسالة إىل إيلني ،دومة ود
حامد ،إذا جاءت ،هكذا اي ساديت ،مقدمات أغنية حب) ،وقد أمسى
الطيب صاحل هذه اجملموعة بنفس مسمى إحدى هذه القصص ،وهي "دومة
ود حامد" ،اليت متثل أكرب عدد صفحات يف اجملموعة ( )15صفحة ،وهي
عبارة عن قصة تتحدَّث عن قرية صغرية تقع مشال السودان ،ويعتقد أهلها َّ
أن
هناك أسطورة حتكي عن رجل صاحل ُدفن فيها ،وعندما حاولت احلكومة
اإلجنليزية قطع شجرة "الدومة" رفض أهايل القرية ،ووقفوا يف وجه املسؤولني
( )1د .طه عمران وادي ،القصة بني الرتاث واملعاصرةً ،ندي القصيم األديب ،بريدة ،الطبعة األوىل،
1421ه ،ص.191
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ملنع إنشاء أي مشاريع زراعية أو تطويرية قد تضر ابلدومة ،وتدور أحداثها يف
هيئة حوار بني شاب سيغادر أرض الدومة ،وشيخ طاعن يف ِّ
السن من أهل
معا
الدومة ،وينقل السارد رؤيته يف إمكانية التقاء األجيال احلديثة والقدمية ً
واملوازنة بينهما يف سبيل تطور البلد وعدم الوقوف يف تقدُّم القرية الصغرية
أمورا وال َّ
بد لألجيال املتأخرة أ ْن يسريوا
حبجة أهنم وجدوا السابقني يفعلون ً
على هنج األقدمني ،فما الذي يضري أبناء اجملتمع لو بقيت الدومة يف مكاهنا،
ومتَّ إنشاء املشاريع التنموية قرهبا؟! وحتقق بذلك أمران :تطوير جمتمعهم،
واحلفاظ على تراثهم.
أما بقية القصص اليت تتألف منها اجملموعةَّ ،
فإن الطيب صاحل يتحدَّث
يف قصة "خنلة على اجلدول" عن طمع أصحاب األموال الكبرية ،وجشعهم
أثناء بيع حمصول التمر ،والتفاوت االجتماعي بني طبقتني :طبقة األغنياء
وميثلهم التاجر حسني ،وطبقة الفقراء من الفالحني القرويني وميثلهم الشيخ
حمجوب ،وحماولة استغالل الطبقة األوىل للثانية .ويف قصة "حفنة متر"
يتحدَّث القاص عن شخص امسه مسعود خسر أرضه الكبرية بسبب كثرة
زواجاته ،فهو يبيع بني الفينة واألخرى جزءًا من أرضه الواسعة حىت يستطيع
مسعودا يف
أن يبحث عن زوجة جديدة ،ويف املقابل هناك رجل آخر جياور
ً
املزرعة ،وكان يشرتي منه أرضه كلما أراد أ ْن يبيعها حىت وصلت أمالكه ثلثي
مستغال بذلك عبث جاره بكثرة الزواجات ،وإشباع رغباته
مزرعة مسعود،
ً
دون ِّ
أي تفكري يف مسؤوليات الزواج ،وتبعات الطالق الذي يلجأ إليه كلَّما
عنَّت له رغبة يف زوجة جديدة .أما قصة "رسالة إىل إيلني" فهي حتكي قصة
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ٍ
حب بني ٍ
رجل شرقي عاش يف السودان وفتاة غربية ،وعن العالقة بني الشرق
والغرب بصورة رمزية .ويف قصة "إذا جاءت" يتحدَّث القاص عن شركة
سياحية عاملية يف اخلرطوم حتت مسمى "املكتب العاملي لفنون السياحة"،
وعن عالقة املوظفني فيما بينهم ،واملشكالت اليت حتدث يف العمل ،وفيها
إشارة إىل عدم ارتياح الرجل السوداين إىل الغرابء يف العمل .وأما قصة "هكذا
اي ساديت" فتحكي قصة رجل عريب يعيش يف الغرب وله تقاليده اخلاصة به،
وتبني موقف بعض الغربيني وسخريتهم من العرب .وأما القصة السابعة
واألخرية ففيها بعض املواقف اليت ذكرها السارد ،وخاصة فيما يتعلق ابملرأة،
وحب الرجل هلا يف قصص قصرية ،ومواقف متفرقة ،وخاصة مشكلة احلياة
العاطفية للمغرتبني السود يف لندن.
أما اتريخ نشر القصص ،فيعود نشر القصة املوسومة بـ" :خنلة على
اجلدول" إىل عام 1953م ،والقصة الثانية "حفنة متر" إىل عام 1957م ،وأما
"دومة ود حامد" الرابعة يف اجملموعة فيعود اتريخ نشرها إىل 1960م( ،)1كما
نُشرت القصة األخرية املوسومة بـ"مقدمات" عام 1966م( ،)2وأما البقية فلم
أعثر على اتريخ نشرها إال أهنا حتكي شيئا عن الواقع اجملتمعي السوداين،
ويظهر أهنا بعد االستقالل مباشرة ،بناء على ترتيبها يف اجملموعة القصصية،
( )1انظر :أمحد السماوي ،يف نظرية األقصوصة ،مطبعة التسفري الفين2003 ،م ،هامش ص-135
.136
( )2انظر :خمتار عجوبة ،القصة احلديثة يف السودان ،دار التأليف والرتمجة والنشر ،جامعة اخلرطوم،
الطبعة األوىل1972 ،م ،هامش رقم  ،2ص.222
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وقد كانت السودان تعيش حتت ِّ
ظل االستعمار منذ عام 1898م ،وحصلت
على استقالهلا السياسي عام 1956م ،فجاءت بواكري النهضة الثقافية
واالقتصادية واالجتماعية نتيجة االنفتاح على القرن العشرين ،واالعتماد على
سواعد شباب البلد يف االنطالقة مبجتمعهم حنو النمو واالزدهار(.)1
ِّ
وتشكل هذه اجملموعة القصصية أحد مناذج القصة السودانية احلديثة اليت
حيرص كتَّاهبا على تقدمي صورة عن واقعهم احمللي ،وإظهار ما فيه من عادات
وتقاليد ،فتظهر فيها رؤيتهم الواقعية ،وحملِّيتهم الشديدة مع ما يف ذلك النتاج
نضج على مستوى البناء الفين للعمل السردي من خالل جتارهبم
من ٍ
اإلنسانية اليت تتَّسم بقوة التأثري ،ومحيمية التفاعل(.)2
وحتتوي جمموعة الطيب صاحل القصصية واملوسومة بـ"دومة ود حامد" على
العديد من مالمح اجملتمع السوداين  -وخاصة الريفي منه  -خالل احلقبة
الزمنية اليت ألف جمموعته القصصية فيها ،وسأدرس أبرز هذه املالمح
واخلصائص من خالل املبحثني القادمني.

( )1انظر :عبدالعزيز حسني الصاوي ،أزمة املصري السوداين (مناقشات حول اجملتمع والتاريخ
والسياسة) ،مركز الدراسات السودانية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1999 ،م ،ص.67
( )2انظر :د .طه عمران وادي ،القصة بني الرتاث واملعاصرة ،ص.104
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املبحث األول :املالمح االجتماعية احملمودة

تسود اجملتمعات مالمح اجتماعية حممودة ،وتتفاوت من جمتمع آلخر،
وحياول الغيورون على جمتمعاهتم أن تكون أمنوذجا حيتذى به ،فيشاركون يف
إصالح جمتمعهم ،وتعديل ما يف سلوكيات أفراده من مالمح سلبية ،واألديب
برسالته يشجع على املمارسات السليمة ،وحيث أفراد جمتمعه على االمتثال
هبا ،ويصور ذلك يف شعره ونثره ،والطيب صاحل أحد أولئك الذين صوروا
جمتمعهم وما فيه من مالمح إجيابية ،أيمل أن تكون مسات خري وفالح لبين
قومه ،حيث على التمسك هبا ،ويساهم يف إرسال سهامه األدبية جتاهها
أبسلوبه وطريقته األدبية اخلاصة ،ومن ذلك ما يلي:

أ -التكاتف االجتماعي:

يتميز اجملتمع السوداين بتكاتف أفراده وتعاوهنم ،وذلك يف مناسبات الفرح
واحلزن على ٍ
حد سواء ،ومن املناسبات اليت ذكرها الطيب صاحل يف جمموعته
القصصية وقد ظهر فيها تكاتف أبناء اجملتمع السوداين :تكاتفهم يف
مناسبات الزواج ،وتعاوهنم مع بعض ،فالشيخ حمجوب عندما بدَّل هللا حاله
من الفقر إىل الغىن أصبحت يده سبَّاقة إىل ِّ
مد يد العون ألفراد جمتمعه،
والوقوف معهم يف مناسباهتم ،وكان يفوق اآلخرين بذلك ،يصور السارد هذا
يتربعون يف األعراس خبمسة ٍ
يتربع
قروش كان َّ
الكرم بقوله" :وحينما كان النَّاس َّ
هو بعشرة ،وبزجاجة ٍ
النقي ،وكيلة من أجود أنواع التمر
مليئة من مسن الضَّأن ِّ
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()1
فقريا
"القنديل"  ،ويف ذلك إظهار لشكر نعمة هللا على حمجوب ،فقد كان ً
فأبدل هللا فقره غىن ،مما جعله يسهم يف تطور جمتمعه ،ويتصدَّق على
احملتاجني منهم بضعف ما يتصدَّق به اآلخرون ،ومل يقف األمر على مشاركته
هلم ِّ
أبي صدقة وحسب؛ بل إهنا من أجود األصناف وأطيبها؛ امتثاال لقول
هللا سبحانه :لَن تَـنَالُوا ِّ
اَّللَ بِِّّه
الربَّ َح َّىت تُ ِّنف ُقوا ِّممَّا ُِّحتبُّو َن َوَما تُ ِّنف ُقوا ِّمن َش ْي ٍء فَِّإ َّن َّ

َعلِّيمسورة آل عمران.

وعندما يعود املسافر املغرتب إىل وطنه جتد اجملتمع جبميع أطيافه
خاصا أبسرته
يستقبلونه ،ويهنِّئون أهله ابلسالمة ،فليس االستقبال والفرح ًّ
الصغرية املكونة من أم وأب؛ بل اجملتمع أسرة واحدة مرتابطة ،يشاركون فرح
جئ َن يهنِّْئ َن أمه بوصوله ساملاً من البلد
بعضا ،وحىت "النساء الالئي ْ
بعضهم ً
العمة واخلالة وابنة ِّ
وظل كذلك
فيهن َّ
كلهن قريباتهَّ .
البعيدَّ ،
العم وابنة اخلالةَّ .
برهة .مث جاء أبوه ومعه حشد من الرجال .كلُّهم أقرابؤه .سلَّموا عليه
وجلسواِّ .جيء ابلقهوة والشَّاي وعصري الربتقال وعصري الليمون .شيء يشبه
شك أنه االحتفال عينه ،احتفال بعودة ابن اجملتمع إىل
االحتفال"( .)2وال َّ

فالكل يف هبجة وسرور ،واجلميع يعدُّون هذا االبن ابنهم ،فقد عاش
جمتمعه،
ُّ
بينهم ،وتطبَّع بطبائعهم ،وشاركهم مناسباهتم ،فهو فرد من أفراد أسرة اجملتمع
الكبري ،وليست اللحمة االجتماعية مقتصرة على الرجال بعضهم مع بعض؛
( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة  ،مركز عبدالكرمي مريغين الثقايف ،أم درمان ،السودان ،الطبعة
األوىل2010 ،م ،ص.418
( )2السابق ،ص.432
جملة العلوم العربية
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بل َّ
بعضا يف مناسبات الفرح
أيضا  -يتكاتفن ،ويشاركن ً
إن النساء ً -
تعبريا عن الشعور املشرتك بني أفراد اجملتمع ،فهذه الصفة ميتاز هبا
واحلزن؛ ً
الشعب السوداين جبميع أطيافه ،فمن املالحظ على عالقاهتم االجتماعية قوة
الرتابط بينهم ،ووقوفهم مع بعض ،سواء أكان يف مناسبات الفرح أو احلزن،
وسواء أكان ذلك داخل البلد أو خارجه ،ويف ذلك تربز روح التوافق
االجتماعي ،والتفاعل بني أبناء اجملتمع السوداين يف حياهتم االجتماعية
واإلنسانية ،وقد استمر هذا الوضع االجتماعي حىت أايمنا هذه ،فتجد
اللحمة القوية ،وأواصر الرتابط سائدة بني األخوة السودانيني ،وخاصة يف
غربتهم عن وطنهم األم.
ب  -الرب ابآلابء واألجداد:

من اخلصائص احلميدة يف اجملتمع السوداين ُّبر األبناء آبابئهم وأجدادهم،
ويف ذلك امتثال لقول ِّ
ضى َربُّ َ
احلق سبحانهَ  :وقَ َ
ك أَالَّ تَـ ْعبُ ُدوا إِّالَّ إِّ َّايهُ
وِّابلْوالِّ َدي ِّن إِّحساًنً إِّ َّما يـبـلُغَ َّن ِّع َ ِّ
الُهَا فَالَ تَـ ُقل َّهلَُما
َح ُد ُُهَا أ َْو كِّ ُ
َْ
ند َك الك ََرب أ َ
َ َ ْ َْ
ِّ
ٍ
اح ُّ
الذ ِّل ِّم َن
أُف َوالَ تَـْنـ َه ْرُُهَا َوقُل َّهلَُما قَـ ْوالً َك ِّرمياً (َ )23وا ْخف ْ
ض َهلَُما َجنَ َ
َّ ِّ
ِّ
صغِّرياً ( )24سورة اإلسراء.
الر ْمحَة َوقُل َّرب ْار َمحْ ُه َما َك َما َربـَّيَ ِّاين َ
ويصور السارد يف إحدى القصص َّبر أحد أبناء اجملتمع السوداين ِّ
ِّ
جبده
أعرف مىت يريدين
"كنت
الكبري يف قوله على لسان ذلك االبن الصغري:
ُ
ُ
كنت َّ
اعيد صالته،
أضحك ومىت يريدين أ ْن
ج ِّدي أ ْن
أتذكر مو َ
َ
أسكت ،و ُ
َ
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يطلب ذلك ِّ
مين"( ،)1وهذا هو
فأُحضر له "املصالة" وأمألُ له اإلبريق قبل أ ْن َ

الرب احلقيقي ،وهو معرفة ما يريده الوالد أو اجلد وحتقيق طلبه قبل أن يطلبه،
وخاصة يف اختيار الزمن املناسب ،ومباشرة رغبته دون أتخري أو مماطلة ،مما
ينتج عنه الراحة النفسية هلذا الرجل الكبري ،وهي ضرورية له؛ لينعم بعيشة
هادئة دون ضغوط ِّ
تكدر عليه حياته ،وهو يف سنه الكبري الذي أينس أبمور
قد ال يدركها االبن إال عندما يبلغ مبلغه من العمر.
ومن صور ِّ
الرب أن يعرف الولد ما يعجب والده ،ويود مساعه ورؤيته،
أيضا " :-كان ُّ
يلذ له
فيقوم بتحقيق طلبه ،يقول السارد على لسان الصيب ً -
ٍ
كنت
يف ساعات راحته أ ْن
يستمع َّ
إيل أقرأ له من القرآن بصوت منغَّم ،و ُ
َ
ِّ
يطرب له"( ،)2فالسارد ينتقي األلفاظ
أيضا كان
أعرف من وجه جدي أنه ً
ُ
اليت ِّ
تعرب عن راحة نفسية شديدة للوالد ،وهو يرى فلذة كبده يربُّ به كمال
الرب ،فهناك جمموعة من الكلمات اليت تدخل البهجة والسرور على هذا
الوالدُّ :
"يلذ ،راحته ،يستمع ،القرآن ،صوت منغَّم ،يطرب" ،وهذه جمموعة
ألفاظ تعود إىل حقل داليل ،وهو الشعور ابلراحة ،والطمأنينة النفسية ،وقد
بصريا فهو يستنتج بفراسته أُنْس جده ،وراحته وطمأنينته
كان الطفل ً
ملاحا ً
اليت تتمظهر يف مساعه للقرآن الكرمي ،وتلذذه به.

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.424
( )2السابق ،الصفحة نفسها.
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كما َّ
أن الفتيات يتميَّـ ْز َن بقرهبن من والديهن ،وعطفهن عليهما ،ويعرفن
حق األبوة ،فقد كانت ابنة الشيخ حمجوب تربُّ والدها وتعطف عليه ،وقد
َّ
افتقد هذا العطف ،وتلك الشفقة احلانية عندما تزوجت وسافرت مع زوجها

إىل أقاصي الصعيد يف اجلزيرة(.)1
ت  -العطف على الصغري وحمبته:
ُّ
جمتمعا عطوفًا ،يسوده الرتاحم والتعاطف بني أفراده،
يعد اجملتمع السوداين ً
صغارا ،فال جتد فرقًا بني الكبري والصغري إال التقدير للكبري
وخاصة إذا كانوا ً
واالحرتام له ،والعطف على الصغري والشفقة عليه ،وهذا من اهلدي النبوي
الشريف ،ومن االمتثال لقول الرسول  -صلى هللا عليه وسلم " :-ليس منَّا

من مل يرحم صغريًن ،ويعرف شرف كبريًن"(.)2

ِّ
السارد عطف الكبار على الصغار من خالل مالطفتهم
ويصور َّ
صغريا جدا
كنت
ومداعبتهم ،فيقول على لسان ٍ
صيب منهم" :ال بد أنَّين ُ
ً
متاما ،ولكنَّين أذكر َّ
أن الناس حني كانوا
كم كان عمري ً
أذكر ْ
حينذاك ،لست ُ
جدي كانوا يربتون على رأسي ،ويقرصونين يف ِّ
يرونين مع ِّ
خدي ،ومل يكونوا

( )1انظر :الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.416
( )2الرتمذي ،اإلمام احلافظ أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ،اجلامع الكبري (سنن
الرتمذي) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،هيثم عبدالغفور ،دار الرسالة
العاملية ،دمشق ،اجلمهورية العربية السورية ،الطبعة األوىل1430 ،ه2009 ،م ( ،ابب ما جاء
يف رمحة الصبيان) ،ج ،4ص.48
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يفعلون ذلك مع ِّ
جدي"( ،)1فهذا الوصف الذي يذكره السارد ،والصورة اليت
يرمسها من قرص ِّ
اخلد ،والضرب اخلفيف على الرأس إمنا هي من ابب مالطفة
الصغار ،والظرافة معهم ،والعطف عليهم ،واإلعجاب هبم ،وهي من القيم
تعود عليها أبناء اجملتمع السوداين جتاه أبنائهم الصغار على ٍ
وجه
احلميدة اليت َّ
خاص دون كبارهم ،وقد أدرك ذلك الصيب عندما نفى توجيه تلك احلركات
ِّ
جلده الكبري ،واقتصارها عليه ،ويف ذلك إحياء إىل خصوصية توجيه هذه
املداعبة لصغار ِّ
السن دون الكبار.
يؤدون
احلب واالستلطاف هلؤالء الصغار حلظة رؤيتهم وهم ُّ
ويتجلَّى ُّ
حتفيزا هلم
ً
أعماال جليلة ،يستحسنها الكبار ،ويشجعون من خالهلا الصغار؛ ً
وأتييدا على فعلهم هلذه األخالق احلميدة ،وتربيتهم على اخللق
وتقديرا،
ً
ً
النبيل والعمل الصاحل ،يقول القاص على لسان الصغري" :وكان الشَّيخ يطلب
ِّ
الزوار يربتون
أقف وأقرأ سورة الرمحن ،كلَّما جاءًن زائر .وكان َّ
دائما أ ْن َ
مين ً
خدي ورأسي ،متاما كما كانوا يفعلون حني يرونين مع ِّ
على ِّ
جدي"( ،)2ويبدو
ً
َّ
أن اختيار السارد لسورة "الرمحن" ملا فيها من آايت متشاهبة ،وال يتقنها إال
حاذق يف احلفظ ،فإذا كانت من طفل صغري ،فإهنا تثري إعجاب املستمع،
وتلفت انتباهه ،ويكون اإلعجاب وليد اللحظة مع قار ٍئ صغري يقوم الكبار
على حتفيزه وتشجيعه ابالستظراف ،والضرب اخلفيف على رأسه ،وقرص
خده ،كناية عن اإلعجاب واحملبة والتقدير هلذا الناشئ يف رحاب القرآن
( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.423
( )2السابق ،الصفحة نفسها.
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الكرمي ،وقد اختار الشيخ هيئة الوقوف يف أثناء قراءة الطفل الصغري ملا يف
ذلك من إظهار له ،وزايدة يف تشجيعه على عمله احلسن ،وإعطاء املناسبة
العناية والتقدير ،فالقراءة وقوفًا أمام اجلمهور تعطي هيبةً للموقف ،وعظمة
له ،مما يكون له األثر األكرب يف زايدة تشجيع الصغري ملقابلة اآلخرين ،وعدم
الرهبة منهم ،مكتسبًا الثقة يف نفسه ،والقدرة على القراءة دون ِّ
أي ارتباك ،أو
خوف من أحد.
ث  -تسمية املولود:

من خصائص اجملتمع السوداين اليت ذكرها الطيب صاحل يف جمموعته
القصصية" :دومة ود حامد" تسمية بعض املواليد أبمساء َم ْن كانوا ذا فضل
على والدي الطفل أو أحدُها ،وهذه إحدى الصفات النبيلة اليت يتحلَّى هبا
أبناء اجملتمع السوداين ،وهي صفة من صفات الوفاء اليت درجوا عليها جتاه
قلواب كبرية تراعي أفراد اجملتمع ،وتعطف عليهم.
أصحاب الفضل ممن ميلكون ً
ومما أورده الطيب صاحل يف هذا الشأن ،وإطالق اسم املولود على من
تسمى ابمسه( :آمنة) ،واليت جاءت يف قصة حمجوب عندما رزقه
يستحق أن يُ َّ
هللا بنتًا أمساها على جدته اليت كانت تعتين به ،وترأف حبالته ،يصور ذلك
تيمنًا مبقدمها،
لدت زوجته بنتًا أمساها آمنة ُّ
السارد بقوله" :ويف العام التايل و ْ

مجيعا"( ،)1ويف
ووفاءً لذكرى جدَّته اليت كانت تعطف عليه من بني أهله ً
اختيار هذا االسم من بني أمساء النساء إشارة من السارد وإحياء منه إىل وفاء
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حمجوب جلدته اليت كانت رحيمة به ،عطوف عليه يف أثناء صغره ،عندما كان
مجيع أقرابئه مشغولني أبنفسهم ،ومل يكن هناك أي اهتمام أو اعتناء به ،كما
أن يف ذلك تيمنًا ابسم اجلدة (آمنة) ،ففي اختياره إحياء ٍ
َّ
بفأل قادم للشيخ
حمجوب أبن تكون هذه املولودة شبيهة ابجلدة اليت متلك صفات عالية،
وأخالقًا نبيلة ،ولعل يف االسم ما يشي بداللة املعىن ،فالعائل هلذه األسرة
أماًن له وألسرته يف حياهتم اليومية من خالل فأله ابملولودة
يرجو أمنًا و ً
مجيعا.
الصغرية ،وابنتظار أمل مشرق يسعد أفراد األسرة الصغرية ً

ج – حقوق الفرد االجتماعية:

حتدَّث السارد يف جمموعته القصصية عن بعض احلقوق اليت يتمتَّع هبا
أن من ِّ
الفرد السوداين دون مقابل مادي ،فذكر َّ
أهم هذه احلقوق أ ْن يتمتَّع
جماًن ،وهذه من اخلدمات اليت
املريض ابلعالج يف املستشفيات احلكومية ً
ِّ
تقدمها بعض الدول ألبنائها يف اجملال الصحي؛ ختفي ًفا عنهم ،وعن األعباء
املعيشية اليت تكهل عاتقهم ،وخاصة َم ْن كان ذا ٍ
دخل حمدود منهم.
وقد ذكر ذلك القاص يف أثناء حديثه عن بعض الظروف الصحية اليت
يعاين منها اجملتمع السوداين ،وخطورة بعض احلشرات املنتشرة هناك ،سواء
أكان ذلك يف فصل الصيف أم الشتاء ،يقول يف بيان تلك األحقية" :إذا
مرضت فمن ِّ
حقك أ ْن تعاجلَ يف املستشفى"( ،)1وهو ال يتشاءم ابملرض،
َ
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مقروًن أبسلوب الشرط ،ليدرك  -حلظتئذ  -حقه يف العالج
ولكنه يذكره
ً
اجملاين.
ومن حقوق الفرد االجتماعية :التعليم اجملاين لألبناء ،وإدخاهلم املدارس
النظامية دون مقابل مايل ،وهو من احلقوق اجملتمعية املوجودة يف بعض الدول
ويشجعها اجملتمع السوداين ويؤكد عليها ،يقول السارد يف بيان هذه األحقية:
"وإذا كان لك ابن فمن ِّ
حقه أ ْن يتعلَّم يف املدرسة"( ،)1وهذه من اخلصائص
احلسنة هلذا اجملتمع أ ْن ِّ
يقدم هلم التعليم دون مقابل مايل ،وتشجيع أبناء
اجملتمع على االلتحاق ابملدارس ،وحماولة تطور اجملتمع من الناحية العلمية
والفكرية ،والنهضة ابلبالد يف شىت اجملاالت ،فلم تنهض أمة إال بتسلح أبنائها
بسالح العلم ،والتقدم املعريف.
وأييت الرتكيز على هذين األمرين  -العالج والتعليم  -من قبل السارد
فكل فرد يعنيه أمر تعليم أوالده ،وإحلاقهم
ألُهيتهما لدى أفراد اجملتمعُّ ،
ابلتعليم اجملاين ٍ
كحق من حقوقهم االجتماعية؛ إلنقاذهم من داء اجلهل
وخطورته ،وليكونوا على معرفة بعلوم القراءة والكتابة وغريها من العلوم
واملعارف اليت تساعد الفرد على تطور مهاراته ،وتنمية معارفه ومداركه،
وحماولة تقدمي ما ميكن أن يقوم به جتاه تطوير جمتمعه وتقدمه ،فلم تنهض أمة
إال بتقدمها يف العلم ،كما َّ
عاجزا عن
أن املريض حيتاج إىل عالج ،وقد يكون ً
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توفري املال ،وخاصة لدى طبقة الفقراء ،فضمان العالج اجملاين صفة اجتماعية
تقدمها الدولة ألفراد اجملتمع السوداين.
ح  -احلياة اخلشنة:

يتميز الرجل السوداين  -وخاصة الريفي  -ابلتحلِّي ابلصرب ،ومقاومة
مير هبا ،وخاصة يف خشونة العيش ،وهذا أمر
مشقة احلياة االجتماعية اليت ُّ
يتعود اإلنسان على مقاومة ظروف احلياة وقسوهتا ،وخشونة
حممود أبن َّ
العيش ،فالنعم ال تدوم ،وإمنا قد تنقلب احلال وتتغري ،ومن خالل النصائح
السن ألحد َّزوار السودان فإنه ِّ
اليت يقدمها أحد كبار ِّ
يوجه له نصيحة يقول
ك وهلذا
فيها:
"سرتحل عن بلدًن ً
غدا ،أًن واثق من ذلك ،وحسنًا تفعل ،ما لَ َ
ُ
ِّ
كجلود سائر الناس .لقد اعتدًن هذه
ليست
العناء؟ حنن قوم جلودًن َختينة،
ْ
ٍ
جيشم
بل حنن يف الواقع حنبُّها ،لكنَّنا ال
ُ
احلياة اخلشنةْ ،
نطلب من أحد أ ْن َ

نفسه مشقَّة احلياة عندًن"( ،)1فهذه صفة من صفات جمتمع القرية اليت اعتاد
عليها أفرادها ،وهم حيبون هذه السمة وال يتضجرون منها ،فحياة البذخ
واإلسراف ال يعرفوهنا ،فهي ليست من عاداهتم وتقاليدهم ،وقد اختذ السارد
أسلوب االستفهام اإلنكاري ،وكذلك الوصف؛ إلقناع َم ْن متَّ توجيه اخلطاب
له ،من ذكر بعض الصفات اجلسدية اليت يتمتع هبا أفراد اجملتمع السوداين
وخاصة جمتمع القرية ،مما قد ال توجد فيمن ِّ
وجهت له النصيحة ،ابإلضافة
إىل تعود السودانيني عليها؛ بل وحمبتهم هلذا النوع من اخلشونة االجتماعية،
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معتمدا على أسلوب الرمز ،واالتكاء على اإلحياء
وقد يكون السارد يف ذلك
ً
تدخل الغرابء فيما يتعلق حبياهتم
الدال على رفض الشرفاء من أبناء السودان ُّ
اخلاصة ،وعدم رضاهم عن ذلك ،ورغبتهم يف مغادرة البلد سر ًيعا ،فلم يطلب
منهم أحد القدوم إليه ،والعيش يف أرجائه.
ويتحلَّى الفرد السوداينُّ بقوة البأس ،وعدم اجلزع عند املصائب ،وخاصة
ِّ
عند إصابتهم مبرض ،أو تعرضهم ِّ
ويصور الكاتب على
ألي أذى وخطورة،
يتحمل السودانيون بعض الظروف القاسية ،وكيف
لسان الرجل الكبري كيف َّ
نعرف
بين ،حنن قوم ال ُ
يتعاملون معها ،ويصربون على أوجاعها" :نعم اي َّ
ِّ
احلمى ،و ِّ
الفك،
الصغرية،
دروب املستشفيات يف األمور َّ
كلدغات العقارب ،و َّ
َ

األسرة حىت نُش َفى"( ،)1وهذه جمرد أمثلة سريعة على ما يصيبهم
والكسر ،نلزم َّ

من أذى ويصربون عليه ساقها الكاتب إليضاح مدى قوة البأس ،ومدى
الصرب واجللد الذي يتصف به الرجل السوداين ،مع إشعار هذا الرجل املسن
للسائح َّ
أبن هذه األمور ال تعدو كوهنا صغرية ،وهذا أسلوب رمزي ،وفيه
حتمل مشاق احلياة ،والصرب عليها ،وإحياء إىل جزع بعض
إحياء إىل قوة ُّ
اجملتمعات األخرى ،وقيامها ابلرتدد على املستشفيات؛ رغبةً يف الشفاء عند
ِّ
ملمة وإن كانت صغرية!
أي َّ
ويسوق الكاتب قصة وقعت للرجل ِّ
كنت
املسن ،فيقول على لسانه" :مرة ُ
قائما
فعض شيء إصبعي ،هذا اإلصبع اخلنصر.
أعمل يف حقلي َّ
ُ
فانتصبت ً
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أحبث عن العشب ،فإذا ثعبان البد ،أحلف لك إنه يف طول ذراعي
َّت ُ
وتلف ُ
عضضت إصبعي امللدوغ
هذا ،فمسكته من رأسه وسحقته بني إصبعي ،مث
ُ
أخذت حفنة من الرتاب فدلكته هبا!"( ،)1وهذه القصة
ومصصت منه الدم ،و ُ
ُ
اليت يذكرها السارد ٍ
تعود على
تعرب عن صورة الرجل السوداين الصلب ،الذي َّ
قسوة املعيشة ،وقدرته على حتمل احلياة اخلشنة ،ومقاومة الظروف االجتماعية
الصلبة ،وال غرو يف ذلك ،فهو أمر مشاهد على أرض الواقع.
خ  -بساطة اإلنسان السوداين:

يتميز الفرد السوداين  -وخاصة الريفي  -ابلبساطة ،والنظر إىل ما يتعلَّق
ابجملتمع نظرة قريبة ،ويعنيه ما يشاهده أمامه على أرض الواقع دون التعمق يف
املستقبل وما ختفيه األمور من تطور منشآت بلده ،فعندما أرادت احلكومة أن
مشروعا زراعيا يف موضع "الدومة" ًثروا عليه ،ورفضوا هذا املشروع الذي
تقيم
ً
تقيمه احلكومة يف عهد احلكم األجنيب حبكم َّ
أن إقامته ستدمر املوروث
اجملتمعي ،فهذه الدومة ُّ
رمزا اجتماعيِّا هلم ،يف ظل خرافة وأساطري
تعد ً
يعتقدها بعض أفراد اجملتمع ،مما جعل احلكومة تستجيب لرأيهم ،وال تقيم هلم
مشاريع زراعية تساعد على تنمية جمتمعهم وتطوره ،وتسعى إىل جلب األرزاق
واخلريات هلم.
وعندما أرادت احلكومة يف أول العهد الوطين أن تقيم حمطةً تقف عندها
هب أفراد
الباخرة ،وقد متَّ اختيار دومة "ود حامد" لتكون مكا ًًن ترسو فيه َّ
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يفي للوقوف َّ
ضد هذا التطوير؛ بل إهنم َّبرروا عدم رغبتهم هبذا
اجملتمع الر ِّ
السفر ألم ٍر ٍ
مهم كتسجيل
العمل بكل هدوء وطمأنينة قائلني" :إذا أردًن َّ
أرض ،أو النَّظر يف قضية ٍ
ٍ
كامال مث أنخذ
طالق فإنَّنا نركب محريًن
ضحى ً
ً
بين على ذلك؛ بل حنن من
الباخرة من احملطَّة يف البلد اجملاور .لقد اعتدًن اي َّ
مهما ،وال ِّ
فكأن األمر ال يعدو أمرا ِّ
ِّ
أجل هذا ِّ
نريب احلمري"(َّ ،)1
يشكل قضية
ً
ابلنسبة هلم ،وال ِّ
يقدم هلم مقرتح تطوير جمتمعهم أي جديد ،فهم مستعدون
لركوب وسيلتهم البدائية  -احلمري  -الساعات الطوال دون ملل أو ضجر
لقضاء حوائجهم الضرورية ،وبذلك فضَّلوا زايرة ضريح ود حامد كل أربعاء
ويتم
 كما وجدوا آابءهم يفعلون ذلك من قبل  -على أ ْن َّيتطور اجملتمعَّ ،
إنشاء بعض املشاريع فيه.
القاص بساطة هذا اجملتمع ،وسذاجة أفراده يف ذلك الزمن ،فقد
ويظهر
ُّ
محدوا هللا على ذهاب املطالبات احلكومية إبنشاء املشاريع يف تلك الدومة،
ورضوخهم ملطالب الشعب برتك دومتهم هلم وملعتقداهتم اخليالية ،فيقول
السارد على لسان أحد أفراد تلك الدومة" :ومحدًن هللا أ ْن كفاًن مشقَّة
عادت حياتنا إىل سريهتا األوىل ،ال مكنة ماء ،وال مشروع
مصافحتهم.
ْ
وبقيت لنا دومتنا تلقي ظلَّها على الشاطئ القبلي
زراعة ،وال حمطَّة ابخرة،
ْ
عصرا ،و ُّ ُّ
يصل إىل
ً
ميتد ظلها وقت الضحى فوق احلقول والبيوت حىت َ
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املقربة"( ،)1وهكذا ذهبت مشروعات التطوير على أبناء اجملتمع السوداين،

يتم إنشاؤها ،وكل
فاملشاريع الزراعية ذهبت أدراج الرايح ،وحمطة الباخرة لن َّ
ذلك بسبب هذه الدومة اليت اعتقدوا فيها اعتقادات ابطلة ،ولكنهم
يكتشفون حني تقطع الشجرة هناية املطاف َّ
أن ما خيشونه ال يعدو كونه من

()2
يتم التطور إال إذا
األوهام اليت علقت بعقول أبناء اجملتمع ونفوسهم  ،ولن َّ
"فقلت له :ومىت تقيمون طلمبة املاء واملشروع
ذهبت هذه املعتقدات،
ُ
الزراعي وحمطَّة الباخرة؟ فأطرق برهةً مث أجابين :حني ينام النَّاس فال يرون

الدومة يف أحالمهم"( ،)3وقد اعتمد السارد على التنويع يف أسلوبه القصصي

من أجل التنويع يف املواقف واألصوات بدل أن أتيت القصة على راتبة واحدة،
ولذلك جاء أبسلوب احلوار اخلارجي القائم بني فرد من أفراد اجملتمع الذين
يعنيهم تطور جمتمعهم وبني أحد أفراد احلكومة يف إظهار سبب عدم التطور،
تقدما يف مشاريعهم الزراعية ،والتجارية وغريها ،وقد التزم
وكيف هلم أن حيققوا ً
مساعدا على انسياب
قصريا مرَّكًزا،
ً
السارد بسمات احلوار اجليد ،فكان حو ًارا ً
السردِّ ،
وشد انتباه القارئ( ،)4كما َّ
القاص اتكأ على أسلوب االستفهام
أن
َّ
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الذي نبع من َغرية مواط ٍن صادق طال انتظاره يف سبيل تطور جمتمعه ،سائال
عن الوقت املناسب الذي سيكون فيه ذلك التقدم واالزدهار!
د  -األلقاب االجتماعية:

من خصائص اجملتمع السوداين حب إطالق األلقاب على أفراد جمتمعهم،
وذلك من ابب التلطف واألدب ِّ
وحب بعضهم لبعض ،وهو مظهر من
مظاهر تالحم اجملتمع ،وترابط أفراده.
وأتيت األلقاب من ابب الظرافة والفكاهة؛ ففي إحدى قصص "دومة ود
حامد" حيكي أحد أفراد اجملتمع السوداين حكاية عن نفسه ،يذكرها السارد
قائال" :و َّ
كذاب َم ْن قال إنه صارعين فصرعين ،كانوا
على لسان ذلك الرجل ً
يسمونين "التِّمساح"ِّ َّ ،
قمحا إىل
ُّ
مرة ع ْم ُ
ت النيل أدفع بصدري مركبًا موسوقةً ً
فلما
الشاطئ اآلخر ً
ليال ،وكان على الشاطئ اآلخر رجال على سواقيهمَّ .
كم
رأوين أدفع املركب حنوهم ألقوا ثياهبم وفزعوا ُّ
وفروا .فناديتهم :اي ُ
قوم ما لَ ْ
قبَّحكم هللا؟ أال تعرفونين؟ أًن التِّمساح .أنتم وهللا الشَّياطني ختاف من

خلقتكم القبيحة"( ،)1ويعتمد السارد يف كالمه على أسلوب النداء "اي قوم"؛
لتطمئن نفوس اآلخرين أبنه رجل من جنسهم ،وخملوق مثلهم ،وليس من عامل
آخر ،كما يتكئ على االستفهام اإلنكاري؛ لتهدئة روعهم ،وبعث الطمأنينة
يف قلوهبم ،كما جاءت تقنية "الوصف" اليت يتكئ عليها الطيب صاحل يف
كثريا من أجل لفت انتباه هؤالء الرجال الذين أصاهبم الذعر
أسلوبه القصصي ً

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.442
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واخلوف ،وولوا هاربني ،وتقريب الصورة اجلمالية للمتلقي وهو يستمع إىل
قصة كأهنا ماثلة أمامه ،بل إنه استخدم عنصر "املبالغة" عندما ذكر َّ
أن
الشياطني ختاف منهم ،وهو يف ذلك حياول أن َّ
ذهن
يشد أبسلوبه القصصي َ
انطباعا عن
املتلقي وحيفزه على متابعة هذه القصة الفكاهية واليت تعطي
ً
أخالقيات اجملتمع السوداين وظرافته من خالل حشد مجلة من األساليب
التشويقية اليت تسرتعي السمع ،وتشد االنتباه ،وجتعل املتلقي يسارع يف
املشاركة يف إمتام أحداث القصة ،ويتوقع نتائجها قبل أن يصل إىل قراءهتا،
وهذا يف غاية ِّ
الفن ومجاله.
وكان أفراد اجملتمع السوداين يطلقون األلقاب على بعضهم ،ومن ذلك
األلقاب اليت حتكي صفة الشخص نفسه ،وطبيعة حياته ،وما حييط به من
ظروف اجتماعية ،فشخصية الشيخ حمجوب عاشت حياتني :حياة الغىن
والرفاهية ،وحياة الفقر والعدم ،فكان يف ِّ
كل حياة مرت به يُطلق عليه أفراد
جمتمعه لقبًا معينًا يتناسب مع حالته االجتماعية اليت يعيشها ،يذكر ذلك
ابلغيب"( ،)1فحياة
السارد بقوله" :حىت ِّلقب ابلظَّريف بعد أ ْن كان يلقَّب ِّ
الغِّىن يتناسب معها لقب اجتماعي يليق هبذا التاجر وهي صفة الظرافة ،فال
يستطيع أحد  -حينئذ  -أن يصفه ابلغباء ،لتعارض احلالتني :حالة الغىن،
مر على حمجوب
وحالة الغباء ،أما حالة الفقر وسوء الوضع االجتماعي الذي َّ
فقد كان ينعته أفراد اجملتمع  -حينئذ  -بصفة الغباء؛ زايدة يف سوء تصوير

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.418
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حالته االجتماعية ،ووضعه النفسي الذي حييط به ،وليس معىن ذلك أهنما
مستان متالزمتان ،ولكن املكانة تكون يف نظر أعني أفراد اجملتمع أقل من
الرجل الغين الذي يقدرونه ،ويعلون من شأنه.
ذ  -اجلانب الثقايف:
تساعد الثقافة أفراد اجملتمع على معرفة السلوك املقبول من غريه ،وتسهم
يف تشكيل كثري من الظواهر االجتماعية ،وختتلف من جمتمع آلخر ،وهي
مجلة من املعلومات واملعتقدات والعادات اليت يكتسبها اإلنسان بصفته أحد
أفراد اجملتمع ،كما أهنا متثِّل منطًا من التفكري والسلوك الذي يتبنَّاه جمتمع

أبكمله أو جزء منه(.)1

بعضا من السمات الثقافية
وقد ذكر الطيب صاحل يف جمموعته القصصية ً
ألبناء اجملتمع السوداين ،فهناك عناية خاصة ابلقرآن الكرمي وتعلمه ،وتربية
األبناء على حفظه ،ففي تعلمه فالح يف الدنيا وفوز يف اآلخرة ،وهو دستور
هذه األمة ،وكتاهبا الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،ولذلك
حيرص اجلميع على تعليم أبنائهم القرآن الكرمي ،وحفظه ،يقول الكاتب على
أبدا مع أيب،
أكن أخرج ً
لسان أحد صغار اجملتمع السوداين" :العجيب أنين مل ْ
أذهب
ولك َّن جدي كان أيخذين معه حيثما ذهب َّإال يف الصباح حني ُ
كنت ُ
إىل املسجد حلفظ القرآن"( ،)2وهنا تكمن أُهية حفظ القرآن الكرميِّ ،إذ
( )1انظر :د .خمتار حممد ،د .فاطمة عبدالسالم شريب ،مدخل إىل علم االجتماع ،دار غريب،
القاهرة ،د.ت ،ص.74 -73
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.423
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استشعارا بوجوب
استثين وقت الذهاب إىل املسجد من مرافقة الصيب جلده؛
ً
الرتدد على املسجد لرتبية هذا الصيب تربية حسنة قائمة على تعاليم القرآن
الكرمي وتوجيهاته.
كما َّ
أن هناك فئة منهم طلبوا العلم واملعارف يف الغرب ،وخاصة يف
إجنلرتا ،فسافروا إليها لدراسة علوم متنوعة ،فالسارد حيكي يف قصة "دومة ود
حامد" عن أحد أفراد جمتمعه الذي ينتظر قدوم ابنه من الدراسة لعل التطور
يلحق ابجملتمع عند عودته ،وعودة كثري من األبناء الذين التحقوا يف الدراسة
مغرتبني عن وطنهم وجمتمعهم ،وبذلك متتزج العلوم واملعارف اجلديدة مع ما
لدى الرجل السوداين من أخالق عالية ،وحب لوطنه لتكون عامال من
عوامل بناء اجملتمع.
ومن األمور الثقافية اليت ذكرها القاص :املتاحف السودانية ،فهي معلم
من املعامل اليت يتسم هبا البلد ،وقد طلب الرجل املسن من السائح أن يذكر
عاما سيئًا ،فهناك ما يسر،
بلده ابخلري ،وال تكون زايرته قد أعطته
ً
انطباعا ً
ومن ذلك املتاحف املوجودة يف البلد ،يقول السارد" :سرتحل يف ٍ
غد اي بين
نعتز
قل إننا ُّ
لكن قبل أ ْن ترح َل دعين أُريك شيئًا و ً
– إين أعلم ذلك و ْ
احدا – ْ
به .عندكم يف املدن املتاحف  -أماكن حتفظ اتريخ القطر واألجماد السالفة.
نصر أ ْن يراه
هذا الشيء أ ُّ
قل إنه متحف .شيء واحد ُّ
ُحب أ ْن أُريكهْ ،

زوارًن"( ،)1وتظهر أُهية املتاحف يف حفظها لرتاث اجملتمع ،وفيها حكاية

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.436
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اآلابء واألجداد األقدمني ،وهي رمز من الرموز اليت حتفظها الشعوب ،وتدل
على أصالتهم وثقافتهم ،وترشد إىل عاداهتم وتقاليدهم.
ر  -املالبس الرجالية:

للرجل السوداين ملبوسه اخلاص الذي مييزه عن غريه ،فهو يتميز بعمامته
البيضاء الطويلة اليت يلفها حول رأسه ،مع الثوب األبيض الواسع الفضفاض،
وقد أابن عن ذلك الطيب صاحل يف أثناء حديثه عن ِّ
الزي الذي يلبسه التاجر
احلق َّ
أن حسني التاجر بثيابه البيضاء الفضفاضة...
حسني ،إ ْذ يقول" :و ُّ
وعمامته من الكرب منرة واحد"( ،)1وهذا هو امللبوس الذي يفخر به الرجل
ويعتز به ،ومييزه عن غريه من أفراد اجملتمعات األخرى هبيئته ووقاره،
السوداين ُّ
فهو من العادات والتقاليد االجتماعية اليت حيرص كل فرد سوداين على التقيد
هبا ،وخاصة يف مناسباهتم الرمسية( ،)2وهذه العمامة ليست وليدة العصر
احلديث ،فهي من مأثور ملبوسات الرجل العريب منذ القدم ،فعندما توىل
احلجاج بن يوسف الكوفة اعتلى املنرب ،ومتثل قول ُسحيم بن وثيل الرايحي:
َّ

ابن َج َال َّ
أضع العمامةَ تعرفوين
وطالع الثناايمىت ِّ
أًن ُ

()3

وقد حافظ الرجل السوداين على لبس العمامة مع متي ٍز يف طوهلا ،وهيئتها
أيضا،
اليت ختتلف عن اآلخرين من الشعوب األخرى اليت تلبس العمامة ً
( )1السابق ،ص.413
( )2انظر :حسن حممد جوهر وآخرون ،السودان "أرضه واترخيه وحياة شعبه" ،ص.147
( )3األصمعي أبو سعيد عبدامللك بن قريب بن عبدامللك ،األصمعيات ،حتقيق وشرح :أمحد حممد
شاكر ،عبدالسالم هارون ،الطبعة اخلامسة ،دار املعارف ،القاهرة1979 ،م ،ص.17
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فأصبحت مسة اجتماعية دالة على الرجل السوداين بلوهنا األبيض املميز الذي
يفخر به ،ويف هذه العمامة فوائد عدة ،فهي تقي صاحبها من شدة ِّ
احلر،
وخاصة َّ
أن اللون األبيض يعكس حرارة الشمس وهليبها ،ويف العمامة زينة
ومجال خاص ،ومن خالهلا تتحدَّد هوية الرجل السوداين الوطنية اليت متيزه عن
غريه.
كما َّ
الزي الوطين مما مييز
أن هناك فئة أخرى من الرجال الذين خالفوا َّ
الشخصية السودانية عن غريها ،وخاصة طالب اجلامعات واملدارس ،وكثري
من سكان املدن وموظفي احلكومة( ،)1وكذلك األبناء الذين سافروا للغرب،
إما للدراسة أو ِّ
ألي أمر آخر ،فلبسوا اللباس اإلفرجني املعروف ،يصور السارد
ذلك يف قصته املوسومة بـ"رسالة إىل إيلني" ،إذ يقول على لسان املرسل:
"ربطة العنق اليت اشرتيتها يل يف العام املاضي يف بوند سرتيت ،وجدهتا مع
مخس كرافتات أخرى ،مخس كرافتات تكفيك"( ،)2وهذه املالبس ختضع

للجمال واالنتقاء ،فهناك مجال يف شكلها ،ويف لوهنا ،ويصور القاص مجال
إحداهن بقوله" :ربطة ٍ
عنق قرمزية اللون واحدة من ماليني األشياء الصغرية
َّ

اليت ُّ
تشد قليب"( ،)3فهي متلك قيمة عالية نظري ما حتمله من ذكرى عزيزة يف
قلبه ،وفيها شعور ابالرتياح النفسي كلما نظر إليها.

( )1انظر :حسن حممد جوهر وآخرون ،السودان "أرضه واترخيه وحياة شعبه" ،ص.147
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.429
( )3الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.429
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ز  -وسائل التنقل:

يستخدم أفراد ِّ
كل جمتمع وسائل نقل معينة يف تنقالهتم لقضاء حوائجهم
اليومية ،وختتلف هذه الوسائل من جمتمع آلخر ،وتغلب إحدى الوسائل على
غريها لتكون هي الوسيلة الغالبة يف التنقالت ،وذلك حسب طبيعة كل
جمتمع ،وقدرته املالية ،وطبيعة أراضيه الصحراوية أو البحرية ،وغري ذلك من
العوامل املؤثرة يف طبيعة تلك الوسائل.
فإن السارد قد ذكر َّ
ويف قصص "دومة ود حامد" َّ
أن "احلمري" هي
الوسيلة األوىل للمجتمع السوداين لقضاء حوائجهم اليومية ،فهي الوسيلة
الرمسية هلم ،وكانوا يؤثروهنا على غريها ،وال عيب يف ذلك وال خجل ما دامت
تفي حباجتهم ،وال ترتكهم أسرى يف منازهلم دون طلب الرزق ،وقضاء احلاجة؛
بل إهنا وسيلة طبقات اجملتمع مبختلف أصنافه ،فالتاجر يستخدم هذه الوسيلة
متلمل
يف قضاء حاجاته ،يقول السارد ً
مصورا وسيلة تنقل التاجر حسني" :و َ
ترجل عنه"( ،)1وبذلك
يكن صاحبه قد َّ
محار حسني التاجر يف وقفته .ومل ْ
ُ
تظهر بدائية الوسائل املستخدمة ألبناء اجملتمع ما دامت طبقة األغنياء املرتفة
تستخدمه وسيلة هلا يف أثناء تنقالهتا اليومية ،ويغلب ذلك يف املناطق الريفية
أكثر من غريها.
عناًن للحمار كي يساعدهم على السرعة مىت ما
ويضع هؤالء األفراد ً
التاجر مع محاره عندما أراد أن ينطلق به
القاص
صور
ُّ
رغبوا يف ذلك ،وقد َّ
َ

( )1السابق ،ص.413
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بسرعة قائال" :وجذب التاجر عنان محاره يف صلف ،مث ُهز بطن احلمار
()1
مسرعا عن طريق ضرب
بكعب رجله"  ،كناية عن رغبته يف مغادرة املكان ً
وإظهارا حلالته النفسية البائسة عندما رفض ابئع التمر
بطن احلمار بقدمه،
ً
إمتام صفقة البيع.
وينفي السارد وجود الوسائل احلديثة يف جمتمع "دومة ود حامد" الريفي
قائال:
يف أثناء تلك احلقبة الزمنية ،فهو يتحدَّث على لسان أحد كبار السن ً
بين ،اي ليت  ...الطرقات املرصوفة يف املدن ،املواصالت احلديثة،
"اي ليت اي َّ
العرابت اجلميلة املرحية .ليس عندًن من ِّ
كل هذا شيء ،حنن قوم نعيش على
السرت"( ،)2فالسارد يستخدم أسلوب التمين ،للتعبري عن واقع اجملتمع الذي
أهنكته وسيلة تنقالته البدائية ،ويتمىن لو َّ
أن جمتمعه تقدَّم لألمام ،وخطا
خطوة يف توفري الوسائل املرحية يف التنقالت ،ومتَّ جتهيز الطرقات هلا ،ولكن
ذلك مل أيت أوانه! كما جاء أسلوب التكرار ِّ
معزًزا لتلك األماين البعيدة اليت
أمال قريبًا يف التطور ،والنهوض بوسائل
يتحدَّث عنها الرجل ،فهو ال يرى ً
حديثة يف املواصالت.
أما السفن فهي من الوسائل املرحية اليت يلجؤون إليها عند احلاجة إىل
التنقل من جزيرة إىل أخرى ،ولكنها وسيلة حمدودة االستخدام ،وال أيتون
إليها إال عند الضرورات ،وخاصة يف أثناء رغبتهم التنقل من جزيرة إىل أخرى،
إلكمال معاملة هلم يف إحدى الدوائر احلكومية.
( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.420
( )2السابق ،ص.436
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س  -املهن االجتماعية الشريفة:

تنوعت املهن واحلرف يف اجملتمع السوداين من خالل اجملموعة القصصية
َّ
يف "دومة ود حامد" ،وغالب هذه احلرف ترتكز يف الريف السوداين ،وأُهها:
ترددت يف األدب العريب احلديث ،شعره
مهنة الفالحة ،وهي من املهن اليت َّ
ونثره .فأسرة حمجوب أسرة متتهن هذه احلرفة ،وهي مصدر رزقها الوحيد،
َّ
ويتذكر حمجوب أايم عمله يف مزرعة والده ،ويسرتجع اترخيه املاضي أايم
ٍ
يبلغ
قواي أعزب مل ِّ
شبابه متحد ًًث عن نفسه ً
شااب ً
قائال" :لقد كان يومئذ ً
الثالثني بعد ،يعمل يف ساقية أبيه مقابل كسوته وشرابه"( ،)1ويف ذلك إشارة
إىل تربية األبناء على كسب الرزق احلالل ،فاالبن يساعد والده يف حقله
الزراعي ،والوالد يكافئه على ذلك ،مع َّ
أن طاعة الوالد واجبة على األبناء،
وكسوة األبناء وشراهبم واجبة على الوالد ،ولكن االنتماء إىل هذه املهنة جعل
الوالد حيييها يف أبنائه ،ليدركوا أثرها يف جلب الرزق هلم ،وقضاء ما حيتاجونه
يف حياهتم من مأكل ومشرب وملبس.
كما َّ
أن ابن عمه إمساعيل ميتهن احلرفة نفسها ،ويصور حمجوب أحد
صباح ٍ
مشرق وكان يعمل يف مزرعته
مر به ذات ٍ
املواقف مع ابن عمه عندما َّ
يقلع الشتلة ويزرعها يف مكان آخر ،ولفت نظر حمجوب إحدى الشتالت
حمجواب
لكن
الصغرية اليت رماها ابن عمه ألهنا ال تصلح حسب تقديره ،و َّ
ً
الساقية وهو يضحك عليه ،وبعد فرتة أمثرت النخلة،
أخذها وغرسها جانب َّ

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.415
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فكانت سببًا يف غناه ،وبىن لنفسه بيتًا يُؤويه مع أسرته( ،)1وهذا ُّ
يدل على َّ
أن
أي ابب ِّ
أبواب الرزق مفتوحة ،وأييت من ِّ
يقدره هللا حىت وإن كان من عمل
صغري ،مما يدل على وجوب تقدير نعم هللا وتعظيمها ،صغرية كانت أو كبرية.
ومتثِّل مهنة تربية احليواًنت إحدى املهن اليت حيرتفها أفراد الريف
السوداين ،وقد أابن الطيب صاحل عن هذه احلرفة من خالل تربية حمجوب
هم األخري النعجةَ الربقاء اليت
وابنه حسن لألغنام ،يقول السارد" :وأصاب َّ
الس ُ

رَّابها حسن ،ومجع هلا احلشيش وأشركها طعامه وأًنمها يف فراشه"( ،)2ومن
شدَّة تعلُّق هذا الصيب برتبية األغنام أنه أصبح يعاملها كفرد من أفراد األسرة
شك َّ
أن هذه النعجة الربقاء هلا مسات خاصة ،ومكانة
يف األكل والنوم ،وال َّ
كبرية يف نفس هذا الصغري ،وهذا اللون حمبَّب لدى أصحاب األغنام ،وهي
قطيعا
مسة مجالية فيها ،وقد كان والده أشد تعلُّقا ابألغنام منه ،فكان ميلك ً
جتمع عنده من ِّ
مثن حيضان البصل ،كان يُعاملها
من األغنام" ،اشرتاها مبا َّ
كما يُعامل أبناءَه ،حيلب لبنها بنفسه ِّ
ويفك هلا
القش يف مراحها ُّ
ويكوم َّ
ِّ
السعادة
وبرها ،وتغمره َّ
الساعة و َّ
صغارها ويلبث َّ
الساعتني يُداعبها وينظف َ
وهو يُشاهدها تُناغي صغارها وتشرب املاء املخلوط ابلدريش ،وتَـتَناطح فيما

()3
جل وقته بينها،
بينها"  ،فهي كل شيء يف حياة هذا الرجل ،يقضي َّ
وينصب جهده جتاهها ،وقد استخدم السارد األفعال املضارعة بكثرة:
ُّ

( )1انظر :الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص ،415وكذلك :ص .418
( )2السابق  ،ص.417
( )3الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.417
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يفك ،يلبث ،يداعبِّ ،
"حيلبِّ ،
ينظف ،تغمره ،يشاهد ،تناغي،
يكومُّ ،
تشرب ،تتناطح"؛ للداللة على استمرارية عمل الفالح معها ،وتعهده
برعايتها ،ومراقبته جلميع أفعاهلا ،واندماجه الشعوري مع تصرفاهتا؛ ألهنا متثل
جزءًا من كيانه ،فقوته وسعادته تتمظهر يف هذا القطيع من األغنام؛ بل إنه
متييزا لبعضها ،وحبَّا فيها ،واإلنسان
أطلق عليها األمساء واأللقاب تعري ًفا هبا ،و ً
يطلق األلقاب  -عادة  -على الشيء الذي يستظرفه وحيبه ،فكانت ألقاهبا
ِّ
"ذات َّ
ِّ
اخلروف ذو القرن
وذات
األبيض،
الذ ِّيل
أهنا
البقعة َّ
السوداء ،و ُ
ُ
ُ

اخلروف ذو القرون امللتوية"( ،)1ويف إطالق هذه األلقاب داللة
املكسور ،و ُ
على قرهبا إىل قلب صاحبها ،وتعلقه هبا حىت وإن كانت ال تعقل؛ بل َّ
إن

هناك من احليواًنت من يناديها صاحبها ابمسها أو لقبها الذي منحها إايه
فتأيت إليه مسرعة ،وهذه نتيجة للحياة املشرتكة ،والوقت الطويل الذي يقضيه
رحيما هبا ،معتنيا بكل ما حتتاجه.
صاحبها معهاً ،
كما َّ
أن اجملتمع السوداين اعتىن برتبية األبقار ،فالشيخ حمجوب قد اشرتى
عجلة صغرية ،ومع مرور األايم ،وتعهده يف تربيتها
"استوت بقرًة مجيلة كحيلةَ
ْ
وتدر اللنب"( ،)2فهذه احلرفة فيها منافع
جتر الساقيةُّ ،
غرة يف جبينها ُّ
العينني هلا َّ
عدَّة ،فهي مجال حلياة بعض األسر ،ومصدر ٍ
رزق لبعضهم يبيعون ما تنتجه
هلم ،وفيها غذاء ومنافع لآلخرين ،وقد اعتمد القاص على تقنية الوصف يف
إظهار ما متلكه هذه الدابة من مجاليات ،وهي تقنية تلفت نظر السامع،
( )1السابق ،ص.418 -417
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.418
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وتستهويه ملعرفة املزيد من هذه األوصاف اليت جتعل صاحبها يتعهدها
ابلرتبية ،ويزيد من شغفه هبا.
وهناك مهنة التجارة ،وهي متثِّل حرفة لبعض األغنياء يف اجملتمع السوداين،
حتدثت عن شيء من مساته يف أثناء احلديث
ومن ذلك التاجر حسني الذي
ُ
عن التفاوت االجتماعي ،كما َّ
حمجواب قد أغناه هللا ،وتبدَّلت حاله
أن الشيخ
ً
من الفقر إىل الغىن ،وذلك بفضل تلك النخلة اليت غرسها جانب الساقية،
يعد املال مثل ِّ
فقد استجاب هللا دعاءه ،وبسط له يف رزقه" ،وصار ثرًّاي ُّ
أي
السوق منتصبًا متلؤه الثقة أمام كوم الذرة ،يكيل منه
اتجر ،جيلس يف ُّ
غريت هذه التجارة ملبسه ومأكله ومفرشه إىل األحسن،
للمشرتين"( ،)1وقد َّ
فقد "صار يلبس النَّظيف ،وأيكل الطَّيب ،وينام على الفراش الَّلني ،ويتدثَّر
()2
متدثرا أبوصاف الطبقة املخملية
يف برد الشتاء ببطانية ثقيلة من ُّ
الصوف" ً ،

متأثرا أبحواهلم االجتماعية ،ومظاهرهم اخلارجية ،وقد
من اجملتمع السوداينً ،
انقسم أصحاب هذه املهنة إىل فئتني :فئة جشعة ،حتاول استغالل الضعفاء،
وكسب ما ميلكونه من خريات وإن كانت قليلة ،سواء أكانت من حمصول
زراعي أو غريه ،وفئة أخرى شاكرة هلل على ما رزقها وأنعم عليها ،فهي
تتصدَّق ،وتساهم مع أفراد اجملتمع ،وتعني احملتاج ،وتعلم َّ
أن هذا الرزق قد
يتبدَّل يف غمضة عني من حال إىل حال.

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.418
( )2السابق ،الصفحة نفسها.
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ش  -تقاليد الزواج:
ُّ
يعد الزواج ظاهرة اجتماعية يف عامل اإلنسان ،وهو من األنظمة
االجتماعية اليت ِّ
تؤدي وظيفة مهمة يف احلياة االجتماعية ،وتساعد على
الصمود يف وجه التغريات اليت حتدث يف اجملتمع ،ومن خالله يبين الفرد
كياًن مستقال يعيش من خالله حياته االجتماعية اخلاصة(.)1
أسرته ،ويكون ً
بعضا من مالمح الزواج السوداين وخصائصه،
وقد صور الطيب صاحل ً
ومن ذلك :زواج األقارب ،فهناك قِّيم ِّ
يقدرها الشعب السوداين تتعلَّق
ابلناحية االجتماعية ،ويرجعون فيها إىل كبري العائلة أو القبيلة أو العشرية ،وال
خيرجون هبا عن رأيه ومشورته ،ومن ذلك :الزواج من خارج حميط القبيلة أو
()2
لعل قرب األسر بعضها مع بعض ،وزايدة الرتابط األسري يف
العائلة  ،و َّ
اجملتمع السوداين أحد أهم العوامل ملثل هذه الزجيات ،فالشيخ حمجوب تزوج
()3
ايئسا من أمر الزواج بسبب الفقر الذي أصابه،
ابنة عمه  ،بعد أن كان ً
حتقق ،وأصبح ذا أسرة متأل البيت ابألوالد ،كما َّ
ولكن حلمه َّ
أن ابنة الشيخ

( )1انظر :د .طلعت إبراهيم لطفي ،مبادئ علم االجتماع ،مؤسسة األنوار للنشر والتوزيع ،الرايض،
اململكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية1984 ،م ،ص.170 -169
( )2انظر :مكي آدم سليمان ،طبيعة اجملتمع السوداين ،الناشر :املؤلف1412 ،ه1992 ،م،
ص.48
( )3انظر :الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.416
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حمجوب آمنة تزوجت من ابن أخته( ،)1فهذه مناذج حتكي واقع الزواج
السوداينُّ ،
وتدل على حرصهم على زواج األقارب من بعض.
ومن خصائص الزواج يف اجملتمع السوداين :بعض امللبوسات املصاحبة
يوما من األايم
هلذه املناسبات السعيدة ،فمحجوب الذي مل يتوقَّع أنه سيتزوج ً
تزوج،
حدث ما خيالف توقعاته ،يصور السارد حالة حمجوب ً
قائال" :غري أنه َّ
متس َح ابلدلكة ،ووضع على رأسه الضريرة"( ،)2وهذه
لبس حريرةَ العرس ،و َّ
و َ
األشياء الثالثة :لبس احلريرة ،والتمسح خبلطة الدلكة من قبل الزوج عن طريق
زوجته ليلة الدخلة ،ووضع الضريرة ،وهي مسحوق من العطورات اجلافة ذات
الرائحة الزكية على رأس الزوج عادات اجتماعية ،وتقاليد اتسم هبا اجملتمع
جيال بعد جيل،
السوداين ،وحافظ عليها أفراده يف مناسباهتم اليت تناقلوها ً
وفيها خصوصية هلذا اجملتمع ،وإعطاء طابع يتسم بتآلف الزوجني اللذين
أصبحا شريكني يف حياهتما االجتماعية اخلاصة.
ومن اخلصائص االجتماعية يف الزواج السوداين :ما يصاحب هذه
املناسبة من األفراح ،واألغاين واألهازيج من قِّبل احلاضرين ،وقد كانوا يقيمون
حفال ويدعون إليه أفراد جمتمعهم ،ويتخلله الوالئم والرقص اخلاص مبناسبة
الصبااي
حمجواب ليلة زواجه قائال" :و
السارد
الزواج( ،)3يصف
أحاطت به َّ
ْ
ُ
ً
( )1انظر :السابق ،الصفحة نفسها.
( )2السابق ،الصفحة نفسها.
( )3انظر :حسن حممد جوهر وآخرون ،السودان "أرضه واترخيه وحياة شعبه" ،د .ن ،د .ط،
1970م ،ص.163
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يهزج َن ابألغاين .ول َك ْم َشعر ابلعظمة والكربايء وقتها"( ،)1فصورة اإلحاطة
ْ
وهن ِّ
يرددن أغانيهن،
صورها السارد للزوج ليلة زواجه ،والتفات الصبااي َّ
اليت َّ
ويعربن عن الفرح هبذه املناسبة تعكس حالة السرور والسعادة اليت أحاطت
به ،وجعلته يعيش حياة سعيدة رمستها طبيعة املناسبة االجتماعية.
كما َّ
حمجواب يتحدَّث عن نفسه ،ويقول إنه كان" :يرقص يف
أن
ً

األعراس"( ،)2وهذه عادة اجتماعية يُظهر فيها الناس فرحهم يف ليايل الزواج،

وقد اعتاد اجملتمع السوداين على هذه اإليقاعات ،والرقصات احلركية اليت
تصاحب مناسباهتم السعيدة كالزواج وغريه من املناسبات ،وأصبحت عادة

اجتماعية ال يفارقوهنا(.)3
***

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.416
( )2السابق ،ص.419
( )3انظر :مكي آدم سليمان ،طبيعة اجملتمع السوداين ،ص.13
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املبحث الثاين :املالمح االجتماعية املذمومة

يف كل جمتمع خصائص مذمومة ،فال يوجد جمتمع مثايل خال من
السلبيات والنقائص ،وحياول بعض أفراده املشاركة يف إصالح اخللل من
زاويته ،واألديب أحد هؤالء الذين يقدمون وجهات نظرهم إلصالح ما يف
جمتمعهم من خلل ،فالطيب صاحل يف قصصه "دومة ود حامد" ِّ
بعضا
يصور ً
من هذه املالمح املذمومة اليت ارأتى خطرها على جمتمعه ،ويتمىن زواهلا،
ومنها:
أ -اجلشع:

يتكون اجملتمع السوداين من فئات متفاوتة يف الغىن والفقر ،مثله مثل ِّ
أي
َّ
عاملي تتفاوت فيه األحوال املادية فيما بينهم ،ولكن ذلك خيتلف من
جمتم ٍع ٍ
ٍ
مكان إىل آخر ،وتتمايز تلك الفروقات الطبقية سواء أكان على مستوى
التعاون فيما بينها ،أو على مستوى الفارق االجتماعي بني تلك الفئات،
وهذه حكمة قدَّرها هللا يف هذه احلياة ،وكتب ٍ
لكل رزقه ،يقول سبحانه
يشتَـ ُه ْم ِّيف احلَيَ ِّاة
ك َْحن ُن قَ َس ْمنَا بَـْيـنَـ ُهم َّمعِّ َ
وتعاىل :أ َُه ْم يَـ ْق ِّس ُمو َن َر ْمحةَ َربِّ َ
ٍ ِّ ِّ
ض ُه ْم فَـ ْو َق بَـ ْع ٍ
ُّ
ض ُهم بَـ ْعضاً ُس ْخ ِّرايً َوَر ْمحَةُ
ض َد َر َجات ليَـتَّخ َذ بَـ ْع ُ
الدنْـيَا َوَرفَـ ْعنَا بَـ ْع َ
ك َخ ْري ِّممَّا َْجي َمعُو َن ( )32سورة الزخرف.
َربِّ َ
صور الطيب صاحل يف جمموعته القصصية فئتني خمتلفتني يف اجملتمع،
وقد َّ
و ِّ
لكل واحدة منهما مسات تتحلَّى هبا ،ومالمح يدركها أفراد اجملتمع.
الفئة األوىل :فئة األغنياء ،وميثِّلها التاجر حسني ،وهي فئة تتسم ابجلشع،
وحتاول استغالل الفئة الفقرية يف شراء سلعهم بثم ٍن خبس ،ومساومتهم عليها
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جبنيهات معدودة ،دون مراعاة اخللق احلسن يف التعامل التجاري ،فعندما أراد
ٍ
طمعا
حسني أن يشرتي خنلة من الشيخ حمجوب قال له أبسلوب ُخيفي وراءه ً
جتاراي دون النظر إىل حاجة الطرف الضعيف يف اجلهة األخرى" :عشرون
وغدا العيد،
جنيها اي رجلُّ ،
حتل منها ما عليك من َدي ٍن ،وتُصلِّح هبا حالكً .
ً
أنت مل ِّ
يد مساعدتكَّ ،
فإن هذه
أقسم لوال أنين أر ُ
تشرت ُ
و َ
بعد كبش الضحيَّة! و ُ

النَّخلةَ ال تساوي عشرة ُجنيهات"( ،)1فالتاجر ينمق أسلوبه بنداء الفالح
وكأنه يعنيه أمره ،ويسعى إىل صالح حاله ( اي رجل! ) ،ولكنه نداء يبطن
خلفه استغالل حالة الفالح النفسية السيئة ،ووضعه االجتماعي املادي
املأساوي ،كما يتكئ التاجر يف أسلوبه احلجاجي على تقنية القسم يف حماولة
إقناع الفالح ،وإثبات صدق كالمه ،وتقديره لظروفه االجتماعية ،مدَّعيًا
متبعا القسم بتقنية حجاجية أخرى ،من
بذلك حرصه على سداد دينهً ،
أنَّ /
خالل اجمليء أبلفاظ التوكيد ( َّ
إن )؛ إلثبات مصداقيته ،وهو هبذه
يستغل طيبة األخالق اليت يتَّسم هبا حمجوب
املساومة الزهيدة حياول أن
َّ
ويستغفله لينال بذلك ُمراده ،وإال َّ
فإن محار هذا التاجر قد َسئِّم من أسلوبه،
ِّ
متلمل
ومتلمل من وضعه الذي هو فيه ،يصور السارد ذلك املوقف بقوله" :و َ
يرد أ ْن
يكن صاحبه قد َّ
ترجل عنه فإنه مل ْ
محار حسني التاجر يف وقفته .ومل ْ

يُظهر لشيخ حمجوب تلهفه على شراء النَّخلة ذات البنات اخلمس"( ،)2وهذه

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.413
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص ،413وقد وردت كلمه" :لشيخ" هكذا ،وذلك ابللهجة
السودانية الدارجة.
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شك أهنا تستحق مثنًا أكثر مما أراد التاجر أ ْن يدفعه مثنًا
الصفقة التجارية ال َّ
هلا ،وهذا ما جعل صرب التاجر يفوق صرب محاره الذي يُضرب به املثل يف
الصرب ،وقد أابن السارد عن مجاليات هذه النخلة أبهنا ذات بنات مخس،
وليست وحيدة مبفردها ،فقيمتها أغلى من لو كانت وحيدة ،وبلغ هبذا احلمار
 وهو غري عاقل  -حد التربم من مساومة هذا الطماع ألخيه الضعيف،فيصف السارد هذا امللل والسأم من هذه املساومة ،ذات الثمن البخس
ِّ
يكن من ورائها طائل"( ،)1ويف
بقوله" :وكأنَّه قد تربَّم هبذه املساومة اليت مل ْ
ذلك إحياء إىل رأفة احليوان مع عدم عقالنيته مقارنة مبن ميلك العقل ،ولكن
استغالل ظروف اآلخرين ،وعدم تقدير أوضاعهم قد أوقع التاجر يف مهلكة
اجلشع ،وهذه صفة ذميمة يكرهها اجملتمع السوداين ،وينفر منها ،وهي دخيلة
إن غرور التاجر قد جعله ِّ
على عاداته وتقاليده االجتماعية()2؛ بل َّ
يهدد
الفقري ابلدَّين عندما تعوزه احلاجة ،وال يكون مبقدوره مسايرة احلياة إال سلوك
هذا الباب الذي منه أييت ذل التاجر وإهانته للمستدين منه( ،)3وقد أشار
بعضهم إىل إمكانية اختيار اسم آخر هلذه القصة املوسومة بـ" :خنلة على
اجلدول" اليت وردت فيها هذه املساومة ،فاختار عنو ًاًن آخر ،وهو "املن على

( )1السابق ،الصفحة نفسها.
( )2انظر :مكي آدم سليمان ،طبيعة اجملتمع السوداين ،ص.12
( )3انظر :الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.420
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املستضعفني" ،معلال ذلك مبناسبة هذا االسم ِّ
جلو القصة احمليط هبا ،واإلفادة
من القرآن الكرمي الذي ورد فيه هذا االسم(.)1
املخملي ،وهندامها النفيس ،ذي الثمن
التجار بلباسها
ِّ
كما تتميز فئة َّ
الفاحش ،ومركوهبا احلسن الذي يتسم بسمات الكرب والغرور ،يصور السارد
الفض ِّ
فاضة ،وعباءته
هيئة هذه الفئة قائال" :حسني
التاجر ،بثيابه البيضاء ْ
ُ
السوداء اليت اشرتاها يف زايرٍة له للخرطوم ،وعمامته من "الكرب" منرة واحد،
َّ
وحذائه األمحر الذي مل ُخترج أيدي صنَّاع "املراكيب" يف ِّ
الفاشر أجود منه،
ْ
ومحاره األبيض البدين الَّالمع ،والسرج األمحر املدهن ،والفروة البنية اليت
متس األرض ،كان صورة جمسمة للكربايء والغطرسة"( ،)2فهذه
تدلَّت وكادت ُّ
األوصاف اليت يتسم هبا التاجر حسني ِّ
تعرب عن أخالقيات فئة يف اجملتمع
عالها الغرور والبذخ على نفسها ،ويف النقيض فإهنا تساوم غريها على لقمة
عيشها ،وجشعها فيما لدى اآلخرين ،وقد اختار السارد عدَّة ألوان يف وصفه
للتاجر سواء أكان لثوبه ،أو عباءته ،أو حذائه ،وكذلك مركوبه وما وضع
عليه من سرج يشي بكربايئه واستعالئه على الضعفاء وطمعه يف أمواهلم ،حىت
حامال قلبًا قاسيًا مل
لكأنك ترى الصورة ماثلة أمامك جيوس صاحبها الداير ً
يقدر حياة الشقاء اليت منيت هبا طائفة ال حول هلا وال قوة إال الرضا مبا كتبه
هللا هلا من أموٍر يف حياهتا االجتماعية.
( )1انظر :د .أمحد حممد البدوي ،الطيب صاحل سرية كاتب ونص ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة،
الطبعة األوىل1422 ،ه2002 ،م ،ص.55
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.414 -413
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أما الفئة األخرى :فهي فئة الفقراء ،وميثلهم الشيخ حمجوب ،وهو رجل
جديدا هلا ،فهي
ملبسا ً
يعول أسرة ال متلك أضحيتها يوم العيد؛ بل ال جتد ً
صور القاص حال حمجوب وأسرته بقوله:
أسرة يعلوها البؤس واحلرمان ،وقد َّ
"إنه ال ميلك ثواب نظي ًفا خيرج به إىل الصالة ،وليس عند زوجته غري ٍ
"ثوب
ً
اكمت عليه األوساخَّ .أما ابنته
زراق" اشرتاه هلا قبل شهرين ًنل من البلى وتر ْ
ٍ
خدجية فقد كادت تفتت قلبه ببكائها من أجل ٍ
جديد تعرضه على
ثوب
لداهتا وتعيِّد به مع صاحباهتا .ومن أين له ُجنيهات ثالثة يشرتي هبا خروفًا
()1
ِّ
السارد يف بيان حالة حمجوب االجتماعية على
يضحي به؟"  ،وقد اعتمد َّ

أسلوب النفي ،فهو ينفي عنه امتالك األضحية ،وينفي عنه استطاعته
احلصول على ٍ
ملبس جديد ليوم العيد ،مث يتكئ السارد على االستفهام
اإلنكاري الذي ينكر قدرة حمجوب على توفري ثالثة جنيهات ألضحيته،
ولكن هذا الفقر عفيف النفس ،جعل من أسرة حمجوب تكابد الفاقة
ٍ
مبحجوب مبلغه ،وزاد من سوء
وتتجمل أبخالقيات راقية ،وقد بلغ الفقر
َّ
وحيدا يكابد الفقر واحلاجة بعد سفر ابنه
حالته االجتماعية أنه أصبح ً
ظل حمجوب يكابد الفاقة وحده،
وانقطاعه عنه ،يقول السارد" :وهكذا َّ
فاستدان ورهن وابع .وليس عنده اليوم من مال الدنيا إال بقرة واحدة،

جاهدا حياول استبقاءها"( ،)2فهذه احلال اليت
وعنزاتن وهذه النخلة اليت َّ
ظل ً

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.415 -414
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.419
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ

397

وصلت ابألسرة إىل االستدانة من اآلخرين ،مث ْرهن ما متلكه هلم ،وانتهاء
ببيعه من أجل قضاء حاجات أسرته الضرورية متثل صورة بليغة حتكي صورة
من صور الفقر والعدم لفئة من فئات اجملتمع اليت ُحرمت من شفقة فئة
ابتليت بداء الكرب واجلشع.
ب  -عقوق بعض األبناء:
يوجد يف ِّ
كل جمتمع بعض اخلصائص السلبية اليت يتصف هبا بعض
األفراد ،وقد تكون ظاهرة يف األفق ،وقد تكون ًندرة الوقوع ،ومن سلبيات
اجملتمع السوداين اليت أشار إليها الطيب صاحل عقوق بعض األبناء ،فاالبن
ابرا به،
حسن من هؤالء الذين اتصفوا بذلك ،فوالده يتمىن لو أنه كان ًّ
عطوفًا عليه ،يقول السارد على لسان الشيخ حمجوب" :ليت حسنًا كان
ابرا"( ،)1فهو يستخدم أسلوب التمين يف أثناء حديثه عن ابنه،
مثلها عطوفًا ً

وهبذا يكون قد بلغ يف العقوق عتيا ،على الرغم من عناية والده به عندما كان
صغريا ،فقد كان يساعده يف مزرعته ،وتربية أغنامه ،ولكنه عندما كرب ،وسافر
ً
إىل الدراسة يف مصر انقطعت أخباره ،يقول السارد" :حسن ابنه الوحيد،
ٍ
احدا
يرسل هلم حىت
خطااب و ً
ً
سافر قبل مخسة أعوام إىل مصر ،ومن وقتها مل ْ

()2
جرم هذا االبن أبنه وحيد والده،
يُطَمئنهم فيه عن َّ
صحته"  ،وتظهر شدة ْ
وليس له ابن غريه ،مما كان يلزمه برهَّ ،
ويتأكد حينئذ اهتمامه وعنايته بوالده،

( )1السابق ،الصفحة نفسها.
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.419
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ولكن التوفيق جانبه ،والعقوق الزمه من خالل انقطاعه التام عن والده،
فخطاب واحد ال يكلفه عناء وال مشقة ،ومع ذلك ُحرم منه ،وقد أُصيب
ٍ
ايفعا بني أحضانه ،كيف له
والده
بصدمة كبرية ،كيف هلذا االبن الذي َّ
شب ً
األبوة ،وال
"يشب عن الطوق،
أن
َّ
ويهجر األهل والدَّار ،وينسى حقوق َّ
َ

يسأل عن األحياء وال األموات"( ،)1وأييت السارد جبملة من األفعال املضارعة
ُ

( يشب ،يهجر ،ينسى ،يسأل)؛ للداللة على استمرارية عقوق االبن ،وطول
فرتة غيابه عن والده ،وهؤالء األبناء يربون يف الصغر من قبل آابئهم حىت
ساعدا هلم عند الكرب ،ولكن هذا االبن خذل والده ،يصور القاص
يكونوا
ً
ذلك بقوله" :ويف ِّ
أحوج
غمرة أتعابه ،ومرير شيخوخته هجره ابنه حسن ،وهو ْ
ما يكون إىل ساعده الفىت"( ،)2ويصور السارد شدَّة حاجة الوالد ِّ
املسن البنه
الشاب يف حالتني هزيلتني :عندما تكون حالته الصحية واجلسمية يف ٍ
تعب
شديد ،ويف أثناء بلوغه سن الشيخوخة اليت حيتاج فيها الرجل الكبري إىل َم ْن
يساعده وخاصة أقرب الناس إليه وهم أوالده ،ولكن حالة العقوق تطغى على
قلب االبن العاق جتاه والده الكبري ،وكأنه بذلك تناسى وصية هللا لإلحسان
ابلوالدين وخاصة عند بلوغ الكرب.
ومل تكن حالة حسن السيئة مع والده حالة خاصة ،فهناك صور أخرى يف
بيت (ًنس ِّ
اجملتمع السوداين ،يصور ذلك الكاتب يف قوله" :ويف ِّ
ست

( )1السابق ،ص.417
( )2السابق ،ص.419
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يفت
البنات) انتظر حمجوب بني صفوف املستقبلني .ويف غمرة اضطرابه مل ْ
عينه املستطلعة رجال يعرفهم جاؤوا يسألون عن أبنائهم وأقارهبم ،ونسوة
َّ ِّ
أبنائهن"( ،)1فتصوير حالة الزوجات يف
اجهن و َّ
ئن يسألْ َن عن أزو َّ
يعرفهن ج َ
انتظار أزواجهن ،واآلابء يف انتظار األبناء واألقارب ،واألمهات يف انتظار
األبناء صورة تشي ابحلزن والكآبة ،والقلق واالضطراب ،ويعيش صاحبها
حتت أزمة نفسية شديدةُّ ،
وتدل على عدم وفاء الطرف الغائب ملن احرتق
قلبه ،وتعب عليه يف الصغر ،وأعدَّه للكرب ،ولسداد الدَّين عندما تعوز
الشيخوخة صاحبها ،وحيتاج حينها الوالد إىل األبناء خلدمته وقضاء حوائجه.
ت  -اخلمول والكسل:
ُّ
يعد اخلمول من الصفات املذمومة يف احلياة االجتماعية ،فهو مضيعة
متر األوقات دون حتقيق ما يعود على الفرد واجملتمع
للوقت ،مفسدة له ،و ُّ
ابخلري والنفع.
ذم الطيب صاحل يف جمموعته القصصية اخلمولَّ ،
وحذر منه ،وأابن
وقد َّ
عن كرهه للرجل اخلامل ،ملا له من سلبية على نفسه وعلى جمتمعه ،فقد
حكى السارد عن الصيب الفطن عندما سأل جده عن جاره مسعود والعالقة
حك طرف
حتب جارًن مسعود؟ فأجاب بعد أ ْن َّ
بينهما بقوله" :أظنك ال ُّ
أحب الرجل اخلامل"( ،)2وهذا اخلمول
أنفه بسبَّابته :ألنه رجل خامل ،وأًن ال ُّ

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.421
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص ،424والصواب :مسعودا (ابلنصب).
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ًنتج عن تفريط مسعود ابألرض الزراعية الكبرية اليت ورثها عن والده ،نتيجة
كنزا مثينًا
عجزه وكسله عن العمل فيها ،فقد ابع ثلثيها ،وفرط هبا ،وقد كانت ً
مل حيسن استغالهلا واإلفادة منها يف حياته االجتماعية له وألفراد أسرته مبا
تنتجه من حمصول زراعي وفري ،وقد اعتمد السارد على أسلوب احلوار بني
الصيب وجده ،وهو أسلوب سريع ملعرفة نتيجة التساؤل والتفكري الذي حلق
بفكر الصغري ،ومن خالله تقصر اجلُمل ،وتتآزر مع بعضها لتخرج حبكة
قصصية تشد القارئ ،وقد أردف السارد  -مع احلوار املتكئ على االستفهام
 أسلوب النفي يف سياق ذمه اخلمول ،فهو ينفي حمبة ِّاجلد جلاره مسعود؛
التصافه ابخلمول الذي كان سببًا يف ضياع مصدر رزقه وسعادتهَّ ،
فكأن
أيضا  -يعرب عن نظرة أفراد اجملتمع إىل اخلاملني ،وكرههم
السارد هبذا النفي ً -
هلم ،وعدم إقرار صنيعهم الذي حيرم الفرد من اخلري لنفسه ،وكذلك جمتمعه يف
سبيل تطوره وهنضته وتقدمه ،مع تصوير ِّ
اجلد حلظة اإلجابة عن التساؤل فهو
ك طرف أنفه بسبابته ،-
جييب بصورة هادئة ،ممزوجة حبركة ظريفة  -وهي ح ُّ
وهي تعرب عن استهجانه للصفات اليت حتلى هبا مسعود ،مما كانت سببًا يف
ضياع ثروته االجتماعية.
د – الشغف ابلزواج ،والتسرع يف الطالق:
ِّ
ُّ
ذكورا وإًن ًًث ،فقد ألقى
يعد الزواج من األمور اليت تؤلف بني أفراد اجملتمع ً
تتكون األسر يف اجملتمعات،
هللا احملبة واأللفة بني الزوجني ،ومن خالهلما َّ
وتسودها السعادة واأللفة بفضل الزواج الناجح الذي يتفاهم من خالله
الطرفانِّ ،
ويؤدي كل واحد منهما حقَّه جتاه اآلخر.
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ولكن هذا األمر ينبغي َّأال ينقلب على عقبه ،فيكون وسيلة لتأدية
ذمه الطيب صاحل يف جمموعته
النزوات الشهوانية من قبل الرجال ،وهذا ما َّ
القصصية يف أثناء حديثه عن تفريط مسعود يف خنله ،فقال على لسان
الصيب" :وسألت ِّ
وشعرت من نطق
جدي ملاذا ابع مسعود أرضه؟ (النساء).
ُ
ُ
ِّ
جدي للكلمة َّ
كل مرة
بين رجل مزواج ُّ
أن (النساء) شيء فظيع( .مسعود اي َّ
حسبت يف ذهين َّ
أن مسعود ال
َّاًن أو فدَّانني) .وبسرعة
َّ
تزوج امرأة ابع يل فد ً
ُ
بد أ ْن تزوج تسعني امرأة"( ،)1فهذه الزواجات الكثرية ،ليست مدروسة من
قِّبل مسعود الذي أكثر منها وأعقبها ابلطالق ،مضي ًفا إىل جمتمعه عبئًا
اجتماعيًّا ،وأوجاعا أسرية بكثرة املطلقات ،فهو أًنين مل ِّ
يقدر حجم املسؤولية
ً
االجتماعية ،وإال ملا حصل منه ذلك األمر ،وعلى الرغم من إابحة الطالق
يف الشريعة اإلسالمية إال َّ
أن هللا قد أبغضه ،فقد روى ابن عمر  -رضي هللا
عنهما  -عن النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه قال" :أبغض ِّ
احلالل إىل هللا
ُ
تعاىل الطَّالق"( ،)2وقد اختذ السارد أسلوب احلوار بني الصيب ِّ
وجده ملعرفة
مسعودا يبيع خنله ،فهذا األسلوب أقرب للفهم واإلقناع،
السبب الذي جعل
ً
وإيصال النتيجة اليت يبحث عنها الصغري ،ورغبة يف معرفة سبب تفريط
أن يف إجابة ِّ
مسعود يف أرضه الزراعية ،كما َّ
اجلد ،ونطقه لكلمة (النساء)
أبسلوب ساخر ،ونربة غريبة ،وكذلك إيراد كلمة (مزواج) هبذه الصيغة كان
أن مسعودا (ابلنصب؛ ألنه اسم َّ
( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص ،425والصوابَّ :
أن).
( )2أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة
األوىل1409 ،ه( ،ابب يف كراهية الطالق) ج ،2ص.220
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هلما أثر يف إظهار خطيئة مسعود ،وجترميه أمام الصيب الذي يريد أن يعرف
سر تفريط مسعود بكنز مثني كان لز ًاما أن حيافظ عليه ،ويستثمره فيما ينفعه،
َّ
وينفع أسرته ،ولكن األًننية وعدم اكرتاثه ابآلخرين كانت سببًا يف ضياع
ثروته.
ج – االنتهازية:

يتصف اجملتمع السوداين بطيبة النفس ،ودماثة اخللق ،وحسن التعامل مع
الناس ،ولذلك َّ
فإن هناك من يستغل هذه الطيبة وال يقدرها ،وحياول أن
يستأثر ابخلري لنفسه ولو على حساب اآلخرين ،فصاحب النخل مسعود
عندما جاء وقت الصرام ،جاءه التجار وكل واحد منهم حياول أ ْن أيخذ جزءًا
صور السارد هذا
يقو على مقاومتهم ،وقد َّ
منه بثمن خبس ،وهو ضعيف مل َ
املوقف على لسان أحد الصبية ،فقد شارك جده معهم شراء احملصول ،يقول:
مسعودا ميأل راحته من التَّمر ِّ
طويال مث يُعِّيده
أيت
ويقربه من أنفه ويشمه ً
ً
"ور ُ
إىل مكانه .ورأيتهم يتقامسونه .حسني التاجر أخذ عشرة أكياس .وموسى
صاحب احلقل اجملاور حلقلنا من ًنحية الشَّرق أخذ مخسة أكياسِّ .
وجدي
أفهم شيئًا"( ،)1إهنا استغالل طيبة الفالح ،وتقاسم
أخذ مخسة أكياس .ومل ْ
ثرواته مبقابل زهيد ال يساوي مثن هذا التمر ،ويتكئ السارد يف وصف املشهد
إيغاال يف إظهار احلقيقة ،وتصوير بشاعة صفة
على الصورة البصرية؛ ً
االنتهازية من قبل هؤالء الشرذمة ،مما سبب أملا نفسيًّا للفالح املسكني،

( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.427
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أقرتب من
يسمعه من يقرتب منه ،ويصوره الصيب بقوله:
"وشعر ُ
ت بنفسي ُ
ْ
صوات يف حلقه مثل شخري احلمل حني يُ ْذبح"(،)1
مسعود ...ومسعته ُْحيدث ً
وهذه صورة مؤملة ،تثري الشفقة واحلسرة ،وقد اختذ السارد بالغة التشبيه
يئن أنينًا داخليًّا يسمعه َم ْن يقرتب
للتنفري من صنيعهم ،وإظهار قبحه ،فهو ُّ
منه ،وهو يشبه صوت شخري احلمل حلظة ذحبه ،وما أقساها من قلوب! وقد
أدرك الصيب الفعلة السيئة اليت اجتمعوا عليها الستغالل طيبة الفالح
الضعيف ،واستهجن تصرفهم معه ،وأعلن رفضه لصنيعهم ،وهو الصغري سنَّا،
الكبري عقال ،فقد رفض استغفال هؤالء القوم للفالح حىت وإن كان بعضهم
قريبا منه" ،ولست أدري السبب ،ولكنَّين أحسست أبٍمل ٍ
حاد يف صدري،
ُ
ُ
ً
َ
ِّ
أسرعت الع ْد َو
مبتعدا.
وعدوت ً
ُ
ُ
وشعرت أنَّين أكره جدي يف تلك الَّلحظة .و ُ
ووصلت إىل حافة
أود أ ْن أختلَّص منه.
سرا ُّ
أمحل يف داخل صدري َّ
ُ
كأنَّين ُ
لست أعرف السبب .ولكنَّين
النهر قريبًا من منحناه وراء غابة الطَّلح .و ُ
أكلت"( ،)2وهذا التصرف
أت التمر الذي
أدخلت إصبعي يف حلقي وتقيَّ ُ
ُ
ُ
العفوي من الصيب ،والصورة اليت سردها لنا الكاتب كناية عن التخلص من
اآلًثم ،وما اقرتفه الطماعون ِّ
حبق حمتاج ضعيف ،فهو يريد أن ينجو بنفسه مع
بعيدا حملو
كره تصرفهم ،ورفض ما قاموا به من عمل ،وقد اختذ السارد ً
مكاًن ً
ذنب ما اقرتفه الطفل من جمرد مشاركته االستغاللية ِّ
حبق إنسان ضعيف،
وذلك يف جراينه خلف الغابة ليعرب عن ندمه على فعله ،وجيعل النهر يغسل

( )1السابق ،الصفحة نفسها.
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.427
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ذنبه ،ويؤوب إىل رشده ،وهذا املوقف الذي تبناه الطفل هو موقف أفراد
اجملتمع السوداين الذي يتسم ابألخالق الفاضلة ،ويسعى إىل حمبة اآلخرين
ويتمىن هلم اخلري ،ويرفض استغالهلم ،وما هؤالء الذين قاموا ابستغالل طيبة
عددا وال عدَّة؛ بل
الفالح إال شرذمة قليلون ،وال ميثلون اجملتمع السوداين ال ً
وصل األمر إىل أكرب من ذلك ،فلم يكن الرفض من الصيب وحده ،فقد جاء
رفضهن
أيضا  -من احليواًنت اخلاصة هبؤالء املشرتين ،يصور السارد
َّ
 ًبقولهِّ :
وهنق أحد ِّ
احلمري ،وأخ َذ
عت
"ووض ْ
أكياس التَّمر على احلمري واجلمالَ ،
ُ
ُ
اجلمل يـرغي ويصيح"( ،)1فحمار التاجر حسني ِّ
يعرب عن رفضه هلذا الشراء
ُ َْ
ابلنهيق عندما متَّ جترميه ابلعمل ،ووضع احلمل فوق ظهره ،وكأنه يشارك هبذه
اجلرمية ،ويرضى بصنيعهم ،ومجل الرجلني الغريبني يشارك ابالعرتاض على هذا
الصنيع ،ويصيح أبعلى صوته ،ويرغي ويزبد كناية عن الرفض ،وعدم املشاركة
أو الرضا يف استغالل هذا الفالح الضعيف ،وشراء حمصوله بثم ٍن خبس ،وهذه
املشاركة االجتماعية بني هذه احليواًنت وحال الفالح املسكني تعكس الواقع
االجتماعي الذي يتآزر فيه الضعفاء بعضهم مع بعض ،ووقوفهم خلف حمنهم
وظروفهم املعيشية ومواساهتم على الوضع االجتماعي اخلاص هبم.

( )1السابق ،ص.427
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ح  -جمتمع غري صحي:

عددا من األمراض ،واحلشرات املنتشرة يف اجملتمع السوداين
ذكر السارد ً
زمن كتابة جمموعته القصصية ،وأييت يف مقدمتها "ذابب البقر ،النمتة،
املالراي ،الدسنتاراي".
وقد جاء يف املنجز القصصي للطيب صاحل إشارة إىل أتخر اجملتمع يف
اجملال الصحي ،فانتشار األمراض ووجود احلشرات دليل على عدم قدرة البلد
على مقاومتها ،وختليص اجملتمع من خطورهتا.
ضررا
ويشري الكاتب إىل خطورة السياحة يف بلده ،فالسائح سيجد ً
ِّ
صحيا نتيجة الوابء املوجود هناك ،ففي فصل الشتاء هناك خطورة من حشرة
جئت
"النمتة" ،حيذر منها السارد بقوله على لسان أحد أفراد اجملتمع" :لو َ
سائحا ،فأغلب ِّ
متكث فيها ً
بين أنك لن َ
الظن اي َّ
بلدًن ً
طويال .جتيئنا شتاءً
بين
وقت لقاح النَّخل ،فرتى سحابةً داكنةً ر ْ
بضت على البلد .ليس هذا اي َّ
غبارا وال هو ابلضَّباب الذي يثور بعد وقوع املطر .هذا سرب واحد من
ً
أسراب (النمتَّة)"( ،)1فنتيجة السياحة من وجهة نظر ابن البلد أهنا ستكون
وابء على السائح ،وسيعود أدراج الرايح نتيجة احلشرة الضارة ،ويُ ِّ
ظهر

نصحا صادرا عن ٍ
قلب خملص للسائح فهو يناديه وكأنه ابنه،
صاحب الدار ً
ً
وبنداء التصغري املتكرر؛ إلظهار الشفقة والرمحة عليه ،فأسلوب النداء
معا للداللة على خطورة املوقف يف اجملتمع ،فهو
والتصغري والتكرار جتتمع ً
( )1الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.427

406

مالمح اجملتمع السوداين يف قصص" :دومة ود حامد" للطيب صاحل
أ.د .عبدالرمحن بن أمحد السبت

نداء يبحث من خالله املنادي عن جناة الطرف اآلخر ،وحماولة إنقاذه من
خطر حييط به ،كما اعتمد على أسلوب النفي يف إظهار نتيجة السياحة ( لن
أثرا نفسيًّا سيئًا ،إ ْذ َّ
إن قدر هذا
متكث فيها طويال ) ،فهي نتيجة تعكس ً
طويال يف سياحته؛
السائح هو العودة إىل بلده سر ًيعا ،وعدم املكث زمنًا ً
بسبب ما وجده من أوضاع صحية سيئة تنهك جسده ،وتفتك به.
ويعتمد السارد يف إظهار خطورة هذه احلشرة على أسلوب القسم ،فهو
يقسم َّ
أحلف
"لكن هذا النوع منها
أبن السائح مل يشاهد مثلها قبل ،يقولَّ :
ُ
قط"( ،)1ويستخدم القسم مع من ِّ
أنك ما رأيته ُّ
يشكك يف اخلرب حىت يصدق
الكالم ،ويقتنع به ،ويذهب عنه الشك يف مدى رؤيته ملثل هذه احلشرات
ٍ
شاهد على تلك اخلطورة اليت وقف عليها
ساب ًقا ،مث يردف القسم بذكر
"أذكر صاحبًا
بنفسه ،فيسرد قصة حصلت البنه مع أحد زمالئه ،يقول:
ُ
البين يزامله يف املدرسة ،استضافه عندًن قبل ٍ
عام يف مثل هذا الوقت ،أهله
كوما ،وحلف ال
حمموما مز ً
من البندر ،ابت عندًن ليلةً ،وأصبح متورم الوجهً ،

يبيت ليلة أخرى عندًن"( ،)2فاالعتماد على القصة عامل حجاجي ،وبرهان
ُ
يعج ابحلشرات،
قوي للداللة على خطورة األمر ،وصعوبة العيش يف جمتمع ُّ
وينتشر فيه املرض.

( )1السابق ،ص.435
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.435
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أما يف الصيف فينتشر ذابب البقر ،وهو يسبب خطورة جسيمة
لإلنسان ،يصور ذلك السارد يف أثناء حديث أحد أفراد اجملتمع بعد أن َّ
حذر
من خطورة حشرات الشتاء ليأيت التحذير من حشرات الصيف" :وجتيئنا
ِّ
كحمالن اخلريف ،كما نقول بلهجتنا،
صي ًفا عندًن ذابب البقر ،ذابب ضخم
بين ذابب ِّ
متمرس،
ومن هذا البالء أهون عليك "النمتة" ألف مرة ،إنه اي َّ
ويطن وي ُّ
شم رائحتهم
ُّ
يعض ويلسع ُّ
زن ،وعنده حب عظيم لبين آدم إذا َّ
الزمهم مالزمة"( ،)1وقد َّ
حذر السارد من هذه احلشرة من خالل التشبيه

إيغاال يف التخويف،
بصورة خميفة ،متكئًا يف مصدرها على اللهجة احملليةً ،
وشدًّا لالنتباه إىل ِّ
توخي احلذر من اخلطورة النامجة من لسعة الذابب؛ ألنه
متمرس مبشاكسة اآلخرين ،مع إبراز خطورته من خالل الصورة احلركية ،فهو
ذابب يتحرك حنو اإلنسان ،ويالزمه أينما يذهب ،وإذا َّ
متكن منه أزعجه
لسعا ،وكأنه َّ
يتلذذ بتعذيبه ِّ
أبي أذى يستطيع أن يفعله ،وهذه
طنينًا ،وعضَّا ،و ً
صورة يف غاية القبح والبشاعةَّ ،
فكأن مهمته يف هذه احلياة معاداة اجلنس
البشري ،وإحلاق األذى هبم ،مع اتكاء السارد يف إظهار الصدق يف النصيحة
على أسلوب النداء "اي بين" ،ويف ذلك إظهار للشفقة ،واخلوف من املرض
الناتج من هذه احلشرات ،كما َّ
القاص "قد جلأ قصد اإلهبار إىل تغليب
أن
َّ
كل م ٍ
الوظيفية التنبيهية يف ِّ
فصل من مفاصل احلكاية ،حىت يضمن التواصل:

( )1السابق ،الصفحة نفسها.
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جتيئنا ...وجتيئنا"( ،)1فالسارد قد عقد حلقة وصل ال تنفك مع السائح ،فبدأ

أبحد الفصول وأظهر خطورة ما فيه من حشرات وأمراض؛ ليجعل السائح
يتابع حالته املرتقبة خالل الفصل الذي يليه من خالل كلمة "جتيئنا" ،مما
يشي خبطورة األمر طيلة العام سواء أكان صي ًفا أم شتاء.
ويستعني السارد يف أثناء تصوير خطورة "ذابب البقر" بسرد قصة يف
شهرا.
جمتمعه ،يقول" :مرة جاءًن واعظ أرسلته إلينا احلكومة ليقيم عندًن ً
تورم وجه
أمسن منه يف ذلك املوسمَّ .
َّ
وحل علينا يف موسم مل َير ذابب البقر َ
وتصرب وصلَّى بنا صالة العشاء يف الليلة الثانية،
الرجل يف اليوم األول.
َّ
وحدَّثنا بعد الصالة عن مباهج احلياة يف الفطرة .ويف اليوم الثالث أصابته
متاما .زرته يف عصر ذلك
محى املالراي ،وأصابته الدسنتاراي ،وانسد ْ
َّت عيناه ً

يهش عنه الذابب"(،)2
اليوم فوجدته طريح الفراش ،يقف على رأسه غالم ُّ

إيل
ويصور السارد خطورة أتثري هذا الذابب على املريض بقوله" :ولكنه رفع َّ
قلت لك مغلقتني ،ولكنين كنت
وجها كأنه رئة بقرٍة ذبيح ،وكانت عيناه كما ُ
ً
أعلم َّ
أن وراء أهداهبا مرارة"( ،)3وبذلك يظهر اعتماد السارد على التشبيه يف

كثري من سرده يف أثناء تصوير خطورة األمراض املنتشرة يف اجملتمع السوداين،
وأييت مبصادره التشبيهية من البيئة السودانية حىت تكون أقرب يف إيصال
يتم إيصاله إليه ،ويف النهاية َّ
فإن الشيخ
املعىن إىل املتلقي ،وفهم ما يريد أ ْن َّ

( )1انظر :أمحد السماوي ،يف نظرية األقصوصة ،ص.141
( )2الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.436
( )3الطيب صاحل ،األعمال الكاملة ،ص.437
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ٍ
املرسل للوعظ ِّ
برسالة
يلخص خطورة األمراض املنتشرة يف اجملتمع السوداين
َ
حرقت
"ذابب البقر أكل رقبيت ،واملالراي
خمتصرة إىل مرسليه يقول فيها:
ْ
ُ
غرست أسناهنا يف أحشائي .أقيلوا عثريت يرمحكم هللا.
جلدي ،والدسنتاراي
ْ
هؤالء قوم ال حاجة هلم يب ،وال بو ٍ
اعظ غريي"( ،)1ويعتمد الشيخ يف حديثه
على أسلوب اخلرب بداية الكالم ،ألنه يريد إخبار َم ْن أرسله أبوضاع اجملتمع
السوداين ،وماذا عملت به حشراته من أمراض ،ليتحول األسلوب إىل
اإلنشائي الطليب عن طريق أسلوب األمر الذي يلتمس فيه الشيخ ممن أرسلوه
أبن يرمحوه ويعطفوا عليه مما أصابه ،مع توجيه الدعاء هلم ابلرمحة من الرحيم
الودود على الرغم من حاجته للرمحة ،وإيضاح واقع اجملتمع السوداين أبهنم
ليسوا حباجة إىل ِّ
أي واعظ.
فهذه األمراض اليت سردها الطيب صاحل يف جمموعته القصصية ،وبيان
خطورهتا حتتمل أحد أمرين ،فإما أهنا حتكي واقع اجملتمع الصحي السيء يف
السودان ،وخاصة الريفي منه ،وكثرة األمراض املنتشرة فيه ،وخطورهتا على
أفراد اجملتمع ،وزوار هذا البلد من السائحني وغريهم؛ ليضفي إىل عمله
السردي مصداقية وقبوال لدى املتلقي ،وهو ما أميل إليه ،فهذه هي الرسالة
القراء ،وحياول إصالح أوضاع جمتمعه
األدبية اليت ميلكها األديب ،ويشارك هبا َّ
خاصا ،ورسالة هادفة
حسا ًّ
أبسلوبه اخلاص ،وطريقته البليغة ،فهو ميلك ًّ
يوصلها مبا حباه هللا من بيان وفصاحة.

( )1السابق ،ص..437
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أو كما أشار إليه أحد الدراسني َّ
أبن ذلك من قبيل الرمز لرتاث القرية
اليت حافظ عليها أهلها من تدخل الغرابء فيها ،وما هذه احلشرات يف فصل
الصيف والشتاء ممثلة حبشرات "النمتة ،وذابب البقر" إال جنود جمندة لطرد
الغرابء عن "دومة ود حامد" ،ومحايتها من ِّ
أي تشويه قد يلحقها من احلضارة
احلديثة املفروضة مما قد يفد عليها من املؤثرات اخلارجية شتاء وصيفا(،)1
وأرى أن هذا تفسري بعيد.
***

( )1انظر :خمتار عجوبة ،القصة احلديثة يف السودان ،ص.218
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خامتة البحث:

وبعد هذا العرض السريع عن "مالمح اجملتمع السوداين يف قصص :دومة
ِّ
خرجت الدراسة بنتائج أُهها:
ود حامد" ،للطيب صاحل ،فقد

• املكانة العالية اليت يتمتع هبا األديب السوداين الطيب صاحل ،وخاصة يف
جمال  :القصة.
• عرضت قصص الطيب صاحل مالمح اجملتمع السوداين بصورة جتمع بني
احلقيقة واخليال ،وبني اإلحياء واملباشرة ،ومجيع ذلك يف سبيل حرص
الكاتب على هنضة جمتمعه ،وتطوره وتقدمه.
صور الطيب صاحل اجملتمع السوداين  -وخاصة الريفي  -من خالل
• َّ
جمموعته القصصية "دومة ود حامد" ،وقد خرجت الدراسة ابلعديد من
املالمح اإلجيابية اليت يفخر هبا كل سوداين ،وتتلخص يف :وجود بعض
املهن االجتماعية ،وأُهها :الفالحة ،والرعي ،والتجارة اليت يسعى من
خالهلا الرجل السوداين إىل الرزق احلالل ،كما اتسم اجملتمع السوداين
بتقاليد خاصة يف مناسبات الزواج ،وتتمظهر يف زواج األقارب ،وبعض
امللبوسات املصاحبة للزواج ،وما يصاحب هذه املناسبة من ٍ
أغان وأهازيج
وأفراح ،وهناك تسمية املولود اليت حيرص عليها الفرد السوداين ،فهو حيب
أن يطلق اسم مولوده على َم ْن كان له فضل على والدي الصغري؛ وفاءً له
وتقديرا ،ومن أبرز مالمح اجملتمع السوداين اإلجيابية :مسة التكاتف
االجتماعي بني األفراد ،وتعاوهنم فيما بينهم ،وقوة ترابطهم مع بعض،
كما َّ
أن الرب ابآلابء واألجداد مسة واضحة يف قصص الطيب صاحل ،ومن
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املالمح اإلجيابية :صفة العطف على الصغري وحمبته ،وتشجيعه على
صفات اخلري وما يعود عليه ابلنفع والصالح ،ومن املالمح اإلجيابية
أيضا :حقوق الفرد االجتماعية املتمثلة يف جمانية التعليم ،والعالج
ً
الصحي ،وكذلك طبيعة احلياة اخلشنة اليت يعيشها الرجل السوداين ،وقوة
حتمله الصعاب ،وقسوة احلياة ،وبساطة اإلنسان السوداين ،وحمبة أفراد
اجملتمع يف إطالق الكىن على سبيل الظرافة والفكاهة ،وبروز اجلانب
الثقايف املتمثِّل يف حرصهم على تربية أبنائهم على حفظ القرآن الكرمي يف
املساجد ،وكذلك حفاظهم على املتاحف اليت حتفظ موروثهم وتقاليدهم
االجتماعية اليت يفخرون ابالنتماء إليها ،واملالبس الرجالية اخلاصة هبم
من خالل لبس العمامة البيضاء ،والثوب الواسع الفضفاض الذي مييزهم
عن غريهم من اجملتمعات ،ووسائل النقل املتيسرة ألفراد اجملتمع لقضاء
حوائجهم وعدم ركوهنم وتقاعسهم لعدم وجود الوسائل الفارهة.
• أابن الطيب صاحل عن بعض املالمح السلبية يف جمتمعه ،مبينًا خطورهتا،
ومتمنيًا اختفاءها ،ومنها :التفاوت االجتماعي بني طبقيت الفقراء
واألغنياء ،مع ظهور العقوق عند بعض األبناء ،ولكنها صفة قليلة ال
تصل َّ
حد الظاهرة على الرغم من وجودها ،ومن ذلك :صفة اخلمول
والكسل اليت حذر منها وأابن عن خطورهتا ،وكذلك  :كثرة الزواج
ينب
والتسرع يف الطالق ،وما يرتتب عليه من مفاسد وأضرار ،فهو زواج مل َ
على أساس من الرتيث واحلكمة ،كما أن االنتهازية واستغفال الطيبني،
وخاصة فئة الفالحني عادة ذميمة مل يرضها القاص ألفراد جمتمعه ،فحذر
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منها ،وهناك انتشار بعض األمراض يف اجملتمع يف مجيع فصول السنة ،مما
يستوجب العمل على القضاء عليها ،والسعي حنو جمتمع آمنٍ ،
خال من
املنغصات واملكدرات.

وبعد:

َّ
فإن هذا البحث قد حاول دراسة اجملتمع السوداين من خالل قصص
"دومة ود حامد" لألديب والقاص السوداين الطيب صاحل ،ولعل فيه ما يفيد
القارئ الكرمي ،وتكون هذه الدراسة لبنة من لبنات الدراسات األدبية النقدية
ألدبنا العريب اخلالد بوجه عام ،واألدب السوداين بوجه خاص.
***
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